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1.7.27 10:00, 14 жовтня 2007 року. Київ. Марш УПА (2007-10-13 00:31) . . . . . . 514

1.7.28 Екзаменаційні списки Академії мистецтв. 4 жовтня 1841 р.
(2007-10-13 07:53) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 514

1.7.29 13 жовтня 1857 року (неділя) (2007-10-13 09:00) . . . . . . . . . . . . . . . . 516

1.7.30 Знахар. Жовтень 1844 (2007-10-14 08:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 517

1.7.31 14 жовтня 1857 року (2007-10-14 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 519

1.7.32 До видання Гайдамаки, жовтень — листопад 1841 р., С.-Петербург.
(2007-10-15 07:33) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 520

1.7.33 15 жовтня 1857 року (2007-10-15 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 520

1.7.34 Мар’яна-черниця. Поема. 22 листопада 1841 р. С.-Петербург
(2007-10-16 07:30) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 521

1.7.35 16 жовтня 1857 року (2007-10-16 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 525

1.7.36 4. Г. Ф. КВІТКА-ОСНОВ’ЯНЕНКО. 22 листопада 1841. Основа

(2007-10-17 07:50) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 527

1.7.37 17 жовтня 1857 року (2007-10-17 13:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 530

1.7.38 Лист М. Максимовича до Г. Квітки-Основ’яненка про український

правопис. 1841 (2007-10-17 17:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 531

1.7.39 Екзаменаційний список. 28 листопада 1841 р. (2007-10-18 08:00) . . . . . . 531
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1.7.40 18 жовтня 1857 року (2007-10-18 10:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 533

1.7.41 Никита Гайдай. 1841 р., С-Петербург (2007-10-19 07:00) . . . . . . . . . . . 534

1.7.42 19 жовтня 1857 року (2007-10-19 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 534

1.7.43 Записи цензурного комітету про поему Гайдамаки (2007-10-20 07:00) . . . 534

1.7.44 20 жовтня 1857 року (неділя) (2007-10-20 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . 535

1.7.45 Спомин В. Г. Шевченка (2007-10-21 07:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 535

1.7.46 Утоплена. 8 грудня 1841 року., С.-Петербург (2007-10-22 08:00) . . . . . . 535

1.7.47 4. ЛИСТ ДО Г. Ф. КВІТКИ-ОСНОВ’ЯНЕНКА. 8 грудня 1841. С.-
Петербург (2007-10-22 10:25) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 536

1.7.48 22 жовтня 1857 року (2007-10-22 13:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 538

1.7.49 Розповідь Федота Ткаченка (2007-10-23 07:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . 539

1.7.50 23 жовтня 1857 року (2007-10-23 13:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 539

1.7.51 Екзаменаційний список. 23 грудня 1841 р. (2007-10-24 07:00) . . . . . . . . 540

1.7.52 24 жовтня 1857 року (2007-10-24 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 541

1.7.53 З рецензії М. Добролюбова на Кобзар 1860 року (2007-10-25 06:00) . . . . 542

1.7.54 25 жовтня 1857 року (2007-10-25 09:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 542

1.7.55 З листа В. Г. Бєлінського М. Х. Кетчеру (2007-10-25 18:21) . . . . . . . . . 543

1.7.56 Лист О. О. Русова до М. В. Лисенка. 19 лютого 1904 р. (2007-10-26 07:00) 543

1.7.57 26 жовтня 1857 року (2007-10-26 10:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 543

1.7.58 Запис у фінансовому звіті Товариства заохочування художників. 1841-1842
рр. (2007-10-27 07:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 544

1.7.59 27 жовтня 1857 року (неділя) (2007-10-27 13:00) . . . . . . . . . . . . . . . . 545

1.7.60 Етюди. 1841-1842 (2007-10-28 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 546

1.7.61 28 жовтня 1857 року (2007-10-28 10:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 547

1.7.62 5. ЛИСТ ДО Г. Л. ТКАЧЕНКА. 1841 — вересень 1842. С.-Петербург
(2007-10-29 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 548

1.7.63 29 жовтня 1857 року (2007-10-29 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 549

1.7.64 6. ЛИСТ ДО О. О. КОРСУНА. 11 — 12 січня 1842. С.-Петербург
(2007-10-30 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 549

1.7.65 30 жовтня 1857 року (2007-10-30 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 550

1.7.66 Портрети та композиції. 1842 (2007-10-31 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . 551

1.7.67 31 жовтня 1857 року (2007-10-31 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 554

1.8 November . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 554

1.8.1 Спогад Д. В. Григоровича (2007-11-01 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . 554

1.8.2 1 листопада 1857 року (2007-11-01 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 555

1.8.3 Екзаменаційний список. 31 січня 1842 р. (2007-11-02 06:00) . . . . . . . . . 555

1.8.4 2 листопада 1857 року (2007-11-02 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 556

1.8.5 З листа К. В. Маркович до Г. П. Ґалаґана, 13 лютого 1842 p.
(2007-11-03 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 557
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1.8.6 3 листопада 1857 року (неділя) (2007-11-03 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . 558

1.8.7 Екзаменаційний список. 26 лютого 1842 р. (2007-11-04 06:00) . . . . . . . . 559

1.8.8 4 листопада 1857 року (2007-11-04 11:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 561

1.8.9 «Невдячність» (2007-11-05 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 561

1.8.10 5 листопада 1857 року (2007-11-05 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 562

1.8.11 Передплатний квиток, 21 березня 1842 р. (2007-11-06 06:00) . . . . . . . . 562

1.8.12 6 листопада 1857 року (2007-11-06 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 563

1.8.13 З рецензії М. Тихорського на поему «Гайдамаки», 1842 (2007-11-07 06:00) 564

1.8.14 7 листопада 1857 року (2007-11-07 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 565

1.8.15 Книгарня «Знання» (2007-11-07 16:22) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 566

1.8.16 З рецензії Ф. Кітченка на поему «Гайдамаки» в журналі «Москвитянин»
(2007-11-08 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 566

1.8.17 8 листопада 1857 року (2007-11-08 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 567

1.8.18 7. ЛИСТ ДО Г. С. ТАРНОВСЬКОГО. 26 березня 1842. С.-Петербург
(2007-11-09 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 567

1.8.19 9 листопада 1857 року (2007-11-09 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 569

1.8.20 (2007-11-10 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 569

1.8.21 10 листопада 1857 року (неділя) (2007-11-10 12:00) . . . . . . . . . . . . . . 571

1.8.22 (2007-11-10 15:46) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 572

1.8.23 (2007-11-11 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 572

1.8.24 11 листопада 1857 року (2007-11-11 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 574

1.8.25 Слепая. Начерки. Перша половина 1842 р., С.-Петербург (2007-11-12 06:00) 575

1.8.26 12 листопада 1857 року (2007-11-12 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 577

1.8.27 8. ЛИСТ ДО Г. Ф. КВІТКИ-ОСНОВ’ЯНЕНКА 28 березня 1842. С.-
Петербург (2007-11-13 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 578

1.8.28 Заповіт (2007-11-13 08:41) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 579

1.8.29 13 листопада 1857 року (2007-11-13 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 579

1.8.30 Газетна рецензія. 12 квітня 1842 р. Цензурний запис. 14 квітня 1842 р.
(2007-11-14 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 580

1.8.31 14 листопада 1857 року (2007-11-14 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 581

1.8.32 5. Г. Ф. КВІТКА-ОСНОВ’ЯНЕНКО. 29 квітня 1842. Основа

(2007-11-15 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 581

1.8.33 15 листопада 1857 року (2007-11-15 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 583

1.8.34 Рецензія В. Бєлінського на поему «Гайдамаки» (2007-11-16 06:00) . . . . . 583

1.8.35 16 листопада 1857 року (2007-11-16 14:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 586

1.8.36 (2007-11-16 21:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 586

1.8.37 (2007-11-17 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 587

1.8.38 17 листопада 1857 року (неділя) (2007-11-17 12:00) . . . . . . . . . . . . . . 589

1.8.39 (2007-11-17 21:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 589
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1.8.40 Лист Б. Д. Грінченка до І. Л. Липи. 9 лютого 1892 р. (2007-11-18 07:00) . 590

1.8.41 18 листопада 1857 року (2007-11-18 15:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 590

1.8.42 6. П. М. КОРОЛЬОВ. 2 травня 1842. Харків (2007-11-19 06:00) . . . . . . 591

1.8.43 19 листопада 1857 року (2007-11-19 15:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 593

1.8.44 Спогад А. О. Козачковського (2007-11-20 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . 593

1.8.45 7. О. О. КОРСУН. 2 травня 1842. Харків (2007-11-20 12:00) . . . . . . . . 594

1.8.46 (2007-11-20 21:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 595

1.8.47 (2007-11-21 07:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 596

1.8.48 Рапорт скарбника Товариства заохочування художників, 15 травня 1842 року
(2007-11-21 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 598

1.8.49 Постанова Комітету Товариства заохочування художників. 16 травня 1842
року (2007-11-21 21:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 599

1.8.50 Катерина та інші начерки. Літо 1842 р. (2007-11-22 06:00) . . . . . . . . . . 600

1.8.51 9. ЛИСТ ДО П. М. КОРОЛЬОВА. 22 травня 1842. С.-Петербург
(2007-11-22 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 602

1.8.52 Грошовий розрахунок з Товариством заохочування художників. 1842,
червень (2007-11-22 21:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 603

1.8.53 Ілюстрації до книги М. Полевого «История Суворова». Гравюри на дереві.
[1842] (2007-11-23 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 604

1.8.54 З річного звіту Товариства заохочування художників. 1842-1843
(2007-11-23 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 627

1.8.55 8. В. І. ШТЕРНБЕРГ. Липень 1842. Рим (2007-11-23 19:00) . . . . . . . . . 628

1.8.56 Ескізи та начерки 1841 — 1843 (2007-11-24 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . 631

1.8.57 9. В. С. СЕМЕНЕНКО-КРАМАРЕВСЬКИЙ. Літо 1842. Петербург

(2007-11-24 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 635

1.8.58 Ескізи до картини Смерть Богдана Хмельницького (2007-11-25 06:00) . . 637

1.8.59 З каталога академічної виставки. Вересень 1842 (2007-11-25 12:00) . . . . . 639

1.8.60 10. ЛИСТ ДО Я. Г. КУХАРЕНКА. 30 вересня 1842. С.-Петербург
(2007-11-26 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 639

1.8.61 26 листопада 1857 року (2007-11-26 14:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 642

1.8.62 «Гамалія». Жовтень— перша половина листопада 1842 р. (2007-11-26 19:00) 643

1.8.63 11. ЛИСТ ДО П. М. КОРОЛЬОВА. 18 листопада 1842. С.-Петербург
(2007-11-27 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 643

1.8.64 27 листопада 1857 року (2007-11-27 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 644

1.8.65 Пам’ятне дерево і камінь в Естонії (2007-11-27 20:00) . . . . . . . . . . . . 645

1.8.66 Об’ява в газеті «Северная пчела». 14 грудня 1842 р. (2007-11-28 06:00) . . 646

1.8.67 28 листопада 1857 року (2007-11-28 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 647

1.8.68 Король Лір. Січень 1843 р., С.-Петербург (2007-11-29 06:00) . . . . . . . . . 648

1.8.69 29 листопада 1857 року (2007-11-29 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 650

1.8.70 12. ЛИСТ ДО Г. С. ТАРНОВСЬКОГО. 25 січня 1843. С.-Петербург
(2007-11-29 19:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 651
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1.8.71 (2007-11-30 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 654

1.8.72 30 листопада 1857 року (2007-11-30 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 656

1.8.73 Портрет Олександра Коцебу, 1843 (2007-11-30 18:00) . . . . . . . . . . . . . 657

1.9 December . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 658

1.9.1 13. ЛИСТ ДО Я. Г. КУХАРЕНКА. 31 січня 1843. С.-Петербург
(2007-12-01 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 658

1.9.2 1 грудня 1857 року (неділя) (2007-12-01 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . 660

1.9.3 Зобов’язання Шевченка щодо продажу авторських прав. 8 лютого 1843 р.
(2007-12-02 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 661

1.9.4 2 грудня 1857 року (2007-12-02 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 662

1.9.5 Оголошення в газеті «Северная пчела». 17 лютого 1843 р. (2007-12-02 18:00) 663

1.9.6 14. ЛИСТ ДО П. О. КОРСАКОВА. 15 — 19 лютого 1843. С.-Петербург
(2007-12-03 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 663

1.9.7 3 грудня 1857 року (2007-12-03 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 664

1.9.8 Цензурний запис про рукопис поеми «Гамалія». 9 березня 1843 р.
(2007-12-03 19:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 664

1.9.9 (2007-12-03 19:36) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 664

1.9.10 В гаремі (2007-12-04 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 665

1.9.11 4 грудня 1857 року (2007-12-04 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 669

1.9.12 Записи в Академії мистецтв про відпустку Шевченка. 11 травня 1843 р.
(2007-12-04 18:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 670

1.9.13 Селянська родина. Травень 1843 (2007-12-05 06:00) . . . . . . . . . . . . . . 672

1.9.14 Лист Платона Лукашевича до Якова Головацького. 26 вересня 1839 р.
(2007-12-05 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 676

1.9.15 Начерки. Травень-червень 1843 р. (2007-12-05 18:00) . . . . . . . . . . . . . 677

1.9.16 «На пасіці». Травень 1843 року (2007-12-06 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . 680

1.9.17 Рисунки. Травень 1843 р. (2007-12-06 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 682

1.9.18 Портрети Маєвської та Лукомського. Травень 1843 (2007-12-06 18:00) . . . 684

1.9.19 Ескізи та начерки. Травень 1843 р. (2007-12-07 06:00) . . . . . . . . . . . . 687

1.9.20 Травень 1843 року. (2007-12-07 15:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 690

1.9.21 Начерки, ескізи. Травень 1843 р. (2007-12-07 21:00) . . . . . . . . . . . . . . 690

1.9.22 (2007-12-07 21:59) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 692

1.9.23 Старости. Етюди і начерки. Травень 1843 р. (2007-12-08 06:00) . . . . . . 692

1.9.24 8 грудня 1857 року (неділя) (2007-12-08 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . 696

1.9.25 Начерки. Травень-червень 1843 р. (2007-12-08 18:00) . . . . . . . . . . . . . 697

1.9.26 Київ, червень 1843 року. Перша зустріч з П. Кулішем (2007-12-09 06:00) . 698

1.9.27 9 грудня 1857 року (2007-12-09 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700

1.9.28 Краєвиди Києва. Травень-вересень 1843 р. (2007-12-09 18:00) . . . . . . . . 700

1.9.29 Запис П. Куліша. Червень 1843 р. у Києві (2007-12-10 06:00) . . . . . . . . 704

1.9.30 10 грудня 1857 року (2007-12-10 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 704
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1.9.31 Спогад Афанасьєва-Чужбинського. 29-30 червня 1843 року (2007-12-10 18:00) 705

1.9.32 З листа І. Вагилевича до Я. Головацького. 1 липня 1843 р. (2007-12-11 06:00) 707

1.9.33 Із спогадів А. Козачковського (2007-12-11 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . 709

1.9.34 Із листа кн. Рєпніної до Шарля Ейнара. 27 січня 1844 р. (2007-12-11 18:00) 710

1.9.35 (2007-12-12 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 711

1.9.36 12 грудня 1857 року (2007-12-12 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 712

1.9.37 (2007-12-12 18:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 713

1.9.38 (2007-12-13 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 714

1.9.39 13 грудня 1857 року (2007-12-13 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 715

1.9.40 (2007-12-13 18:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 716

1.9.41 (2007-12-14 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 717

1.9.42 14 грудня 1857 року (2007-12-14 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 719

1.9.43 Запис у метричній книзі про народження племінника Шевченка. 20 вересня
1843 р. (2007-12-14 18:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 719

1.9.44 Начерки. Травень-жовтень 1843 р. (2007-12-15 06:00) . . . . . . . . . . . . . 720

1.9.45 15 грудня 1857 року (неділя) (2007-12-15 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . 724

1.9.46 (2007-12-15 18:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 724

1.9.47 Осінь 1843 р. Спогад Афанасьєва-Чужбинського (2007-12-16 06:00) . . . . 726

1.9.48 16 грудня 1857 року (2007-12-16 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 727

1.9.49 Видубецький монастир. Жовтень 1843 р. (2007-12-16 18:00) . . . . . . . . . 728

1.9.50 Нариси. Травень-жовтень 1843 р. (2007-12-17 06:00) . . . . . . . . . . . . . 729

1.9.51 17 грудня 1857 року (2007-12-17 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 731

1.9.52 Медіа на сайті проекту ”УКРАЇНІКА” (2007-12-17 15:46) . . . . . . . . . . . 731

1.9.53 Портрет М. Г. Рєпніна. Жовтень 1843 р. (2007-12-17 18:00) . . . . . . . . . 732

1.9.54 Із листа П. Лукашевича до І. Вагилевича. 3 жовтня 1843 р.
(2007-12-18 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 733

1.9.55 18 грудня 1857 року (2007-12-18 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 734

1.9.56 Розрита могила. 9 жовтня 1843 р., Березань Етюди та ескізи

(2007-12-18 19:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 735

1.9.57 10. П. О. КУЛІШ. 20 жовтня 1843. Київ (2007-12-19 06:00) . . . . . . . . . 737

1.9.58 19 грудня 1857 року (2007-12-19 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 740

1.9.59 «Тризна». 11-27 листопада 1843 р., Яготин (2007-12-19 18:00) . . . . . . . . 741

1.9.60 УВАГА: Відкрито нову спільноту Український Вечір Де, коли,як?
(2007-12-19 23:32) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 741

1.9.61 (2007-12-20 03:46) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 741

1.9.62 15. ЛИСТ ДО В. О. ЗАКРЕВСЬКОГО. 10 листопада 1843. Яготин

(2007-12-20 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 742

1.9.63 20 грудня 1857 року (2007-12-20 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 743

1.9.64 Автопортрет, ескізи. Листопад 1843 р. (2007-12-20 18:00) . . . . . . . . . . 744
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1.9.65 16. ЗАПИСКА ДО В. М. РЄПНІНОЇ. 29 листопада 1843. Яготин

(2007-12-21 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 745

1.9.66 21 грудня 1857 року (2007-12-21 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 746

1.9.67 11. Р. Р. ШТРАНДМАН. 14 грудня 1843. Яготин (2007-12-21 18:00) . . . . 747

1.9.68 Портрети Закревських. Листопад-грудень 1843 р. Березова Рудка

(2007-12-22 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 749

1.9.69 17. ЛИСТ ДО В. I. ГРИГОРОВИЧА. 28 грудня 1843. Яготин

(2007-12-22 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 752

1.9.70 (2007-12-22 18:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 753

1.9.71 3. ЗАПИС Т. Г. ШЕВЧЕНКА В АДРЕСНІЙ КНИЗІ ЖУРНАЛУ «МАЯК».
1843-1844. С.-Петербург (2007-12-23 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 755

1.9.72 Портрет дітей В. Рєпніна. 10 січня 1844 р. (2007-12-23 12:00) . . . . . . . . 756

1.9.73 12. О. В. КАПНІСТ. 18 січня 1844. Ковалівка (2007-12-23 18:00) . . . . . . 757

1.9.74 Натурщик. 1844 (2007-12-24 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 759

1.9.75 24 грудня 1857 року (2007-12-24 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 760

1.9.76 1. КОЛЕКТИВНИЙ ЛИСТ ДО М. А. МАРКЕВИЧА. 22 січня 1844.
Вейсбахівка (2007-12-24 18:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 761

1.9.77 (2007-12-25 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 762

1.9.78 13. М. А. МАРКЕВИЧ. Близько 22 січня 1844. Турівка (2007-12-25 12:00) 763

1.9.79 Лист Шарлю Ейнару від Рєпніної. 27 січня 1844 року (2007-12-25 18:00) . . 764

1.9.80 (2007-12-26 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 770

1.9.81 14. В. М. ЗАБІЛА. Початок лютого 1844. Борзна (2007-12-26 12:00) . . . 771

1.9.82 Записки Петра Селецького. Лібретто про Мазепу. (2007-12-26 18:00) . . . 774

1.9.83 Із листа В. Рєпніної до Г. Псьол. 11 січня 1844 р. (2007-12-27 06:00) . . . . 775

1.9.84 Листи Рєпніної про Шевченка. Кінець січня 1844 року (2007-12-27 12:00) . 776

1.9.85 15. В. М. РЄПНІНА. 2 лютого 1844. Яготин (2007-12-27 18:00) . . . . . . 777

1.9.86 Чигрине, Чигрине... 19 лютого 1844 р., Москва (2007-12-28 06:00) . . . . . 779

1.9.87 Із листа М. Литвинова до О. Бодянського. 8 березня 1844 року

(2007-12-28 18:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 779

1.9.88 Екзаменаційний список. 18 березня 1844 р. (2007-12-29 06:00) . . . . . . . 780

1.9.89 29 грудня 1857 року (неділя) (2007-12-29 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . 781

1.9.90 30 грудня 1857 року (2007-12-30 15:02) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 782

1.9.91 18. ЛИСТ ДО С. О. БУРАЧКА. Між 22 і 24 березня 1844. С.-Петербург
(2007-12-31 09:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 782

2 2008 785

2.1 January . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 785

2.1.1 1 січня 1858 року (2008-01-01 09:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 785

2.1.2 2 січня 1858 року (2008-01-02 09:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 786

2.1.3 3 січня 1858 року (2008-01-03 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 787
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2.1.4 4 січня 1858 року (2008-01-04 09:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 788

2.1.5 5 січня 1858 року (неділя) (2008-01-05 09:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 789

2.1.6 6 січня 1858 року (2008-01-06 09:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 790

2.1.7 7 січня 1858 року (2008-01-07 09:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 790

2.1.8 8 січня 1858 року (2008-01-08 09:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 791

2.1.9 Оголошення про надходження поеми «Гамалія» до книгарні. 25 березня

1844 р. (2008-01-08 15:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 791

2.1.10 19. ЛИСТ ДО С. О. БУРАЧКА. Між 26 березня і 4 квітня 1844. С.-
Петербург (2008-01-08 18:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 791

2.1.11 У Києві. Весна 1844 р. (2008-01-09 00:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 792

2.1.12 Дари в Чигрині 1649 р. (2008-01-09 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 794

2.1.13 9 січня 1858 року (2008-01-09 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 795

2.1.14 Цензурний запис про випуск «Тризни». 10 квітня 1844 р. (2008-01-09 18:00) 796

2.1.15 Глузлива рецензія на «Гамалію». Екзаменаційний список. 29 квітня 1844 р.
(2008-01-10 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 796

2.1.16 10 січня 1858 року (2008-01-10 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 798

2.1.17 Судня рада. 1844 (2008-01-10 18:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 799

2.1.18 Сова. 6 травня 1844 р. (2008-01-11 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 801

2.1.19 11 січня 1858 року (2008-01-11 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 801

2.1.20 20. ЛИСТ ДО О. М. БОДЯНСЬКОГО. 6-8 травня 1844. С.-Петербург
(2008-01-11 18:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 802

2.1.21 Дари в Чигрині 1649 року. Офорт (2008-01-11 18:00) . . . . . . . . . . . . . 804

2.1.22 Цензурний запис про випуск Тризни. 15 травня 1844 р. Рецензія 18 травня

1844 р. (2008-01-12 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 805

2.1.23 12 січня 1858 року (неділя) (2008-01-12 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . 806

2.1.24 16. В. М. РЄПНІНА. 17 травня 1844. Яготин (2008-01-12 18:00) . . . . . . 807

2.1.25 Дівичії ночі. 18 травня 1844 р., С.-Петербург (2008-01-13 06:00) . . . . . . . 808

2.1.26 13 січня 1858 року (2008-01-13 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 808

2.1.27 Екзаменаційний список. 31 травня 1844 р. (2008-01-13 18:00) . . . . . . . . 809

2.1.28 17. П. О. КУЛІШ. 5 червня 1844. Київ (2008-01-14 06:00) . . . . . . . . . . 810

2.1.29 14 січня 1858 року (2008-01-14 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 814

2.1.30 21. ЛИСТ ДО В. М. РЄПНІНОЇ. 8-10 червня 1844. С.-Петербург
(2008-01-14 18:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 814

2.1.31 18. В. М. РЄПНІНА. 19 червня 1844. Яготин (2008-01-15 06:00) . . . . . . 815

2.1.32 15 січня 1858 року (2008-01-15 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 818

2.1.33 22. ЛИСТ ДО О. М. БОДЯНСЬКОГО. 29 червня 1844. С.-Петербург
(2008-01-15 18:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 818

2.1.34 19. В. М. РЄПНІНА. 3 липня 1844. Яготин (2008-01-16 06:00) . . . . . . . 819

2.1.35 «Сон» (Комедія). 8 липня 1844 р., С.-Петербург (2008-01-16 10:00) . . . . . 821

2.1.36 16 січня 1858 року (2008-01-16 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 821
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2.1.37 20. О. М. БОДЯНСЬКИЙ. 9 липня 1844. Москва (2008-01-16 18:00) . . . 822

2.1.38 З листа Я. де-Бальмена В. Закревському. 20 липня 1844 року

(2008-01-17 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 824

2.1.39 17 січня 1858 року (2008-01-17 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 826

2.1.40 21. О. К. БОДИСКО. 21 липня 1844. Ніжин (2008-01-17 18:00) . . . . . . . 826

2.1.41 Офорт Казка. Серпень 1844 р. (2008-01-18 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . 828

2.1.42 18 січня 1858 року (2008-01-18 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 829

2.1.43 Із листа В. Рєпніної до Г. Псьол. 4 серпня 1844 року (2008-01-18 18:00) . . 829

2.1.44 22. В. М. РЄПНІНА. Серпень 1844. Яготин (2008-01-19 06:00) . . . . . . . 830

2.1.45 19 січня 1858 року (неділя) (2008-01-19 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . 832

2.1.46 Листи В. Рєпніної. Серпень 1844 р. (2008-01-19 18:00) . . . . . . . . . . . . 832

2.1.47 Цензурний запис. 17 серпня 1844 р. (2008-01-20 06:00) . . . . . . . . . . . . 833

2.1.48 20 січня 1858 року (2008-01-20 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 834

2.1.49 Передплатний квиток на «Живописну Україну». 23 серпня 1844 р.
(2008-01-20 18:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 834

2.1.50 Цензурні записи 23 серпня 1844 р. 15 вересня 1844 р. (2008-01-21 06:00) . 835

2.1.51 21 січня 1858 року (2008-01-21 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 836

2.1.52 «Живописная Украина». 25 серпня 1844 р., С.-Петербург. (2008-01-21 18:00) 836

2.1.53 Іронічна рецензія на «Чигиринський Кобзар і Гайдамаки». Вересень 1844 р.
(2008-01-22 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 838

2.1.54 22 січня 1858 року (2008-01-22 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 838

2.1.55 Спогад М. Момбеллі (2008-01-22 18:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 839

2.1.56 Спогад В. Ковальова про Академію художеств (2008-01-23 06:00) . . . . . 839

2.1.57 23 січня 1858 року (2008-01-23 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 841

2.1.58 23. В. М. РЄПНІНА. 22 вересня 1844. Яготин (2008-01-23 18:00) . . . . . 842
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червня 1846 р. (2008-04-21 18:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1134

2.4.65 Васильківський форт у Києві (2008-04-22 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . 1136

2.4.66 22 квітня 1858 року (2008-04-22 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1137

2.4.67 Лист правління Академії мистецтв про місцеперебування Т. Г. Шевченка

(2008-04-22 18:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1137

2.4.68 Начерки (2008-04-23 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1138

2.4.69 23 квітня 1858 року (2008-04-23 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1143

2.4.70 «Історія Русів» (2008-04-23 18:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1144

2.4.71 43. В. Г. ШЕВЧЕНКО. 5 липня 1846. Кирилівка (2008-04-24 06:00) . . . . 1145

2.4.72 24 квітня 1858 року (2008-04-24 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1147

2.4.73 Спогад М. Костомарова (2008-04-24 18:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1148

2.4.74 Лілея. 25 липня 1846 р., Київ (2008-04-25 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . 1148

2.4.75 25 квітня 1858 року (2008-04-25 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1149

2.4.76 Спогад О. Афанасьєва-Чужбинського (2008-04-25 18:00) . . . . . . . . . . . 1149
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2.4.77 (2008-04-26 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1153

2.4.78 26 квітня 1858 року (2008-04-26 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1154

2.4.79 (2008-04-26 18:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1155

2.4.80 (2008-04-27 06:46) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1156

2.4.81 27 квітня 1858 року (2008-04-27 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1156

2.4.82 Київ, сьогодні (2008-04-27 18:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1157

2.4.83 (2008-04-28 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1157

2.4.84 28 квітня 1858 року (2008-04-28 17:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1158

2.4.85 Спогад В. Аскоченського про перебування Шевченка в Києві

(2008-04-29 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1158

2.4.86 29 квітня 1858 року (2008-04-29 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1161

2.4.87 Із записів М. Білозерського (2008-04-30 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . 1162

2.4.88 30 квітня 1858 року (2008-04-30 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1162

2.4.89 44. П. О. КУЛІШ. 25 липня 1846. Петербург (2008-04-30 18:00) . . . . . . 1164

2.5 May . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1169

2.5.1 Лист Я. Головацького до О. Бодянського. 26 липня 1846 р.
(2008-05-01 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1169

2.5.2 1 травня 1858 року (2008-05-01 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1171

2.5.3 Лист з запитом про місцеперебування Т. Г. Шевченка (2008-05-01 18:00) . 1171

2.5.4 Русалка. 9 серпня 1846 р. (2008-05-02 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1172

2.5.5 2 травня 1858 року (2008-05-02 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1173

2.5.6 Лист про місцеперебування Шевченка (2008-05-02 18:00) . . . . . . . . . . 1174

2.5.7 Вишитий ”Заповіт” (2008-05-02 18:21) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1175

2.5.8 Спогад Юліана Беліни-Кенджицького про кирило-мефодіївців
(2008-05-03 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1175

2.5.9 3 травня 1858 року (2008-05-03 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1178

2.5.10 Прохання звітувати про витрачені гроші (2008-05-03 18:00) . . . . . . . . . 1179

2.5.11 Запит про місцезнаходження (2008-05-04 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . 1180

2.5.12 4 травня 1858 року (неділя) (2008-05-04 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . 1181

2.5.13 Рапорт Шевченка про витрати (2008-05-04 18:00) . . . . . . . . . . . . . . . 1181

2.5.14 Розпорядження Шевченкові виїхати до відрядження. 21 вересня 1846
(2008-05-05 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1182

2.5.15 5 травня 1858 року (2008-05-05 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1183

2.5.16 Листи генерал-губернатора Д. Г. Бібікова про сприяння Шевченкові у

поїздках (2008-05-05 18:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1183

2.5.17 Найцікавіше за вихідні (2008-05-06 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1184

2.5.18 6 травня 1858 року (2008-05-06 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1185

2.5.19 47. Д. Г. БІБІКОВ. 21 вересня 1846. Київ (2008-05-06 18:00) . . . . . . . . 1187

2.5.20 Синагога. Осінь 1846 р. (2008-05-07 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1189
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2.5.21 7 травня 1858 року (2008-05-07 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1190

2.5.22 Із спогадів М. Костомарова (2008-05-07 18:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . 1191

2.5.23 Розпорядження Бібікова прийняти решту грошей. 26 вересня 1846 р.
(2008-05-08 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1191

2.5.24 8 травня 1858 року (2008-05-08 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1192

2.5.25 Лист із запитом про надіслання естампів «Живописной Украины». 9 жовтня
1846 р. (2008-05-08 18:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1192

2.5.26 Розписка казначея Сохановського. 12 жовтня 1846 р. (2008-05-09 06:00) . . 1193

2.5.27 9 травня 1858 року (2008-05-09 15:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1193

2.5.28 Виписка розпорядження Бібікова церквам та монастирям. 15 жовтня 1846
р. (2008-05-09 18:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1193

2.5.29 Лист про тимчасове припинення розсилання «Живописной Украины». 19
жовтня 1846 р. (2008-05-10 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1194

2.5.30 10 травня 1858 року (2008-05-10 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1195

2.5.31 Лист до канцелярії М. А. Долгорукова. 13 листопада 1846. Київ

(2008-05-10 18:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1195

2.5.32 Розпорядження Волинської духовної консисторії. 22 листопада 1846 р.
(2008-05-11 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1196

2.5.33 11 травня 1858 року (неділя) (2008-05-11 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . 1197

2.5.34 8. ЛИСТ ДО КУРАТОРА КИЇВСЬКОГО УЧБОВОГО ОКРУГУ О. С.
ТРАСКІНА. 27 листопада 1846. Київ (2008-05-11 18:00) . . . . . . . . . . . 1197

2.5.35 Розповідь Федора Кружилки (2008-05-12 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . 1198

2.5.36 að�� Шевченко китайською (кроспост). (2008-05-12 11:05) . . . . . . . 1199

2.5.37 12 травня 1858 року (2008-05-12 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1199

2.5.38 Почаївська лавра. Жовтень 1846 р. (2008-05-12 18:00) . . . . . . . . . . . . 1201

2.5.39 Запис у щоденнику П. О. Куліша. 9 грудня 1846 р. (2008-05-13 06:00) . . . 1206

2.5.40 13 травня 1858 року (2008-05-13 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1207

2.5.41 Лист до Бібікова (2008-05-13 18:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1210

2.5.42 Лист Бібікова з приводу призначення Шевченка вчителем. 21 грудня 1846
р. (2008-05-14 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1211

2.5.43 14 травня 1858 року (2008-05-14 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1211

2.5.44 (2008-05-14 12:05) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1211

2.5.45 Акція ”Проща до Тараса” 18 травня (2008-05-14 12:12) . . . . . . . . . . . . 1212

2.5.46 Свідоцтво про народження. 23 грудня 1846 р. (2008-05-14 18:00) . . . . . . 1212

2.5.47 Із спогадів М. Костомарова (2008-05-15 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . 1213

2.5.48 15 травня 1858 року (2008-05-15 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1213

2.5.49 Про пана Горкушу (2008-05-15 18:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1214

2.5.50 СТАТУТ КИРИЛО-МЕФОДІЇВСЬКОГО ТОВАРИСТВА. 1845 р. кінець —
1846 р. (2008-05-16 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1214

2.5.51 16 травня 1858 року (2008-05-16 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1215
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2.5.52 (2008-05-16 17:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1215

2.5.53 Рапорт Шевченка. 31 грудня 1846 р. (2008-05-17 06:00) . . . . . . . . . . . . 1216

2.5.54 17 травня 1858 року (2008-05-17 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1217

2.5.55 Доручення перевірити витрати Шевченка. 31 грудня 1846 р.
(2008-05-17 18:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1217

2.5.56 Лист С. Танського до Т. Шевченка про пересилку грошей. 8 січня 1847 р.
(2008-05-18 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1217

2.5.57 18 травня 1858 року (неділя) (2008-05-18 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . 1218

2.5.58 Лист про призначення Шевченка на посаду вчителя малювання. 9 січня 1847
р. (2008-05-18 18:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1219

2.5.59 Книги буття українського народу (2008-05-19 06:00) . . . . . . . . . . . . . . 1219

2.5.60 19 травня 1858 року (2008-05-19 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1219

2.5.61 Відозва «Брати українці!» (2008-05-19 18:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1220

2.5.62 Відозва «Братья великороссияне и поляки!» (2008-05-20 06:00) . . . . . . . 1221

2.5.63 20 травня 1858 року (2008-05-20 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1222

2.5.64 Лист П. Куліша до Петра Плєтньова. 29 грудня 1846 р. Київ

(2008-05-21 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1224

2.5.65 Лист О. Траскіна С. Уварову про кандидатів на посаду вчителя малювання.
10 січня 1847 р. (2008-05-21 15:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1227

2.5.66 2. ЛИСТ ДО О. М. БОДЯНСЬКОГО. 10 січня 1847. Борзна

(2008-05-21 19:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1228

2.5.67 Портрет Юлії Григорівни Сребдольської. Січень 1847 р. (2008-05-22 06:00) 1229

2.5.68 Спогад В. М. Юзефовича (2008-05-22 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1230

2.5.69 Лист О. Траскіна про призначення Шевченка. 24 січня 1847 р.
(2008-05-22 18:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1231

2.5.70 Із спогадів М. Костомарова (2008-05-23 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . 1231

2.5.71 Спогад Надії Кибальчич. 24 січня 1847 р. (2008-05-23 12:00) . . . . . . . . . 1232

2.5.72 «Вип’єш перву...» Січень 1847 р. (2008-05-23 18:00) . . . . . . . . . . . . . . 1234

2.5.73 (2008-05-24 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1234

2.5.74 (2008-05-24 18:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1235

2.5.75 (2008-05-25 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1236

2.5.76 (2008-05-25 18:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1237

2.5.77 31. ЛИСТ ДО М. I. КОСТОМАРОВА. 1 лютого 1847. Борзна

(2008-05-26 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1238

2.5.78 Із записів М. Білозерського (2008-05-26 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . 1240

2.5.79 Лист П. Куліша до Петра Плєтньова. Мотронівка, 4 лютого 1847 р.
(2008-05-26 18:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1241

2.5.80 Із спогадів П. Куліша (2008-05-27 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1242

2.5.81 Із спогадів М. Білозерського (2008-05-27 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . 1243

2.5.82 Записи про виплату утримання Т. Г. Шевченкові за січень 1847 р.
(2008-05-27 18:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1244
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2.5.83 Лист С. Уварова про призначення Шевченка на посаду. 21 лютого 1847 р.
(2008-05-28 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1245

2.5.84 Лист Петра Сердюкова до П. Куліша. Санкт-Петербург, 21-22 лютого 1847
р. (2008-05-28 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1246

2.5.85 Відьма. Рисунок за однойменною поемою Т. Шевченка (2008-05-28 18:00) 1250

2.5.86 Донос студента О. Петрова про існування в Києві таємного товариства. 3
березня 1847 р. (2008-05-29 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1251

2.5.87 Відьма. 7 березня 1847 р., Седнів (2008-05-29 12:00) . . . . . . . . . . . . . 1254

2.5.88 Лист О. Траскіна генерал-губернатору Д. Бібікову про існування таємного
товариства. 7 березня 1847 р (2008-05-29 18:00) . . . . . . . . . . . . . . . . 1255

2.5.89 Відповіді О. Петрова на запитання О. Траскіна про товариство. До 9
березня 1847 р. (2008-05-30 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1256

2.5.90 Спогад П. Мартоса (2008-05-30 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1257

2.5.91 Передмова до нездійсненого видання Кобзаря. 8 березня 1847 р.
(2008-05-30 18:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1258

2.5.92 Спогади про перебування Шевченка у Лизогубів (2008-05-31 06:00) . . . . 1258

2.5.93 48. М. I. КОСТОМАРОВ. 13 березня 1847. Київ (2008-05-31 12:00) . . . . 1259

2.6 June . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1261

2.6.1 Лист С. Уварова до генерал-губернатора Д. Бібікова про призначення

Шевченка. 15 березня 1847 р. (2008-06-01 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . 1261

2.6.2 Портрет Є. Кейкуатової. Березень-квітень 1847 р. (2008-06-01 12:00) . . . 1262

2.6.3 Спогад В. Ф. Деміча (2008-06-02 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1264

2.6.4 Секретне відношення Бібікова начальнику III відділу графу Орлову. 17
березня 1847 р. (2008-06-02 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1265

2.6.5 Журнал слідства. 17-21 березня 1847 р. (2008-06-02 18:00) . . . . . . . . . . 1269

2.6.6 Розпорядження Орлова про обшук та арешт членів товариства. 22 березня

1847 р. (2008-06-03 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1271

2.6.7 Розпорядження Орлова про розшук і арешт членів товариства. 22 березня

1847 р. (2008-06-03 10:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1271

2.6.8 Розпорядження Бібікова про обшук, арешт і допит учасників товариства. 22
березня 1847 р. (2008-06-03 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1272

2.6.9 Доповідь Орлова цесаревичу Олександру про хід розслідування. 22 березня
1847 р. (2008-06-03 18:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1273

2.6.10 Журнал слідства. 22 березня 1847 р. (2008-06-03 19:00) . . . . . . . . . . . . 1274

2.6.11 (2008-06-04 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1275

2.6.12 Пропозиції Писарева щодо осіб, задіяних у товаристві. Березень 1847 р.
(2008-06-04 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1281

2.6.13 Журнал слідства. 23-27 березня 1847 р. Прагнуть зламати Гулака

(2008-06-04 18:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1282

2.6.14 Лист А. Метлинського до М. Костомарова. 28 березня 1847 р.
(2008-06-05 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1285

2.6.15 Арешт М. Костомарова 28 березня 1847 року. Київ (2008-06-05 12:00) . . . 1286
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2.6.16 Журнал слідства. 28 березня 1847 р. (2008-06-05 18:00) . . . . . . . . . . . . 1287

2.6.17 Другий донос Петрова Траскіну. 29 березня 1847 р. (2008-06-06 06:00) . . . 1288

2.6.18 Висновок III відділу про поширення слов’янофільства. Не пізніше 29
березня 1847 р. (2008-06-06 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1289

2.6.19 Журнал слідства. 29 березня 1847 р. (2008-06-06 18:00) . . . . . . . . . . . . 1289

2.6.20 Доповідь Фундуклея Бібікову. 30 березня 1847 р. (2008-06-07 06:00) . . . . 1290

2.6.21 Із протоколу допиту О. Тулуба. 30 березня 1847 р. (2008-06-07 12:00) . . . 1291

2.6.22 Журнал слідства. 30 березня 1847 р. (2008-06-07 18:00) . . . . . . . . . . . . 1293

2.6.23 (2008-06-08 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1293

2.6.24 (2008-06-08 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1294

2.6.25 (2008-06-08 18:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1296

2.6.26 Із записів Юліана Беліни-Кенджицького (2008-06-09 06:00) . . . . . . . . . 1297

2.6.27 Із свідчень студента Посяди на допиті. 31 березня 1847 р. (2008-06-09 12:00) 1297

2.6.28 Журнал слідства. 31 березня 1847 р. (2008-06-09 18:00) . . . . . . . . . . . . 1298

2.6.29 Оповідання А. Солтановського (2008-06-10 06:00) . . . . . . . . . . . . . . 1299

2.6.30 Із записів петрашевця Момбеллі (2008-06-10 12:00) . . . . . . . . . . . . . . 1300

2.6.31 Розповідь Дієвського про Савича (2008-06-10 18:00) . . . . . . . . . . . . . . 1301

2.6.32 Спогад Костомарова (2008-06-11 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1302

2.6.33 Із свідчень Гулака на допиті. 1 квітня 1847 р. (2008-06-11 12:00) . . . . . . 1302

2.6.34 Журнал слідства. 1 квітня 1847 р. (2008-06-11 18:00) . . . . . . . . . . . . . 1303

2.6.35 З листа М. А. Рігельмана до Г. П. Ґалаґана. 2 квітня 1847 р.
(2008-06-12 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1303

2.6.36 Список внесків до каси товариства, який знайшли у Куліша (2008-06-12 12:00) 1303

2.6.37 Журнал слідства. 2 квітня 1847 р. (2008-06-12 18:00) . . . . . . . . . . . . . 1304

2.6.38 Арешт студента Андрузького. 2 квітня 1847 р. (2008-06-13 06:00) . . . . . 1304

2.6.39 Із свідчень Марковича на допиті. 3 квітня 1847 р. (2008-06-13 12:00) . . . . 1307

2.6.40 Журнал слідства. 3 квітня 1847 р. (2008-06-13 18:00) . . . . . . . . . . . . . 1308

2.6.41 З донесення про обшуки. 4 квітня 1847 р. (2008-06-14 06:00) . . . . . . . . 1308

2.6.42 (2008-06-14 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1309

2.6.43 (2008-06-15 09:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1310

2.6.44 (2008-06-15 12:20) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1311

2.6.45 Спогад Рєпніної про арешт Шевченка (2008-06-16 15:00) . . . . . . . . . . . 1313

2.6.46 Лист Ознобишина про розшуки і арешт Шевченка. 4 квітня 1847 р.
(2008-06-17 15:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1313

2.6.47 Спогад Білозерського про арешт Шевченка (2008-06-18 15:00) . . . . . . . 1314

2.6.48 Журнал слідства. 4 квітня 1847 р. (2008-06-19 15:00) . . . . . . . . . . . . . 1314

2.6.49 «К верным сынам Украины». 3 квітня 1847 р. (2008-06-20 10:00) . . . . . . 1315

2.6.50 Ю. Венелин. О споре между Южанами и Северянами на счет их россизма

(2008-06-20 19:10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1316
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2.6.51 (2008-06-21 08:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1317

2.6.52 Монументи (2008-06-21 19:33) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1318

2.6.53 (2008-06-22 09:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1322

2.6.54 З донесення про арешт Шевченка. 6 квітня 1847 р. (2008-06-23 10:00) . . . 1323

2.6.55 Спогад Рєпніної про переховування і втрату творів Шевченка

(2008-06-24 08:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1323

2.6.56 Ухвала про виключення Шевченка, датована заднім числом. 1 березня 1847
р. (2008-06-25 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1324

2.6.57 Довідка III відділу про Куліша. 5 квітня 1847 р. (2008-06-26 06:00) . . . . . 1325

2.6.58 Журнал слідства. 5 квітня 1847 р. (2008-06-26 18:00) . . . . . . . . . . . . . 1326

2.6.59 З донесення про арешт Шевченка. 6 квітня 1847 р. (2008-06-27 06:00) . . . 1326

2.6.60 Опис паперів, знайдених у Шевченка. 6 квітня 1847 р. (2008-06-28 06:00) . 1327

2.6.61 Журнал слідства. 6 квітня 1847 р. (2008-06-29 06:00) . . . . . . . . . . . . . 1327

2.6.62 Із спогадів дружини Костомарова. Зустріч у Броварах (2008-06-30 06:00) . 1328

2.7 July . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1328

2.7.1 З донесення про арешт Шевченка. 7 квітня 1847 р. (2008-07-01 06:00) . . . 1328

2.7.2 Президенти України та Азербайджану відкрили в Баку пам’ятник Тарасові

Шевченку (2008-07-01 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1329

2.7.3 Журнал слідства. 7 квітня 1847 р. (2008-07-01 18:00) . . . . . . . . . . . . . 1330

2.7.4 Спогад Костомарова (2008-07-02 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1331

2.7.5 Рапорт про арешт Шевченка. 8 квітня 1847 р. (2008-07-03 06:00) . . . . . . 1331

2.7.6 Журнал слідства. 8 квітня 1847 р. (2008-07-03 18:00) . . . . . . . . . . . . . 1332

2.7.7 Спогад письменника Шигаріна (2008-07-04 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . 1333

2.7.8 Журнал слідства. 9 квітня 1847 р. (2008-07-04 18:00) . . . . . . . . . . . . . 1334

2.7.9 Із свідчень Навроцького на допиті. 10 квітня 1847 р. (2008-07-05 06:00) . . 1334

2.7.10 З віршів Г. Андрузького, долучених до матеріалів слідства (2008-07-06 06:00) 1335

2.7.11 Виклад змісту поеми Кавказ для Третього відділу (2008-07-07 06:00) . . . 1340

2.7.12 Журнал слідства. 10-11 квітня 1847 р. (2008-07-07 18:00) . . . . . . . . . . . 1341

2.7.13 Лист начальника Третього відділу президенту Академії мистецтв. 12 квітня
1847 р. (2008-07-08 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1343

2.7.14 Журнал слідства. 12 квітня 1847 р. Андрузький видає всіх (2008-07-08 18:00) 1344

2.7.15 Із листа О. М. Куліш до Б. Д. Грінченка про товариство (2008-07-09 06:00) 1345

2.7.16 Журнал слідства. 13 квітня 1847 р. (2008-07-09 18:00) . . . . . . . . . . . . 1345

2.7.17 Відповідь президента Академії мистецтв на запит III відділу. 14 квітня 1847
р. (2008-07-10 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1346

2.7.18 Із протоколу допиту Г. Андрузького. 14 квітня 1847 р. (2008-07-11 06:00) . 1347

2.7.19 Журнал слідства. 14 квітня 1847 р. Андрузький продовжує «виливати душу»
(2008-07-12 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1349

2.7.20 Із свідчень Костомарова на допиті. 15 квітня 1847 р. (2008-07-13 06:00) . . 1352

2.7.21 13 липня 1858 року (2008-07-13 13:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1354
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2.7.22 ЧОРНОЗЕМ (2008-07-13 19:29) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1355

2.7.23 Лист Бібікова про встановлення нагляду над студентами. 15 квітня 1847 р.
(2008-07-14 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1356

2.7.24 Журнал слідства. 15 квітня 1847 р. (2008-07-14 18:00) . . . . . . . . . . . . 1357

2.7.25 Ставлення університетської громади до арештів (2008-07-15 06:00) . . . . 1358

2.7.26 Із свідчень Куліша на допиті. 16 квітня 1847 р. (2008-07-16 06:00) . . . . . 1358

2.7.27 Журнал слідства. 16 квітня 1847 р. Виклад змісту віршів (2008-07-16 18:00) 1360

2.7.28 Розписка про доставлення Шевченка в Петербург. 17 квітня 1847 р.
(2008-07-17 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1361

2.7.29 Журнал слідства. 17 квітня 1847 р. Куліш та Шевченко (2008-07-17 18:00) 1362

2.7.30 Спогад петрашевця Момбеллі (2008-07-18 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . 1363

2.7.31 Лист до О. Марковича від його троюрідної сестри Катерини Керстен. 25
листопада 1846 р. (2008-07-18 18:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1364

2.7.32 (2008-07-19 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1370

2.7.33 (2008-07-19 18:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1371

2.7.34 (2008-07-20 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1372

2.7.35 (2008-07-20 18:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1373

2.7.36 Із свідчень Костомарова. 17 квітня 1847 р. (2008-07-21 06:00) . . . . . . . . 1374

2.7.37 Про зміст паперів і творів Шевченка. 17-21 квітня 1847 р. (2008-07-22 06:00) 1374

2.7.38 Журнал слідства. 18 квітня 1847 р. (2008-07-22 18:00) . . . . . . . . . . . . 1375

2.7.39 Лист М. Юзефовича до М. Писарева. 19 квітня 1847 р. (2008-07-23 06:00) 1377

2.7.40 Журнал слідства. 19-20 квітня 1847 р. (2008-07-23 18:00) . . . . . . . . . . . 1378

2.7.41 Записка про те, що Шевченко був кріпаком. 21 квітня 1847 р.
(2008-07-24 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1380

2.7.42 ЗАПИТАННЯ СЛІДЧОГО Й ВІДПОВІДІ Т. Г. ШЕВЧЕНКА НА ДОПИТІ

В III ВІДДІЛІ. 21 квітня 1847. С.-Петербург (2008-07-25 06:00) . . . . . . . 1381

2.7.43 Журнал слідства. 21-23 квітня 1847 р. (2008-07-25 18:00) . . . . . . . . . . . 1385

2.7.44 Картини Г. Меліхова (2008-07-25 19:28) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1386

2.7.45 Покаянний лист Куліша. 24 квітня 1847 р. (2008-07-26 06:00) . . . . . . . . 1387

2.7.46 Із свідчень Білозерського. 24 квітня 1847 р. (2008-07-27 06:00) . . . . . . . 1388

2.7.47 Із записів Білозерського (2008-07-28 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1389

2.7.48 Лист про встановлення нагляду за студентами Київського університету. 25
квітня 1847 р. (2008-07-29 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1389

2.7.49 Журнал слідства. 24-29 квітня 1847 р. (2008-07-29 18:00) . . . . . . . . . . . 1390

2.7.50 Із додаткових свідчень Навроцького. 30 квітня 1847 р. (2008-07-30 06:00) . 1394

2.7.51 Із свідчень Посяди. 30 квітня 1847 р. (2008-07-30 18:00) . . . . . . . . . . . 1395

2.7.52 Вірші Володимира Александрова (2008-07-31 06:00) . . . . . . . . . . . . . 1396

2.7.53 Журнал слідства. 30 квітня 1847 р. (2008-07-31 18:00) . . . . . . . . . . . . 1397

2.8 August . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1398

2.8.1 В казематі. Квітень — травень 1847 р. (2008-08-01 06:00) . . . . . . . . . . 1398
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2.8.2 Запис Нікітенка про КМТ. 2 травня 1847 р. (2008-08-01 18:00) . . . . . . . 1398

2.8.3 Рапорт лікаря про стан Костомарова. 1 травня 1847 р. (2008-08-02 06:00) 1399

2.8.4 Журнал слідства. 1 травня 1847 р. (2008-08-02 18:00) . . . . . . . . . . . . . 1399

2.8.5 Прохання лейб-медику Арендту оглянути хворого Костомарова. 2 травня

1847 р. (2008-08-03 06:02) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1400

2.8.6 Журнал слідства. 2 травня 1847 р. (2008-08-03 18:00) . . . . . . . . . . . . . 1400

2.8.7 Другий допит О. Марковича. Київ, травень 1847 р. (2008-08-04 06:00) . . . 1401

2.8.8 Журнал слідства. 3-5 травня 1847 р. (2008-08-04 18:00) . . . . . . . . . . . . 1401

2.8.9 Рапорт про призначення Шлейфера замість Шевченка. 6 травня 1847 р.
(2008-08-05 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1402

2.8.10 Про затримання кореспонденції. 6 травня 1847 р. (2008-08-05 18:00) . . . . 1403

2.8.11 Додаткові свідчення Костомарова. 7 травня 1847 р. (2008-08-06 06:00) . . 1403

2.8.12 Журнал слідства. 7 травня 1847 р. (2008-08-06 18:00) . . . . . . . . . . . . . 1404

2.8.13 Спогади Костомарова (2008-08-07 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1406

2.8.14 Журнал слідства. 8-12 травня 1847 р. (2008-08-07 18:00) . . . . . . . . . . . 1407

2.8.15 Лист з приводу перегляду листів учасників Кирило-Мефодіївського

товариства. 13 травня 1847 р. (2008-08-08 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . 1408

2.8.16 Запис очної ставки. 13 травня 1847 р. (2008-08-09 06:00) . . . . . . . . . . . 1409

2.8.17 Журнал слідства. 13 травня 1847 р. (2008-08-09 18:00) . . . . . . . . . . . . 1410

2.8.18 Довідка про цензорів. Травень 1847 р. (2008-08-10 06:00) . . . . . . . . . . 1410

2.8.19 Журнал слідства. 14 травня 1847 р. (2008-08-10 18:00) . . . . . . . . . . . . 1411

2.8.20 Запис очної ставки Шевченка з Андрузьким. 15 травня 1847 р.
(2008-08-11 06:17) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1411

2.8.21 Запис очної ставки Навроцькому. 15 травня 1847 р. (2008-08-11 18:00) . . 1412

2.8.22 Додаткові пояснення Андрузького. 17 травня 1847 р. (2008-08-12 06:00) . 1414

2.8.23 Журнал слідства. 15 травня 1847 р. (2008-08-12 18:00) . . . . . . . . . . . . 1415

2.8.24 Додаткові зазнання Посяди. 17 травня 1847 р. (2008-08-13 06:00) . . . . . 1416

2.8.25 Журнал слідства. 17-18 травня 1847 р. (2008-08-13 18:00) . . . . . . . . . . 1416

2.8.26 З протоколу допиту А. Марковича. 20 травня 1847 р. Київ (2008-08-14 06:00) 1417

2.8.27 Кур’єр Кривбасу №№226-227 (Вересень-Жовтень) (2008-08-14 15:29) . . . . 1419

2.8.28 Журнал слідства. 20-23 травня 1847 р. (2008-08-15 06:00) . . . . . . . . . . 1420

2.8.29 Завершення розслідування. Доповідь Орлова. 28 травня 1847 р.
(2008-08-15 16:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1425

2.8.30 Нагороди донощику Петрову. 26 травня 1847 р. (2008-08-16 06:00) . . . . . 1427

2.8.31 (2008-08-17 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1427

2.8.32 Журнал слідства. 27 травня 1847 р. Висновки слідства (2008-08-18 06:00) . 1429

2.8.33 Записка в справі відправлення Шевченка. 30 травня 1847 р.
(2008-08-19 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1434

2.8.34 Лист про встановлення варти над Шевченком. 30 травня 1847 р.
(2008-08-20 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1435
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2.8.35 Реєстр речей Шевченка. 30 травня 1847 р. (2008-08-20 18:00) . . . . . . . . 1435

2.8.36 Розпорядження при відправці Шевченка. 30 травня 1847 р. (2008-08-21 06:00) 1436

2.8.37 Розпорядження про заборону й вилучення творів Шевченка. 30 травня 1847
р. (2008-08-21 18:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1438

2.8.38 Запис рішення в справі Шевченка. 30 травня 1847 р. (2008-08-22 06:00) . . 1439

2.8.39 Запис про оголошення вироку. 30 травня 1847 р. (2008-08-22 18:00) . . . . 1440

2.8.40 (2008-08-23 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1440

2.8.41 (2008-08-23 18:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1441

2.8.42 (2008-08-24 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1443

2.8.43 Вірш М. Костомарова «Надобраніч». Червень 1847 р. (2008-08-25 06:00) . 1444

2.8.44 З листа до міністра народної освіти. 30 травня 1847 р. (2008-08-26 06:00) 1446

2.8.45 Журнал слідства. 30 травня 1847 р. (2008-08-26 18:00) . . . . . . . . . . . . 1447

2.8.46 Лист про звільнення. 2 червня 1847 р. (2008-08-27 06:00) . . . . . . . . . . . 1449

2.8.47 Листи до цензорів. 2 червня 1847 р. (2008-08-27 18:00) . . . . . . . . . . . . 1449

2.8.48 Лист про прохання Шевченка повернути малюнки. 2 червня 1847 р.
(2008-08-28 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1450

2.8.49 Журнал слідства. 2 червня 1847 р. (2008-08-28 18:00) . . . . . . . . . . . . . 1451

2.8.50 Засідання цензурного комітету. 3 червня 1847 р. (2008-08-29 06:00) . . . . 1451

2.8.51 Розпорядження цензорові Нікітенку. 3 червня 1847 р. (2008-08-29 18:00) . 1452

2.8.52 Лист до міністра народної освіти. 3 червня 1847 р. (2008-08-30 06:00) . . . 1453

2.8.53 Журнал слідства. 3 червня 1847 р. (2008-08-30 18:00) . . . . . . . . . . . . . 1453

2.8.54 З листа міністра внутрішніх справ до міністра освіти. 4 червня 1847 р.
(2008-08-31 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1454

2.8.55 Журнал слідства. 4-5 червня 1847 р. (2008-08-31 18:00) . . . . . . . . . . . . 1455

2.9 September . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1455

2.9.1 Розпорядження не дозволяти нових видань «Кобзаря». 7 червня 1847 р.
(2008-09-01 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1455

2.9.2 Перебіг слідства. Основні події (2008-09-01 12:00) . . . . . . . . . . . . . . 1456

2.9.3 Із спогадів М. Лазаревського (2008-09-01 18:00) . . . . . . . . . . . . . . . . 1461

2.9.4 Із спогадів Ф. Лазаревського. 9 червня 1847 р. (2008-09-02 06:00) . . . . . 1462

2.9.5 Листи Андрузького з Казані. Червень 1847 р. (2008-09-02 12:00) . . . . . . 1463

2.9.6 Рапорт командира Окремого оренбурзького корпусу. 11 червня 1847 р.
(2008-09-02 18:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1465

2.9.7 Із спогадів М. Лазаревського (2008-09-03 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . 1466

2.9.8 (2008-09-03 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1466

2.9.9 Розпорядження про заборону і вилучення творів Шевченка. 14 червня 1847
р. (2008-09-03 18:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1468

2.9.10 Відношення про речі Шевченка. 14 червня 1847 р. (2008-09-04 06:00) . . . 1469

2.9.11 Нарис Дмитра Чижевського про філософію кирило-мефодіївців
(2008-09-04 15:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1469
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2.9.12 Журнал слідства. 14 червня 1847 р. (2008-09-04 18:00) . . . . . . . . . . . . 1469

2.9.13 Спогад Є. Косарева (2008-09-05 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1470

2.9.14 Рапорт Бібікова Паскевичу. 17 червня 1847 р. (2008-09-05 12:00) . . . . . . 1470

2.9.15 Розпорядження про вилучення з продажу «Кобзаря». 19 червня 1847 р.
(2008-09-05 18:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1471

2.9.16 Розпорядження ректорові університету та директорам гімназій про

вилучення творів (2008-09-06 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1471

2.9.17 Лист про незарахування вчителем малювання. 20 червня 1847 р.
(2008-09-06 18:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1472

2.9.18 Рапорт з приводу повернення речей. 20 червня 1847 р. (2008-09-07 06:00) 1473

2.9.19 Довідка про газетне оголошення. 21-27 червня 1847 р. (2008-09-07 18:00) . 1473

2.9.20 Лист про вилучення творів. 21 червня 1847 р. (2008-09-08 06:00) . . . . . . 1474

2.9.21 Доповіді про зарахування Шевченка рядовим. 22 червня 1847 р.
(2008-09-08 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1475

2.9.22 Супровідний лист при пересилці речей. 24 червня 1847 р. (2008-09-08 18:00) 1476

2.9.23 (2008-09-09 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1477

2.9.24 Автопортрет. Орськ. 23.VI — XII 1847 (2008-09-09 12:00) . . . . . . . . . . 1479

2.9.25 (2008-09-09 18:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1480

2.9.26 Листи про заборону і вилучення творів. 27 червня 1847 р. (2008-09-10 06:00) 1481

2.9.27 Княжна. Друга половина 1847 р. Орська фортеця (2008-09-10 12:00) . . . . 1482

2.9.28 (2008-09-10 18:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1483

2.9.29 (2008-09-11 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1485

2.9.30 Документи про недопущення друку оголошень про продаж. 5 липня 1847 р.
(2008-09-11 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1486

2.9.31 Розпорядження про вилучення творів. 7 липня 1847 р. (2008-09-11 18:00) . 1488

2.9.32 З листа М. О. Максимовича до С. Й. Богородського. 13 липня 1847 р.
(2008-09-12 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1489

2.9.33 Лист про залишення речей Шевченка в III відділі. 15 липня 1847 р.
(2008-09-12 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1490

2.9.34 32. ЛИСТ ДО І. І. ФУНДУКЛЕЯ. 16 липня 1847. Орська фортеця

(2008-09-12 18:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1490

2.9.35 «Сонце заходить, гори чорніють...». Друга половина 1847 р. Орська

фортеця (2008-09-13 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1492

2.9.36 (2008-09-13 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1492

2.9.37 (2008-09-13 18:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1494

2.9.38 (2008-09-14 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1495

2.9.39 (2008-09-14 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1496

2.9.40 Із справи М. І. Савича. 18 липня 1847 р. (2008-09-15 06:00) . . . . . . . . . 1497

2.9.41 Листування про речі Шевченка (2008-09-15 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . 1498

2.9.42 Запис про невидачу Шевченкові заробітної плати. 20 серпня 1847 р.
(2008-09-15 18:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1501
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2.9.43 Рапорт київського старшого поліцмейстера про вилучення творів. 22 серпня
1847 р. (2008-09-16 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1501

2.9.44 Рапорт канівського городничого про відсутність творів у продажу. 30 серпня
1847 р. (2008-09-16 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1502

2.9.45 Із спогадів М. Лазаревського (2008-09-16 18:00) . . . . . . . . . . . . . . . . 1502

2.9.46 Запит Фундуклея про вилучення творів. 10 вересня 1847 р. (2008-09-17 06:00) 1502

2.9.47 (2008-09-17 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1503

2.9.48 (2008-09-17 18:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1504

2.9.49 Повідомлення Фундуклея про вилучення творів. 10 вересня 1847 р.
(2008-09-18 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1505

2.9.50 Москалева крниниця. Друга половина 1847 р. Орська фортеця

(2008-09-18 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1506

2.9.51 Із спогадів Ф. Лазаревського (2008-09-18 18:00) . . . . . . . . . . . . . . . . 1506

2.9.52 Роз’яснення Бібікова про вилучення творів. 16 вересня 1847 р.
(2008-09-19 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1507

2.9.53 Козачковському. Друга половина 1847 р. Орська фортеця (2008-09-19 12:00) 1507

2.9.54 Запит Бібікова Фундуклею про недозволене в творах. 20 вересня 1847 р.
(2008-09-19 18:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1508

2.9.55 Хустина. Друга половина 1847 р. Орська фортеця (2008-09-20 06:00) . . . 1508

2.9.56 Відповідь Фундуклея щодо заборони творів. 20 вересня 1847 р.
(2008-09-20 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1508

2.9.57 Ой стрічечка до стрічечки... Друга половина 1847 р. Орська фортеця

(2008-09-20 18:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1509

2.9.58 Самому чудно. А де ж дітись?.. Друга половина 1847 р. Орська фортеця

(2008-09-21 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1510

2.9.59 Розпорядження Юзефовича про вилучення творів з бібліотек. 22 вересня

1847 р. (2008-09-21 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1510

2.9.60 Мені тринадцятий минало. Друга половина 1847 р. Орська фортеця

(2008-09-21 18:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1511

2.9.61 Донесення директора Новгород-Сіверської гімназії. 4 жовтня 1847 р.
(2008-09-22 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1511

2.9.62 49. А. І. ЛИЗОГУБ. 21 жовтня 1847. Чечельник (2008-09-22 12:00) . . . . 1512

2.9.63 Один у другого питаєм... Друга половина 1847 р. Орська фортеця

(2008-09-22 18:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1514

2.9.64 Чернець. Друга половина 1847 р. Орська фортеця (2008-09-23 06:00) . . . 1515

2.9.65 33. ЛИСТ ДО А. І. ЛИЗОГУБА. 22 жовтня 1847. Орська фортеця

(2008-09-23 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1515

2.9.66 50. В. М. ТА Ф. М. ЛАЗАРЕВСЬКІ. Жовтень 1847. Оренбург

(2008-09-23 18:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1517

2.9.67 Не гріє сонце на чужині... Друга половина 1847 р. Орська фортеця

(2008-09-24 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1519

2.9.68 34. ЛИСТ ДО В. М. РЄПНІНОЇ. 24 жовтня 1847. Орська фортеця

(2008-09-24 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1519
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2.9.69 Список языков, на которые переводились произведения (2008-09-24 15:58) 1521

2.9.70 51. О. П. ЧЕРНИШОВ. 2 грудня 1847. Оренбург (2008-09-24 18:00) . . . . 1521

2.9.71 О думи мої! О славо злая!.. Друга половина 1847 р. Орська фортеця

(2008-09-25 00:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1523

2.9.72 Сон («Гори мої високії...»). Друга половина 1847 р. Орська фортеця

(2008-09-25 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1523

2.9.73 35. ЛИСТ ДО А. І. ЛИЗОГУБА. 11 грудня 1847. Орська фортеця

(2008-09-25 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1523

2.9.74 Іржавець. Друга половина 1847 р. Орська фортеця (2008-09-25 18:00) . . . 1525

2.9.75 Полякам. Друга половина 1847 р. Орська фортеця (2008-09-26 06:00) . . . 1525

2.9.76 Зловтішний лист В. Г. Бєлінського до П. В. Анненкова про арешт

українських письменників (2008-09-26 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1526

2.9.77 То так і я тепер пишу... Друга половина 1847 р. Орська фортеця

(2008-09-26 18:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1527

2.9.78 (2008-09-27 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1528

2.9.79 Із записів М. Білозерського (2008-09-27 18:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . 1529

2.9.80 (2008-09-28 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1529

2.9.81 Роз’яснення про вилучення творів Шевченка. Лютий 1848 р.
(2008-09-28 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1530

2.9.82 Із спогадів М. Лазаревського (2008-09-29 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . 1531

2.9.83 36. ЛИСТ ДО М. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО. 20 грудня 1847. Орська фортеця
(2008-09-29 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1531

2.9.84 52. А. I. ЛИЗОГУБ. 31 грудня 1847. Одеса (2008-09-29 18:00) . . . . . . . . 1535

2.9.85 Із листа К. Герна до М. Лазаревського (2008-09-30 06:00) . . . . . . . . . . 1536

2.9.86 53. О. П. ЧЕРНИШОВ. Грудень 1847. Оренбург (2008-09-30 12:00) . . . . 1537

2.9.87 Батальйонний список нижчих чинів. Січень 1848 р. (2008-09-30 18:00) . . . 1537

2.10 October . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1538

2.10.1 54. А. І. ЛИЗОГУБ. 7 січня 1848. Одеса (2008-10-01 06:00) . . . . . . . . . 1538

2.10.2 Розповідь М. Бажанова (2008-10-01 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1540

2.10.3 Сон (комедія) (2008-10-01 16:33) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1540

2.10.4 А нумо знову віршувать... Початок 1848 р. Орська фортеця

(2008-10-01 19:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1552

2.10.5 55. В. М. РЄПНІНА ТА Г. І. ДУНІН-БОРКОВСЬКА. 13 січня 1848.
Яготин (2008-10-02 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1552

2.10.6 Лист Рєпніної до Орлова. 13 січня 1848 р. (2008-10-02 12:00) . . . . . . . . 1554

2.10.7 Довідка з приводу листа Рєпніної Орлову. Січень 1848 р. (2008-10-02 18:00) 1555

2.10.8 Розповідь Агапа Капфера (2008-10-03 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1556

2.10.9 Запит про місце служби та поведінку Шевченка. 30 січня 1848 р.
(2008-10-03 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1556

2.10.10 Справа викупу та царська родина (2008-10-03 16:00) . . . . . . . . . . . . . 1557
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2.10.11 37. ЛИСТ ДО А. І. ЛИЗОГУБА. 1 лютого 1848. Орська фортеця

(2008-10-04 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1570

2.10.12 Варнак. Початок 1848 р. Орська фортеця (2008-10-04 12:00) . . . . . . . . 1572

2.10.13 Ой гляну я, подивлюся... Початок 1848 р. Орська фортеця (2008-10-05 06:00) 1572

2.10.14 Та не дай, Господи, нікому... Початок 1848 р. Орська фортеця

(2008-10-05 18:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1573

2.10.15 56. А. I. ЛИЗОГУБ. 7 лютого 1848. Одеса (2008-10-06 06:00) . . . . . . . . 1573

2.10.16 57. М. М. ЛАЗАРЕВСЬКИЙ. 12 лютого 1848. Петербург (2008-10-06 12:00) 1574

2.10.17 Запит про поведінку Шевченка. 15 лютого 1848 р. (2008-10-06 18:00) . . . 1576

2.10.18 58. А. І. ЛИЗОГУБ. 23 лютого 1848. Одеса (2008-10-07 06:00) . . . . . . . 1577

2.10.19 59. Ф. М. ЛАЗАРЕВСЬКИЙ. Лютий 1848. Оренбург (2008-10-07 12:00) . 1578

2.10.20 38. ЛИСТ ДО В. М. РЄПНІНОЇ. 25-29 лютого 1848. Орська фортеця

(2008-10-07 18:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1579

2.10.21 39. ЛИСТ ДО А. І. ЛИЗОГУБА. 7 березня 1848. Орська фортеця

(2008-10-08 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1582

2.10.22 60. В. М. РЄПНІНА. Початок березня 1848. Одеса (2008-10-08 12:00) . . 1583

2.10.23 61. О. I. ПСЬОЛ. Початок березня 1848. Одеса (2008-10-08 18:00) . . . . 1584

2.10.24 Відзив командира батальйону про поведінку Шевченка. 10 березня 1848 р.
(2008-10-09 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1585

2.10.25 62. В. М. РЄПНІНА. 19 березня 1848. Яготин (2008-10-09 12:00) . . . . . 1585

2.10.26 Із спогадів Рєпніної. Княжна припиняє листування (2008-10-09 18:00) . . . 1587

2.10.27 63. Ф. М. ЛАЗАРЕВСЬКИЙ. Березень 1848. Оренбург (2008-10-10 06:00) 1587

2.10.28 Рапорт командира корпусу про поведінку. 30 березня 1848 р.
(2008-10-10 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1588

2.10.29 64. А. І. ЛИЗОГУБ. 7 квітня 1848. Одеса (2008-10-10 18:00) . . . . . . . . 1589

2.10.30 Микола Лєсков. Офіційне буфонство, 1882 (2008-10-11 06:00) . . . . . . . . 1590

2.10.31 Лист П. Г. Житецького до О. О. Андрієвського. 2 січня 1872 р.
(2008-10-12 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1593

2.10.32 Відключити рекламу (2008-10-12 15:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1593

2.10.33 65. Ф. М. ЛАЗАРЕВСЬКИЙ. 20 квітня 1848. Оренбург (2008-10-13 06:00) 1594

2.10.34 40. ЛИСТ ДО Ф. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО. 22 квітня 1848. Орська фортеця
(2008-10-13 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1595

2.10.35 66. Ф. М. ЛАЗАРЕВСЬКИЙ. 27 квітня 1848. Оренбург (2008-10-13 18:00) 1596

2.10.36 Наказ про переведення Шевченка до Раїмського укріплення. 8 травня 1848
р. (2008-10-14 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1598

2.10.37 41. ЛИСТ ДО А. І. ЛИЗОГУБА. 9 травня 1848. Орська фортеця

(2008-10-14 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1598

2.10.38 Головна Руська Рада. 10 травня 1848 року (2008-10-14 18:00) . . . . . . . . 1599

2.10.39 67. Ф. М. ЛАЗАРЕВСЬКИЙ. Травень 1848. Оренбург (2008-10-15 06:00) . 1601

2.10.40 Рапорт про відправку до Раїма. 13 травня 1848 р. (2008-10-15 12:00) . . . 1602

2.10.41 Пожежа в степу. Не раніше 12 травня 1848 р. (2008-10-15 18:00) . . . . . . 1603
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2.10.42 Із спогадів М. Лазаревського (2008-10-16 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . 1604

2.10.43 Форт Кара-Бутак (2008-10-16 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1605

2.10.44 Джангис-агач. 26 травня 1848 р. (2008-10-16 18:00) . . . . . . . . . . . . . . 1607

2.10.45 68. А. І. ЛИЗОГУБ. 15 липня 1848. Хутір поблизу Одеси (2008-10-17 06:00) 1607

2.10.46 Дустанова могила. 27 травня 1848 р. (2008-10-17 12:00) . . . . . . . . . . . 1609

2.10.47 Укріплення Іргиз-Кала (2008-10-17 18:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1610

2.10.48 (2008-10-18 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1613

2.10.49 (2008-10-18 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1614

2.10.50 Казахи в юрті (2008-10-18 18:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1616

2.10.51 (2008-10-19 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1618

2.10.52 Днювання експедиційного транспорту в степу (2008-10-19 12:00) . . . . . . 1620

2.10.53 Караван і верблюди. Начерки. Травень-червень 1848 р. (2008-10-19 18:00) 1623

2.10.54 Карта експедиції по Аральському морю 1848-1849 рр. (2008-10-20 06:00) . 1626

2.10.55 Із спогадів Ф. Лазаревського (2008-10-20 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . 1626

2.10.56 Експедиційні начерки (2008-10-20 18:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1627

2.10.57 Розповідь О. Макшеєва (2008-10-21 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1630

2.10.58 У Бога за дверми лежала сокира. Літо 1848. Раїм (2008-10-21 12:00) . . . 1631

2.10.59 Укріплення Раїм (2008-10-21 18:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1631

2.10.60 Спогади Агапа Капфера (2008-10-22 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1634

2.10.61 Т. Г. Шевченко малює товариша (2008-10-22 12:00) . . . . . . . . . . . . . 1635

2.10.62 Оповідання Косарєва, Макшеєва та Бутакова (2008-10-22 18:00) . . . . . . 1635

2.10.63 Поезії. Кінець 1848 р. Косарал (2008-10-23 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . 1637

2.10.64 Портрет невідомого з гітарою (2008-10-23 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . 1638

2.10.65 Пристань на Сир-Дар’ї. Спорядження шхун (2008-10-23 18:00) . . . . . . . 1639

2.10.66 Поезії. Кінець 1848 р. Косарал (2008-10-24 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . 1641

2.10.67 Оповідання Макшеєва про експедицію морем (2008-10-24 12:00) . . . . . . 1642

2.10.68 Спогади про похід (2008-10-24 18:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1643

2.10.69 Начерки (2008-10-25 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1644

2.10.70 Рисунки краєвидів Азовського моря (2008-10-25 12:00) . . . . . . . . . . . . 1648

2.10.71 Начерки експедиції (2008-10-25 18:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1652

2.10.72 Мис Бай-Губек (2008-10-26 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1655

2.10.73 Острів Ніколая. Акварелі і рисунки (2008-10-26 12:00) . . . . . . . . . . . . 1657

2.10.74 Поезії. Кінець 1848 р. Косарал (2008-10-26 18:00) . . . . . . . . . . . . . . . 1661

2.10.75 69. М. С. АЛЕКСАНДРІЙСЬКИЙ. 16 серпня 1848. Орська фортеця

(2008-10-27 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1662

2.10.76 Розповідь Клеменсова (2008-10-27 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1662

2.10.77 Спогад Ф. Лазаревського (2008-10-27 18:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1665

2.10.78 Поезії. Кінець 1848 р. Косарал (2008-10-28 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . 1665
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2.10.79 Із записок О. І. Кошелева (2008-10-28 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . 1666

2.10.80 Із листа Верещинського до Головацького. 24 вересня 1848 р.
(2008-10-28 18:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1668

2.10.81 З промови М. Устияновича. 31 жовтня 1848 р. (2008-10-29 06:00) . . . . . 1669

2.10.82 Поезії. Кінець 1848 р. Косарал (2008-10-29 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . 1671

2.10.83 Начерки (2008-10-29 18:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1671

2.10.84 Тигр. 20 листопада 1848 р. (2008-10-30 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . 1674

2.10.85 Поезії. Кінець 1848 р. Косарал (2008-10-30 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . 1675

2.10.86 Із статті Я. Головацького «Розправа о язиці южноруськім і його наріччях»
(2008-10-30 18:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1676

2.10.87 На березі Аральського моря (2008-10-31 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . 1677

2.10.88 Не так тії вороги... Кінець 1848 р. Косарал (2008-10-31 12:00) . . . . . . . 1681

2.10.89 Начерки (2008-10-31 18:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1681

2.11 November . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1684

2.11.1 Поезії. Кінець 1848 р. Косарал (2008-11-01 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . 1684

2.11.2 Шхуни (2008-11-01 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1684

2.11.3 На Косаралі (2008-11-01 16:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1687

2.11.4 Укріплення Косарал взимку (2008-11-01 20:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . 1689

2.11.5 Поезії. Кінець 1848 р. Косарал (2008-11-02 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . 1692

2.11.6 Поезії. Кінець 1848 р. Косарал (2008-11-02 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . 1693

2.11.7 Поезії. Кінець 1848 р. Косарал (2008-11-02 16:00) . . . . . . . . . . . . . . . 1693

2.11.8 Казахський хлопчик розпалює грубку (2008-11-02 20:00) . . . . . . . . . . . 1694

2.11.9 Автопортрет в оголеному вигляді. Не раніше 21 жовтня 1848 р.
(2008-11-03 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1697

2.11.10 Поезії. Січень — квітень 1849 р., Раїм (2008-11-03 12:00) . . . . . . . . . . . 1699

2.11.11 З лекції Я. Головацького. 5 лютого 1849 р. (2008-11-03 18:00) . . . . . . . 1699

2.11.12 Розпорядження Бібікова. 27 лютого 1849 р. (2008-11-04 06:00) . . . . . . . 1700

2.11.13 (2008-11-04 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1700

2.11.14 Казахи біля вогню (2008-11-04 18:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1702

2.11.15 Відповідь Фундуклея. 18 березня 1849 р. (2008-11-05 06:00) . . . . . . . . . 1704

2.11.16 Лист Я. Головацького до О. Бодянського. 9 квітня 1849 р. (2008-11-05 12:00) 1704

2.11.17 О. Бутаков і фельдшер О. Істомін (2008-11-05 18:00) . . . . . . . . . . . . . 1707

2.11.18 Поезії. січень — квітень 1849 р., Раїм (2008-11-06 06:00) . . . . . . . . . . . 1708

2.11.19 Казахи (2008-11-06 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1709

2.11.20 Спогад Є. Косарева (2008-11-06 18:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1712

2.11.21 Шхуна «Константин» на ремонті (2008-11-07 00:00) . . . . . . . . . . . . . . 1713

2.11.22 Лист О. Лаврина до О. I. Макшеєва. 26 березня 1849. Раїм

(2008-11-07 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1714

2.11.23 Поезії. Січень — квітень 1849 р., Раїм (2008-11-07 12:00) . . . . . . . . . . . 1715
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2.11.24 Рапорт про несплату боргу Шевченкові. 10 квітня 1849 р. (2008-11-07 18:00) 1715

2.11.25 Збірка Максимовича. Київ, 1849 (2008-11-08 00:00) . . . . . . . . . . . . . . 1716

2.11.26 Із спогадів Савичева (2008-11-08 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1716

2.11.27 Начерки західного берега Аральського моря (2008-11-08 12:00) . . . . . . . 1717

2.11.28 Рапорт Бутакова про відрядження Шевченка. 22 квітня 1849 р.
(2008-11-08 18:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1721

2.11.29 Кизил-Джар (2008-11-09 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1722

2.11.30 Пояснення Толмачова. 12 травня 1849 р. (2008-11-09 12:00) . . . . . . . . . 1723

2.11.31 Острови Чикита-Арал та Чекан-Арал (2008-11-09 18:00) . . . . . . . . . . . 1724

2.11.32 Повідомлення про дозвіл. 13 травня 1849 р. (2008-11-10 06:00) . . . . . . . 1726

2.11.33 Розповідь Є. Косарєва (2008-11-10 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1726

2.11.34 Повідомлення про дозвіл. 13 травня 1849 р. (2008-11-10 18:00) . . . . . . . 1727

2.11.35 Готово! Парус розпустили. Вересень 1849 р. (2008-11-11 06:00) . . . . . . . 1727

2.11.36 Із спогадів Ф. Лазаревського (2008-11-11 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . 1728

2.11.37 Автопортрет. 29 листопада 1849 р. (2008-11-11 18:00) . . . . . . . . . . . . 1729

2.11.38 Kobzar Julian Kytasty in concert 11/14 (2008-11-11 22:14) . . . . . . . . . . . 1730

2.11.39 (2008-11-12 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1731

2.11.40 Ми восени таки похожі... Осінь 1849 р. (2008-11-12 12:00) . . . . . . . . . . 1732

2.11.41 Спогади Броніслава Залєського (2008-11-12 18:00) . . . . . . . . . . . . . . 1732

2.11.42 (2008-11-13 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1732

2.11.43 Портрет Хоми Вернера (2008-11-13 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1733

2.11.44 Спогад О. Макшеєва (2008-11-13 18:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1734

2.11.45 (2008-11-14 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1735

2.11.46 Автопортрет (2008-11-14 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1736

2.11.47 Портрет Олени Степанівни Бларамберг (2008-11-14 18:00) . . . . . . . . . 1739

2.11.48 Краєвиди Аральського моря (2008-11-15 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . 1740

2.11.49 (2008-11-15 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1745

2.11.50 Портрет невідомої. Начерки (2008-11-15 18:00) . . . . . . . . . . . . . . . . 1746

2.11.51 Начерки Аральського моря (2008-11-16 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . 1748

2.11.52 (2008-11-16 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1749

2.11.53 Короткий опис Аральського моря О. Бутакова. Листопад 1849 р.
(2008-11-16 18:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1750

2.11.54 Рапорт про прибуття Шевченка до Оренбурга. 5 листопада 1849 р.
(2008-11-17 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1753

2.11.55 Спогад Бр. Залєського про Оренбург (2008-11-17 12:00) . . . . . . . . . . . 1754

2.11.56 Із спогадів М. Лазаревського (2008-11-17 18:00) . . . . . . . . . . . . . . . . 1755

2.11.57 43. ЛИСТ ДО А. І. ЛИЗОГУБА. 8 листопада 1849. Оренбург

(2008-11-18 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1755

2.11.58 Повідомлення про відрядження Шевченка в розпорядження Бутакова 9
листопада 1849 р. (2008-11-18 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1756
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2.11.59 Рапорт про дозвіл на відрядження. 10 листопада 1849 р. (2008-11-18 18:00) 1757

2.11.60 Із листа К. Герна до М. Лазаревського (2008-11-19 06:00) . . . . . . . . . . 1758

2.11.61 44. ЛИСТ ДО В. М. РЄПНІНОЇ. 14 листопада 1849. Оренбург

(2008-11-19 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1759

2.11.62 Спогад мешканки Оренбурга Кутіної (2008-11-19 18:00) . . . . . . . . . . . 1760

2.11.63 Запит про дізвіл Шевченкові малювати. 20 листопада 1849 р.
(2008-11-20 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1761

2.11.64 Спогади Жемчужникова у листах до Кониського (2008-11-20 12:00) . . . . 1761

2.11.65 Із доповідної записки Миколі I. 27 листопада 1849 р. (2008-11-20 18:00) . . 1762

2.11.66 Портрет братів Лазаревських. Оренбург. 11 грудня 1849 р. (2008-11-21 00:00) 1763

2.11.67 Лист Ф. М. Лазаревського до Г. М. Лазаревської. 6 грудня 1849 р.
(2008-11-21 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1764

2.11.68 Доповідь Орлова Миколі I про дозвіл малювати. 9 грудня 1849 р.
(2008-11-21 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1765

2.11.69 Лист Орлова про відмову дати дозвіл малювати. 12 грудня 1849 р.
(2008-11-21 18:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1766

2.11.70 Інсценування страти петрашевців. 22 грудня 1849 р. (2008-11-22 06:00) . . 1766

2.11.71 Іменний список покараних відданням у солдати. 1849 р. (2008-11-22 12:00) 1766

2.11.72 Начерки (2008-11-22 18:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1769

2.11.73 45. ЛИСТ ДО А. І. ЛИЗОГУБА. 29 грудня 1849. Оренбург

(2008-11-23 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1773

2.11.74 Портрет Андрія Васильовича Племянникова (2008-11-23 12:00) . . . . . . 1774

2.11.75 Автопортрет. Оренбург. Не пізніше 29 грудня 1849 р. (2008-11-23 18:00) . 1775

2.11.76 46. ЛИСТ ДО В. М. РЄПНІНОЇ. 1 січня 1850. Оренбург (2008-11-24 06:00) 1776

2.11.77 47. ЛИСТ ДО О. М. БОДЯНСЬКОГО. 3 січня 1850. Оренбург

(2008-11-24 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1778

2.11.78 48. ЛИСТ ДО В. А. ЖУКОВСЬКОГО. Між 1 і 10 січня 1850. Оренбург

(2008-11-24 18:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1780

2.11.79 Повідомлення про відмову у дозволі малювати. 8 січня 1850 р.
(2008-11-25 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1782

2.11.80 11. ЛИСТ ДО КЕРУЮЧОГО III ВІДДІЛОМ Л. В. ДУБЕЛЬТА. 10 січня

1850 р. (2008-11-25 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1782

2.11.81 Рапорт Бутакова про відрядження. 15 січня 1850 р. (2008-11-25 18:00) . . . 1784

2.11.82 49. ЛИСТ ДО О. І. БУТАКОВА. Січень 1850. Оренбург (2008-11-26 00:00) 1784

2.11.83 Розпорядження Обручова про вирядження Шевченка у Гур’їв. 22 січня 1850
р. (2008-11-26 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1785

2.11.84 Лист про виділення асиґнувань. 22 січня 1850 р. (2008-11-26 12:00) . . . . . 1786

2.11.85 Лічу в неволі дні і ночі. Початок 1850 р. Оренбург (2008-11-26 18:00) . . . 1786

2.11.86 Лист Обручова про відрядження Шевченка. 9 лютого 1850 р.
(2008-11-27 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1787

2.11.87 Лист Перовського про становище Шевченка. 14 лютого 1850 р.
(2008-11-27 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1787

44



2.11.88 Довідка, прикладена до листа Перовського. 14 лютого 1850 р.
(2008-11-27 18:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1788

2.11.89 Лист Обручова про нагородження учасників експедиції. 15 лютого 1850 р.
(2008-11-28 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1788

2.11.90 Довідка III відділу про Шевченка. 16 лютого 1850 р. (2008-11-28 12:00) . . 1789

2.11.91 Лист про асиґнування коштів для нагородження учасників експедиції. 18
лютого 1850 р. (2008-11-28 18:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1790

2.11.92 Портрет Миколи Ісаєва. Лютий 1850 (2008-11-29 00:00) . . . . . . . . . . . 1790

2.11.93 (2008-11-29 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1791

2.11.94 (2008-11-29 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1792

2.11.95 (2008-11-29 18:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1794

2.11.96 (2008-11-30 00:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1795

2.11.97 (2008-11-30 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1796

2.11.98 (2008-11-30 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1797

2.11.99 (2008-11-30 18:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1798

2.12 December . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1799

2.12.1 Лист Дубельта про передчасність клопотань. 20 лютого 1850 р.
(2008-12-01 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1799

2.12.2 Лист А. Орлова до С. Левицького. 21 лютого 1850 р. (2008-12-01 12:00) . 1800

2.12.3 Петрусь. Початок 1850 р. Оренбург (2008-12-01 18:00) . . . . . . . . . . . . 1800

2.12.4 Ескіз розп’яття (2008-12-02 00:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1801

2.12.5 70. С. П. ЛЕВИЦЬКИЙ. 6 березня 1850. Петербург (2008-12-02 06:00) . . 1802

2.12.6 50. ЛИСТ ДО В. М. РЄПНІНОЇ. 7 березня 1850. Оренбург

(2008-12-02 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1803

2.12.7 Якби ви знали, паничі... Поезії січня-квітня 1850 року (2008-12-02 18:00) . 1806

2.12.8 51. ЛИСТ ДО А. І. ЛИЗОГУБА. 14 березня 1850. Оренбург

(2008-12-03 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1807

2.12.9 Із листа К. Герна до М. Лазаревського (2008-12-03 12:00) . . . . . . . . . . 1808

2.12.10 Обшук у Андрузького в Олонецькій губернії. Петрозаводськ. 28 березня

1850 р. (2008-12-03 18:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1808

2.12.11 71. О. П. ЧЕРНИШОВ. 29 березня 1850. Петербург (2008-12-04 06:00) . . 1810

2.12.12 Із спогадів Ф. Лазаревського. Другий арешт Шевченка (2008-12-04 12:00) 1811

2.12.13 Із листа К. Герна до М. Лазаревського (2008-12-04 18:00) . . . . . . . . . . 1813

2.12.14 Ф. M. Лазаревський до Г. M. Лазаревської. 12 квітня 1850 р.
(2008-12-05 00:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1814

2.12.15 Із спогадів М. Лазаревського (2008-12-05 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . 1814

2.12.16 Повідомлення про перебування Шевченка на гаупвахті. 27 квітня 1850 р.
(2008-12-05 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1815

2.12.17 Із спогадів М. Лазаревського. Відправлення до Новопетровського

укріплення (2008-12-05 18:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1815

2.12.18 (2008-12-06 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1816
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2.12.19 (2008-12-06 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1817

2.12.20 (2008-12-06 18:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1818

2.12.21 (2008-12-07 00:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1819

2.12.22 (2008-12-07 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1820

2.12.23 (2008-12-07 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1821

2.12.24 (2008-12-07 18:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1822

2.12.25 З листа Ф. М. Лазаревського до батьків М. І. і А. О. Лазаревських. 1
травня 1850 р. (2008-12-08 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1823

2.12.26 Лист Дубельта про відмову клопотатися про дозвіл малювати. 4 травня

1850 р. (2008-12-08 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1824

2.12.27 Розпорядження Коріна про відправлення Шевченка в корпусний штаб. 12
травня 1850 р. (2008-12-08 18:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1824

2.12.28 Рапорт про звільнення Шевченка з-під арешту. 12 травня 1850 р.
(2008-12-09 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1825

2.12.29 Рапорт про відправлення Шевченка. 12 травня 1850 р. (2008-12-09 12:00) . 1825

2.12.30 Рапорт про пересилку речей Шевченка. 14 травня 1850 р. (2008-12-09 18:00) 1826

2.12.31 Опис речей Шевченка. 14 травня 1850 р. (2008-12-10 00:00) . . . . . . . . . 1826

2.12.32 Лист Ф. М. Лазаревського до М. І. і А. О. Лазаревських. 15 травня 1850
р. (2008-12-10 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1827

2.12.33 Наказ про заборону листування. 21 травня 1850 р. (2008-12-10 12:00) . . . 1827

2.12.34 Рапорт про обшук і арешт Шевченка. 23 травня 1850 р. (2008-12-10 18:00) 1828

2.12.35 Опис листів та інших паперів. 23 травня 1850 р. (2008-12-11 06:00) . . . . 1829

2.12.36 Повідомлення про результати обшуку. 23 травня 1850 р. (2008-12-11 12:00) 1830

2.12.37 Довідка Миколі I про результати обшуку у Шевченка. 5 червня 1850 р.
(2008-12-11 18:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1831

2.12.38 Лист про затримку особистих речей Шевченка. 7 червня 1850 р.
(2008-12-12 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1833

2.12.39 Розпорядження про арешт Шевченка. 7 червня 1850 р. (2008-12-12 12:00) 1834

2.12.40 Лист Орлову про результати обшуку. 8 червня 1850 р. (2008-12-12 18:00) . 1834

2.12.41 Рапорт про наказ тримати Шевченка під найсуворішим арештом. 8 червня

1850 р. (2008-12-13 00:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1835

2.12.42 Лист про переведення Шевченка. 8 червня 1850 р. (2008-12-13 06:00) . . . 1836

2.12.43 Лист Орлова про розголошення таємниці. 8 червня 1850 р. (2008-12-13 12:00) 1837

2.12.44 Довідка про перегляд паперів. 9 червня 1850 р. (2008-12-13 18:00) . . . . . 1837

2.12.45 Лист Орлова з проханням дати пояснення з приводу розголошення. 10
червня 1850 р. (2008-12-14 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1838

2.12.46 Лист Орлову з проханням відрядити Бутакова в Швецію. 10 червня 1850 р.
(2008-12-14 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1839

2.12.47 Рапорт при пересилці солдат. 10 червня 1850 р. (2008-12-14 18:00) . . . . . 1840

2.12.48 Довідка Миколі I з проханням дати дозвіл на арешт Головка. 13 червня

1850 р. (2008-12-15 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1840

46



2.12.49 Лист про обставини самогубства Головка. 16 червня 1850 р.
(2008-12-15 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1841

2.12.50 Відповіді Левицького на допиті. 17 червня 1850 р. (2008-12-15 18:00) . . . 1842

2.12.51 Ф. М. Лазаревський до батька. 21 червня 1850 р. (2008-12-16 00:00) . . . . 1842

2.12.52 З доповіді Орлова Миколі I. 23 червня 1850 р. (2008-12-16 06:00) . . . . . . 1842

2.12.53 Із спогадів Ф. Лазаревського. Наслідки другого арешту (2008-12-16 12:00) 1845

2.12.54 Прохання надіслати звіт про роботу Шевченка у Бутакова. 24 червня 1850
р. (2008-12-16 18:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1845

2.12.55 Наказ Обручова про арешт Шевченка. 24 червня 1850 р. (2008-12-17 06:00) 1846

2.12.56 Лист про обставини арешту. 25 червня 1850 р. (2008-12-17 12:00) . . . . . 1847

2.12.57 Із спогадів О. Макшеєва. Чутки про причини повторного арешту

(2008-12-17 18:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1848

2.12.58 Пояснення Обручова Орлову. 25 червня 1850 р. (2008-12-18 06:00) . . . . . 1849

2.12.59 Повідомлення Бларамберга. 26 червня 1850 р. (2008-12-18 12:00) . . . . . 1850

2.12.60 Лист Орлова з попередженням Рєпніній. 27 червня 1850 р. (2008-12-18 18:00) 1850

2.12.61 Лист Орлова про наслідки розгляду паперів. 27 червня 1850 р.
(2008-12-19 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1851

2.12.62 Розпорядження приводити Шевченка під суворою вартою. 30 червня 1850
р. (2008-12-19 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1852

2.12.63 Розпорядження про присутність на допитах священника. 30 червня 1850 р.
(2008-12-19 18:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1852

2.12.64 Рапорт про розпорядження покарати винних. 30 червня 1850 р.
(2008-12-20 00:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1853

2.12.65 10. СВІДЧЕННЯ Т. Г. ШЕВЧЕНКА СЛІДЧОМУ Г. В. ЧИГИРЮ. 1 липня
1850. Орська фортеця (2008-12-20 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1854

2.12.66 Список нижніх чинів під слідством. Липень 1850 р. (2008-12-20 12:00) . . 1858

2.12.67 Рапорт слідчого. 1 липня 1850 р. (2008-12-20 18:00) . . . . . . . . . . . . . 1859

2.12.68 Лист слідчого і відповіді Мешкова. 1 липня 1850 р. (2008-12-21 06:00) . . 1860

2.12.69 Лист слідчого. 2 липня 1850 р. (2008-12-21 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . 1862

2.12.70 Лист коменданту Орської кріпості. 2 липня 1850 р. (2008-12-21 18:00) . . . 1863

2.12.71 Рапорт слідчого про відмову дати свідчення. 2 липня 1850 р.
(2008-12-22 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1863

2.12.72 Розпорядження Мешкова привести Шевченка до присяги. 2 липня 1850 р.
(2008-12-22 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1864

2.12.73 Запитання про час приведення до присяги. 3 липня 1850 р. (2008-12-22 18:00) 1865

2.12.74 Текст військової присяги. 3 липня 1850 р. (2008-12-23 06:00) . . . . . . . . 1865

2.12.75 Рапорт про закінчення слідства. 5 липня 1850 р. (2008-12-23 12:00) . . . . 1867

2.12.76 Рапорт про відіслання списку політичних злочинців. 8 липня 1850 р.
(2008-12-23 18:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1868

2.12.77 Запит Поспєлову про мету прикомандирування Шевченка. 13 липня 1850 р.
(2008-12-24 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1868
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2.12.78 Доповідна про арешт. 13 липня 1850 р. (2008-12-24 12:00) . . . . . . . . . . 1869

2.12.79 Лист Обручова про цивільний одяг. 21 липня 1850 р. (2008-12-24 18:00) . 1874

2.12.80 Рапорт про винних у недогляді за Шевченком. 21 липня 1850 р.
(2008-12-25 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1874

2.12.81 В. Жаботинський. Наука з Шевченкового ювілею. Одеса. 27 лютого 1911
р. (2008-12-25 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1876

2.12.82 Рапорт про цивільний одяг. 23 липня 1850 р. (2008-12-25 18:00) . . . . . . 1881

2.12.83 Запит про дозвіл носити цивільний одяг. 23 липня 1850 р. (2008-12-26 06:00) 1881

2.12.84 Довідка про результати слідства над Шевченком. Серпень 1850 р.
(2008-12-26 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1882

2.12.85 Рапорт про покарання Шевченка. 9 серпня 1850 р. (2008-12-26 18:00) . . . 1884

2.12.86 Рапорт Поспєлова. 30 серпня 1850 р. (2008-12-27 00:00) . . . . . . . . . . . 1885

2.12.87 Із листа К. Герна до М. Лазаревського (2008-12-27 06:00) . . . . . . . . . . 1886

2.12.88 З розпорядження Обручова про переведення Шевченка. 5 вересня 1850 р.
(2008-12-27 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1886

2.12.89 Рапорт про зарахування Шевченка до батальйону. 8 жовтня 1850 р.
(2008-12-27 18:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1887

2.12.90 Повідомлення про відправлення до Новопетровського укріплення. 14
жовтня 1850 р. (2008-12-28 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1888

2.12.91 (2008-12-28 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1889

2.12.92 Донесення про прибуття до Новопетровського укріплення. 20 жовтня 1850
р. (2008-12-29 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1890

2.12.93 Рапорт про відправлення. 22 жовтня 1850 р. (2008-12-29 12:00) . . . . . . . 1890

2.12.94 Нагадування надіслати відомості про час відправлення. 23 жовтня 1850 р.
(2008-12-30 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1891

2.12.95 Рапорт про зарахування Шевченка в роту. 23 жовтня 1850 р.
(2008-12-30 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1891

2.12.96 Спогад Є. Косарєва про прибуття в укріплення (2008-12-31 06:00) . . . . . 1892

3 2009 1893

3.1 January . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1893

3.1.1 Лист про переведення Шевченка. 6 листопада 1850 р. (2009-01-01 18:00) . 1893

3.1.2 (2009-01-02 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1894

3.1.3 (2009-01-02 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1895

3.1.4 (2009-01-02 18:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1895

3.1.5 (2009-01-03 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1897

3.1.6 (2009-01-03 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1898

3.1.7 (2009-01-03 18:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1899

3.1.8 Із спогадів Косарева. Прибуття в Новопетровське укріплення

(2009-01-04 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1900

3.1.9 Рапорт Поспєлова. 14 листопада 1850 р. (2009-01-04 12:00) . . . . . . . . . 1901

48



3.1.10 Листи про покарання Бутакова. 4 грудня 1850 р. (2009-01-04 18:00) . . . . 1901

3.1.11 Із спогадів Косарева. Потапов муштрує Шевченка (2009-01-05 06:00) . . . 1903

3.1.12 Із спогадів Варфоломія Шевченка (2009-01-05 12:00) . . . . . . . . . . . . . 1904

3.1.13 52. ЛИСТ ДО В. М. РЄПНІНОЇ. 12 січня 1851. Новопетровське укріплення
(2009-01-05 18:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1904

3.1.14 Довідка про Шевченка. 2 квітня 1851 р. (2009-01-06 05:00) . . . . . . . . . 1905

3.1.15 Долина на Хівінській дорозі (2009-01-06 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . 1907

3.1.16 Карта Мангишлацького півострова (2009-01-06 18:00) . . . . . . . . . . . . 1908

3.1.17 Аулья-Тау (свята гора) (2009-01-07 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1908

3.1.18 Тріо (2009-01-07 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1909

3.1.19 Кудук-Кштим (2009-01-07 18:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1911

3.1.20 Із спогадів Бр. Залєського (2009-01-08 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1912

3.1.21 Місячна ніч серед гір (2009-01-08 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1912

3.1.22 Вид на Кара-Тау. Літо 1851 р. (2009-01-08 18:00) . . . . . . . . . . . . . . . 1913

3.1.23 Апостол Петро. Літо 1851 (2009-01-09 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . 1915

3.1.24 53. ЛИСТ ДО А. ВЕНГЖИНОВСЬКОГО. 8 червня 1851. Апазир

(2009-01-09 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1916

3.1.25 Скелі. Літо 1851 (2009-01-09 18:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1917

3.1.26 Начерки з Кара-Тау (2009-01-10 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1922

3.1.27 Туркменські аби в Кара-Тау (2009-01-10 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . 1924

3.1.28 Начерки (2009-01-10 18:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1926

3.1.29 Далісмен-Мула-Аульє (2009-01-11 00:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1930

3.1.30 Начерки долини Агаспеяр (2009-01-11 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1932

3.1.31 Акмиш-Тау (2009-01-11 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1934

3.1.32 Начерки експедиції (2009-01-11 18:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1936

3.1.33 Лист Бр. Залєського до С. Сєраковського. 10 червня 1851 р.
(2009-01-12 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1942

3.1.34 54. ЛИСТ ДО В. М. РЄПНІНОЇ. Між 10 і 20 вересня 1851. Новопетровське
укріплення (2009-01-12 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1942

3.1.35 Гористий краєвид (2009-01-12 18:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1943

3.1.36 Циган. Літо 1851 (2009-01-13 00:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1944

3.1.37 Шевченко серед товаришів. Літо 1851 (2009-01-13 06:00) . . . . . . . . . . . 1946

3.1.38 Спогад Григорія Данилевського про зустріч з Гоголем. Осінь 1851
(2009-01-13 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1947

3.1.39 Автопортрет (2009-01-13 18:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1949

3.1.40 Туркменське кладовище в долині Долнапа (2009-01-14 06:00) . . . . . . . . 1950

3.1.41 Чиркала-Тау (2009-01-14 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1951

3.1.42 Постові відомості. 18 січня 1852 р. (2009-01-14 18:00) . . . . . . . . . . . . 1952

3.1.43 Пісня молодого казаха (2009-01-15 00:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1953

49



3.1.44 Постові відомості. 19 лютого 1852 р. (2009-01-15 06:00) . . . . . . . . . . . 1955

3.1.45 Постові відомості. Весна-літо 1852 р. (2009-01-15 12:00) . . . . . . . . . . . 1956

3.1.46 Мангишлацький сад (2009-01-15 18:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1958

3.1.47 Портрет Микити Федоровича Савичева. Літо 1852 (2009-01-16 06:00) . . . 1965

3.1.48 Постові відомості. Літо-осінь 1852 р. (2009-01-16 12:00) . . . . . . . . . . . 1966

3.1.49 55. ЛИСТ ДО С. С. ГУЛАКА-АРТЕМОВСЬКОГО. 1 липня 1852.
Новопетровське укріплення (2009-01-16 18:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . 1968

3.1.50 (2009-01-17 00:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1970

3.1.51 Спогад Броніслава Залєського (2009-01-17 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . 1972

3.1.52 Біля Новопетровського укріплення (2009-01-17 12:00) . . . . . . . . . . . . 1973

3.1.53 Новопетровське укріплення з боку гавані (2009-01-17 18:00) . . . . . . . . . 1976

3.1.54 Спогад поручика Фролова (2009-01-18 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1978

3.1.55 Начерки Новопетровського укріплення (2009-01-18 12:00) . . . . . . . . . . 1980

3.1.56 Біля Новопетровського укріплення (2009-01-18 18:00) . . . . . . . . . . . . 1983

3.1.57 Наймичка (2009-01-19 00:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1985

3.1.58 56. ЛИСТ ДО А. О. КОЗАЧКОВСЬКОГО. 16 липня 1852. Новопетровське
укріплення (2009-01-19 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1985

3.1.59 Із спогадів Козачковського (2009-01-19 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . 1987

3.1.60 Спогад Савичева про обставини життя Шевченка (2009-01-19 18:00) . . . . 1988

3.1.61 57. ЛИСТ ДО А. І. ЛИЗОГУБА. 16 липня 1852. Новопетровське

укріплення (2009-01-20 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1994

3.1.62 Із записів Білозерського (2009-01-20 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1996

3.1.63 58. ЛИСТ ДО Ф. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО. 2 серпня 1852. Новопетровське
укріплення (2009-01-20 18:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1996

3.1.64 Лист про передачу грошей. 16 вересня 1852 р. (2009-01-21 06:00) . . . . . . 1998

3.1.65 Із спогадів Косарева. Пиятика Шевченка (2009-01-21 12:00) . . . . . . . . . 1998

3.1.66 59. ЛИСТ ДО Ф. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО. Жовтень — грудень 1852.
Новопетровське укріплення (2009-01-21 18:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . 1999

3.1.67 60. ЛИСТ ДО О. М. БОДЯНСЬКОГО. 15 листопада 1852. Новопетровське
укріплення (2009-01-22 00:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2000

3.1.68 61. ЛИСТ ДО А. П. ГОЛОВАЧОВА. 15 листопада 1852. Новопетровське
укріплення (2009-01-22 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2002

3.1.69 Із спогадів Косарєва. Участь Шевченка в театральних виставах

(2009-01-22 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2004

3.1.70 Із спогадів Косарева про спектаклі та Зигмунтовських (2009-01-22 18:00) . 2005

3.1.71 Спогад К. Герна (2009-01-23 00:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2008

3.1.72 (2009-01-23 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2009

3.1.73 (2009-01-23 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2009

3.1.74 (2009-01-23 18:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2010

3.1.75 Варнак (2009-01-24 00:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2011
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3.1.76 (2009-01-24 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2011

3.1.77 (2009-01-24 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2013

3.1.78 (2009-01-24 18:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2014

3.1.79 (2009-01-25 00:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2015

3.1.80 (2009-01-25 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2016

3.1.81 (2009-01-25 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2018

3.1.82 (2009-01-25 18:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2019

3.1.83 (2009-01-26 00:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2020

3.1.84 62. ЛИСТ ДО С. С. ГУЛАКА-АРТЕМОВСЬКОГО. 15 червня 1853.
Новопетровське укріплення (2009-01-26 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . 2021

3.1.85 Із спогадів Н. Ускової про перебування в Новопетровській кріпості

(2009-01-26 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2023

3.1.86 63. ЛИСТ ДО А. О. КОЗАЧКОВСЬКОГО. 30 червня 1853.
Новопетровське укріплення (2009-01-26 18:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . 2024

3.1.87 Скеля «Монах» (2009-01-27 00:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2026

3.1.88 Переказ молодшої доньки Ускових (2009-01-27 06:00) . . . . . . . . . . . . 2027

3.1.89 Молитва матері (2009-01-27 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2027

3.1.90 64. ЛИСТ ДО С. С. ГУЛАКА-АРТЕМОВСЬКОГО. 6 жовтня 1853.
Новопетровське укріплення (2009-01-27 18:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . 2028

3.1.91 Княгиня (2009-01-28 00:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2030

3.1.92 Байгуші (2009-01-28 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2031

3.1.93 Спогад Косарєва. Гіпсові роботи Шевченка (2009-01-28 12:00) . . . . . . . 2033

3.1.94 Із спогадів К. Герна про ліплення фігур (2009-01-28 18:00) . . . . . . . . . 2033

3.1.95 Із спогадів Бр. Залєського (2009-01-29 00:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2034

3.1.96 Сад біля Новопетровського укріплення (2009-01-29 06:00) . . . . . . . . . . 2034

3.1.97 Запис про примірник Кобзаря. 19 листопада 1853 р. (2009-01-29 12:00) . . 2035

3.1.98 Спогади А. Ускової про перебування в Новопетровському укріпленні

(2009-01-29 18:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2036

3.1.99 Ханга-Баба (2009-01-30 00:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2039

3.1.100 Спогад Ускової. Відпочинок Шевченка (2009-01-30 06:00) . . . . . . . . . . 2041

3.1.101 Запит та відповідь про поведінку Шевченка. 5 січня — 7 січня 1854 р.
(2009-01-30 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2042

3.1.102 Рапорт Ускова про дозвіл намалювати запрестольний образ. 7 січня 1854
р. (2009-01-30 18:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2044
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3.3.1 Із листування Куліша. Вересень 1856 р. (2009-03-01 00:00) . . . . . . . . . . 2200

3.3.2 Програвся в карти (2009-03-01 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2200

3.3.3 Спогад Катерини Юнґе про початок листування про звільнення

(2009-03-01 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2201

3.3.4 У шинку (2009-03-01 18:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2202

3.3.5 У хліві (2009-03-02 00:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2204

3.3.6 90. ЛИСТ ДО М. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО. 8 жовтня 1856. Новопетровське
укріплення (2009-03-02 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2205

3.3.7 82. А. I. ТОЛСТАЯ. 8 жовтня 1856. Петербург (2009-03-02 12:00) . . . . . 2206

3.3.8 83. А. М. МАРКЕВИЧ. 25 жовтня 1856. Петербург (2009-03-02 18:00) . . 2207
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3.3.9 На кладовищі (2009-03-03 00:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2209

3.3.10 Спогади Надії Смоляк, доньки Ускових (2009-03-03 06:00) . . . . . . . . . . 2210

3.3.11 91. ЛИСТ ДО М. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ТА С. С. ГУЛАКА-
АРТЕМОВСЬКОГО. 5 — 30 листопада 1856 р. (2009-03-03 12:00) . . . . . 2211

3.3.12 Переказ споминів Агати Ускової (2009-03-03 18:00) . . . . . . . . . . . . . . 2212

3.3.13 Серед розбійників (2009-03-04 00:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2216

3.3.14 92. ЛИСТ ДО БР. ЗАЛЕСЬКОГО. 8 листопада 1856. Новопетровське

укріплення (2009-03-04 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2217

3.3.15 Кара колодкою (2009-03-04 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2220

3.3.16 93. ЛИСТ ДО М. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО. 8 грудня 1856. Новопетровське
укріплення (2009-03-04 18:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2221

3.3.17 Кара шпіцрутенами (2009-03-05 00:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2223

3.3.18 84. Я. Г КУХАРЕНКО. 18 грудня 1856. Катеринодар (2009-03-05 06:00) . 2224

3.3.19 У в’язниці (2009-03-05 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2227

3.3.20 Із листування Куліша. Грудень 1856 (2009-03-05 18:00) . . . . . . . . . . . . 2228

3.3.21 Казарма (2009-03-06 00:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2229

3.3.22 Із листа Л. М. Жемчужникова до Г. П. Ґалаґана. 8 січня 1856 р.
(2009-03-06 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2230

3.3.23 94. ЛИСТ ДО А. І. ТОЛСТОЇ. 9 січня 1857. Новопетровське укріплення

(2009-03-06 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2230

3.3.24 Запит про полегшення становища. 12 січня 1857 р. (2009-03-06 18:00) . . . 2233

3.3.25 Лист Л. М. Жемчужникова до Г. П. Ґалаґана. 16 січня 1857 р.
(2009-03-07 00:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2234

3.3.26 85. М. М. ЛАЗАРЕВСЬКИЙ. 17 січня 1857. Петербург (2009-03-07 06:00) 2234

3.3.27 Із листування Куліша. Січень-лютий 1857 (2009-03-07 12:00) . . . . . . . . 2237

3.3.28 Довідка з приводу полегшення становища. 24 січня 1857 р. (2009-03-07 18:00) 2237

3.3.29 Із спогадів Є. Косарєва (2009-03-08 00:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2239

3.3.30 Лист у зв’язку із звільненням Шевченка. 25 січня 1857 р. (2009-03-08 06:00) 2239

3.3.31 Записка Дубельта з приводу полегшення становища. 25 січня 1857 р.
(2009-03-08 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2240

3.3.32 95. ЛИСТ ДО БР. ЗАЛЕСЬКОГО. 10, 15 лютого 1857. Новопетровське

укріплення (2009-03-08 18:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2241

3.3.33 86. БР. ЗАЛЕСЬКИЙ. 2 березня 1857. Рачкевичі (2009-03-09 00:00) . . . . 2244

3.3.34 До 195-ї річниці від дня народження Шевченка. (2009-03-09 01:11) . . . . . 2246

3.3.35 Лист Л. М. Жемчужникова до Г. П. Ґалаґана 3 березня 1857 р.
(2009-03-09 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2247

3.3.36 (2009-03-09 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2247

3.3.37 Сподіваюсь не буде недоречним (2009-03-09 12:20) . . . . . . . . . . . . . . 2249

3.3.38 (2009-03-10 00:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2251

3.3.39 (2009-03-10 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2252
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3.3.40 (2009-03-10 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2253

3.3.41 87. М. М. ЛАЗАРЕВСЬКИЙ. 11 квітня 1857. Петербург (2009-03-10 18:00) 2254

3.3.42 96. ЛИСТ ДО Я. Г. КУХАРЕНКА. 22 квітня 1857. Новопетровське

укріплення (2009-03-11 00:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2255

3.3.43 97. ЛИСТ ДО А. М. МАРКЕВИЧА. 22 квітня 1857. Новопетровське

укріплення (2009-03-11 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2257

3.3.44 98. ЛИСТ ДО М. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО. 22 квітня, 8 травня 1857.
Новопетровське укріплення (2009-03-11 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . 2259

3.3.45 Довідка Третього відділу про звільнення. 1 травня 1857 р. (2009-03-11 18:00) 2262

3.3.46 «Кам’яна голова» (2009-03-11 21:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2262

3.3.47 Спогад Катерини Юнґе (2009-03-12 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2262

3.3.48 88. М. М. ЛАЗАРЕВСЬКИЙ. 2 травня 1857. Петербург (2009-03-12 18:00) 2263

3.3.49 99. ЛИСТ ДО БР. ЗАЛЕСЬКОГО. 8, 10, 13, 20 травня 1857.
Новопетровське укріплення (2009-03-13 00:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . 2264

3.3.50 Москалева криниця. 16 травня 1857 (2009-03-13 06:00) . . . . . . . . . . . . 2267

3.3.51 100. ЛИСТ ДОМ. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО. 20 травня 1857. Новопетровське
укріплення (2009-03-13 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2267

3.3.52 Формулярний список Шевченка. 28 травня 1857 р. (2009-03-13 18:00) . . . 2269

3.3.53 89. БР. ЗАЛЕСЬКИЙ. 30 травня 1857. Рачкевичі (2009-03-14 00:00) . . . . 2270

3.3.54 101. ЛИСТ ДО Я. Г. КУХАРЕНКА. 5 червня 1857. Новопетровське

укріплення (2009-03-14 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2272

3.3.55 Лист П. О. Куліша до О. М. Куліш. 8 червня 1857 р. (2009-03-14 12:00) . 2274

3.3.56 Лист про встановлення таємного нагляду за політичними. 13 червня 1857
р. (2009-03-14 18:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2275

3.3.57 (2009-03-15 00:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2275

3.3.58 (2009-03-15 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2277

3.3.59 (2009-03-15 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2278

3.3.60 Розпорядження про встановлення таємного нагляду. 22 червня 1857 р.
(2009-03-15 18:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2279

3.3.61 102. ЛИСТ ДОМ. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО. 30 червня 1857. Новопетровське
укріплення (2009-03-16 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2279

3.3.62 103. ЛИСТ ДО М. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО. 1 липня 1857. Новопетровське
укріплення (2009-03-16 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2281

3.3.63 Спогад Ускової (2009-03-16 18:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2283

3.3.64 Із листа П. О. Куліша до О. М. Куліш. Половина 1857 р. (2009-03-17 00:00) 2283

3.3.65 (2009-03-17 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2283

3.3.66 (2009-03-17 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2284

3.3.67 (2009-03-17 18:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2285

3.3.68 90. СОЛДАТИ-ПИСАРІ. 23 липня 1857. Новопетровське укріплення

(2009-03-18 00:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2287

3.3.69 104. ЛИСТ ДО Ф. П. ТОЛСТОГО. 26 — 31 липня 1857. Новопетровське

укріплення (2009-03-18 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2288
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3.3.70 Рапорт ротного командира про звільнення. 29 липня 1857 р.
(2009-03-18 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2290

3.3.71 Карантинне свідоцтво на в’їзд до Астрахані. 31 липня 1857 р.
(2009-03-18 18:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2291

3.3.72 Квиток на право проїзду до Петербурга. 1 серпня 1857 р. (2009-03-19 00:00) 2292

3.3.73 Повідомлення і рапорт про видачу квитка. 1 серпня 1857 р.
(2009-03-19 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2293

3.3.74 Із переказів спогадів Агати Ускової (2009-03-19 12:00) . . . . . . . . . . . . 2294

3.3.75 91. Я. Г. КУХАРЕНКО. 7 серпня 1857. Катеринодар (2009-03-19 18:00) . 2295

3.3.76 В Астрахані. Серпень 1857 р. (2009-03-20 00:00) . . . . . . . . . . . . . . . . 2297

3.3.77 105. ЛИСТ ДО БР. ЗАЛЕСЬКОГО. 10 серпня 1857. Астрахань

(2009-03-20 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2298

3.3.78 106. ЛИСТ ДО М. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО. 10 — 14 серпня 1857. Астрахань
(2009-03-20 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2299

3.3.79 107. ЛИСТ ДО Я. Г. КУХАРЕНКА. 13 — 15 серпня 1857. Астрахань

(2009-03-20 18:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2301

3.3.80 Записи про зустрічі в Астрахані. 15-16 серпня 1857 р. (2009-03-21 00:00) . . 2302

3.3.81 92. БР. ЗАЛЕСЬКИЙ. 20 серпня 1857. Рачкевичі (2009-03-21 06:00) . . . . 2302

3.3.82 Із спогадів Клопотовського (2009-03-21 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . 2304

3.3.83 (2009-03-21 18:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2305

3.3.84 (2009-03-22 00:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2307

3.3.85 Довідка Ускова з поясненням причин дозволу. 27 серпня 1857 р.
(2009-03-22 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2308

3.3.86 Рапорт Ускова в Академію мистецтв про заборону жити в столиці. 29 серпня
1857 р. (2009-03-22 18:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2309

3.3.87 Камишин. 29 серпня 1857 р. (2009-03-23 00:00) . . . . . . . . . . . . . . . . 2310

3.3.88 Лист Ускова про необхідність повернення Шевченка до Оренбурга. 29
серпня 1857 р. (2009-03-23 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2311

3.3.89 Реєстр листів, надісланих Усковим з приводу негайного повернення. 29
серпня 1857 р. (2009-03-23 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2311

3.3.90 Портрет Катерини Козаченко. 30 серпня 1857 р. (2009-03-23 18:00) . . . . 2312

3.3.91 Саратов (2009-03-24 00:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2314

3.3.92 31 серпня 1857 року. Шевченко відвідав мати Костомарова у Саратові

(2009-03-24 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2315

3.3.93 Розповідь К. Пипіної. 1 вересня 1857 р. (2009-03-24 12:00) . . . . . . . . . . 2316

3.3.94 Портрет Тихона Єпіфанова. 2 вересня 1857 р. (2009-03-24 18:00) . . . . . . 2316

3.3.95 На Волзі. Начерки. Серпень-вересень 1857 р. (2009-03-25 00:00) . . . . . . 2318

3.3.96 Рапорт про виїзд Шевченка з Астрахані. 4 вересня 1857 р. (2009-03-25 06:00) 2319

3.3.97 Царів Курган. 7 вересня 1857 р. (2009-03-25 12:00) . . . . . . . . . . . . . . 2320

3.3.98 93. БР. ЗАЛЕСЬКИЙ. 15 вересня 1857. Рачкевичі (2009-03-25 18:00) . . . 2321

3.3.99 Казань. 14 вересня 1857 р. (2009-03-26 00:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2323
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3.3.100 Портрет Михайла Комаровського. 15 вересня 1857 р. (2009-03-26 06:00) . 2324

3.3.101 Портрет Єлисея Панченка. 16 вересня 1857 р. (2009-03-26 12:00) . . . . . . 2326

3.3.102 (2009-03-26 18:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2327

3.3.103 (2009-03-27 00:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2328

3.3.104 Лист Ускову з оголошенням йому суворого зауваження за видачу квитка. 18
вересня 1857 р. (2009-03-27 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2330

3.3.105 Спогад К. Юнґе. 20 вересня 1857 року. Нижній Новгород (2009-03-27 12:00) 2330

3.3.106 Портрет поліцейського. 20 вересня 1857 р. (2009-03-27 18:00) . . . . . . . 2331

3.3.107 Благовіщенський собор у Нижньому Новгороді. 26 вересня 1857 р.
(2009-03-28 00:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2332

3.3.108 Повідомлення санкт-петербурзького військового генерал-губернатора. 28
вересня 1857 р. (2009-03-28 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2334

3.3.109 Записи Г. Дем’янова про перебування у Нижньому Новгороді

(2009-03-28 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2334

3.3.110 (2009-03-28 18:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2336

3.3.111 (2009-03-29 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2338

3.3.112 Портрет Павла Овсянникова. 30 вересня 1857 р. (2009-03-29 12:00) . . . . 2339

3.3.113 Із листа В. С. Гнилосирова до В. Є. Сперанського. 3 жовтня 1857 р.
(2009-03-29 18:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2340

3.3.114 Богдан Хмельницький. Начерки. Осінь-зима 1857 р. (2009-03-30 00:00) . . 2341

3.3.115 108. ЛИСТ ДО М. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО. 8 жовтня 1857. Нижній

Новгород (2009-03-30 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2343

3.3.116 Дві слові про Шевченка. О. Мартинов (2009-03-30 12:00) . . . . . . . . . . 2345

3.3.117 Архангельський собор. 11-12 жовтня 1857 р. (2009-03-30 18:00) . . . . . . . 2346

3.3.118 94. М. М. ЛАЗАРЕВСЬКИЙ. 12 жовтня 1857. Петербург (2009-03-31 00:00) 2347

3.3.119 Лист нижегородського поліцмейстера з відібраним квитком. 17 жовтня

1857 р. (2009-03-31 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2348

3.3.120 Начерки. Осінь 1857 р. (2009-03-31 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2349

3.3.121 109. ЛИСТ ДО М. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО. 18 — 19 жовтня 1857. Нижній
Новгород (2009-03-31 18:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2351

3.4 April . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2354

3.4.1 Із листа П. О. Куліша до В. В. Тарновського. 25 жовтня 1857 p.
(2009-04-01 00:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2354

3.4.2 95. М. I. КОСТОМАРОВ. 28 жовтня 1857. Саратов (2009-04-01 06:00) . . 2354

3.4.3 Лист П. О. Куліша до В. В. Тарновського. 1 листопада 1857 р.
(2009-04-01 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2356

3.4.4 96. А. І. ТОЛСТАЯ. 2 листопада 1857. Петербург (2009-04-01 18:00) . . . 2356

3.4.5 97. БР. ЗАЛЕСЬКИЙ. 5 листопада 1857. Слуцьк (2009-04-02 00:00) . . . . 2358

3.4.6 110. ЛИСТ ДО I. П. КЛОПОТОВСЬКОГО. 6 листопада 1857. Нижній

Новгород (2009-04-02 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2361

3.4.7 98. М. О. БРИЛКІН. 8 листопада 1857. Нижній Новгород (2009-04-02 12:00) 2363
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3.4.8 Портрет подружжя Якобі. 8-9 листопада 1857 р. (2009-04-02 18:00) . . . . 2364

3.4.9 111. ЛИСТ ДО А. І. ТОЛСТОЇ. 12 листопада 1857. Нижній Новгород

(2009-04-03 00:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2365

3.4.10 112. ЛИСТ ДО І. О. УСКОВА. 12 листопада 1857. Нижній Новгород

(2009-04-03 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2367

3.4.11 113. ЛИСТ ДО М. С. ЩЕПКІНА. 12 листопада 1857. Нижній Новгород

(2009-04-03 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2369

3.4.12 99. М. М. ЛАЗАРЕВСЬКИЙ. 19 листопада 1857. Петербург

(2009-04-03 18:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2370

3.4.13 (2009-04-04 00:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2371

3.4.14 (2009-04-04 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2373

3.4.15 (2009-04-04 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2374

3.4.16 (2009-04-04 18:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2375

3.4.17 (2009-04-05 00:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2376

3.4.18 (2009-04-05 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2377

3.4.19 (2009-04-05 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2378

3.4.20 (2009-04-05 18:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2379

3.4.21 100. П. О. КУЛІШ. 26 листопада 1857. Петербург (2009-04-06 06:00) . . . 2380

3.4.22 101. М. С. ЩЕПКІН. 27 листопада 1857. Москва (2009-04-06 12:00) . . . . 2381

3.4.23 114. ЛИСТ ДО М. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО. 29 листопада 1857. Нижній

Новгород (2009-04-06 18:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2382

3.4.24 Автопортрет. Не пізніше 28 листопада 1857 р. (2009-04-07 00:00) . . . . . 2384

3.4.25 115. ЛИСТ ДО П. О. КУЛІША. 4 — 5 грудня 1857. Нижній Новгород

(2009-04-07 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2385

3.4.26 116. ЛИСТ ДО М. С. ЩЕПКІНА. 4 — 5 грудня 1857. Нижній Новгород

(2009-04-07 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2388

3.4.27 Вечір Шевченка на Кубані. 5 березня 1895. Катеринодар (2009-04-07 18:00) 2390

3.4.28 Неофіти. 8 грудня 1857 р. (2009-04-08 00:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2391

3.4.29 102. Ф. М. ЛАЗАРЕВСЬКИЙ. 8 грудня 1857. Петербург (2009-04-08 06:00) 2391

3.4.30 103. М. М. ЛАЗАРЕВСЬКИЙ. 9 грудня 1857. Петербург (2009-04-08 12:00) 2392

3.4.31 Портрет Герцена. 10 грудня 1857 р. (2009-04-08 18:00) . . . . . . . . . . . . 2395

3.4.32 104. М. С. ЩЕПКІН. 11 грудня 1857. Москва (2009-04-09 00:00) . . . . . . 2396

3.4.33 105. А. I. ТОЛСТАЯ. 13 грудня 1857. Петербург (2009-04-09 06:00) . . . . 2397

3.4.34 106. П. О. КУЛІШ. Середина грудня 1857. Петербург (2009-04-09 12:00) . 2399

3.4.35 107. М. С. ЩЕПКІН. 17 грудня 1857. Москва (2009-04-09 18:00) . . . . . . 2401

3.4.36 108. М. О. МАКСИМОВИЧ. 20 грудня 1857. Москва (2009-04-10 00:00) . 2402

3.4.37 Повідомлення Ускова про затримку Шевченка у Нижньому Новгороді. 22
грудня 1857 р. (2009-04-10 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2405

3.4.38 109. П. О. КУЛІШ. 22 грудня 1857. Петербург (2009-04-10 12:00) . . . . . 2405

3.4.39 Сумнівна цитата, авторство якої приписується Кухаренкові. [1857]
(2009-04-10 18:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2407
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3.4.40 Юродивий. Грудень 1857 р., Нижній Новгород (2009-04-11 00:00) . . . . . 2408

3.4.41 Про гурток учнівської молоді у Львові. Кінець 1857 р. (2009-04-11 06:00) . 2409

3.4.42 (2009-04-11 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2410

3.4.43 117. ЛИСТ ДО М. О. ОСИПОВА. 23 грудня 1857. Нижній Новгород

(2009-04-11 18:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2411

3.4.44 110. П. О. КУЛІШ. 23 грудня 1857. Петербург (2009-04-12 00:00) . . . . . 2412

3.4.45 Оповідання Михайла Комарова. Між 24 та 29 грудня 1857 р.
(2009-04-12 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2414

3.4.46 Довідка Ф. Толстого з приводу клопотання про дозвіл жити в Петербурзі.
28 грудня 1857 р. (2009-04-12 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2414

3.4.47 Лист княгині Марії з клопотанням про дозвіл житив Петербурзі. 29 грудня

1857 р. (2009-04-12 18:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2415

3.4.48 111. М. С. ЩЕПКІН. 1 — 3 січня 1858. Москва (2009-04-13 06:00) . . . . . 2416

3.4.49 118. ЛИСТ ДО А. І. ТОЛСТОЇ. 2 січня 1858. Нижній Новгород

(2009-04-13 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2417

3.4.50 119. ЛИСТ ДО С. Т. АКСАКОВА. 4 січня 1858. Нижній Новгород

(2009-04-13 18:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2418

3.4.51 Автопортрет. Не пізніше 4 січня 1858 р. (2009-04-14 00:00) . . . . . . . . . 2419

3.4.52 120. ЛИСТ ДО П. О. КУЛІША. 4 січня 1858. Нижній Новгород

(2009-04-14 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2420

3.4.53 121. ЛИСТ ДО М. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО. 4 січня 1858. Нижній Новгород
(2009-04-14 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2424

3.4.54 122. ЛИСТ ДО М. О. МАКСИМОВИЧА. 4 січня 1858. Нижній Новгород

(2009-04-14 18:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2425

3.4.55 123. ЛИСТ ДО М. С. ЩЕПКІНА. 4 січня 1858. Нижній Новгород

(2009-04-15 00:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2426

3.4.56 112. І. О. УСКОВ. 7 січня 1858. Новопетровське укріплення

(2009-04-15 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2427

3.4.57 Лист з приводу дозволу жити в Петербурзі. 8 січня 1858 р. (2009-04-15 12:00) 2430

3.4.58 Портрет Костянтина Антоновича Шрейдерса. 10 січня 1858 р.
(2009-04-15 18:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2431

3.4.59 Лист Ф. Толстого до міністра імператорського двору. 11 січня 1858 р.
(2009-04-16 00:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2432

3.4.60 Портрет дитини (2009-04-16 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2433

3.4.61 Лист В. Адлерберга до начальника Третього відділу. 15 січня 1858 р.
(2009-04-16 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2434

3.4.62 113. М. С. ЩЕПКІН. 15 січня 1858., Москва (2009-04-16 18:00) . . . . . . . 2434

3.4.63 З довідки про Шевченка. 17 січня 1858 р. (2009-04-17 00:00) . . . . . . . . . 2436

3.4.64 124. ЛИСТ ДО М. С. ЩЕПКІНА. 15 — 17 січня 1858. Нижній Новгород

(2009-04-17 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2436

3.4.65 Лист начальника Третього відділу про наслідки доповіді царю. 18 січня 1858
р. (2009-04-17 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2439

3.4.66 114. М. М. ЛАЗАРЕВСЬКИЙ. 19 січня 1858, Петербург (2009-04-17 18:00) 2440
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3.4.67 125. ЛИСТ ДО М. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО. 20 січня 1858. Нижній Новгород
(2009-04-18 00:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2441

3.4.68 115. П. О. КУЛІШ. 20 січня 1858. Петербург (2009-04-18 06:00) . . . . . . 2442

3.4.69 Розповідь К. Піунової (2009-04-18 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2445

3.4.70 Бенефіс К. Піунової. 22-27 січня 1858 р. (2009-04-18 18:00) . . . . . . . . . 2448

3.4.71 116. М. І. КОСТОМАРОВ. 23 січня 1858. Саратов (2009-04-19 06:00) . . . 2449

3.4.72 126. ЛИСТ ДО П. О. КУЛІША. 26 січня 1858. Нижній Новгород

(2009-04-19 18:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2450

3.4.73 127. ЛИСТ ДО К. Б. ПІУНОВОЇ. 30 січня 1858. Нижній Новгород

(2009-04-20 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2453

3.4.74 117. П. О. КУЛІШ. 1 лютого 1858. Петербург (2009-04-20 12:00) . . . . . 2455

3.4.75 Лист з В. Адлерберга приводу клопотання про дозвіл жити в Петербурзі. 2
лютого 1858 р. (2009-04-20 18:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2458

3.4.76 Лист В. Адлерберга про клопотання до кн. Марії. 2 лютого 1858 р.
(2009-04-21 00:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2459

3.4.77 128. ЛИСТ ДО М. С. ЩЕПКІНА. 3 лютого 1858. Нижній Новгород

(2009-04-21 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2459

3.4.78 Довідка в справі клопотання. 4 лютого 1858 р. (2009-04-21 12:00) . . . . . 2461

3.4.79 118. В. М. ПОГОЖЕВ. 5 лютого 1858. Владимир (2009-04-21 18:00) . . . 2462

3.4.80 Лист начальника Третього відділу про дозвіл. 5 лютого 1858 р.
(2009-04-21 22:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2464

3.4.81 Катерина Якимівна Шевченко (2009-04-21 22:47) . . . . . . . . . . . . . . . 2465

3.4.82 119. М. С. ЩЕПКІН. 6 лютого 1858. Москва (2009-04-22 06:00) . . . . . . 2465

3.4.83 Лист з запитом про місце перебування. 7 лютого 1858 р. (2009-04-22 12:00) 2468

3.4.84 129. ЛИСТ ДО М. С. ЩЕПКІНА. 9 — 10 лютого 1858. Нижній Новгород

(2009-04-22 18:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2469

3.4.85 Лист Ф. Толстого про місце перебування Шевченка. 10 лютого 1858 р.
(2009-04-23 00:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2472

3.4.86 120. М. I. КОСТОМАРОВ. 10 лютого 1858. Саратов (2009-04-23 06:00) . . 2473

3.4.87 121. М. М. ЛАЗАРЕВСЬКИЙ. 10 лютого 1858. Петербург

(2009-04-23 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2474

3.4.88 Повідомлення міністра двору Ф. Адлерберга про дозвіл жити в Петербурзі.
10 лютого 1858 р. (2009-04-23 18:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2476

3.4.89 Портрети знайомих. 12 лютого 1858 р. (2009-04-24 00:00) . . . . . . . . . . 2477

3.4.90 Повідомлення Ф. Адлерберга про місце перебування Шевченка. 12 лютого
1858 р. (2009-04-24 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2478

3.4.91 Лист начальника Третього відділу про встановленя суворого нагляду. 13
лютого 1858 р. (2009-04-24 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2479

3.4.92 Повідомлення про встановлення секретного нагляду за Шевченком. 13
лютого 1858 р. (2009-04-24 18:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2480

3.4.93 (2009-04-25 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2480

3.4.94 (2009-04-25 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2481
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3.4.95 (2009-04-25 18:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2482

3.4.96 (2009-04-26 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2483

3.4.97 (2009-04-26 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2485

3.4.98 Виставка особистих речей Т.Г. Шевченка (2009-04-26 16:43) . . . . . . . . . 2486

3.4.99 (2009-04-26 18:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2487

3.4.100 122. П. О. КУЛІШ. 14 лютого 1858. Мотронівка (2009-04-27 06:00) . . . . 2488

3.4.101 Висловлювання В. Маслова (2009-04-27 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . 2489

3.4.102 123. М. С. ЩЕПКІН. Середина лютого 1858. Москва (2009-04-27 18:00) . 2490

3.4.103 130. ЛИСТ ДО С. Т. АКСАКОВА. 16 лютого 1858. Нижній Новгород

(2009-04-28 00:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2491

3.4.104 131. ЛИСТ ДО Я. Г. КУХАРЕНКА. 16 лютого 1858. Нижній Новгород

(2009-04-28 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2493

3.4.105 132. ЛИСТ ДО І. О. УСКОВА. 17 лютого 1858. Нижній Новгород

(2009-04-28 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2495

3.4.106 124. М. О. ОСИПОВ. 17 лютого 1858. Бересток (2009-04-28 18:00) . . . . 2496

3.4.107 125. М. М. ЛАЗАРЕВСЬКИЙ. 20 лютого 1858. Петербург

(2009-04-29 00:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2499

3.4.108 126. Я. Г. КУХАРЕНКО. 21 лютого 1858. Катеринодар (2009-04-29 06:00) 2500

3.4.109 133. ЛИСТ ДО М. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО. 22 лютого 1858. Нижній

Новгород (2009-04-29 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2502

3.4.110 134. ЛИСТ ДО М. С. ЩЕПКІНА. 23 лютого 1858. Нижній Новгород

(2009-04-29 18:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2506

3.4.111 127. А. І. ТОЛСТАЯ. 24 лютого 1858. Петербург (2009-04-30 00:00) . . . 2507

3.4.112 135. ЛИСТ ДО М. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО. 25 лютого 1858. Нижній

Новгород (2009-04-30 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2508

3.4.113 (2009-04-30 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2509

3.4.114 (2009-04-30 18:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2510

3.5 May . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2512

3.5.1 136. ЛИСТ ДО А. І. ТОЛСТОЇ. 5 березня 1858. Нижній Новгород

(2009-05-01 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2512

3.5.2 Відьма. 6 березня 1858 р. Нижній Новгород (2009-05-01 12:00) . . . . . . . 2514

3.5.3 137. ЛИСТ ДО М. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО. 12 березня 1858. Москва

(2009-05-01 18:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2514

3.5.4 (2009-05-02 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2516

3.5.5 (2009-05-02 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2517

3.5.6 Лист О. Муравйова. Березень 1858 р. (2009-05-02 18:00) . . . . . . . . . . . 2517

3.5.7 (2009-05-03 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2518

3.5.8 (2009-05-03 18:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2519

3.5.9 128. М. О. МАКСИМОВИЧ. 15 березня 1858. Москва (2009-05-04 06:00) . 2519

3.5.10 Портрет Михайла Семеновича Щепкіна. 16 березня 1858 р.
(2009-05-04 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2521
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3.5.11 129. М. М. ЛАЗАРЕВСЬКИЙ. 16 березня 1858. Петербург

(2009-05-04 18:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2522

3.5.12 Спогад Савичева (2009-05-05 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2523

3.5.13 138. ЛИСТ ДО М. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО. 19 березня 1858. Москва

(2009-05-05 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2524

3.5.14 130. M. M. ЛАЗАРЕВСЬКИЙ. 23 березня 1858. Петербург (2009-05-05 18:00) 2525

3.5.15 Спогад Рєпніної (2009-05-06 00:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2526

3.5.16 Обід у Максимовича. 25 березня 1858 року. Москва (2009-05-06 06:00) . . 2526

3.5.17 Рапорт. 26 березня 1858 р. (2009-05-06 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . 2527

3.5.18 131. М. О. МАКСИМОВИЧ. 27 березня 1858. Москва (2009-05-06 18:00) . 2528

3.5.19 Портрет Михайла Лазаревського (2009-05-07 00:00) . . . . . . . . . . . . . . 2529

3.5.20 (2009-05-07 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2530

3.5.21 (2009-05-07 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2531

3.5.22 Спогад В. Білозерського (2009-05-07 18:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2532

3.5.23 Лічу в неволі дні і ночі... 1858 р. (2009-05-08 00:00) . . . . . . . . . . . . . . 2533

3.5.24 (2009-05-08 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2533

3.5.25 Перша фотографія Шевченка. 30 березня 1858 р. (2009-05-08 12:00) . . . . 2534

3.5.26 139. ЛИСТ ДО М. О. МАКСИМОВИЧА. 5 квітня 1858. С.-Петербург
(2009-05-08 18:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2535

3.5.27 Запізнілий рапорт про виїзд Шевченка з Москви. 9 квітня 1858 р.
(2009-05-09 00:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2538

3.5.28 132. Е. ЖЕЛІГОВСЬКИЙ. 11 квітня 1858. Петербург (2009-05-09 06:00) . 2538

3.5.29 (2009-05-09 18:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2540

3.5.30 З біографічного нарису В. Маслова (2009-05-10 06:00) . . . . . . . . . . . . 2541

3.5.31 Спогад К. Юнґе. 12 квітня 1858 року. Петербурґ (2009-05-10 12:00) . . . . 2542

3.5.32 (2009-05-10 18:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2543

3.5.33 «Майже ліберальне слово» М. Старова. 12 квітня 1858 р. (2009-05-11 00:00) 2545

3.5.34 133. С. Т. АКСАКОВ. 14 квітня 1858. Москва (2009-05-11 06:00) . . . . . . 2545

3.5.35 Записка шефа жандармів про настанови щодо поведінки. 15 квітня 1858 р.
(2009-05-11 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2548

3.5.36 З листа Г. П. Ґалаґана до К. В. Ґалаґан. 18 квітня 1858 р. (2009-05-11 18:00) 2548

3.5.37 134. А. І. ТОЛСТАЯ. 19 квітня 1858. Петербург (2009-05-12 00:00) . . . . 2549

3.5.38 135. В. М. БІЛОЗЕРСЬКИЙ. 21 квітня 1858. Петербург (2009-05-12 06:00) 2549

3.5.39 Із спогадів Ф. Лазаревського (2009-05-12 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . 2550

3.5.40 (2009-05-12 15:14) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2551

3.5.41 140. ЛИСТ ДО С. Т. АКСАКОВА. 25 квітня 1858. С.-Петербург
(2009-05-12 18:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2552

3.5.42 Супровідний лист. 28 квітня 1858 р. (2009-05-13 00:00) . . . . . . . . . . . . 2555

3.5.43 Супровідний лист. 30 квітня 1858 р. (2009-05-13 06:00) . . . . . . . . . . . . 2555

3.5.44 Спогад О. Лазаревського (2009-05-13 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2556
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3.5.45 Портрет Марії Кржисевич (2009-05-13 18:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2557

3.5.46 141. ЛИСТ ДО Г. М. ЧЕСТАХІВСЬКОГО. 18 травня 1858. С.-Петербург
(2009-05-14 00:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2558

3.5.47 Спогад К. Юнґе (2009-05-14 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2559

3.5.48 Портрет Бориса Суханова-Подколзіна (2009-05-14 12:00) . . . . . . . . . . 2561

3.5.49 Сама собі в своїй господі (2009-05-14 15:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2562

3.5.50 Фотопортрет Шевченка (2009-05-14 18:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2563

3.5.51 136. М. С. ЩЕПКІН. 23 травня 1858. Москва (2009-05-15 00:00) . . . . . . 2564

3.5.52 Дві дівчини. Травень 1858 р. (2009-05-15 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . 2566

3.5.53 142. ЛИСТ ДО Г. П. ҐАЛАҐАНА. 27 травня 1858. С.-Петербург
(2009-05-15 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2569

3.5.54 В гаремі. Начерки (2009-05-15 15:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2570

3.5.55 Спогад К. Юнґе (2009-05-15 18:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2572

3.5.56 Свята родина. Читець. Травень-липень 1858 р. (2009-05-16 00:00) . . . . . 2572

3.5.57 (2009-05-16 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2574

3.5.58 (2009-05-16 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2576

3.5.59 (2009-05-16 18:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2578

3.5.60 (2009-05-17 00:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2580

3.5.61 (2009-05-17 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2581

3.5.62 (2009-05-17 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2582

3.5.63 (2009-05-17 18:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2583

3.5.64 Сон («На панщині пшеницю жала...») Не пізніше 12 липня 1858 р., С.-
Петербург (2009-05-18 00:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2584

3.5.65 Притча про робітників на винограднику. Літо 1858 р. (2009-05-18 06:00) . 2586

3.5.66 137. П. О. КУЛІШ. 7 червня 1858. Мотронівка (2009-05-18 12:00) . . . . . 2589

3.5.67 138. С. Т. АКСАКОВ. 19 червня 1858. Петровський парк (2009-05-18 18:00) 2591

3.5.68 143. ЛИСТ ДО І. О. УСКОВА. 4 липня 1858. С.-Петербург
(2009-05-19 00:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2592

3.5.69 144. ЛИСТ ДО С. Т. АКСАКОВА. 15 липня 1858. С.-Петербург
(2009-05-19 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2594

3.5.70 Спогад М. Костомарова. Не раніше 21 липня 1858 р. (2009-05-19 12:00) . 2596

3.5.71 Спогад М. Костомарова. Липень-серпень 1858 р. (2009-05-19 18:00) . . . . 2597

3.5.72 139. А. I. ТОЛСТАЯ. 28 липня 1858. Морковала (2009-05-20 00:00) . . . . 2598

3.5.73 140. І. О. УСКОВ. 20 серпня 1858. Форт Олександровський

[Новопетровське укріплення] (2009-05-20 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . 2599

3.5.74 141. I. О. УСКОВ. 9 вересня 1858. Форт Олександровський

(2009-05-20 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2601

3.5.75 142. А. О. ЛАЗАРЕВСЬКА. Початок вересня 1858. Гирявка

(2009-05-20 18:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2602

3.5.76 143. О. В. МАРКОВИЧ. Вересень 1858. Немирів (2009-05-21 06:00) . . . . 2603
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3.5.77 144. А. І. ТОЛСТАЯ. 1 жовтня 1858. Петербург (2009-05-21 12:00) . . . . 2607

3.5.78 Спогад М. Микешина (2009-05-21 18:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2608

3.5.79 145. ЛИСТ ДО А. О. ЛАЗАРЕВСЬКОЇ. 9 жовтня 1858. С.-Петербург
(2009-05-22 00:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2609

3.5.80 Спогад Я. Полонського (2009-05-22 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2611

3.5.81 Цей день 95 років тому. Весна 1914 р. (2009-05-22 12:00) . . . . . . . . . . 2613

3.5.82 Записка з приводу наміру друку Головіним творів Шевченка за кордоном.
18 жовтня 1858 р. (2009-05-22 18:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2613

3.5.83 Розпорядження навести довідку про твори. 18 жовтня 1858 р.
(2009-05-23 00:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2614

3.5.84 Довідка про зміст друкованих і рукописних творів. 18 жовтня 1858 р.
(2009-05-23 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2614

3.5.85 Спогад Тетяни Пассек (2009-05-23 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2615

3.5.86 12. ЛИСТ ДО НАЧАЛЬНИКА III ВІДДІЛУ В. А. ДОЛГОРУКОВА. 27
жовтня 1858. С.-Петербург (2009-05-23 18:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . 2615

3.5.87 Спогад В. Аскоченського (2009-05-24 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2617

3.5.88 Довідка про можливість дозволу займатися літературною діяльністю. 4
листопада 1858 р. (2009-05-24 18:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2617

3.5.89 Протест діячів культури проти антисемітської статті. Листопад 1858 р.
(2009-05-25 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2618

3.5.90 3. ЛИСТ ДО РЕДАКЦІЇ ЖУРНАЛУ «РУССКИЙ ВЕСТНИК». Листопад

1858. С.-Петербург (2009-05-25 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2621

3.5.91 Спогад К. Юнґе про Айру Олдріджа. Зима 1858-59 рр. (2009-05-25 18:00) 2624

3.5.92 146. ЛИСТ ДО М. С. ЩЕПКІНА. 13 листопада 1858. С.-Петербург
(2009-05-26 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2625

3.5.93 Рецензія на роман Куліша «Чорна рада». Листопад 1857 р. (2009-05-26 12:00) 2627

3.5.94 147. ЛИСТ ДО О. С. УВАРОВА. Близько 13 листопада 1858. С.-Петербург
(2009-05-26 18:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2633

3.5.95 Спогади М. Микешина: Олдрідж, захаращена кімната, історичні суперечки
(2009-05-27 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2634

3.5.96 145. М. О. МАКСИМОВИЧ. 15 листопада 1858. Москва (2009-05-27 12:00) 2637

3.5.97 148. ЛИСТ ДО М. О. МАКСИМОВИЧА. 22 листопада 1858. С.-Петербург
(2009-05-27 18:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2638

3.5.98 Я не нездужаю, нівроку... 22 листопада 1858 р., С.-Петербург
(2009-05-28 00:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2641

3.5.99 149. ЛИСТ ДО М. В. МАКСИМОВИЧ. 22 листопада 1858. С.-Петербург
(2009-05-28 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2641

3.5.100 146. П. О. КУЛІШ. Близько 22 листопада 1858. Петербург

(2009-05-28 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2643

3.5.101 Лист М. О. Максимовича до М. В. Максимович. 25 листопада 1858 р.
(2009-05-28 18:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2645

3.5.102 147. М. С. ЩЕПКІН. Кінець листопада 1858. Москва (2009-05-29 06:00) . 2645

3.5.103 148. М. О. МАКСИМОВИЧ. 1 грудня 1858. Москва (2009-05-29 12:00) . . 2646
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3.5.104 Записка з проханням повідомити про надруковані твори. 4 грудня 1858 р.
(2009-05-29 18:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2649

3.5.105 Довідка про друковані твори. 4-10 грудня 1858 р. (2009-05-30 06:00) . . . . 2650

3.5.106 (2009-05-30 18:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2650

3.5.107 (2009-05-31 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2651

3.5.108 (2009-05-31 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2652

3.5.109 (2009-05-31 18:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2653

3.6 June . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2653

3.6.1 150. ЛИСТ ДО М. С. ЩЕПКІНА. 6 грудня 1858. С.-Петербург
(2009-06-01 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2653

3.6.2 Спогади Б. Суханова-Подколзіна (2009-06-01 12:00) . . . . . . . . . . . . . 2655

3.6.3 149. М. С. ЩЕПКІН. 12 грудня 1858. Москва (2009-06-01 18:00) . . . . . . 2659

3.6.4 Зі статті П. Куліша. Дві мові, книжна і народна. 17 грудня 1858 р.
(2009-06-02 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2660

3.6.5 150. М. В. МАКСИМОВИЧ. 21 грудня 1858. Михайлова гора

(2009-06-02 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2661

3.6.6 13. ЛИСТ ДО КУРАТОРА ПЕТЕРБУРЗЬКОГО УЧБОВОГО ОКРУГУ I. Д.
ДЕЛЯНОВА. 23 грудня 1858. С.-Петербург (2009-06-02 18:00) . . . . . . . 2662

3.6.7 Портрет Айри Олдріджа. 25 грудня 1858 р. Спогад Катерини Юнґе

(2009-06-03 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2663

3.6.8 4. КОЛЕКТИВНИЙ ЛИСТ ДО В. Ф. АДЛЕРБЕРГА. 26 грудня 1858.
С.-Петербург (2009-06-03 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2665

3.6.9 Епіграма П. Каратигіна на Айру Олдріджа (2009-06-03 18:00) . . . . . . . 2666

3.6.10 151. В. О. КОКОРЄВ. 26 грудня 1858. Петербург (2009-06-04 06:00) . . . 2667

3.6.11 Цензурний запис про виданняШевченка. 27 грудня 1858 р. (2009-06-04 12:00) 2668

3.6.12 Запис у журналі цензурного комітету. 27 грудня 1858 р. (2009-06-04 18:00) 2668

3.6.13 Лист до Головного управління цензури. 27 грудня 1858 р. (2009-06-05 00:00) 2669

3.6.14 152. А. I. ТОЛСТАЯ. 30 грудня 1858. Петербург (2009-06-05 06:00) . . . . 2669

3.6.15 153. С. ХЛЕБОВСЬКИЙ. 1858. Петербург (2009-06-05 12:00) . . . . . . . . 2670

3.6.16 Запис Г. Честахівського. Колись-то, було, ми з покійним Штернбергом

(2009-06-05 18:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2670

3.6.17 Запис в реєстрі цензури. 13 січня 1859 р. (2009-06-06 00:00) . . . . . . . . . 2672

3.6.18 Лист про можливість нового цензурного перегляду творів. 16 січня 1859 р.
(2009-06-06 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2672

3.6.19 Записка до В. Долгорукова. 17-18 січня 1859 р. (2009-06-06 12:00) . . . . . 2673

3.6.20 151. ЛИСТ ДО Я. Г. КУХАРЕНКА. 17 січня 1859. С.-Петербург
(2009-06-06 18:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2673

3.6.21 Записка про доручення попередньо розглянути твори до нового видання. 21
січня 1859 р. (2009-06-07 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2675

3.6.22 Лист цензора про розгляд книг. 23 січня 1859 р. (2009-06-07 12:00) . . . . 2675

3.6.23 11. РОЗПИСКА Т. Г. ШЕВЧЕНКА III ВІДДІЛУ. 23 січня 1859. С.-
Петербург (2009-06-07 18:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2675
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3.6.24 Відзив цензора про твори Шевченка. 23 січня 1859 р. (2009-06-08 06:00) . 2676

3.6.25 Із записів М. Білозерського. Знайомство з Марко Вовчком

(2009-06-08 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2677

3.6.26 Лист міністра народної освіти про цензуру творів. 25 січня 1859 р.
(2009-06-08 18:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2678

3.6.27 Відповідь начальника III відлу міністру народної освіти. 28 січня 1859 р.
(2009-06-09 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2678

3.6.28 Споминки І. Тургенєва. Зовнішність, поведінка, спроби аналізу

(2009-06-09 18:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2679

3.6.29 Лист про цензурний перегляд творів Шевченка. 5 лютого 1859 р.
(2009-06-10 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2680

3.6.30 154. М. Я. МАКАРОВ. 9 лютого 1859. Петербург (2009-06-10 18:00) . . . 2681

3.6.31 Поезії. Лютий 1859 р. (2009-06-11 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2682

3.6.32 Повідомлення про участь Шевченка в академічній виставці. Березень 1859
р. (2009-06-11 18:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2682

3.6.33 Запис у щоденнику О. Нікітенка. 10 березня 1859 р. (2009-06-12 06:00) . . 2682

3.6.34 Квиток на вхід до Ермітажу. 14 березня 1859 р. (2009-06-12 18:00) . . . . . 2683

3.6.35 Подражаніє Ісайї. 25 березня 1859 р. (2009-06-13 06:00) . . . . . . . . . . . 2683

3.6.36 Портрет Миколи Сєверцова. 27 березня 1859 р. (2009-06-13 18:00) . . . . . 2684

3.6.37 (2009-06-14 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2684

3.6.38 Портрет Василя Леонтійовича Кочубея. Весна 1859 р. (2009-06-14 12:00) . 2686

3.6.39 (2009-06-14 18:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2687

3.6.40 Борис Суханов-Подколзін (2009-06-15 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2688

3.6.41 (2009-06-15 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2689

3.6.42 Русалки (2009-06-15 18:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2691

3.6.43 (2009-06-16 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2694

3.6.44 Приятелі в шинку. Весна 1859 р. (2009-06-16 12:00) . . . . . . . . . . . . . . 2695

3.6.45 (2009-06-16 18:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2696

3.6.46 Старець на кладовищі. Весна 1859 р. (2009-06-17 06:00) . . . . . . . . . . . 2697

3.6.47 Із листа Г. П. Ґалаґана до К. В. Ґалаґан. 10 квітня 1859 р.
(2009-06-17 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2699

3.6.48 Фотографія Шевченка. Березнь-квітень 1859 р. (2009-06-17 18:00) . . . . . 2700

3.6.49 152. ЛИСТ ДО М. В. МАКСИМОВИЧ. 25 березня 1859. С.-Петербург
(2009-06-18 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2701

3.6.50 155. П. О. КУЛІШ. 10 квітня 1859. Петербург (2009-06-18 12:00) . . . . . 2703

3.6.51 Споминки Г. Честахівського про Одарку (2009-06-18 18:00) . . . . . . . . . 2704

3.6.52 Фотографія Шевченка з друзями. 1859 (2009-06-19 06:00) . . . . . . . . . . 2705

3.6.53 14. ЛИСТ ДО РАДИ АКАДЕМІЇ МИСТЕЦТВ. 16 квітня 1859. С.-
Петербург (2009-06-19 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2706

3.6.54 Призначення Шевченка в академіки. 16 квітня 1859 р. (2009-06-19 18:00) . 2708
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3.6.55 Така, як ти, колись лілея... 19 квітня 1859 р. (2009-06-20 06:00) . . . . . . . 2708

3.6.56 156. Р. К. ЖУКОВСЬКИЙ. 28 квітня 1859. Петербург (2009-06-20 18:00) . 2708

3.6.57 Невольник. 28 квітня 1859 р. (2009-06-21 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . 2709

3.6.58 Мій Боже милий, знову лихо!.. Весна 1859 р. (2009-06-21 18:00) . . . . . . 2710

3.6.59 Відзив цензора про розглянуті твори Шевченка. 28 квітня 1859 р.
(2009-06-22 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2710

3.6.60 Фотографія Шевченка, 1859 (2009-06-22 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . 2712

3.6.61 Спогад В. Ковальова (2009-06-22 18:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2713

3.6.62 Спогад К. Юнґе. Поїздка на тоню (2009-06-23 06:00) . . . . . . . . . . . . 2713

3.6.63 Цензурний запис про рукопис Шевченка. 30 квітня 1859 р. (2009-06-23 18:00) 2714

3.6.64 153. ЛИСТ ДО Н. Б. СУХАНОВОЇ. 4 травня 1859. С.-Петербург
(2009-06-24 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2714

3.6.65 15. ЛИСТ ДО ПРАВЛІННЯ АКАДЕМІЇ МИСТЕЦТВ. 5 травня 1859. С.-
Петербург (2009-06-24 18:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2715

3.6.66 Лист Ф. Толстого до В. Адлерберга про дозвіл виїхати в Україну. 5 травня
1859 р. (2009-06-25 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2716

3.6.67 Цензурний запис про рукопис Шевченка. Травень-листопад 1859 р.
(2009-06-25 18:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2716

3.6.68 Супровідний лист цензора про твори Шевченка. 5 травня 1859 р.
(2009-06-26 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2717

3.6.69 Спогади О. Благовєщенського про роботи Шевченка. Весна 1859 р.
(2009-06-26 18:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2717

3.6.70 154. ЛИСТ ДО М. В. МАКСИМОВИЧ. 10 травня 1859. С.-Петербург
(2009-06-27 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2718

3.6.71 Вечір в Альбано поблизу Рима. Весна 1859 р. (2009-06-27 18:00) . . . . . . 2719

3.6.72 Лист міністра з приводу клопотання Ф. Толстого про дозвіл Шевченкові

поїхати в Україну. 10 травня (2009-06-28 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . 2721

3.6.73 З каталога академічної виставки. 12 травня 1859 р. (2009-06-28 18:00) . . . 2721

3.6.74 Записка Ф. Толстого з проханням повідомити про рішення щодо подорожі.
20 травня 1859 р. (2009-06-29 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2722

3.6.75 Лист до начальника III відділу про клопотання щодо подорожі в Україну.
20 травня 1859 р. (2009-06-29 18:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2722

3.6.76 Лист штабс-офіцерові корпусу жандармів по Київській губернії про нагляд.
23 травня 1859 р. (2009-06-30 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2723

3.6.77 Повідомлення начальника III відділу про дозвіл виїхати в Україну. 23 травня
1859 р. (2009-06-30 18:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2724

3.7 July . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2724

3.7.1 Лист петербурзькому обер-поліцмейстерові про дозвіл виїхати в Україну.
24 травня 1859 р. (2009-07-01 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2724

3.7.2 155. ЛИСТ ДО Д. О. ХРУЩОВА. 24 травня 1859. С.-Петербург
(2009-07-01 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2725

3.7.3 156. ЛИСТ ДО М. О. МАРКОВИЧ. 25 травня 1859. С.-Петербург
(2009-07-01 18:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2725
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3.7.4 157. ЛИСТ ДО В. В. ТАРНОВСЬКОГО. Травень 1859. С.-Петербург
(2009-07-02 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2727

3.7.5 157. Л. В. ТАРНОВСЬКА. Травень 1859. Петербург (2009-07-02 12:00) . . 2728

3.7.6 Карта подорожі Т. Шевченка влітку 1859 р. (2009-07-02 18:00) . . . . . . . 2729

3.7.7 Лист до чернігівського цивільного губернатора про встановлення суворого

нагляду. 27 травня 1859 р. (2009-07-03 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . 2730

3.7.8 Лист Адлерберга про дозвіл Шевченкові виїхати в Україну. 28 травня 1859
р. (2009-07-03 18:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2730

3.7.9 В Лихвині. 6-9 червня 1859 р. (2009-07-04 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . 2731

3.7.10 (2009-07-04 18:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2734

3.7.11 (2009-07-05 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2735

3.7.12 Священик (2009-07-05 18:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2737

3.7.13 158. Бр. ЗАЛЕСЬКИЙ. 2 червня 1859. Рачкевичі (2009-07-06 06:00) . . . . 2737

3.7.14 159. М. О. МАРКОВИЧ. Початок червня 1859. Дрезден (2009-07-06 18:00) 2739

3.7.15 Висловлювання І. Тургенєва про батьківщину. Літо 1859 р.
(2009-07-07 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2741

3.7.16 З листа Ф. М. Лазаревського до А. О. Лазаревської. 3 червня 1859 р. Орел
(2009-07-07 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2741

3.7.17 Ой по горі роман цвіте... 7 червня 1859 р. (2009-07-07 18:00) . . . . . . . . 2742

3.7.18 Розпорядження чернігівського цивільного губернатора ісправникам про

нагляд. 9 червня 1859 р. (2009-07-08 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2742

3.7.19 Цензурний запис про рукопис Шевченка. 9 червня 1859 р. (2009-07-08 12:00) 2742

3.7.20 Ой маю, маю я оченята... 10 червня 1859 р. (2009-07-08 18:00) . . . . . . . 2743

3.7.21 (2009-07-09 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2743

3.7.22 Спогад А. Козачковського. 12 червня 1859 р. Переяслав — Козинці

(2009-07-09 18:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2745

3.7.23 Рішення передати твори Шевченка на розгляд цензора. 13 червня 1859 р.
(2009-07-10 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2745

3.7.24 160. М. М. ЛАЗАРЕВСЬКИЙ. 13 червня 1859. Петербург (2009-07-10 18:00) 2747

3.7.25 (2009-07-11 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2748

3.7.26 Лист про подання творів на розгляд цензури. 15 червня 1859 р.
(2009-07-11 18:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2749

3.7.27 Розпорядження ісправникам і городничим про встановлення суворого

нагляду. 15 червня 1859 р. (2009-07-12 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2750

3.7.28 Рапорт з проханням повідомити про час приїзду Шевченка до Києва. 16
червня 1859 р. (2009-07-12 18:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2751

3.7.29 161. М. М. ЛАЗАРЕВСЬКИЙ. 17 червня 1859. Петербург (2009-07-13 06:00) 2751

3.7.30 З нарису М. Чалого про пізніше ставлення Максимовича до Шевченка

(2009-07-13 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2752

3.7.31 (2009-07-13 18:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2753

3.7.32 Портрет Михайла Максимовича. 19 червня 1859 р. (2009-07-14 06:00) . . . 2755
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3.7.33 Коло Канева. Начерки. Літо 1859 р. (2009-07-14 12:00) . . . . . . . . . . . . 2756

3.7.34 Портрет Марії Максимович. 22 червня 1859 р. (2009-07-14 18:00) . . . . . 2758

3.7.35 (2009-07-15 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2759

3.7.36 Шевченко у батьківській хаті. 27 червня 1859 р. (2009-07-15 12:00) . . . . . 2760

3.7.37 Розповідь Ярини Бойко. Сестра. 27 червня 1859 р. (2009-07-15 18:00) . . . 2761

3.7.38 Спогади про відвідування Шевченком рідних місць (2009-07-16 06:00) . . . 2762

3.7.39 Спогад Варфоломія Шевченка. 28 червня 1859 р. (2009-07-16 18:00) . . . . 2762

3.7.40 (2009-07-17 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2764

3.7.41 В Корсуні. Літо 1859 р. (2009-07-17 18:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2766

3.7.42 Рапорт про прибуття Шевченка до Корсуня. 2 липня 1859 р.
(2009-07-18 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2767

3.7.43 Начерки. Літо 1859 р. (2009-07-18 18:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2768

3.7.44 Розповіді селян. 5-12 липня 1859 року. Пекарі (2009-07-19 06:00) . . . . . . 2771

3.7.45 Розпорядження про суворий нагляд. 9 липня 1859 р. (2009-07-19 18:00) . . 2772

3.7.46 Повідомлення про встановлення суворого поліцейського нагляду. 9 липня

1859 р. (2009-07-20 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2772

3.7.47 Повідомлення про встановлення суворого поліцейського нагляду. 9 липня

1859 р. (2009-07-20 18:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2773

3.7.48 Розповідь Миколи Кириляки. Пекарі (2009-07-21 06:00) . . . . . . . . . . . 2773

3.7.49 Начерки. Рось, Межиріч. Літо 1859 р. (2009-07-21 12:00) . . . . . . . . . . . 2774

3.7.50 Інцидент 10 липня 1859 р. (2009-07-21 18:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2776

3.7.51 158. ЛИСТ ДО М. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО. 10 липня 1859. Межиріч

(2009-07-22 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2778

3.7.52 З начерку В. Маслова про поїздку в Україну (2009-07-22 18:00) . . . . . . . 2779

3.7.53 Споминки Варфоломія Шевченка. Літо 1859 р. (2009-07-23 06:00) . . . . . 2780

3.7.54 Спогади Степана Чернавського (2009-07-23 18:00) . . . . . . . . . . . . . . 2781

3.7.55 Спогад Андрія Варфоломійовича Шевченка (2009-07-24 06:00) . . . . . . . 2782

3.7.56 Розповідь Опанаса Дяченка. Вибір місця для хати. Липень 1859 р.
(2009-07-25 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2783

3.7.57 Зустріч Шевченка із цукрозаводчиком Симиренком. 11 липня 1859 р.
(2009-07-27 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2784

3.7.58 159. ЛИСТ ДО В. Г. ШЕВЧЕНКА. 13 липня 1859. Межиріч

(2009-07-28 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2787

3.7.59 Спогад Степана Чернавського про арешт (2009-07-28 18:00) . . . . . . . . 2787

3.7.60 Рапорт В. Табачникова про богохульство Шевченка. 15 липня 1859 р.
(2009-07-29 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2788

3.7.61 Рапорт про від’їзд з Корсуня. 17 липня 1859 р. (2009-07-29 18:00) . . . . . 2789

3.7.62 В Черкасах. 18-22 липня 1859 р. (2009-07-30 06:00) . . . . . . . . . . . . . . 2791

3.7.63 Спогад М. Слюсаренка про перебування у Черкасах. 18-21 липня 1859 р.
(2009-07-30 18:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2792
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3.7.64 Замітка в герценівському «Колоколі» про інцидент з Шевченком

(2009-07-31 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2793

3.7.65 Михайло Драгоманов. До історії арешту Шевченка в 1859 р.
(2009-07-31 18:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2794

3.8 August . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2796

3.8.1 (2009-08-01 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2796

3.8.2 (2009-08-01 18:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2797

3.8.3 (2009-08-02 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2799

3.8.4 Споминки Варфоломія Шевченка про інцидент з богохульством

(2009-08-03 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2800

3.8.5 М. Молчановський. Арешт Т. Г. Шевченка в 1859 році (2009-08-03 18:00) 2801

3.8.6 Лист про відправлення Шевченка до Києва. 18 липня 1859 р.
(2009-08-04 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2804

3.8.7 Сестрі. 20 липня 1859 р. (2009-08-04 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2805

3.8.8 Із нарису М. Чалого про обставини затримання Шевченка (2009-08-04 18:00) 2806

3.8.9 Розпорядження відправити Шевченка до Києва. 20 липня 1859 р.
(2009-08-05 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2807

3.8.10 Розпорядження повідомити про прибуття Шевченка до Києва. 20 липня

1859 р. (2009-08-05 18:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2807

3.8.11 Рапорт канівського земського справника С. Котлярова. 21 липня 1859 р.
(2009-08-06 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2808

3.8.12 Колись, дурною головою... 21 липня 1859 р. (2009-08-06 12:00) . . . . . . . 2808

3.8.13 160. ЛИСТ ДО М. В. І М. О. МАКСИМОВИЧІВ. 22 липня 1859. Мошни

(2009-08-06 18:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2809

3.8.14 162. М. О. та М. В. МАКСИМОВИЧІ. 23 липня 1859. Михайлова гора

(2009-08-07 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2810

3.8.15 Відзив цензора про твори з рекомендаціями. 25 липня 1859 р.
(2009-08-07 18:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2811

3.8.16 Журнал засідання цензури з рішенням дозволити нове видання творів. 25
липня 1859 р. (2009-08-08 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2812

3.8.17 (2009-08-09 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2814

3.8.18 Донесення про антирелігійні висловлювання Шевченка. 26 липня 1859 р.
(2009-08-10 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2815

3.8.19 Донесення про відправку Шевченка до Києва. 26 липня 1859 р.
(2009-08-10 18:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2816

3.8.20 161. ЛИСТ ДО М. В. І М. О. МАКСИМОВИЧІВ. 26 липня 1859. Мошни

(2009-08-11 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2816

3.8.21 Розпорядження про допит Шевченка. 31 липня 1859 р. (2009-08-11 18:00) 2817

3.8.22 163. Д. Ю. КОЖАНЧИКОВ. 31 липня 1859. Петербург (2009-08-12 06:00) 2818

3.8.23 Спогад В. Тарновського. Фотографія Шевченка (2009-08-12 18:00) . . . . . 2821

3.8.24 Побіжний спогад Ф. Лебединцева. 1 серпня 1859 р. (2009-08-13 06:00) . . 2822

3.8.25 164. М. I. КОСТОМАРОВ. 2 серпня 1859. Петербург (2009-08-13 18:00) . 2823
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3.8.26 Рапорт з переліком місць Канівського повіту, де перебував Шевченко. 3
серпня 1859 р. (2009-08-14 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2824

3.8.27 (2009-08-15 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2824

3.8.28 (2009-08-16 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2826

3.8.29 Довідка начальнику III відділу про поїздку Шевченка в Україну. 5 серпня

1859 р. (2009-08-17 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2827

3.8.30 Спогад П. Юскевич-Красковського (2009-08-17 18:00) . . . . . . . . . . . . 2828

3.8.31 Фотографія Шевченка. Київ, серпень 1859 (2009-08-18 06:00) . . . . . . . . 2829

3.8.32 12. СВІДЧЕННЯ Т. ШЕВЧЕНКА НА ДОПИТІ В СПРАВІ

ОБВИНУВАЧЕННЯ ЙОГО У БОГОХУЛЬСТВІ. 6 серпня 1859. Київ

(2009-08-18 18:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2830

3.8.33 Спогад Ф. Лебединцева. Київська пиятика та чаювання. Після 6 серпня

1859 р. (2009-08-19 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2832

3.8.34 Лист з проханням повідомити про одержані свідчення. 7 серпня 1859 р.
(2009-08-19 18:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2834

3.8.35 Рапорт про одержані від Шевченка свідчення. 8 серпня 1859 р.
(2009-08-20 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2835

3.8.36 Лист про прохання Шевченка дати дозвіл на поверення до Петербурга. 8
серпня 1859 р. (2009-08-20 18:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2835

3.8.37 Фрагменти статті С. Крапивиної за переказом сестри. 7-12 серпня 1859 р.
(2009-08-21 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2836

3.8.38 Переказ М. Чалого спогадів С. Крапивиної (Стефаніди Лободи)
(2009-08-21 18:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2838

3.8.39 Лист про дозвіл Шевченкові повернутися до Петербурга. 11 серпня 1859 р.
(2009-08-22 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2840

3.8.40 З нарису М. Чалого про проживання на Пріорці (2009-08-24 06:00) . . . . 2840

3.8.41 Спогад киянина Кисілевського (2009-08-25 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . 2842

3.8.42 З нарису М. Чалого про пиятику в Києві (2009-08-26 12:00) . . . . . . . . . 2843

3.8.43 Михайло Драгоманов про громадську справу (2009-08-27 12:00) . . . . . . 2844

3.8.44 Розпорядження повідомити про одержання дозволу. 12 серпня 1859 р.
(2009-08-28 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2845

3.8.45 Лист про наслідки слідства над Шевченком. 15 серпня 1859 р.
(2009-08-29 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2845

3.8.46 Рапорт про від’їзд Шевченка з Києва. 15 серпня 1859 р. (2009-08-30 06:00) 2846

3.8.47 Спогад А. Козачковського про перебування в Переяславі. Не пізніше 16
серпня 1859 р. (2009-08-31 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2847

3.8.48 Якби-то ти, Богдане п’яний... 18 серпня 1859 р. (2009-08-31 12:00) . . . . . 2848

3.8.49 (2009-08-31 18:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2848

3.9 September . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2850

3.9.1 Запис у журналі цензурного комітету. 19 серпня 1859 р. (2009-09-01 06:00) 2850

3.9.2 Повідомлення про виїзд до Санкт-Петербурга. 20 серпня 1859 р.
(2009-09-01 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2851
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3.9.3 Повідомлення про виїзд із Києва. 20 серпня 1859 р. (2009-09-01 18:00) . . 2851

3.9.4 162. ЛИСТ ДО В. Г. ШЕВЧЕНКА. 20 серпня 1859. Прилуки

(2009-09-02 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2852

3.9.5 Із нарису М. Чалого про А. О. Лазаревську. 21 серпня 1859 р. Гирівка

(2009-09-02 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2853

3.9.6 Портрет Афанасії Лазаревської. 22 серпня 1859 р. Гирівка (2009-09-02 18:00) 2854

3.9.7 Лист до духовної цензури. 25 серпня 1859 р. (2009-09-03 06:00) . . . . . . . 2855

3.9.8 Подорожна Шевченка. 26 серпня 1859 р. (2009-09-03 12:00) . . . . . . . . . 2855

3.9.9 Із листа А. О. Лазаревської до О. М. Лазаревського. 26 серпня 1859 р.
(2009-09-03 18:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2856

3.9.10 Із спогадів Ф. Лазаревського (2009-09-04 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . 2856

3.9.11 Рапорт про проїзд через Кролевець. 31 серпня 1859 р. (2009-09-04 12:00) . 2856

3.9.12 Супровідна записка начальнику III відділу. 1 вересня 1859 р.
(2009-09-04 18:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2857

3.9.13 Цензурний запис духовної цензури про «Псалми Давидові». 1 вересня 1859
р. (2009-09-05 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2858

3.9.14 165. В. Г. ШЕВЧЕНКО. Кінець серпня — початок вересня 1859. Корсунь
(2009-09-05 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2858

3.9.15 З листа Ф. M. Лазаревського до А. О. Лазаревської. 4 вересня 1859 р.
(2009-09-06 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2859

3.9.16 Спогад М. Костомарова (2009-09-07 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2859

3.9.17 Спогад Акакія Церетелі. Докладна розповідь українцям про Грузію. Осінь
1859 — весна 1860 р. (2009-09-07 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2859

3.9.18 163. ЛИСТ ДО В. Г. ШЕВЧЕНКА. 10 вересня 1859. С.-Петербург
(2009-09-07 18:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2861

3.9.19 (2009-09-08 00:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2863

3.9.20 Спогади Костомарова (2009-09-08 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2865

3.9.21 166. В. П. МАСЛІЙ. 10 вересня 1859. Київ (2009-09-08 12:00) . . . . . . . 2866

3.9.22 Лист П. Пипіної до батьків. 22 вересня 1859 року (2009-09-08 18:00) . . . . 2868

3.9.23 Мангишлацький сад. Офорт. Не пізніше 24 вересня 1859 р.
(2009-09-09 00:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2869

3.9.24 164. ЛИСТ ДО В. В. ТАРНОВСЬКОГО. 28 вересня 1859. С.-Петербург
(2009-09-09 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2870

3.9.25 Спогад Д. Мордовця. Осінь 1859 р. (2009-09-09 12:00) . . . . . . . . . . . . 2871

3.9.26 Рапорт про перебування Шевченка в Черкасах. 29 вересня 1859 р.
(2009-09-09 18:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2874

3.9.27 (2009-09-10 00:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2874

3.9.28 Із листа Л. Тарновської до сина. 30 вересня 1859 року (2009-09-10 06:00) . 2876

3.9.29 167. М. О. та М. В. МАКСИМОВИЧІ. 6 жовтня 1859. Михайлова гора

(2009-09-10 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2877

3.9.30 165. ЛИСТ ДО І. М. СОШЕНКА. 9 жовтня 1859. С.-Петербург
(2009-09-10 18:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2879
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3.9.31 (2009-09-10 22:50) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2880

3.9.32 166. ЛИСТ ДО М. О. І М. В. МАКСИМОВИЧІВ. 9 жовтня 1859. С.-
Петербург (2009-09-11 00:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2880

3.9.33 Лист про призначення духовного цензора. 9 жовтня 1859 р.
(2009-09-11 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2881

3.9.34 Запис про призначення духовного цензора. 9 жовтня 1859 р.
(2009-09-11 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2882

3.9.35 Із листа Ф. М. Лазаревського до А. О. Лазаревської. 14 жовтня 1859 р.
(2009-09-11 18:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2882

3.9.36 Записка духовного цензора про «чужді думки». 20 жовтня 1859 р.
(2009-09-12 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2882

3.9.37 167. ЛИСТ ДО Н. В. ТАРНОВСЬКОЇ. 22 жовтня 1859. С.-Петербург
(2009-09-12 18:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2883

3.9.38 168. Ф. Г. ЛЕБЕДИНЦЕВ. 22 жовтня 1859. Київ (2009-09-13 06:00) . . . . 2883

3.9.39 Запис про відзив духовної цензури. 23 жовтня 1859 р. (2009-09-13 18:00) . 2886

3.9.40 Во Іудеї во дні они... 24 жовтня 1859 р. (2009-09-14 06:00) . . . . . . . . . . 2887

3.9.41 Із листа М. Чернишевського до Є. Ковалевського. 24 жовтня 1859 р.
(2009-09-14 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2887

3.9.42 169. В. Г. ШЕВЧЕНКО. Жовтень 1859. Корсунь (2009-09-14 18:00) . . . . 2888

3.9.43 Лист духовного цензора цивільному. 26 жовтня 1859 р. (2009-09-15 06:00) 2889

3.9.44 Цензурний запис. 29 жовтня 1859 р. (2009-09-15 12:00) . . . . . . . . . . . . 2889

3.9.45 Фотографія Шевченка. О. Шпаковський (?), 1858-59 (2009-09-15 18:00) . . 2890

3.9.46 168. ЛИСТ ДО В. Г. ШЕВЧЕНКА. 2 листопада 1859. С.-Петербург
(2009-09-16 00:30) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2891

3.9.47 Із листа М. Макарова до Марко Вовчок. 3 листопада 1859 року

(2009-09-16 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2892

3.9.48 Довідка про твори Шевченка. Листопад 1859 р. (2009-09-16 12:00) . . . . . 2893

3.9.49 Спогад Н. Білозерської (2009-09-16 18:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2893

3.9.50 Марія (поема). 11 листопада 1859 р. (2009-09-17 00:00) . . . . . . . . . . . 2893

3.9.51 Сама собі в своїй господі (2009-09-17 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2894

3.9.52 169. ЛИСТ ДО В. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО. 11 листопада 1859. С.-Петербург
(2009-09-17 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2895

3.9.53 Про офорти Шевченка (2009-09-17 18:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2896

3.9.54 Подражаніє Едуарду Сові. 19 листопада 1859 р. (2009-09-18 00:00) . . . . . 2896

3.9.55 170. ЛИСТ ДО П. Ф. СИМИРЕНКА. 26 листопада 1859. С.-Петербург
(2009-09-18 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2896

3.9.56 Спогади про роботи Шевченка (2009-09-18 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . 2898

3.9.57 171. ЛИСТ ДО О. І. ХРОПАЛЯ. 26 листопада 1859. С.-Петербург
(2009-09-18 18:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2898

3.9.58 Автопортрет. 1859 (2009-09-19 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2900

3.9.59 Спогад Лєскова (2009-09-19 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2901
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3.9.60 Запис А. Куліш (2009-09-19 18:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2901

3.9.61 (2009-09-20 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2901

3.9.62 (2009-09-20 18:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2902

3.9.63 Зустрічі Шевченка з Костомаровим в Петербурзі (2009-09-21 06:00) . . . . 2903

3.9.64 Із нарису М. Чалого про частування в Петербурзі (2009-09-21 12:00) . . . 2905

3.9.65 Костомаров і Шевченко в Петербурзі (2009-09-21 18:00) . . . . . . . . . . . 2905

3.9.66 170. В. П. ШЕВЧЕНКО. Листопад 1859. Корсунь (2009-09-22 00:00) . . . 2906

3.9.67 Знайомство Шевченка з поетом М. Михайловим (2009-09-22 06:00) . . . . 2907

3.9.68 171. П. О. КУЛІШ. Осінь 1859. Петербург (2009-09-22 12:00) . . . . . . . . 2907

3.9.69 172. Д. С. КАМЕНЕЦЬКИЙ. 5 грудня 1859. Петербург (2009-09-22 18:00) 2908

3.9.70 Подражаніє Ієзекіїлю. 6 грудня 1859 р. (2009-09-23 00:00) . . . . . . . . . . 2909

3.9.71 172. ЛИСТ ДО В. Г. ШЕВЧЕНКА. 7 грудня 1859. С.-Петербург
(2009-09-23 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2909

3.9.72 173. ЛИСТ ДО В. В. ТАРНОВСЬКОГО (СТАРШОГО). Жовтень —
грудень 1859. С.-Петербург (2009-09-23 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . 2911

3.9.73 173. П. Ф. СИМИРЕНКО. 11 грудня 1859. Городище (2009-09-23 18:00) . 2912

3.9.74 174. І. В. ГУДОВСЬКИЙ. Жовтень — грудень 1859. Київ (2009-09-24 00:00) 2914

3.9.75 Відомість про осіб під наглядом поліції. 19 грудня 1859 р. (2009-09-24 06:00) 2915

3.9.76 Подражаніє Осії. 25 грудня 1859 р. (2009-09-24 12:00) . . . . . . . . . . . . . 2916

3.9.77 175. В. В. ТАРНОВСЬКИЙ (старший). Кінець 1859. Петербург

(2009-09-24 18:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2916

3.9.78 Спогад К. Юнґе про історичні переконання Шевченка (2009-09-25 00:00) . 2918

3.9.79 174. ЛИСТ ДО П. Ф. СИМИРЕНКА. 3 січня 1860. С.-Петербург
(2009-09-25 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2918

3.9.80 Платон Симиренко підтримує видання творів Шевченка (2009-09-25 12:00) 2919

3.9.81 Із листа М. Макарова до Марко Вовчок. 4 січня 1860 року (2009-09-25 18:00) 2920

3.9.82 М. Микешин. Портрет за фотографією для видання Кобзаря 1860 р.
(2009-09-26 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2920

3.9.83 Із листа І. С. Тургенєва до Марко Вовчок. 6 січня 1860 р. С.-Петербург
(2009-09-26 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2921

3.9.84 Повідомлення у журналі «Светоч». Січень 1860 р. (2009-09-26 18:00) . . . 2922

3.9.85 (2009-09-26 22:30) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2922

3.9.86 175. ЛИСТ ДО В. Г. ШЕВЧЕНКА. 12 січня 1860. С.-Петербург
(2009-09-27 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2922

3.9.87 Повідомлення в тижневику «Иллюстрация». 14 січня 1860 р.
(2009-09-27 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2923

3.9.88 (2009-09-27 14:56) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2924

3.9.89 Вірші. 15 січня 1860 р. (2009-09-27 18:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2924

3.9.90 Фотографія Шевченка з Г. Честахівським, 1860 (2009-09-28 06:00) . . . . . 2924

3.9.91 Микола Костомаров. Україна: Лист до видавця «Колокола». 15 січня 1860
р. (2009-09-28 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2925
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3.9.92 Із листа К. О. Трутовського до М. О. Максимовича. 16 січня 1860 р.
(2009-09-28 18:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2931

3.9.93 Примітка до публікації віршів в журналі «Народное чтение». 22 січня 1860
р. (2009-09-29 00:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2931

3.9.94 Цензурний запис про випуск Кобзаря. 23 січня 1860 р. (2009-09-29 06:00) . 2931

3.9.95 Розповідь Ф. Дейкуна-Мочаненка про друкування «Кобзаря»
(2009-09-29 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2931

3.9.96 З начерку В. Маслова (2009-09-29 18:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2932

3.9.97 176. ЛИСТ ДО А. О. КОЗАЧКОВСЬКОГО. 24 січня 1860. С.-Петербург
(2009-09-30 00:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2933

3.9.98 177. ЛИСТ ДО В. Г. ШЕВЧЕНКА. 24 січня 1860. С.-Петербург
(2009-09-30 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2933

3.9.99 Повідомлення в газеті «Северная пчела». 26 січня 1860 р. (2009-09-30 12:00) 2934

3.9.100 Із листа М. Макарова до Марка Вовчка. 29 січня 1860 року (2009-09-30 18:00) 2934

3.10 October . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2934

3.10.1 176. Д. С. КАМЕНЕЦЬКИЙ. Січень 1860. Петербург (2009-10-01 00:00) . 2934

3.10.2 Показання А. Нечипоренка про український переклад Євангелія. Початок
1860 р. (2009-10-01 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2935

3.10.3 178. ЛИСТ ДО П. Ф. СИМИРЕНКА. 1 лютого 1860. С.-Петербург
(2009-10-01 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2936

3.10.4 179. ЛИСТ ДО В. Г. ШЕВЧЕНКА. 1 лютого 1860. С.-Петербург
(2009-10-01 18:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2936

3.10.5 Автобіографія. Лютий 1860 р. (2009-10-02 00:00) . . . . . . . . . . . . . . . 2937

3.10.6 Спогад Н. Білозерської про понеділки. Початок 1860 р. (2009-10-02 06:00) 2937

3.10.7 180. ЛИСТ ДО В. Г. ШЕВЧЕНКА. Середина лютого 1860. С.-Петербург
(2009-10-02 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2938

3.10.8 Замітка І. Панаєва про підготовку російського перекладу Кобзаря

(2009-10-02 18:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2939

3.10.9 181. ЛИСТ ДО Д. С. КАМЕНЕЦЬКОГО. 6 лютого 1860. С.-Петербург
(2009-10-03 00:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2939

3.10.10 Проект хати. 1860 (2009-10-03 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2940

3.10.11 Лист В. П. Маслова до М. О. Максимовича. 6 лютого 1860 р.
(2009-10-03 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2941

3.10.12 182. ЛИСТ ДО М. Я. МАКАРОВА. 7 лютого 1860. С.-Петербург
(2009-10-03 18:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2942

3.10.13 План хати. Проекти лютого 1860 р. (2009-10-04 00:00) . . . . . . . . . . . . 2943

3.10.14 Показання П. Завадського на допиті. 7 лютого 1860 р. (2009-10-04 06:00) 2947

3.10.15 Із записки редактора «Иллюстрации» В. Р. Зотова. До 18 лютого 1860 р.
(2009-10-04 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2947

3.10.16 Із рецензії в «Санктпетербургских ведомостях». 18 лютого 1860 р.
(2009-10-04 18:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2947

3.10.17 Лист Тараса Шевченка до редактора «Народного чтения». 18 лютого 1860
р. (2009-10-05 00:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2948
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3.10.18 Висловлювання М. Чернишевського (2009-10-05 06:00) . . . . . . . . . . . 2948

3.10.19 183. ЛИСТ ДО В. Г. ШЕВЧЕНКА. 18 лютого 1860. С.-Петербург
(2009-10-05 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2950

3.10.20 Рецензія М. Добролюбова (2009-10-05 18:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . 2951

3.10.21 Цензурний запис про випуск Кобзаря. 19 лютого 1860 р. (2009-10-06 00:00) 2953

3.10.22 177. В. Г. ШЕВЧЕНКО. Лютий 1860. Корсунь (2009-10-06 06:00) . . . . . 2953

3.10.23 Спогад Л. Пантелєєва (2009-10-06 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2953

3.10.24 Повідомлення в журналі про вихід у світ Кобзаря. 25 лютого 1860 р.
(2009-10-06 18:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2954

3.10.25 Із записів М. Білозерського про переспіви віршів (2009-10-07 00:00) . . . . 2955

3.10.26 178. І. С. ТУРГЕНЄВ. Лютий — березень 1860. Петербург

(2009-10-07 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2955

3.10.27 Лист П. Куліша до О. Бодянського. 26 лютого 1860 р. (2009-10-07 12:00) 2956

3.10.28 Спогади О. Фета про Тургенева та Шевченка (2009-10-07 18:00) . . . . . . 2957

3.10.29 Із листа Л. Тарновської до сина. 1 березня 1860 року (2009-10-08 00:00) . 2957

3.10.30 Із листа І. Тургенєва до О. Оболонського. 4 березня 1860 р.
(2009-10-08 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2958

3.10.31 179. Г. Н. та Д. Л. МОРДОВЦЕВИ. 5 березня 1860. Саратов

(2009-10-08 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2958

3.10.32 Із листа П. О. Куліша до П. Г. Барилка. 5 березня 1860 р. (2009-10-08 18:00) 2959

3.10.33 180. Я. Г. КУХАРЕНКО. 8 березня 1860. Катеринодар (2009-10-09 06:00) 2960

3.10.34 З начерку В. Маслова про намір оженитися (2009-10-09 12:00) . . . . . . . 2961

3.10.35 Споминки Варфоломія Шевченка про намір оженитися (2009-10-09 18:00) 2962

3.10.36 «Катерина». Російський переклад М. Гербеля. 9 березня 1860 р.
(2009-10-10 00:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2962

3.10.37 (2009-10-10 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2963

3.10.38 (2009-10-10 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2964

3.10.39 (2009-10-10 18:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2965

3.10.40 (2009-10-11 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2966

3.10.41 (2009-10-11 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2967

3.10.42 (2009-10-11 18:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2968

3.10.43 Автопортрет у темному костюмі. Весна 1860 р. (2009-10-12 00:00) . . . . . 2969

3.10.44 181. В. М. БІЛОЗЕРСЬКИЙ. 16 березня 1860. Петербург (2009-10-12 06:00) 2971

3.10.45 Із листа О. Плещєєва до Ф. Достоєвського. 17 березня 1860 р.
(2009-10-12 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2973

3.10.46 Лист до поміщика Фліорковського про братів Шевченка. 19 березня 1960 р.
(2009-10-12 18:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2973

3.10.47 Із листа Л. Тарновської до сина. Весна 1860 року (2009-10-13 00:00) . . . . 2975

3.10.48 Розповідь М. Новицького (2009-10-13 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2975

3.10.49 Розгляд справи викупу з кріпацтва братів Шевченка. 21 березня 1860 р.
(2009-10-13 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2976
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3.10.50 Спогад О. Лазаревського (2009-10-13 18:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2977

3.10.51 Прохання Куліша про цензурний дозвіл. 23 березня 1860 р. (2009-10-14 00:00) 2977

3.10.52 184. ЛИСТ ДО В. Г. ШЕВЧЕНКА. 23 березня 1860. С.-Петербург
(2009-10-14 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2978

3.10.53 182. М. І. КАТЕНІН. 23 березня 1860. Заніно (2009-10-14 12:00) . . . . . . 2979

3.10.54 Спогад К. Юнґе. Весна 1860 р. (2009-10-14 18:00) . . . . . . . . . . . . . . 2980

3.10.55 Спогад Л. Жемчужникова (2009-10-15 00:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2981

3.10.56 185. ЛИСТ ДО Я. Г. КУХАРЕНКА. 25 березня 1860. С.-Петербург
(2009-10-15 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2981

3.10.57 Спогади Л. Жемчужникова (2009-10-15 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . 2982

3.10.58 183. М. О. МАКСИМОВИЧ. 25 березня 1860. Михайлова гора

(2009-10-15 18:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2983

3.10.59 184. В. Г. ШЕВЧЕНКО. Після 23 березня 1860. Корсунь (2009-10-16 00:00) 2984

3.10.60 185. В. Г. ШЕВЧЕНКО. Березень 1860. Корсунь (2009-10-16 06:00) . . . . 2985

3.10.61 186. ЛИСТ ДО В. Г. ШЕВЧЕНКА. 28 березня 1860. С.-Петербург
(2009-10-16 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2985

3.10.62 М. Костомаров. Рецензія в журналі «Отечественные записки». Весна 1860
р. (2009-10-16 18:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2986

3.10.63 (2009-10-17 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2991

3.10.64 (2009-10-17 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2993

3.10.65 (2009-10-17 18:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2995

3.10.66 (2009-10-18 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2996

3.10.67 (2009-10-18 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2997

3.10.68 Автопортрет з бородою. Не пізніше 4 квітня 1860 р. (2009-10-18 18:00) . . 2999

3.10.69 Щоденниковий запис Катерини Юнґе. 1 квітня 1860 p. (2009-10-19 06:00) 3000

3.10.70 Рецензія М. Михайлова. Квітень 1860 р. (2009-10-19 12:00) . . . . . . . . . 3000

3.10.71 Рецензія О. Плещєєва в газеті «Московский вестник». 1 квітня 1860 р.
(2009-10-19 18:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3009

3.10.72 Свідоцтво на право жити в Петербурзі. 7 квітня 1860 р. (2009-10-20 00:00) 3010

3.10.73 Із щоденника М. Г. Борщова. Весна 1860 р. (2009-10-20 06:00) . . . . . . . 3011

3.10.74 186. К. М. ЗИГМУНТОВСЬКИЙ. 9 квітня 1860. Форт Олександровський
(2009-10-20 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3011

3.10.75 187. ЛИСТ ДО М. Я. МАКАРОВА. 12 квітня 1860. С.-Петербург
(2009-10-20 18:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3012

3.10.76 188. ЛИСТ ДО М. Я. МАКАРОВА. Середина квітня 1860. С.-Петербург
(2009-10-21 00:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3013

3.10.77 Відзив духовної цензури. 15 квітня 1860 р. (2009-10-21 06:00) . . . . . . . . 3014

3.10.78 Запис про відзив духовної цензури. 15 квітня 1860 р. (2009-10-21 12:00) . . 3014

3.10.79 189. ЛИСТ ДО В. Г. ШЕВЧЕНКА. 22 квітня 1860. С.-Петербург
(2009-10-21 18:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3015
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3.10.80 190. ЛИСТ ДО Є. П. КОВАЛЕВСЬКОГО. 23 квітня 1860. С.-Петербург
(2009-10-22 00:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3017

3.10.81 Цензурні записи про російські переклади «Кобзаря». Квітень-травень 1860
р. (2009-10-22 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3018

3.10.82 187. Я. Г. КУХАРЕНКО. 26 квітня 1860. Катеринодар (2009-10-22 12:00) 3019

3.10.83 188. М. Я. МАКАРОВ. Квітень 1860. Петербург (2009-10-22 18:00) . . . . 3020

3.10.84 Подражаніє сербському. 4 травня 1860 р. (2009-10-23 00:00) . . . . . . . . . 3021

3.10.85 189. В. Г. ШЕВЧЕНКО. Квітень 1860. Корсунь (2009-10-23 06:00) . . . . . 3021

3.10.86 Записка про переклад Кобзаря. Травень-червень 1860 р. (2009-10-23 12:00) 3021

3.10.87 Щоденниковий запис Катерини Юнґе. 6 травня 1860 p. (2009-10-23 18:00) 3022

3.10.88 Вірсавія. Травень 1860 р. (2009-10-24 00:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3023

3.10.89 190. П. О. КУЛІШ. 10 травня 1860. Василівка (2009-10-24 06:00) . . . . . . 3024

3.10.90 Із щоденника Катерини Юнґе про спіритичний сеанс. 11 травня 1860 р.
(2009-10-24 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3025

3.10.91 191. ЛИСТ ДО В. Г. ШЕВЧЕНКА. 15 травня 1860. Санкт-Петербург
(2009-10-24 18:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3025

3.10.92 (2009-10-25 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3027

3.10.93 191. М. Д. НОВИЦЬКИЙ. 16 травня 1860. Петербург (2009-10-25 12:00) . 3029

3.10.94 Лист з дорученням вести переговори про викуп братів Шевченка. 16 травня
1860 р. (2009-10-25 18:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3030

3.10.95 Лист О. М. Дунаєвої до М. О. Максимовича. 16 травня 1860 р.
(2009-10-26 00:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3031

3.10.96 192. В. Г. ШЕВЧЕНКО. 17 травня 1860. Корсунь (2009-10-26 06:00) . . . . 3031

3.10.97 Відповідь поміщика В. Фліорковського на лист Комітету. 19 травня 1860 р.
(2009-10-26 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3032

3.10.98 193. БР. ЗАЛЕСЬКИЙ. Кінець вересня 1859 — весна 1860. Петербург

(2009-10-26 18:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3032

3.10.99 194. БР. ЗАЛЕСЬКИЙ. Кінець вересня 1859 — весна 1860. Петербург

(2009-10-27 00:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3033

3.10.100 Поезії. Травень 1860 (2009-10-27 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3034

3.10.101 З листа Л. Тарновської до сина. 28 травня 1860 року (2009-10-27 12:00) . . 3034

3.10.102 192. ЛИСТ ДО Ф. Л. ТКАЧЕНКА. 30 травня 1860. С.-Петербург
(2009-10-27 18:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3035

3.10.103 Тим неситим очам... 31 травня 1860 р. (2009-10-28 00:00) . . . . . . . . . . 3036

3.10.104 Запис у реєстрі про офорт Вірсавія. 1860 (2009-10-28 06:00) . . . . . . . . . 3036

3.10.105 Кобзар Остап Вересай (2009-10-28 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3036

3.10.106 Лист Фліорковського до Є. П. Ковалевського, голови Товариства допомоги
художникам. 6 червня 1860 р. (2009-10-28 18:00) . . . . . . . . . . . . . . . . 3037

3.10.107 Слово о полку Ігоревім. Літо 1860 р. (2009-10-29 00:00) . . . . . . . . . . . 3038

3.10.108 195. К. Т. СОЛДАТЬОНКОВ. 8 червня 1860. Москва (2009-10-29 06:00) . 3038

3.10.109 Із спогадів В. Карташевської про Ликерію (2009-10-29 12:00) . . . . . . . . 3039
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3.10.110 Автопортрет з свічкою. Літо 1860 р. (2009-10-29 18:00) . . . . . . . . . . . 3040

3.10.111 Умре муж велій в власяниці... 17 червня 1860 р. (2009-10-30 00:00) . . . . 3041

3.10.112 196. П. О. БРИЛКІН. 18 червня 1860. Нижній Новгород (2009-10-30 06:00) 3042

3.10.113 197. В. Г. ШЕВЧЕНКО. Червень 1860. Корсунь (2009-10-30 12:00) . . . . 3042

3.10.114 193. ЛИСТ ДО М. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО. 20 червня 1860. С.-Петербург
(2009-10-30 18:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3043

3.10.115 Гімн черничий. 20 червня 1860 р. (2009-10-31 00:00) . . . . . . . . . . . . . 3043

3.10.116 Із листа Л. Тарновської до сина. 23 червня 1860 року (2009-10-31 06:00) . 3044

3.10.117 Поезії. 24-27 червня 1860 р. (2009-10-31 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . 3044

3.10.118 Спогад Кониського про відкритий обід на честь Куліша. 9 травня 1860 р.
(2009-10-31 18:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3045

3.11 November . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3046

3.11.1 Рецензія Д. Мордовцева на Кобзар. 25 червня 1860 р. (2009-11-01 06:00) . 3046

3.11.2 Дуб. Літо 1860 р. (2009-11-01 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3047

3.11.3 194. ЛИСТ ДО В. Г. ШЕВЧЕНКА. 29 червня 1860. С.-Петербург
(2009-11-01 18:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3048

3.11.4 К. Шрейнцер. Портрет Шевченка. 1860 р. (2009-11-02 00:00) . . . . . . . . 3050

3.11.5 195. ЛИСТ ДО В. Г. ШЕВЧЕНКА. 1 липня 1860. С.-Петербург
(2009-11-02 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3050

3.11.6 Повідомлення в журналі «Современник» про вихід Кобзаря. 5 липня 1860
р. (2009-11-02 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3051

3.11.7 198. Ф. Г. ЛЕБЕДИНЦЕВ. 7 липня 1860. Київ (2009-11-02 18:00) . . . . . 3051

3.11.8 199. М. К. ГЛАДИШ. 10 липня 1860. Зіньків (2009-11-03 00:00) . . . . . . 3053

3.11.9 200. А. О. КОЗАЧКОВСЬКИЙ. 10 липня 1860. Переяслав

(2009-11-03 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3054

3.11.10 Із листа О. Н. Маркевич до М. Я. Макарова. 12 липня 1860 р.
(2009-11-03 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3055

3.11.11 201. В. Г. ШЕВЧЕНКО. Липень 1860 р. Корсунь (2009-11-03 18:00) . . . . 3056

3.11.12 Лист Ликери Полусмакової до М. Я. Макарова. 27 липня 1860 р.
Освідчення Шевченка (2009-11-04 00:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3056

3.11.13 196. ЛИСТ ДО М. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО. 28 липня 1860. С.-Петербург
(2009-11-04 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3057

3.11.14 197. ЛИСТ ДО В. Е. ФЛІОРКОВСЬКОГО. 28 липня 1860. С.-Петербург
(2009-11-04 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3057

3.11.15 198. ЛИСТ ДО НЕВІДОМОЇ. 28 липня 1860. С.-Петербург
(2009-11-04 18:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3061

3.11.16 199. ЛИСТ ДО В. Г. ШЕВЧЕНКА. 29 липня 1860. С.-Петербург
(2009-11-05 00:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3062

3.11.17 200. ЛИСТ ДО М. Я. МАКАРОВА. 30 липня 1860. С.-Петербург
(2009-11-05 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3062

3.11.18 Спомини Ликерії Полусмакової. Знайомство з Шевченком (2009-11-05 12:00) 3064

3.11.19 Короткий спогад Н. Кибальчич (Наталка Полтавка) (2009-11-05 18:00) . . 3065
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3.11.20 201. ЛИСТ ДО О. О. ОБОЛОНСЬКОГО. Липень 1860. С.-Петербург
(2009-11-06 00:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3066

3.11.21 Переказ М. М. Макарова, сина власника Ликери Полусмак

(2009-11-06 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3067

3.11.22 202. О. М. ЖЕМЧУЖНИКОВ. Червень — серпень 1860. Калуга

(2009-11-06 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3067

3.11.23 Переказ Н. Кибальчич про знайомство з Ликерією (2009-11-06 18:00) . . . 3068

3.11.24 (2009-11-07 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3070

3.11.25 (2009-11-07 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3071

3.11.26 (2009-11-07 18:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3073

3.11.27 (2009-11-08 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3074

3.11.28 (2009-11-08 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3075

3.11.29 (2009-11-08 18:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3076

3.11.30 Натюрморт (2009-11-09 00:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3078

3.11.31 Лист В. М. Білозерського до М. Я. Макарова в Аахен. 2 серпня 1860 р.
(2009-11-09 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3079

3.11.32 Лист А. М. Куліш до М. Я. Макарова. 3 серпня 1860 р (2009-11-09 12:00) 3080

3.11.33 Із листа Н. М. Білозерської до М. Я. Макарова. 3 серпня 1860 р.
(2009-11-09 18:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3082

3.11.34 Портрет Ликери Полусмакової. Літо 1860 (2009-11-10 00:00) . . . . . . . . 3083

3.11.35 Ликері. 5 серпня 1860 р. (2009-11-10 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3084

3.11.36 Спогад Л. Жемчужникова про Ликеру (2009-11-10 12:00) . . . . . . . . . . . 3085

3.11.37 Із замітки Ап. Григор’єва в журналі «Светоч». Серпень 1860 р.
(2009-11-10 18:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3085

3.11.38 202. ЛИСТ ДО В. В. ТАРНОВСЬКОГО. 7 серпня 1860. С.-Петербург
(2009-11-11 00:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3086

3.11.39 Розповідь Ликерії Полусмакової про сватання (2009-11-11 06:00) . . . . . . 3087

3.11.40 203. М. Є. БАЖАНОВ. 8 серпня 1860. Форт Олександровський

(2009-11-11 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3088

3.11.41 Переказ Н. Кибальчич про обставиниШевченка та Ликерії (2009-11-11 18:00) 3089

3.11.42 203. ЛИСТ ДО М. К. ЧАЛОГО. 11 серпня 1860. С.-Петербург
(2009-11-12 00:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3090

3.11.43 204. М. Я. МАКАРОВ. 13 серпня 1860. Аахен (2009-11-12 06:00) . . . . . 3091

3.11.44 Лист М. Я. Макарова до Ликерії Полусмакової. 13 серпня 1860. Аахен

(2009-11-12 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3092

3.11.45 Спогад К. Юнґе про квартиру Шевченка. Санкт-Петербург, 1860
(2009-11-12 18:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3092

3.11.46 Хлопчик-натурщик (2009-11-13 00:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3093

3.11.47 Фотографія Шевченка. [1860] (2009-11-13 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . 3094

3.11.48 205. Ф. Л. ТКАЧЕНКО. 16 серпня 1860. Полтава (2009-11-13 12:00) . . . 3095

3.11.49 206. В. Е. ФЛІОРКОВСЬКИЙ. 21 серпня 1860, Жаботин (2009-11-13 18:00) 3097
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3.11.50 Натурщиця. Офорт, 1860 (2009-11-14 00:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3100

3.11.51 Автопортрет у світлому костюмі. Офорт, 1860 (2009-11-14 06:00) . . . . . 3102

3.11.52 204. ЛИСТ ДО В. Г. ШЕВЧЕНКА. 22, 25 серпня 1860. С.-Петербург
(2009-11-14 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3103

3.11.53 205. ЛИСТ ДО А. О. ЛАЗАРЕВСЬКОЇ. 28 серпня 1860. С.-Петербург
(2009-11-14 18:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3105

3.11.54 206. ЛИСТ ДО Н. М. ЗАБІЛИ. Серпень 1860. С.-Петербург
(2009-11-15 00:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3106

3.11.55 207. М. С. КУРОЧКІН. Серпень 1860. Петербург (2009-11-15 06:00) . . . 3106

3.11.56 208. М. С. КУРОЧКІН. Серпень — жовтень 1860. Петербург

(2009-11-15 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3108

3.11.57 З каталога академічної виставки. 1 вересня 1860 р. (2009-11-15 18:00) . . . 3109

3.11.58 Виписка про надання звання академіка. 2 вересня 1860 р. (2009-11-16 06:00) 3109

3.11.59 Із листа М. Г. Карташевської до В. С. Аксакової. 3 вересня 1860 р.
(2009-11-16 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3110

3.11.60 Із нарису О. Благовєщенського. 4 вересня 1860 р. (2009-11-16 18:00) . . . 3110

3.11.61 Із листа П. В. Анненкова до І. С. Тургенєва. 5 вересня 1860 р.
(2009-11-17 00:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3112

3.11.62 207. ЛИСТ ДО Н. М. ЗАБІЛИ. 6 вересня 1860. С.-Петербург
(2009-11-17 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3112

3.11.63 208. ЛИСТ ДО М. Я. МАКАРОВА. 6 вересня 1860. С.-Петербург
(2009-11-17 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3113

3.11.64 Із листа О. М. Маркевича до М. Я. Макарова. 6 вересня 1860 р.
(2009-11-17 18:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3113

3.11.65 209. М. Д. НОВИЦЬКИЙ. 7 вересня 1860. Єлисаветград (2009-11-18 00:00) 3114

3.11.66 210. М. К. ЧАЛИЙ. 8 вересня 1860. Київ (2009-11-18 06:00) . . . . . . . . 3115

3.11.67 Спогад І. Тургенєва про розрив Шевченка з Ликерою (2009-11-18 12:00) . 3117

3.11.68 Розповідь Ликерії Полусмакової (2009-11-18 18:00) . . . . . . . . . . . . . . 3118

3.11.69 Спогад Катерини Юнґе. Переказ про сватання (2009-11-19 00:00) . . . . . 3118

3.11.70 Переказ Н. Кибальчич про розривШевченка з Ликерою. Між 9 та 11 вересня
1860 р. (2009-11-19 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3119

3.11.71 Споминки М. Костомарова. Осінь 1860 р. (2009-11-19 12:00) . . . . . . . . 3120

3.11.72 211. А. О. ЛАЗАРЕВСЬКА. 11 вересня 1860. Гирявка (2009-11-19 18:00) . 3121

3.11.73 Лист А. О. Лазаревської до О. М. Лазаревського. 11 вересня 1860 р.
(2009-11-20 00:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3122

3.11.74 Переказ М. М. Макарова про розривШевченка з Ликерою (2009-11-20 06:00) 3122

3.11.75 Виписка у справі викупу з кріпацтва братів Шевченка. 13 вересня 1860 р.
(2009-11-20 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3123

3.11.76 Із листа М. Г. Карташевської до В. С. Аксакової. 13 вересня 1860 р.
(2009-11-20 18:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3123

3.11.77 Барвінок цвів і зеленів... 14 вересня 1860 р. (2009-11-21 00:00) . . . . . . . 3124

3.11.78 212. А. С. БАЛДІН. 16 вересня 1860. Петербург (2009-11-21 06:00) . . . . 3124
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3.11.79 213. А. М. МАРКЕВИЧ. 16 вересня 1860. Петербург (2009-11-21 12:00) . 3125

3.11.80 209. ЛИСТ ДО Н. М. ЗАБІЛИ. 18 вересня 1860. С.-Петербург
(2009-11-21 18:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3126

3.11.81 (2009-11-22 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3128

3.11.82 214. Н. М. ЗАБІЛА. 18 — 19 вересня 1860. Петербург (2009-11-22 12:00) 3129

3.11.83 215. Н. М. ЗАБІЛА. 21 вересня 1860. Петербург (2009-11-22 18:00) . . . . 3130

3.11.84 Перекази та легенди про Ликерію (2009-11-23 06:00) . . . . . . . . . . . . . 3131

3.11.85 Переказ П. Мартоса і спростування М. Чалого (2009-11-23 12:00) . . . . . 3132

3.11.86 Спогад В. Карташевської (2009-11-23 18:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3132

3.11.87 І Архімед, і Галілей... 24 вересня 1860 р. (2009-11-24 00:00) . . . . . . . . . 3132

3.11.88 З опису виставки в Академії мистецтв. 24 вересня 1860 р. (2009-11-24 06:00) 3133

3.11.89 210. ЛИСТ ДО М. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО. 25 вересня 1860. С.-Петербург
(2009-11-24 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3134

3.11.90 Участь в академічній виставці. 25 вересня 1860 р. (2009-11-24 18:00) . . . . 3134

3.11.91 Поставлю хату і кімнату. 27 вересня 1860 р. (2009-11-25 00:00) . . . . . . . 3134

3.11.92 211. ЛИСТ ДО Ф. Л. ТКАЧЕНКА. 28 вересня 1860. С.-Петербург
(2009-11-25 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3135

3.11.93 Спогади О. Афанасьєва-Чужбинського (2009-11-25 12:00) . . . . . . . . . . 3136

3.11.94 Буквар південноросійський. Осінь 1860 р. (2009-11-25 18:00) . . . . . . . . 3137

3.11.95 Із огляду академічної виставки в газеті «Русский мир». 28 вересня 1860 р.
(2009-11-26 00:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3138

3.11.96 Про експонування творів на академічній виставці. Жовтень 1860 р.
(2009-11-26 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3138

3.11.97 212. ЛИСТ ДО В. Г. ШЕВЧЕНКА. 5 жовтня 1860. С.-Петербург
(2009-11-26 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3138

3.11.98 Не нарікаю я на Бога... 5 жовтня 1860 р. (2009-11-26 18:00) . . . . . . . . . 3140

3.11.99 216. А. О. КОЗАЧКОВСЬКИЙ. 6 жовтня 1860. Переяслав

(2009-11-27 00:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3140

3.11.100 Переказ лікаря А. Козачковського про слабкість Шевченка (2009-11-27 06:00) 3143

3.11.101 217. П. О. КУЛІШ. 7 жовтня 1860. Петербург (2009-11-27 12:00) . . . . . 3143

3.11.102 218. П. О. ЛОБКО. 7 жовтня 1860. Київ (2009-11-27 18:00) . . . . . . . . . 3144

3.11.103 219. М. П. ФЕДОРОВ. 8 жовтня 1860. Петербург (2009-11-28 00:00) . . . 3145

3.11.104 Цензурні записи. Жовтень-грудень 1860 р. (2009-11-28 06:00) . . . . . . . . 3146

3.11.105 220. В. В. ТАРНОВСЬКИЙ (молодший). 10 жовтня 1860. Качанівка

(2009-11-28 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3146

3.11.106 (2009-11-28 18:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3148

3.11.107 (2009-11-29 00:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3149

3.11.108 Саул. 13 жовтня 1860 р. (2009-11-29 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3150

3.11.109 221. К. О. ГЕН. 13 жовтня 1860. Петербург (2009-11-29 12:00) . . . . . . . 3150

3.11.110 224. Л. I. ПОЛУСМАКОВА. Жовтень 1860. Петербург (2009-11-29 18:00) 3151
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3.11.111 Газетне повідомлення про участь в літературних читаннях. 16 жовтня 1860
р. (2009-11-30 00:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3151

3.11.112 222. М. К. ЧАЛИЙ. 16 жовтня 1860. Київ (2009-11-30 06:00) . . . . . . . . 3151

3.11.113 Поезії. 18-20 жовтня 1860 р. Санкт-Петербург (2009-11-30 12:00) . . . . . . 3152

3.11.114 Повідомлення в журналі «Отечественные записки» про літературне

читання. Осінь 1860 р. (2009-11-30 18:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3153

3.12 December . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3153

3.12.1 Повідомлення в «Русском инвалиде» про читання. 21 жовтня 1860 р.
(2009-12-01 00:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3153

3.12.2 Газетне повідомлення про участь у виставці. 23 жовтня 1860 р.
(2009-12-01 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3153

3.12.3 Лист П. О. Куліша до Остапа Вересая. 23 жовтня 1860 р. (2009-12-01 12:00) 3154

3.12.4 223. Г. І. МАРКЕЛОВА. 23 жовтня 1860. Петербург (2009-12-01 18:00) . . 3154

3.12.5 Цензурний запис про «Буквар». 25 жовтня 1860 р. (2009-12-02 00:00) . . . 3155

3.12.6 Повідомлення про вихід перекладів Шевченка. 29 жовтня 1860 р.
(2009-12-02 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3155

3.12.7 І тут, і всюди — скрізь погано... 30 жовтня 1860 р. (2009-12-02 12:00) . . . 3155

3.12.8 Диплом Шевченка на звання академіка. 31 жовтня 1860 р. (2009-12-02 18:00) 3156

3.12.9 Спогад Бр. Залєського (2009-12-03 00:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3157

3.12.10 213. ЛИСТ ДО М. Я. МАКАРОВА. 31 жовтня 1860. С.-Петербург
(2009-12-03 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3157

3.12.11 З нарису В. Маслова про сватання та хатинку (2009-12-03 12:00) . . . . . . 3158

3.12.12 225. М. П. ФЕДОРОВ. 1 листопада 1860. Петербург (2009-12-03 18:00) . 3159

3.12.13 О люди! люди небораки!.. 3 листопада 1860 р. (2009-12-04 00:00) . . . . . 3159

3.12.14 Замітка про академічну виставку. Листопад 1860 р. (2009-12-04 06:00) . . . 3160

3.12.15 Якби з ким сісти хліба з’їсти... 4 листопада 1860 р. (2009-12-04 12:00) . . . 3160

3.12.16 Повідомлення про участь Шевченка в журналі «Основа». Листопад 1860 р.
(2009-12-04 18:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3161

3.12.17 Свідоцтво про надання звання академіка. 5 листопада 1860 р.
(2009-12-05 00:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3161

3.12.18 І день іде, і ніч іде... 5 листопада 1860 р. (2009-12-05 06:00) . . . . . . . . . 3161

3.12.19 214. ЛИСТ ДО А. С. БОЛДІНА. 5 листопада 1860. С.-Петербург
(2009-12-05 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3162

3.12.20 215. ЛИСТ ДО М. Я. МАКАРОВА. 5 листопада 1860. С.-Петербург
(2009-12-05 18:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3163

3.12.21 Лист про призначення тимчасового цензора. 5 листопада 1860 р.
(2009-12-06 00:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3163

3.12.22 216. ЛИСТ ДО М. К. ЧАЛОГО. 6 листопада 1860. С.-Петербург
(2009-12-06 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3164

3.12.23 (2009-12-06 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3165

3.12.24 Тече вода з-під явора... 7 листопада 1860 р. (2009-12-06 18:00) . . . . . . . 3166
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3.12.25 Портрет Федора Петровича Толстого (2009-12-07 06:00) . . . . . . . . . . . 3166

3.12.26 Запис про призначення цензора. 8 листопада 1860 р. (2009-12-07 12:00) . . 3167

3.12.27 217. ЛИСТ ДО М. Я. МАКАРОВА. 9 листопада 1860. С.-Петербург
(2009-12-07 18:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3168

3.12.28 226. М. П. ФЕДОРОВ. 9 листопада 1860. Петербург (2009-12-08 00:00) . 3169

3.12.29 227. Є. П. КОВАЛЕВСЬКИЙ. 10 листопада 1860. Петербург

(2009-12-08 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3170

3.12.30 Запис в цензурному реєстрі про випуск книжок Шевченка. 11 листопада

1860 р. (2009-12-08 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3171

3.12.31 Із листа П. О. Куліша до П. Ф. Глібової. 11 листопада 1860 р.
(2009-12-08 18:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3171

3.12.32 Повідомлення про участь Шевченка в літературних читаннях. 11 листопада
1860 р. (2009-12-09 00:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3172

3.12.33 Спогади про публічні читання Шевченка (2009-12-09 06:00) . . . . . . . . . 3172

3.12.34 Переказ О. Ананьєва. Вечір 11 листопада 1860 р. (2009-12-09 12:00) . . . . 3173

3.12.35 Спогад Володимира Стасова (2009-12-09 18:00) . . . . . . . . . . . . . . . . 3175

3.12.36 Якось-то йдучи уночі... 13 листопада 1860 р. (2009-12-10 00:00) . . . . . . . 3176

3.12.37 Із листа Л. Тарновської. 17 листопада 1860 р. (2009-12-10 06:00) . . . . . . 3176

3.12.38 218. ЛИСТ ДО Д. С. КАМЕНЕЦЬКОГО. 18 листопада 1860. С.-Петербург
(2009-12-10 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3177

3.12.39 238. М. В. ОСТРОГРАДСЬКИЙ. Осінь 1860. Петербург (2009-12-10 18:00) 3178

3.12.40 228. В. С. ГНИЛОСИРОВ. Жовтень — не пізніше 20 листопада 1860.
Харків (2009-12-11 00:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3179

3.12.41 Про харківську молодь 1860-х (2009-12-11 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . 3180

3.12.42 Щоденникові записи В. С. Гнилосирова. 1860 р. (2009-12-11 12:00) . . . . 3181

3.12.43 Із записок Є. Штакеншнейдер про другий виступ на читаннях. 21 листопада
1860 р. (2009-12-11 18:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3182

3.12.44 Із листа М. Обручова до М. Добролюбова про літературне читання

(2009-12-12 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3183

3.12.45 Спогад Петра Боборикіна про вечір у Штакеншнайдера. Листопад 1860 р.
(2009-12-12 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3183

3.12.46 Портрет Федора Бруні. 1860 (2009-12-12 18:00) . . . . . . . . . . . . . . . . 3184

3.12.47 239. Н. Б. СУХАНОВА. Осінь 1860. Петербург (2009-12-13 06:00) . . . . 3185

3.12.48 Спогад Б. Суханова-Подколзіна (2009-12-13 12:00) . . . . . . . . . . . . . . 3185

3.12.49 229. КАНЦЕЛЯРІЯ ВЕЛИКОЇ КНЯГИНІ ОЛЕНИ ПАВЛІВНИ. 23
листопада 1860. Петербург (2009-12-13 18:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . 3186

3.12.50 Цензурна записка про «Буквар». 25 листопада 1860 р. (2009-12-14 00:00) . 3187

3.12.51 Цензурний запис про «Буквар». 25 листопада 1860 р. (2009-12-14 06:00) . 3187

3.12.52 230. «Ветренная немочка» А. І. КЛОБЕРГ. 25 листопада 1860. Петербург
(2009-12-14 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3188

3.12.53 Спогад Зосима Недоборовського (2009-12-14 18:00) . . . . . . . . . . . . . . 3189
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3.12.54 Бували войни й військовії свари... 26 листопада 1860 р. (2009-12-15 00:00) 3190

3.12.55 231. Д. С. КАМЕНЕЦЬКИЙ. 28 листопада 1860. Петербург

(2009-12-15 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3191

3.12.56 232. М. К. ЧАЛИЙ. 29 листопада 1860. Київ (2009-12-15 12:00) . . . . . . 3192

3.12.57 219. ЛИСТ ДО М. К. ЧАЛОГО. 2 грудня 1860. С.-Петербург
(2009-12-15 18:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3195

3.12.58 Н. Т. («Великомученице кумо!») 2 грудня 1860 р. (2009-12-16 00:00) . . . . 3196

3.12.59 Кума моя і я... Зима 1860 р. (2009-12-16 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . 3197

3.12.60 220. ЛИСТ ДО В. Г. ШЕВЧЕНКА. 2 грудня 1860. С.-Петербург
(2009-12-16 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3197

3.12.61 Спогад Єлісея Черепахіна (2009-12-16 18:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3198

3.12.62 Зійшлись, побрались, поєднались... 5 грудня 1860 р. (2009-12-17 00:00) . . 3199

3.12.63 Автопортрет у шапці та кожусі. Не пізніше 4 грудня 1860 р.
(2009-12-17 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3199

3.12.64 233. Ф. Л. ТКАЧЕНКО. 6 грудня 1860. Полтава (2009-12-17 12:00) . . . . 3200

3.12.65 Спогад М. Костомарова про сватання та пиятику (2009-12-17 18:00) . . . 3201

3.12.66 Переказ М. Білозерського про пиятику. «Поддержание народности»
(2009-12-18 00:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3202

3.12.67 Із свідчень В. Косовського для Віленської слідчої комісії (2009-12-18 06:00) 3203

3.12.68 234. І. М. СОШЕНКО. 13 грудня 1860. Київ (2009-12-18 12:00) . . . . . . . 3203

3.12.69 235. М. О. МАКСИМОВИЧ. 14 грудня 1860. Михайлова гора

(2009-12-18 18:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3205

3.12.70 221. ЛИСТ ДО М. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО. 16 грудня 1860. С.-Петербург
(2009-12-19 00:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3207

3.12.71 240. О. С. АФАНАСЬЄВ-ЧУЖБИНСЬКИЙ. Осінь 1860 — початок 1861.
Петербург (2009-12-19 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3207

3.12.72 236. Є. П. КОВАЛЕВСЬКИЙ. 16 грудня 1860. Петербург (2009-12-19 12:00) 3208

3.12.73 Повідомлення про виступ Шевченка на третьому читанні. 18 грудня 1860 р.
(2009-12-19 18:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3209

3.12.74 Із листа М. Костомарова до К. Юнґе про два виступи. 20 грудня 1860 р.
(2009-12-20 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3209

3.12.75 Участь Шевченка в академічній виставці. 20 грудня 1860 р. (2009-12-20 12:00) 3209

3.12.76 222. ЛИСТ ДО М. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО. 21 грудня 1860. С.-Петербург
(2009-12-21 00:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3210

3.12.77 237. М. I. СУХОМЛИНОВ. 21 грудня 1860. Петербург (2009-12-21 06:00) 3210

3.12.78 Спогади О. Благовєщенського про пиятику (2009-12-21 12:00) . . . . . . . 3211

3.12.79 223. ЛИСТ ДО Я. В. ТАРНОВСЬКОГО. 23 грудня 1860. С.-Петербург
(2009-12-21 18:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3212

3.12.80 224. ЛИСТ ДО В. Г. ШЕВЧЕНКА. 23 грудня 1860. С.-Петербург
(2009-12-22 00:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3213

3.12.81 225. ЛИСТ ДО М. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО. 31 грудня 1860. С.-Петербург
(2009-12-22 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3213
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3.12.82 Портрет Петра Клодта. Початок 1861 р. (2009-12-22 12:00) . . . . . . . . . 3214

3.12.83 241. Ф. ФІЯЛКОВСЬКИЙ. 1 січня 1861. Радом (2009-12-22 18:00) . . . . . 3215

3.12.84 226. ЛИСТ ДО Ф. Л. ТКАЧЕНКА. 4 січня 1861. С.-Петербург
(2009-12-23 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3218

3.12.85 227. ЛИСТ ДО М. К. ЧАЛОГО. 4 січня 1861. С.-Петербург
(2009-12-23 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3219

3.12.86 Спогад М. Чалого про народну освіту (2009-12-23 18:00) . . . . . . . . . . 3220

3.12.87 Автопортрет. Зима 1861 р. (2009-12-24 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . 3221

3.12.88 242. ДІЯЧІ КИЇВСЬКИХ НЕДІЛЬНИХ ШКІЛ. 8 січня 1861. Київ

(2009-12-24 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3222

3.12.89 228. ЛИСТ ДО П. Ф. СИМИРЕНКА. Перша половина січня 1861. С.-
Петербург (2009-12-24 18:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3228

3.12.90 Спогад Л. Пантелєєва про початок журналу «Основа» (2009-12-25 06:00) . 3229

3.12.91 Портрет Івана Горностаєва. Початок 1861 р. (2009-12-25 18:00) . . . . . . 3230

3.12.92 (2009-12-26 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3231

3.12.93 (2009-12-26 18:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3233

3.12.94 (2009-12-27 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3233

3.12.95 243. Д. С. КАМЕНЕЦЬКИЙ. Перша половина січня 1861. Петербург

(2009-12-27 18:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3235

3.12.96 229. ЛИСТ ДО Ф. Л. ТКАЧЕНКА. 12 січня 1861. С.-Петербург
(2009-12-28 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3235

3.12.97 230. ЛИСТ ДО М. К. ЧАЛОГО. 12 січня 1861. С.-Петербург
(2009-12-28 18:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3236

3.12.98 244. В. М. БІЛОЗЕРСЬКИЙ. 13 січня 1861. Петербург (2009-12-29 12:00) 3236

3.12.99 Спогад Д. Мордовцева про початок журналу «Основа» (2009-12-30 12:00) 3237

3.12.100 231. ЛИСТ ДО М. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО. Після 14 січня 1861. С.-
Петербург (2009-12-31 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3239

4 2010 3241

4.1 January . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3241

4.1.1 245. В. М. ЛАЗАРЕВСЬКИЙ. 19 січня 1861. Петербург (2010-01-01 12:00) 3241

4.1.2 Спогад Л. Жемчужникова (2010-01-02 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3241

4.1.3 232. ЛИСТ ДО В. Г. ШЕВЧЕНКА. 22 січня 1861. С.-Петербург
(2010-01-03 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3242

4.1.4 Спогад М. Лєскова про останню зустріч з Шевченком (2010-01-04 12:00) . 3243

4.1.5 Із листа Ф. О. Хартахая до В. С. Гнилосирова. 25 січня 1861 р.
(2010-01-05 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3244

4.1.6 Повідомлення в газеті «Северная пчела». 27 січня 1861 р. (2010-01-06 12:00) 3244

4.1.7 Реклама в журналі «Іскра». 27 січня 1861 р. (2010-01-07 12:00) . . . . . . . 3245

4.1.8 233. ЛИСТ ДО В. Г. ШЕВЧЕНКА. 29 січня 1861. С.-Петербург
(2010-01-08 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3245
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4.1.9 246. Р. Д. ТРИЗНА. 30 січня 1861. Чернігів (2010-01-09 12:00) . . . . . . . 3246

4.1.10 Спогад Л. Пантелєєва про стан здоров’я (2010-01-10 12:00) . . . . . . . . . 3248

4.1.11 247. В. В. ТОЛБІН. 5 лютого 1861. Петербург (2010-01-11 12:00) . . . . . 3248

4.1.12 234. ЛИСТ ДО В. В. ТАРНОВСЬКОГО. 10 лютого 1861. С.-Петербург
(2010-01-11 18:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3250

4.1.13 235. ЛИСТ ДО М. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО. 10 — 12 лютого 1861. С.-
Петербург (2010-01-12 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3251

4.1.14 236. ЛИСТ ДО М. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО. 13 лютого 1861. С.-Петербург
(2010-01-12 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3251

4.1.15 Чи не покинуть нам, небого... 14-15 лютого 1861 р. (2010-01-12 18:00) . . 3251

4.1.16 Маніфест про скасування кріпосного права (переклад П. Куліша). 19
лютого 1861 року (2010-01-13 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3252

4.1.17 Лист В. Жемчужникова до П. Ковалевського. 20 лютого 1861 р.
(2010-01-13 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3252

4.1.18 Із листа П. Ковалевського до О. Дружиніна. 20 лютого 1861 р.
(2010-01-13 18:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3253

4.1.19 Стаття про «Граматку» П. Куліша гіпотетичного авторства Шевченка. 23
лютого 1861 р. (2010-01-14 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3253

4.1.20 Із листа В. Ламанського до І. Аксакова про обставини появи статті про

«Граматку» Куліша (2010-01-14 18:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3255

4.1.21 Спогад М. Костомарова про останню зустріч. 24 лютого 1861 р.
(2010-01-15 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3256

4.1.22 Переказ О. Благовєщенського про останні роки (2010-01-15 18:00) . . . . . 3256

4.1.23 237. ЛИСТ ДО І. М. МОКРИЦЬКОГО. 24 лютого 1861. С.-Петербург
(2010-01-16 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3257

4.1.24 248. ПОЛТАВСЬКА ГРОМАДА. Телеграма 25 лютого 1861. Полтава

(2010-01-16 18:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3258

4.1.25 (2010-01-17 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3259

4.1.26 (2010-01-17 18:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3260

4.1.27 Спогад О. Лазаревського про останній день. 26 лютого 1861 року (10
березня за н. с.) (2010-01-18 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3261

4.1.28 Спогад М. Костомарова про останній день та похорон (2010-01-18 12:00) 3262

4.1.29 Із листа М. Щербини до О. Дружиніна. 26 лютого 1861 р. (2010-01-18 18:00) 3263

4.1.30 Депеша Д. С Каменецького до M. K. Чалого в Київ. 26 лютого 1861 р.
(2010-01-19 00:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3264

4.1.31 З нарису В. Маслова про останні дні Шевченка (2010-01-19 06:00) . . . . . 3264

4.1.32 Довідка лікаря про причину смерті. 27 лютого 1861 р. (2010-01-19 12:00) . 3265

4.1.33 М. О. Некрасов. «На смерть Шевченка». 27 лютого 1861 р.
(2010-01-19 18:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3266

4.1.34 Спогад Л. Жемчужникова. Похоронна обідня в церкві Академії художеств.
28 лютого 1861 р. (2010-01-20 00:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3268

4.1.35 Спогад Л. Пантелєєва про похорон (2010-01-20 06:00) . . . . . . . . . . . . 3270
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4.1.36 Спогад С. Терпигорєва про похорон Шевченка. 28 лютого 1861 р.
(2010-01-20 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3271

4.1.37 Слово Пантелеймона Куліша над гробом Шевченка. 28 лютого 1861 р.
(2010-01-20 18:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3272

4.1.38 Слово Василя Білозерського. 28 лютого 1861 р. (2010-01-21 06:00) . . . . . 3273

4.1.39 Слово Миколи Костомарова. 28 лютого 1861 р. (2010-01-21 12:00) . . . . . 3274

4.1.40 Слово студента поляка Владислава Хорошевського. 28 лютого 1861 р.
(2010-01-21 18:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3274

4.1.41 Слово Феоктиста Хартахая. 28 лютого 1861 р. (2010-01-22 06:00) . . . . . 3275

4.1.42 Слово Миколи Курочкіна. 28 лютого 1861 р. (2010-01-22 12:00) . . . . . . . 3277

4.1.43 Слово Єгора Южакова. 28 лютого 1861 р. (2010-01-22 18:00) . . . . . . . . 3277

4.1.44 Слово Павла Чубинського. 28 лютого 1861 р. (2010-01-23 06:00) . . . . . . 3277

4.1.45 (2010-01-23 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3278

4.1.46 (2010-01-23 18:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3279

4.1.47 Спогад Кониського про панахиду в Полтаві. 28 лютого 1861 р.
(2010-01-24 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3281

4.1.48 (2010-01-24 18:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3282

4.1.49 З нарису В. Маслова про похорон. 28 лютого 1861 р. (2010-01-25 06:00) . 3283

4.1.50 Лист Ф. О. Хартахая до В. С. Гнилосирова. 28 лютого 1861 р.
(2010-01-25 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3284

4.1.51 Лист П. О. Куліша до Я. Г. Кухаренка. 28 лютого 1861 р. (2010-01-25 18:00) 3285

4.1.52 Лист П. О. Куліша до Д. Мордовцева. 28 лютого 1861 р. (2010-01-26 06:00) 3286

4.1.53 Микола Лєсков. Остання зустріч і остання розлука з Шевченком

(2010-01-26 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3286

4.1.54 Поминальна замітка в журналі «Время». Лютий 1861 р. (2010-01-26 18:00) 3291

4.1.55 Висловлювання Олександра Кониського (2010-01-27 06:00) . . . . . . . . . 3291

4.1.56 Із нарису М. Чалого про звістку в Києві (2010-01-27 12:00) . . . . . . . . . 3292

4.1.57 Із спогадів М. Костомарова (2010-01-27 18:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . 3292

4.1.58 Переказ Д. Мордовцевим листів М. Костомарова про останні дні Шевченка

(2010-01-28 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3293

4.1.59 Спогад Катерини Юнґе (Толстої) (2010-01-28 12:00) . . . . . . . . . . . . . 3294

4.1.60 Реквієм на пам’ять убитих у Варшаві учасників антиурядових демонстрацій.
1 березня 1861 р. (2010-01-28 18:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3294

4.1.61 Запис священика церкви при Академії про смерть і похорон. 2 березня 1861
р. (2010-01-29 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3296

4.1.62 Повідомлення про смерть Шевченка в рекламному оголошенні журналу

«Основа» (2010-01-29 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3296

4.1.63 Лист О. І. Кошелевої до М. О. Максимовича. 4 березня 1861 р.
(2010-01-29 18:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3297

4.1.64 Спогад Л. Жемчужникова. Смоленське кладовище. 5 березня 1861 року

(2010-01-30 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3297
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4.1.65 249. М. О. МАРКОВИЧ. 8 березня 1861. Рим (2010-01-30 12:00) . . . . . . 3299

4.1.66 Лист П. Куліша до М. І. Гоголь (Косяровської). 9 березня 1861 р.
(2010-01-30 18:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3301

4.1.67 В. Тімм. Портрет Шевченка. 10 березня 1861 р. (2010-01-31 06:00) . . . . 3302

4.1.68 Опис речей Тараса Шевченка. 14 березня 1861 р. (2010-01-31 12:00) . . . . 3302

4.1.69 Опис бібліотеки Тараса Шевченка. Березень 1861 р. (2010-01-31 18:00) . . 3304

4.2 February . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3308

4.2.1 Спогад З. Недоборовського про речі Шевченка (2010-02-01 06:00) . . . . . 3308

4.2.2 250. НЕВІДОМІ. Початок березня. 1861 (2010-02-01 12:00) . . . . . . . . . 3309

4.2.3 Михайло Розенгейм. Витяг з фейлетону «Заметки праздношатающегося»,
березень 1861 р. (2010-02-01 18:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3309

4.2.4 Із листа М. Маркович (Марко Вовчок) до О. Марковича. Березень 1861 р.
Рим (2010-02-02 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3313

4.2.5 О. Білозерська. Голосіння українок. Березень 1861 р. (2010-02-02 12:00) . 3313

4.2.6 Із листа І. С. Тургенєва до В. Я. Карташевської. 14 березня 1861 р. Париж
(2010-02-02 18:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3315

4.2.7 Із листа І. Тургенєва до О. Герцена. 14 березня 1861 р. Париж

(2010-02-03 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3315

4.2.8 Із листа М. О. Максимовича до П. Л. Деркача. 12 - 15 березня 1861 р.
(2010-02-03 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3315

4.2.9 Із листа А. О. Лазаревської до О. М. Лазаревського. 19 березня 1861 р.
(2010-02-03 15:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3316

4.2.10 Із щоденникових записів В. С. Гнилосирова. Перша половина 1861 р.
Харків (2010-02-03 18:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3316

4.2.11 Замітка в герценівському «Колоколі». 1 квітня 1861 р. Лондон

(2010-02-04 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3322

4.2.12 Початок війни між Північчю та Півднем у США. Квітень 1861 р.
(2010-02-04 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3323

4.2.13 Лист Ф. О. Хартахая до В. С. Гнилосирова. 2 квітня 1861 p.
(2010-02-04 18:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3324

4.2.14 Із статті М. Костомарова «Спогад про двух малярів». 14 квітня 1861 р.
(2010-02-05 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3324

4.2.15 Лист Ф. В. Чижова до Г. П. Ґалаґана. 23 квітня 1861 р. (2010-02-05 12:00) 3325

4.2.16 М. Костомаров. Дві руські народності. Весна 1861 р. (2010-02-05 18:00) . 3326

4.2.17 Із статті «Значення Шевченка для України». «Основа». [26 квітня 1861 р.]
(2010-02-06 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3327

4.2.18 П. Гайдебуров. Російський переклад поеми «Гайдамаки». 1861 р.
(2010-02-06 18:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3328

4.2.19 (2010-02-07 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3328

4.2.20 З переказів двоюрідної онуки Шевченка про отруєння та ножі

(2010-02-07 18:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3331

4.2.21 Із замітки В. Аскоченського «Запрос землякам Т. Г. Шевченко».
Великдень 1861 р. (2010-02-08 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3331
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4.2.22 Замітка в журналі «Искра» проти випадів Аскоченського. Весна 1861 р.
(2010-02-08 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3331

4.2.23 Із фейлетону Д. Минаєва з приводу замітки Аскоченського. Весна 1861 р.
(2010-02-08 18:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3331

4.2.24 Микола Зеров. Шевченко і Аскоченський [1930] (2010-02-09 06:00) . . . . . 3333

4.2.25 Спогад М. Білозерського. Відправлення труни в Україну. 26 квітня 1861 р.
(2010-02-09 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3334

4.2.26 Спогад І. Таволги-Мокрицького. Концерт 27 квітня 1861 р.
(2010-02-09 18:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3334

4.2.27 З нарису В. Маслова про перепоховання (2010-02-10 06:00) . . . . . . . . . 3334

4.2.28 Із записів М. Білозерського про перевезення труни Шевченка. 27 квітня —
6 травня 1861 р. (2010-02-10 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3335

4.2.29 Лист Г. Честахівського до Ф. Черненка. 4 травня 1861 р. (2010-02-10 18:00) 3336

4.2.30 Спогади про перевезення домовини Шевченка через Орел 2 травня та

Ніжин 5 травня 1861 р. (2010-02-11 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3337

4.2.31 Спогад О. Лазаревського про домовину Шевченка в Києві. 6-7 травня 1861
р. (2010-02-11 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3338

4.2.32 Спогад В. Бернатовича про прибуття труни до Києва. 6-7 травня 1861 р.
(2010-02-11 18:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3340

4.2.33 Спогад П. Лебединцева про панахиду в Києві. 6-7 травня 1861 р.
(2010-02-12 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3343

4.2.34 Із фейлетона Д. Минаєва. 6 травня 1861 р. (2010-02-12 16:00) . . . . . . . 3345

4.2.35 Перекази київських торговок про Шевченка в Києві (2010-02-13 06:00) . . 3346

4.2.36 Панахида в Києві. 7 травня 1861 р. (неділя) (2010-02-13 12:00) . . . . . . . 3347

4.2.37 Євген Чикаленко про поховання Бориса Грінченка 1910 року

(2010-02-13 18:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3347

4.2.38 (2010-02-14 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3349

4.2.39 Лист Г. Честахівського до Ф. Черненка. 7 травня 1861 р. (2010-02-14 18:00) 3352

4.2.40 Із замітки М. Чернишова про зустріч труни у Києві. Травень 1861 р.
(2010-02-15 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3354

4.2.41 Донесення начальнику київської поліції про додержання порядку. 8 травня

1861 р. (2010-02-15 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3355

4.2.42 Витяг з нарису М. Чалого про перевезення тіла Шевченка до Канева

(2010-02-15 18:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3356

4.2.43 Надмогильне слово протоієрея Мацкевича. Канів. 10 травня 1861 р.
(2010-02-16 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3360

4.2.44 Михайло Максимович. На похорон Т. Г. Шевченка. 10 травня 1861 р.
(2010-02-16 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3362

4.2.45 Замітка в журналі «Книжный вестник» про поховання Шевченка в Каневі.
8-10 травня 1861 р. (2010-02-16 18:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3364

4.2.46 Лист київського генерал-губернатора про студентські виступи на похороні.
16 травня 1861 р. (2010-02-17 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3364

4.2.47 Рапорт начальника канівської повітової поліції з переліком осіб. 16 травня

1861 р. (2010-02-17 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3365
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4.2.48 Із листа І. С. Тургенєва до М. О. Маркович (Марко Вовчок). 22 травня

1861 р. (2010-02-17 18:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3367

4.2.49 Витяг із статті П. Мокрицького в газеті «Северная пчела». 25 травня 1861
р. (2010-02-18 00:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3368

4.2.50 Із листа І. Дорошенко до Марко Вовчок. 28 травня 1861 р. Чернігів

(2010-02-18 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3369

4.2.51 Лист Г. Честахівського до Ф. Черненка. 3 червня 1861 р. (2010-02-18 12:00) 3369

4.2.52 Спогад Ликерії Полусмак про своє подальше життя (2010-02-18 18:00) . . 3370

4.2.53 Спогад М. Білозерського. Первісний вигляд могили Шевченка

(2010-02-19 00:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3371

4.2.54 Лист поліцейського наглядача до правління Академії мистецтв. 12 червня

1861 р. (2010-02-19 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3372

4.2.55 Лист Г. Честахівського до Ф. Черненка про могилу Шевченка. 17 червня

1861 р. (2010-02-19 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3372

4.2.56 Лист Г. Честахівського до Ф. Черненка з описом поховання. 20 червня 1861
р. Канів (2010-02-19 18:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3374

4.2.57 Забобони та народні перекази (2010-02-20 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . 3378

4.2.58 Із листа О. О. Корсуна до В. М. Білозерського. 1861 р. Катеринодар

(2010-02-20 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3380

4.2.59 Лист обер-прокурора синоду головному начальнику Третього відділу. 22
червня 1861 р. (2010-02-20 18:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3380

4.2.60 Із листа П. Мокрицького до Марко Вовчок. 25 червня 1861 р.
(2010-02-21 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3381

4.2.61 Спогад Андрія Варфоломійовича Шевченка про передачу прав на ґрунт

(2010-02-21 18:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3381

4.2.62 Лист Г. Честахівського до Ф. Черненка про могилу Шевченка. 1 липня

1861 р. (2010-02-22 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3382

4.2.63 Ухвала Головного управління цензури в справі «Южно-Русского букваря».
8 липня 1861 р. (2010-02-22 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3384

4.2.64 Із поминальної статті журналу «Основа». Літо 1861 р. (2010-02-22 18:00) . 3385

4.2.65 Рапорт начальника канівської повітової поліції про зміст промов на

похороні. 15 липня 1861 р. (2010-02-23 00:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . 3386

4.2.66 Лист Г. Честахівського до Ф. Черненка про упорядкування могили

Шевченка. 15 липня 1861 р. (2010-02-23 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . 3386

4.2.67 Листи-доноси Н. П. Парчевського про змову проти поміщиків на могилі

Шевченка. 12-15 липня 1861 р. (2010-02-23 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . 3389

4.2.68 Із нарису І. Білика. Тривога над свіжою могилою Шевченка. Літо 1861 р.
(2010-02-23 18:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3391

4.2.69 Рапорт київському генерал-губернаторові про одержані відомості щодо

змови на могилі. 15 липня 1861 (2010-02-24 00:00) . . . . . . . . . . . . . . 3394

4.2.70 Рапорт канівського повітового стряпчого про чутки та пересуди. 15 липня

1861 р. (2010-02-24 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3395

4.2.71 Лист старшого засідателя канівської повітової поліції. 15 липня 1861 р.
(2010-02-24 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3397
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4.2.72 Рапорт начальника канівської повітової поліції про чутки навколо могили

Шевченка. 15 липня 1861 р. (2010-02-24 18:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . 3397

4.2.73 Із рапорта начальника канівської повітової поліції про селянські загони. 17
липня 1861 р. (2010-02-25 00:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3399

4.2.74 Рапорт начальника канівської повітової поліції про потребу військ. 17 липня
1861 р. (2010-02-25 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3399

4.2.75 Із нарису І. Білика. Чутки і звинувачення навколо могили. Літо 1861 р.
(2010-02-25 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3400

4.2.76 Лист київського генерал-губернатора про змову проти поміщиків. 17 липня
1861 р. (2010-02-25 18:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3401

4.2.77 Рапорт засідателя канівської повітової поліції з вимогою арештувати

Честахівського. 17 липня 1861 р. (2010-02-26 00:00) . . . . . . . . . . . . . . 3402

4.2.78 Рапорт засідателя канівської повітової поліції. 17 липня 1861 р.
(2010-02-26 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3402

4.2.79 Лист начальника канівської повітової поліції про Честахівського. 17 липня

1861 р. (2010-02-26 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3403

4.2.80 Донесення київського штаб-офіцера корпусу жандармів про своє

відрядження до Канева. 18 липня 1861 р. (2010-02-26 18:00) . . . . . . . . . 3403

4.2.81 Лист начальника канівської повітової поліції про зміст промов. 18 липня

1861 р. (2010-02-27 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3404

4.2.82 Лист старшого засідателя канівської повітової поліції про діяльність

Честахівського. 18 липня 1861 р (2010-02-27 12:00) . . . . . . . . . . . . . . 3404

4.2.83 Лист київського цивільного губернатора про видачу грошей на поїздку

жандарму. 19 липня 1861 р. (2010-02-27 18:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . 3405

4.2.84 Розпорядження про сприяння відрядженому жандарму. 19 липня 1861 р.
(2010-02-28 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3406

4.2.85 Лист старшого поліцмейстера Києва про Лазаревських. 19 липня 1861 р.
(2010-02-28 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3406

4.2.86 Лист київського генерал-губернатора про відкомандирування військ. 19
липня 1861 р. (2010-02-28 18:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3406

4.3 March . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3407

4.3.1 Лист Г. Честахівського до Ф. Черненка про могилу Шевченка. 19 липня

1861 р. (2010-03-01 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3407

4.3.2 Шифрована телеграма київського генерал-губернатора про збори селян на
могилі. 20 липня 1861 р. (2010-03-01 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3408

4.3.3 Лист київського генерал-губернатора про події в Каневі. 21 липня 1861 р.
(2010-03-01 18:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3409

4.3.4 Розпорядження київського цивільного губернатора про відправлення сотні

козаків. 21 липня 1861 р. (2010-03-02 00:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3411

4.3.5 Лист київського цивільного губернатора про діяльність Г. Честахівського.
24 липня 1861 р. (2010-03-02 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3411

4.3.6 Повідомлення київського цивільного губернатора про сотню козаків. 25
липня 1861 р. (2010-03-02 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3413

4.3.7 Із нарису І. Білика. Розслідування Васильчикова (2010-03-02 18:00) . . . . 3413
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4.3.8 Повідомлення канівського повітового маршалка про настрої селян. 26
липня 1861 р. (2010-03-03 00:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3415

4.3.9 Лист київського цивільного губернатора про суворий нагляд за могилою

Шевченка. 27 липня 1861 р. (2010-03-03 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . 3418

4.3.10 Лист губернатора про заборону українських букварів у сільських школах. 27
липня 1861 р. (2010-03-03 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3418

4.3.11 Лист київського генерал-губернатора про вжиті заходи. 28 липня 1861 р.
(2010-03-03 18:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3419

4.3.12 Лист начальника управління цензури про небажаність поширення букваря

Шевченка. 28 липня 1861 р. (2010-03-04 00:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . 3420

4.3.13 Лист київського генерал-губернатора міністру внутрішніх справ про

Честахівського. 28 липня 1861 р. (2010-03-04 06:00) . . . . . . . . . . . . . . 3421

4.3.14 Рапорт начальник канівської повітової поліції про прибуття сотні козаків.
29 липня 1861 р. (2010-03-04 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3423

4.3.15 Лист начальника канівського повітової поліції про чутки. 29 липня 1861 р.
(2010-03-04 18:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3423

4.3.16 Лист київського генерал-губернатора про діяльність Честахівського. 31
липня 1861 р. (2010-03-05 00:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3424

4.3.17 Лист начальника канівської повітової поліції з приводу чуток про

заворушення. 31 липня 1861 р. (2010-03-05 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . 3425

4.3.18 Із нарису І. Білика. Оперативність Васильчикова (2010-03-05 12:00) . . . . 3425

4.3.19 Листування про відкомандирування штаб-офіцера корпусу жандармів. 1
серпня 1861 р. (2010-03-05 18:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3428

4.3.20 Лист з вимогою надати інформацію з приводу чуток про змову селян. 2
серпня 1861 р. (2010-03-06 00:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3429

4.3.21 Лист начальника канівської повітової поліції про розміщення козаків. 2
серпня 1861 р. (2010-03-06 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3429

4.3.22 Лист штаб-офіцера корпусу жандармів про розслідування чуток. Серпень

1861 р. (2010-03-06 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3430

4.3.23 Лист київського цивільного губернатора про розслідування діяльності

Честахівського. 4 серпня 1861 р. (2010-03-06 18:00) . . . . . . . . . . . . . . 3432

4.3.24 Лист начальника канівської повітової поліції про поширення чуток. 5 серпня
1861 р. (2010-03-07 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3433

4.3.25 Рапорт начальника канівської повітової поліції про арешт Галабурди. 5
серпня 1861 р. (2010-03-07 18:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3433

4.3.26 Рапорт начальника канівської повітової поліції. 5 серпня 1861 р.
(2010-03-08 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3434

4.3.27 Підписка Г. Честахівського про виїзд за межі України. 5 серпня 1861 р.
(2010-03-08 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3434

4.3.28 Записка Г. Честахівського про тривоги на могилі. Літо 1861 р.
(2010-03-08 18:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3435

4.3.29 Рапорт начальника канівської повітової поліції про чутки. 7 серпня 1861 р.
(2010-03-09 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3441

4.3.30 Лист київського генерал-губернатора про арешти в Канівському повіті. 10
серпня 1861 р. (2010-03-09 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3442
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4.3.31 Шевченко і ”мочеморди”. наукова стаття (2010-03-09 13:18) . . . . . . . . . 3443

4.3.32 Лист київського генерал-губернатора про розслідування чуток. 19 серпня

1861 р. (2010-03-09 18:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3444

4.3.33 Лист київського генерал-губернатора про поширення чуток. 19 серпня 1861
р. (2010-03-10 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3446

4.3.34 Із нарису І. Білика. Підозри на поляків (2010-03-10 12:00) . . . . . . . . . . 3447

4.3.35 Репринтне перевидання ”контрабандного” ”Кобзаря” (2010-03-10 13:14) . . 3450

4.3.36 В. Щепотьєв. [Полтавська] тривога над свіжою могилою Т. Шевченка.
Серпень 1861 р. (2010-03-10 18:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3450

4.3.37 З нарису В. Маслова (2010-03-11 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3454

4.3.38 Висловлювання М. Мельника (2010-03-11 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . 3454

4.3.39 Замітка про Аскоченського в журналі «Ілюстрація». 24 серпня 1861 р.
(2010-03-11 18:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3455

4.3.40 Розпорядження про заборону продажу творів Шевченка в Каневі. 31 серпня
1861 р. (2010-03-12 00:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3455

4.3.41 Лист про таємні зв’язки з народом відвідувачів могили Шевченка. 31 серпня
1861 р. (2010-03-12 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3456

4.3.42 Висловлювання М. Дарагана про збір коштів за підпискою на

пожертвування (2010-03-12 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3456

4.3.43 З повідомлення М. Щербака про «Тарасову книгарню» (2010-03-12 18:00) 3457

4.3.44 Спогади Л. Жемчужникова (2010-03-13 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . 3457

4.3.45 Спогад Катерини Юнґе про зустріч з О. Герценом (2010-03-13 12:00) . . . 3458

4.3.46 Виставка Академії художеств. Відкрилася 10 вересня 1861 р.
(2010-03-13 18:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3459

4.3.47 Лист київського генерал-губернатора про розквартирування в Каневі

солдатів. 16 вересня 1861 р. (2010-03-14 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . 3459

4.3.48 Лист полтавського цивільного губернатора про чутки навколо могили

Шевченка. 29 вересня 1861 р. (2010-03-14 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . 3460

4.3.49 Рапорт начальника канівської повітової поліції про заходи проти букварів.
30 вересня 1861 р. (2010-03-14 18:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3461

4.3.50 Лист генерал-губернатора про відміну розпоряджень про буквар Шевченка.
14 жовтня 1861 р. (2010-03-15 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3462

4.3.51 П. Куліш. Брату Тарасові на той світ. Кінець 1861 р. (2010-03-15 12:00) . . 3463

4.3.52 Звернення М. Мікешина до Олександра II про барельєф Шевченка. 28
листопада 1861 р. (2010-03-15 18:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3463

4.3.53 Лист про виключення з пам’ятника барельєфа Шевченка. 8 лютого 1862 р.
(2010-03-16 00:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3465

4.3.54 Лист з повідомленням про царську заборону барельєфа. 10 лютого 1862 р.
(2010-03-16 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3465

4.3.55 П. Куліш. Полякам про українців. Січень-лютий 1862 р. (2010-03-16 12:00) 3466

4.3.56 П. Куліш. Відповідь на лист з півдня. Лютий 1862 р. (2010-03-16 18:00) . . 3471

4.3.57 З рецензії А. Вахнянина. 31 травня 1862. Львів (2010-03-17 00:00) . . . . . 3473
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4.3.58 Із листа О. О. Потебні до В. С. Гнилосирова. Березнь 1862 р.
(2010-03-17 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3474

4.3.59 Із листа В. С. Гнилосирова до Ф. О. Хартахая. 15 травня 1862 р.
(2010-03-17 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3474

4.3.60 Із щоденникових записів В. Гнилосирова. 1862 рік (2010-03-17 18:00) . . . 3475

4.3.61 Чутки про заховані ножі. Річниця поховання (2010-03-18 06:00) . . . . . . . 3476

4.3.62 Спогад Н. Білозерської про непристойний епізод з Г. Честахівським. 1862-
1864 рр. (2010-03-18 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3476

4.3.63 Негідний вчинок Г. Честахівського в Петербурзі. 1862-1864 рр.
(2010-03-18 18:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3480

4.3.64 Микола Костомаров. Про викладання південноруською мовою. Травень
1862 р. (2010-03-19 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3482

4.3.65 Із листа Д. Я. Самоквасова до М. О. Максимовича. 16 серпня 1862 р.
(2010-03-19 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3485

4.3.66 Аполлон Григорьєв. Тарас Шевченко (2010-03-20 06:00) . . . . . . . . . . . 3486

4.3.67 Початок «Київської громади» 1860-х років (2010-03-20 18:00) . . . . . . . . 3491

4.3.68 Золотоноська прокламація, авторство якої жандармерія закидала П.
Чубинському. Літо 1862 р. (2010-03-21 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . 3494

4.3.69 Передісторія появи Валуєвського указу. Червень-липень 1862 р.
(2010-03-21 18:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3495

4.3.70 Перші кроки Київської громади. 1861-1863 рр. (2010-03-22 06:00) . . . . . . 3500

4.3.71 Г. Т. Якою мовою треба навчати народ? Літо 1862 р. (2010-03-22 12:00) . 3503

4.3.72 Зосим Недоборовський. І моя лепта. Серпень 1862 р. (2010-03-22 18:00) . 3509

4.3.73 Звинувачення в радикалізмі та завбачливі спростування Київської громади.
Літо 1862 р. (2010-03-23 00:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3510

4.3.74 Відгук Київської громади на появу прокламації «Молода Росія». Серпень

1862 р. (2010-03-23 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3511

4.3.75 Увага влади до діяльності Київської громади. Друга половина 1862 р.
(2010-03-23 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3516

4.3.76 Дмитро Запара. З приводу думок південноруса. Вересень 1862 р.
(2010-03-23 18:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3518

4.3.77 Аркадій Іонин. З приводу народних підручників. Вересень 1862 р.
(2010-03-24 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3520

4.3.78 А. Городиський. Чого і як навчати наш народ. Вересень 1862 р.
(2010-03-24 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3521

4.3.79 Пантелеймон Куліш. Українофілам. Неопублікована замітка, серпень 1862
р. (2010-03-24 18:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3523

4.3.80 Закриття урядовим наказом недільних українських шкіл. Літо 1862 р.
(2010-03-25 00:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3530

4.3.81 Клопотання до Олександра II про приєднання Подільської губ до Царства
Польського. 19 вересня 1862 р. (2010-03-25 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . 3531

4.3.82 П. Барилко. Полон і смерть Я. Г. Кухаренка. 26 вересня 1862 р.
(2010-03-25 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3533
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4.3.83 Панахида за Кухаренком в Петербурзі. 10 листопада 1862 р.
(2010-03-25 18:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3536

4.3.84 Іполит Вовк. Лепта батуринської громади. Осінь 1862 р. (2010-03-26 00:00) 3537

4.3.85 Справа про поширення малоросійської пропаґанди. Осінь 1862 р.
(2010-03-26 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3539

4.3.86 Спогад Д. Мордовцева про тертя в колективі «Основи», 1862 р.
(2010-03-26 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3543

4.3.87 Із статті Д. Щеглова, спрямованої проти самостійності української

літератури. Січень 1863 р. (2010-03-26 18:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . 3544

4.3.88 Із листа M. M. Лазаревського до О. М. Куліш. 9 січня 1863 р.
(2010-03-27 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3545

4.3.89 Райко Жинзифов. Гусляр Тараса Шевченка. Болгарські переклади.
«Тополя», «Катерина» та ін. 1863 р. (2010-03-27 12:00) . . . . . . . . . . . . 3545

4.3.90 Київська громада в політичній справі 1863 р. (2010-03-27 18:00) . . . . . . 3546

4.3.91 З промови П. Житецького на шевченкових роковинах про київське

українство 1860-х рр. (2010-03-28 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3549

4.3.92 Спогад Б. С. Познанського про ставлення українців до польського

повстання. Зима 1862-63 рр. (2010-03-28 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . 3551

4.3.93 Листи О. Стоянова до В. Гнилосирова про арешти серед громадівців.
Перша половина 1863 р. (2010-03-28 18:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3552

4.3.94 Лист П. О. Куліша до О. К. Алчевського про закриття «Основи». 28
лютого 1863 р. (2010-03-29 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3554

4.3.95 Донесення київського цивільного губернатора про дозвіл впорядкувати

могилу. 1 березня 1863 р. (2010-03-29 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3556

4.3.96 Лист начальникові III відділу про популярність Шевченка серед молоді. 17
березня 1863 р. (2010-03-29 18:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3556

4.3.97 До Основ’яненка. Переклад Гербеля. Березень 1863 р. (2010-03-30 00:00) 3557

4.3.98 Із відповіді М. Анненкова начальнику III відділу з приводу доносу. 17
березня 1863 р. (2010-03-30 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3557

4.3.99 Рапорт начальника канівської повітової поліції про заходи на могилі

Шевченка. 23 березня 1863 р. (2010-03-30 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . 3558

4.3.100 Із листа M. M. Лазаревського до О. М. Куліш. 25 березня 1863 р. Москва

(2010-03-30 18:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3559

4.3.101 Лист київського генерал-губернатора про заборону маніфестацій на могилі
Шевченка. 13 квітня 1863 р. (2010-03-31 00:00) . . . . . . . . . . . . . . . . 3559

4.3.102 Рапорт начальника канівської повітової поліції про встановлення нагляду.
23 квітня 1863 р. (2010-03-31 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3560

4.3.103 Епізоди з життя Шевченка від поміщика П. Мартоса. Квітень 1863 р.
(2010-03-31 12:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3560

4.3.104 Із фейлетону Д. Минаєва з приводу спогадів П. Мартоса (2010-03-31 18:00) 3561

4.4 April . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3562

4.4.1 Відповідь М. Лазаревського на статтю П. Мартоса, 1863 р.
(2010-04-01 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3562

4.4.2 З нарису В. Маслова про пиятику (2010-04-01 12:00) . . . . . . . . . . . . . 3563
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4.4.3 П. Сокальський. Малоруська національність поряд із польською. Санкт-
Петербург, 1863 р. (2010-04-01 18:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3564

4.4.4 С. Єремєєв. З приводу свиток і хохломанії. 9 травня 1863 р.
(2010-04-02 00:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3567
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Chapter 1

2007

1.1 April

1.1.1 О. Кониський. Тарас Шевченко-Грушівський. Хроніка його життя. Зміст
(2007-04-01 07:40)

Олександр КОНИСЬКИЙ

ТАРАС ШЕВЧЕНКО-ГРУШІВСЬКИЙ

ХРОНІКА ЙОГО ЖИТТЯ

[Львів, 1898-1901]

Київ

Видавництво художньої літератури «Дніпро»
1991

ЗМІСТ

[1]Вступне слово
[2]Дитинний вік ТАРАСА ШЕВЧЕНКА (1814 — 1829)
[3](1) [4](2) [5](3) [6](4) [7](5) [8](6) [9](7) [10](8)
[11]Парубоцький вік ТАРАСА ШЕВЧЕНКА до викупу з крепацтва (1829 — 1838)
[12](1) [13](2) [14](3) [15](4) [16](5) [17](6) [18](7) [19](8) [20](9) [21](10) [22](11) [23](12) [24](13)
[25](14) [26](15)
[27]ТАРАС ШЕВЧЕНКО від часу викупу його з крепацтва до виходу його першого «Кобзаря»
(1838 — 1840)
[28](1) [29](2) [30](3) [31](4) [32](5) [33](6) [34](7) [35](8) [36](9) [37](10) [38](11) [39](12) [40](13)
[41](14) [42](15) [43](16) [44](17) [45](18) [46](19)
[47]ТАРАС ШЕВЧЕНКО під час від виходу «Кобзаря» до укінчення Академії художеств (1840 —
1845)
[48](1) [49](2) [50](3) [51](4) [52](5) [53](6) [54](7) [55](8) [56](9) [57](10) [58](11) [59](12) [60](13)
[61](14) [62](15) [63](16) [64](17) [65](18) [66](19) [67](20) [68](21) [69](22)
[70]ТАРАС ШЕВЧЕНКО під час перебування на Україні (1845 — 1847)
[71](1) [72](2) [73](3) [74](4) [75](5) [76](6) [77](7) [78](8) [79](9) [80](10) [81](11) [82](12) [83](13)
[84](14) [85](15) [86](16) [87](17) [88](18) [89](19) [90](20) [91](21) [92](22)
[93](23) [94](24) [95](25) [96](26) [97](27) [98](28) [99](29) [100](30) [101](31) [102](32) [103](33) [104](34)
[105](35) [106](36) [107](37) [108](38) [109](39) [110](40) [111](41) [112](42) [113](43) [114](44)
[115]ТАРАС ШЕВЧЕНКО в арешті [5/17 квітня 23 червня (4 липня) р. 1847]
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[116](1) [117](2) [118](3) [119](4) [120](5) [121](6) [122](7) [123](8) [124](9) [125](10) [126](11) [127](12)
[128](13) [129](14)
[130]ТАРАС ШЕВЧЕНКО на першому засланню (18/30 червня 1847 17/29 жовтня 1850 р.)
[131](1) [132](2) [133](3) [134](4) [135](5) [136](6) [137](7) [138](8) [139](9) [140](10) [141](11) [142](12)
[143](13) [144](14) [145](15) [146](16) [147](17) [148](18) [149](19) [150](20) [151](21) [152](22)
[153](23) [154](24) [155](25) [156](26) [157](27) [158](28) [159](29) [160](30) [161](31) [162](32) [163](33)
[164](34) [165](35)
[166]ТАРАС ШЕВЧЕНКО на другому засланню (17/29 жовтня р. 1850 2/14 серпня р. 1857)
[167](1) [168](2) [169](3) [170](4) [171](5) [172](6) [173](7) [174](8) [175](9) [176](10) [177](11) [178](12)
[179](13) [180](14) [181](15) [182](16) [183](17) [184](18) [185](19) [186](20) [187](21) [188](22)
[189](23) [190](24) [191](25) [192](26) [193](27) [194](28) [195](29) [196](30) [197](31) [198](32) [199](33)
[200](34) [201](35) [202](36) [203](37) [204](38) [205](39) [206](40) [207](41) [208](42) [209](43)
[210]ТАРАС ШЕВЧЕНКО в дорозі з заслання (2 серпня 1857 до 27 березіля 1858 р.)
[211](1) [212](2) [213](3) [214](4) [215](5) [216](6) [217](7) [218](8) [219](9) [220](10) [221](11) [222](12)
[223](13) [224](14) [225](15) [226](16) [227](17) [228](18) [229](19) [230](20) [231](21) [232](22) [233](23)
[234](24) [235](25) [236](26) [237](27)
[238]ТАРАС ШЕВЧЕНКО під час перебування його в Петербурзі (з 28 березіля 1858 до червня

1859 р.)
[239](1) [240](2) [241](3) [242](4) [243](5) [244](6) [245](7) [246](8) [247](9) [248](10) [249](11) [250](12)
[251](13) [252](14) [253](15) [254](16) [255](17) [256](18) [257](19) [258](20) [259](21)
[260]ТАРАС ШЕВЧЕНКО під час останньої його подорожі на Україну (3/15 червня 7 — 19 вересня
1859 р.)
[261](1) [262](2) [263](3) [264](4) [265](5) [266](6) [267](7) [268](8) [269](9) [270](10) [271](11) [272](12)
[273](13) [274](14) [275](15)
[276]ТАРАС ШЕВЧЕНКО в останні часи свого віку

[277](1) [278](2) [279](3) [280](4) [281](5) [282](6) [283](7) [284](8) [285](9) [286](10) [287](11) [288](12)
[289](13) [290](14) [291](15) [292](16) [293](17) [294](18) [295](19) [296](20) [297](21) [298](22)
[299](23) [300](24) [301](25) [302](26) [303](27) [304](28) [305](29) [306](30) [307](31) [308](32)
[309]Похорони ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

[310](1) [311](2) [312](3) [313](4) [314](5) [315](6)

[316]Реєстер головніших джерел. Список скорочень

Кониський О. Я. Тарас Шевченко-Грушівський: Хроніка його життя. — / Упоряд., підгот.,
тексти, передм., приміт., покажч. В. Л. Смілянська. — К.: «Дніпро», 1991. — 702 с.
ISBN 5-308-01054-4

Кониський Олександр Якович (1836 — 1900) прислужився рідній культурі як письменник, історик
літератури, публіцист, критик. Десять років життя присвятив дослідник створенню книжки про

Т. Шевченка, яка друкувалася у Львові 1898-1901 рр. Критичне осмислення витоків біографії

Кобзаря, популярна, белетризована форма викладу привернули увагу сучасників Кониського і,
безперечно, зацікавлять читачів сьогодні.

* *

В. Л. Смілянська
ПРИМІТКИ

Текст «Хроніки» О. Я. Кониського подано за виданням: «Тарас Шевченко-Грушівський,
хроніка його життя». Перший том є авторським виданням (Львів, 1898), другий — друкувався
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по смерті автора (Львів, 1901), а тому містить похибки, що йдуть від неправильного прочитання

рукопису видавцями. Прагнучи донести до читача аутентичний текст «Хроніки», упорядник

обмежує своє втручання лише тими випадками, в яких ідеться про суто орфографічні відмінності
від сучасного написання. Виправлено, зокрема, такі форми слів: отсе — на оце (але залишається
се, сього); минї — мені; лунати ме — лунатиме; зросли ся — зрослися; іньші — інші; найвисший
— найвищий; осьвіта — освіта; меньший — менший; мягкий — м’який; пятий — п’ятий; пяний
— п’яний; вибє — виб’є; кильометр — кілометр; биля — біля; Тарасови — Тарасові, і подібні.
Відтворено паралельні форми: ледві//ледве; дак//так; яко//як; побит//побут; збережено

написання: крепак, збіж, сем’я, помолити Богу, дійсне, сердешне, солдат, салдацький, мундур,
економ тощо. До тексту додається словничок малозрозумілих слів (архаїзмів, діалектизмів).
Прізвища і топоніми збережено, їх сучасне написання вказано в підрядкових виносках. Основні
дані щодо згаданих осіб та географічних назв — в іменному та географічному покажчиках.
Доповнення й уточнення до авторських підрядкових посилань, в разі їх неповноти, подаються у

квадратних дужках. Додано список скорочень джерел, на які посилається біограф. Часом одне і

теж джерело проходить у двох або й трьох варіантах: наприклад, праця М. К. Чалого — «Жизнь и

произведения Тараса Шевченка (Свод материалов для его биографии)». — Киев, 1882, — маємо

у таких варіантах: 1) Чалий; 2) Свод материалов; 3) Жизнь и произведения Шевченка. Всі вони

збережені.
Праця супроводжується примітками двох типів: по-перше, це, так би мовити, ситуативний

посторінковий коментар, що має на меті уточнити фактографічний матеріал «Хроніки» —
відповідно до сучасних даних, а також вказати джерела цитованих фрагментів — там, де біограф
їх не зазначає. По-друге, «персональна» й топонімічна частини коментаря представлені у вигляді

іменного та географічного покажчиків, які пропонують значно ширший матеріал, аніж це зроблено

у авторському виданні «Хроніки».
Твори Шевченка в коментарях цитуються за виданням: Шевченко Тарас. Повне зібр.творів: У

6 т. — К., 1963 — 1964. Посилання на мистецькі твори подаються в тексті в дужках (том —
римськими, сторінка — арабськими цифрами) за виданням: Шевченко Тарас. Повне зібр. творів:
У 10 т. — К., 1961 — 1963. — Т. VII — X.

РЕЄСТЕР ГОЛОВНІШИХ ЖЕРЕЛ

(з яких користувався автор книжки «Тарас Шевченко-Грушівський).
1. Народное чтеніе. — Спб., 1860.
2. «Кобзарь» Т. Шевченка, вид. 1841, 1844, 1860 в Петербурзі і 1876 в Празі.
3. Хата: україн[ський] альманах. — 1860, Спб.
4. Основа: Южно-русский учено-литературный вестник. — Спб., 1861 — [186]2.
5. Taras Szewczenko: życie i pisma jego. Gwido Battaglia. — Lwów, 1865.
6. Т. Г. Шевченко, Маслова. — Москва, 1874.
7. Жизнь и произведения Тараса Шевченка, М. Чалий, — Київ, 1882.
8. Правда: письмо літературно-політичн. — Львів, 1875, 1876, 1889 — [18]94.
9. Поэмы, повести и рассказы Т. Г. Шевченка на русском языке. — Київ, 1888.
10. Кобзарь Тараса Шевченка, частина третя. — Львів, 1895.
11. Воспоминания о Т. Г. Шевченке А. Чужбинского (Афанасьева). — Спб., 1861.
12. Світ; Літ[ературно]-наук[овий] вістник. — Львів, 1881 — [188]2.
13. Зоря, письмо для родин. — Львів, 1886 — 1897.
14. Записки Наук[ового] Тов[ариства] ім. Шевченка. — Львів. — Т. I — XVIII.
15. Літерат[урно]-наук[овий] вістник. — Львів, 1898.
16. Киевская старина, 1882 — 1898.
17. Русская старина. — Спб. — 1877, 1880, 1884 — 1892, 1896 — [189]8.
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18. Русский архив. — Москва, 1864, 1888, 1890 — [189]2, 1896 — 1898.
19. Исторический вестник. — 1886, 1889, 1896.
20. Современник, 1861.
21. Русское слово, 1861.
22. Русск[ая] мысль, 1885, 1890, 1893, 1898.
23. Вестник Юго-зап[адной] России. — Київ, 1863.
24. Киевский телеграф. — Київ, 1875.
25. Пчела. — Спб., 1875, 1876, 1878.
26. Древняя и Новая Россия. — Спб., 1875.
27. Вестник Европы. — 1883, і 1888. — Спб.
28. Библиот[ека] Зап[адной] полосы России. — Київ, 1881.
29. Библиот[ека] для чтения. — Спб, 1840.
30. Северн[ая] пчела. — Спб., 1861.
31. Домашня[я] беседа. — Спб., 1861.
32. Русский инвалид. — Спб., 1861.
33. Русская речь. — Спб., 1861.
34. Маяк. — Харків, 1842.
35. Оренбург[ский] листок. — Оренбург, 1898.
36. Кам[ско]-Волж[ский] край. — Казань, 1897.
37. По морю и суше. — Одесса, 1896.
38. Литературное наследие Н. Костомарова, — Спб., 1890.
39. Украинская старина. — Харків, 1866.
40. Хуторна поезія П. Куліша. — Львів, 1881.
41. Сочинения Белинского, т. V.
42. П. В. Анненков и его друзья. — Спб., 1892.
43. Русск[ие] ведомости. — Москва, 1895 — [18]97.
44. Нижегородские губ[ернские] ведомости, 1858 і 1896.
45. Церковні метрики села Моринець, 1814; села Кириловки, 1806 — 1829 і містечка Лисянки,
1822 — 1829.
46. Листи приватні: А. О. Ускової, Л. М. Жемчужникова, П. А. Куліша, Б. Г. Суханова-
Подколзіна, М. І. Стороженка, К. Ф. Юнге, В. Г. Шевченка, П. М. Шевченка, П. М. Шевченка,
А. Л. Костомарихи, дд. Абрамцова, Михайлова, Єфимовського, І. Шрага, О. Тищинського, П.
Крамаренківни, К. Болсуновського, Котюха, Плациндаря, Штангея, Тимченка і ін.
47 — 89 — дрібні друковані жерела.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

Воспоминания... — Воспоминания о Т. Г. Шевченке А. Чужбинского. — Спб, 1861.
Воспоминания о Шевченке... — те ж.
ДМШ — Державний музей Т. Г. Шевченка (Київ).
Жизнь и произведения Шевченка — Чалый М. К. Жизнь и произведения Тараса Шевченка (Свод
материалов для его биографии). — К., 1882.
Записки... — Записки, або Журнал Тараса Григоровича Грушівського-Шевченк. — У кн.: Кобзар
Тараса Шевченка. — Львів, 1895. — Т. 3.
ЗНТШ — Записки Наукового товариства імені Шевченка, Львів.
ІЛ — Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка АН УРСР.
Кобзар, 1876, т. I — Т. Г. Шевченко. Кобзар з додатком споминок про Шевченка писателів

Тургенєва і Полонського. — Прага, 1876. — [т. І].
Кобзар, 1876, т. II — Т. Г. Шевченко. Кобзар з додатком споминок про Шевченка Костомарова

і Микешина. — Прага, 1876, — [т. II].
Кобзар Т. III. — Кобзар Тараса Шевченка. — Львів, 1895. — Т. 3.
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Литературное наследие... — Литературное наследие... Н. И. Костомарова. Спб, 1890.
Листочки... на могилу Шевченка... — Листочки до вінка на могилу Шевченка в XXIX роковини

його смерті. — Львів, 1890.
Метричні книги... про померлих — Метричні книги кирилівської церкви за рік... про померлих.
Метричні книги... — Метричні книги Кирилівської церкви, — 1823. — № 4.
Поэмы и повести... — Поэмы, повести и рассказы Т. Г. Шевченка, писанные на русском языке.
— К., 1888.
Свод материалов... — Чалый М. К. Жизнь и произведения Тараса Шевченка (Свод материалов

для его биографии). — К., 1882.
Хуторна поезія — Куліш П. О. Хуторна поезія. — Львів, 1882.
Чалий — Чалый М. К. Жизнь и произведения Тараса Шевченка (Свод материалов для его

биографии) — К., 1882.
Художник — Художник. Автобіографічна повість Т. Шевченка. — У кн.: Кобзар Тараса

Шевченка. — Львів, 1895. — Т. 3.

[317]Далі...

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/5334.html

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/5704.html

3. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/5704.html

4. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/5985.html

5. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/6538.html

6. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/7114.html

7. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/7728.html

8. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/8810.html

9. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/9198.html

10. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/9807.html

11. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/10637.html

12. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/10637.html

13. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/10756.html

14. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/11082.html

15. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/11699.html

16. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/12792.html

17. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/13401.html

18. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/14010.html

19. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/14590.html

20. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/15339.html

21. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/15924.html

22. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/16507.html

23. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/16842.html

24. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/17669.html

25. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/19264.html
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[1]Кониський О. Я. Тарас Шевченко-Грушівський: Хроніка його життя

ВСТУПНЕ СЛОВО

Життя Т. Г. Шевченка завжди інтересовало мене до високого ступня, а проте, до р. 1891 не

приходило мені ніколи на думку взятися до написання його життєпису. Спонукало ж мене до

праці, що нині подаю, от що:
Коли р. 1891 стало знати, що справу реорганізації Товариства ім. Шевченка на Товариство Наукове

можна уважати доведеною до здійснення, я бажав, щоб першим виданням зреформованого

Товариства була можливо повна, докладна життєпись патрона Товариства, написана рідною його

мовою. З просьбою написати таку життєпись вдавався я до чотирьох учених українців, що, як я
запевне відав, інтересовались життям нашого поета і працювали — хто коло життєписі, хто коло
розгляду творів поета. На жаль, «брак часу» не дав шановним ученим сповнити се. Відаючи, що
вп. М. К. Чалий злаштовав друге видання своєї праці «Тарас Шевченко и его произведения», я
вдався до його, просячи, чи не переложив би він свою працю на рідну мову і дав видати нашому

Товариству. Д. Чалий перекладу на себе не взяв, але, нехай здоров буде, згодився, щоб я переложив
його працю, і охоче дав мені перечитати першу главу своєї праці, влаштованої до другого видання.
Перечитавши її в гурті з близькими до мене людьми і порадившись, ми впевнилися, що братися
за переклад не можна, а ще менш можна сподіватися можливості виконати умови перекладу.
Тим часом наближалася година друковати першу книжку органу зреформованого Товариства

— «Записок». А вже ж та перша книжка повинна була містити невідмінно біографічну працю

про Шевченка. Тоді я за порадою Василя Вовка-Карачевського (земля йому пером!) написав і
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перечитав близьким своїм товаришам свій нарис «Дитинний вік Шевченка» — і, подавши його

до «Записок», став на тому, щоб збирати життєписний матеріал та, переглядуючи його критично,
написати нариси про ціле життя генія нашого слова.
Впродовж майже п’яти літ я не жалів ні часу, ні праці, ні коштів на збирання матеріалу і на

неминуче потрібні поїздки кільки разів на села, де перебував Шевченко під час важніших моментів

свого віку до заслання. Як спроможно було і як зумів, я написав і надруковав в «Записках» і «Зорі»
свою працю, обнявши ціле життя многострадального поета.
Тим часом виділ нашого Товариства вдався до мене: чи не взявся б я з своїх нарисів скомпонувати
суцільну біографію Шевченка? Я охоче згодився на се, спонуканий двома причинами: а) пишучи
свої нариси, я інде через власний недогляд не спожив іншого матеріалу життєписного; опріч того,
заким друковалися нариси, поприходили до мене нові матеріали і декотрі такі, що уважаючи на

їх, треба перемінити де в чому не тільки деталі, а часом і грунтовий погляд на той чи сей факт —
і б) рік 1898 — рік ювілеїв (250 літ від початку Хмельниччини; 100 літ від часу першого видання

«Енеїди» Котляревського; 50 літ від часу скасовання в Галичині крепацтва) — є першим ювілейним

роком нашого Товариства 25 літ його істновання. Невіддільною частиною святковання того

повинно бути видання, присвячене пам’яті патрона Товариства — дійсного родоначальника нашої

літератури, яко сили національно-культурнї; оновителя нашого слова і покажчика поступового

шляху в сфері національних і гуманно-демократични ідей.
Одначе зібрані і згуртовані мною матеріали все ще не повні, а через те і чимало ще прогалин в

житті Шевченка; до того ж ще не маємо ні історії його творчості, ні критичного розгляду його

творів; та й невідомо, чи скоро дождемося ми всього того, без чого повна життєпись, така, щоб
всіма сторонами обіймала життя художника, поета, українця і чоловіка діло неможливе.
Праця, яку я подаю, далека ще від такої бажаної життєписі; я вважаю її тільки хронікою

Шевченкового життя і прошу як таку її трактовати.
Матеріал, яким я орудовав, я пильновав, простуючи хронологічною стежкою, упорядковати так,
щоб він давав читачеві, можливо, певну відповідь на питання: що за чоловік був Тарас Шевченко?
який його портрет матеріальний? яка була його постать, вдача, характер, серце? чи любив він

гроші, чи дбав про вигоди свого матеріального життя? чи любив жіноцтво? які були відносини

його до жіноцтва, до близьких йому кревняків і приятелів, до людей взагалі? чого вимагав від

людей в своїх зносинах з ними? чи відрізняв в відносинах українців і не українців? що саме і більш

за все сприяло і шкодило розвиткові його яко художника і яко поета? коли, де саме і під впливом
кого або чого написав він свої твори? яка була його освіта і розвиток взагалі? хто були його

керманичі і поклонники? І, нарешті, розгорнути ті душевні його прикмети, що давали, дають і
даватимуть йому поклонників.
Чи відповідає моя праця на такі питання — судити не мені; я скажу тільки, що я зробив, що
спроможен був зробити, і щасливий тим, що на краю моєї сороколітньої письменської діяльності

стане праця про життя того чоловіка-українця, якого я глибоко і побожно шаную.
Є ще одно — найголовніше — питання: які були у Шевченка ідеали в найважніших сферах життя

людського? Але на се питання хроніка моя відповіді не дає; відповісти на се питання повинен

критичний розгляд Шевченкових творів.

У Києві 14/26 — V — 1897
О. К.

[2]Далі...
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ДИТИННИЙ ВІК ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

(1814 — 1829)

...Як побачу

Малого хлопчика в селі,
Мов одірвалось од гіллі.
Одно-однісеньке під тином,
Сидить собі в старій ряднині,
Мені здається, що се я,
Що се ж та молодість моя.
Шевченко (Кобзарь. — 1876. — Т. 1. — С. 233)

І

Тарас Григорович Шевченко-Грушівський родом з Звенигородського повіту 37 (в Київщині). З усіх
12-ти повітів Київщини повіт Звенигородський і тепер ще, коли майже усі ліси сплюндровано,
видається красою своєї природи. Вітки Карпатів перерізують його і вдовж і поперек. Найвищий
шпиль горбів сягає до 700 ступнів. Тим-то більша частина повіту, найпаче куток південно-
східний, горбковата, хвилясто-розлога. З півночі на південь повіту плине річка Гнилий Тікич,
приймаючи чимало невеличких допливів: Шполу, Полівку, Посоховату, Вільшану і інші. Взагалі
місцевість повіту, найпаче тепер, коли лісів нема, не маючи характеру лісового, не набрала і

характеру чисто степового; хоч і зустрінете степову розкішну рівнину, заслану зелено-оксамитовим
килимом, але вона не велика, і глянь: впирається вона в гору, колись покриту було віковічним

гаєм! Зустрінете гарну долину між горбами, а за нею зараз байрак, підперезаний веселим

гайком. Така різноманітність надає обширу характер країни, середньої між степовою і лісовою.
Не почуєте тут того потужного стогону, що під час бурі реве в лісі; нема і того невблаганного

приголомшування пустелі, яким дише степ влітку під час спеки; тут усе: і густа блакить неба,
і зелений або жовто-золотий килим поля, і гомін гаїв, і журливий та сумний вид могил, і тиха
течія річок, і скляний поверх ставів мають вдачу тиху, привітну, м’яку, що не тільки не дратує дух,
не озвірює чоловіка, а лащить серце пестощами нені доброї, ніжної, гріє його теплом кохання,
наливає в душу того ліризму, що вабить до життя спокійного, до волі та до згоди і братолюбія

між людьми. Найбільшою красою видається північно-східний куток Звенигородського повіту.
Тут навкруги містечок Вільшаної та Лисянки порозкидалися густі та людяні села. Колись, було,
вони тонули в густій сутіні темних лісів та прегарних садів. Краса природи, мабуть, перш за

все сприяла тому, що в сьому кутку, як і в сусідньому з ним кутку Каневського повіту, пишалося
колись малярство, найпаче між духовенством: ледві чи було таке село, щоб не було там свого

маляра. Тепер за останні роки тут і малярство підупало. З сього кутка, опріч добрих художників,
як Сошенко, Превлоцький і інші, вийшов не один письменник, не один учений, перейнятий ідеєю
свідомої глибокої національної любові до України 38. Так от в сьому хвилястому та зеленому

кутку Звенигородського повіту є двоє сіл: Моринці і Кирилівка 39, яких до віку вічного не забуде

український народ: доки житиме на світі українське слово, доки лунатиме українська пісня, доти
Моринці і Кирилівка стоятимуть перед очима історії відродження українського письменства і

національно-культурнго життя нашого, бо ймення сих сіл навіки нероз’єднано зрослися з йменням
генія українського слова Тараса Шевченка, що [став] на сторожі біля нашої національності.
Кирилівка і Моринці належали до маєтностей Енгельгардта. Між кирилівськими крепаками його

з початку XIX віку була родина посполитого Івана і жінки його Марти Шевченків-Грушівськи 40.
Син його Григорій одружився з дочкою посполитого з Моринець — Якима Бойка — Катериною,
і жив з нею при батьках в Кирилівці. Невідомо певно, з якої причини Григорій, поживши кільки

років з батьками, перебрався в Моринці? Мабуть, тісно було жити, бо у батьків, опріч його, було
ще шестеро дітей, а у його теж було двоє: Катерина і Микита. Тим часом сусідня з хатою його

тестя, межа в межу, хата посполитого Копія 41 опустіла, Яким Бойко — не відомо мені, якими
заходами, — придбав собі Копіїв грунт і хату і переселив туди свого зятя Григорія Шевченка. Тут
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ото 25 лютого ст. ст. р. 1814 Катерина Шевченчиха повила сина Тараса. Дитину хрестили 28
лютого, хрещеним батьком був моринецький посполитий Григорій Дяденко. Хрестив свящ[еник]
Іван Базаринський 42. Григорій Шевченко, як і всі крепаки, бідовав; але він був стельмах, дещо
заробляв і сяк-так перебивався б, коли б був не напосівся на його Копій; а то, коли няти віри

народному переказу, Копій, помщаючись за те, що Шевченко живе на його грунті, забрав у його
розбишацьким чином і овець, і корову і приневолив покинути його хату. Батько і тесть Григорія
бачили, що Копій руйнує побут їх дітей; тямили, що з таким розбишакою нічого вони не вдіють, і
стали на тому, щоб Григорій кидав Моринці і перебирався в Кирилівку. Вони купили йому грунт

і хату у Тетерюка за 200 рублів «асигнаціями». Коли саме Григорій перебрався назад в Кирилівку
— запевне не відомо; але, в усякому разі, не пізніш р. 1816; бо р. 1817 Григорієва родина з

сином Тарасом записана вже в книгах не Моринецької, а Кириловської церкви В Кирилівці вже й

перебував Тарас перші 15 років свого віку, аж доки не взяли його до панського двору.

37 Сучасний Звенигородський повіт межує: в головах з повітом Каневським; у ногах його лежить
Херсонщина; на захід сонця новіти Уманський та Таращанський; на сході — повіти Чигиринський

та Черкаський. Обшир повіту займає ледві 63 квадр[атні] милі; людності на сьому обширі більш
200 тисяч; людність мало що не вся — 90 % українська, православної релігії, хоча за останні 25
р. чимало православних перейшло на штундову віру; людність переважно — 85 % прості селяне з

колишніх крепаків. Панів, щоб признавалися до національності маси народної, нема. Пани —
здебільше поляки та «обрусителі» з великоросів або з німців і вельми мало вони піклуються

про освіту та добробит народу. Народ живе з хліборобства; грунт землі дуже добрий, але ж

землі у народу занадто мало. Колись заробляли ще з чумацтва, з пчільництва та садівництва;
але тепер все се зникло; чумацтво — натурально — не встояло проти залізниці; малоземелля
знівечило садівництво і пчільництво. До того ж великі не в міру податки, темнота і брак

впливу людей освічених. А через все оце сучасна маса народна страшенно бідує всіма сторонами

свого матеріального і духово-морального побуту. 38 Петро Гулак-Артемовський, Петро і Феофан
Лебединці, Іван Нечуй-Левицький і ін. 39 Моринці лежать трохи що не біля самої межі Каневського

повіту; Кирилівка — трохи на південь, за 6 — 7 кілометрів від Моринець. Осажено оці села не

пізніш XVII віку; бо відомо, що р. 1730 в Моринцях було вже 30 дворів посполитих, а в Кирилівці
р. 1741 було 130 хат посполитих і 900 людності. Запевне відомо теж, що в обох селах в першій

половині XVIII в. були церкви греко-католицької релігії, в обох во ім’я св. Івана Богослова.
З початку віку XVIII Кирилівка і Моринці входили в склад величезного ключа Вільшанського

маєтностей хорунжини коронної княгині Яблоновської, потім маєтності ті перейшли до відомого

в історії Катерини II Потьомкіна, а від його — до Василя Енгельгардта, що доживав віку і вмер
у Вільшаній. Після його Вільшану, Кнрилівку і Моринці одідичив нажирований син його Павло

Енгельгардт. Перегодом маєтності Енгельгардта, невідомо мені якою стежкою, перейшли до рук
польського пана Еразма Фльоровського (Фльорковського. — Ред.). Останній під кінець рр. 60
збанкротовав, добра його пішли на ліцитащю Кирилівку придбав Микола Терещенко, а Моринці

графиня Браницька. Нині в Кирилівці більш 4, а в Моринцях більш 3½ т[ис]. людності. В обох

селах церкви і школи, але школи, звісно, мовою не народною, а чужою. Треба зауважити, що,
опріч Вільшаної, недалеко від Кирилівки і знаменита Лисянка та й інші села, де р. 1768 гуляли

гайдамаки. В Лисянці хозяйновали ватаги Романченка, Богуна, Джурджі і інші. Трохи далі в

сусідніх селах навкруги Кирилівки гуляли ватаги Носа і інші. 40 Рід Шевченків і Грушівських в

Кирилівці дуже давній. На превеликий жаль, недостача до р. 1806 в Кирилівській церкві метрик

не дала мені з’ясувати родовід Шевченків з початку роду. Відомо (див.: ЗНТШ. — Т. V), що
на просьбі кирилівців до переяславського єпископа Гарвасія між підписаними 80 селян[ами] на 10
місці стоїть Грицько Грушівський, а далі є Захар і Євстрат Шевченки. Можлива річ, що якийсь

Грушівський побрався з Шевченковною або Шевченко з Грушівською і став писатись Шевченко-
Грушівський. В «Исповедной записи» р. 1806 стоїть: «Іван Шевченко 64 літ; жінка його Марта;
діти: Омелян, Савва, Павло, Григорій; дочки: Домникія, Олена, Домникія» У Григорія — жінка

Катерина і дочка їх Катерина. Потім по книгам 1814, 16 і ін. та сама родина пишеться вже

Шевченко-Грушівський. В метриках шлюбу Катерини Григорівни і смерті матері її вони записані

— Грушівськими. Варфоломій Шевченко теж повідав (див.: Правда. — 1876. — № 1. — С. 24),
що Тарас в школі іменовався Грушівським. Під кінець 20-х рр. остання назва по книгах церковних
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зникає. З сього можна гадати, що чи не Іван Шевченко, побравшись з Грушівською, був першим
з двома родинними йменнями. Опріч Тараса у батьків його були ще сини: Микита і Йосип та

дочки: Катерина (побралася з Красицьким), Ірина (Ярина, побралася з Бойком) і Марія (вмерла
в дівках). У Микити сини: Петро і Прокоп та дочка Ірина (подружилася з Ковтуном). У Йосипа,
жонатого з сестрою Варфоломея Григоровича Шевченка — Мотрею, сини: Трохим, Іван і Андрій.
41 Копій той (від кого куток Моринець, де стояла хата його, і досі зоветься Копіївщиною) був
чоловік ледачий, злодій великий; за се Енгельгардт завдав його чи в Сибір, чи в москалі; а він «не
будь дурним, взяв да і втік, назбирав собі ватагу таких голінних молодців, як сам, окукобнвся з

ними десь в лісі (тоді навкруги Моринець були великі, темні ліси, просто самі нетрі непроходимі»
(див.: Зоря. — 1892. — № 5). З того кубла і «почав Копій набігати на людей та грабовати робом
розбишацьким, по-гайдамацьки з ножем за халявою». Кільки разів серед ночі нападав він і на

Григорія Шевченка, за те що взяв його хату. Прийде було серед глухої ночі, стукається в вікно.
Шевченко відчинить кватирку, спитає: «Хто і чого тобі треба?», — а той відповідає: «Копій, от
хто! з товариством прийшов до тебе в гості. Забрав єси мій грунт і хату, дак тепер годуй нас. Не
даси по-чеськи, — так даси по-песьки». Отаким робом Копій чисто об’їв Шевченка; за недовгий
час забрав у його дванадцятеро овечат і корову та ще й каже: «Корову з’їмо, хату спалимо і

самого тебе замордуємо. Не хочеш сього, дак геть з моєї хати вибирайся». Такий переказ чув

я від Петра Микит[овича] Шевченка, від матері його і від Олексія Гончаренка. Опріч того, і
моринецький панотець Іван Березницький переслав до мене такий самий переказ, записаний із

уст моринецьких стариків. «Мусив послухатися». 42 Див. [2]Метричну випись з книг моринецької

церкви, надруковану двічі в «Київській старині. ([1891. — № 2. — С. 315 — 316]) і в «Зорі». —
1891. — № 5. — С. 97 — [98]. Коментар ...Яким Бойко — не відомо мені, якими заходами,—
придбав собі Копіїв грунт... — Документальних відомостей про Копія не виявлено. Не виключено,
що перекази про нього мають легендарний характер. Григорій Шевченко з родиною переїхав до

Моринців у період між ранньою весною (постом) 1810 р. і травнем 1811 р., коли у них (уже в

Моринцях) 28 травня народився син Микита. [3]Попередня [4]Наступна
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1.1.4 (2007-04-04 08:47)

[1]Кониський О. Я. Тарас Шевченко-Грушівський: Хроніка його життя [Дитинний вік, стор. 2]

II

З усього життя Тараса Шевченка певного фактичного матеріалу про його дитинний і парубоцький

вік ми маємо найменш. Матеріалом за сей вік перш за все мусимо брати автобіографічний лист

поета до Олександра Оболонського 43 та дрібні споминки його, порозкидувані — що в віршах, що
в оповіданнях, писаних мовою російською 44, а що в листах його до приятелів і до кревняків. На
жаль, споминки ті короткі, часом невиразні, часом поплутані, а інде і непевні, взагалі ж убогі вони.
Шевченко не любив розповідати широко про своє життя, хмарне і тяжке, а коли що й розповідав,
так завжди коротко, не доводячи до краю 45. Коли заходила про се розмова, Шевченко не любив

висловлюватись і взагалі в йому знати було скритість 46. Додавши до отого основного матеріалу
життєписного деякі споминки Шевченкових кревняків, звістки, переказані деким з старих людей

з Кирилівки, що знали Тараса дити ною, перевіримо їх скільки можливо і, згуртовавши все те,
розповімо про дитинний вік поета, скільки можна ширше. Як минали перші 6-7 літ дитинного віку
Тараса жодних звісток про се нема. З того, що Тарасові батьки були крепаками, не трудно вгадати,
яке вони провадили життя, які були у них обставини матеріальні, які достатки. Батько Тарасів

був людина тиха, рахманна, трохи письменна, вмів читати по-церковному. Опріч хліборобства,
він стельма ховав, а інколи і чумаковав 47 (властиво фурмановав), але чи багацько ж він заробляв
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на себе? То був час (перша чет вертина віку XIX) найвищого розквіту крепацтва і утисків після

втихомирення гайдамаччини і прилучення Правобережної України до Росії. Всі крепаки, роблячи
тоді майже день в день на панів, жили злиденно. Нема причини гадати, щоб і Тарасові батьки

жили ліпше за інших і не зазнавали злиднів. «Хата 48 їх (в Кирилівці) була убога, стара, але зокола
побілена; на ній почорніла солом’яна стріха з чорним димарем. Коло хати на причілку яблуня з

краснобокими яблуками, а округ яблуні квітник старшої Тарасової сестри Катерини, «його няньки
незабутньої, терпеливої, ніжної». Біля брами стояла верба розлога з засохлим верхів’ям, за вербою
клуня (стодола), біля клуні стоги збіжжя, за клунею по косогору йшов сад густий, темний, тихий.
За садом левада, за левадою долина, а в долині ручай тихий, що ледві бренів; ручай обсажений

вербами, берестами та калиною і закутаний темно-зеленими лопухами». В оцьому ручаю під

навислими лопухами купається було «оклецковате, біляве хлоп’я (себто сам Тарас), викупавшись,
перебіжить він через долину і леваду, прибіжить в сад, впаде під першою грушею або яблунею і

засне спокійним, дійсне незворушейим сном» 49. Хата Шевченкових батьків, як знати по останкам
печища і ін., що я бачив р. 1892, була невеличка, звичайна хата убогого селянина, ступнів 7-8
в довжину, до ступнів шести завширшки. Задля тієї сем’ї, яка була у Григорія Шевченка, хата
тісна; на той час, з якого Тарас пам’ятає себе, — в тій хаті, опріч батьків його, жили старші за

його сестра Катерина, брат Микита та молодший брат Йосип і сестри Ірина та Марія. Коли не

помилився Петро Павлович Шевченко (брат Тарасів в третіх, розповідаючи мені), дак вкупі з

родиною Григорія якийсь час жила родина і його батьків. Вся родина Григорія була — малеча,
напр[иклад] р. 1820, З якого, можна гадати, Тарас пам’ятав себе, старшому хлопцеві Микиті

йшов 13 рік. Значить, на таку родину був один-єдиний робітник-дбаха, батько; та й той, може,
щодня на панщині. Очевидно, що з дітей не могло ще бути ні праці, ні запомоги; всі вони були

такого ще віку, що вимагали од батьків єдине — годовання і догляду. І мені здається зовсім

певним, коли Тарас, згадуючи батьківську хату і життя в їй, каже, що там була «неволя. Робота
тяжкая... Ніколи І помолитись не дають» 50. Нужда, неволя та праця тяжка були в Шевченковій

хаті такі великі, що поет рівняє хату до пекла. В тій хаті, каже поет, «я мучився колись, мої
там сльози пролились» 51. Панщина забирала у матері час, і тим самим забирала і у неї, і у
дітей неминуче потрібний, навіть хоч би один матеріальний догляд. Тим-то Тарас, молодші за
його брат і сестри зростали майже без догляду. Нікому було доглядати: єдиною його «нянькою
незабутньою, терпеливою, ніжною» була сестра його Катерина, на вісім літ старіша за його. Але
ж невеличкого догляду можна сподіватися від дівчини підлітка, та ще коли у неї на руках, опріч
Тараса, троє менших за його. За доброго ладу Катерині Григорівні самій ще треба було догляду та
матчиного пікловання і научування. Вже ж коли мати була на панщині, так Катря, опріч догляду
за дітьми, мусила доглядати і дбати і про господарство жіноче, і в хаті, і надворі: корову до

череди прогнати, з череди зустріти, нагодовати і подоїти; приглянути, може, й за овечатами, і за
дробиною. Таким чином, хоч би як вона запопадливо не пікловалася про Тараса, а увесь її догляд
не йшов, не можна було йому йти далі того, щоб вранці дитину вмити, розчесати, Богу помолити
та сніданням нагодовати. Часом, може, те снідання було тільки й того, що дасть хлопцеві шматок
хліба. Таким чином, цілий день Тарас був під доглядом єдине Господа Бога! Ішов він собі з хати,
ходив, бігав, вештався де-хотя, бавився собі на волі, як умів і бажав, чи сам, чи з іншими такими,
як сам, недоглядними крепацькими дітьми. Ніхто його не спиняв, ніхто не навчав; гуляв він

собі на вулиці, на городі, в саду, в леваді; хата їх стояла на краю села, дак, певна річ, ходив він
гуляти і в ліс, і в поле. До господи вертався він, звичайно, замурзаний, часом з гулею на лобі, з
підбитим оком, часом з різачкою в животі, коли було наїсться глини, а він любив її їсти... Так і за

нашого часу зростає по селах без догляду велика сила дітей. Повна воля дитині вештатися і бігати
де хоче і скільки хоче, маючи свої лихі сторони, має і добрі: дитина мусить сама мірковати про

свої забавки; привчається мізковати, придивлятися до всього, що діється навкруги, спостерегати і
природу, і людей. Так було і з Тарасом, — і воля його, не спинена зайвою часом опікою догляду,
мала добрий вплив на розвиток і склад його хисту і кебети. Ходячи по могилах та по долинах, по
ярах та по гаях, сидячи біля ставу або біля ручая в саду, він придивлявся до всього і мірковав своїм
дитинячим мозком. Хлопець з природи цікавистий і перенятливий, він придивлявся до природи,
прислухався до гомону її і переймався вражіннями її. Гайсання вітру по полю, гомін листви в

дуброві, пісні солов’я і щебетання птаства глибоко западали в молоду його душу; природна краса
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місцевості брала його за очі, вабила його серце і наповал а незримими чарами; вона, властиво,
більш за все не давала йому сидіти в тій хаті, де він бачив «пекло». На волі, на просторі, найпаче
на шпилю Пединівської могили, де був і вітряк, і печера 52, або в кущах густого саду Желеха в

душу до маленького Тараса западали перші зерна тієї широкої фантазії, що потім розгорнулася так

сяєвно, пишно, розкішно. В голівці дитини природа будила прирожденну Тарасові допитливість,
бажання довідатися, спізнати, що, як і через що так сталося і так діється в природі? Лежачи було
під грушею чи під яблунею в батьківському саду, «дивиться він на супротилежну могилу, дивиться,
дивиться і сам себе спитає: «А що там, за горою? Там повинні бути залізні стовпи, на яких стоїть
небо. А що коли б піти та подивитися, як там вони підпирають небо? Піду: аж воно недалеко» 53.
Про ті залізні стовпи, що підпирають небо, певна річ, не раз доводилося йому чувати і від людей,
старших за його. І от раз якось, коли Тарасові йшло шосте або сьоме літо, зайнялося у його

непоборене бажання піти подивитися на ті залізні стовпи. «Пішов він через долину, через леваду
просто на гору. Вийшов з села, минув царину, пройшов з півверстви полем; на полі стоїть чорна
могила — висока. Він зліз на могилу, щоб з шпилю подивитися, чи далеко ще до тих залізних

стовпів. Стоїть він на могилі, дивиться навкруги: і по один бік село, і по другий бік село; там з

темних садів визирає церква на три бані під білою бляхою і з другого боку визирає така ж церква.
Ні, каже він собі на думці: сьогодні вже не піду до тих стовпів; нехай завтра укупі з Катрею Вона

пожене корову до череди, а я піду до тих стовпів. А сьогодні одурю брата Микиту, скажу, що
бачив ті стовпи, що підпирають небо». З такою думкою Тарас покотився котькома з могили і

рушив до господи, та не вгадав дороги і взяв на чуже село. Іде собі і певен, що йде в Кирилівку На
щастя, зустріла його валка чумаків. Один з них і спитав Тараса — А куди ти мандруєш, паробче?
— Додому. — Де ж твоя домівка, небораче? — В Кирилівці. — Так чого ж ти йдеш на Моринці?
— Я не на Моринці, а на Кирилівку йду. — А коли на Кирилівку, так сідай на мою мажу; ми
довеземо тебе додому. Посадили його на віз; дали йому батіг в руки; він поганяє волів та й гадки
собі не має. Під’їздячи до села, він пізнав свою хату і гукнув: — Он де, он де наша хата! — А

коли ти бачиш вже свою хату, то йди собі з Богом Чумак зсадив його з воза на землю і мовив

до товаришів — Нехай іде собі з Богом. Надворі вже смеркало, коли Тарас прийшов до свого

перелазу. Глянув через перелаз на двір, там під хатою на темнозеленому спориші оксамитовому

сидять його батьки, брати й сестри і вечеряють; тільки Катерина не вечеряє, стоїть біля дверей,
підперши голову рукою, і ніби позирає на перелаз. Ледві Тарас висунув голову з-за перелазу, вона
його побачила і скрикнула: «Прийшов, прийшов!» Підбігла до його, вхопила на руки, помчала
двором і посадовила вечеряти. «Сідай, приблудо, вечеряй». Нагодовавши, Катря повела його

спати, поклала на постіль, перехрестила, поціловала і, усміхаючись, знов назвала його приблудою.
Тарас довго не засипав, все думав про залізні стовпи та мірковав чи говорити про них Катерині і
Микиті, чи ні? «Микита, — думає собі Тарас, — був вже з батьком в Одесі і, певно, там бачив ті

стовпи. Як же говоритиму про їх, коли я їх зовсім не бачив? Катерину можна б обдурити, та ні, і
їй нічого не скажу», мірковав собі маленький Тарас 54. Оцей епізод з дитинного віку Тараса треба
вважати ціл ком достовірним: бо про його, опріч самого Тараса, розповіли майже однаково і інші
люде. Першим розповів його О. М. Лазаревський 55, коли ще російські оповідання Шевченка,
де в «Княгині» розказав і поет про ті стовпи, не були ще надруковані, значить, Лазаревському
розповів хтось з Тарасових кревняків. Перегодом те саме читаємо в «Споминках» 56 Варфоломея

Шевченка з додатком деяких подробиць, які здаються мені непевними. Напр[иклад], Варфоломей
каже, що коли Тарас вернувся з своєї «подорожі» до «стовпів», дак брат Микита хотів його побити,
але сестра Ірина заступилася і не дала, за те б то Тарас і любив її більш за всіх своїх братів і сестер.
Тут очевидна помилка: Микита не був такий старший за Тараса, щоб останній дався йому побити;
а Ірина була на два роки молодша за Тараса і, очевидна річ, не спроможна була заступатися за його,
а тим паче «взяти на руки і положити в постіль». Не певне й те, що Тарас, пішовши до «стовпів»,
коли прийшов в Пединовку (село верстов 4-5 від Кирилівки), дак здивовався, що є на світі ще й

інші села. Коли Тарас відав тоді, що є Одеса, так чудно б було йому не відати, що є Пединівка!
Нарешті, Варфоломей подав не певну звістку, що Тарасової матері під час того епізоду не було

вже на світі. Небавом побачимо, що Тарас осиротів після матері на десятому році. В усякому

разі, головні риси наведеного епізоду свідчать нам, що Тарас на 6-7 роки був дитина допитлива,
правдива, розважна і що сестра Катерина любила його і як змога пікловалася про його, вона з
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усієї родини більш за всіх і впливала на Тараса. Сама вона була вдачі доброї, ніжної; під впливом
її вдачі зростала і розвивалася прирожденна Тарасові любов до природи, до людей і добрість

його. Тарасів портрет на 6-7 році здається мені більш-менш от яким: білявий, оклецьковатий,
меткий, непосидящий; хлопчик цікавий і допитливий; босоногий, часто замурзаний; обірваний;
пустотливий, але розважливий, розумний, перейнятливий і добрий. Небавом в характері його

спостережемо упертість, риси неслухняності, задирливості, хитрощів і замкненості в самому собі.
Сприяли сьому те безталання, ті нещасливі обставини життя родинного, що невилазно сиділи в

хаті його батьків, що раз у раз все більшали і позбавляли його і сестриного, і матчиного догляду.
Насовується хмара негоди, сліз, і недоля змалку обгортує Тараса так чіпко, що не покидає вже його
до останку. Похмурий обрій життя його все темнішає і не прояснюється за увесь час дитинного віку
поета. 43 Народн[ое] чтеніе. — 1860. — Кн. II. — [С. 229 — 236]. 44 Поэмы, повести и рассказы

Т. Г. Шевченка, писанные на русском языке. — Киев, 1888. 45 Костомаров [М. І. Споминки про

Шевченка]. — Кобзар. — Прага, 1876. — С. VII. 46 Русск[ое] слово. — 1861. — Кн. [V. — С. 1
— 39]. (Сей журнал видавав граф Кушелев-Безбородько. По царському приказу «Русское слово»
і «Современник» заборонено р. 1866). 47 Див.: Поэмы и повести. С. 130 — [131]. 48Ibidem. —
С. 659. 493 Ibidem. — Року 1892 я був в Кирилівці і оглядував останок того саду і ручаю. Звісно,
через більш ніж 70 років не багацько лишилося з того саду; але знати, що дійсне колись сад був

добрий. Місцевість зовсім вірно описав Тарас в «Княгині». Місцевість прекрасна. 50 Кобзар. —
Прага, [1876]. Т. II. — С. 152. 51 Ibidem. 52 З листа Прокопа Шевченка [(ІЛ. — Ф. 77. — № 127.
— Арк. 9 — 10, зв.)] і з розповіді Петра Павловича Шевченка. 53 Поэмы и повести. — С. 660. 54

Ibidem, [с. 661]. 55 [2]Лазаревский А. Материалы для биографии Т. Гр. Шевченка. — Основа. —
1862. — Кн. III. — [С. 4 — 5]. 56 [3]Правда. — 1876. — № 2. — С. 68. [4]Попередня [5]Наступна
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1.1.5 Перекази сучасників про дитинство Шевченка (2007-04-04 17:46)

Дед Шевченка (со стороны отца) по ремеслу был швець; отсюда произошла и фамилия его.
Родители его были крепостные крестьяне помещика Энгельгардта; отец родом из с. Кирилловки,
а мать — из с. Моринцов (оба села Звенигородского уезда).
Женившись, отец Т. Гр., по распоряжению помещика, переселялся на короткое время (года на
полтора *) из Кирилловки в Моринцы. Вовремя этого переселения и родился наш поэт, в 1814
г. 25 февраля **. Таким образом, родиною Шевченка было с. Моринцы, а не Кирилловка, как
думали до сих пор. Но подрос и стал помнить себя он уже в Кирилловке, почему и все детские

воспоминания его связаны с этим селом.
Первые годы детства Т. Гр. прошли незаметно. В семье его сохранилось предание, что Шевченко

в раннем своем детстве любил очень есть землю: бывало, не досмотрят за ним — животик у

Тараса и вздует, точно в болезни какой; расспросят, и окажется, что он земли объелся.

Ал. Лазаревский, Материалы для биографии Т. Гр. Шевченка, «Основа», 1862, березень,
стор. 3. [Див. [1]переклад.]

Автор помиляється. Батьки Шевченка прожили в Моринцях п ять років (1810 — 1815 рр.). — Ред.
* Дата подана за старим стилем. — Ред.

* *
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Тарас Шевченко родился посреди степей Днепровских, и там, с молоком матери, всосал

любовь к родине, ее предания, ее поэтические песни. Грустная песнь носилась в убогой хате;
качалась убогая колиска; мать прерывала пенье... и горячие, сердечные слезы капали на его лицо;
мать брала его на руки, повитого в лохмотья, и плелась с ним на панщину в зной и ненастье.
Подрастая немного, он уже слушал козацкие песни и рассказы старого деда — современника,
а быть может, и сподвижника гайдамак, — который выводил перед его глаза кровавые сцены,
полные ужаса и отваги. Все закаливало эту душу. Жизнь его, от рождения, была наполнена

то горем, то драмой, то поэзией. Все житейские бедствия были для него не слухом, а

действительностью; нищета и жалкая доля преследовали по пятам и его, и все, что было ему

близко. Поэтическая и действительная жизнь народа нераздельно отпечатлевались на его душе.

Л. Жемчужииков. Воспоминание о Шевченке, «Основа», 1861, березень, стор. 1. [Див.
[2]переклад.]

* *

З своїх рідних братів і сестер Тарас більш усіх любив сестру [...] Ярину * от за що, як сам

він мені говорив. Будучи ще малою дитиною, літ шести, він забажав піти туди, де «кінець світу»,
де «небо впирається в землю», і подивитись, як там «жінки кладуть на небо прачі». От раз після
обіда знявся він і пішов прямо шляхом: йде та йде, вже й сонце починає заходити, а кінця світу
не видно. Тарас розсудив, що він запізно вийшов з дому і сьогодня не дійде до «кінця світу». Він
вернув додому і другого дня, ледве що почало сходить сонечко, він, не говорячи нікому й слова,
рушив в дорогу. Пройшовши до села Подиновки (верстов чотири за Кирилівкою), він здивувався,
що є ще села крім Кирилівки. Минувши Подиновку, він узяв в ліворуч, перейшовши через лісок,
і вискочив на чумацький шлях. Тут йому захотілося і їсти і пити, і втомився він дуже, а «кінець
світу» все-таки був ще далеко. Спочивши трохи, він пішов дальше; коли ж назустріч йому їде

валка чумаків. Чумаки, бачучи, що так нерано (сонечко стояло вже на вечірнім упрузі) мала

дитина никає попід лісом, спинили Тараса і спитали: «чий ти, хлопче?»
— Батьків та материн.
— Відкіля йдеш?
Тарас показав рукою на один бік.
— Куди ж ти йдеш?
Він вказав рукою на другий бік і промовив: «Туди».
— Чого ж ти туди йдеш?
— Хочу подивитися, де кінець світу, — одповів Тарас і попросив у чумаків води напитися. Чумаки
дали йому води і хліба і, боячись щоб на дитину вночі не напала звірюка, взяли його, посадили на
віз дали йому в руки батіг і повезли. На щастя, вони їхали через Кирилівку В’їхавши в Кирилівку,
Тарас пізнав своє село і сказав: «Еге! так се я знов назад вернувся!.. Овва! так і не дійшов до

кінця світу» Вернувшись додому, Тарас застав, що брати й сестри [...] пороли гарячку шукаючи

його. Старший брат хотів його за се побити, але вступилася за Тараса сестра Ярина, не дала

бити і посадила вечеряти галушки. Не вспів він з’їсти і однієї галушки, як сон ізнеміг його, і він
похилився сестра взяла його на руки, положила на постіль, перехрестила і промовила, цілуючи
його: «спи, приблудо». Сей случай Тарас завжди згадував з любов’ю.

В. Г. Ш[евченко], Споминки про Тараса Григоровича Шевченка, журн. «Правда» 1876 №
2, стор. 68 — 69. [Див. [3]повний текст споминок.]

У спогадах помилково згадується Ярина. Насправді йдеться про старшу сестру Катерину.
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Примітки:

1 Шевченко Іван Андрійович (1756? — 1849) — дід Т. Г. Шевченка. Кріпак поміщика В.
В. Енгельгардта.
2 Шевченко Григорій Іванович (1785? — 1825) — батько Т. Г. Шевченка. Кріпак поміщика В. В.
Енгельгардта.
3 Шевченко (дівоче прізвище Бойко) Катерина Якимівна (1782? — 1823) — мати Т. Г. Шевченка.
4 Лазаревський Олександр Матвійович (1834 — 1902) — історик. Познайомився з Шевченком

у Петербурзі і зустрічався з ним у брата Михайла. Лазаревський був при Шевченкові в останні

години його життя і супроводжував труну поета з Петербурга до Києва.
5 Жемчужников Лев Михайлович (1829 — 1912) — художник, відомий серією реалістичних

естампів «Живописная Украина», фольклорист і письменник. В сім’ї Жемчужникова поет завжди

знаходив глибоке співчуття до його тяжкої долі.
6 Шевченко Варфоломій Григорович (1821 — 1892) — родич Т. Г. Шевченка (з його сестрою

одружився брат поета Йосип), економ поміщика Лопухіна. Познайомився з поетом у 1843 р.

* *

Переказ Ф. Лебединцева

Після того, як Тарас незадовго до свого заслання побував на батьківщині і в неї, Катрі,
вона, згадуючи його дитинство, розповідала моїй матері про його блукання в дитячі роки з

Кирилівки в Зелену, тобто од вітчима до старшої сестри і назад. «Приблудою його, матушечко,
звали, єй-богу. Було оце й не видно, як воно рип і ввійде тихенько до хати, сяде собі на лаві та
все мовчить. Нічого в світі у нього не допитаєшся: чи його прогнали відтіля, чи його били, чи
їсти йому не давали. Було, манівцями ходить, геть попід дібровою, та через Гарбузів яр, та через
левади, та могилками. І як прийшло раз воно, то так впало грудочкою і заснуло на лаві, а я як
загляну йому в голову, аж у його, пробачайте, матушечко, в голові... як у свинячому стегні... Еге,
отаке було, а далі вистербало... Ніхто й не сподівався з нього чоловіка».

Ф. Лобода. «Киевская старина», 1887, кн. 11, с. 563 — 577. [Див. [4]переклад.]

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/spog02.htm

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/spog85.htm

3. http://litopys.org.ua/shevchenko/spog04.htm

4. http://litopys.org.ua/shevchenko/spog06.htm

1.1.6 (2007-04-05 09:19)

[1]Кониський О. Я. Тарас Шевченко-Грушівський: Хроніка його життя [Дитинний вік, стор. 3]

III

Через два-три роки, каже Тарас, після отієї подорожі до стовпів — я бачу себе в школі у дяка

Совгиря 57. До кого саме і коли саме першим разом почав Шевченко ходити до школи і хто був

отой Совгир? Досі запевне не доведено і ледві чи буде вже коли доведено. Лазаревський, а потім
і Маслов 58, а за ними і Чалий 59 кажуть, що батько Тарасів віддав його першим разом в науку до

міщанина Губського. Хто був отой міщанин Губський, про се ніхто досі не повідав. В Кирилівці

того часу була одна-єдина школа церковна; кермовали нею попи, властиво, дяки; значить, годі
гадати, щоб при церковній школі учителював міщанин. Тим-то я стою за те, що коли справді
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Тарас учився у Губського, дак останній був ніхто інший, як кирилівський піп Василь Губський 80.
Тарасів брат в третіх і майже одноліток з ним Петро Павлович Шевченко 61 подав мені через

Прокопа Шевченка звістку, що Тарасів дід Іван віддав його в школу до дяка Рубана. Є у д. Чалого
ще одна звістка, що Шевченко від Богорського перейшов в школу до попа Нестеровського 62.
Проти сієї звістки змагався от Петро Лебединець 63, кажучи, що Шевченко у Нестеровського не

вчився і не міг учитися, бо отець Іван Нестеровський був такий вже старий, що не спроможен

був учити дітей. Мені запевне відомо, що Нестеровському тоді, як його 23 березіля року 1819
прислано попом у Кирилівку, ішов 45 рік, а се ще не такий вік, щоб старість не давала учити дітей.
Усі оці три хоч і не однакові звістки я беру яко зовсім певні і, знаючи, що у Кирилівці була одна
тільки школа, стою за те, що там одночасно учителювали і Губський, і Рубан під доглядом отця

Нестеровського; значить, про всіх їх можна сказати, що вони були першими учителями Тараса.
В школі оцих учителів і перебував Тарас, доки консисторія не прислала з Києва нового дяка

Богорського. Богорського прислано р. 1824 64; Тарас каже, що він у Совгиря вивчив Псалтир.
Задля такої науки в тодішніх школах треба було два роки. З сього без помилки можна вивести, що
до школи Тарас першим разом пішов р. 1822, значить, на дев’ятому році свого віку, ще за життя
матері. Вже ж все одно, хто був той Совгир, чи Губський, чи Рубан, а погляньмо, що то була за

школа, як у тій школі проважено науку і як тоді жилося Тарасові. Кирилівська школа церковна

була звичайна хата біля церкви на майдані 65, обідрана, не обмазана, шибки у вікнах повибивані;
від сусідніх хат вона відрізнялася тільки тим, що була більша за їх, стояла на майдані, на одшибі,
без двору. А на кирилівський шинок не походила тільки тому, що більш за його була неохайна,
нечепурна і більш за його запущена. Тут жили і дяки, в Кирилівці їх було два, і у кожного були

свої школярі 66. Через усю школу стояв довгий стіл, за ним і вчилися разом усі школярі. Кому не
ставало місця, той сідав просто на долівці. Кожен школяр повинен був піти в сусідний сад Грицька
П’яного і там крадькома нарізати вишневих різок, принести їх у школу, ждучи, доки тими різками
учитель виб’є його. Не битим лишався тільки той школяр, до якого не доходила черга через те,
що учитель утомиться було б’ючи і ляже спочивати. Науку починали звичайно з «Аз, буки, віді,
глаголь» і, вивчивши азбуку, починали складати слова. «Поскладавши було «тлю-тля», — каже

Шевченко 67, — вийду я з школи на вулицю, гляну на яр, а там мої щасливі ровесники грають собі

на соломі біля клуні, не знаючи, що є на світі і дяк, і школа. Дивлюся, було, я на них та й думаю:
чому я такий безталанний, нащо мене сердешного мордують над буква рем отим клятим? Махну

рукою та драла через цвинтар в яр до отих щасливих ровесників в теплу солому і тільки що почну

барахтатись, аж ось ідуть два «псалтирники»; беруть мене під плечі, ведуть в школу, а в школі...
самі знаєте, що чинять школярам за утікання». Звісно . - різки зараз від Совгиря. «Совгир той

зростом був високий, широкоплечий, дивився б запорожцем, коли б не був зизооким. (За те його
і продражнили — сліпим). Вдачі він був суворої. «Більш за все не подобалося Тарасові те, що,
було, як прийде субота дак він своїм звичаєм і почне усіх нас годовати березовою кашею. Та й се
б ще дарма, — така каша була у нас річ звичайна, — лихо в тому, що, було, б’є і наказує, щоб сам
ти лежав, не кричав, а «не борзяся» виразно читав «помни день субботний». Було, як дійде черга
до мене, так я вже не прошу помиловання, а благаю тільки, щоб він змилосердився та звелів ради
суботи святої придержати мене хоч трохи. Він, було, й змилосердиться, і звелить придержати та
вже так випарить мене, що ліпше б було не благати мені милосердія» Не диво, що Тарас часом
тікав із школи. Одначе до науки він брався жваво; скінчив Псалтир, постановив, старосвіцьким
звичаєм, кашу братії і на другий день взявся був вчити ся письму; аж тут саме прислали нового

дяка Богорського. Совгир спершу комизився, не хотів пускати в школу нового дяка, але небавом
мусив покоритися: зібрав в торбу свою мизерію, взяв патерицю, взяв зшиток з синього паперу з

псальмами Сковороди і рушив шукати собі іншої школи. Небавом і школярі, наче ті вівці від вовка,
розбіглися з школи, бо новий дяк «був п’яниця паче всіх п’яниць на світі». І я, каже Шевченко,
найтерпеливіший з школярів, теж покинув школу, забравши свій каламар з крейдою і таблицю 68.
Примітки 57 Основа. — 1862. — Кн. III. — С. 6. 58 Маслов В. И. Т. Г. Шевченко. [Биограф.
очерк. —М., 1847]. — С. 10. 59 Чалый М. К. Жизнь и произведенияШевченка, [(Свод материалов
для его биографии). — К., 1882]. — С. 11. 60 Василь Губський — син кирилівського попа Івана

Губського, родився і зріс у Кирилівці і до р. 1795 був тут дяком, а того року його висвячено на попа
в Кирилівку ж таки. Поповав він до р. 1819. Тоді, очевидно, Тарас був ще такий малий, що про

123



науку його не може бути й речі. В кінці грудня р. 1819 київська консисторія заборонила Василю

Губському поповати і «отрешила його в заштат». Приводом до сього сталося, як розповів Прокопу
Шевченку старий Петро Павлович Шевченко, те, що кирилівські попи от. Василь та от. Терентій
(Помазанський) після одного похорону на кладовищі, не поскидавши ще риз (фелонів), завелись
за одну молодицю «малмужку» («погана була жінка») битися прилюдно. До того ж Терентій не

згірш, як і от. Василій, любив добре випивати. Певна річ, що Губський, опинившись «в заштаті» за
такий неморальний вчинок, мусив довго ждати, щоб йому дали деінде другу парафію; але ж треба

було якось хліб заробляти. Цілком діло можливе, що він пристав до кирилівських дяків, а може,
і в церкві правив за дяка, і учителював в церковній школі. Що оцей Губський і був отой Совгир,
про якого оповідає Шевченко в «Княгині», запевняє мене і та вдача Совгиря, яку змалював нам
Тарас у «Княгині» на с. 662. (З неоголошеного листа до мене Прокопа Шевченка, писаного 21
вересня р. 1893, і з архівних справок у книгах київської духовної консисторії). 61 Неоголошений

лист Прокопа 21 вересня р. 1893. ([ІЛ. — Ф. 77. — № 127. — Арк. 9 — 10, зв.]). 62 Жизнь

и произведения Шевченка. — С. 13. 63 Киев[ская] стар[ина]. — 1882. — Кн. IX. — С. 563. 64

Справка з церковних клірових відомостей. 65 На Україні колись трохи чи не в кожному селі була

при церкві школа, — звичайна хата, часто на дві половини; в одній жили дяки (причт церковний),
а в другій була школа. 66 Правда. — 1876. — № 1. — С. 23. 67 Поэмы и повести («Княгиня»).
— С. [661] — 662. Коментар До кого саме і коли саме першим разом почав Шевченко ходити до

школи і хто був отой Совгир? — Совгир— за спогадами Петра Микитовича Шевченка, зібраними
Д. Ф. Красицьким, це було вуличне прізвисько підсліпуватого кирилівського дяка Павла Рубана,
котрий і був першим учителем Шевченка. Тараса віддали до школи 1822 р.; Василя Губського, за
сповідними відомостями, в селі тоді взагалі не було; Іван Нестеровський був попом у Кирилівці,
але про вчителя-попа згадок немає (Красицький Д. Ф. До біографії Шевченка раннього періоду.
— Збірник праць 6 наукової Шевченківської конференції. — К., 1958. — С. 42 — 44). З 1825 р.
Шевченко вчився у П. Ф. Богорського. [2]Попередня [3]Наступна

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/4899.html

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/5985.html

3. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/7114.html

1.1.7 Спогад Гната Бондаренка про школу (2007-04-05 09:26)

* *

Известно, что Тарас Григорьевич учился грамоте у местного дьячка. После изучения

«азбуковника» Тарас Григорьевич перешел к чтению псалтири. Пришедши домой после

уроков, Шевченко подолгу просиживал над псалмами, любуясь их поэзией, декламируя их

вслух. Отношения покойного поэта к родителям, — по рассказам Бондаренко 7, — отличались

искреннею нежностью. Особенно поэт любил свою мать, которая чрезвычайно его жалела,
провожала из дому в школу и встречала на пороге школы, чтобы вести домой. «Несколько новых
штрихов к биографии Т. Г. Шевченко (из воспоминаний Бондаренко)», газ. «Одесский вестник»,
1892,№ 226. Див. [1]переклад. Бондаренко Гнат Васильович—шкільний товариш Т. Г. Шевченка,
селянин с. Кирилівки. Поет заїжджав до нього в гості 26 вересня 1845 р.

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/spog03.htm

1.1.8 (2007-04-06 08:35)

[1]Кониський О. Я. Тарас Шевченко-Грушівський: Хроніка його життя [Дитинний вік, стор. 4]

IV

З того часу починає лиха доля ходити нерозлучно з Тарасом.
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Ще раніш, ніж покинув він Совгиреву школу, ледві минуло йому 9½ літ, як «матір добрую його,
ще молодую, нужда та праця звалили в могилу»: 20 серпня р. 1823 69 неня його — дійсне, ще
молода, померла на 32 році свого віку. «Помре батько, — каже народна мудрость, — дитина —
півсиротини, а помре мати— дитина кругом сиротина». Отож, як померла Катерина Шевченчиха,
на руках удівця Григорія лишилося таких сиріт п’ятеро: Микита на 12, Тарас на 10, Ірина на 8,
Марія на 4 і Йосип на 2 році. Старійша доня їх Катерина, Тарасова дбаха-люблениця, ще за життя
матері, саме 29 січня р. 1823 70 одружилася з Красицьким і перебралася жити до Красицьких

в село Зелену Діброву. Коли в Тараса не стало ні матері, ні сестри-няньки, то вже ж лишився

він без жодного догляду, та ще й сам мусив доглядати менших сестер і брата. Очевидно, що
такій малечі не можна було лишатися і надалі без догляду жіночого; треба було, щоб Григорій

примірковав чимсь запомогти лихому побиту і своєму, і своїх дітей. Взяти наймичку — нічим

платити. Вдовіти хоч на кого тяжко, а вдовіти зневоленому крепакові з дрібними дітьми — і не

сказати, як тяжко! Усі умови життя, і хатнього, і родинного, усі обставини вимагали, щоб Григорій
побрався вдруге. На Україні— тим паче того часу, — звичайно удовець береться з удовою; з дівчат
«хіба вже яка остання» згодиться одружитися з удівцем, найпаче, коли у його, отак як у Григорія

було, ціла низка дрібних дітей. Порадившись з батьком Іваном, Григорій взяв з Моринець вдову

Оксану Терещенчиху з трьома дітьми. В удови, сказано, два норови. Оксана віком була ровесниця

Григорію, вдачі суворої, сварливої. В родину свого другого чоловіка не принесла вона кохання

тихого да життя спокійного; не заступила вона сиротам Шевченка рідної матері. Навпаки — з

нею прийшла така сварка, така колотнеча, що справді, в хаті стало «неначе в пеклі». «Хто хоч

здалека, — каже Тарас 71, — бачив мачуху і зведенят, той, значить, бачив пекло в його торжестві
найогидливішому. Не було години, щоб між зведенятами (дітьми Шевченка і Терещенка) не було
сварки, бійки і сліз! Не минало години, щоб Тарасів батько і мачуха не лаялись, не сварились.
Мачуха зненавиділа Тараса за те, що він духопелив тендітного сина її Степана. Степан був

трохи чи не на два роки молодший за Тараса, хлоп’я легкосиле і попсоване морально — як се

зараз бачитимемо. Раз якось отсей Степан спричинився тяжкій несправедливості над Тарасом,
тяжкому мордованню його. У хату до Григорія Шевченка приведено на постой якогось москаля. У
його якось пропали гроші: три злотих 72. Салдат зняв страшенну колотнечу, доводячи, що гроші
його украдено, та трохи не повиганяв усіх з двору. Стали шукати злодія. Оксана звела вину на

ненависного їй Тараса. Хоч як Тарас не клявся, не присягався, що грошей не брав у москаля і

в вічі їх не бачив, йому не няли віри 73. Тарас, спостерігши, що його заходжуються бити, утік з
батьківської хати і сховався у запущеному саду Желеха. Тут, у бур’яні поміж кущами, ховався він
чотири дні. Опріч сестри Ірини ніхто не відав, де він. Ірина нікому ні слова про Тараса, але нишком
провідувала його, приносила йому пити і їсти, а часом і бавилася з ним. Тарас між кущами калини

змайстровав собі будку, поробив доріжки, посипав їх піском, зробив з бузини пукавку та й не гадки
собі. Але на п’ятий день Оксанині діти височили, де переховується Тарас, і видали його. Тараса

привели додому і взяли на опит, допитуючись, щоб признався, де дів украдені у москаля гроші?
Тарас не винився. Тоді зв’язали йому руки й ноги і почали бити різками. Головним справником

отсієї огидливої екзекуції був рідний Тарасів дядько (по батьку) Павло Грушівський — «великий
катюга», як говорила про його Ірина Григорівна. Довго Тарас переносив катовання, але на третій
день знемігся і, щоб спекатися різок, приняв на себе крадіжку, сказавши, що гроші закопав у саду.
Повели його в сад, щоб показав місце, де саме закопані гроші Звісно, сього вже не можна було

йому зробити. Тоді знов почали його бити і скінчили на тому, що хлопця, ледві живого, замкнули
в комору та, продавши юпку Тарасової матері, заплатили москалеві. Перегодом виявилося, що
гроші у москаля украв мачушин Степан. Легко зрозуміти, як така жорстока подія несправедливості
вразила хоч би кого. Тим паче глибоко вразила вона перейнятливе і ніжне серце Тараса. Таких

вчинків довіку не спроможеться забути той, над ким їх заподіяно. Тим-то нема, нічого чудного, що
в Тарасовій душі навіки лишилося недобре почуття до мачухи, до її Степанка і до дядька Павла.
Річ певна, що після сієї події у мачухи і дітей її, з одного боку, а в Тараса і у його братів і сестер— з

другого закипіла ненависть озвірена і щоденна колотнеча. Такі родинні відносини занадто гризли
Тарасового батька і діда Івана. Бачили вони неминучу потребу розлучити якось пасинка з мачухою
і хоч трохи притушити хатнє пекло. Примірковали, щоб Григорій, їдучи куди під фіру в дорогу,
брав з собою і Тараса, а прийде зима, віддати останнього знов до дяка в школу. І ото влітку р.
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1824 Тарас чумаковав з батьком 74. Згадуючи про одну таку поїздку, Тарас каже: «Виїздили ми з

Гуляйполя 75. Я сидів на возі і дивився не на Новомиргород 76, що лежить в долині над Тикичем
(річка), а на степ, що лежить за Тикичем і думав... Що я тоді думав, те розгадає сам тільки

Господь Бог... От ми взяли бродом, переїхали Тикич, піднялися на гору; дивлюся: знов степ, степ
широкий, без краю; тільки вліворуч мріє щось похоже на гайок. Я питаю у батька: «Що то таке?»
«То, — каже він, — Дев’ята рота». Сього з мене не досить. Що воно таке «Дев’ята рота» 77? Їдемо

далі — степ і степ. Ми заночовали в «Дідовій Балці». На другий день — знов той самий степ

і ті самі думки дитячі... Скорботно мені, сумно згадувати мою молодість, мій вік дитинний...»
Чи ходив Тарас в зиму в 1824 на р. 1825 до школи — жодної звістки не маємо. Певніш, що не

ходив; бо зараз побачимо, що, як і сам Тарас каже 78, ходити до школи другим разом почав він

по смерті батька. Батько його восени того ж року поїхав чогось до Києва та в дорозі і занедужав.
Нездужав він, очевидно, вельми довго, бо помер 21 березіля р. 1825 79. Тепер ми виразно бачимо,
що Тарас помилився, говорячи в своїй автобіографії, що після батьків лишився він на восьмому

році. Круглим сиротою зістався він на самім початку 12 року свого віку. Вмираючи, Тарасів батько
висловив вельми цікаве віщовання, та, на превеликий жаль, лишилася навіки невідомою причина,
що викликала у його те віщовання: які спостереження чи які вчинки Тарасові? А річ певна, що не
без причини склалася у батька така думка і такий заповіт: «Синові моєму Тарасові з спадщини
після мене нічого не треба. Він не буде людиною абиякою; з його вийде або щось дуже добре,
або велике ледащо; про його спадщина по мені або нічого не значитиме, або нічого не поможе»
80. ПРИМІТКИ 68 Ibidem. — С. 664. 69 [2]Метр[ичні книги] кирил[івської] церкви за р. 1823 про

померших, № 6. [Насправді — на 40-му році]. 70 [3]Метр[ичні книги] кирил[івської] церкви, 1823,
№ 4. Вінчав от. Григорій Кошиця (Кошиць. — Ред.). 71 Поэмы и повести. — С. 664. 72 Злот

— стара срібна монета польська = 15 коп., 20 крейц[арів]. 73 [4]Жизнь и произведения Шевченка,
с. 10. 74 Поэмы и повести. — С. 130. Тарас каже, що він чумаковав з батьком тоді, коли йому

йшов 13 рік, але се або помилка, або описка, бо коли йому йшов 13 рік, себто р. 1827, дак
батька його вже не було на світі. 75 Містечко Звенигородського повіту. 76 Містечко в Херсонщині

недалеко від Єлисаветграда. 77Ротами звали села, де осаджували примусом «військових поселян».
78 Поэмы и повести. — С. [664]. 79 [5]Метричні книги про помершнх, р. 1825, № 9. Записано

там, що «Григорій Шевченко-Грушівський помер од ватуральной болезни» на 35 році. Останнє,
певна річ, — помилкою. В церковних книгах р. 1806 Григорію Шевченку показано 25 літ і у його

доня Катерина; значить — побравсь вів не пізніш року 1805; коли б справді він помер на 35 році,
то виходило б, що він оженився на 15 році; діло — очевидячки — неможливе. Але коли саме

він родивсь, довідатись не можна, бо при кирилівській церкві до року 1806 метрик чомусь нема:
певніш буде приняти звістку р. 1806, що йому було тоді 25 літ, значить, помер він на 45 році свого
віку. 80 Основа. — 1862. — Кн. III. — С. 6. [6]Попередня [7]Наступна

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/4899.html

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/28649.html

3. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/28649.html

4. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/7412.html#moskal

5. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/28649.html

6. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/6538.html

7. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/7728.html

1.1.9 Спогади Лазаревського, Лебединцева, Чалого, Лободи (2007-04-06 08:42)

* *

До смерти матери Шевченко, живя под ее крылышком, не знал горя. Но со смертью ее (1823
г.) для него начался ряд тех житейских невзгод, которые преследовали поэта до самой могилы.
По смерти жены у Шевченка-отца осталось пятеро детей: Никита, Катерина, Тарас, Ирина и

Осип *. Последнему было года полтора. В крестьянском быту вдовцу с таким семейством жить

трудно; необходима женщина, которая бы и по хозяйству поралась и за детьми присмотрела.
Поэтому очень естественно, что скоро, по смерти матери, в семью Шевченков вошла мачеха. По
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народным понятиям, образ мачехи постоянно соединяется с чем-то недобрым, эгоистическим; не
добро внесла мачеха и в хату Шевченков...
У мачехи были дети от первого брака, и от них-то маленькие Шевченки терпели особенно много

горя; больше всех доставалось неуступчивому Тарасу, постоянно с ними ссорившемуся.

Ал. Лазаревский, Материалы для биографии Т. Гр. Шевченка, «Основа», 1862, березень, стор. 5.
Див. [1]переклад.

* *

...Сестра Ирина передавала нам один характерный факт из этого темного периода жизни поэта.
У постояльца-солдата украдено было три злотых. Лишившись своего достояния, служивый поднял
целую бучу — чуть не согнал всех со двора. На кого ж взвалить вину? Конечно, на ненавистного
мачехе пасынка Тараса. Тот божился и клялся в своей невинности, но мачеха стояла на своем.
Во избежание наказания мальчик ушел со двора и скрылся в бурьяне заброшенного огорода и

просидел там четверо суток. Сестра Ирина, боясь за участь брата, старательно скрывала от

домашних его убежище, украдкой носила ему есть и развлекала игрушками. В кустах калины

Тарас устроил себе шалаш, проделал вокруг него дорожки и усыпал их песком. Сделав на дереве
род мишени, он занялся стрельбой из бузиновой пуколки. На пятый день дети мачехи открыли

убежище Тараса. Его взяли под допрос, связали по рукам и по ногам, и розги щедро посыпались на
безвинно терпевшего напраслину мальчика. Главным следователем и палачом по этому делу был

родной дядя Тараса Павло, «великий катюга», по словам рассказчицы. Истязание продолжалось
три дня с небольшими перерывами. Не выдержав пытки, а больше по просьбе сестры, мальчик
принял на себя преступление, вовсе не им содеянное; но когда его спросили, куда он девал

украденные деньги, маленький мученик ответил, что зарыл их в саду, а когда его принуждали

указать место, где именно зарыты деньги, мальчик отрекся от своих слов и пытка возобновилась.
Ничего не добившись, его, измученного, бросили в темную комору. Продавши юпку покойной

матери, солдата удовлетворили. Между тем настоящий вор открылся впоследствии: деньги украл
сын мачехи Степанко, спрятав их в дупле старой вербы.

М. К. Чалый 8, Жизнь и произведения Тараса Шевченка, К., 1882, стор. 10 — 11. Див. [2]переклад.
* Після смерті дружини у Шевченка-батька залишилось шестеро дітей, крім: названих — дочка

Марія. — Ред. * * * В раннем детстве расстался он с сестрой Катериной 9, которая вышла замуж в

с. Зеленую за крестьянина Антона Красицкого *, высокого и стройного мужчину, бывшего соседом
моего отца. По ее рассказам, не раз Тарас прибегал к ней и в Зеленую пешком, босой и полунагой,
со всякой нечистью в голове, бродя из села в село, почему она называла его «приблудой». Пр.
П. Л[ебединце]в 10, Тарас Григорьевич Шевченко, «Киевская старина», 1882, сентябрь, стор. 562.
Див. [3]переклад. * Надруковано «Крисицького». — Ред. * * * Приблудою його, матушечко,
звали, їй-богу. Було оце й не видно, як воно рип і ввійде тихенько до хати, сяде собі на лаві

та все мовчить. Нічого в світі у його не допитаєшся: чи його прогнали відтіля, чи його били, чи
їсти йому не давали. Було манівцями ходить, геть попід дібровою, та через Гарбузів яр, та через
левади, та могилками. І як прийшло раз воно, то так впало грудочкою і заснуло на лаві, а я

як загляну йому в голову, аж у його, пробачайте, матушечко, в голові... як у свинячому стегні...
Еге, отаке було, а далі вистербало... Ніхто й не сподівався з його чоловіка. Розповідь Катерини
Красицької— матері Ф. Лободи. Ф. Лобода 11, Мимолетное знакомство, мое с Т. Гр. Шевченком

и мои об нем воспоминания, «Киевская старина», 1887, ноябрь, стор. 566. Див. [4]текст. *
* * [...] Он испытал много горя. В самом нежном возрасте лишенный любви и материнских

ласк, мальчик привык сосредоточиваться в себе самом, дичился людей и встречал недоверчиво

всякое приветливое обхождение с ним родных и соседей. Мачеха, не взлюбившая Тараса за его
скрытный и упрямый нрав, чтоб он не был на глазах, поручала ему летом пасти телят и свиней в

окрестностях Кирилловки и Тарасовки. Поля, окружающие эти села, представляют не совсем
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ровную местность: степная даль заслоняется высокими могилами, которых вообще довольно

много в Звенигородском уезде. Високії ті могили Стоять та сумують... С ломтем сухого хлеба

мальчик проводил целые дни в поле. Любимым его местом для отдыха в сильную жару была

одна из таких могил. Он часто сидел под нею и бессознательно смотрел вдаль. Известно, как эти

первые впечатления детства отозвались у поэта в период его зрелости в его лучших произведениях:
Кругом його степ, як море Широке, синіє; За могилою могила, А там — тілько мріє... Сава

Ч[алый], (Новые) материалы для биографии Т. Г. Шевченка, «Основа», 1862, травень, стор. 47
— 48. * * * [...] Маленький Шевченко со многим не мирился в окружавшей его среде и заметно

выделялся из круга своих сверстников; все это нужно приписать особенной впечатлительности

его природы, которая не изменяла ему до самой смерти. С отроческих лет Т. Гр. выказывал

уже замечательную пытливость ума; с особенным вниманием прислушивался он, как его дед и

отец поведут бывало, в праздник какой, беседу о старине. Отец Т. Гр. был грамотный и, для
своей среды, довольно начитанный; беседа его отличалась религиозным характером: он любил

пересказывать жития святых и разных подвижников благочестия. Другого характера была беседа
деда, живого свидетеля Коліївщини 12;все герои этого кровавого эпизода украинской истории

были хорошо ему известны, и о них-то любил он по праздничным вечерам повествовать детям и

внукам. Рассказы деда и отца, бесспорно, имели большое влияние на развитие творческого дара

нашего поэта и не могли не отразиться впоследствии, на его произведениях [...] Кроме рассказов
деда, в сознании «Гайдамак» имело участие, как можно думать, и путешествие маленького

Шевченка в Мотронинский монастырь. Об этом путешествии покойный поэт рассказывал Ивану

Максимовичу Сошенку. В Мотронинский монастырь Шевченко ходил с сестрами на прóщу.
Монастырь этот замечателен тем, что в цвинтаре его положено много коліїв, как гласят о

том каменные плиты, находящиеся; на некоторых из могил. Маленький Шевченко, в это время

уже грамотный, прочитывал могильные надписи, удовлетворяя тем любопытство как свое

собственное, так и других богомольцев; меж последними немало нашлось хорошо помнивших

покойников Мотронинского цвинтаря,. и они тут же дополняли лаконические надписи своими

воспоминаниями о коліях. Эти рассказы Шевченко слушал с таким вниманием, что память о них
сохранилась у поэта до позднего времени. Ал. Лазаревский, Материалы для биографии Т. Гр.
Шевченка, «Основа», 1862, березень, стор. 8 — 9. * * * Десятилетний поэт любил слушать рассказы
стариков о прошлом своей родины. Было много охотников удовлетворить любознательную! душу
ребенка, навещавшего этих охотников по праздникам. Любил также будущий поэт слушать песни.
Часто прятался он в садах, чтобы слушать песни... Будущий поэт любил расспрашивать мальчиков,
работавших у попов на барщине, о том, кто из них что работал, сколько заплатили за работу, как
с кем обращались... Пострадавших будущий поэт приглашал к себе в ближайший праздник для

детской игры и был с ними особенно любезен. «Несколько новых штрихов к биографии Т. Г.
Шевченко (из воспоминаний Бондаренко)», газ. «Одесский вестник», 1892, № 226. * * * Отец [...]
умирая (1825 г.) высказал, между прочим, замечательное пророчество насчет будущности сына:
«Синові Тарасу із мого хазяйства нічого не треба; — він не буде абияким чоловіком: з його буде
або щось дуже добре, або велике ледащо, для його моє наслідство або нічого не буде значить,
або нічого не поможе». Слова эти очень знаменательны, чтоб видеть в них одну случайность;
жаль только, что память родных Т. Гр. не сохранила данных, которые привели отца его к такому

заключению. После смерти отца Шевченко отдан был в школу к сельскому дьяку Бугорскому 13,
где выучил часослов и псалтырь. Потом перешел он к священнику Нестеровскому, у которого
выучился писать, и затем почему-то снова возвратился к Бугорскому [...] У Бугорского, как и

Губского 14, Шевченко, по преданию, учился хорошо, но учитель никак не мог помириться с

его непосидчнвостью, — чему, впрочем, и сам бывал причиною, по своей непомерной с ним

строгости. Тарас очень часто бросал школу и, обыкновенно, в это время скитался по разным

пустырям. Любимым убежищем его в таких случаях был сад односелянина Шевченков — Жениха

*. Здесь, в калиновом кустарнике, беглый школяр устроил себе уютное убежище от школьной

розги: очистив площадку и высыпав ее песком, он сложил себе из дерну нечто вроде постели и

уединялся сюда, когда становилось ему не под силу терпеть школьные муки **. В этом убежище

Шевченко оставался иногда по нескольку дней, при помощи своих сестер, которые снабжали его в
таких случаях съестным и вообще покрывали проказы брата, чтоб избавить его от лишних пинков
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дьяка и мачехи [...] В это же время Шевченко перестал стричься, стал носить волосы вкружок, как
у больших; сам сшил себе шапку, вроде конфедератки, и всеми этими «странностями» обращал
на себя внимание не только товарищей своих, но и старших... Ал. Лазаревский, Материалы для

биографии Т. Гр. Шевченка, «Основа», 1852, березень, стор. 68. * Сусід Шевченка; в його саду

ховався Тарас від мачухи. — Ред. ** Ирина Григорьевна, рассказывая нам об этом, прибавила:
«Натерпівся-таки Тарас у тій школі, товкли його там, як його гамана; часом не витерпе та що

скаже, то все йому єсть...»
8 Чалий Михайло Корнійович (1816 — 1907) — інспектор Другої київської гімназії, автор біографії
Шевченка («Жизнь и произведения Тараса Шевченка», К., 1882). Познайомився з поетом у 1859
р. в І. М. Сошенка. Перебуваючи в Петербурзі в останні роки життя, Шевченко листувався з

Чалим.
9 Красицька Катерина Григорівна (народилася у 1806 р.) — старша сестра Т. Г. Шевченка, яка
була йому не тільки «незабвенной сестрой», але й «терпеливой нежной нянькой», як називає він
її в повісті «Княгиня».
10 Лебединцев Петро Гаврилович (1819 — 1896) — київський кафедральний протоієрей, історик,
співробітник журналу «Киевская старина».
11 Лобода Ф. — Лебединцев Теофан Гаврилович (1828 — 1888) — журналіст, який друкувався під
псевдонімами: Лобода Ф., Кулюмбам, Холмський Старожил, Холмський Братчик, Т. Шнейдер,
Фратеркулус; перший редактор «Киевской старины», знайомий Т. Г. Шевченка, листувався з

поетом.
12 Коліївщина — велике селянське повстання у 1768 р. на Правобережній Україні.
13 Богорський Петро Федорович — дяк с Кирилівки (з 1824 по 1836 р.), який був учителем Т. Г.
Шевченка.
14 Губський Василь Іванович — кирилівський піп.
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V

«По смерті батька, — каже Тарас 81, — один з моїх дядьків (Павло), щоб вивести мене, сирітку, в
люде, взяв був мене до себе, щоб я за хліб влітку пас його свиней, а зимою помагав його наймитові

по хазяйству». Дійсне, як розповів і Павлів син Петро 82, Тарас не довгий час жив у дядька Павла
і помагав у роботі по хазяйству. «Оце, було, як оремо, — розповідав Петро, — на зеленому полі
83, дак я і Тарас поганяємо волів; орали восьмериком. Як у добру злагоду, дак Тарас і нічого,
поганяє, аби ж хоч трохи розсердився — зараз покине і піде у бур’ян, да там «фонтали» (сікавки)
і робить. Батько мій, було, підкрадеться до його та й поб’є! Він тоді й зовсім покине та й піде на

могилу до Пединівки у Кульбашів ліс. Той ліс від могили був з півверстви. У лісі з лопухів зробить

щитку, щоб сонце не пекло, та й сидить тоді на могилі або біля вітряка, а то у печеру залізе, що
була на тій могилі». Одно слово: не гаразд було жити Тарасові у дядька, він подяковав дядькові і
вернувся до батьківської хати. Але тут нове лихо. Мачуха Оксана сподобалася дяку Богорському і

почали вони з ним бештувати. «Марусю сліпу, було, вижене з хати, а сама з дяком п’є 84!» Тоді ото
чи з власної волі, як каже Тарас 85, чи з примусу діда Івана, як розповів мені Петро Павлович, Тарас
пішов вдруге в школу вже до Богорського і «поселився у його яко школяр і робітник 86». Тут була
обопільна вигода: Тарас, живучи у школі, спекався ненависної йому мачухи, а у Богорського з його
був робітник, що давав йому і заробіток, а до того, йдучи до Оксани, він кидав школу на Тараса і,
щоб надати йому більшого авторитету і більш прикрепити його до школи, зробив його «консулом».
«З того часу, — каже Шевченко 87, — починається моє життя практичне. Перебування моє в школі
було доволі не комфортабельне, — іронізує він далі. — Добре ще, коли траплялося, що хто вмре
на селі, а то просто доводилося голодовати по кільки день». Тарас знав тоді увесь Псалтир

по пам’яті, читав його виразно, голосно і тямив, що людям подобається, коли над покійником

читають виразно, голосно. Відав він і те, що читання над помершим Псалтиря було привілеєм

дяків, а дяки часто замість себе посилали школярів. Нарешті, розумів, що дяк, людина п’яна, не
завжди через підпиток спроможен читати Псалтир, значить, — охоче візьме його яко доброго

читаку і посилатиме читати Псалтир. Згуртовавши все оце, бачимо, що Тарас, може, і з доброї
волі пішов до дяка Богорського, щоб добувати собі мізерний заробіток. Виразне і голосне читання
Тарасове подобалося людям, його охоче кликали, де траплялася потреба читати Псалтир 88. І не
було в селі поховано ні одного мреця, над яким Тарас не читав би Псалтиря 89. Коли було читання
утомить хлопця, він, щоб швидше дочитати до краю, візьме, було, та на половині кафізми і почне
«прийдіте поклонімося». Люде зараз христяться, б’ють поклони, а він тим часом, відвернувши
від себе увагу слухачів, перегорне кільки аркушів не читаних 90. «За читання давали книш і копу

грошей. Гроші брав собі дяк, а Тарасові давав з них п’ятака на бублики. Раз якось за читання

Псалтиря один селянин подаровав йому ремню на пришви, але дяк одібрав яко свою власність»
91. Заробіток Тарасів у дяка був дуже мізерний, а з того треба було одягатися і обуватися. Тим-то
й нема нічого чудного, що хлопець «ходив звичайно в сірій дірявій свитці; завжди в брудній сорочці,
бо випрати було нікому, мачуха про його зовсім не дбала, а про шапку та чоботи і спомину не було
ні влітку, ні зимою» 92. Замість шапки він сам пошив собі щось таке, що походило на польську

конфедератку 93. Коли траплялося, що він приходив в Зелену Діброву до сестри Катерини, так
завжди босий, трохи не голий і з усякою нечистю в голові 94. Опріч одежі, страшенно бідував він і
на харчі. Богорський, звісно, п’ючи та гуляючи з Оксаною, й не гадав про їжу задля свого «консула».
«Консульство», хоч і поліпшувало трохи матеріальний побут хлопця, зате ж вельми псовало його

морально. Головним обов’язком «консула» було сікти школярів різками; тим-то школярі, щоб
прихилити до себе ласку «консула» і щоб він під годину екзекуції не дуже боляче бив різками,
приносили йому гостинці. Тарас зробився страшенним хабарником. Хто приносив йому більше

дарунків, тому він менш різок давав; одну чи дві і то злегенька, та хватаючись швидче перечитати
четверту заповідь; а хто приносив мало або зовсім не приносив хабаря, того бив боляче, читаючи
повагом та зупиняючись: «Помни... день... суб... ботній» 95. Школярів в школі було небагацько;
через те самими хабарями не можна було прохарчуватися і «консул», голодуючи, мусив пускатися
на інший «промисел»: він крав курей, гусей, поросят і серед ночі варив собі юшку отам в печері на

Пединівській могилі. Кирилівці, помітивши, що в печері часом вночі горить огонь, почали гадати,
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що в печері поселилася «нечиста сила», і прохали попа вигнати чортяку Піп, взявши громаду, пішов
до печери, вичитав молитви, окропив свяченою водою вхід в печеру і казав, щоб хто поліз туди та
подивився, що там є. Ніхто не відважувався. Тоді люде скинулися і зібрали скільки там грошей,
щоб заплатити тому, хто полізе в печеру. Охочим перш за всіх виступив Тарас; спершу громада не
хотіла його пускати, жаль було, щоб там не знівечив його чортяка, а далі згодилися: «Нехай лізе,
воно ще мале, до його нечиста сила не пристане». А Тарас і виду не подав, що він добре відає,
що в печері тій чортяки нема, а є тільки кістки з покрадених їм птахів та поросят. Навпаки, він
вдавав, що боїться лізти і казав, щоб до його прив’язали верьовку про всяк случай: коли, мовляв,
нечиста сила скоїть над ним в печері що непевне, так буде принаймні яким робом витягти його.
Люде послухалися, вволили його волю, і він на прив’язі поліз в печеру; там поприбирав сліди свого

куховарства і виліз назад в доброму гаразді, повідаючи, що в печері жодного чортяки нема. От і
заробив гроші» 96. «Консульство» одначе не убезпечало самого Тараса від різок з рук Богорського,
людини не тільки п’яної, але і жорстокої; до того ж, можна гадати, що проти його мстива мачуха
під’юджувала дяка. «Тарас, як розповів П. П. Шевченко був язикатий, мовчати не вмів; бачив,
що мачуха поводиться недобре, його не любить, лютує на його... він дорікав їй, що вона гуляє з
дяком, а вона цьковала на його дяка. Вона і била його». Мусив він з хати тікати до школи, а в
школі дяк б’є... треба знов тікати. Було так, що «доки дяк у Оксани п’є, доти Тарас у школі; дяк
до школи, а Тарас в кущі, в калину до Желеха. Часом цілий день, а то й два ховається в кущах

від мачухи да від дяка. Тоді сестра Ірина, як піде в яр по воду, то й однесе йому хліба, а то

було і сам він підкрадеться до хати, а Ірина нишком винесе йому попоїсти 97. Дід Тарасів Іван

стратив нарешті терпець з Оксаною. Брат Тарасів Микита навчився стельмаховати і «дійшов до
зросту»; дід оженив його, гадаючи, що Оксана схаменеться і не бештоватиме з дяком 98. Тим

часом Тарасові з того ліпше не стало; дяк Богорський почав ще більш пиячити з своїм приятелем

Іоною Лимарем. Вертаючи з читання Псалтиря, Тарас трохи що не завжди заставав в школі і

Богорського, і Лимаря «мертвецьки п’яними» 99. Звісно, чим більш запивав Богорський, тим
більш бив і школярів, і Тараса. Безглузда причепистість дякова зробила школярів у відносинах

до нього — лукавими і мстивими. За всякої зручної нагоди школярі обдурювали свого учителя і

чинили йому які тільки спроможно було пакості. «Оцей деспот, — каже Тарас, — в моєму серці

закоренив на цілий мій вік глибоку огидливість до всякого надсильства чоловіка над чоловіком.
Моє дитяче серце міліони разів було ображене отим нащадком деспотичних семинарій і я скінчив

на тому, на чому звичайно спиняються люде беззащитні, у яких порвався терпець. Раз якось,
вернувшись у школу, Тарас побачив, що Богорський — п’яний без пам’яті; тоді він ужив проти

учителя власну останнього зброю— різки. Зв’язав його і вибив його різками, скільки стало дитячих
сил і таким чином поквитовав з ним за його жорстокість. «З усіх пожитків п’яниці дяка Тарас

уважав за річ найкоштовнішу якусь книжечку з кунштиками, себто з гравірованими малюнками.
Він не встояв проти спокуси забрати нишком ту книжечку і не вважав тієї крадіжі за гріх; та серед
ночі і втік з Кирилівки в Лисянку» 100. Отож школою Богорського і скінчилася шкільна наука

Тараса Шевченка 101. ПРИМІТКИ 81 Поэмы и повести. — С. 664. 82 Неоголошений лист до

мене Прокопа Шевченка [(ІЛ. — Ф. 77. — № 127. — Арк. 9 — 10, зв.)] і усний переказ Петра

Павл[овича] Шевченка. 83 Цілинна земля. 84 З того ж Прокопового листа. 85 Поэмы и повести.
— С. 664. 86 Ibidem. 87Ibid em. 88 Киев[ский] телегр[аф]. — 1875. — № 25. 89 Поэмы и повести.
— С. 665. 90Киев [ский] телегр[аф]. — 1875 — № 25. 91 Поэмы и повести. — С. 665. 92 Ibidem.
93Осно ва. — 1862. — Кн. III. — [С. 8]. 94 [2]Киев[ская] стар[ина]. — 1882. — Кн. IX. — [С. 562].
Замітка П. Лебединцова. [«Тарас Григорьевич Шевченко. Некоторые дополнения и поправки

к его биографии»]. 95 Чалый М.К. Жизнь и произведения Шевченка. — С 13 96 [3]Киевский
телегр[аф]. — 1875. — № 25 — звістки, подані Козачковським. Коли сей факт дійсне був, так
не можна мені гадати, щоб той піп, що кропив печеру, був о. Кошиць, бо він був чоловік доволі

освічений і не пішов би потурати забобонам темного люду. Але другий піп Іван Нестеровський,
може, і спроможен був се вчинити, бо був чоловік майже без освіти: вся освіта його була в тому,
що він у батька свого, попа в селі Копончах Черкаського] пов[іту] «изучился российской грамоте и
цифирному уставу». (Див.: «Клировые ведомости» з Кирилов[ської] церкви)

97З усного переказу Петра Павловича Шевченка та з листа Прокопа Микитовича Шевченка,
писаного до мене [21] вересня р. 1893 [(ІЛ. — Ф. 77. — № 127. — Арк. 9 — 10, зв.)]. 98 Ibidem.
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99 Кобзар. — 1876. — С. XVII, автобіографія Шевченка. 100 [4]Ibidem і Правда — 1876 — [№ 1.
— С. 24]. Споминки Варфоломея Шевченка. 101 Може бути, що суд Шевченків над Богорським і

осуд за жорстокість трохи не помірний. Не на те, щоб виправдувати Богорського, а єдине на те,
щоб нам можна було безсторонньо судити про його, мушу сказати от що. Богорський був попович
з села Верещиків (нині в Звенигородському повіті). Учився в Київській духовній семінарії, та не
скінчив там науки, а дійшовши до «середньої класи риторики» і повчившись в хорі архієрейському
співам і церковній службі, пішов на 24 р. свого віку дяком в село Кирилівку — р. 1824. (Див.:
«Клирові відомості» церкви Кирилівської). З сього знати, що він не вельми надився до науки

і освіти. Зростав він і зріс, як і всі інші школярі усіх нижчих і середніх шкіл, на «березовій
каші». В школах не тільки часу Богорського, але й геть пізніше, напр[иклад], з самого початку

рр. 1860 навіть у світських гімназіях різка і взагалі бійка школярів так пановала, що педагоги не

гадали навіть можливим— учити не б’ючи. В ч. 73 урядового «Церковно-общественнго вестника»
на рік 1879 попалося мені яскраве свідоцтво того, як педагоги рр. 1830 — 1840 поводилися з

школярами в духовних середніх школах. От наприклад], як ректор Лубенської [потім Полтавської]
духовної школи, єромонах Полікарп Волосевич виховував школярів, призначених іти потім на

села «добрими пастирями стад словесних». Школяр Дмитро Пославський раз якось не пішов до

класи, говорячи, що у його хтось один чобіт украв. Ректор покликав на двір до свого рундука усіх
школярів, які жили в одній з Пославським світлиці і велів усіх бити різками, допитуючись: хто вкрав
чобіт? Ніхто на себе крадіжки не брав. «Та вже ж сам чобіт не втік, а хтось його да взяв! — гукнув

отець ректор. — Я сіктиму кожного з вас хоч по десять разів, а таки знайду виноватого». Почалася
знову сікуция по черзі; чоловіка з десять вибили вдруге; тим часом хтось знайшов чобіт, схований
самим Пославським. Тоді от[ець] ректор звелів покласти Пославського серед двору і бити його

усім, хто був висіченим за той чобіт: кого висікли раз, той бив Пославського пятьома ударами,
а кого двічі — той десятьома. Пославського ледві живого зняли з землі. Ще гірш Волосевич

власними руками катовав бурсаків тройчаткою з сириці. Пуга та раз у раз мокла у його в горілці;
вийняв він її з горілки тільки тоді, коли треба було якого школяра «похрестити». «Хрестив»
тройчаткою отець ректор вельми часто і менш 20 ударів ніколи не давав. Збере було школярів

до свого кабінету на репетицію і велить учитися. Сам сидить на канапі, тройчатка біля його, а
бурсаки на підлозі. Іншим школярам от[ець] ректор казав заздалегідь попристроювати свою одежу

так, щоб вона не забирала часу на роздягання, коли доведеться тройчатці хазяйновати по тілу. Ні
один школяр, хоч би як добре він учився, не виходив з кабінетних репетицій, не покоштовавши
з рук отця ректора тройчатки. За 20 рр. після того, як відаємо з півурядового «Журнала для

воспитания» (1859, кн. IX), в Житомирській дітській гімназії, де вчилися діти майже само шляхти
та урядників за р. 1858 з 600 гімназистів вибито різками 290. Чого ж, якої шкільної гуманності
було сподіватися крепацьким дітям в сільській школі від годованця семінарських ченців! Уживання
«Божої сльози» між бурсаками така звичайна річ, що й за нашого часу вона панує: тим паче панує

горілка в архієрейських хорах. Таким чином, семінарія і не спроможна була виховати з Богорського
нікого більш як не п’яницю-«педагога», у якого наука і різка були синоніми. Не можна сказати,
щоб і нині уживання різок і взагалі кара по тілу були навіки вже похоронені в сільських, найпаче
«церковно-приходськи» школах в Росії. [5]Попередня [6]Наступна

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/4899.html

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/8036.html

3. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/8036.html

4. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/8366.html

5. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/7114.html

6. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/8810.html

1.1.12 Спогади Лебединцева, Лазаревського, Козачковського, Чалого (2007-04-07 10:04)

* *

[...] Учитель Тараса Г. Шевченка, стихарный дьячек с. Кирилловки, Петр Федорович Богорский,
был сын священника с. Верещак, учился в бывшей киевской академии до среднего класса риторики,
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а, по изучению при архиерейском хоре церковного устава и нотного пения, в 1824 г. определен

дьячком в с. Кирилловку; в 1827 г. он имел отроду 27 лет. Он-то приютил и просветил книжною
мудростию блуждавшего по селу Тараса и ввел в связь с дияконом м. Аысянки, маляром, дьячком
с. Тарасовки, маляром с. Хлипновки и другим грамотным людом, стоявшим выше крестьянской

среды.

Пр. П. Л[ебединце]в, Тарас Григорьевич Шевченко, «Киевская старина», 1882, сентябрь, стор.
562. Див. [1]переклад.

* *

В разговорах со мною Шевченко рассказывал случай из его школьной жизни у дьячка. Кроме уже
известных, помню рассказ его о тогдашней его профессии, доставлявшей ему скудные средства

к существованию; это — чтение псалтыри над покойниками. Чтобы ускорить эту утомительную

работу, он иногда на половине псалма начинал «прийдите поклонимся» и, пользуясь отвлечением
внимания посетительниц к поклонам, перевертывал несколько листов, чего не замечая, они,
поражаясь внятностью и вместе быстротою его чтения, считали его лучшим чтецом и охотнее

других его приглашали. Голод нередко заставлял его посягать на чужую курицу или чужого

поросенка, из которых он обыкновенно в ночную пору стряпал ужин в пещере, находившейся за
селом; обыватели, видя по ночам огонь в пещере, порешили, что там должна быть нечистая сила,
и обратились к батюшке, чтобы он изгнал ее оттуда; священник в сопровождении народа, окропив
вход в пещеру святой водой, предложил освидетельствовать ее. Так как никто не соглашался

на такой смелый подвиг, то порешили в видах поощрения сделать складчину. Когда собралось

порядочное количество медных монет и смельчака ни одного не оказалось, то Шевченко, выступив
вперед, изъявил желание войти в пещеру. Некоторые не хотели подвергать мальчика опасному

риску, другие возразили «воно мале, до нього нечистая сила не коснется». Чтобы более отдалить

всякое подозрение, он просил, чтобы к нему привязали веревку, которою, в случае опасности,
могли бы вытащить его. Отправясь на веревке в пещеру и убравши в сторону все остатки стряпни
своей, он вышел, объявив, что в пещере ничего не оказалось, за что и получил порядочный куш

складчины от удивленной его смелостью толпы.

А. Козачковский 15, Из воспоминаний о Т. Г. Шевченко, газ. «Киевский телеграф», 1875, №
25. Див. [2]переклад. * * * С раннего детства у Т. Гр. особенно была заметна страсть к

рисованию: где только можно было, на стенах, дверях, воротах, Шевченко постоянно малевал,
углем или мелом. В школе, когда уже он мог достать бумагу и карандаш, страсть эта развилась
в нем еще сильнее. Поддерживаемый этой страстью и в то же время потеряв терпение сносить

долее школьную жизнь, Шевченко бежал в м. Лисянку к диакону-маляру, но и тут ему трудно

было ужиться, как видно из автобиографического письма к редактору «Народного Чтения». В

том же письме Шевченко говорит, что из Лисянки он перешел в Тарасовку, где думал было

приютиться у другого маляра-дьячка; последний нашел Шевченка неспособным к малярству и

тем заставил его возвратиться домой, в Кирилловку. Ал. Лазаревский, Материалы для биографии

Т. Гр. Шевченка, «Основа», 1862, березень, стор. 10. Див. [3]переклад. * * * После строгого

приговора дьячка-хиромантика, который нашел его ни к чему негодным, ни даже «к шевству,
ни бондарству», скрепя сердце, мальчик возвратился в родное село, к брату своему Миките

и стал помогать ему в хозяйстве, едва не сделавшись пастухом ex professo, в чем он находил

какую-то прелесть. Но судьба готовила ему другое поприще. Сава Ч[алый], (Новые) материалы
для биографии Т. Г. Шевченка, «Основа», 1862, травень, стор. 50. 15 Козачковський Андрій

Осипович (1812 — 1889) — міський лікар м. Переяслава, пізніше викладач медицини в Полтавській
семінарії. Познайомився з Шевченком в 1841 р. у Петербурзі і подружив з ним. У Козачковського

в Переяславі поет деякий час жив у 1845 р. і написав твори: «Заповіт», «Наймичка», «Кавказ» та
вступ до поеми «Єретик». В роки заслання поета Козачковський листувався з ним і підтримував
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його матеріально. Йому Шевченко присвятив вірш «А. О. Козачковському». Під час останньої

подорожі на Україну поет заїжджав у Переяслав до Козачковського.

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/spog05.htm

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/spog19.htm

3. http://litopys.org.ua/shevchenko/spog02.htm

1.1.13 Споминки В. Г. Шевченка (2007-04-08 07:39)

* *

В 1828 р. мені було сім літ, як отець мій одвів мене у школу в Кирилівці (в Звенигородському повіті
в Київщині). Школа була в великій хаті біля церкви на майдані: ся хата була обідрана, необмазана,
шибки у вікнах розбиті. Од сусідніх хат вона різнилась тільки своєю величиною та тим, що стояла
на одшибі самотою і без двору; а на кирилівський шинок не походила тільки тим, що держалася
в більшім непорядку ніж він і більш ніж він була запущена. Заправляли і порядкували в школі і

учили у ній кирилівські дяки: Петро Богорський * та Ондрій Знивелич **. Кожний з них мав своїх
школярів: я попав до Петра через те, як говорив мій отець, що Петро краще вчить: отже у Петра
я застав тільки чотирьох школярів, а в Ондрія їх було 18. Через усю школу стояв довгий стіл, за
котрим і вчилися разом усі школярі Богорського і Знивелича: кому не ставало місця за столом, то
сідав просто на долівці. Вчителі наші не дуже пильнували про наше вчення: бувало, що по два, а
то й по три дні вони не завертали до школи. Промовчу про те, де вони проводили ті дні, а додам
тілько, що як навертались вони в школу, то ми дріжали зо страху, наче листя на осиці: тремтіли
ми, дожидаючи своїх наставників і не знаючи, з яким духом прибудуть вони у школу. Ми тільки

кріпко держались того, щоб не виглядати учителів, бо усі ми вірили, що як будемо виглядати, то
вчитель вернеться сердитим, і тоді горенько школярам!..
Кожний школяр повинен був піти в сусідній сад Грицька П’яного, нарізать там (звісно вже,
крадькома, щоб господар не взрів) вишневих різок і принести їх у школу, ждучи, покіль його

виб’є учитель тими різками. Били нас, і часто кріпко! не битим оставався той тільки школяр,
до котрого не дійде черга через те, що вчитель утомиться б’ючи і ляже спочивати. Як же було

вернеться учитель до школи в доброму дусі, вистроїть зараз усіх нас у ряд і питає: «а що, хлопці!
чи страшний я вам? чи боїтесь мене?» Ми усі в один голос, по його приказу, мусіли гукнути: «ні!
не боїмось!» — «І я ж вас не боюсь», — жартував учитель, розпускав нас по домівкам, а сам лягав

спати.
Чимало б дечого можна розказати про ту незабутню задля мене кирилівську школу, та ледве чи
було б те цікавим задля кого, окрім мене і мого товариства, з котрого може чи буде два або три
чоловіки таких, що навчилися у школі читати. Усі вони з школи верталися до сохи і борони з

такою ж грамотою, з якою і в перший раз приходили в школу. Річ моя не про школу; я нагадав
про неї тільки через те, що там я вперше почув про Тараса Шевченка.
Раз якось учитель був дуже злий і пересік більшу половину школярів. Положили старшого з

школярів [...] Василя Крицького. Вставши з-під різок і поправляючи штани, Крицький промовив:
«ех! нема на тебе Тараса!» Почувши сі слова, вчитель ще більш розжеврівся; знов положили

Крицького, і знов взявся учитель періщити його!
Сей случай на мене, яко на новичка ще, зробив великий вплив; дитинне моє серце забажало

довідатися, що то за Тарас такий, що його не можна й споминати у школі? Йдучи разом з Крицьким

з школи по улиці, я спитав його про Тараса. Крицький розказав мені, що в школі нещодавно вчився
школяр Тарас Грушевський (се уличне прізвище Шевченка); раз учитель вернувся в школу вельми
п’яний, Тарас зв’язав його і висік різками, а сам покинув школу і тепер десь у панському дворі.
Крицький додав ще, що Тарас любив малювати і малюнки його є у Тарасового товариша шкільного
Тараса Гончаренка. Незабаром я зайшов до Гончаренка і побачив поприліплювані у хаті на стінах

малюнки Тараса Грушевського: то були коні і москалі, мальовані на грубому сірому папері.

В. Г. Ш[евченко], Споминки про Тараса Григоровича Шевченка, «Правда», 1876, № 1, стор.
23 — 24. Див. [1]повний текст.
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В. І. Штернберг. Кара різками в дяківській школі.

Надруковано «Боюрський». — Ред.
* Андрій Знивелич — кирилівський дяк; в нього Шевченко не вчився. — Ред.

Шевченко Варфоломій Григорович (1821 — 1892) — родич Т. Г. Шевченка (з його сестрою

одружився брат поета Йосип), економ поміщика Лопухіна. Познайомився з поетом у 1843 р.

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/spog04.htm

1.1.14 Спогад Лазаревського, Лободи, Лебединцева (2007-04-09 20:18)

* *

Никита Григорьевич, старший брат поэта, попробовал было приучать его к хозяйству, но

все попытки были напрасны: Т. Гр-чу скоро наскучали эти занятия, и он, не задумываясь, бросал
волов в поле и уходил бродить на свободе.

Ал. Лазаревский, Материалы для биографии Т. Гр. Шевченка, «Основа», 1862, березень,
стор. 8. Див. [1]переклад.

* *

Имя Тараса стало известно мне с юношеских моих лет по упоминаниям об нем в нашей

семье, относящимся к той, главным образом, поре его жизни, когда к его христианскому имени

не прикладывалось еще никакого другого, кроме имени хлопця и погонича, когда он, не окончив
учения ни в школе дьячка Петра Богорского, ни у хиромантика-диакона с. Майдановки *, жил
несколько лет в неопределенном положении не то наймита, не то приемыша, у священника с.
Кирилловки о. Григория Кошица **.
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Семья этого соседа была в ближайшем знакомстве с нами, и если, например, приезжал к нам

в гости о. Григорий с своею супругою Ксениею Прокопиевной, то широкохвостою буланою их

кобылою по большей части правил Тарас, будущий украинский поэт, и он же продовольствовал

ее в нашей конюшне и водил на водопой до Нечитайлового ставка. На той же одинокой кобыле

доставлял он сына о. Григория Яся к учению в Богуслав и потом в Киев, а иногда возил сливы,
яблоки или дыни на продажу в соседние местечка Бурты и Шполу, совершая каждый раз переезд
через наше село. В один из таких переездов Тараса и Яся на Нечитайловом мостку «спіткала лиха
година»: воз ли, или мосток подломился, не помню, но только сливы высыпались из воза в такой

ставок, в котором курице утонуть было нельзя, но и вылезть из него было трудно. Прибегали они
к нам просить «поратунку», как выражалась матушка Ксения Прокопиевна, и долго вытаскивали
сливы из болота и полоскали их в болотной же воде. Сколько помнится, торговая эта экспедиция
вышла неудачною: так называемые ранние сливы не выдержали далекого переезда и как они

оказались кроме того в болоте, то и цена им была грош. Тарасу и Ясю досталось, кажется, на
бублики от расчетливого, даже несколько скупого и взыскательного о. Григория [...]
Первоначально, по малому возрасту, был он [Шевченко] креденсовым (буфетчиком), как говорили
в шутку, т. е. чистил и прятал в шкаф ножи и вилки, перемывал тарелки и ложки, топил «грубку
в покоях», состоял на мелких посылках по селу и в поле, по вечерам повторял псалтырь и читал

жития святых, в досужие часы рисовал углем на коморе и стайне петухов, людей, церковь, даже
и киевскую дзвиныцю, а затем его стали употреблять и на все другие хозяйственные и полевые

работы и даже на самостоятельные и ответственные поездки с Ясем в школы и на ярмарки.
Получал ли Тарас за свой труд и услуги какую-либо плату, не знаю; думаю, что сначала, будучи
еще хлопцем, он не имел никакого денежного вознаграждения, как сирота, которого надо было

одеть и прокормить, и как не приученный еще и малоспособный к работе. И впоследствии

наемная плата его не могла быть сколько-нибудь значительна: в те годы дюжий парубок на

хозяйской одеже получал 15-20 руб. асс. в год, а мальчик лет 16-ти, с шуточным названием

«креденсового», служил у нас приблизительно в то же время за три рубля асс. в год.
Зная близко священника Кошица и его жену, можно безошибочно утверждать, что [...] праздно

сидеть у них не приходилось, так как хозяйство их было обширнее крестьянского и в нем

заключался главный источник их содержания.

Ф. Лобода, Мимолетное знакомство мое с Т. Гр. Шевченком и мои об нем воспоминания,
«Киевская старина», 1887, ноябрь, стор. 564 — 565. Див. [2]переклад.

Автор спогадів помилково називає с. Майданівку, там Шевченко не вчився. — Ред.
* У Григорія Кошиці Шевченко жив з 1827 до 1828 р. — Ред.

* *

Покойная жена о. Григория передавала нам, что, находясь в ее доме, Тарас в зимние

вечера всегда в кухне что-нибудь читал про себя, как грамотный мальчик, а, по словам о.
Григория, Тарас в кухне его выучил две кафизмы из псалтыря.

Пр. П. Л[е6единце]в, Тарас Григорьевич Шевченко, «Киевская старина», 1882, сентябрь,
стор. 563. Див. [3]переклад.

* *

[...] Чувствуя страсть к рисованию, Шевченко бежал от Бугорского в с. Хлебновку, славившуюся
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своими малярами. У одного из них Т. Гр. и поселился и прожил здесь недели две, на испытании.
Хлебнивский маляр нашел его способным к своему мастерству, но, боясь ответственности, что
держит помещичьего мальчика без вида, посоветовал Шевченку выхлопотать сначала нужное

свидетельство и затем уже поселиться у него — на учение. Т. Гр. отправился в м. Вильшану,
где жил Энгельгардтов управляющий — Дмитренко, и стал просить вида на проживательство у

хлебнивского маляра. Дмитренко, разговорившись с мальчиком и заметив его бойкость, вместо
выдачи свидетельства взял Т. Гр. в число своей прислуги.

Ал. Лазаревский, Материалы для биографии Т. Гр. Шевченка, «Основа», 1862, березень,
стор. 10. Див. [4]переклад.

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/spog02.htm

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/spog06.htm

3. http://litopys.org.ua/shevchenko/spog05.htm

4. http://litopys.org.ua/shevchenko/spog02.htm

1.1.15 (2007-04-10 09:03)

[1]Кониський О. Я. Тарас Шевченко-Грушівський: Хроніка його життя [Дитинний вік, стор. 6]

VI

Охота і кебета до малярства прокинулися у Тараса Шевченка ще змалку. Де і на чому можна

було, він виводив крейдою або вуглем свої «малюнки». Річ певна, що ще в школі і учителі, і
товариші школярі помітили за ним малярську кебету. Принаймні не можна було їм не помітити,
бо як сам він каже 102: ...Ще в школі Таки в учителя дяка, Гарненько вкраду п’ятака (Бо я, було,
трохи не голе, Таке убоге), та й куплю Паперу аркуш і зроблю Маленьку книжечку; хрестами І

везерунками з квітками Кругом листочки обведу, Та й списую «Сковороду» Або «Три царіє со

дари». Та — сам собі у бур’яні, Щоб не почув хто, не побачив, Виспівую, було, та плачу. Тарасові
малюнки, що робив він, коли був у школі у Богорського, були «коні і москалі, намальовані на
грубому папері сірому». Варфоломій Шевченко 103 бачив їх поприліплюваними на стіні в хаті

Гончаренка, шкільного Тарасового товариша. Перебуваючи у Богорського, Тарас спізнався з

малярами з сусідніх сіл: Хлипнівки, Тарасівни і Лисянки 104. Опріч великої природної охоти,
до малярства вабило Шевченка ще й те, що малярський заробіток, здавалося йому, дасть хліб.
Навіть геть пізніше, вже на віку підтоптаному, Тарас був тієї думки, що «живопись його професія,
його хліб насущний» 105. Тим-то, покинувши Богорського, він пішов у Лисянку до маляра-дякона,
щоб у його вчитися малярству. Дякон 106 приняв його, одначе небавом спостеріг він, що дякон

в своєму поводженню, звичаях і правилах мало чим відрізняється від Богорського. Тарас три

дні терпеливо носив відрами воду з річки Тікича на гору та на залізному листі розтирав краску

мідянку. Се був іспит, і Шевченко не забував про його ніколи. Переїздячи після того літ через

18 Лисянку, Тарас «довго шукав очима в лісі лисянських груш та яблонь давно і добре відомий

йому домик отця диякона Єфрема 107, у котрого, каже він, я давно колись брав першу науку

малярства. От[ець] Єфрем, щоб довідатись, чи є у мене хист до сього хитрого діла, загадав мені на
залізному листі терти якусь чорнобуру краску. Багацько після того зазнав я дечого, але ніщо так не
врізалося до мене в пам’ять, як оцей перший іспит простосердий». Іспит, очевидно, був нелегкий,
бо на четвертий день перебування у лисянського маляра терпець порвався у Тараса; він покинув

Лисянку і пішов в село Тарасівку до дяка-маляра, що вславився на цілу околицю мальованням

великомученика Микити та Івана Воїна 108. «От до сього Апелеса вдався я, — каже Тарас, —
твердо ставши на тому, щоб перетерпіти усі прикрости, які, здавалося мені, неминуче з’єднані з
наукою. Загарливо бажав я перейняти у того дяка-маляра хоч частину його штуки малярської. Овва!
Апелес уважно подивився на долоню моєї лівши і прикмака відмовив, сказавши, що у мене ні до
чого нема кебети, ні до шевства, ні навіть до бондарства» 109. Вже ж защиміло на серці у Тараса
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з такого присуду, та ще з присуду такого авторитетного маляра. Надія зробитися коли-небудь
«хоч абияким малярем» пропала була у його. Зажурений і приголомшений невдачею, вернувся
він у Кирилівку під батьківську стріху. Тяжко було йому вертатися ще й тому, що перед ним знов

оживали сварки та лайки з мачухою та з дітьми її; але ж що діяти! більш нікуди було хилитися.
Тарас, вернувшись в Кирилівку, перейнявся думкою «стати пастирем стад непорочних», попросту
— зробитися пастухом громадської череди, та, «ходячи за чередою, читати свою любу, украдену у
Богорського книжку з кунштиками». Але, каже він в своїй автобіографії 110, і се мені не вдалося. Не
вдалося, мабуть, назавжди тільки, а якийсь недовгий час він таки спробував пастуховати. Сам він

в своїх віршах каже: «Мені тринадцятий минав» (так воно й приводиться саме на р. 1827), «я пас
ягнята за селом». Та й старі кирилівці Бондаренко і Петро П[авлович] Шевченко пригадували,
що Тарас «брався таки і за підпасача» 111. Звісно, нічого було й гадати, щоб пастухом череди

зробився той, кого природа, наділивши так щедро дарами духовими, призначила бути великим

пастирем України і її слова і за оці «овці» положити душу свою. Вигнавши череду навзлісся, чи що,
річ певна, Тарас по самій природі своїй невдатен і не спроможен був пильно доглядати за нею:
він поринав у книжку з кунштиками або, лежачи під розлогою вербою в холодку, оглядував синє
небо, зелену рівнину, ширяв думками понад землею і «любо йому ставало, неначе у Бога» 112. А
череда тим часом розходилася на всі боки. Не без того, мабуть, було, що з недогляду яка-будь
скотина з череди вскочить у спаш, інша заблудиться. Людям клопіт! Одно слово, Тарас показався
«до пастирства стад непорочних» зовсім недотепним. Мабуть, «пастиреву» увагу його,’неминуче
потрібну біля череди, чимало псовало і перше його, звісно, дитяче цілком, кохання якоїсь кучерявої
Оксани (Коваленко О. С. — Ред.). З нею, каже він: Ми вкупочці колись росли, Маленькими собі

любились, А матері на нас дивились І говорили, що колись Одружимо їх Не вгадали! Старі зарані
повмирали, А ми малими розійшлись. Та вже й не сходились ніколи 113. Можна гадати (але тільки
гадати), що ота Оксана — і була та сама дівчина, що беручи плоскінь, почула, як Тарас плаче біля
череди. Тоді ото, як він за селом пас ягнята йому... Так любо, любо стало Неначе в Бога, Уже
прокликали до паю, А я собі у бур’яні Молюся Богу і не знаю, Чого маленькому мені Тоді так

приязно молилось, Чого так весело було? Господнє небо і село, Ягня, здається, веселилось, І
сонце гріло, не пекло. Але небавом вражіння і почуття перемінилися. Тарасові здалося, що Село
почорніло, Боже небо голубеє І те помарніло. Поглянув я на ягнята— Не мої ягнята; Обернувся я
на хати, Нема в мене хати, Не дав мені Бог нічого! І хлинули сльози. Тоді ото та дівчина Прийшла,
привітала, Утирала мої сльози І поцілувала. Неначе сонце засіяло, Неначе все на світі стало Моє...
лани, гаї, сади... І ми, жартуючи, погнали Чужі ягнята до води 114. З того кохання нічого не

вийшло. Але першого кохання, як і перших сліз, видавлених кривдою та несправедливістю, —
такі люде, як Шевченко, довіку не забувають. Не забув і Тарас своєї Оксани. Героїню ліпшої своєї

поеми «Гайдамаки» він назвав Оксаною. А вже ж річ звичайна, що письменники, найпаче поети,
ліпшим і більш любленим діячам своїх творів дають імення таких людей реальних, які найбільш
подобалися їм і які в серці їх лишили добрі вражіння і спомини. Минуло після отієї сцени біля

ягнят більш, може, 25 років, і Шевченко згадав знов Оксану і каже, перебуваючи в далекій чужині:
А я так мало-небагато Благав у Бога — тільки хату, Одну хатиночку в гаю Та дві тополі біля неї,
Та безталанную мою, Мою Оксаночку, щоб з нею Удвох дивитися з гори На Дніпр широкий, на
яри! 115 Минуло літ з десять після написання оцього вірша: скоро Тарас приїхав до рідного села,
перед ним воскрес образ Оксани. «Чи жива ота Оксана кучерява, що з нами гралася колись?»
— питає він у брата. А брат на те йому... Помандровала Ота Оксаночка в поход За москалями

та й пропала. Вернулась, правда, через год, Та що з того? з байстрям вернулась, Острижена...
Занапастилась, одуріла... А що за дівчина була, Так-так що краля! 116 102 Кобзар. — 1876. — Т. II.
— С. 105. 103 [2]Правда. — 1876. — [№ 1]. — С 24. 104 Киев[ская] стар[ина]. — 1882. — Кн. IX. —
[С. 562]. 105 Кобзар. — Т. III (Записки). — С. 40. ([Запис від 1 лип. 1897 р.]). 106 Дияконами тоді

у Лисянці були в Михайлівській церкві Климент Яроцький, а в Вознесенській Микита Ковальський.
(З клірових відомостей). 107 Ймення, очевидно, переінакшені. Див.: Поэмы и повести..., с. 448.
108 Кобзар. — 1876. — Т. 1. — С. XVIII. 109 Ibidem. 110 Ibidem. 111 З усних переказів. 112 Кобзар.
— 1876. — Т. II. — С. 110. 113 Ibidem. — Т. І. — С. 245. 114 Ibidem. — Т. II. — С. 111. 115 Ibidem.
— [Т. II. — С. 150]. 116 Ibidem. — [Т. І. — С. 236]. Коментар ...якоїсь кучерявої Оксани. —
Йдеться про Оксану Коваленко. Якщо перша частина вірша «Ми вкупочці колись росли» (особливо
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раннього варіанту твору) стосується О. Коваленко, то його фінал відбиває типову долю сільської

покритки; справжня Оксана стала заміжньою жінкою із звичайною долею селянки. [3]Попередня
[4]Наступна

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/4899.html

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/8366.html

3. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/7728.html

4. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/9198.html

1.1.16 Др. Богдан Черевик (Канада) виконує пісню на вірші Шевченка (2007-04-10 23:17)

[EMBED]

1.1.17 (2007-04-11 07:35)

[1]Кониський О. Я. Тарас Шевченко-Грушівський: Хроніка його життя [Дитинний вік, стор. 7]

VII

Після отого невдатного «пастирства» Тарасового брат його Микита взявся привчити його до

хліборобства або до стельмаства; а дід Іван, щоб спекатися щоденної сварки своїх внуків з мачухою
їх і з дітьми її, прогнав її в Моринці, бо бачив, що вона все гірше та гірше п’є та гуляє з дяком;
«Іди, — каже, — на грунт свого першого чоловіка Терещенка». Степана її віддали в москалі. Тоді
усім получшало. Йосип служив у скарбу, Ярина побралася, дід Іван узяв та й собі оженився: узяв
Маловіківну з Сухині 117. Не брався Тарас ні до хліборобства, ні до стельмаства; жодної охоти
не було у його ні волів поганяти, ні на стелюзі з стругом працьовати. Покине, було, волів в полі
та й піде блукати по ярах та по гаях. Часом, було, піде до сестри Катерини в Зелену Діброву.
Сюди ходив він не шляхом, «а манівцями понад дібровою, через Гарбузів яр, через левади та

могилками. Прийде, було, сяде на лаві та й мовчить; нічого в світі у його не допитаєшся: чи його
прогнали, чи його били, чи їсти йому не давали. Раз якось прийшов та так грудочкою упав на лаві

і заснув. Катерина зазирнула йому в голову, а там аж кишить нечисть. Ніхто тоді не сподівався з
його чоловіка» 118. Невдовзі покинув Тарас батьківську хату і науку у Микити і пішов наймитом

до кириловського попа Григорія Кошиці 119. Тут він і коней доглядав, і за погонича їздив, і за
буфетчика правив, перемивав посуду, чистив ножі і виделки, топив груби і т. ін. Спершу жив він
без плати, а потім платили йому, але не більш як три рублі на рік. З сином Кошиці Ясем він їздив

часом в Богуслав, возив його туди в школу; траплялося, посилали його й на ярмарки за покупками.
У Кошиці був добрий сад; він посилав Тараса в Бурти і в Шполу продавати сливи і т. ін. Увечері,
коли не було роботи, Тарас читав Псалтир, або Житія святих. Часом він мальовав вуглем на

коморі або на ’стайні; мальовав півнів, людей, церкви. Взагалі, у Кошиців йому жити було не зле.
Кошиці були люде хороші; от[ець] Григорій був трохи скупий, але чоловік розумний, розсудливий
і гуманний; а попадя його, так на предиво, людина добра. Жили вони не вбого і патріархально.
Коли не траплялося гостей, піп і попадя перебували в пекарні укупі з слугами; тут же містився

і Шевченко. Пекарня була простора і чиста. Ніхто тут Тараса не кривдив. Одначе поривання,
незрозумілі тоді задля його, тягли його несвідомо кудись інде і не давали йому призвичаїтися, як
треба, до господарства. От[ець] Григорій і його паніматка не помічали за Тарасом охоти пильно

братися до свого діла і перейнялися думкою» «що він ледащо, що до жодного діла господарського
хисту у його нема» 120. Нам очевидно, що ні добрість Кошиців, ні прихильність їх, ні робота
коло їх добра і худоби не спроможні були задовольнити духовні змагання Тарасової природи. Та
змагань тих ніхто й не бачив і не помічав; нікому й на думку не впало спостерігати душу його,
зазирнути, що там діється? Ніхто не подумав довідатися, що саме надить паробка? Яка сила і куди

його тягне? А прокинься така думка в отця Кошиці, він би зрозумів, що Тараса тягне несвідомо
до світу, до науки, найпаче до малярської палітри та до пензля, за якими маячив Тарасові ідеал
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в постаті «хоч абиякого маляра». Не вістен я запевне, чи довго пробув Тарас у Кошиців? На

мою думку, не більш году 121 Подяковавши їм за хліб-сіль, він подався в село Хлипнівку, що
славилося тоді своїми малярами. Тут вдався він до одного з них, просячи взяти його в науку.
Хлипнівський маляр не зразу згодився: знати, що він не ворожив по хіромантиці, як тарасівський
Апе лес, а вимагав досвіду реального. Два тижні держав він Шевченка на іспиті, доки запевнився,
що у паробка є і кебета, і велика охота до малярства; він ладен був охоче взяти Тараса в науку,
але ж тут спіткалася така перешкода, що не дала йому справити свого бажання; стала поперек

дороги Шевченкові і зробила великий вплив на все останнє життя Тарасове. Маляр відав, що
Шевченко крепак; бачив, що він такого вже віку, що затого поженуть його на звичайну панщину.
Значить, на те, щоб взяти його в науку, неминуче треба панського дозволу. Без сього обережний
маляр не відважився прийняти Шевченка. Він жахався, щоб, взявши без дозволу, не вскочити в

халепу, не зробитися «пристанодержателем»; а за «пристанодержательство» 122 була тоді вельми

велика кара. Маляр порадив Тарасові піти.в Вільшану, добути там панський дозвіл на папері

і тоді вже приходити до його в науку. Шевченків пан Василь Енгельгардт тоді був вже вельми

старий і доживав свого віку у Вільшаній. Добрами його правив якийсь Дмитренко, а помічниковав
у його Іван Димовський (поляк). Тарас послухався малярової поради і пішов у Вільшану. Тим
часом дід його Іван прохав Димовського, щоб Тараса взяли до двору 123. Таким чином, могло
бути, що Димовський, перш ніж Тарас прийшов до Дмитренка, говорив з останнім про його і

розповів про його те, що саме чув од діда Івана. Тоді воно не буде нічого чудного в тому, що
Дмитренко — така велика особа про крепаків — зацікавився Тарасом і, коли останній прийшов в
Вільшану, побажав очевисто подивитися на його і розпитати його. А вже ж розпитуючи, не можна
було йому не спостерегти, що оцей обірванець Шевченко — паробіка гострий, похіпний, меткий і
своїм розвитком видається над ровесниками-крепакам. А Дмитренкові тоді саме треба було таких

розторопних хлопців. Енгельгардтів син Павло, що був тоді полковником імператорської гвардії,
звелів набрати задля його з дотепних хлопців-крепаків теж «гвардію» козачків, кухарів і т. ін. слуг.
Дмитренкові здалося, що обірванець сирота, Тарас Шевченко, саме і єсть один з таких пожаданих
некрутів до панської «гвардії». Не дав він Тарасові дозволу йти в науку до маляра, а звелів

йому зіставатися у Вільшаній при пекарні його і навчатися куховарству у куховара. І от Тарас з

«пастиря стад непорочних» та з попівського попихача зовсім несподівано попав в панську пекарню

і став кухарчам; скинув брудну сорочку, діряву свитку; скинув шапку, ніби конфедератку, і мусив
одягтися в демикотонову куртку і працьовати в пекарні під кермою куховаря. Сталося се р. 1829,
коли Тарасові йшов шістнадцятий рік. Нам не трудно вгадати, що діялося тоді на душі у Тараса
Григоровича, яка хмара журби та суму обгорнула йому голову і серце! Вже ж йому здавалося, що
тепер навіки пропала ясна надія його зробитися «хоч абияким малярем». А вона, здавалося йому,
була вже так недалеко: дав би тільки Дмитренко дозвіл! Овва! Тепер демикотонова куртка навіки
загородила дорогу до хлиповського маляра. І Тарас, що звик жити і досі жив на волі, на просторі,
по уподобі вештався з села до села, тепер, опинившись в пекарні кухарчам, певне, почував себе,
наче на приколні; почував те, що почувало б молоде орленя, приборкане і зачинене в клітці! Не
можна було тепер йому не жалковати за тим «раєм», що ввижався йому, коли він пас овечок

за селом. Задля людей, наділених огнем вищого дару Божого, — воля, хоч би тільки й на полі

біля ягнят, здається раюванням, коли її прирівняти до сидіння в панській прихожій або в пекарні

над полосканням панської посуди. В полі — воля духу; в панських прихожих задля слуг раз у раз
є пильновання і невпинне чатування панського голосу. Не можна не гадати, щоб Дмитренкова

«конфірмація» не оповила Тарасової душі густою журбою та скорботою безнадійності. Але ж

проти волі панської він цілком не спроможен був боротися. Він був крепак, невольник німий,
безправний; мусив коритися панській волі, підлягати їй, хоч вона була перекірливо супротилежна
його власній волі і бажанню. Отоді-то, гадаю я, в думках Тарасових не можна було не прокинутися
споминкам про тих гайдамаків, що з невеликим п’ятдесят років назад буяли і в Вільшаній, і скрізь
по околицях Кирилівки. Про тих гайдамаків і про гайдамаччину доводилося Тарасові чимало

чути від діда Івана, а може, і від інших старіших людей. Дід Іван, як се казав Тарас Броніславу
Залеському 124, сам був в гайдамаках; сам був свідком кервавих подій Коліївщини р. 1768, тоді
Йванові було не більш як 25 — 26 літ; і, може, справді, він, як повідано в книзі д. Чалого 125,
«особисто знав головних діячів отієї кервавої драми. Значить, у діда Йвана було що розказувати
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про те, «як Залізняк, Гонта з свяченим гуляв» 126, за що і «як Залізняк і Гонта ляхів покарав».
Розказувати про се своїм дітям і внукам Іван охоче розказував, а Тарас охоче і уважно слухав його,
і на молоду, перейнятливу душу його оповідання дідові про гайдамаків і події їх робили глибоке

вражіння . Додам до речі, що, по переказу старих Петра Т[рохимовича] Шевченка і Бондаренка,
Тарас дуже любив народні пісні, знав їх «силу без ліку» і переймав з одного разу: «...аби де почув
яку нову пісню, так і перейме її на голос і всю її знає». ПРИМІТКИ 117 З листа Прокопа Шевченка

[(ІЛ. —Ф. 77. —№ 127. —Арк. 10)], по переказу старого Петра Павл[овича] Шевченка. Діду Івану
тоді було більш 80 літ, бо в «Исповед[альной] росписи» 1809 [р.] стоїть йому 64 роки. Побрався він
втретє, «і Маловіківна та теж бралася втретє: вперше була за Моргуном, вдруге за Денисенком,
а втретє — ото за дідом Іваном». 118 Киев[ская] стар(ина). — 1887. — [Кн. XI]. — С. 565 — 566.
119 Кошиця. — Ред. 120 Киев[ская] стар[ина]. — 1882. — Кн. IX. — С.563 і 1887. — [Кн. XI]. —
С. 565 — 567. 121 От Лобода [(Лебединцев Ф Г.)] каже (Киев[ская] стар[ина] 1887. — [Кн. XI]. —
С. [565 — 567]), що Шевченко жив у Кошиців 2 — 3 роки, але се — річ не певна. Жодним чином

такого часу вивести не можна. Лобода оповів з чужого голосу, і споминки його не мають характеру
фактичної певності. 122 «Пристанодержательство»— термін правничий, визначав передержування
кого-будь з панських крепаків утікачів або взагалі без панського дозволу. 123 Усний переказ Петра

П[авловича] Шевченка. Ю. Д. Талько-Гриневич [Гринцевич. — Ред.]повідав (Киев[ская] стар[ина].
— 1889. — Кн. IX. — [С. 763]), що Димовський був управителем в Енгельгардта. Про сього

Димовського згадує і Тарас: просячи брата свого Микиту в листі 2 березіля р. 1840 поклонитися

йому (Киевская старина. — 1891. — Кн. II. — [С. 212]). 124 Rocznik Towarzystw[a] historyczn[o]-
literack[iego] w Paryźu. [Rok 1866, Paryź]. — 1867. — С. 96 — і Листочки до вінка на могилу

Шевченка, с. 45. 125 Жизнь и произведения Шевченка. — Львів, 1890. — С. 16. 126 Кобзар. —
1876. — Т. І. — С. 127 — 128. 127 Жизнь и произведения [Шевченка]. — Ibidem. [2]Попередня
[3]Наступна

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/4899.html

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/8810.html

3. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/9807.html

1.1.18 Спогади Лебединцева, Чалого, Лазаревського (2007-04-11 19:35)

* *

С. Кирилловка, в котором родился Т. Г. Шевченко, принадлежало к составу ольшанского имения,
доставшегося племяннику светлейшего князя Гр. А. Потемкина-Таврическоо действ. тайному

советнику Василию Васильевичу Энгельгардту. Последние годы своей жизни В. В. Энгельгардт

провел в м. Ольшаной, где у него был большой деревянный дом с тенистым парком, псовая охота
и оркестр, для помещения коего построен был целый ряд домиков, выходивший на базарную
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площадь, против помещичьего дома. [1] Барин

жил и умер холостяком, но имел двух сыновей от некой метрессы польки или немки, которая
похоронена в с. Кирилловке, с северной стороны приходской православной церкви. Ольшана с

Тарасовкой, Зеленой, Вербовкой, Вороновкой и Сигидинцами перешла к В. В. Энгельгардту

по наследству от Потемкина, а Кирилловка, Гнилец, Петрики, Моринцы и Пединовка им

куплены. По смерти Василия Васильевича [...] ольшанское имение перешло к родной его сестре

Александре В. Браницкой, а Кирилловка, Моринцы и другие благоприобретенные села вместе

с капиталами покойного составили собственность незаконнорожденных его сыновей, из коих

полковник гвардии Павел Васильевич Энгельгардт стал владельцем Кирилловки и помещиком

Тараса Шевченка.

Пр. П. Л[е6единце]в, Тарас Григорьевич Шевченко, «Киевская старина», 1882, сентябрь,
стор. 560 — 561. Див. [2]переклад.

* *

Новому барину потребовались разного рода дворовые, которых он, как истый аристократ, желал
иметь специально приготовленными к разным надворным должностям: кучера, форейтора,
повара, лакея, конторщика, комнатного живописца и т. п. Главному управляющему [...] было

предписано набрать из крестьянских детей около дюжины мальчиков, годных к упомянутым

должностям [...] И вот, по одному почерку пера, были взяты у родителей дети (не все же

они были сироты, подобно Тарасу) и приведены в центральное имение помещика, в местечко

Ольшану. В виде опыта, до отправления к барину, их распределили при господском дворе по

разным должностям. Наш Тарас попал в поваренки, под команду главного повара-артиста:
стал чистить кострюли, носить на кухню дрова, выливал помои и проч. В таких непоэтических

занятиях, конечно, он не мог найти ничего сродного с своми природными влечениями; а между
тем страсть к картинкам и книжкам не покидала мальчика ни на минуту. При всяком удобном

случае он приобретал за первый попавшийся грош какое-нибудь произведение суздальской школы
у бродячего коробейника, а если было не за что купить, то, из любви к искусству, иногда

покушался на воровство. Приобрев довольно значительную коллекцию подобных редкостей, он
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прятался с нею от многочисленной дворни в саду. В густой чаще деревьев, подальше от дома, он
устроил себе род галлереи, наклеив на деревьях свои картинки. Туда Тарас уходил петь песни,
рассматривать и копировать какого-нибудь Соловья-розбойника или Кутузова. За такие упущения
по службе он неоднократно был поколачиваем поваром.
Однажды Тарасу посчастливилось получить целый двугривенный от одного заезжего господина

за вычищенные сапоги. Когда навестил его брат Микита, он ему отдал весь этот

благоприобретенный капитал на дорогу. На проводах его тела в Киеве Микита со слезами

на глазах вспоминал об этом: «Що то за добра душа була! Я таки його бив колись маленьким,
та й здорово бив, а він, покійник, оддав мені посліднє». Когда кончилось испытание будущих

дворовых, составлен был список с обозначением качеств и свойств каждого мальчика: Тарас в

этом списке был записан годным «на комнатного живописца».

Сава Ч[алый], (Новые) материалы для биографии Т. Г. Шевченка, «Основа», 1862, травень, стор.
50 — 52. Див. [3]переклад.

* *

Вскоре приехал на родину сам помещик, и участь поэта была решена: он поступил к барину в

комнатные козачки. Это было в 1829 г.

Ал. Лазаревский, Материалы для биографии Т. Гр. Шевченка, «Основа», 1862, березень,
стор. 10. Див. [4]переклад.

Примітки

Енгельгардт Павло Васильович (1799 — 1849) — гвардії полковник, поміщик, за характеристикою
Карла Брюллова, «самая крупная свинья в торжковских туфлях». В повісті «Художник» Шевченко

докладно розповів про нього. Зберігся невеликий акварельний портрет Енгельгардта, виконаний
Т. Г. Шевченком.

1. http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev7002.htm

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/spog05.htm

3. http://litopys.org.ua/shevchenko/spog07.htm

4. http://litopys.org.ua/shevchenko/spog02.htm

1.1.19 (2007-04-12 07:57)

[1]Кониський О. Я. Тарас Шевченко-Грушівський: Хроніка його життя [Дитинний вік, стор. 8]

VIII

Кинувши тепер загальним поглядом на увесь дитинний вік Тараса Шевченка, не можна нам не

перейнятися глибоким вражінням і сумною думкою! Ледві чи можна вказати якого іншого ще

великого поета, щоб у його був такий сумний, безрадісний, так скорботно охмарений вік дитинний,
який був у нашого генія слова. Крепацька неволя вкупі з великими злиднями, сирітство, сварка,
бійка, тяжке і неспра ведливе катовання; пекло в родині і в хаті... брудна сорочка, дірява свитина;
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ноги босі; голова і влітку і зимою не прикрита і повна нечисті... Голодовання і різки у дяка в

школі; носіння відрами води на гору... Усе, що приголомшує лю дей, що знищує, нівечить у людей
поривання до світа, до добра, до любові чоловіка яко брата; усе, що тушить, заливає святий огонь
вищого дару, — усе оце немов навмисне згуртовалося в одну густу, аж темну, хмару і впало на

Та раса Шевченка під час найліпшої доби віку людського, під час його віку дитинного. Усе, що
обурює чоловіка проти людей, що озвірює і заскоринює серце, що сплоджує почуття ненависті й

мстивості, — все оце наче туман осінній огортало дитинний вік Тарасів. Одначе такі лиходійні

умови життя щоденного не підбивають під себе Тараса, він не підлягає; несвідомо і свідомо, як
уміє і як спроможно йому, він з ними бореться. Він рветься з темного льоху неволі й темноти; він
шукає хоч маленьку щілинку світа в соціально-моральній темряві. Вбачаючи його святі поривання
і боротьбу, ми ще гірш сумуємо і вболіваємо серцем, що навкру ги його не бачимо ніже єдиної

поради, підмоги і підпори. Хоч би тобі один ясний промінь того сонця ласки, поради і запомоги

людської, що гріє серце, бадьорить дух, надає енергії, віри в надію та веде к світу! Нема сього
нічого. Сама неволя та темрява, темрява та неволя. Нехай вже маса, зневолена і зубожена,
не спроможна була спостерегти іскри того «огню святого», що, жевріючи в Тарасовій природі,
«дожидав рук твердих та смілих», так би й не диво було, і жаль не брав би, а то бачимо, що й

людина освічена, добра, як Григ[орій] Кошиця, — і той не спостеріг, які високі дари Божі носило в
собі те «ледащо», що наймитовало у його за попихача. Раз, єдиний тільки раз за увесь дитинний вік
блиснув був Тарасові промінь надії з хати хлип нівського маляра, але крепацтво рукою Дмитренка

поспі шило швидше затулити той промінь курткою панського кухарчати.
Отже, усі оці занадто лихі умови й обставини не зламали Тарасової природи. Сказано: «жива
душа поета». Хто ж його зберіг нам? З людей єдине тільки сестра його Катерина, «його нянька
ніжна, терпелива», доглядала його, доки не пішла заміж в Зелену, та й вона «не сподівалася, щоб
з його вийшов коли чоловік». Опріч Катерини, ніхто. Зростаючи, Тарас «хилився ні до кого».
Ніхто з людей не дав йому нічого, а не взяли люде у його тільки того, чого не спроможні були

взяти. Оборонителем, хранителем Тараса, дба хою його стала сама тільки природа його духова та

природа околишня. Остання гріла і пестила йому серце і душу; вона будила і годовала допитливий
мозок; вона наповала його фантазію і вигодовувала увесь його організм духово-моральний. Вплив
блакитного, зорями мережаного неба та срібловидого місяця; чарівна краса навкруги: сад, долина,
байрак, гори, став— от хто разом з Псалтирем та з народною піснею були батьками, що зростили
Тарасів дух! Тепер, знаючи умови і обставини, за якими перейшло перших 15 років Шевченкового

віку, не можна не дивоватися незвичайно міцній його природі. Ніщо не спроможне було вияловити
йому серце, виснажити йому душу, заморозити— сковати кригою егоїзму. Не можна не дивоватися
потужній силі організму, що, винісши на собі стільки лиха тяжкого, зберіг в собі свіже почуття і
до краси природи, і до життя народного. З сього знати, яка то глибочезна криниця любові і

гуманності була в серці Тараса Шевченка! І що б спромігся дати людям такий потужний організм,
коли б люде дали були йому інші умови віку дитинного! Замість ясної годинної молодості люде
та «право» крепацьке дали Тарасові ту молодість, що, як справедливо мовив він 128, «пролізла —
проминула в неволі, в злиднях, в темноті та в приниженню». 128 Поэмы и повести. — С. 665.
[2]Попередня [3]Наступна

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/4899.html

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/9198.html

3. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/10637.html

1.1.20 З нарису Маслова (2007-04-13 10:21)

* *

Одетый в тиковую куртку и шаровары, будущий поэт принялся за исполнение своих новых

обязанностей. Он должен был сопровождать барина в разных поездках и прислуживать ему в

это время, дома же находиться всегда в передней и, по первому зову барина, подавать тут же в
углу стоявшую трубку, или стакан воды, или что-нибудь в этом роде, а, как известно, прежнее
барство было очень лениво и не могло отказать себе в помощи в самых мелочах. Шевченко
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проводил время в передней, но вместо того, чтобы дремать и прислушиваться, не раздастся ли
хлопанье ладони, означавшее приказание явиться, он напевал себе под нос гайдамацкие песенки

и занимался срисовыванием барских картин, висевших по стенам. Шевченко сам признается, что
для этого он украл карандаш у конторщика [...]
Энгельгардт часто ездил по торговым делам в Киев, в Вильно и в С.-Петербург и всегда брал с

собою Тараса. Во время этих путешествий им часто приходилось останавливаться на постоялых

дворах, где Тарас находил развешенные по стенам лубочные картины, и так как он не мог

приобретать их и был не в состоянии устоять от искушения воспользоваться этими интересными,
по его тогдашним понятиям, произведениями живописи, то он тихонько увозил их с собою,
чтобы, вернувшись домой, иметь материал для подражания. Таким образом у него накопилось

порядочное собрание рисунков, хотя, конечно, весьма плохих по исполнению.

[1]
Костьол св. Анни у м. Вільно. Літограф Бенуа, I пол. XIX ст.

Однажды в 1829 году, во время пребывания его с господами в Вильно, дворянство давало бал, по
случаю тезоименитства государя Николая Павловича, куда отправилось и семейство Энгельгардт.
Когда все в доме заснуло, Тарас забрался в пустую комнату, зажег свечу, развернул свои сокровища
и принялся за рисование. Время летело быстро. Увлеченный своей работой, он не заметил,
как его барин вернулся с бала. Вдруг растворяется дверь и в ней появляется барин, который в

бешенстве бросается на Тараса, немилосердно рвет его за уши и дает несколько пощечин, внушая
неосторожному художнику, что, сидя с зажженою свечой среди бумаг, он мог бы сжечь не только

дом, но и весь город. Наказание этим не кончилось: на другой день приказано было кучеру

хорошенько высечь козачка Тараса.

[2]В. П. Маслов 1, Тарас Григорьевич Шевченко, Биографический очерк, М., 1874, стор. 16
— 18.

1 Маслов Василь Павлович (помер у 1881 р.) — автор першої біографії Т. Г. Шевченка.
У відомому листі Маслова до Шевченка з Києва від 10 вересня 1859 р. повідомляється про

зустріч його з поетом у Мошнах і виявляється його ставлення (тоді ще гімназиста) до автора

«Кобзаря»: «Вы — наше украинское солнце, наша гордость, явились у нас у Малороссии, дали
взглянуть на себя и скрылись мимолетной звездой, оставив сиротами своих земляков, свою

родину... Давно уже я посвятил свою жизнь на изучение ваших творений, вытканных из горя и

печали, подбитых гневом, труд, на который мало человеческой жизни; над ним должны трудиться

века и потомства. Несколько лет я собираю ваши сочинения, ищу во многих малороссийских

библиотеках, перерываю шкапы — и труд мой часто увенчивается успехом. Последнее сочинение,
приобретенное мною, есть «Сон» — эта гениальная сатира, отразившая в себе так метко пороки

петербургских придворных вельмож, карающая так грозно наших мучителей, раскрывающая раны
нашей Украины...». Перше видання біографічного нарису В. П. Маслова про Т. Г. Шевченка

вийшло в 1874, друге — в 1882 р.
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1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/LklExD69Y8rg-vFAPtN5kQ?feat=embedwebsite

2. http://izbornyk.org.ua/shevchenko/maslov.htm

1.1.21 Перерва (2007-04-13 17:35)

Нашій спільноті виповнився місяць. Час визначитись, чи вірною дорогою йдемо. Хочу дізнатися,
чи задоволені тим, що приєдналися до спільноти? Що слід змінити?

На сьогодні основу спільноти складають дві паралельні гілки. Перша, послідовна публікація праці
Олександра Кониського (початок: http://community.livejournal.com/ua kobzar/4899.html), задає

хронологічну канву життя Кобзаря. І друга гілка— вибрані свідчення сучасників. Це [1]спогади про
поета, які мають доповнити художню біографію Кониського фактичним матеріалом, занурюють
читача у світ людей, що оточували Шевченка протягом всього життя.

Закінчилася розповідь про дитячий вік, небагатий на певні свідчення. На нас чекають значно

цікавіші періоди життя генія: Вільно, Петербург, Київ...

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/tag/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B8

1.1.22 (2007-04-16 09:03)

[1]Кониський О. Я. Тарас Шевченко-Грушівський: Хроніка його життя [Парубоцький вік, стор. 1]

ПАРУБОЦЬКИЙ ВІК ТАРАСА ШЕВЧЕНКА ДО ВИКУПУ З КРЕПАЦТВА

(1829 — 1838)

І скрізь на славній Україні

Людей у ярма запрягли

Пани лукаві... Гинуть, гинуть
У ярмах лицарські сини...
...Де нема святої волі,
Не буде там добра ніколи.
Шевченко

І

Отой Дмитренко, що правив з Ольшаної добрами Енгельгардта, взявши Шевченка на 16 році його
віку до гурту челяді панської, невідомо з якої речі гадав зробити з його куховара і повернув його

до пекарні навчатися куховарству. Звісно, се була тільки спроба, щоб, перш ніж виряджати хлопця

до панського двору, подивитися, чи є у його кебета до штуки кулінарної. А вже ж коли б стало

знати, що з нашого кобзаря вийде добрий кухар, тоді б, певна річ, його віддали б в науку деінде,
чи в Варшаві, чи що; бо Енгельгардт був великий пан й кухаря про його треба було неабиякого.
Таким чином, недавнє пастуша, одягнене тепер в демикотонову куртку, опинилося в науці у

Дмитренкового куховара. Куховарство теж має свою систему і свою азбуку. Азбукою сією для

Тараса було — вибирати попіл з печі, носити дрова, виносити помиї. У маляра він чистив

би палітру, мив би пензлі і щітки, а на пекарні чистив пристрої куховарські — каструлі, ножі,
сковороди, перемивав посуду. Нема що й казати, що нова, зовсім не сподівана для Тараса професія

не вабила його до себе, не спроможна вона була знівечити в душі його поривання до малярства,
викоренити в його серці несвідоме ще тоді йому почуття потреби світа. Нова професія, не
відповідаючи його кебеті і вдачі, стояла перед ним парканом, що загороджував йому стежку до

своєї любленої мети— зробитися малярем. Тарас се тямив, а ще більш— почував. Але не можна
було йому не тямити й того, що проти волі панської нічого не вдієш... Покинути Дмитренка і
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пекарню? Утікти? Добре! Але ж — де дітися, куди притулитися, куди сховатися?.. Хто прийме

волоцюгу без паспорта?.. Навкруги скрізь те саме: панство, крепацтво та неволя! Про степи,
про Кубань — хоч Тарас, може, й чув, так то ж далекий світ! Доки туди доплентаєшся, тебе
десять разів спинять десь на дорозі, яко волоцюгу «безпаспортного»... Тоді що?.. Ноги в пута,
руки назад і етапом до «владельца» в Ольшану, а тут вже неминуче різки, а то, може, й «лоб!»
В москалі?.. Ні! тікать не рука! Та нехай би і втік куди далеко, так з чого ж він житиме? До

роботи звичайної він не пристане, бо він її і не вміє і вона його не тягне... От коли б до маляра...
Але ж жоден маляр без паспорта не прийме; а паспорта нема... Нема й другої ради, як нудитися
в пекарні, тихцем покоритися панській волі та крепацькій долі... Так не така ж у Тараса вдача

була, щоб коритися, немов віл той в ярмі! Та й не легко йому, трудно було коритися: благородний
дар високих талантів ворушив йому душу; хлипнівський дякон-маляр бентежив йому серце; дим і

чад пекарні не спроможні були заступити надію зробитися «хоч абияким малярем». Дмитренко і
пекарня хоч і приголомшили ту надію, але не викоренили її і, певна річ, Тарас марив нею; вона
зоріла йому на обрії життя, миготіла десь — хоч далеко-предалеко, так далеко, що хлопець не

спроможен був сказати собі, де вона зоріє.
У таких людей, як Тарас, хоч би як вони не корилися, хоч би як не підлягали волі гнобителів

людського життя і духу, довіку не зникне та підойма до світа і волі, якою наділила їх природа.
Природа — се сам Бог! В які пута її не куй, хоч в які тюрми її не муруй, а вона, чи сяк, чи інак,
змагатиметься за своє право людське — і до останньої спромоги протестуватиме за право жити

по власній волі, відповідно своєму призначенню, аби тільки не шкодячи життю інших. Так було і

з Шевченком; та інакше і бути не могло з людиною, що носила в собі величезну силу поривання
до світа і волі. І хоч як багацько притерпів Тарас, а таки вийшов з ярма на волю, з темного льоху
на світ Божий. Енергія світа завсігди непомірно міцніша за енергію темноти.
Де тільки можна було і які тільки траплялися, — Тарас збирав собі до гурту малюнки. Малюнки

ті були, вже ж пак, не які більш, як так звані «лубошні», «суздальської школи», незграбної праці
російських «богомазів». Їх назбиралося у Тараса чимало, і вони не давали спокою його молодій

душі, стояли йому спокусою. Скоро траплялася хоч трохи зручна часиночка, Тарас кидав свої,
часом недочищені, сковороди і каструлі, покидав пекарню, йшов в сад і там на деревах та на

кущах розвішував свою колекцію, любував з своєї галереї малюнків, придбаних інколи «нишком-
тишком». Один з біографів Шевченкових повідав, що коли траплялося, що який малюнок вельми

вже подобався Тарасові, а придбати його бракувало купила, Тарас купив його «так»... Основа такої
звістки, як се відомо, взята з автобіографії поета і річ цілком можлива. Сам Тарас признався нам,
що він не спроможен був устоювати проти спокуси придбати собі «нишком-тишком» яку річ чи

потрібну в малярстві, чи тільки таку, що нагадувала про малярство: «Іще в учителя-дяка, було,
украду «п’ятака», куплю паперу, книжечку зроблю та й списую Сковороду 129. А кидаючи свого

учителя-дяка, Тарас не встояв проти спокуси украсти якусь книжечку з гравірованими малюнками.
До того ж треба сказати, що у таких натур, як Тарас, звичайно, буває так, що коли зайнялося

яке поривання духа, вони доти не вгамовуються, аж доки або не вдоволюють бажання того

загарливого, або не запевняться, що вдовольнити його нема жодної можливості. Раюючи та разом
з тим і сумуючи в своїй галереї, Тарас брався за олівець і списував сей чи той малюнок. Інколи він
так поринав в оглядування своєї колекції або в списування, що зовсім забував про пекарню і про

свої обов’язки до неї, забував про невичищену або недочищену посуду; сидить, було, собі в саду, аж
доки грізний голос куховара та кого іншого з челяді не покличе його до пекарні. І вже ж дурно не

минали йому такі відлучки з пекарні: за них не раз траплялося йому покоштувати з куховарських

рук коли не «чубкової», так «духопелика», а то й лозини. Не відомо, який час Тарас перебував

на іспиті в Вільшаній? Певна річ, що не більш за півроку; бо Дмитренко взяв його на весні, а
під кінець осені того ж року (1829) бачимо його вже в Вільні. З іспиту того Дмитренко спостеріг
тілько свою помилку, побачивши, що для кулінарної штуки Шевченкові бракує кебети. Але ж Тарас

хлопець меткий, розвинений і вза галі дотепний; через те Дмитренко, виряджаючи Тараса в гурті
з іншими крепацькими дітьми до панського двору, атестував його, більш відповідно Тарасовому

хисту, вдат ним на маляра покойового. Нагадаймо собі, що великі пани того часу держали у себе
з власних крепаків не тільки слуг і майстрів, а навіть музик, співаків і акторів. Власні — з крепаків

— хори, оркестри, театр, навіть балет були за річ звичайну не тільки на Правобережній, але й
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на Лівобережній Україні: от хоч би у Трощинського була трупа з крепаків; у Скоропадського хор і
оркестр; у Галагана — концерти крепаків, та ще й з неабиякими солістами. 129 [Кобзар. — 1876.
— Т. 1.] [2]Попередня [3]Наступна

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/4899.html

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/9807.html

3. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/10756.html

1.1.23 (2007-04-17 08:02)

[1]Кониський О. Я. Тарас Шевченко-Грушівський: Хроніка його життя [Парубоцький вік, стор. 2]

II

Дідич Вільшаної, Кирилівки і ін. Павло Енгельгардт, хоч і був на службі в імператорській гвардії,
але більш за все він перебував у Вільні, і жодним чином не можна його брати яко москаля, ледві чи
був він і тим, що за нашого часу зоветься «общеруссом», або «истиннорусским» чоловіком. Павло
Енгельгардт був коли не зразок, так, в усякому разі, значний репрезентант тієї «мозаїки», що за

нашого часу аж кишить її по Україні. З батьків — ніби німець; віри православної; з мови — або

поляк, або француз; а служби — «верноподданный» офіцер російський; звичаями — космополіт-
дука, пан; яко дідич — володар українських «душ» на українській землі; душею і поводженням

з народом і взагалі з людьми, яких вважав нижче за себе, пиндючна «животина в торжковських
пантофлях» 130, а з вищими — «амфібія», як мовив про його Брюллов; взагалі ж — «пан як пан».
Одначе ж, коли зазирнути на саме дно сієї «мозаїки», коли брати обставини щоденного звичайного
життя родинного і громадського, так спостережемо, що в Енгельгардта було найбільш звичаїв,
прищеплених польською культурою і цивілізацією: спостережемо в йому ополяченого «русского
немца». Усі впливові обставини того часу були округи його такі, що не тільки сприяли, а навіть
вимагали ополячення. Тоді ледві минуло тридцять літ з того часу, як безправ’я маси народної

звалило Польщу в могилу, викопану руками панів польських, і Правобережна Україна ві дійшла
до Росії. Одначе ж правобережне панство через те не перестало бути панством польським і жити,
як і до того жило, культурою і цивілізацією європейсько-польсько. Нічим культурним Росія не

могла привабити до себе панства правобережного. На Правобережжі освіта і культура були геть

старійші і багацько вище, ніж в Росії великій. Поміж шляхтою останньої траплялося під кінець

XVIII віку чимало людей з високою освітою, але ж над масою «дворянства» ледві займалося ще
на світ культури і цивілізації, та й то не власної національної, а завезеної з Заходу. Польща хоч і
позбулася самостійності державної, але поляки не позбулися культури і освіти національної. Росія
не спроможна була підбити їх під ту культуру і освіту, яку сама мала; навпаки — хотя не хотя

— велика сила росіян переймалася культурою і цивілізацією поляків. Так воно було не тільки

за часів Енгельгардта, але й геть пізніш, наприклад, навіть у самому Києві панувала і культура

польська, і мова польська. В сьому разі я здамся на таких свідків, як Костомарів і Солтановський:
першого з них ніхто не назове полонофілом; а про останнього ніхто не скаже, що він не полякофоб.
«Мовою інтелігентною по цілому краю (Правобережжю) була мова польська, навіть хрестяни

мусили засвоювати її. Інакше, — каже далі Костомарів 131, — і не могло бути там, де маса народу
(українського) православного була заневолена польськими панами — латинської релігії... Поляки
приходили до університету (в Києві) з освітою, більшою ніж «русские». Се вже залежало не від

науки шкільної, а від первісного виховання родинного. Українська молодіж лівобережна, опріч
кількох, наділених видатним хистом, визначалася тупістю, лінощами і апатією до праці духової».
Так було в першій половині рр. 40-х, коли Костомарів учителював на Волині, а потім професорував

у Києві. Минуло мало ще не 20 років і, як повідає в своїх записках Солтановський 132, що учителював
теж на Волині і на Поділлі, «в школах учили по-польськи. По тих родинах, що поприїздили з

Московщини, звичайною мовою в бесіді — була мова польська. Православні слуги теж говорили

по-польськи ». Таким чином, зовсім натурально, що в кінці 20 і з початку 30 рр. нашого віку,
в домашньому побуті Енгельгардта панували звичаї польських, а не російських панів; а через те
і перебував він більш по містах з культурою польською. Звичаєм польських панів було держати
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«покоєвих козачків». Сей звичай, каже Шевченко, вигадали цивілізатори задніпрянської України—
- поляки, а пани інших національностей перейняли від них оцю «вигадку,— без слова— розумну. В
краю, колись козацькому (і, додам я, вільному), приручити козака змалку се те саме, що в Лапландії
підбити оленя бистроногого під волю чоловіка... Козачки, опріч лакейських услуг, панам на втіху

грали веселі пісні двузначні, скомпоновані народною музою з лиха під п’яну руку, і пускалися
перед панами, як кажуть поляки: «сюди-туди навприсюди» 133. Оцього звичаю тримався і Павло

Енгельгардт, і коли Шевченка привели до його у Вільну, він знехтував думку Дмитренка і повернув
Тараса на козачка!.. Обов’язки і праця козачків не були вельми великі, але задля душі живої були
занадто нудні, осоружні. Обов’язком козачка Тараса головним чином було сидіти мовчки в кутку

прихожої, доки не почує панського голосу з приказом: подати панові люльку, що стояла біля його
ж, або налити йому в шклянку води. Годі було сподіватися, щоб непосидяща Тарасова вдача

покірливо підлягла панській волі і мовчки сиділа нерухомо або рушала автоматично! Се б було

все одно, що сподіватися, що приборкане орленя забуде про широку вольную волю ширяти під

хмарами та, сидячи в клітці, що зветься «прихожею», зробиться покірливим ягням-саморухом! І
дійсне, натура Тарасова не витерпіла! «З прирожденного мені неслухнянства, — каже Шевченко,
— я зрушав панську волю і, сидячи в прихожій, тихесенько співав сумні пісні гайдамацькі та

списував нишком малюнки суздальської школи, що оздобляли панські покої. Малюнки олівцем, що
— признатися— украв у конторщика». Але ж за оцю неслухняність, певніш мовити: за слухняність
голосу незримої сили, — доводилося Тарасові гірко розплачуватися. «Енгельгардт, — повідає

Шевченко далі, — був людина діяльна; раз по раз їздив він то до Києва, то до Вільни, то до

Петербурга; за ним в обозі їздив і я на те, щоб сидіти в прихожій, подавати люльку і справляти

інші такі услуги. Не можна сказати, — додає далі Шевченко з гіркою іронією, — щоб мені в

ваготу було тодішнє становище моє: воно тільки тепер (р. 1860) жахає мене, і здається мені, що
то був сон якийсь хижий!» Переїздячи з своїм паном з одного міста до другого, треба було про

спочинок спинятися по заїздах; залізниць тоді ще не було; їздили на конях. Отут по заїздах, — каже

Шевченко 134, — я користувався з кожної нагоди зручної, щоб украсти з стіни лубочний малюнок

і таким робом придбав собі коштовну колекцію. Найбільшими моїми люблениками були герої

історичні: Соловей Розбойник, Кульнев, Кутузов, козак Платов і інші. Примушувало мене до сього
непоборене бажання змалювати з них якомога вірніші списки». Раз за таке списування портрета
з «козака Платова» Тарас заплатив незвичайно дорогою ціною!.. ПРИМІТКИ 130 Художник. —
С. 19 [(Кобзар. — Т. III)]. 131 Литератур[ное] наследие [Н. И. Костомарова. — СПб. — 1890]. —
С. 66. 132 Киевск[ая] стар[ина]. — 1892. — Кн. V. — С. 234. 133 Кобзар. — 1876. — [Т. І]. — С.
XVIII. 134 Кобзар. — 1876. — [Т. І. — С. XIX]. [2]Попередня [3]Наступна

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/4899.html

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/10637.html

3. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/11082.html

1.1.24 (2007-04-18 08:34)

[1]Кониський О. Я. Тарас Шевченко-Грушівський: Хроніка його життя [Парубоцький вік, стор. 3]

III

Зима року 1829; грудень; надворі, певна річ, холодно... День св. Миколая, день торжественний,
царський... Вільна не тільки урядова, але й шляхетська справляла се свято, справляла іменини

царя Миколи бучним бенкетом на «ресурсах»... В домі «Дворянскаго собрания» — «огні горять,
музика грає»... Там натовп російської бюрократії і польсько-литовської аристократії... Пани віку

поважаного — за зеленими столами; пані — в покою гостинному; на хорах «музика квилить,
завиває», а в залі молодіж витинає вальса, мазура!.. Весело!.. Тут десь і Павло Енгельгардт... А
там, в кватері його, в прохожому покою «козачок» Тарас Шевченко не схотів сидіти самотою в

темноті, та, засвітивши світло, розташувався з своєю колекцією... Увесь стіл покрили малюнки

з героїв історичних. Тарас нагнувся над ними і стоїть нерухомо; очі його впилися в «козака
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Платова»... Ясно-голубі, майже що сірі, очі «козачка» горять, з них летять іскри; вони пильно-
препильно придивлюються; вони міряють коня, міряють єнорала на коні; вдивляються в кінську
гриву; в єноральські вуси... Нарешті Тарас присунув до себе шматок паперу... рука його спустилася
в кишеню, досягла звідтіль олівець. Тарас сів біля столу і взявся малювати список з єнорала

Платова. Розважно пильнує наш маляр: він увесь, з усією душею, з усіма думками нирнув в свою
роботу. Вже й північ минула, а Тарас працює, очей не зводить з своєї роботи. Платова він вже

скінчив, вже малює «маленьких козачків, що гарцюють біля міцних копит єноральського коня»; от-
от ще трошечки і доведе він малюнка до краю... Тарас так нирнув в свою роботу, так перейнявся

нею, що ні на що більш не вважає; обов’язки «козачка» вилетіли йому з голови... Не чув він, як біля
дому заскрипів сніг під саньми, не чує, як біля рундука затупотіли і стали коні; не чує, як рипнули
двері! Тарас тоді тільки схаменувся, як почув, що чиясь рука вхопила його за вухо і скубе люто!..
Зирнув Тарас — аж то його пан!.. Енгельгардт, вернувшись з «ресурсів» і заставши Шевченка за

малюнками, розгнівався на його раз за те, що козачок не зустрів його в сінях, не відчинив дверей,
а вдруге за те, що Тарас «міг би спалити не тільки дім, але й місто».
Вискубши за уші і нагодувавши свого козачка панськими ляпасами по тварі, Енгельгардт з того не
задовольнився. І другого дня вранці Тарас мусив нагадати собі школу Богорського з її суботами...
Ми бачимо в понеділок 7 грудня р. 1829 огидливу сцену панського самовластя. В стайні на

долівці лежить Шевченко: один з кучерів сидить у його на голові, тримаючи йому руки; другий
на ногах, а кучер Сидорка, справляючи Енгельгардтів наказ, на Тарасовому тілі малює різками

візерунки оздобу крепацтва! Він пише хартію панського самовластя, хартію мордованая чоловіком

— Чоловіка! В дебелій руці Сидорка сумним посвистом хижим лунає довгий пучок різок! На той
посвист німо відповідають цівки крові з Тарасового тіла, а сам Тарас не стогне, не кричить, не
проситься; він мовчки зціпив зуби, стуливши міцно губи, силкується не пустити з грудей голосу;
бо тямить, що з тим голосом вирвалося б не прохання, а глибокий проклін деспотизму... Тарас

мовчки, чистими, як божа роса вранці, слізьми росить брудну долівку стайні!
Нам з вами, читачу! і гидко, і бридко навіть виобразити собі оту картину; а Енгельгардтові і

справникам її вона була байдуже! Що ж, коли польсько-московське «право» так вигодувало дух і

звичаї людей, що отака картина катовання неповинного чоловіка була на той час річ звичайна, бо

Поникли голови козачі,
Неначе стоптана трава..

Як оцей випадок, так, певна річ, і чимало інших, не могли не довести Енгельгардта до думки,
що з оцього Шевченка не буде козачка Не можна було йому не подумати, що він помилився,
не послухавши Дмитренкової поради. Козачка з Шевченка не зробиш, а маляра, та ще, може, й
доброго, втеряєш... треба полагодити помилку. І от, перебуваючи в Варшаві, Енгельгардт віддав
Шевченка в науку до якогось маляра. Ніхто з біографів не називає нам того маляра кажуть тільки,
що він «був таким совісним, що через півроку, прийшовши до Енгельгардта за грішми, повідав
йому як він розуміє Тараса;» 135 себто висловив йому, що у Шевченка вельми видатна кебета

малярська. Яко людина практична, Енгельгардт зрозумів і власну користь, якої можна буде йому
зажити, коли він матиме з свого крепака доброго портретника. Він, за порадою того маляра,
віддав Шевченка в науку до портретника Лампі. «Одначе останній не згодився брати Тараса до

себе в дім, а пристав тільки на те, щоб він ходив учитися в майстерню до його». 135 Чалий, с. 20.
Коментар Кватера — квартира. Твар — обличчя. ...перебуваючи в Варшаві, Енгельгардт віддав

Шевченка в науку до якогось маляра. — Шевченко ніколи не згадував про Варшаву, і ніяких
документів, пов’язаних з цим містом, не збереглося; М. Чалий, В. Рєпніна, М. Костомаров,
найімовірніше, поплутали Варшаву й Вільно. Вчителем-художникомШевченка у Вільно називають

як найпевнішу кандидатуру — викладача малювання Вільнюського університету Й. Рустемаса, а
також, гіпотетично, — Й.-Б. Лампі, австрійського художника, який кілька місяців працював у

місті. (Найновіші відомості про них див. у праці: А. Непокупний. Балтійські зорі Тараса. («У
Вільні, городі преславнім...» — К., 1989). [2]Попередня [3]Наступна

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/4899.html

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/10756.html
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3. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/11699.html

1.1.25 (2007-04-19 06:08)

Є такий канонічний портрет Шевченка, де він у кожусі, у шапці і дивиться зпід-лоба на глядача.
Колись з приводу цього висловилась дуже розумна людина: ”Та зніміть з нього цого кожуха”.

Всяк час офіціозом при будь-якій владі навь”язувався стереотип Шевченка-революціонеа-
знародом, потенційного гайдамаки-сокирника, але ніколи освідченої і тонкої душевної організації
людини.
Він був звичайним інтелігентом, можна сказати, інтелігентом, що ”писав в своє ЖЖ”, на якого за
доносом якогось ”алскніса” відкривали кримінальні справи.

1.1.26 У Вільнюсі (2007-04-19 09:17)

[1]Кониський О. Я. Тарас Шевченко-Грушівський: Хроніка його життя [Парубоцький вік, стор. 4]

Шевченкові тоді минуло 16 літ. Він тоді саме спізнався з якоюсь вродливенькою швачкою і вперше

прокинулася у його свідомість свого людського достоїнства. В серці у його зайнялося перше

молоде кохання до дівчини, що належала до другого стану, себто не крепацького, і її незалежні
думки зробили міцний вплив на пригнічену, приголомшену, але глибоко перейнятливу Тарасову

натуру. Оце перше кохання, по словам самого кобзаря, облагородило його душу. «Я, — каже він

Сошенкові, — тоді вперше прийшов до думки: чом би і нам, крепакам, — не бути такими ж

вольними людьми» 136. Трудно мені згодитися, щоб отакі думки і почуття людського достоїнства
тоді тільки вперше прокинулися у Шевченка: і до того в житті його траплялося чимало випадків
і обставин, що не могли не зворушити йому таких думок. Досить згадати про його діда Йвана,
що був свідком гайдамаччини і свідомо знав, і тямив сам, і розповідав і Тарасові, за що «Залізняк
і Гонта ляхів покарав». Певна річ, що під впливом кохання, почуття людського достоїнства і

думки про волю усіх людей у 16-літнього Тараса заворушилися міцніше, живіше і рух їх значніше
визначався; спричинявся більшому болю вольнолюбивої душі і ніжного серця. Коли б вже неминуче
треба було вказати той мент, коли в голові Тараса більш-менш свідомо прокинулася думка: «Чом
би і нам, крепакам, не бути людьми вольними», — так певніш буде вказати на той час, коли
Дмитренко не пустив його в науку до хлипнівського маляра і закинув його до пекарні, що стала

про його, таким чином, першою «широкою тюрмою»... Далі з уст Сошенка [2]д. Чалий повідає, що
Тарасова коханка вимагала, щоб він відцурався рідної мови на користь національності шляхетської
(тобто польської). «В бесіді інтимній вона не говорила інакше, як мовою польською, і Шевченко

мусив принести сю жертву і, чи хотів, чи не хотів, мусив учитися по-польськи». Хто була оця

Тарасова коханка-полька — д. Чалий не каже. У самого Тараса нігде про се кохання прямої,
очевидно, певної звістки в його автобіографічному матеріалі нема: двічі він тільки, та й то вельми
невиразно натякає ніби. Раз вже року 1857 згадує він якусь Дуню Гашовську 137, «любу-чорнобриву»:
йому наснилося, що бачив її, як вона молилася в церкві св. Ганни у Вільні 138. Вдруге згадує про
якесь кохання, «що отруїло його» 139. Отсе і все! Нігде більш не згадує він ні про яку женщину

за час свого побуту у Вільні або у Варшаві. Я більш певен, що те перше кохання було у Вільні;
в листі до Бр. Залеського Шевченко каже: «Вільна дорога моєму серцю по споминкам» і д. К.
Болсуновський переказував мені, що йому хвалився Сошенко, що те перше кохання Шевченкове

була полька-варшавянка, але жила вона у Вільні. На те, щоб образ якої людини ввижався нам

більш як через 25 літ після того, як ми її бачили, треба, щоб вона — чи лихим чим, чи добрим —
глибоко запала в наше серце. А коли Тарас через такий довгий час так сердешно називає Дуню

Гашовську любою, так певна річ, що вона доброю стороною глибоко вплинула на його серце.
Знаючи нарешті з віршів Шевченка і з листів його до Федота Ткаченка, яку велику вагу смак його

надавав чорним жіноцьким бровам, я гадаю, що не буде великою помилкою уважати, що ота

«полька», про яку говорить Чалий, була Дуня Гашовська. Щодо жертви, яку приніс би то Тарас
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своїй коханці, — так про се трохи чудно й говорити! Коханка та була полька; чи жила вона в

Варшаві, чи хоч би і в Вільні, то вже ж вона не вміла говорити ні мовою московською, ні рідною
для Шевченка українською, а балакала своєю рідною, польською. Остання не була зовсім чужою

й для Шевченка; певна річ, що до неї він був тоді більш призвичаєний, ніж до мови московської.
Виходить, що інакше йому з коханкою бесідувати, як не по-польськи, і не можна було. А коли

він навчився мови польської від своєї коханки і коли се вже треба вважати за жертву, то се була

«жертва» не «шляхетській національності», а — потроху — коханню; та більш над усе «жертва»
освіті: дякуючи сій «жертві», Шевченко спроміг ся читати трохи польських авторів, напр[иклад]
Міцкевича, Лібельта і ін. 136 Ibidem — С. 21. 137 Гусиковську. — Ред. 138 Записки..., [3]5 вересня

1857 р. (Кобзарь. — Т. III. — С. 111). 139 [4]Художник. — С. 61 [Кобзарь. — Т. III]. 140 Дуня —
Євдокія. — Ред. [5]Попередня [6]Наступна
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1.1.27 З матеріалів М. Чалого. Перше кохання (2007-04-19 09:22)

* *

В это время [в 1830 р.] он познакомился с одной хорошенькой швеей и впервые сознал и глубоко
почувствовал свое человеческое достоинство. Любовь к этой польке, принадлежавшей к другой

среде — с независимым образом мыслей, имела сильное влияние на его забитую, загнанную,
но глубоко впечатлительную природу. Эта первая привязанность, по сознанию самого поэта,
облагородила его душу, возвысив его в собственных глазах. «Я в первый раз пришел тогда к

мысли, — рассказывал он Сошенку 1, — отчего и нам, несчастным крепакам, не быть такими

же людьми, как и прочие свободные сословия?» Любовь не обошлась без жертвы. Коханка

Тарасова потребовала от него отречения от родного языка в пользу польской национальности:
в разговоре с ним она другого языка не допускала. Уроки, видно, шли очень успешно, судя

по тому, как говорил покойник по-польски. Она немало заботилась об нем: сама ему шила

рубашки, гладила манишки и галстуки. Для бедного сироты открылся новый мир. Но это

мимолетное счастье, мелькнувшее волшебным призраком среди нищеты и горя, не заставило

его ни на минуту забыть свое безвыходное положение. С одной стороны, его горькое

прошедшее, его неволя и жестокое обращение с крестьянами управляющих и экономов, о чем

он постоянно слышал от своих земляков, приезжавших из имения, а с другой стороны, вольная
воля панов-счастливцев и независимость от произвола панского других сословий, к которым он

не принадлежал, но к которым он мог бы принадлежать по своим способностям, — мысль

эта страшно мучила его и повергала в мрачное состояние духа, близкое к самоубийству.
Но Тарас наш не погиб. Помещик его вышел в отставку и переехал на жительство в

Петербург. Вместе с другими дворовыми людьми Тарас отправлен в столицу по этапу, вслед
за барином. Такой способ переселения людей, не сделавших никакого преступления, внушен
помещику излишнею предосторожностью, чтобы они дорогою не разбежались. Сава Ч[алый],
(Новые) материалы для биографии Т. Г. Шевченка, «Основа», 1862, травень, стор. 52 — 53.
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Див. [1]переклад. [2] Загальний вигляд м. Вільно.
Худ. Л. Деруа. Літографія I пол. XIX ст. 1 Сошенко Іван Максимович (1806 — 1876) —
художник-портретист. У 1838 р. закінчив Академію художеств і був учителем малювання в

Ніжинському повітовому училищі, Немирівській і Київській гімназіях. Сошенко перший звернув

увагу на талант Шевченка, зустрівши його у Петербурзі, в Літньому саду. Він познайомив Тараса
Шевченка з Гребінкою, Брюлловим, Венеціановим, Жуковським, Вієльгорським, Григоровичем та

іншими діячами української і російської культури. Спільними зусиллями цих діячів Шевченка було

викуплено з кріпацтва. З першого дня знайомства Сошенка з Шевченком між ними зав’язалася
велика дружба, яка тривала до смерті поета.

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/spog07.htm

2. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/bWBcn_xaxVbJLWgzyat4ng?feat=embedwebsite

1.1.28 Перебування Шевченка у Вільно. О. Пріцак (2007-04-20 05:48)

У Вільні Т.Шевченко здобув два досвіди: по-перше, ступив на шлях професійного вишколу —
пройшов науку під керівництвом справжніх малярів, а по-друге, відкрив людську гідність у собі

і вперше зустрівся з національною проблемою, що опісля переродилася в нього у концепцію

національної гідності.

[1]

Взимку 1829-1830 р. у Вільні перебував відомий маляр-портретист Франческо Лампі, в якого

пані віденського вищого світу замовляли свої портрети. Серед них була і Софія, жінка

Павла Енгельгардта, власника Шевченка, яка, знаючи про малярський талант Тараса, вирішила
використати нагоду і виховати собі власного портретиста. Тараса трохи причепурили і наказали

ходити на лекції. Отже шістнадцятилітній Шевченко мав змогу дістати основи малярства від

майстра світової слави. Він мусив справити позитивне враження на Лампі, бо той перед від’їздом
до Відня поручив Тараса своєму віленському колезі Янові Рустемові (1762-1835). За походженням
вірменин зі Стамбула, він був відомим професором малюнку Віленського університету 1. Отого

вчителя, у якого Тарас працював до кінця свого перебування у Вільні, він пізніше, на вигнанні,
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прихильно згадував у листі (від 10 лютого 1855 р.) до свого польського друга Бронислава

Залєського:

Ти питаєш мене, чи можеш узяти пензель і палітру: на це відповідати Тобі й

радити досить мені тяжко, бо я давно Твоїх рисунків не бачив, і тепер можу Тобі

те тілько сказати, що мовляв колись учням своїм старий Рустем, професор рисування

при бувшому віленському університеті: «Шість років рисуй і шість місяців малюй, і
будеш мистцем». І я вважаю раду Його за слушну: взагалі недобре передчасно за фарби
братись. Перша умова малярства— рисунок і круглота, друга— колорит. Не здобувши
твердості в рисунку, братися за фарби — це все одно, що вночі шляху шукати 2.

Портрет і рисунок, вивчені Шевченком у Вільні, лишилися до кінця його життя найбільш

досконалим виявом мистецької творчості. Але на час його перебування у Вільні припадає ще

важливіший (з точки зору нашої теми) здобуток Шевченка. Як багато поколінь студентів перед

ним і після нього, він — тоді шістнадцяти-сімнадцяилітній — щоб вивчити чужу країну і культуру,
заприязнився з дівчиною-полькою Ядвигою (Дзюня, Дуня) Гусіковською (Gąsikowska). Вона

походила з Варшави, але по смерті батьків жила в тітки у Вільні. Хоч Дуня працювала швачкою,
вона була грамотною і цікавилась тодішнім бурхливим культурно-політичним рухом студентства.
А це були дуже вагомі роки польського національного відродження. Вільно — батьківщина Адама

Міцкевича — лише кілька років тому пережила страшний розгром. Членів товариства філоматів
і філаретів заарештували та вивезли отой цвіт молоді углиб Росії. Міцкевич мусив покинути свій

край. Але тепер вибухнуло повстання у Варшаві, і вся молодь Вільна була охоплена системою

агітаційної сітки. Дзюня за традицією польської жінки відмовилася вживати іншої мови як

польської. Це ж змусило Тараса вивчити польську мову, що опісля дуже йому придалося. Під
керуванням Дзюні він зачитувався творами Міцкевича та польською революційною літературою.
Вони простудіювали разом також деякі писання історика й публіциста Йоахима Лелевеля. Дзюня
була бідною, як і Тарас, але — це тільки тепер стало йому ясно — вона мала основну людську

цінність: волю. Вона не була кріпачкою, вона була вільною. «Я [тоді] уперше прийшов до думки,
— так опісля розповідав Шевченко своєму другові-добродієві маляреві Іванові Сошенкові, — чому

і нам, нещасним кріпакам, не бути такими ж людьми, як і інші свобідні верстви».3 Детронізація
царя Миколи I як польського короля зробила перший прорив у властивому для кріпака, яким був

Шевченко, пресекулярному міфі православного і династичного легалізму. Він зрозумів, що цар

— це чужий сатрап, і що Росія — це поневолювач народів. Тарас уперше почув і збагнув лозунг

польських повстанців «За нашу і вашу свободу» і опісля застосував його до української дійсності
4. Тарас на все життя зберіг добру пам’ять про Дзюню. У своєму «Журналі» [2]5 вересня 1857 р.
він записав: «Уві сні бачив церкву святої Анни в Вільні та любу Дуню, чорнобриву Гусіковську,
як молилась у цій церкві» 5. 1. Повне видання творів Тараса Шевченка у 14 томах. — Чікаго:
Видавництво Миколи Денисюка. 1958-1963. (Тут у тексті цитується: Твори, вид. Денисюка. —
Т. 11. — С. 48-52; Спогади про Тараса Шевченка, упорядкували Василь Бородін та Микола

Павлюк. — Київ, 1982, цитується: Спогади. — С. 51 (спогади Михайла Чалого, 1816-1907); Jerzy
Jędrzejewicz. Noce ukraińskie, albo rodowód geniusza. — Варшава, 1970. — С. 86-87. 2. Тарас

Шевченко. Повне зібрання творів у шести томах, ред, Микола Гудзій. — Київ, 1964 (цитується:
Твори, ред. Гудзій). — Т. 6. — С. 110 = укр. пер. Твори, вид. Денисюка. — Т. 10. — С. 110-111.
/34/ 3. Спогади.-С. 51-52. 4. Jędrzejewicz. Noce.., . — С. 91. 5. Твори, ред, Гудзій. — Т.5. — С.
118 — Твори, вид.Денисюка. — Т. 9. — С. 127. [3]Омелян Пріцак. Шевченко — пророк. — К.,
1993. — С. 3-5.

1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/zWKYmds-IP36buqMSECS7A?feat=embedwebsite

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/60217.html

3. http://litopys.org.ua/rizne/pritz1.htm

1.1.29 (2007-04-21 07:40)

[1]Кониський О. Я. Тарас Шевченко-Грушівський: Хроніка його життя [Парубоцький вік, стор. 5]
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Недовго, одначе, Тарас впивався раюванням свого першого кохання. Крепацтво і панська воля і тут
напоїли його трутою розлуки. Наближалася польська революція року 1830. Енгельгардт тямив, що
йому неминуче зайняти таке становище, щоб з приводу повстання не довелося йому двоїтися, не
довелося озиратися ні направо, ні наліво, щоб ні революційний, ні легальний уряд не зачепив його.
Переїхати у Вільшану було небезпечно: революція могла зачепити і Київщину. Він приміркував

покинути царську службу і перебратися до Петербурга. За ним мусив податися і Шевченко. Яким
чином останній туди дістався — про се маємо не однакові звістки. Чалий 141 [2]повідає, що
«Енгельгардт вирядив Тараса до Петербурга етапом 142, укупі з іншою челяддю, і зробив так

з обачності, щоб в дорозі челядь не повтікала». В другому місці 143 читаємо, що коли Шевченко

простував ото етапом, так у його на одному чоботі відірвалася підошва і він, щоб не відморозити
ноги, мусив перебувати добрий чобіт з однієї ноги на другу». Я не можу прийняти оцих звісток

— яко не певних. Ледві можна гадати, що вся дворова челядь у Енгельгардта була така, щоб він
стерігся, аби вона з дороги не повтікала: певніше думати, що між нею були й такі крепаки духом,
що й самі не втекли б і других не пустили б. Ледві — знов, — щоб Енгельгардт допустив для

себе самого такий сором, щоб виряжав своїх слуг етапом, та ще й в порваних чоботях. Нарешті:
пересилка людей етапом коштувала б більш, ніж вирядити їх фірами, а до того — пересилка

етапом вимагала згоди на те урядової! Який би там не був уряд, хоч би як він не сприяв панам, а
ледві чи згодився б він мордувати неповинних людей — 2-3 місяці етапом і етапними тюрмами.
Тим-то ближче до правди Мартосова 144 звістка, що Тарас з Варшави поїхав до Петербурга укупі
з іншими слугами Енгельгардта з панським обозом, як се звичайно робилося. Хіба, може, було
так, що Енгельгардт, виїздячи з Варшави, покинув там Шевченка, щоб не переривати йому науку
у Лампі. В такому разі — будемо вважати зовсім певною звістку в споминках Костомарова 145, що
Тарас під час повстання р. 1830 був у Варшаві, звідкіль уряд революційний випроводив його в гурті
з іншими «русскими», давши їм грошей тодішніми асигнаціями 146 революційними. Ще певніш

буде брати звістку, переказану мені д. К. Болсуновським, що варшавський комісар Енгельгардтів
в лютому р. 1831 вирядив з Варшави до Петербурга разом усю Енгельгардтову челядь, значить, і
Шевченка. Тоді вже не можна було достати коней стільки, скільки треба було, через що на один віз
сідало по кільки чоловіка. Дорога була вельми грязька: звісно, напровесні, коли вже розтавало,
через що слуги мусили часом черговатися і йти пішки біля возів. З такої причини не в одного

Шевченка порвалися чоботи і всім, хто їхав укупі з ним, доводилося в дорозі бідувати. Як вже

воно там не було, але навесні року 1831 Шевченко був уже в Петербурзі. ПРИМІТКИ 141 [Жизнь

и произведения Шевченка]. — С. 22. 142 Шупасом. 143 [3][Белозерский Н. Тарас Григорьевич

Шевченко, по воспоминаниям разных лиц. 1831 — 1861 гг.], Киев[ская] стар[ина]. — 1882. — Кн.
X. — [С. 69]. 144 [Мартос Т. Эпизоды из жизни Шевченка]. — Вестн[ик] Юго-Зап[адной] России.
— 1863. — Кн. V. — С. 32 — 42. 145 Кобзар. — 1876. — С. VII. 146 Банкнотами. Коментар Як вже

воно там не було, але навесні року 1831 Шевченко був уже в Петербурзі. —Хоча з [4]петербурзьких
газет точно відомою є дата прибуття П. В. Енгельгардта до Петербурга, то й нині залишається

питання: чи Шевченко прибув з ним разом, чи невдовзі за ним з іншими кріпаками, чи аж влітку

1831 р., як вважав М. І. Моренець (Моренец Н. Шевченко в Петербурге: По памятным местам

жизни и творчества. — Л., 1960. — С. 126); так само не піддаються перевірці різні перекази

сучасників про обставини переїзду Шевченка до Петербурга. [5]Попередня [6]Наступна

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/4899.html

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/11929.html

3. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/12823.html

4. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/31043.html

5. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/11699.html

6. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/13401.html

1.1.30 Переказ Білозерського про перехід з Вільно до Петербурга (2007-04-21 07:46)

* *
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Шевченко, в сороковых годах, рассказывал малорусскому поэту тридцатых и сороковых годов

Виктору Николаевичу Забеле 1 (жившему в хуторе около Борзны. ум. в 1869 г.), что когда его,
как крепостного дворового, вели зимою по этапу из Варшавы в Петербург, то у него порвался

один сапог, так что отпадала подошва, и Шевченко, чтоб не отморозить ноги, вынужден был

переменять сапоги, надевая на время целый сапог на мерзнувшую в драном сапоге ногу; эти
остановки надоели этапным солдатам, и один из них ударил Шевченко по шее. Это может

относиться к 1831 году, когда Шевченко находился в Варшаве и был удален в числе прочих

русских по распоряжению польского революционного правительства. Н. Белозерский 2, Тарас
ГригорьевичШевченко по воспоминаниям разных лиц, «Киевская старина», 1882, октябрь, стор. 68
— 69. [Див. [1]переклад і [2]текст.] 1 Забіла Віктор Миколайович (1808 — 1869) — український поет-
романтик. Шевченко був у нього на хут. Кукоріковщина в 1843 та 1847 рр. В повісті «Капітанша»
Шевченко під іменем Віктора Олександровича подає образ В. М. Забіли. 2 Білозерський Микола

Михайлович (народився у 1833 р.) — видавець [3]«Южнорусских летописей» (К., 1856). Спогади

про Т. Г. Шевченка він написав переважно за розповідями людей, які близько знали поета.
Варшава згадана помилково. Дворові Енгельгардта направлялися з Віыльно до Петербурга через
Нарву.

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/spog37.htm

2. http://izbornyk.org.ua/shevchenko/vosp37.htm

3. http://litopys.org.ua/bilozer/bilz.htm

1.1.31 Погруддя жінки. 1830 (2007-04-22 07:42)

Одна з перших робіт Шевченка

1. Погруддя жінки. Папір, італійський олівець (47,5×38). [Вільно]. 1830.
Копія з невідомого оригіналу.
Справа під рисунком поверх стертого напису, в якому, за даними Харківського інституту науково-
судової експертизи від 10.II 1941 р., прочитується: R: V.. N.. Григорьевъ, — напис олівцем: 1830
— Года Рисовалъ Тарасъ Шевченко. Весь напис, і особливо слово «Шевченко», нагадує його
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автограф. Зліва внизу чорнилом авторський напис: На память Александру || Ивановичу Уварову
|| Т: Шевченко. Внизу нерозбірливий напис олівцем.
Про родину Уварових Т. Г. Шевченко згадує у повісті «Художник»: «Праздник встретил я в

семействе Уваровых. Не подумайте — графов. Боже сохрани, мы еще так высоко не летаем.
Это простое, скромное, купеческое семейство, но такое доброе, милое, гармоничное, что дай бог,
чтобы все семейства на свете были таковы. Я принят у них как самый близкий, родной. Карл

Павлович тоже их нередко посещает» (т. IV, стор. 169, 175, 176; т. V, стор. 176, 177, 182).
В літературі зустрічається під назвою «Жіноча голівка» («Каталог малярської творчості Т. Г.
Шевченка, експонованої в Галереї», X., 1934, стор. 14, № 4, та інші джерела).
І. Л. Балясний вважає (без належних підстав), що цей рисунок зроблено «з погруддевої гіпсової
скульптури жінки» («Шевченко-художник», зб. «Великий поет-революціонер», Одеса, 1939, стор.
221). Цю ж помилку повторює Л. Хінкулов у монографії «Тарас Григорьевич Шевченко» (М.,
1957, стор. 30).
Попередні місця збереження: власність О. I. Уварова, Д. I. Толстого, РМ, ІТШ, ГКШ.

ДМШ, інв. № г-275.

ДМШ — Київський державний музей Шевченка

РМ — Державний російський музей, Ленінград
ІТШ — Інститут Тараса Шевченка, Харків
ГКШ — Галерея картин Шевченка, Харків

Також див.:
http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7001.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev7001.htm
http://kobzar.univ.kiev.ua/draws/description/1.html

1.1.32 У Петербурзі (2007-04-23 07:24)

[1]Кониський О. Я. Тарас Шевченко-Грушівський: Хроніка його життя [Парубоцький вік, стор. 6]

IV

Яким побитом Тарас перебув р. 1831, про те не маємо звісток. Одначе запевне можна гадати,
що він козачкував у Енгельгардта, що лакеювання тяжко впливало на його свободолюбну душу

і що поривання до малярства його не покидало — Енгельгардт бачив, що з Шевченка не буде

лакея. Року 1832, коли Тарасові минуло вже 18 літ, значить, після 25 лютого, Енгельгардт,
уважаючи, з одного боку, на невдатність Шевченка до лакейства, а з другого — на його раз у

разні прохання, згодився віддати його знов до маляра в нау ку і законтрактував його на чотири

роки до петербурзького маляра Ширяєва.
Таким чином, побіда була за Шевченком. Може, останній тоді і не був свідомий тієї великої ваги,
яку носила в собі оця його побіда, але річ певна, що він вітав її, радів їй так, як радіють зорі

ранковій люде, істомлені темнотою довгої ночі.
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[2]

Ширяєв— цеховий майстер малярства, людина неосвічена, темна, грубіянської вдачі, скупа, сувора
і занадто строга. «Він, — каже Шевченко, — з’єднав в собі вдачу дяка спартанця, дякона-маляра
і другого дяка-хиромантика» 147. Він держав у себе трьох, а інколи й більш замурзаних учнів;
одягав їх в звичайні халати з демикотону. Коли траплялося, що роботи більшало, Ширяєв наймав

поденно чи помісячно кількох школярів та простих малярів-мужиків 148. Учні його, а з ними

й Шевченко, ходили справляти різні роботи малярські, на які посилав їх Ширяєв: окрашували

паркани, штахети, підлоги, дахи і т. ін. Поводився Ширяєв з ними суворо, по-грубіянськи, учні
страшенно боялися його. Про відносини Ширяєва до учнів і учнів до. його Шевченко лишив

нам яскраву, хоч і коротеньку, ілюстрацію в своїх записках. Щороку в Петергофі по наказу царя

Миколи справляли 1 липня, в день народження цариці, велике свято «народне». Оповідання про
се свято причарували і Шевченка, і от р. 1836, — зауважмо, що вже на 23 році Тарасового віку

і на четвертому перебування його у Ширяєва, — артистична натура його зайнялася бажанням

подивитися на Петергофське свято. Для таких натур що задумане, те треба й зробити. Тарас

тямив, що Ширяєв не пустить його в Петергоф; знав, що він сам туди поїхав з жінкою; тямив, що
в Петергофі легко може зустрітися в саду з своїм хазяїном і тоді, певна річ, сподівайся від його

лиха. Одначе Тарас се все знехтував. Маючи в кишені 50 коп., він взяв за пазуху шматок хліба і,
не спитавшись хазяїна, поченчикував в Петергоф. Ходить він собі по саду, впивається його сяєвом
і розкошами, аж зирк! — серед натовпу Ширяєв з своєю пиндючною жінкою! Тарас похолов!
«Ся зустріч, — каже він, — так затуманила мені свято, що я, не діждавшись вже ілюмінації,
вернувся швидше додому. На другий день мене знайшли сонним на горищі» 149. Ходячи по

роботах, Шевченко заходив в Літній сад, оздоблений, як се відомо, силою різних статуй. І вже ж
вони не могли не вабити, не приманити до себе перейнятливого Та раса. Влітку в неділю або

в свято, а часом і в будень, він заходив в Літній сад, щоб змалювати собі ту чи іншу статую.
От в один з таких сеансів року чи 1835, чи, певніш, 1836 трапилося Тарасові спізнатися з своїм

земляком, добрягою Іваном Сошенком, що вельми посприяв йому спекатися науки у Ширяєва і

визволитися з крепацтва, вступити до Академії художеств і зажити собі слави безсмертної— слави

великого поета, художника, мученика, слави генія-оновителя українського слова. Першу знаємість
Тараса з Сошенком треба вважати за найважніший мент в життю нашого Кобзаря: вона перевела
його через той Рубікон, що межував людей з крепаками, темряву з світом, волю з неволею. Не
можна вгадати, що сталося б з генієм нашого слова, коли б він не спізнався був з Сошенком? Чи

поталанила б йому доля яким іншим робом вибитися з темного льоху неволі на світ і «вийти в

люде», чи, може б, під густою корою ширяєвських красок та крепацького безправ’я і панського

самовольства навіки б зав’яли і засохли ті величезні дари духові, якими природа наділила Тараса?
Як знати! Маємо доволі прикладів, що такі незвичайні сили, як Шевченко, не погибали. Знаємо,
що геній ніколи не переходить всього свого віку шляхом битим; сам собі робить стежку через

тернові кущі, сам себе вигодовує, окрилює і високо здіймається ширяти над масою, щоб з своєї

високості пустити в ту масу, темну і, так чи інак, зневолену, проміння світа і волі, кинути того огню
святого, «щоб людям серце розтопив»... Але ж відаємо чимало і таких фактів, що тьма і неволя
навіки приголомшують і нівечать величезні таланти, скоро доля не послала їм проводиря. Про
Шевченка таким проводирем доля послала Івана Максимовича Сошенка, сина злидаря-міщанина
з містечка Богуслава Канівського повіту, кілька верстов від Вільшаної і Кирилівки; Сошенко,
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наділений прирожденним талантом малярським, на 24 р. свого віку, перетерпівши чимало всякого
лиха, добрався до Петербурга, щоб учитися малювати в Академії. Українець Григорович запоміг
йому, і р. 1834 Сошенко почав ходити до Академії 150. 147 Кобзар. — 1876. — С. XX. 148 Див.:
Художник. — С. 39 [(Кобзарь. — Т. III)]. 149 Ibidem. 150 М. Ч[алий]. І[ван] Макс[имович]
Сошенко [(Биографический очерк)]. — К., 1876. 151 [Жизнь и произведения Шевченка]. — С.
22 — 23. Ширяєв — цеховий майстер малярства, людина неосвічена, темна, грубіянської вдачі,
скупа, сувора і занадто строга. — Кониський не піддає критичній перевірці оцей белетризований

портрет В. Ширяєва з Шевченкової повісті «Художник», малюючи який, Шевченко виконував

певне художнє завдання. Між тим В. Ширяєв був одним з кращих майстрів по розписуванню

інтер’єру. Шевченко набув у нього такої майстерності, що 1836 р. вже брав участь у розписуванні
Великого, Александринського й Михайлівського театрів у Петербурзі, причому сам робив ескізи

розписів за вказівками архітекторів. [3]Попередня [4]Наступна

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/4899.html

2. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/OnoyywM5JGvwORWfdViOCA?feat=embedwebsite

3. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/12792.html

4. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/14010.html

1.1.33 Спогади Маслова, Зайцева, Сошенка (2007-04-23 21:45)

Разочарованный в лакейских способностях Шевченка и заметив в нем очевидный талант и

призвание к живописи, Энгельгардт уступил его просьбам и отдал его в учение к живописцу

вывесок Ширяеву 1, по контракту на 4 года. Хотя и здесь хозяйская работа состояла в

раскрашивании вывесок и окраске заборов, но в столице для Тараса открылось широкое поле

к изучению любимого искусства. Несмотря на усталость от дневных заказных трудов, он уходил

ночью в Летний сад и просиживал там до утра, срисовывая статуи или мечтая под впечатлением
светлой, как день, северной ночи, напоминавшей ему родную серебристую ночь на Днепре.
Тишина и уединение сада и сияние ночи раздражали юное воображение и вызывали воспоминания

горькие и вместе сладкие о прожитом времени, о невзгодах детства, о счастии первой любви.
По праздникам Тарас посещал залы музеев и тут наслаждался оригиналами великих мастеров и

сокровищами искусства, мечтая, быть может, достичь такого же В. П. Маслов, Тарас Григорьевич
Шевченко. Биографический очерк, стор. 20 — 21. * * * Я нередко бывал у Ширяева, и

мы беседовали по вечерам; иногда я у него читал и декламировал произведения Пушкина и

Жуковского. В это время в соседней комнате, у растворенных дверей, постоянно стояли два

мальчика, лет 16 — 17-ти, ученики хозяина, которые были У него на побегушках, терли краски

и рисовали немного, пока учитель не доставил им возможность посещать академические классы.
Все, что я читал, мальчики слушали очень внимательно. Почему же, спросят меня добрые люди,
я распространяюсь с такими подробностями о каких-то мальчиках? Потому, отвечу я, что один

из них сделался впоследствии любимым малороссийским поэтом, — то был Тарас Шевченко,
а другой — Ткаченко, который впоследствии в полтавской гимназии был учителем рисования.
Воспоминания старого учителя И. К. Зайцева 2, «Русская старина», 1887, апрель — июнь, стор.
676. Див. [1]переклад. * * * Когда я был «в гипсовых головах», или нет, кажется, уже в «фигурах»...,
вместе со мной рисовал брат жены Ширяева. От него я узнал, что у его швагера служил в

мальчиках мой земляк Шевченко, о котором я кое-что слыхал еще в Ольшаной, находясь у своего
первого учителя С. С. Превлоцкого 3. Я убедительно просил родственника Ширяева, чтобы он

прислал ко мне Тараса на квартиру... Рассказ И. М. Сошенко. М. Ч[алый], Иван Максимович

Сошенко (биографический очерк), К., 1877, стор. 31. 1 Ширяев Василь Григорович — відомий

петербурзький маляр-альфрейщик, у якого з 1832 по 1838 р. вчився Т. Г. Шевченко. Докладні

відомості про навчання і роботу в Ширяева письменник подав у повісті «Художник». 2 Зайцев

Іван Кіндратович (1805 — 1887) — художник, автор спогадів про Т. Г. Шевченка (надрукованих в
журналі «Русская старина» за 1887 р.). 3 Превлоцький Степан Степанович — маляр-іконописець
з Вільшани, Звенигородського повіту на Київщині. Перший учитель малювання І. М. Сошенка і

відомого художника Г. І. Лапченка.

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/spog08.htm
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1.1.34 Сошенко (2007-04-24 08:15)

[1]Кониський О. Я. Тарас Шевченко-Грушівський: Хроніка його життя [Парубоцький вік, стор. 7]

Про першу зустріч Шевченка з Сошенком в книзі Чалого розказано словами б то самого Сошенка

так: «Як був я на «гіпсових головках» чи, здається, на «фігурах» чи р. 1835, чи, може, 36,
укупі зо мною приходив до Академії швагер Ширяєва. Від його я довідався, що між учнями

Ширяєва є земляк мій Шевченко, про котрого я дещо чув ще у Вільшаній від свого першого

учителя Превлоцького. Я упрохав Ширяєвого родича прислати Шевченка до мене на кватиру.
На другий день в неділю Тарас прийшов до мене. Він був одягнений в сорочку і штани, пошиті
з сільського полотна грубого і замазані в краски; халат демикотоновий на йому був замізканий.
Тарас був босий, розхристаний і без шапки. Він дивився понуро і соромливо. З першого ж дня

нашої знайомості я спостеріг у його велику охоту вчитися живописі. Став він приходити до мене,
не пропускаючи ні одного свята; бо в будні і мені було ніколи та й його Ширяєв не пустив би.
Тарас переказував мені деякі епізоди з свого життя і майже кожен раз кінчав їх наріканням на

долю».
Отаке оповідання здається мені не зовсім певним. З другої праці д. Чалого відаємо, що Сошенко
Вільшану і Превлоцького покинув в листопаді р. 1831 і до Петербурга дістався в грудні того

року, коли Шевченко в науці у Ширяєва ще не був. А Шевченко покинув Вільшану літом або

на осені року 1829. Нема ніже єдиного натякання, щоб з того часу і до викупу його з крепацтва

він навідувався на Україну. Ледві чи можна гадати, щоб за час свого короткого перебування у

Вільшаній у Дмитренка Тарас лишив який такий слід, щоб про його відав і Превлоцький і говорив
про його Сошенкові. Не йметься мені якось віри і в те, щоб Тарас прийшов до Сошенка в перший
раз в такому брудному убранні, босий, та ще й без шапки. Певна річ, що в його була чиста одежина
про свято, ще певніше, що він добре тямив, що Петербург не Кирилівка і ходити без шапки по

вулицям столиці і ніяково, та й небезпечно з огляду на поліцію...
Більш певною здається мені звістка про оту першу знайомість, подана от. Петром Лебединцевим

— теж земляком Сошенка і Шевченка, переказана з уст того ж таки Сошенка. Ся звістка більш

відповідна до обставин і до оповідання самого Шевченка про першу зустріч з Сошенком.
Однієї літньої місячної ночі, повідає Лебединцев 152, Сошенко, гуляючи в Літньому саду, помітив,
що біля статуї малює олівцем якийсь обірванець в пейстровому халаті замизканому, босий і без

шапки. Помітивши український тип, Сошенко зацікавився глянути на його роботу. Він зайшов

ззаду і побачив, що малюнок добрячий. Тоді він вдарив того маляра по плечу і спитав у його —
А звідкіль ти, земляче? — З Вільшаної. — Як з Вільшаної!? Я й сам звідтіль... Хто ж ти такий?
Тоді Сошенко довідався, що то Енгельгардтів крепак Тарас Шевченко і перебуває в науці у маляра

Ширяєва. До сього часу Сошенко про Тараса нічого не чув. В автобіографії і сам Шевченко каже,
що, «не вважаючи на увесь гніт троїстого генія Ширяєва, я в ясні ночі весняні бігав в Літній

сад малювати списки з статуй і в один з таких сеансів познайомився з художником Сошенком».
Нарешті, і в «Художнику» 153 Шевченко розповів майже так само, як і Лебединцев, про першу

зустріч і знайомість з Сошенком. Коли Сошенко, розказано далі в «Художнику», спитав: «А
покажи, що ти малював?» — так «він (сам Шевченко) вийняв з-за пазухи чвертку сірого паперу і

показав контури Сатурна, зроблені доволі добре. Я (Сошенко) довго держав малюнок і любував з

замурзаної тварі автора його. В лиці його худорлявому було щось привабливе, найпаче в розумних
очах його, кротких, наче у дівчинки. — Часто ти ходиш сюди малювати? — Щонеділі; а коли

робимо де поблизу, так і в будень захожу. — Ти учишся малярству? — І живописі. — А в кого?
— У живописця покойового — у Ширяєва. — Він (Шевченко) взяв в одну руку відро з жовтою

краскою, а в другу витерту щітку велику і хотів іти. — Куди ти квапишся? — питає Сошенко.
— На роботу, бо вже й так спізнився; прийде хазяїн, так буде мені лихо. — Приходь до мене

в неділю вранці та коли є у тебе малюнки власної роботи, так принеси показати. — Добре, я
прийду». Отак почалася знаємість двох бідолашних художників, двох горопах! 152 [2]Киев[ская]
стар[ина]. — 1882. — Кн. IX. — С. 564 — [56]5. Коментар Про першу зустріч Шевченка з

Сошенком... — З двох версій цієї зустрічі — за Чалим та за «Художником» (і «Письмом Т. Г.
Шевченка к редактору «Народного чтения», переказаним П. Лебединцевим) Кониський вибрав
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художній варіант; пізніше з’ясувалося, що Шевченко використав тут добре йому відомий епізод

знайомства свого друга художника В. Штернберга зі своїм майбутнім вчителем художником М.
Лебедєвим (Стасов В. В. Статьи и заметки, не вошедшие в собрания сочинений. —М., 1954. — С.
300). Сучасні біографи схиляються до свідчень І. Сошенка, переказаних М. Чалим. [3]Попередня
[4]Наступна

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/4899.html

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/14325.html

3. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/13401.html

4. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/14590.html

1.1.35 Переказ П. Лебединцева (2007-04-24 08:39)

* *

Летом, в один из лунных петербургских вечеров, прогуливаясь в Летнем саду, Сошенко заметил,
что какой-то оборвыш, в затрапезном пестрядинном халате, босой и без шапки, копирует

карандашем одну из статуй, украшающих аллеи сада. Заметив южный тип фазиономии,
Сошенко полюбопытствовал взглянуть на его работу. Зайдя сзади, он увидел, что рисунок весьма

недурен; тогда, ударив юного художника по плечу, Сошенко спросил: «звідкіль, земляче?» — «З
Вільшаної», — ответил халатник. «Як — з Вільшаної? Я сам з Вільшаної», — сказал Сошенко

и, заинтересовавшись земляком, узнал в этом халатнике Тараса Шевченка, крепостного Павла

В. Энгельгардта, законтрактованного Ширяеву в работники для окраски крыши и заборов...
Землячество, несомненный талант и жалкая обстановка Тараса тронули Сошенка, и он решился

собрать о нем сначала сведения, а потом представить его своему профессору, через которого
позволено было Тарасу Гр. посещать частно Академию художеств, а впоследствии он представлен
был В. А. Жуковскому, воспитателю покойного государя императора Александра Николаевича.

Пр. П. Л[ебединце]в, Тарас Григорьевич Шевченко, «Киевская старина», 1882, июль, стор. 564 —
565. [Див. [1]переклад і [2]текст].

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/spog05.htm

2. http://izbornyk.org.ua/shevchenko/vosp05.htm

1.1.36 (2007-04-25 07:41)

[1]Кониський О. Я. Тарас Шевченко-Грушівський: Хроніка його життя [Парубоцький вік, стор. 8]

V

Першої ж неділі після зустрічі в Літньому саду Шевченко прийшов до Сошенка. На йому був

сертук коричневої барви; у руках у його сувійчик паперу. Вони зустрілися в коридорі Сошенкової

кватири. Іван Максимович простяг до його руку. Тарас хотів її поцілувати. Сошенкові се не

подобалося; він швидше руку до себе і мовчки пішов в свою світлицю.
Заким він там скинув сертук і одяг другу одежину та вийшов в коридор покликати Тараса, останній
подався швидше до господи. Здивований Сошенко цілий тиждень не тямив, з якої причини його

земляк так швидко покинув його, не зайшовши навіть до хати. Другої неділі вранці вони знов

зустрілися в Літньому саду біля статуї Аполлона. Шевченко робив з неї малюнок. Сошенко,
привітавши Тараса, сів з ним пити чай в альтанці Літнього саду і спитав: з якої причини у ту

неділю він так зненацька пішов від його?
— Ви на мене розгнівалися, а я злякався того...
Оця проста, щира відповідь яскраво показує нам, як тоді Шевченко був приголомшений, загнаний,
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заляканий! Не дати йому поцілувати Сошенка в руку — досить було, щоб з сього він спостеріг

гнів, злякався і втік! Очевидно, що зворушена в душі його свідомість людського достоїнства не

встигла ще розвитися: під утиском крепацтва та ширяєвського поводження вона тільки тліла,
жевріла. Хоч і минув йому тоді вже 21 рік, але обставини життя у Ширяєва і пазурі хазяїна не такі

були, щоб сприяти розросту самосвідомості чоловіка. Певна річ, що за час перебування Тараса в
столиці не раз і не двічі ходором ходила в голові його думка: «Чом би і нам, крепакам, не бути
людьми, як і інші люди вольні?». Та що ж, коли на духових очах Тараса лежала полудою густа

хмара крепацтва і не давала йому вгадати ту певну стежку, що може вивести з темних нетрів на

світ Божий. Порадитися йому, очевидно, ні з ким було; він був самітний серед натовпу темних

малярів і наймитів костромських; він «хилився ні до кого»; аж доки доля не прихилила його до

щирого земляка Сошенка, доки вона не взяла його за руку і не привела в школу, тільки вже не «до
п’яного дяка», а в школу людей освічених, де сяє світ братерства, де тхне огрійливе тепло любові
чоловіка до чоловіка.
Роздивившись Шевченкові малюнки, Іван Максимович яко художник зразу звернув увагу на те, що
вони незвичайно походять на оригінали, з яких їх малював Тарас.
— А чом у тебе нема ні єдиного малюнку відтушованого?
— Я малював їх до схід сонця.
— Значить, не бачив їх освітленими?
— Бачив, але тоді ходили люди і не можна було малювати.
Вже після третього побачення Сошенко прилип до свого земляка-крепака; полюбив його —
«справді, в тварі його було щось таке, що не можна було не полюбити його; тварйого — правда

не вродлива, щогодини більш та більш вабила до себе».
Сошенко вельми зрадів своїй «знаходці». Лишивши Тараса обідати у себе, він по обіді ліг спочити,
а йому пораяв або книжку читати, або йти гуляти на бульвар. Заким Сошенко спав, Тарас прибрав
і причепурив його світличку; вичистив палітру так, що вона аж блищала, а тоді сів біля вікна і

взявся малювати маску з знаменитої натурщиці Торвальдсена— Фортунати 154. На отсей випадок
треба зауважити хоч би вже ради того, що по деяких життєписах Шевченка і споминках про його є

непевні звістки, що він був людина неохайна. Тим часом усе життя його, найпаче на засланню, як
легко запевнитися з його листів і записок, свідчить нам, що він любив охайність, чистоту і сам був

великий чистюк. Розпитавшись у Тараса про його долю гірку, спостерігши у його велику кебету і
ще більші поривання до малярства, Сошенкові не можна було не спочувати йому, не можна було
не вболівати над його долею; не можна було не загадатися: чим би і яким робом помогти йому?
Але сам злидар, людина стільки ж скромна, скільки добра й гуманна, — чим йому самому по собі

без поради і запомоги людей видатніших можна було реально запомогти крепакові, заневоленому
до цехового деспота-маляра? Між професорами Академії художеств був тоді добряга чоловік

Венеціанов; відав Сошенко за ним велику силу вчинків добродійних на користь художників. Тим-то
перш за все він і вдався за порадою до його. Людина досвідчена і практична, Венеціанов жодної
обіцянки зразу не дав, а пораяв Сошенкові спізнатися з Ширяєвим і, скільки буде спроможно,
впливати на поліпшення сучасного жорстокого побуту Тараса. Сошенко так і вчинив і на другий

день пішов до Ширяєва і упрохав його не боронити Тарасові приходити до його в свята, та й

в будень, коли, як-от зимою, нема часом роботи. Ширяєв згодився, хоча й мовив, що се сама

тільки пустота і ні до чого путнього вона Шевченка не доведе. От з сього часу починає більш

розвиднюватися, більш займатися на світ, починає дніти в горопашному життю генія українського

слова.
153 Див.: Кобзар. — Т. III. — Оповідання «Художник». — [С. 5 — 6]. 154 Див.: Художник. — С.
9 (Кобзар. — Т. III). [2]Попередня [3]Наступна

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/4899.html

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/14010.html

3. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/15339.html

1.1.37 Оголошення (2007-04-25 12:34)

Презентація нової книги Оксани Забужко.
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Notre Dame d’Ukraine. Українка в конфлікті міфологій.

Початок о 19:00, 27 квітня (п’ятниця), Будинок вчителя на Володимирській, 57. [Київ]
Вхід вільний.

Знаходячи шляхетську складову українського політичного життя XIX ст., обертаючись у колі Лесі
Українки, авторка часто повертається до постаті Шевченка, розглядаючи його у цій роботі під

досить незвичним кутом, у світлі двох-трьох поколінь малоросійських дворян після Кобзаря.

1.1.38 Шевченко і Сошенко (2007-04-26 09:35)

* *

Он был пуглив и застенчив. С первого же дня нашего с ним знакомства я в нем заметил сильное

желание учиться живописи. Он стал бывать у меня по праздникам, потому — в будни мне было

некогда, да и его хозяин не отпускал. Во время таких посещений Тарас урывками сообщил мне

некоторые эпизоды из своего невеселого прошлого и почти всегда завершал свою речь ропотом

на судьбу.
Меня до глубины души тронула жалкая участь молодого человека, но помочь ему я был не в

состоянии. Да и чем мог пособить его горю я, бедный труженик-маляр, работающий беспрерывно
из-за куска насущного хлеба, без связей, без денег, без протекций? А спасти даровитого юношу

нужно было во что бы то ни стало.
В это время я был довольно знаком с известным нашим малороссийским писателем Гребенкою 1,
с которым прежде всего посоветовался, каким образом помочь нашему земляку. Гребенка принял
к сердцу мое предложение, стал часто приглашать Тараса к себе, давал ему для чтения книги,
сообщал разные полезные сведения и проч. Потом я представил Тараса конференц-секретарю
Академии В. И. Григоровичу 2 с убедительнейшей просьбой — освободить его от жалкой

участи крепостного. Григорович вместе с придворным живописцем Венециановым представили

Шевченка Жуковскому, который горячо принялся за решение вопроса о его освобождении от

власти помещика. Около этого времени, в одни из каникул, я был приглашен домоправителем

Шевченкова барина Прехтелем (с которым я познакомился еще в Ольшаной) перебраться к

нему на Моховую улицу. Господа уехали на дачу, и я расположился там с комфортом. Тарас

не переставал навещать меня и здесь. Посещения его весьма не нравились Прехтелю: он

возненавидел Тараса за его вольные речи в присутствии дворовых, которые, наслушавшись

либерала, и сами начали вольничать перед дворецким и заявлять ему о своих человеческих правах.
Взбешенный Прехтель решился проучить либерала-крепака. И вот, с субботы на воскресенье,
кучеру приказано было приготовить что следует на конюшне. На другой день, едва только

земляк мой показался на господском дворе, его арестовали. Вижу, что лях шутить не любит,
я принял на себя роль защитника. Но как я не просил этого варвара, ничто не помогало. К

счастию, в это время я писал портрет его жены (Прехтель недавно женился). Я к ней. Едва-
едва она уж успела упросить разгневанного супруга, который до того расходился, что с ним

сделался нервный припадок. Не насытив своей мести, он даже слег в постель. Казус этот стоил
мне немало: я «падал до ног», «сцискал рацицы» и прочие шляхетские штуки выкидывал. Но

как бы там ни было, а Тарас высечен не был. Ему запрещено было видеться с дворовыми

людьми под страхом жесточайшего наказания. Настала осень 1837 года. Из панских палат я

переселился в свою убогую квартиру, к немке Марье Ивановне. Тарас продолжал навещать

меня все чаще и чаще. Я замечал, что ему день ото дня становилось все тяжелее и тяжелее.
В это время из-за границы возвратился Брюллов 3. Малюя по целым дням заборы, штахеты
и крыши, Тарас по ночам уходил в Летний сад рисовать со статуй и предаваться любимым

мечтам о свободе, а по праздникам не переставал заглядываться на великие произведения

живописи в Эрмитаже. Душа его рвалась в Академию. В это время он уже довольно удачно

писал портреты акварелью. Барин и не прочь был исполнить желание Тараса, но, к несчастию,
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крепостным людям заказан был вход в святилище свободного искусства. Причиною тому была

несчастная судьба многих крепостных живописцев, которые, получив образование в Академии и

возвратясь к помещикам, не переносили их обращения, оканчивая жизнь свою самоубийством —
резались, вешались, топились. Выпускать же на волю способного человека не входило в принцип

помещичьей власти: действия наших помещиков клонились к тому, чтобы как можно более

эксплуатировать труд и способности своего крестьянина. Находя для себя очень выгодным

иметь в доме хорошие картины, за которые нужно бы заплатить хорошие деньги, они старались

иметь их задаром, отдавая в Академию своих крепостных. Мы привыкли к этим обыденным

явлениям русской жизни. К чему не привыкает человек? Но ведь это ужасно!.. Просветив

ум, облагородив душу высокими помыслами свободного искусства, оставить человека в неволе

и подчинить его, наравне с дворовыми, всем прихотям барства?! Возмутительно. Мы уверены,
что если бы в университет могли поступать тогда крепостные, то некоторые из наших помещиков
не задумались бы посылать туда способнейших крестьян, чтобы иметь своих домашних учителей,
лекарей, механиков, агрономов и т. п. Состояние души Тараса в это время было ужасно. Узнав

о том, что дело его освобождения, задуманное такими влиятельными людьми, какими были

Венецианов, гр. Вельегорский 4, Жуковский 5, несмотря на все их старания, все-таки вперед не

подвигается, он однажды пришел ко мне в страшном волнении. Проклиная свою горькую долю,
он не щадил и эгоиста помещика, не отпускавшего его на волю. Наконец, выругавшись вволюшку
и погрозив своему господину страшною местию, он ушел. Не знаю, что бы он сделал, если бы дело

о его освобождении не кончилось благополучно; по крайней мере, я сильно перетрусил за своего
земляка и ждал большой беды. Рассказ И. М. Сошенко. М. Ч[алый], Иван Максимович Сошенко

(биографический очерк), стор 31 — 36. [Див. [1]текст і [2]переклад] Примітки 1 Гребінка Євген

Павлович (1812 — 1848) — український письменник і поет, перекладач «Полтави» О. Пушкіна.
Разом з передовими діячами російської та української культури брав участь у викупі Шевченка з

кріпацтва. На згадку про цю подію Шевченко присвятив Гребінці вірш «Перебендя». Гребінка

допоміг Шевченку надрукувати «Кобзаря» і ввів поета в коло тогочасних письменників. Видавав
альманах «Ластівка», в якому друкувалися ранні твори Т. Г. Шевченка.
2 Григорович Василь Іванович (1786 — 1865) — конференц-секретар Академії художеств, брав
участь у викупі Шевченка з кріпацтва і допоміг влаштувати його в Академію художеств

пенсіонером Товариства сприяння художникам. Т. Г. Шевченко присвятив Григоровичу поему

«Гайдамаки» і згадує про нього на сторінках свого щоденника та в повісті «Художник».
3 Брюллов Карл Павлович (1799 — 1852) — видатний російський художник, професор

«исторической и портретной живописи» в Академії художеств. Брюллов повернувся з-за кордону
до Петербурга в кінці травня 1836 р. Брав безпосередню участь у викупі Т. Г. Шевченка з

кріпацтва. В повісті «Художник» Шевченко присвятив чимало сторінок Брюллову, називаючи
його «Великим Карлом».
4 Вієльгорський Михайло Юрійович (1787 — 1856) — граф, відомий в 40-х роках у Петербурзі
віолончеліст. Брав участь у викупі Шевченка з кріпацтва.
5 Жуковський Василь Андрійович (1783 — 1852) — поет і перекладач, один з основоположників

російського романтизму. Його портрет, написаний К. П. Брюлловим, розіграно в лотерею і за

зібрані 2500 крб. викуплено Т. Г. Шевченка з кріпацтва. На згадку про цю подію Т. Г. Шевченко

присвятив йому поему «Катерина».

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/vosp07.htm

2. http://izbornyk.org.ua/shevchenko/spog07.htm

1.1.39 Петербурзька діаспора (2007-04-27 06:48)

[1]Кониський О. Я. Тарас Шевченко-Грушівський: Хроніка його життя [Парубоцький вік, стор. 9]

VI

В Петербурзі завжди перебуває велика сила українців 155; чимало їх було і того часу, про який
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у нас бесіда; були між ними письменники, педагоги, художники і, вже річ звичайна, найбільш
урядників: в синоді, в сенаті, по канцеляріях міністрів і т ін. Ледві чи є в світі друга така нація щоб
її інтелігентні люди жили так врозтіч, як українці, доки вони живуть на рідній землі, так мовити,
у власній господі. Не до речі б було тут здіймати широку бесіду про те, що спричинювалось

і спричинюється такій розтічі, але не мож на не вказати на одну найголовнішу рису яко на

прародительку розтічі нашого часу— се брак самосвідомості національної, або інакше, густа хмара
темноти національної, а через те і нетямок дійсних першорядних інтересів України. Отже, скоро
доля закине українця на чужину, тут — інші обставини життя, інші умови, чуже сонце, чуже небо,
чужі люди, чужа мова і психологія— все оце зразу розбуджує в українцях інстинкти національні і оця

незрима сила стягує українців докупи, гуртує їх і вони пильнують визначити себе навіть прилюдно,
що вони «хахли», і часом визначують так не добре задля української ідеї, що не можна тоді не

сказати: бодай би ви на світ не родилися. В роках тридцятих нашого віку бачимо в Петербурзі

між освіченими українцями, що в житті Шевченка мали більшу чи меншу вагу, письменника
нашого Гребінку, художника і секретаря Академії художеств Григоровича і ін. Гребінка, покинувши
службу військову, був тоді урядником в комісії «духовных училищ» 156. Ще року 1834 він видав в

Петербурзі перші свої байки українські під назвою «Малороссийские приказки», а року 1836 видав їх
вдруге і окремо переклад поеми Пушкіна «Полтава». Певна річ, що Шевченко, ще до знайомості
з Сошенком, читав Гребінчині твори і впивався їми, бо вони живо переносили його на рідну

Україну під рідну стріху. Василь Григорович був вже кільки років конференц-секретарем Академії

художеств. З обома їми Сошенко був знайомий і познайомив з ними і Шевченка, розповівши
їм і про його гірку долю, і про його незвичайну кебету. В товаристві оцих двох людей Тарасові

поталанило спізнати знов інших освічених людей; знаменитого тоді художника Карла Брюллова

і московського поета Василя Жуковського — напівукраїнця і інших. Брюллов, Жуковський та

граф В’єльгорський більш за всіх спричинилися визволенню Шевченка з крепацтва. Про першу

знайомість з Брюлловим Шевченко в «Художнику» ось як розповідає: раз якось Брюллов зайшов
до Сошенка, він любив провідувати своїх учеників. Вони умовилися йти увечері в театр. Треба

було послати записку по білети. Брюллов написав її. У Сошенка тоді саме був Шевченко, але він
доти не знав ще особисто Брюллова. Сошенко прохав. Тараса збігати з запискою. Шевченкова

твар зацікавила Брюллова; заким Тарас ходив з запискою, Брюллов розпитав у Сошенка: хто

він, роздивився його малюнки; з них спостеріг кебету і, сказавши Сошенкові, що про Тараса треба
подумати, прохав привести Тараса до його (Брюллова) на квартиру. Небавом після того Шевченко

був вже в квартирі Брюллова... 155 Нині, кажуть, в Петербурзі більш 20 000 українців. 156 Ліцей

князя Безбородька. [Гимназия высших наук и Лицей князя Безбородко. — Изд. 2-е — Спб., 1881.
— С. 279]. [2]Попередня [3]Наступна

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/4899.html

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/14590.html

3. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/15924.html
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1.1.40 Перші художні роботи Шевченка. 1834-1835 (2007-04-28 08:29)

[1] [2]

Голова жінки. Папір, акварель (11,6×9,1). [Пб.]. 1834.

[3]

http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7003.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev7003.htm
http://kobzar.univ.kiev.ua/draws/description/3.html
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Смерть Лукреції. Папір, туш, перо (34,3×50,3). [Пб.]. 1835.

[4]

http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7004.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev7004.htm
http://kobzar.univ.kiev.ua/draws/description/4.html

1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/vi_uzEFr4txSKH8EyFpxww?feat=embedwebsite

2. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/6r4NE7J1wi2lD6W3p6Mdow?feat=embedwebsite

3. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7003.htm

4. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7004.htm
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1.1.41 Картини на історичну тематику. 1836 (2007-04-29 07:22)

[1] [2] [3]

[4]

Смерть Олега, князя древлянського. Папір, туш, перо, пензель (27,5×38,9). [Пб.]. 1836.

[5]

http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7005.htm
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http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev7005.htm
http://kobzar.univ.kiev.ua/draws/description/5.html

Александр Македонський виявляє довір’я своєму лікареві Філіппу. Папір, акварель, туш,
перо (26×35,7). [Пб.]. 1836.

[6]

http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7006.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev7006.htm
http://kobzar.univ.kiev.ua/draws/description/6.html

Смерть Віргінії. Папір, акварель, туш, перо (25,1×35,7). [Пб.]. 1836.

[7]
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http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7007.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev7007.htm
http://kobzar.univ.kiev.ua/draws/description/7.html

Смерть Богдана Хмельницького. Папір, туш, пензель, перо (30,8×45,1). [Пб.]. 1836-37.

[8]

http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7008.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev7008.htm
http://kobzar.univ.kiev.ua/draws/description/8.html

Зверніть увагу на вибір тем. Українська історія осмислюється як класична.

1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/352rKZGXDjRGlrGI5PBAMA?feat=embedwebsite

2. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/z81jn-3bDQwc3EymAImS7w?feat=embedwebsite

3. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/ajB-2NYlJo5_fy-VIy0iKA?feat=embedwebsite

4. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/eMsqQZxoOmuU7u58T3OBBw?feat=embedwebsite

5. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7005.htm

6. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7006.htm

7. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7007.htm

8. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7008.htm

1.1.42 (2007-04-30 07:55)

[1]Кониський О. Я. Тарас Шевченко-Грушівський: Хроніка його життя [Парубоцький вік, стор.
10]

Таким чином, впродовж часу, може, вельми недовгого, Тарас опинився, можна сказати, — в
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«іншому царстві». Легко зрозуміти, що тоді коїлося в душі у його! Впервах, мабуть, Тарас не йняв
віри такій переміні, не йняв віри в реальність фактів, з якими так несподівано зустрівся; і, може,
не раз хватався обіруч за голову і питався сам у себе: чи се все правда? чи се не галюцінації? чи не
сон? Дійсне, і в обставинах, і в людях була занадто різка переміна. Контрасти, — хоч би й не для

крепака-маляра в замизканому демикотоновому халаті, — були б незвичайними; не могли вони не
брати його за очі, не западати глибоко в душу і в серце, хоч би й не такі вразливі й перейнятливі,
як у Шевченка. Не могли вони не зворушити усього духового і морального організму Тараса!
Зауважте собі: з одного боку темна і сувора постать скупого, гнівливого маляра цехового Ширяєва

і його пиндючної жінки, а коло їх темні шклярі і малярі костромські — мужики; з другого боку

— такі ясні зорі — такі добрі, гуманні, світлі люди, як Брюллов і Жуковський, а коло їх плеяда

художників і письменників!.. Там — абияке помешкання робітників Ширяєва і брудне горище, тут
— «червона світлиця» Брюллова!.. Там — брудна майстерня з партацькими малюнками; тут —
галереї Академії з ліпшими творами штуки, з «Останнім днем Помпеї»; тут Ермітаж; майстерня
великого художника з «Розп’ятієм Христа»; з головою «Заплаканої Марії Магдалини», дивлячись
на котру, Жуковський плакав!.. Там, у Ширяєва, — темнота, сварка, бійка; тут, у Брюллова, —
світ, любов, братерство братнєє!..
Як же можна було, щоб все оце добре, ясне, гуманне і прекрасне не вплинуло животворною,
чарівливою цівкою на пригноблений дух нашого Кобзаря! І воно вплинуло! Воно його живило,
бадьорило, ростило його дух і кебету, наче те сонечко весняне, тепле, огрійливе, непалке впливає
на людину, що після довгого недугу тяжкого вивели добрі люде під плечі, привели в садок і

посадовили на зеленому муражку оксамитовому під вишнею, окритою білими шатами срібними,
облитою ніжними пахощами весняними! Сиди!.. вбирай в себе животворну силу весни та впивайся
голосною піснею солов’я!.. Одне слово: живи!
Радощі Тараса, певна річ, були невимовно великі, без краю глибокі; більші, ніж тоді, як визволили
його з крепацької неволі Енгельгардта і Ширяєва. Визволення приходило повагом; його він ждав,
на його він сподівався; воно не впало до його так зненацька; а про знайомість і приятельовання
з Гребінкою, з Жуковським, з Брюлловим, з Григоровичем він, роблячи малюнки в Літньому саду
або окрашуючи паркани чи дахи, ледві чи й марив коли!
Одне слово: Тарас однією ногою стояв в реальному пеклі крепацтва; другою — в реальному

раю світа. Не диво, що він з нових обставин і людей радів, раював і з радощів плакав; але

«то були сльози райські, божественні»... Певна річ, що оці сльози радощів не раз видавлювали

йому з очей і інші сльози. Вертаючи з «червоної світлиці Брюллова» на брудне горище Ширяєва,
він ще глибше почував, як невимовно тяжко пече його пекло крепацтва. Тепер без міри більше

бентежила його думка: «Чом же і нам, крепакам, не бути людьми?..» Він тепер вже перечитав

деякі книжки, що разом з тими розмовами, які доводилося йому чути в товаристві Гребінки,
Жуковського, Брюллова і інших людей освічених, розгорнули геть ширше його світогляд; геть
більш поширили його свідомість і розвиток загальний. Крило підборкане в орляти відросло; і
саме орля виросло; його рвало летіти, тим-то й важче для його був той ланцюг, що держав його
на приколю.
Нам трудно, навіть чи й можливо, уявити собі ті муки пекельні, що тоді саме зазнала Тарасова

душа, найпаче, коли одного разу чорна хмара крепацького безправ’я трохи-трохи не линула була

на його дощем кривавим, яким колись у Вільні линула вона з руки кучера Сидорки.
Раз влітку, можна гадати, літом р. 1837, коли Енгельгардт виїхав з Петербурга, управитель

його Прехтель покликав Сошенка змалювати портрет з його молодої жінки. Сошенко на той

час перебрався в помешкання Енгельгардта. Шевченко звичайно приходив провідати і його, і
декого з своїх земляків-крепаків, Енгельгардтових слуг. Вже ж йому не можна було не поділитися

з останніми своїми радощами, що зазнав він з знайомості з людьми освіченими. Річ натуральна,
що в бесіді не можна йому було не нарікати на свою крепацьку неволю, не можна було, щоб в

бесіді не пролетіло слово прокльону взагалі проти крепацтва. Те слово залетіло і в уші Прехтеля.
За се він зненавидів Шевченка і велів різками вибити з його «лібералізм». В неділю, скоро Тарас
прийшов на двір Енгельгардта, його вхопили і потягли на стайню. Великої праці треба було ужити
Сошенкові, щоб ублагати Прехтеля і його жінку, щоб не били Тараса. Управитель вгамувався,
змилостився, але заказав Тарасові бачитися з челяддю Енгельгардта.
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[2]Переказуючи се оповідання, не можна мені не звернути уваги й на те, що наймення Прехтеля
ми зустрічаємо в оповіданні Шевченка «Прогулка с удовольствием и не без морали» («Матрос»),
де Тарас описав свою подорож по Київщині р. 1845 — 46. Тут Шевченко показує нам Прехтеля

Степана Йосиповича людиною освіченою в Дорпатському університеті; потім військовим лікарем.
Лишивши службу, Прехтель побрався в Ольшаній, придбав собі хуторець біля сього містечка і жив
собі. Се людина доволі симпатична. Не можна запевне сказати, чи се той самий Прехтель, що
хотів висікти Тараса, чи, може, й не він. Ледві чи він: мені здається, що коли оповідання Сошенка
щодо Прехтеля факт певний, так вже саме лишень наймення не могло не бути Тарасові таким

осоружним, що він не надав би його одному з симпатичних людей свого оповідання... Хоч і як

добре було серце Тарасове, а проте таких вчинків, який загадав був Прехтель заподіяти над ним,
не забуває ніколи і найдобріше, найнезлобивіше серце людське.

Коментар

Не можна запевне сказати, чи се той самий Прехтель, що хотів висікти Тараса... — Така

постановка питання вказує ще раз на спрощено фактографічне сприйняття повісті — так,
ніби це були мемуари; звичайно, прототипом подружжя Прехтелів з повісті «Прогулка с

удовольствием и не без морали...» був не петербурзький управитель П. Енгельгардта С.
Прехтель зі своєю вередливою дружиною, відомі зі спогадів І. М. Сошенка, а, щонайімовірніше,
подружжя Зигмунтовських — Софія Самійлівна й Костянтин Миколайович, постійні мешканці
Новопетровського укріплення; К. М. Зигмунтовський служив акцизним комісіонером; Шевченко

любив слухати його веселі побрехеньки. Між подружжям панувала пошана й злагода, через що
поет прозивав їх Телемоном і Бавкідою (див. щоденник Шевченка).

[3]Попередня [4]Наступна

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/4899.html

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/15038.html#cutid1

3. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/15339.html

4. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/16507.html

172

http://community.livejournal.com/ua_kobzar/4899.html
http://community.livejournal.com/ua_kobzar/15038.html#cutid1
http://community.livejournal.com/ua_kobzar/15339.html
http://community.livejournal.com/ua_kobzar/16507.html


1.2 May

1.2.1 Смерть Сократа. 1837 (2007-05-01 07:18)

[1]

Смерть Сократа. Папір, туш, пензель, перо (24,5×32,3). [Пб.]. 1837.

[2]

Див. також:
http://kobzar.univ.kiev.ua/draws/description/9.html
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev7009.htm
http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7009.htm

Зліва внизу тушшю дата і підпис автора: 1837 Шевченко.
На малюнку зображено засудженого на смерть Сократа у в’язниці, який, тримаючи в руці келих з
отрутою, звертається з промовою до своїх учнів.
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1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/huFOIRBSIeWit_FTDmhE-w?feat=embedwebsite

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7009.htm

1.2.2 (2007-05-02 07:30)

[1]Кониський О. Я. Тарас Шевченко-Грушівський: Хроніка його життя [Парубоцький вік, стор.
11]

VII

Нові знайомі і добродії Шевченка добре бачили і тямили, що найважніша запомога, яку треба
зробити — се освіта Тараса і розвиток його кебети малярської. Про освіту шкільну систематичну
годі було й думати. Тарасові йшов 24 рік, а се не такий вже вік, щоб починати освіту шкільну, а
починати її доводилося трохи що не з букваря. А друга причина, що не давала й думати про освіту
шкільну або хоч би й не шкільну та систематичну, — було соціальне становище Шевченка; він
крепак, законтрактований в науку до маляра, і доки він крепак, даремна річ думати, щоб захистити
його до Академії художеств, де б і про загальну освіту, і розвиток його можна б було піклуватися.
Виходило, що першим ділом треба доложити рук, щоб визволити Тараса з крепацтва. Другої

ради в сій справі не можна було й придумати, як тільки ублагати Енгельгардта, щоб він випустив
Шевченка на волю чи ради філантропії, чи взяв викуп. Для останнього треба грошей; а грошей
саме й не було. Подумати і орудувати сією справою взялися Брюллов, Венеціанов та Григорович.
А тим часом Сошенко піклувався про освіту Тараса, порадив йому малювати акварелею портрети

і наділяв його, що сам, а що — і се певніше — за порадою Гребінки, книжками. Шевченко

загарливо кинувся до читання. Чим більше він читав, тим ясніш бачив і тямив, яка його мізерна
освіта: а вже ж се ще більш примушувало його читати. Він, опріч книжок українських, яких
тоді було вельми мало, читав історію Греції, читав романи Діккенса; читав усе, що трапилося:
«Енеїду» Котляревського він знав напам’ять. Але ж він перш за все був робітник Ширяєва і на

його повинен був віддавати свій час і працю; на себе він споживав тільки час гулящий від праці

і роботи на Ширяєва. На себе працював він єдине або в свято, або увечері в будень: «коли усі

вже поляжуть спати». Він засвітить було стеаринову свічку, що наділив йому Сошенко і читає або
малює.

[2] Небавом приніс він показати Сошенкові перший свій твір малярський.
Перед тим він прочитав трагедію Озерова «Эдип в Афинах» і заходився зробити малюнок на ту

тему. Малюнок Сошенкові подобався: тут було тільки три постаті: Едіп з Антігоною та віддаля

Полінік 157. Сошенко похвалив роботу і почув від Тараса, що у Ширяєва — хоч і є цілий портфель

естампів, та він не дає йому користуватися з них — «боїться, щоб не попсував». А коли Шевченко

сказав, що Брюллов бачив і хвалив його малюнки, так Ширяєв не пойняв віри навіть тому, щоб
Тарас хоч би бачив Брюллова, і обізвав його «дурнем». 157 Див.: Художник. — С. 19 (Кобзар.
— Т. III). Коментар Перед тим він прочитав трагедію Озерова «Эдип в Афинах» і заходився

зробити малюнок на ту тему. — Малюнок «Едіп, Антігона та Полінік» не знайдений (Шевченко

Тарас. Повне зібр. творів: У 10 т. — Т. 7. — № 375). Виконано його орієнтовно 1836 — 1837 рр.
Це, отже, не був перший «твір малярський»Шевченка: відомі його [3]портрети П. Енгельгардта й
[4]невідомої жінки, [5]композиції «Смерть Лукреції» (1835), [6]«Смерть Олега, князя древлянського
(1836) тощо (там же, №№ 2 — 5). [7]Попередня [8]Наступна
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1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/4899.html

2. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/G8cFBrRH_vmqUw_v_Yp5sA?feat=embedwebsite

3. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/9534.html

4. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/15546.html#cutid1

5. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/15546.html#cutid2

6. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/15820.html#cutid1

7. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/15924.html

8. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/16842.html

1.2.3 Справа викупу (2007-05-03 07:20)

[1]Кониський О. Я. Тарас Шевченко-Грушівський: Хроніка його життя [Парубоцький вік, стор.
12]

Сошенко умовився тим часом з Ширяєвим, щоб дав йому волю ходити вчитися малярству в

залі в товаристві «Поощрения художеств». За оцю волю — на один тільки місяць — Сошенко

заплатив Ширяєву тим, що змалював портрет з його. Оцей щасливий місяць — місяць волі, поза
порогом мешкання суворого Ширяєва, живучою росою бадьорості окропив душу Кобзаря: «...його
виразна твар парубоча сяяла радощами і повним щастям...» Тим часом Брюллов працював над

великою місією, що взяв на себе, визволення Шевченка з крепацтва. Перш за все, як се знати з

«Художника», він порадився в сій справі з Жуковським. Поет, «бажаючи ближче спізнати кебету

Шевченка, загадав йому (певне, зустрівши його в кватирі Брюллова) написати «Життя художника».
Не відомо, який був той твір Шевченка, але, певна річ, він задовольнив Жуковського; бо Брюллов
небавом, побалакавши з ним, сказав Сошенкові: «Фундамент есть».
Брюллов вдався до Енгельгардта, але від його здобувся не багацько; тільки й того, що спостеріг,
що «се найбуйніша безрога в торжківських пантофлях»... 158 Очевидно, що про філантропію

з Енгельгардтом нічого було й розмовляти, бо він, «побачивши раз якось у Сошенка, чи що,
малюнки Тарасової руки, почав загадувати йому малювати портрети з своїх метрес». І вже ж, коли
б Тарасова робота не задовольнила його, так за неї він не дарував би йому часом по карбованцю
159. Брюллов казав Сошенкові піти до Енгельгардта і спитати у його: яку він положить ціну

на викуп Шевченка з крепацтва. Сошенко не взяв на себе сієї місії і для ліпшого успіху упрохав

Венеціанова вдатися до Енгельгардта. Кермувала Сошенка в сьому разі думка зовсім справедлива:
одна річ коли з дукою балакатиме убогий художник — міщанський син з Богуслава, і зовсім друга

— коли прийде до його в тій справі Венеціанов, — людина поважана віком, професор Академії,
живописець царського двору... Овва! не про Енгельгардта були сі всі моральні й формальні ознаки
поважання! Він тямив одну лиш філософію московської приказки «Денег дай и успеха дожидай...»
Рушив Венеціанов до «амфібії»... Що ж!? «Пан — як пан!» Продержавши старого професора в

прихожій, «амфібія» покликала його до кабінету. «В кабінеті амфібії було усе розкішно, велеліпно,
але велеліпно по-японськи» Венеціанов спершу зняв бесіду про освіту взагалі, про фі лантропію

«Ат! годі про се, — мовив Енгельгардт, ви просто скажіть, чого вам з Брюлловим треба від мене?»
і, після відповіді Венеціанова, мовив: «Отак би ви й давно казали, а то — філантропія! яка тут
філантропія!? Гроші — та й більш нічого! дайте мені за його 2500 р., та й годі!» 158 Ibidem. 159

Чалий, с. 26. Тепер, значить, — треба було придбати 2500 р. і заплатити «амфібії» за те, щоб вона
з крепацьких пазурів випустила на волю генія нашого слова. Де ж його і яким робом надбати таку

силу грошей? Не диво, що Сошенкові, а тим паче Шевченкові, (я певен, що від його не таїлися, та
й не можна було утаїти заходів Брюллова) ціна, положена Енгельгардтом, — показалася муром,
через який не спроможно перелізти. Річ натуральна, що Тарас тяжко засумував і опинився на один
ступінь від тієї розпуки безнадійної, що часто-густо доводить чоловіка до самогубства!.. Коментар
Сошенко умовився тим часом з Ширяєвим, щоб дав йому волю ходити вчитися малярству в

залі в товаристві «Поощрения художеств». — Ймовірно, що Шевченко знайшов шлях до залів

«Товариства заохочування художників» ще до знайомства з Сошенком, восени 1835 р.; про це,
безперечно, йшли розмови серед учнів-підмайстрів В. Ширяєва. З протоколу за 4 жовтня 1835
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р. засідання комітету «Товариства...» видно, що в цей день розглянуто малюнки «постороннего
ученика Шевченко» і комітет визнав ці малюнки вартими похвали. Серед членів комітету в

той день засідали люди, яким судилося відіграти помітну роль в житті Шевченка, — В. І.
Григорович, М. Вієльгорськнй,Ф. Толстой. З «Товариством...» Шевченко буде зв’язаний аж до

літа 1842 р. Тим часом Брюллов працював над великою місією, що взяв на себе, визволення
Шевченка з крепацтва. — У визволенні Шевченка брав участь чималий гурт діячів культури: з

клопотанням пре долю поета й художника звернулися до К. Брюллова художники І. Сошенко

та А. Мокрицький, допомагали — О. Венеціанов, М. Вієльгорський; головне ж зробили К.
Брюллов та В. Жуковський: було виконано портрет Жуковського і розіграно його в лотерею

в царському палаці. Жуковський через фрейліну цариці Ю. Баранову домігся виплати грошей,
яка відбулася (але схоже, що не повністю) вже після того, як Брюлловим було внесено кошти й

одержано відпускну, датовану 22 квітня 1838 р. (Жур П. В. Шевченковский Петербург. — Л.,
1964. — С. 118 — 122). [2]Попередня [3]Наступна

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/4899.html

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/16507.html

3. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/17669.html

1.2.4 Портрети 1837 р. (2007-05-04 07:41)

[1] [2] [3]
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Портрет Катерини Абази. Брістольський картон, акварель (22,5×18,1). [Пб.]. 1837.

[4]

http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7010.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev7010.htm
http://kobzar.univ.kiev.ua/draws/description/10.html

Зліва олівцем дата і підпис автора: 1837 II Шевченко. На звороті олівцем рукою І. Айзенштока
на підставі свідчень колишніх власників портрета зроблено напис: Екатерина Абаза урожд.
Нахимова. Твір був придбаний Інститутом Тараса Шевченка в Харкові у 1929 р. як портрет

невідомої жінки. Під прізвищем Абази вперше експонувався в Галереї картин Т. Г. Шевченка

(Харків, 1934); до цього ж часу належить і напис на звороті. В повісті «Близнецы» Шевченко

згадує власника хутора на Переяславщині Абазу.

Портрет Євгена Павловича Гребінки. Брістольський картон, акварель (21,3×18,8). [Пб.].
1837.
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[5]

http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7011.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev7011.htm
http://kobzar.univ.kiev.ua/draws/description/11.html

Справа олівцем дата і підпис автора: 1837 II Шевченко.

Портрет невідомого. Брістольський картон, акварель (23,7×17,6). [Пб.]. 1837.
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[6]

http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7012.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev7012.htm
http://kobzar.univ.kiev.ua/draws/description/12.html

На звороті внизу олівцем напис: Рисунокъ Т. Шевченк[о].

РУКА. ЕТЮД ДО ПОРТРЕТА Є.П. ГРЕБІНКИ. Олівець. [1837].
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[7]

1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/pxD8gtRk6gBnIevqVfB7qA?feat=embedwebsite

2. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/BA35RJ3OiveVjTwX22N3hA?feat=embedwebsite

3. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/79Woog3jFJ4qHH-0ZHDBzg?feat=embedwebsite

4. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7010.htm

5. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7011.htm

6. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7012.htm

7. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7235.htm

1.2.5 Санкт-Петербург. Магія імперської столиці (2007-05-05 06:08)

Санкт-Петербург 30-их та початку 40-их років XIX ст. був ще справжнім культурним та

інтелектуальним центром великої імперії, що притягав творчі енергії. Трагічна доля невдалих

революціонерів-декабистів (із 1825 р.) ще залишалася свіжою в пам’яті: не було, мабуть, родини
серед аристократичного Санкт-Петербурга, член якої не був би або розстріляний або засланий на
Сибір. Творчість Пушкіна, що тільки недавно загинув у безглуздому двобої, як і сміх Гоголя були
й надалі темами столичних салонів.

До столиці «слов’янської» імперії дійшов у той час рух чеського слов’янофільства Вацлава Ганки,
Павла Шафарика та Яна Коллара. У своїй початковій стадії він викликав захоплення, правдиве
співчуття, зацікавлення усіма слов’янськими мовами й літературами, словом — він тоді ще не був

використаний царською бюрократією і ще не здегенерувався, як це сталося пізніше, до концепції
злиття в обіймаючій всіх слов’ян російській тиранії.

Не дивно, що магія імперської столиці притягала й чужих митців та науковців усіх родів, які
надіялися зробити гам велику кар’єру. Ми побачимо відмінність і велич Шевченка. Замість того,
щоб робити особисту кар’єру, він використав Петербург.як арену для виходу України як діючого

чинника на ній. І це зробив він свідомо, як побачимо нижче, — жертвуючи своєю блискучою

кар’єрою художника.
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[1]Омелян Пріцак. Шевченко — пророк. — К., 1993. — С. 5-6.

1. http://litopys.org.ua/rizne/pritz1.htm

1.2.6 О. Пріцак про навчання Шевченка (2007-05-06 08:25)

Ми не знаємо, як пройшов перший рік Тараса у Петербурзі (1831), як він давав собі раду з чужою
йому російською мовою, відмінними звичаями та чужим оточенням 7. Наші все ще досить скупі
інформації починаються тільки з другого року перебування Шевченка в імперській столиці. Годі
його власник законтрактував Шевченка на чотири роки (1832-1836) до «живописних дел цехового
мастера» Василя Ширяєва 8. Дмитро Антонович слушно звернув увагу на те, що Ширяєв, про
якого тепер відомо, що він був випускником Арзамаської художньої школи академіка О. Ступіна
і вчився в рисувальному класі Товариства заохочування художників у Петербурзі, з легкої руки
пізнішого Шевченка-академіста часто недооцінюється шевченкознавцями як митець-декоратор.
Д. Антонович пише:

[Майстерня Ширяєва] об’єднувала і майстерство артиста і техніка-маляра, як це було
в старі часи добрих мистецьких традицій, в часи фрескістів і декораційних майстрів,
часи, коли такі майстри, як Рафель, не вважали дня себе за пониження розписувати

орнаментами лоджії Ватикану. Отже, майстерняШиряєва була мистецько-декоративню
майстернею, що компонувала розписи стін та плафонів, виготовляла трафарети й

виконувала саме малювання. З автобіографічної повісті Шевченка знаємо, що «для
всіх орнаментів та арабесків, що оздоблюють плафон Великого Театру, рисунки»
зробив Шевченко. З іншого її місця довідуємося, що іноді проекти орнаменту робив

Шевченко, а сам Ширяєв з тих проектів витинав трафарет. Розуміється, під час більших
замовлені, Ширяєв мусив наймати для технічної допомоги і простих малярів [...].
Пізніше Шевченко звисока називає Ширяєва «цеховим майстром», і в цьому терміні

«цеховий» чується певна погорда, мовляв — «ремісник». Треба мати на увазі, що саме
в добу академізму в артистів було звичаєм відмежовуватися від ремества, проводити
різницю між артистом і ремісником, між мистецтвом і ремеством, і ознакою хорошого

тону для артиста було цуратися ремества і погорджувати ним 9.

Крім тієї практики у прикладному мистецтві Шевченко дістав у Ширяєва посмак історії мистецтва

та художнього читання. Справа в тому, що Ширяєв дозволив йому читати свій примірник

багатотомної енциклопедії античного світу та його мистецтва. Це був російський переклад твору
Жана-Жака Бартелемі Подорож Анахарсиса Молодшого по Греції. [1]Омелян Пріцак. Шевченко

— пророк. — К., 1993. — С. 6-7.

1. http://litopys.org.ua/rizne/pritz1.htm

1.2.7 (2007-05-07 07:00)

[1]Кониський О. Я. Тарас Шевченко-Грушівський: Хроніка його життя [Парубоцький вік, стор.
13]

Брюллов з Жуковським скомбінували стежку, щоб нею вивести Тараса з розпуки до життя, вивівши
з пекла крепацтва на волю. Брюллов заходився намалювати портрет Жуковського, пустити його

в лотерею і на зібрані гроші викупити Тараса. Але ж — і на се треба було часу; а становище

Шевченка, журба його і сум ставали щодня виразніші і більш лякали Сошенка. Місяць, на який
Ширяєв відпустив його, близився к кінцю... За три дні до кінця, коли Шевченко прийшов до Йвана
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Максимовича, останній здивувався: такий він був блідий і збентежений!... Сошенко покликав

лікаря Жадовцева. Лікар спостеріг у Тараса горячку і порадив вирядити його до шпиталю. Тарас
тяжко занедужав!
Заким він лежав в шпиталю, справа з портретом Жуковського і лотереєю доходила до краю.
З легкої руки Мартоса 160 Тарасові біографи, а з ними і д. Чалий 161, розповідають випадок,
що нібито прискорив справу з лотереєю і викуп Тараса. Розказують, що якийсь єнорал в кінці

р. 1837 чи з початку 1838 загадав Шевченкові зробити олійними красками портрет з його, та
потім і не схотів взяти його. Тоді Шевченко, замазавши на тому портреті атрибути єноральські,
продав його в цирульню на вивіску. Єнорал люто розгнівався і вдався до Енгельгардта, щоб
продав йому Тараса. Заким вони торгувалися, Шевченко довідався про се і, тямлячи, на що

йому треба сподіватися, коли єнорал його купить, кинувся до Брюллова, благаючи спасти його.
Брюллов переказав про се Жуковському, а той — цариці, і от, Енгельгардтові наказано б то було,
щоб він спинився продавати Шевченка. Уважаючи на те, що про сей випадок д. Маслов, автор
коротенького життєпису Шевченка, чув від художника Жемчужникова і від княжни Рєпніної, — д.
Чалий каже, що вчинок з портретом єнорала факт певний. Тим часом д. Чалий не звернув уваги
на споминки Костомарова, надруковані за шість років раніше за його (Чалого) «Свод материалов»
162. Костомарів каже про сей випадок: сам Шевченко говорив йому, що з ним нічого й похожого

не траплялося, що се переказ чи вигадка стара, істоптана, давно вона кружає між людьми і хтось

припасував її до його зовсім не до речі 163. Яка се справді давня і повсюдна вигадка, так досить

сказати, що в тій чи в іншій формі я чув її про кого-будь з місцевих малярів — і в Полтаві, і в
Катеринославі, і в Херсоні, і в Чернігові, навіть в Воронежі і в Вологді. Нарешті, ще як був я

дитиною і ходив р. 1845 учитися до повітової школи у Ніжині, де той самий Іван Максимович

Сошенко був учителем «чистописання и рисования», так між школярами чув я той самий анекдот

про Сошенка, тільки що дітвора самий вчинок переносила вже з Петербурга до Києва. Тим-то
Сошенко про таку пригоду з Шевченком нічого й не розповідав д. Чалому. 160 Вестн[ик] Юго-
Зап[адной] России. — [1863. — Кн. V.] — С. 42 161 Чалий, с. 30. 162 [Жизнь и произведения...
Шевченка]. — Ред. 163 [Костомаров М. І. Споминки про Шевченка. — Кобзар. — Прага, 1876.
— Т. II. — С. VII]. — Ред. [2]Попередня [3]Наступна

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/4899.html

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/16842.html

3. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/19264.html

1.2.8 (2007-05-08 06:35)

Шевченко роботи скульптора Кавалерідзе

Шевченко в Полтаві
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Шевченко в Києві (на Андріївському взвозі)

1.2.9 Пам’ятник Кобзарю у Чернігові (2007-05-08 07:18)

Пам’ятник Т. Г. Шевченку в Чернігові (1965):

Фото (c) [ LJ User: ua kobzar ], 7.V.2007
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1.2.10 До Дня Перемоги в Європі (2007-05-09 07:36)

«І вражою злою кров’ю волю окропіте! Тарас Шевченко» «Смерть фашистским гадам!»

Образ Шевченка на радянському пропаґандистському плакаті Другої світової війни (1939-45). Був
сфотографований кілька років тому у невеличкій лондонській крамниці.

1.2.11 (2007-05-10 07:00)

[1]Кониський О. Я. Тарас Шевченко-Грушівський: Хроніка його життя [Парубоцький вік, стор.
14]

VIII

Почалася весна р. 1838, властиво, наступив квітень — петербурзький негарний, непевний квітень!
Зранку туман; к обіду ясно, тепло, через годину вітер з моря, дощ, а вночі — приморозок, а
то й сніг. Така весна не могла не завдати Шевченкові ще більшої туги! Вона нагадувала йому

весну — розкіш на його любій Україні! Нагадувала «садок вишневий коло хати»... Нагадувала

Україну, скуту і повиту крепацтвом!.. І ще більш гнобила його та надія — велика надія, що блисне
на хвилину сяєвом зорі-волі і сховається, а замість неї стоїть страшною марюкою — крепацька

неволя.
Отоді саме граф В’єльгорський піклувався укупі з Жуковським і Брюлловим коло лотереї...
Нарешті лотерея була розіграна, зібрані гроші, і за 2500 руб. Енгельгардт продав своє право на

«ревизьку душу»! 2500 р. розбили кайдани крепацтва, що сковували Шевченкові руки й голову...
Тарасу Шевченку куплена була воля 22 квітня р. 1838!
Про оцю лотерею неоднакові у біографів звістки. Мартос і Петров кажуть, що «портрет
Жуковського розіграно в лотерею між царською родиною» і що Шевченко паскудно за те віддячив,
(треба розуміти його поему «Сон»), а приятелі б то його «затаїли і дійсний факт і добродіїв викупу»
164. А д. Чалий 165 додає, що «хоча портрет Жуковського дійсне розіграно між царською родиною,
але Шевченко не згадав про се в своїй автобіографії не з «чорної невдячності», як гадає Мартос,
а єдине з скромності, не вважаючи за собою права говорити печатно про царські добродійства:
одначе в розмовах приватних він не таївся з сим фактом». В автобіографії Шевченко дійсне

нічого про факт участі в лотереї царської родини не згадує; та тільки, може, чи з тієї причини

не згадує він, на яку вказує Чалий. Досі ніхто ще не подав нестеменно певних звісток про оту

участь царської родини, як і про те: скільки зібрано грошей з тієї лотереї. Петров каже, що

княжна Рєпніна повідала, що зібрано було 10 тисяч, себто «стільки, скільки давав за Шевченка

Енгельгардтові отой мітичний єнорал» 166. Звістку сю буде певніш прирахувати до таких вигадок,
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як і той єнорал. Певне тільки те, що Енгельгардтові заплачено за визволення Шевченка 2500
рублів. А щодо участі царської родини в лотереї, так Шевченко не таїв її і, де треба було, до речі,
згадував про неї, як-от на опиті р. 1847; але згадував, як про річ звичайну. Царська родина взяла
білети на лотерею так само, як брали і люде приватні. Жодного добродійства Шевченко в тому

не бачив і добродійство те в записках своїх 167 називає «дурною байкою». Доки не оголошено

певних фактів про оту лотерею, мусимо йняти віри більш Шевченку, ніж Мартосу і Петрову, бо
дійсне не можемо зрозуміти якої-будь причини, щоб не давала Тарасові навіть самому перед собою
признатися, що царська родина викупила його з крепацтва! І так Шевченко розкутий! Шевченко

не крепак! Шевченко на волі! 164 Вестн[ик] Юго-Зап. России — 1863. — Кн. X. — С. 37. Очерки
из истории украинской литературы — [Н. И.] Петрова. — К., 1880. — С. 306. 165 [Жизнь и

произведения... Шевченко], с. 29. 166 Петров, с. 306. 167 Записки, або журнал Т. Г. Шевченка.
— Кобзар. — Т. III. — [С. 20, [2]запис від 19 черв. 1857 р.]. Коментар: Досі ніхто ще не подав

нестеменно певних звісток про оту участь царської родини, як і про те: скільки зібрано грошей з

тієї лотереї. — Повних даних досі немає: П. Жур у згаданій праці наводить палацові документи,
з яких видно, що велика княжна Марія і наслідник Олександр — діти Миколи I внесли по триста
крб.; М. Моренець розшукав документ про те, що цариця Олександра Федорівна внесла 400 крб.
(Моренец Н. Шевченко в Петербурге. — Л., 1960). [3]Попередня [4]Наступна

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/4899.html

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/33146.html

3. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/17669.html

4. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/19529.html

1.2.12 (2007-05-11 06:43)

[1]Кониський О. Я. Тарас Шевченко-Грушівський: Хроніка його життя [Парубоцький вік, стор.
15]

Як же він прийняв першу звістку про визволення?
«Раз навесні сижу я, — [2]розповідав Сошенко Чалому, — та малюю; вікно було відчинене, аж ось

плигає в вікно Тарас, перекидає мій малюнок «Луку-євангелиста», кидається до мене на шию і

гукає:
— Воля! воля!
— Чи не здурів оце ти, Тарасе? — питаю я у його, а він все гукає:
— Воля! воля!»
Нічого неправдоподібного тут нема. Одначе ж не можна пройти мовчки і повз те, що про се
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розповів Тарас в «Художнику» 168. [3] Лотерею справили

і заплатили Енгельгардтові гроші тоді саме, коли Тарас лежав у шпиталі. Про лотерею не відав

і Сошенко. 22 квітня р. 1838 приходить до його від Жуковського цидулка, щоб завтра він

невідмінно прийшов до Брюллова, а в P. S.—m’і стояло; «Приведіть з собою і його», — себто

Шевченка. Сошенко догадався, про що річ, і кинувся до шпиталю порадувати Шевченка; але

першим разом його туди не пустили, бо було ще вельми рано; а коли він, прийшовши другим

разом, спитався поради лікаря, чи можна Шевченкові, що ще зовсім не видужав, розповісти

про викуп його, так лікар відрадив, щоб радість не пошкодила одужанню Шевченка. Сошенко

послухався і рушив до Брюллова. Коли прийшли сюди В’єльгорський і Жуковський, останній
вийняв з кишені і дав йому згорнений вчетверо аркуш паперу. То була «відпускна» (акт визволення
на волю), видана Енгельгардтом і посвідчена підписами Жуковського, Брюллова і В’єльгорського.
Сошенко побожно перехрестився і тричі поцілував той акт! Заким Іван Максимович дожидав

видужання Тараса і мордувався нетерпелячкою порадувати його, вістка про визволення дійшла

до Ширяєва, котрому сказав про се сам Енгельгардт, вимагаючи знівечення контракту. Ширяєв

пішов до шпиталю і про все розповів Шевченкові. Другого дня приходить Сошенко провідати

недужого Тараса. «Чи правда, що казав мені Ширяєв, що мене визволили, що...» — спитався

Тарас і не договорив! Ринули сльози і не дали говорити. За кільки день Тарас вийшов з шпиталю
на кватиру до Сошенка. « Він був цілком щасливий. Радість його переходила в тиху радість, що
усміхається... Брався до роботи; але робота не йшла! Покладе він свій малюнок в портфель,
звідтіль візьме відпускну, перечитає її, перехреститься, поцілує її і заплаче». За кільки день після

виходу з шпиталю, коли Шевченкові справили путящу одежину і коли акт визволення був вже

затверджений урядом, так як про те прописано в законі, Сошенко пішов з Тарасом до Брюллова,
і «з того дня, — каже Тарас і в автобіографічному листі, і в «Художнику», — я став ходити до

Академії художеств і небавом зробився одним з люблених учнів-товаришів Брюллова» 169. Бачимо,
що з крепацтва «двері на волю» відчинилися Шевченкові через 24 роки і два місяці без двох день

з того часу, як його мати повила у Моринцях! З Моринець у Вільну, у Варшаву, у Петербург —
от який довгий шлях мусив Тарас зміряти на своїм парубочім віку, доки вийшов на волю! А чи

за оті трохи не дев’ять тисяч днів крепацтва, чи зазнав він хоч дев’ять годин щасливих? Овва!
Сміливо можна сказати: ні! Такі люде, як Шевченко, в неволі не можуть бути щасливими. Щастя

в неволі коли й зазнають, так хіба тільки самі Раби з кокардами на лобі, Лакеї в золотій оздобі...
Крепацтво не зламало великої душі і доброго серця Шевченка, але воно лишило і не могло не

лишити свого сліду тяжкого. Як і в чому відбився сей слід, се ми побачимо далі. 168 Кобзар. —
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Т. III. — [(Художник). — С. 31 — 36]. 169 Кобзар. — 1876. — Т. II. — Автобіографія; Кобзар. —
Т. III. — Художник. [4]Попередня [5]Наступна

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/4899.html

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/20630.html

3. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/mO5ntqKm9C-Cqdpde1VLsA?feat=embedwebsite

4. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/19264.html

5. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/21354.html

1.2.13 Спогади Мокрицького, Мартоса, Сошенка (2007-05-12 07:53)

* *

В конце 1837-го или в начале 1838-го года какой-то генерал заказал Шевченку свой портрет

масляными красками. Портрет вышел очень хорош и, главное, чрезвычайно похож. Его

превосходительство был очень некрасив; художник, в изображении, нисколько не польстил. Это

ли, или генералу не хотелось дорого, как ему казалось (хотя он был очень богат), платить за такую
отвратительную физиономию; но он отказался взять портрет. Шевченко, закрасивши генеральские
аттрибуты и украшения, вместо которых навесил на шею полотенцо и, добавив к этому

бритвенные принадлежности, отдал портрет в цирюльню для вывески. Его превосходительство

узнал себя, — и вот возгорелся генеральский гнев, который надобно было утолить во что бы то

ни стало... Узнавши, кто был Шевченко, генерал приступил к (Энгельгардту), бывшему тогда
в П[етербурге], с предложением купить у него крестьянина. Пока они торговались, Шевченко

узнал об этом и, воображая, что может ожидать его, бросился к Брюллову, умоляя спасти его
29. П. И. М[арто]с 30, Эпизоды из жизни Шевченка, «Вестник юго-западной и западной России»,
1863, апрель, стор. 36 — 37. * * * К семи пришел я к Брюллову, там был уже Венецианов и

брат его Федор, скоро пришел и Краевский и прочел нам прекрасные стихотворения Пушкина:
молитву «Господи, владыко живота моего» 31, «Русалку», несколько сцен из «Дон-Жуана» и

«Галуб», сцены из быта чеченцев; до 12 часов продолжалось чтение; когда все ушли, я остался

один, говорил Брюллову насчет Шевченко, старался подвинуть его на доброе дело; кажется, это
будет единственное средство — через Брюллова избавить его от тяжелых, ненавистных цепей
рабства. Шутка ли: человек с талантом страдает в неволе по прихоти грубого господина [...]
[...] Вечером, после чаю, отправился я к Брюллову с письмом от Михайлова, он послал меня

за Василием Ивановичем [Григоровичем]; когда тот пришел, я предложил им рассмотреть дело

Шевченко, показал его стихотворение, которым Брюллов был чрезвычайно доволен и, увидя из
оного мысли и чувствования человека, решился извлечь его из податного состояния и для этого

велел мне завтра же отправиться к Жуковскому просить его приехать к нему; не знаю, чем-то
решат они горячо принятое участие [...] [...] После обеда призывал меня Брюллов — у него

был Жуковский, они желали знать подробности насчет Шевченки; слава богу, дело наше, кажется,
примет хороший ход... Брюллов начал сегодня портрет Жуковского препохоже. Воспоминания

А. Н. Мокрицкого 32 (рукописный дневник). О. Лясковская, Карл Брюллов, М — Л., 1940,
стор. 127 — 128. [Див. інші [1]щоденникові записи А. Мокрицького.] * * * На третий день

[Пасхи, 10 апреля] утром начал я рисовать Венеру. Скоро пришел Шевченко, и мы отправились

в Эрмитаж. С большою пользою беседовали мы в этом святилище, и сей раз более нежели

когда увидел я достоинства в вещах первоклассных мастеров Вандик, Рубенс, Веласкес, Гвидо
33... — стали для меня понятнее, я измерял их талантом Брюллова... — у всех у них встречал я

достоинства великого моего наставника— а в нем одном узнаешь их всех, как-будто бы каждый из

них, переходя к источнику света, завещал ему искру божественного гения, которою освещали они

путь своей жизни, те сокровища, которые он стяжал в области искусства. Вечером был у Брюллова

— рассказывал ему о своей прогулке в Эрмитаж — он очень одобрил ее и советовал почаще

делать таковые [...] А. Мокрицкий, Дневник, 10 апреля 1838 г., Государственная Третьяковская
Галерея, отдел рукописей, № 33/24. [Див. інші [2]щоденникові записи А. Мокрицького.] Див.
[3]переклад. * * * Сторговавшись предварительно с помещиком (рассказывает сам Шевченко в

своем письме), Жуковский просил Брюллова написать портрет с целью разыграть его в лотерее.
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Великий Брюллов тотчас согласился, и вскоре портрет Жуковского был у него готов. Ценою

этого портрета (2500 руб. ассигн.) куплена была моя свобода, в 1838 г. апреля 22. Рассказ И.
М. Сошенко. Сава Ч[алый], (Новые) материалы для биографии Т. Г. Шевченка, «Основа», 1862,
травень, стор. 57. Див. [4]переклад. Примітки 29 Цей анекдот давно вже відкинуто з біографії Т.
Г. Шевченка. Сам поет у розмовах з [5]М. І. Костомаровим та М. М. Лазаревським сміявся над

вигадкою з генеральським портретом.
30 Мартос Петро Іванович — поміщик з Полтавщини. Коштом П. І. Мартоса, як значиться на
титульному аркуші, вийшов Шевченків «Кобзар» у 1840 р. Після смерті Шевченка Мартос написав

про нього спогади.
31 Мокрицький має на увазі вірш Пушкіна «Отцы-пустынники и жены непорочны», сім останніх

рядків якого є вільним наслідуванням молитви Єфрема Сірина «Господи и владыко живота моего»:

Владыко дней моих! дух праздности унылой.
Любоначалия, змеи сокрытой сей,
И празднословия не дай души моей.
Но дай мне зреть мои, о боже, прегрешенья,
Да брат мой от меня не примет осужденья,
И дух смирения, терпения, любви
И целомудрия мне в сердце оживи.

32 Мокрицький Аполлон Миколайович (1811 — 1871) — художник-портретист; у 1849 р. дістав

звання академіка. Незабаром став професором-викладаче в Училищі живопису, ваяння і зодчества,
переїхавши в Москву. Під час навчання в Академії художеств Мокрицький здружився з Т. Г.
Шевченком.
33 Ван-Дейк Антоніс (1599 — 1641), Рубенс Петер Пауль (1577 — 1840) — видатні фламандські

живописці; Веласкес Діего де Сільва (1599 — 1660) — видатний іспанський художник; Гвідо Рені

(1577 — 1642) — видатний італійський художник, представник болонської школи.

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/33859.html

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/33859.html

3. http://litopys.org.ua/shevchenko/spog09.htm

4. http://litopys.org.ua/shevchenko/spog07.htm

5. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/219636.html

1.2.14 Лист Жуковського до Юлії Баранової про обставини викупу Шевченка
(2007-05-13 07:50)

* *

Историческое обозрение благодетельных поступков Юлии Федоровны и разных других

обстоятельств, курьезных происшествий и особенных всяких штучек. Сочинение Матвея.
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Это г. Шевченко. Он говорит про себя: хотелось бы мне написать картину, а господин велит

мести горницу. У него в одной руке кисть, а в другой помело, и он в большом затруднении. Над

ним в облаках Юлия Федоровна 1.
Это Брюллов, пишет [1]портрет с Жуковского. На обоих лавровые венцы. Вдали Шевченко

метет горницу. В облаках Юлия Федоровна. Она думает про себя: какой этот Матвей

красавец. А Василий Андреич, слыша это, благодарит внутренно Юлию Федоровну и говорит

про себя: Я, пожалуй, готов быть и Максимом, и Демьяном, и Трифоном, только бы нам

выкупить Шевченко. Не беспокойся, Матюша, — говорит из облаков Юлия Федоровна,
— мы выкупим Шевченко. А Шевченко знай себе метет горницу. Но это в последний

раз. Жуковский в виде Судьбы

провозглашает выигрышный билет. В одной руке его карта; а в другой отпускная Шевченки.
Вдали портрет Жуковского; он пляшет от радости, потому что достался государыне императрице.
Он подпер руки в боки и, стоя на одной ноге, подражает неподражаемой Тальони 2. Шевченко

вырос от радости и играет на скрипке качучу. А Юлия Федоровна из облаков их благословляет.
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Юлия Федоровна сошла с облаков, в
которых осталось одно только сияние. В ее руке мешок с деньгами (2500 рублей); указательный
палец ее устремлен на ездового, и она говорит ему повелительным голосом: голубчик ездовой,
съезди к Матвею и попроси его ко мне. Я собрала все деньги и мне хочется их поскорее ему

отдать. Поезжай, голубчик, поскорее; ты человек расторопный, и я очень тебя за это люблю.
Только прошу тебя, душенька, не напейся пьян дорогою. Это нехорошо. Надобно вести себя

порядочно. И какое удовольствие в пьянстве, сам ты рассуди. Кто исполняет свои обязанности,
тот может назваться истинным патриотом». Вот что говорит Юлия Федоровна, а Жуковский,
подслушав это, записывает в записную книжку; и, конечно, уже теперь никогда пьян не будет.
Примечание. Юлия Федоровна оттого так спешит собрать деньги, что Матвей скоро поедет

за границу и должен прежде отъезда своего кончить это дело 3. Удивительная женщина эта

Юлия Федоровна. Кто ее не любит? Дай ей господь всякого благополучия, ей самой, ее детям,
и внукам, и правнукам. Матвей обещает с одною из ее правнучек проплясать за здоровье ее

качучу. Это Шевченко и Жуковский;
оба кувыркаются от радости. А Юлия Федоровна благословляет их из облаков. В. А. Жуковский,
Письма и записки к графине Ю. Ф. Барановой, «Русская старина», 1902, апрель, стор. 124 — 126.
1 Баранова (дівоче прізвище Адлерберг) Юлія Федорівна (1788 — 1864) — статс-дама при дворі

Олександри Федорівни, дружини Миколи I, вихователька царських дітей. У 1838 р. разом з В. А.
Жуковським брала діяльну участь у викупі Шевченка з кріпацтва. 2 Тальоні Марія (1804 — 1884)
— видатна балерина, за походженням італійка. У 1837 — 1842 рр. виступала на сцені Великого

театру в Петербурзі. 3Жуковський виїхав за кордон на початку травня 1838 р.

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/20395.html

1.2.15 Знаменитий портрет (2007-05-13 08:14)

Портрет В. А. Жуковського роботи Карла Брюллова, на гроші від продажу якого викупили

Шевченка
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[1]

Портрет мав свою власну історію. На час проведення лотереї портрет Жуковського закінчений

ще не був. Проте в квітні 1838 р. його все ж розіграли в лотереї. Велика княжна Марія і

наслідник Олександр — діти Миколи I — внесли по триста крб., цариця Олександра Федорівна
внесла 400 крб. Виграла портрет Олександра Федорівна і тоді ж подарувала наслідникові, чиїм
вихователем був Жуковський. Протягом кількох років портрет лишався в майстерні Брюллова,
який продовжував над ним працювати. Закінчений 1841 року. Після смерті Брюллова портрет

потрапив до колекції В. О. Кокорєва, від якого надійшов до Третьяковської галереї в Москві.
Тепер зберігається в ДМШ.
Під час роботи над портретом з нього було знято принаймні дві копії. Одна А. М. Мокрицьким

1838 року, про що той згадує у своєму щоденнику. Про другу копію своєї роботи згадує художник

М. Д. Биков у замітці 1877 року. [2][*] [3][**]

Мацапура М. Портрет В. А. Жуковського пензля Т. Г. Шевченка // Вітчизна. — 1961. —
№ 5. — С. 175.
Дневник художника А. Н. Мокрицкого. — С. 152.
Быков Н. Д. Заметка о портрете В. А. Жуковского // Русская старина. — 1877. — № 11. — С.
534.
Гаско М. В колі Шевченкових та Гоголевих друзів. — К., 1980. — С. 209.

1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/hwx5ziwRg888IJFH5Sr96g

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/spog93.htm

3. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev407.htm

1.2.16 Спогад Мокрицького. 25 квітня 1838 р. (2007-05-14 08:04)

* *

25 апреля [...] скоро пришел Жуковский с графом Виельгорским, пришел Шевченко, и Василий

Андреевич [Жуковский] вручил ему бумагу, заключавшую в себе его свободу, обеспечение прав
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гражданства; приятно было видеть эту сцену.

Воспоминания А. Н. Мокрицкого (рукописный дневник). О. Лясковская, Карл Брюллов, стор.
128. [Див. інші [1]щоденникові записи А. Мокрицького.]

* *

Получив работу от Пешехонова 36— написать четырех евангелистов, я сидел в квартире и работал
очень прилежно. Это было в последних числах апреля 1838 года. Жил я все на той же квартире,
почти в подвале огромного четырехэтажного дома, у той же немки Марьи Ивановны. В нашем

морозном Петербурге запахло весною. Я открыл окно, которое было аккурат вровень с тротуаром.
Вдруг в комнату мою через окно вскакивает Тарас, опрокидывает моего евангелиста, чуть и

меня не сшиб с ног; бросается ко мне на шею и кричит: «свобода! свобода!» — Чи не здурів

ти, кажу, Тарас? А он все свое — прыгает да кричит: «свобода! свобода!» Понявши в чем

дело, я уже со своей стороны, стал душить его в объятиях и целовать. Сцена эта кончилась

тем, что мы оба расплакались как дети. С этого самого дня Шевченко стал посещать

академические классы и вскоре сделался одним из любимейших учеников знаменитого Карла

Брюллова. Рассказ И. М. Сошенко. М. Ч[алый], Иван Максимович Сошенко (биографический
очерк), стор. 36 — 37. 36 Пешехонов Макар Самсонович — відомий петербурзький маляр-
іконописець; у 1848 — 1849 рр. брав участь у реставрації Софійського собору в Києві. [2]

Молодий Тарас Шевченко у К. Брюллова. Худ. Г.
Меліхов. Олія. 1947.

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/33859.html

2. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/TXkEhs4r2PJb74hsqBk9ew?feat=embedwebsite

1.2.17 З нарису В. П. Маслова. (2007-05-15 07:14)

* *

Стряхнув с себя иго чужой воли и сделавшись свободным гражданином, Шевченко горячо принялся

за свои любимые занятия живописью. Теперь перед ним отворились двери академии, куда давно
уже рвалась его душа; он начал усердно посещать ее классы, деятельно работать и скоро сделался
любимым учеником-товарищем Брюллова, которому он тоже был обязан долею своей свободы.
Знаменитый художник охотно и дружески руководил молодого ученика, следя за развитием его

успехов и гордясь ими, а Шевченко, кроме признательности за перемену своей судьбы, любил и

уважал великий талант Брюллова и из всех сил старался сделаться достойным его дружбы.
В то же время, чувствуя всю недостаточность своего образования, Тарас Григорьевич жадно
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предался чтению, которым он начал заниматься еще у Ширяева, чтобы сколько-нибудь обогатить
свой ум научными сведениями. Он читал, лишь только выпадала свободная минута, читал много
и по всем отраслям знания. Но, чтобы приобрести научное образование, основательное и прочное,
требуется постепенная элементарная подготовка, которой был лишен Шевченко в детстве, а

потому поэту-самоучке всякое научное знание давалось с большим усилием. Только благодаря

изумительной памяти и природному светлому уму он преодолевал все трудности, и научные факты
укладывались в его голове не беспорядочною массою, а в известной системе и в стройном порядке,
так что Шевченко поражал иногда сведущих людей ясностью взгляда на многие предметы,
меткостью и смелостью своих выводов. Чего не мог или не успевал Шевченко добиться путем

чтения и размышления, то давали ему общение и беседы со многими образованными людьми и

писателями, которые сами искали с ним знакомства, отчасти по сочувствию к молодому таланту,
отчасти из интереса к его оригинальной судьбе. Он был вхож в дома Жуковского, Брюллова,
Гребенки и друг, и всегда принимался радушно. Оживленные споры об искусстве и разных

политических и научных вопросах, при которых он присутствовал, значительно расширили область
его понимания; но этими успехами не мог удовлетвориться Шевченко. Он продолжал учиться

постоянно и искренно жалел о том потерянном времени, когда знание дается легче и быстрее и

когда было больше досуга собирать его богатства.

[1]В. П. Маслов, Тарас Григорьевич Шевченко. Биографический очерк, стор. 23 — 24.

1. http://izbornyk.org.ua/shevchenko/maslov.htm
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1.2.18 Портрети 1838 р. (2007-05-16 08:17)

[1] [2] [3]

[4]

Портрет дівчини з собакою. Брістольський картон, акварель (24,6×19,4). [Пб.]. 1838.

194



[5]

http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7013.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev7013.htm
http://kobzar.univ.kiev.ua/draws/description/13.html

Зліва внизу олівцем дата і підпис автора: 1838 // Шевченко. За свідченням колишнього

власника цього твору В. Бацманова, це портрет дочки лейб-медика Федорова.

Портрет Миколи Олександровича Луніна. Брістольський картон, акварель (24,6×19,5). [Пб.].
1838.
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[6]

http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7014.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev7014.htm
http://kobzar.univ.kiev.ua/draws/description/14.html

Справа внизу аквареллю дата і підпис автора: 1838 // Шевченко.

Голова матері. Олія (68×58). [Пб.]. 1838-40.
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[7]

http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7016.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev7016.htm
http://kobzar.univ.kiev.ua/draws/description/15.html

Зображення в овалі. Зліва внизу за межами овалу олійними фарбами напис: Спісано Т.
Ш.

Козацький бенкет. Олiвець. 25.12.1838

[8]
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Також:
http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7015.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev7015.htm
http://kobzar.info/kobzar/works/pictures/1838/04/24/605.html
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2. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/EXLqv8J1XuJagTBbmLslLQ?feat=embedwebsite

3. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/f06NWvkuJ2Q1MwEd7fis1Q?feat=embedwebsite

4. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/KIJWtScKRQbQyZsaEfEi3A?feat=embedwebsite

5. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7013.htm

6. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/EXLqv8J1XuJagTBbmLslLQ?feat=embedwebsite

7. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7016.htm

8. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7015.htm

1.2.19 (2007-05-17 06:00)

[1]Кониський О. Я. Тарас Шевченко-Грушівський: Хроніка його життя [До виходу першого

Кобзаря, стор. 1]

ТАРАС ШЕВЧЕНКО

від часу викупу його з крепацтва до виходу його першого «Кобзаря»
(1838 — 1840)

Он край родной воспоминал.
У Бога правды и свободы

Всему живущему молил

И кроткой мыслию следил

Дела минувшие народов,
Дела страны своей родной

И горько плакал...
Шевченко «Бесталанный»

I

Визволення Шевченка з крепацтва, як вже сказано вгорі, сталося 22 квітня р. 1838, коли, значить,
ледві розпочалася двадцять п’ята весна його віку. З того ж дня він став годованцем товариства

«Поощренія художеств» 170, почав ходити учитися малярству до класів Академії художеств 171 і

небавом зробився одним з любленніших учнів професора Карла Павловича Брюллова 172. Ще й

до визволення з крепацтва, дякуючи заходам і піклованню Сошенка, конференц-секретар Академії
українець Григорович посприяв, щоб Шевченко ходив учитися малювати людський кістяк в залі

товариства «Поощренія художеств». Пансіон і зали сього товариства були в 7 лінії Васильєвського
острова (в Петербурзі) в домі Костюрина. До того часу Шевченко хоч і малював анатомічні

фігури, але про кістяк нічого не тямив, та може, й не бачив його. Хист Тарасів до малярства

і тут зараз показав себе. Через два дні Сошенко, порівнявши його малюнки з кістяка до

анатомічних, літографованих малюнків Басина, спостеріг, що подробиці у Шевченка виразніші

і вірніші 173. Та коли б у Шевченка не було незвичайного хисту, то не став би він так швидко

приятелем Брюллова. Товарисько-приятельскі відносини Брюллова до Шевченка свідчать нам,
що останній і всіма іншими сторонами відповідав змаганням першого. Вони свідчать нам, що
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Шевченка природа наділила взагалі так щедро і такою незвичайною кебетою, що він за два

роки самоуком встиг придбати собі такої освіти і зробитися такою інтелігентною людиною,
що товаришування з ним не нудило Брюллова. Останній, як знаємо, був великим приятелем

російського поета Василя Жуковського, що був тоді учителем цісаревича, а потім і царя Олександра

II. Шевченко в своїх «Записках» малює Брюллова чоловіком з великим художницьким хистом;
чоловіком з великим розумом, з високою освітою; чоловіком простим, гуманним і добрим. І

ми з Шевченковою характеристикою Брюллова не можемо не згодитися цілком, бо таку саму

характеристику подають нам і інші люде. В [2]попередньому нарисі я вже казав, що з першої

знайомості з Брюлловим Шевченка обгорнула велика радість. Непомірно більш раював він, коли
учителя Ширяєва перемінив на учителя Брюллова. Наче на крилах, як признає і сам Шевченко,
доля перенесла його з «брудного горища неотеси маляра-мужика до велеліпної майстерської

найбільшого художника нашого віку». Споминаючи отакий перехід, Тарас майже через 20 років

після того каже: «Аж сам не йму тому віри, а так воно дійсне було! Я, нікчемний попихач,
на крилах перелетів з брудного горища в чарівні зали Академії художеств» 174. 170 «Общества
поощрения художников». — Ред. 171 Автобіографія — Кобзар. — 1876. — С. XXI. 172 Художник.
— С. 36. — (Кобзар. — Т. III). 173 Ibidem. — С. 25. 174 Записки... — С. 40. (Кобзар.
— Т III) [[3]Запис від 1 лип. 1857 р.] Коментар З того ж дня він став годованцем товариства

«Поощрения художеств», почав ходити учитися малярству до класів Академії художеств... —
точні дати невідомі. У звіті «Товариства заохочування художників» від 30 травня 1837 р. Шевченко

іменується учнем, а в іншому звіті, що охоплює період від 28 квітня 1837 р. по 28 квітня 1838 р., його
називають пансіонером. Стосовно початку навчання в Академії мистецтв відомо за документом,
що 23 червня 1838 р. він як сторонній учень брав участь у місячному екзамені у фігурному класі

(ЦДІАЛ СРСР. — Ф. 789. — Оп. 19. — Спр. 723. — Арк. 10. — див.: Анісов В., Середа Є.
Літопис життя і творчості Т. Г. Шевченка. — К., 1976. — С. 22). [4]Попередня [5]Наступна

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/4899.html

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/10637.html

3. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/38220.html

4. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/19529.html

5. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/21624.html

1.2.20 (2007-05-18 06:51)

[1]Кониський О. Я. Тарас Шевченко-Грушівський: Хроніка його життя [До виходу першого

Кобзаря, стор. 2]

Ставши чоловіком вольним, вступивши до Академії, Шевченко в жовтні року 1838 закватирував

укупі з Сошенком. У Сошенка небавом перед тим помер приятель його, земляк-художник
Безлюдний. Смерть останнього вельми зажурила-засмутила добросердого Сошенка: йому треба
було товариської розваги теплої, огрійливої; він кватирував вкупі з Безлюдним і тепер самітність

гризла його. Перш за все, треба було її спекатися. Сошенкові здавалося, що Шевченко заступить

йому Безлюдного і стане йому тим живим чоловіком з теплим серцем, з душею приязною, якого
саме йому треба Він і покликав Тараса жити укупі з ним Не звернув лишень Сошенко уваги на

те, що ні вік, ні вдача, ні становище його і Шевченка не однакові, а де в чому і супротилежні.
Сошенко потрохи був аскет; жив собі тихо, спокійно, ніби чернець той. А Шевченко ледві скинув з

себе ярмо крепацьке, досі він ще не жив; і тепер тільки повинен був почати жити, бо тепер тільки
повинні були прокинутися у його усі сили життєві і переважно молода сила чуткого перейнятливого

серця. Тим-то приятелі і не спромоглися довго жити укупі і небавом мусили розцуратися. Сошенка
перш за все не вдовольняло непосидяще життя Тараса. «Спізнавшись через Брюллова з ліпшими
родинами в Петербурзі, Тарас почав часто-густо (так каже Сошенко) їздити на вечері. Він пішов у
моду; його скрізь приймали, наче яку диковину. Він почав гарно одягатися; зробився «модником-
галанцем». Сошенко був чоловік глибоко демократичний; і, не зауваживши на Тарасів вік, гадав,
що таке поводження вже скидається на панські примхи і зовсім не личить воно «плебею, що живе
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задля самої штуки, певніш задля шматка хліба насущного». Тим-то Сошенкові «і прикро, і боляче
було дивитися на тодішнє життя Тараса, що здавалося йому розкидливим і нерозсудливим». І він
заходжувався докоряти, усовіщувати Тараса, щоб він покинув життя світських модників-жирунів та
жваво брався до малярської роботи. «Дак от як він зрозумів волю, — думав Сошенко, — а воля

та взяла стільки клопоту, стільки боротьби страшенної!» І після таких вболівань Іван Максимович

говорить, було, до Шевченка:
— Схаменись, Тарасе! Чом ти діла не робиш? Чому тебе нечиста сила носить по гостях, маєш
таку протекцію, такого учителя...
Дак куди там! Не слухався Тарас! Інколи він і сидів дома, та нічого не робив; або співає, або пише
собі щось, та все до Сошенка:
— Ось ну! Соха! послухай, чи воно так добре буде! і почне читати свої вірші.
А Сошенко до його:
— Відчепись ти з своїми нікчемними віршами. Чом ти настоящого діла не робиш?
З свого погляду, каже Чалий 175, Сошенко говорить істину: йому здавалося, що чоловік, коли взявся
до якої штуки — увесь мусить віддатися їй: взявся до малярства — так вже геть поезію; а тягне
до поезії — покинь малярство. Сердешний добряга Сошенко не розумів, що Тарасові, хоча б він і
бажав того, не можна було послухатися його. На се треба б було неволити свою душу, змагатися з
своєю природою, воювати її. А душа Тарасова, вибившись з крепацтва, вимагала життя вольного;
їй треба було простору, а не тієї неволі, в якій перебувають звичайні слуги штуки— ремісники її, що
працюють «ради шматка хліба насущного». Сошенко не розумів душі поета, не тямив потреб її. До
поезії, до писання віршів тягла Тараса і відривала його від «настоящого діла» та незрима людям
і непобідима сила, що зоветься призванням. Тоді ([р.] 1838) і сам Тарас не розумів міці сієї сили,
не розумів свого духовного я. Він «добре тямив, що живопис — його професія живуча, його хліб
насущний», а проте «замість того, щоб стежити тайни штуки та за приводом такоко керманича, як
був йому Брюллов, він віддавався», — бо не спроможен був не віддаватися, і віддавався несвідомо
тій праці, до якої тягла його непобідима сила призвання до тієї праці, що «лилась, текла, неначе
той Дніпро широкий». Те розкидливе і нерозсудливе життя Тараса, що докоряє йому Сошенко,
було ніщо більше, як потреба, і потреба натуральна молодого віку. Та й зазирнувши в те життя,
ми не бачимо там нічого дійсне незвичайного, жадної розкидливості або нерозсудливості там

не спостережемо; побачимо тільки, що Сошенко трохи через край згустив краски і прибільшив

докори і за знайомість, і за гостювання. 175 [Жизнь и произведения Шевченка]. — С. 31 — 32.
[2]Попередня [3]Наступна

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/4899.html

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/21354.html

3. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/22336.html

1.2.21 Пам’ятник у Вашинґтоні (2007-05-19 07:14)

Пам’ятник Тарасу Шевченку у Вашинґтоні (встановлений 18 червня 1964 року):

200

http://community.livejournal.com/ua_kobzar/4899.html
http://community.livejournal.com/ua_kobzar/21354.html
http://community.livejournal.com/ua_kobzar/22336.html


1.2.22 Пам’ятники (2007-05-20 07:20)

Пам’ятник у Дрогобичі:

[1]

Пам’ятник Шевченку у Чернівцях:
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[2]

[ LJ User: zumka ] в рамках проекту «Шевченко проти Леніна» [ LJ User: visualarchive ].

1. http://community.livejournal.com/visualarchive/2480.html

2. http://community.livejournal.com/visualarchive/2480.html

1.2.23 (2007-05-21 07:08)

[1]Кониський О. Я. Тарас Шевченко-Грушівський: Хроніка його життя [До виходу першого

Кобзаря, стор. 3]

Ще до визволення з крепацтва Тарас познайомився, як відаємо, де з ким з видатніших людей того

часу: от-як Жуковський, В’єльгорський, Гребінка; відомий математик, полтавець, Остроградський.
Ставши чоловіком вольним, вступивши до Академії, ставши товаришем і любленим учнем

Брюллова, Шевченкові, натурально, не можна було не ширити своєї знайомості: сприяло тому

товариство академіків, а ще більш товаришовання з Брюлловим. Про його яко про поета тоді ще
ніхто не знав; яко художник він теж ще не визначався так, щоб можна сказати — «пішов в моду».
Приймали його в родинах зовсім не яко «диковину» яку, а просто яко молодого, енергічного і

веселого розмовника. Взагалі, знайомість його не здається мені якоюсь незвичайно великою.
Навпаки, швидше можна сказати, що вона була р. 1838 вельми невелика. Про знайомість його

під той час ми можемо судити єдине по тому, що він сам нам дав в «Художнику».
Вступивши до Академії, Шевченко сприятелився з товаришами академіками, переважно

українцями, або такими, що бували на Україні, от-як Федот Ткаченко, Петровський, Пономарьов,
Штернберг і інші. Більш за всіх він товаришував і найближче сприятелився з Штернбергом.
Останній геть перед тим скінчив Академію, їздив по Україні і саме р. 1838 вернувся

звідтіль, привізши повний портфель малюнків з природи України. Сприятелитися Шевченку з

Штернбергом запоміг і Сошенко, і відносини до Штернберга Брюллова, але більш за все —
моральна сторона, вдача і характер обох художників; Штернберг, так само як і Шевченко, був
чоловіком добрим, чесним і перейнятливим. Він потім познайомив Тараса з іншими освіченими

родинами; про них буде ще річ.
Різниця віку, різниця характеру, а найбільше різниця духових потреб не давали Шевченкові довго

жити укупі з Сошенком. До того ж примішався тут ще й роман та й довів наших приятелів до

того, що вони розцуралися і розлучилися ворогами.
У тієї німкені, де кватирували Сошенко і Шевченко, жила небога її, молода вродливенька дівчина,
доня Виборзького 176 бургомистра — сирітка Маня (Маруся). Сошенко закохався в ту Маню і
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гадав собі побратися з нею. Чи відав про те Тарас, чи ні, — не скажу. Але Маня подобалася

і йому. Сподобався і він Мані. Річ натуральна: обоє люди молоді; обоє того віку, що зоветься

«віком.весни і кохання». До того ж твар у Тараса, як знаємо про се від Ткаченка 177, хоч і

не була вродлива, але була принадлива; вона світилася великим розумом, а коли він балакав

з жіноцтвом, лице його ставало незвичайно принадливим. Було, знати, щось такого чарівного в

тварі Тараса, що він подобався жіноцтву. Оця чарівна сила, помічена Ткаченком ще року 1838, не
покидала Тараса довіку і нагадає нам про себе ще не один раз. Дак-от Тарас і Маня закохалися.
Спостеріг те кохання Сошенко і почав ревнувати. Спершу, одначе, він ховав своє незадоволення.
Але перегодом, коли помітив, що коханці зійшлися близько, розгнівався Іван Максимович: став
сваритися, вилаяв Тараса і прогнав від себе з кватири. Се сталося в кінці січня р. 1839. Даремне,
одначе, Сошенко сварився. Хоч Тарас і перебрався на іншу кватиру, та що з того для Сошенка!
Сила кохання міцніша за всяку сварку! Серце Мані знайшло Тараса і на другій кватирі: вона
голубкою тією полинула до його... Сошенко додав, що кохання те не гаразд добре скінчилося

для Мані 178. Сварка з Сошенком, одначе, не вивітрила з Шевченкового серця вдячності до його.
Перегодом, коли Сошенко мусив покинути через недугу Петербург, Шевченко прийшов до його,
прохав вибачення, і вони розійшлися приятелями, немов ніколи і не сварилися 179. 176 Виборг —
місто в Фінляндії, недалеко від Петербурга. 177 [Ганненко Е. А. Новые материалы для биографии

Т. Г. Шевченко.] — Древняя и новая Россия. — 1857. — № 6. 178 [2]Чалий [М. К. Жизнь и

произведения Шевченко], с. 33. 179 Ibidem. — С. 34. Коментар ...кохання те не гаразд добре

скінчилося для Мані. — Йдеться про дочку виборзького бургомістра Марію Яківну Європеус.
[3]Попередня [4]Наступна

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/4899.html

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/22739.html

3. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/21624.html

4. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/23044.html

1.2.24 Сошенко згадує. Осінь 1838 - зима 1839 р. (2007-05-22 06:02)

* *

Похоронив своего товарища Безлюдного, скончавшегося на моих руках от чахотки, я страшно

скучал. Работа не спорилась. Тоска мучила меня. На дворе стояла дождливая и гнилая осень. Я
предложил Тарасу перейти ко мне на квартиру и жить вместе. Он согласился. В это время он уже

был совершенно не тот. Познакомившись с знатными барами посредством Брюллова, он часто

разъезжал по вечерам; хорошо одевался и даже с претензиею на франтовство.

Рассказ И. М. Сошенко. М. Ч[алый], Иван Максимович Сошенко (биографический очерк), стор.
37.

* *

У Марьи Ивановны, — рассказывал И. М-ч (Сошенко), — жила племянница, сирота, дочь

выборгского бургомистра, Марья Яковлевна, прехорошенькая немочка. Нашему брату художнику
влюбиться недолго, и я полюбил ее от души, и даже (грешный человек) подумывал было на ней

жениться. Но Тарас расстроил все мои планы. Он быстро повел атаку против Маши и отбил ее

у меня. Долго я скрывал свое неудовольствие на их близкие отношения, наконец не выдержал:
разбранив Тараса, я выгнал его из квартиры, хотя тем нисколько не помог своему горю: Маша

стала уходить к нему.

Рассказ И. М. Сошенко. М. Ч[алый], Иван Максимович Сошенко (биографический очерк), стор.
41.
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* *

Тарас жил с Сошенком только четыре месяца (с осени 1838 года по январь 1839 г.). Несходство в
образе жизни и привычках поселило между ними разлад и несогласие, а замешавшаяся в это дело
племянница хозяйки ускорила окончательный разрыв между земляками.

Сава Ч[алый], (Новые) материалы для биографии Т. Г. Шевченка, «Основа», 1862, травень,
стор. 59.

* *

Узнав о моем назначении 1 [...], Тарас, чувствуя себя передо мной не совсем чистым, пришел
со мной проститься, и мы расстались, как добрые приятели, как-будто между нами ничего и не

было. Рассказ И. М. Сошенко. М. Ч[алый], Иван Максимович Сошенко (биографический очерк),
стор. 42. 1 У 1838 р., після закінчення Академії художеств, Сошенко був призначений на посаду

вчителя «рисования и чистописания» в повітову школу м. Ніжина.

1.2.25 146-та річниця перепоховання Шевченка (2007-05-22 17:29)

Намагався знайти в мережі неполітичний коментар до сьогоднішнього відзначення, але марно.
Український політикум не втрачає нагоди використати будь-яку дату для інформаційного приводу,
зокрема для публічних заяв.

http://www.pravda.com.ua/news/2007/5/22/59064.htm
http://www.unian.net/ukr/news/news-196505.html
http://www.unian.net/ukr/news/news-196478.html

Втім, це може свідчити про актуальність постаті Шевченка для сучасної України, принаймні в
опозиційному колі.

1.2.26 (2007-05-23 06:54)

[1]Кониський О. Я. Тарас Шевченко-Грушівський: Хроніка його життя [До виходу першого

Кобзаря, стор. 4]

II

Розцуравшись з Сошенком, Шевченко перебрався в 5-ту лінію Васильєвського острова в дім Аренса

і закватирував тут з художником Михайловим, чоловіком вельми добрим, ласкавим, благородним;
одначе Тарасові він не прийшовся під мислі «...товариш з його благородний, але нема у його ні

до чого поривання, ніщо не причаровує його» 180, до того ж Михайлов був людина й непосидяща,
в господі майже не бував. Тарас бачився з ним тілько у Брюллова та в класі. Се трохи нудило

Тараса. Віддавши натуральну платню першому почуттю волі, Тарас почув, що у його прокидується
потреба товариського життя в господі. З сього боку Михайлов його не задовольняв. Його кликав
перебратися на кватиру Брюллов; але ж Тарасові здавалося і не зовсім не певне, що Брюллов для
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його «вельми великий», та й почуття незалежності спиняло його; він тямив добре, що «на своїй
кватирі йому вільніш» 181. Нарешті, він сподівався, що от-от вернеться з України Штернберг

і закватирує з ним. Штернберга він знав вже з оповідань Сошенка і Брюллова і бажав хоч

«кільки місяців перебути з ним вкупі» Нарешті восени вернувся і Штернберг, і просто до Тараса
на кватиру. З першого ж разу вони стали наче два брати. Другого дня по приїзді Штернберга,
Тарас, вернувшись до господи, бачить, що його новий приятель спить: «він сів біля його ліжка і

любовав з його дитячої тварі непорочної потім взяв олівець і папір і став малювати з його портрет

Тільки що зробив усю постать, як Штернберг прокинувся, помітив Тарасову роботу, засміявся
чистосердечним сміхом і мовив: — А покажіть, що ви робили? Подивився, похвалив малюнок

і сказав: — Нехай коли-небудь і я поквитую з вами» 182. 180 Художник ([Кобзарь. — Т III.]), с.
[39] і 40. 181 Ibidem. 182 Ibidem. — С. 42. Коментар Нарешті восени вернувся і Штернберг...
— В. І. Штернберг повернувся з України у вересні 1838 р. З кінця березня 1840 р. квартирував

разом із Т. Г. Шевченком у будинку Доннерберга по 11-й лінії Васильєвського острова (її опис
Шевченко дав у повісті «Прогулка с удовольствием и ие без морали», коли Штернберг повернувся

з подорожі по Оренбурзькому краю. Малюнок сплячого Штернберга, виконаний Шевченком (як
про те він пише в повісті «Художник» }, — невідомий, натомість збереглися малюнкиШтернберга:
«Замість чаю ми поголились» (20 березня 1840) та [2]портрет Шевченка олівцем (1840). У липні

1840 р. Штернберг вирушив до Італії на відрядження Академії мистецтв як талановитий художник,
відзначений золотою медаллю. [3]Попередня [4]Наступна

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/4899.html

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/80257.html

3. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/22336.html

4. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/23394.html

1.2.27 (2007-05-24 06:39)

[1]Кониський О. Я. Тарас Шевченко-Грушівський: Хроніка його життя [До виходу першого

Кобзаря, стор. 5]

Тарас радів парубочими радощами чистими з нового приятеля. Небавом радощі його ще

побільшали, коли він побачив Штернбергів портфель малюнків з природи і життя України і почув з

уст Брюллова хвалу і малюнкам, і авторові їх. Брюллов, роздивлюючи ті малюнки, радів від нашої
України, як мовив він, — «одноманітно-різномаітної і від задуманих земляків наших, так гарно

змальованих Штернбергом». От зразки тих малюнків, що так сподобалися не тільки Тарасові,
але й великому знавцю штуки — Брюллову: на маленькому шматочку бібули проведена поземна

лінія; на першому місці — вітряк, біля його віз, біля воза, навантаженого мішками, пара волів.
Або от другий малюнок: на самому березі річки в холодку під вербою розлогою стоїть біленька

хатина, покрита соломою; уся вона, буцім в зеркалі, відбивається в воді. Під хатою бабуся, а на воді
качки плавають. От і увесь малюнок, але який гарний, який живий малюнок. Брюллов поцілував
Штернберга: він в одному ескізі його бачив усю нашу Україну. Україна і задумані постаті земляків
наших так подобалися Брюллову, що він зайнявся бажанням осадити собі на березі Дніпра хутір

з чарівною декорацією і з усіма угодами. Але було одно, чого Брюллов боявся, і чого жодним

робом не можна було спекатися, се українські пани— «феодали-собачники», як називав їх Брюллов
183. От з сього ми бачимо, який вже тоді склався у Шевченка погляд на штуку. Ще виразніше

спостережемо його погляд і вимагання від штуки малярської з того факту, який ми знаходимо

в Тарасових «Записках»:«Року 1839, — згадує він 184, — Жуковський, вернувшись з заграниці,
привіз величезний портфель, напакований творами Корнеліуса, Гессе і інших світил монахівської
185 школи живопису. Твори Брюллова, на думку Жуковського, були занадто матеріальні і штуку

божественну придавлювали до грішної землі. Жуковський покликав Шевченка і Щтернберга до

себе полюбовати з тих заграничних малюнків і повчитися у великих вчителів німецьких. Пішли, і
«що ж ми побачили, — каже Тарас, — довгі, безживні мадонни, а навкруги їх готицькі херувими

худорляві; інші з них були сущі мученики живої штуки. Ми бачили Гольбайна, Дюрера, але не
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репрезентантів XIX віку. Роздивляючи ту колекцію ідеальної бридоти, ми з Штернбергом голосно

висловили свої думки. Наша простодушність довела Жуковського до того, що він назвав нас

попсованими учнями Брюллова». 183 Художник. — С. 44 ([Кобзарь. — Т. III]). 184 Записки... —
С. 55. (Кобзар. — Т. III). — [2][Запис від 10 лип. 1857 р.]. 185 Мюнхенської. — Ред. [3]Попередня
[4]Наступна

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/4899.html

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/41652.html

3. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/23044.html

4. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/23609.html

1.2.28 (2007-05-25 06:51)

[1]Кониський О. Я. Тарас Шевченко-Грушівський: Хроніка його життя [До виходу першого

Кобзаря, стор. 6]

Штернберг познайомив Шевченка з родинами своїх знайомих в Петербурзі: натурально, більшість
їх з німецькими, як і сам Штернберг, назвами. Всі вони були люде освічені і знаємість з ними

доброю стороною впливала на духовний і моральний організм Шевченка. Знакомиться він з

родиною Шмідтів, часто навідується до них по вечерах, а по неділях і обідає там і «виходить
від них чистішим і добрішим. Родина Шмідтів, як сам він признає, просто благодать господня».
В родині інспектора університетських студентів Фіцтума Шевченко «раює, упиваючись квінтетами
Бетховена та Моцартовими сонатами». Небавом Штернберг знайомить Тараса з родинами

борзенського дідича, Грицька Терновського 186, каретника Йоахима, син котрого був художник,
людина весела, прекрасно освічена; сердешні стосунки Йоахима не порвалися і потім, коли Тарас
опинився «в смердячій казармі». Коли до оцих знайомих додамо ще родину Уварова, художників
Пономарьова, Соколова, Петровського, під кінець року — дідича Мартоса, так либонь чи не

всі оце ті нові знайомости, яких переважно тримався Шевченко. Штернберг, одначе, недовго
перебував в Петербурзі; на превеликий жаль Тарасові, він поїхав був до Оренбурщини, і тоді
саме Тарасові довелося перебути тяжкий недуг. Мені здається, що недугу його спричинив [ся]
недуг Брюллова, звісно, мимо найменшої волі і бажання останнього. Брюллов побрався був з

донею якогось Тима (Тімма В. Ф. — Ред.), німкенею-красунею. Шевченко не переставав бувати

у Брюллових; пані Брюллова вітала його приязно; грала з ним в «гальберцвельф»; вона добре

грала на роялі і співала; а Тарас загарливо любив пісню і музику. Одначе не довго Брюллов був
жонатим. Через місяць, чи що, жінка його, пішовши звечора до своїх приятелів Заурвайдів, не
вернулася вже до чоловіка. Брюллов з того горя на другий день тяжко занедужав і нездужав

цілих два тижні. Увесь той час Шевченко не відходив від його. Стомився він фізично, піклуючись
біля хворого, але ще більш стомився душею і серцем. Як несподівана розлука супругів, так і

добуток з неї — недуг Брюллова, не могли не збентежити до самого дна благородну душу і

чутке, перейнятливе серце Тараса: увесь його організм моральний страждав стражданнями свого

благородного добродія і великого учителя-товариша. Ледві Брюллов почав одужувати, як занепав
Шевченко. Приятель його художник Пономарьов перевів його, недужого, з дома Арсена 187 до

себе на кватиру в Академію художеств. 186 Тарновського Г. С. — Ред. 187 Аренса Г. І. —
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Ред. [2] Т. Шевченко. Біля хворого.
Олівець. [Н. п. 10.Х 1841]. [3]Попередня [4]Наступна

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/4899.html

2. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/C4_gv_Mky7wi6-phYaVTfA?feat=embedwebsite

3. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/23394.html

4. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/24817.html
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1.2.29 Художні роботи 1839 р. (2007-05-26 07:17)

[1] [2] [3]

[4]

Портрет Антона Івановича Лагоди. Папір, акварель (25,2×19,5). [Пб.]. 1839.

208



[5]

http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7017.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev7017.htm
http://kobzar.univ.kiev.ua/draws/description/17.html

Справа внизу олівцем підпис автора і дата: Шевченко 1839.
А. І. Лагода (1816—1870) — петербурзький урядовець, батько художниці О. А. Лагоди-Шишкіної,
дружини видатного художника І. І. Шишкіна.

Перерване побачення. Папір, акварель (23×18,5), [Пб.]. [1839—1840]. Копія з однойменної

акварелі К. П. Брюллова, виконана Шевченком у двох примірниках.

209



[6]

http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7018.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev7018.htm
http://kobzar.univ.kiev.ua/draws/description/18.html

Сон бабусі і внучки. Папір, акварель (21,9×27,6). [Пб.]. [1839—1840].

[7]

http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7019.htm
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http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev7019.htm
http://kobzar.univ.kiev.ua/draws/description/19.html

Копія з акварелі К. П. Брюллова. Під малюнком на паспарту напис олівцем: Шевченко

Сонъ бабушки и внучки. № 28. Нижче друкованим шрифтом: Carolus Bruloff, Copia.

Жінка в ліжку. Папір, акварель (23,1×19,1). [Пб.]. [1839—1840].

[8]

http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7020.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev7020.htm
http://kobzar.univ.kiev.ua/draws/description/20.html

* *

ТОПОЛЯ. Етюд. Олівець. [1839].
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[9]

1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/M19OfVGsuMm5SSAl2D4MRA?feat=embedwebsite

2. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/PNrLFs_CjRj3t5PqRzG_oA?feat=embedwebsite

3. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/Y1FR6WgZsez5yLHDU_pgLA?feat=embedwebsite

4. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/psvZX-LQTw-096BYGTs-0A?feat=embedwebsite

5. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7017.htm

6. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7018.htm

7. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7019.htm

8. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7020.htm

9. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7237.htm

1.2.30 Євген Гребінка помічає майбутнього поета. 18 листопада 1838 (2007-05-27 07:58)

* *

А ще тут є у мене один земляк Ш[евченк]о, що то за завзятий писать вірші, то нехай йому сей та
той! Як що напише, тільки цмокни та вдар руками об поли! Він мені дав гарних стіхів на збірник
1. Є. П. Гребінка, Лист до Г. Ф. Квітки-Основ’яненка 2 від 18 листопада 1838 р., зб. «Украинская

старина», 1886, стор. 275. [1] Сторінка альманаху «Украинская старина»,
1886, стор. 275. 1 Євген Гребінка у 1841 р. в альманасі «Ластівка» надрукував вірші Т. Г.
Шевченка: «Причинна», «Вітре буйний», «На вічну пам’ять Котляревському», «Тече вода в синє
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море» і перший розділ з поеми «Гайдамаки». 2 Квітка Григорій Федорович (псевдонім — Грицько

Основ’яненко, 1778 — 1843) — український письменник, перший прозаїк в українській літературі.
З Шевченком був знайомий заочно, листувався з ним. Шевченко присвятив йому вірш [2]«До
Основ’яненка» та ілюстрував його твори «Знахар» і «Панна сотниківна».

1. http://books.google.com.ua/books?id=60sIAAAAQAAJ&dq=%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%88%20%D1%88%D0%B5%D0%

B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE&lr=&as_drrb_is=b&as_minm_is=0&as_miny_is=1860&as_maxm_is=0&as_maxy_is=

1900&num=30&as_brr=3&pg=PA275&ci=47%2C358%2C721%2C704&source=bookclip

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/4472.html

1.2.31 (2007-05-28 07:27)

[1]Кониський О. Я. Тарас Шевченко-Грушівський: Хроніка його життя [До виходу першого

Кобзаря, стор. 7]

Невідомо, чи довго хорував Тарас і чи довго жив з Пономарьовим. Можна гадати, що недуг

протягся доволі довго. Після недугу стався один случай, про який варто згадати. Поруч з

майстернею Пономарьова була майстерня і кватира другого художника, Петра Степановича

Петровського, теж Тарасового приятеля і возлюбленника Брюллова. Тоді саме Петровський

малював картину «Агар в пустелі». За оцю картину Академія коштом скарбовим вирядила

Петровського потім до Італії. Там він і поліг. У Шевченка лишився він довіку в найсимпатичнішій

пам’яті. Трохи чи не через 20 років після приятельського життя в Академії, Тарас р. 1857 зустрів

в Нижньому Новгороді далекого кревняка Петровського, Кудлая, і вельми радів, розмовляючи з

ним про свого приятеля: «Багато-пребагато; — каже він, — ожило з тієї розмови в моєму серці

про прекрасні дні минулого», — себто про ті дні, коли він перебував в Академії з Петровським.
Дак на оту картину, як малював її Петровський, ходили дивитися Шевченко і Пономарьов. Раз

якось Петровський почав жалкувати, що не спроможеться розжитися на такого здорового птаха,
щоб з його змалювати крила янголові. Товариші слухали, жалкували, вболівали йому, але ради й

самі неспроможні були дати, бо і в самих вітер ходив по кишенях; сиділи вони просто голодні,
без хліба, грошей — хоч би тобі копійчина єдина, а кредиту й того менш. Петровський кличе їх

до своєї нені старенької на Піски (частина Петербурга, немовби передмістя) на обід. Чому б і не
так! Чому б голодним парубкам і не пообідати; так же Піски від Академії вельми далеко, підеш
та й спізнишся на лекцію до класи. Лекція починалася о 5-й годині: і боязко, і ніяково пропустити
її. Хоч як там грало в животі, а проте Шевченко і Пономарьов не здалися; дали перевагу науці,
подякували за обід, та й годі. Петровський пішов сам. Неня дала йому карбованця, щоб купив

гусака, з якого б списав крила янголові. Вернувся Петровський і ситим, і веселим та й похвалився

своїм товаришам про того карбованця. Тарас ту ж мить моргнув на Пономарьова, щоб придержав
руки Петровському, а сам до його в кишеню, вхопив того карбованця, да тоді з Пономарьовим
бігцем. Петровський за ними, благає вернути гроші. Де там! Зголоднілі товариші прибігли до

«Риму» і проїли гроші Петровського. А як же буде з птахом? Горопашний Петровський сумує.
Увечері сидять вони у майстерні Пономарьова; останній журиться про Петровського.
— Чого ти, дурню, журишся! — зареготався Тарас. — Ось ну лишень ходімо на полювання; так
зараз і дамо ради Петровському.
— Яким се чином?
— Тоді бачитимеш... ходім.
Скоро вийшли на академічний двір, тут, бачать, зграя гусей. Гуси були власність помічника

поліцмайстра з Академії Соколова. Шевченко накинув одного гусака плащем своїм; вхопив його
під паху, стис йому дзюба, щоб не кричав; та навзаводи до кватири Петровського. Петровського
нема в господі; кватира на замку. Треба було Пономарьову і Шевченкові нести того гусака до

себе, затуляти йому дзюба, щоб не кричав, але й уважати, щоб не задушився. Скоро вернувся

Петровський, вони зараз до дверей його, прочинили і нишком пустили туди гусака. Гусак загегав,
Петровський не стямився... Небавом все вияснилося і він намалював крила янголові, а тоді

сторож-москаль зарізав гусака і зварив з його молодим жартунам юшку. Небавом Шевченко
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розжився на гроші і заплатив за того гусака. Брюллов, довідавшись про сей жарт, чимало

сміявся 188. 188 [2]Русская старина. — 1880. — Кн. III. — С. 591. [3]Попередня [4]Наступна [5]

Петровський Петро. Тарас Шевченко

та ін. дружні шаржи. 1839-1841.

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/4899.html

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/25101.html

3. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/23609.html

4. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/26893.html

5. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/NKK4Z9wa6Ap3dNA98DSXpQ?feat=embedwebsite

1.2.32 Запис Григорія Честаховського зі слів Шевченка (2007-05-29 07:02)

* *

Колись то було ми з [...] Штернбергом 40 ходили на Смоленське кладовище * рисувать лопухи,
— воно ж дуже пригоже на картині; як змалювать на переднім стані, то воно дуже гарно. Тоді

ще ми були учениками в академії. Оце було як настане літо, то ми повстаємо раненько, до схід

сонечка, та й попластаєм на Смоленське рисувать лопухи, та позарошуємось по траві, як добрі

рибалки, поки набредем на самі гарніші і розташуємось ділом. Та рисуєм, рисуєм, поки сонечко

геть-геть підіб’ється. А як стане дуженько пригрівать, отоді вже ми зашморгнем діло в капшуки,
позаховуєм в кишені та й гайда додому! Та по дорозі й звернем в другу смугу, за великим граданом

(проспектом) **, там була невеличка дерев’яна хатка, а в тій хатиночці жила німкеня з дочкою,
— ото вона було зваре кофе, а ми нап’ємось, подякуємо та тоді вже йдемо в академію, в наші

майстерні, та й заходимось коло доброго заходу — мурувать Спаса та гострі верхи (?) виводить,
до години третьої або четвертої, поки пора обідать. А пообідавши, рисуємо часів до семи, а
тоді нап’ємось чаю та й підем вештаться по великому градану або до знакомих у гості. Дуже
добре тоді жилося! Що то за добряча, що за щира людина був отой Штернберг! Боже мій, як
згадаю, як то гарно, як весело було товаришувати з ним! Оце було гуляєм, гуляєм на градані,
а товариство малярі нам назустріч, то один, то двойко, та й назбирається чималий гурт. От ми
намовимось, куди звертать, та й підем — або до кого з товаришів, або в академію, в майстерні,
пробалакать вечір, — іноді було і Брюллов опиниться серед нашого гурту... Та люба, та щира

розмова, як те море грає, золотом горить на сонці, гомонить та клекотить, так ми гучно та

весело гайнуєм бесідою. А як коли, посідаєм на човники та дмухнемо було на вольні острова!
Раз якось намовились з Брюлловим погулять-рисувать, захотіли вже і по чарочці, на пристані

коло академії сіли в човник: Брюллов, я, Штернберг і Михайлов 41,. і поплили... А день — не

день, а рай божий, ясний, тихий та веселий... Тільки чути рітинь (sic) жайвороній! Перевожчик
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добре гнав човен, доплили острова, висіли, а йому дали два карбованці і випровадили додому,
наказав йому, щоб приплив за нами перед вечором. Ото ми й розташувались... І що то за день

був золотий! І рисували й читали, бо Брюллов дуже любив читання: оце було, як дома малює,
то щоб хто-небудь читав йому, а він слуха та малює. Або як занедужа та лежить на ліжку, то
теж щоб читали йому. І розмовляли, і співали, і пили по чарочці та заїдали усячиною. І дуже,
дуже веселі були! От уже й вечоріє, і вечір, а перевожчика — нема; уже й ніч, а його не чуть...
Коли, якраз опівночі, чуємо — плискоче веслами по воді, аж гульк — пливе човник до нашого

берега... Приплив, а відтіля знялось три чоловіки, виступили на остров двоє з клунками, а третій
з сапетиком *** в руках. То наше товариство; вони увечері вештались по лісу, на другім боці, та
з того берега розчули наш галас, та ударились до Петербурга, захопили з собою всякої злагоди

на човник та й прилаштувались до нас... От — ніч іще сталась нам яснішою, і сон розігнався...
А вранці, дивимось — ще три човники прибилось до нас з товариством: вони прочули, що ми

на вольнім розволі з Брюлловим бенкетуєм, та цілісінькою батавою злаштувались додать нам і

— додали: привезли з собою кашовара з усякою знадобою і самоварами і — чого там не було...
І знову таку бесіду зачинили, що й досі гикається, як згадаєш, чого там не переговорили... Що

ще до Адама було, то й те згадували! Та отак ми — два дні з ясним сонечком і дві ночі з

білолицим місяцем, укупці, проярмаркували, а на третій, увечері, поплили додому спочивать. А
про перевожчика дознали, що він за два карбованці упився, а про нас і забув... Боже-батьку, як
згадаєш оте життя вольне, молоде, веселе! Наче сонця освіт розсвіте чорну хмару, осяє мою
сумну душу, серце зрадіє, обновиться, як та божа веселочка посля тучі-грому, від ясного сонечка,
і ріє в високості! — І туман, хмари-думи, як та павутина, спадуть з мозгу. А зимою частенько

траплялось сидіти без копійки в холодних майстернях: ні в його, ні в мене нема ані півшеляга у
кишені... Из воспоминаний Т. Г. Шевченка (запись Г. Н. Честаховского 42 ), «Киевская старина»,
1895, февраль, стор 139 — 141. * В Петербурге. ** На Васильевском острове. *** Корзиночка.

[1] Невідомий художник. Портрети

Т. Шевченка. Копії з оригіналів Василя Штернберга. 40 Штернберг Василь Іванович (1818 —
1845) — живописець-пейзажист, близький друг Т. Г. Шевченка по Академії художеств, написав
кілька портретів Шевченка. З 1840 р. вчився в Італії, де й помер. Шевченко присвятив йому

твори [2]«Іван Підкова» і [3]«На незабудь». 41 Михайлов Григорій Карпович (1814 — 1867) —
художник, вчився в Академії художеств разом з Т. Г. Шевченком; з 1855 р. — академік історичного

живопису. 42 Честахівський Григорій Миколайович (1820 — 1893) — художник, близький приятель
Т. Г. Шевченка. Він супроводжував труну Кобзаря в Україну і був організатором похорону

поета на Чернечій горі, довгий час зберігав особисті речі Шевченка, які згодом передав до музею

Тарновського. Збереглася фотографія Честахівського і Шевченка.

1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/1VdtyuobjQsD3xTlZu1Cjw?feat=embedwebsite

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev114.htm
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3. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev154.htm

1.2.33 Спогад Пономарьова про навчання в Академії художеств (2007-05-30 07:08)

* *

[1] Я был с Шевченком самый близкий друг. В конце 1830-х и в

начале 1840-х годов мы были нерозлучны почти ежедневно. Он жил на Острову, в 5-й линии, дом
Аренста, а я в Академии художеств, где имел мастерскую, данную мне за успехи в рисовании

и лепке. Эта мастерская (бывшая старая церковная ризница) состояла из одной комнаты с

антресолями. На этих антресолях мой бедный Тарас помещался во время тяжкой своей болезни,
поглощавшей наши скудные средства. В это самое время он написал с себя масляными красками

портрет (рисунок с него, исполненный К. О. Брожем на дереве и гравированный академиком

Л. А. Серяковым) 1 и подаренный мне торс св. Себастиана с натуры, в классах Академии.
Рядом с моею мастерской находилась мастерская художника Петра Степановича Петровского
2, работавшего над программою «Агарь в пустыне». Мы с Тарасом, подобно Петровскому —
ученики Брюллова, часто посещали его, наблюдая за его работою. Однажды Петровский сльозно

жаловался нам на затруднение к окончанию картины: оно заключалось в приискании большой

птицы для скопирования крыльев ангела. Где ее найти? Мы с Шевченко искренно сочувствовали

горю товарища, но от наших сетований ему легче не было, и ангел-утешитель Агари оставался без
крыл. Помимо этого общего, так сказать, горя, мы все трое тужили на пустоту наших желудков,
так как сидели буквально без куска хлеба, не имея ни гроша наличных и ни на полушку кредита.
Петровский предложил нам итти с ним обедать к его старушке-матери, на Пески. Предложение
заманчивое; но путешествие с Острова на Пески и обратно, заняв у нас время, могло заставить

нас опоздать к вечерним рисовальным классам, которые начинались в 5 часов вечера. Отказались
мы от радушного приглашения Петровского; он отправился один, а мы с Тарасом, оставшись
у него в мастерской, с голодухи принялись «спевать» малороссийские песни, вопреки словам

дедушки Крылова 3: «кому же в ум прийдет на желудок петь голодный!» От матери Петровский

возвратился сытый да еще и с рублем серебра в кармане: старушка отдала ему последние свои

деньги на покупку живого гуся для копирования крыльев ангела. Проголодавшемуся Тарасу

пришла в голову злая мысль: мигнув мне запереть дверь и держать Петровского за руки, он
моментально вынул у него из кармана заветный целковый!.. Взяв фуражки, мы пустились бегом

по академическим корридорам; Петровский за нами, умоляя возвратить ему отнятые деньги! Так
и пробежали мы до 6-й линии, прямехонько в трактир «Рим». Здесь Шевченко, скомандовав
подать себе рюмку «горилки», заказал две порции бифстексу и бросил рубль буфетчику. Бедняк
Петровский, волей-неволей, но закусил с нами, а там мы отправились в наши рисовальные классы.
По возвращению из них, сидя вечером в моей мастерской, мы с Шевченко толковали, чем бы

помочь Петровскому. Вдруг Тарас громко захохотал: — Чего ты, дурень, так зеваешь? — сказал
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он. — Ходим на охоту да Петровскому поможем. — Как так? — Увидишь. Да ходим же

сейчас. Дело в том, что у помощника полицмейстера Академии Соколова был, на заднем дворе,
небольшой табунок гусей. Мы с Шевченкой, накрыв одного шинелью и зажав ему клюв, потащили
его в мастерскую Петровского. Уморительно вспомнить, как мы чередовались зажимать клюв

гусю, чтобы не кричала эта неспокойная птица; у Петровского же дверь мастерской заперта.
Когда он явился, мы к нему — в мастерскую гуся, который, радуясь свободе и распустивши

крылья, с криком вбежал в комнату. Петровский ошалел от изумления: гусь то и нужен был

ему! Крылья ангелу были живо написаны, а гуся солдат-истопник сварил для нас в самоваре на

тризну. Петровский представил картину на суд профессоров и отправлен в Италию 4. Шевченко

вскоре разбогател так, что по уплате Соколову за гуся рубля осталось у него еще столько же.
К. П. Брюллов долго смеялся нашей проделке. Тараса он любил, хотя нередко журил [...] Ф.
П. Пономарев 5, Тарас Григорьевич Шевченко, «Русская старина», 1880, т. 27, стор. 589 —
591. [Див. [2]текст.] Коментарі: Епізод з гусаком і крилами ангела помилково приписаний Ф.
Пономарьовим Шевченкові. З розшуканого Г. П. Паламарчук листа Ф. Пономарьова до М.
О. Рамазанова, написаного не пізніше 1861 р., з’ясувалося, що справжнім «героєм» цього епізоду
був не Шевченко, а Г. К. Михайлов (Паламарчук Г. П. Про деякі нові атрибуції та датування

малярських творів Т. Г. Шевченка. — У кн.: Питання шевченкознавства: Т Г Шевченко та його

сучасники. — К., 1978. — С. 69—74). 1 Цей автопортрет зберігається тепер у ДМШ. Гравюра з
нього, виконана на дереві 1879 р. Л. А. Серяковим (1824 — 1881) за рисунком К. О. Брожа (1836
— 1901), була репродукована в тому ж номері журналу «Русская старина», де вміщено й спогади Ф.
П. Пономарьова. 2 Петровський Петро Степанович (1814 — 1842) — художник, вчився в Академії
художеств разом з Шевченком і приятелював з ним. Помер в Італії, куди виїхав пенсіонером

Академії.
3 Крилов Іван Андрійович (1768 — 1844) — знаменитий російський байкар. Т. Г. Шевченко

надзвичайно високо цінив творчість Крилова і цитував рядки з його байок в щоденнику та листі

до Бр. Залєського від 6 червня 1854 р.
4 Пономарьов в епізоді з гусаком дещо переплутав: художник Петровський дістав золоту медаль

у 1839 р. за картину «Ангел приносит пастухам весть о Рождестве Христове», а не за «Агарь в
пустыне». Через два роки Петровський поїхав до Італії, де й помер від сухот у 1842 р.
5 Пономарьов Федір Павлович (1822 — 1884) — товариш Шевченка по Академії художеств. У

1844 р. дістав звання класного художника за успіхи в медальєрному мистецтві. Після закінчення
Академії постійно працював в Єкатеринбурзі на Горношитському мармуровому заводі.

1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/yryc89Qgft0uklBG1niKvg?feat=embedwebsite

2. http://izbornyk.org.ua/shevchenko/vosp13.htm

1.2.34 Увіковічнено місце, звідки Шевченко малював Канівські гори (2007-05-30 19:28)

Газета «Прес Центр» №22 (97) від 30.05.2007 р.

Етюд «Коло Канева» Тарас Шевченко намалював близько 150 років тому. Місцевий краєзнавець

Михайло Іщенко встановив місце, звідки Шевченко зробив свій єдиний малюнок Канівських гір.

Нещодавно на цьому місці, поблизу села Келеберда на Лівобережжі Канівщини, відкрито

пам’ятний знак.

Спорудження пам’ятного знаку стало можливим завдяки меценату з Києва, голові правління

корпорації «Еталон» Володимирові Бутку. Тут родина Бутків збудувала собі дім і прагне всіляко

сприяти місцевій громаді утримувати в належному стані 12-гектарну площу заповідної зони,
зберігати її природну красу. У планах мецената – фінансова підтримка ще одного проекту в

царині культури: впорядкування садиби вченого-енциклопедиса, першого ректора Київського

університету Михайла Максимовича, котра знаходиться поблизу – в сусідньому селі Прохорівка.

http://pres-centr.ck.ua/tape/4389/
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* *
«Україна молода», номер 091 за 24.05.2007

...150 років тому, в травні 1859-го, Шевченко повертався

з десятирічної солдатської каторги, якою його «нагородила» Російська імперія за талант і любов
до рідної землі. Тарас Григорович поспішає до свого приятеля, відомого вченого-енциклопедиса,
першого ректора Київського університету Михайла Максимовича. Шевченко човном пливе по

Дніпру, де в селі Прохорівка на нього чекають щирі друзі — Михайло Максимович та його чарівна

дружина Марія. Поет був вражений неймовірною красою, що відкривалася з ганку затишної,
непоказної, майже селянської хати Максимовичів. Одного дня друзі здійснюють подорож правим

берегом Дніпра від історичної Княж-гори до гори Чернечої. Мандрівка справила на поета

колосальне враження, і наступного дня він просить організувати відвідини лівого берега, щоб
оглянути і замалювати дивовижну панораму. На околиці села Калеберда, над козацькою протокою,
Шевченко з мольбертом знаходить місце, з якого найкраще б оглядалися вражаючі картини

нагір’я. Там і народився етюд «Коло Канева».

Саме це місце (з точністю до кількох десятків метрів) відкрив для нас справжній слідопит Михайло

Іщенко. [...]

http://www.umoloda.kiev.ua/number/921/219/33540/

1.2.35 Спогад Петра Мартоса про видання Кобзаря (2007-05-31 06:48)

* *

Шевченка я знал коротко. Я познакомился с ним в конце 1839 года в Петербурге, у милого

доброго земляка Е. П. Гребенки, который рекомендовал мне его, как талантливого ученика

К. П. Брюллова... Я просил Шевченка сделать мой портрет акварелью и для этого мне

надобно было ездить к нему. Квартира его была на Васильевском острове, невдали от Академии
художеств, где-то под небесами, и состояла из передней, совершенно пустой, и другой, небольшой,
с полукруглым вверху окном, комнаты, где едва могли помещаться— кровать, что-то вроде стола,
на котором разбросаны были, в живописном беспорядке, принадлежности артистических занятий
хозяина, разные полуизорванные, исписанные бумаги и эскизы, мольберт и один полуразломанный
стул; комната вообще не отличалась опрятностью: пыль толстыми слоями лежала везде; на полу
валялись тоже полуразорванные исписанные бумаги; по стенам стояли обтянутые на рамах холсты

— на некоторых были начаты портреты и разные рисунки.
Однажды, окончив сеанс, я поднял с пола кусок исписанной карандашем бумажки и едва мог

разобрать четыре стиха:

Червоною гадюкою

Несе Альта вісти.
Щоб летіли крюки з поля

Ляшків-панків їсти.

218



— Що се таке, Тарас Григорьевич? — спросил я хозяина.
— Та се, добродію, не вам кажучи, як іноді нападуть злидні, то я пачкаю папірець, — отвечал он.
— Так що ж? Се ваше сочинение?
— Еге ж!
— А багато у вас такого?
— Та є чималенько.
— А де ж воно?
— Та отам під ліжком у коробці.
— А покажіть!
Шевченко вытащил из-под кровати лубочный ящик, наполненный бумагами в кусках, и подал мне.
Я сел на кровать и начал разбирать их, но никак не мог добиться толку.
— Дайте мені оці бумаги додому, — сказал я, — я їх прочитаю.
— Цур йому, добродію! Воно не варто праці.
— Ні, варто — тут є щось дуже добре.
— Іо? чи ви не смієтесь із мене?
— Та кажу ж, ні.
— Сількось, — возьміть, коли хочете; тільки, будьте ласкаві, нікому не показуйте й не говоріть.
— Та добре ж, добре!
Взявши бумаги, я тотчас же отправился к Гребенке, и мы, с большим трудом, кое-как привели их

в порядок и, что могли, прочитали.
При следующем сеансе я ничего не говорил Шевченку об его стихах, ожидая, не спросит ли он

сам о них, — но он упорно молчал; наконец, я сказал:
— Знаете що, Т. Г.? Я прочитав ваші стіхі — дуже, дуже добре! Хочете — напечатаю?
— Ой ні, добродію! не хочу, не хочу, далебі що не хочу! Щоб іще попобили! Цур йому!
Много труда стоило мне уговорить Шевченка; наконец он согласился, и я в 1840 году напечатал

«Кобзаря».
При этом не могу не рассказать одного обстоятельства с моим цензором.
Это был почтенный, многоуважаемый Петр Александрович Корсаков.
Последняя пьеса в «Кобзаре» (моего издания) — «Тарасова ночь». С нею было наиболее хлопот,
чтобы привести ее в порядок. Печатание приближалось уже к концу, а она едва только поспела.
Поскорее переписавши ее, я сам отправился к Корсакову, прося его подписать ее.
— Хорошо! сказал он, — оставьте рукопись и дня через два пришлите за нею.
— Нельзя, П. А. в типографии ожидают оригинала.
— Да мне теперь, право, некогда читать.
— Ничего — подпишите, не читавши; все же равно — вы не знаете малороссийского языка.
— Как не знаю! — сказал он обиженным тоном.
— Да почему же вы знаете малороссийский язык?
— Как же! Я в 1824 году проезжал мимо Курской губернии.
— Конечно, этого достаточно, чтобы знать язык, и я прошу у вас извинения, что усомнился в

вашем знании, но, ей Богу, мне некогда ждать; пожалуйста, подпишите скорее, — повторяю, в
типографии ожидают оригинала.
— А что, тут нет ничего такого?
— Решительно нет.
Добрый П. А. подписал; «Кобзарь» вышел.
В то время был в Петербурге Григорий Степанович Тарновский, с которым я познакомил

Шевченка; а вскоре приехал Николай Андреевич Маркович, поссорившись с московскою цензурою

за свою историю Малороссии и надеясь найти петербургскую более снисходительною. Я свел

его с добрейшим Петром Александровичем [Корсаковым] и в то же время познакомил с ним и

Шевченка...
И вот Тарас наш развернулся, — завелись денежки, — начал кутить...
Я помню эти знаменитые, незабвенные оргии у одного из наших любимых в то время писателей,
на которые попадал иногда и Тарас. - Весело, безотчетно весело жилось тогда!... Да и какие лица
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участвовали в них, и какие имена!... Но — «иных уж нет, а те далече»...

[1]П. И. М[арто]с, Эпизоды из жизни Шевченка, «Вестник юго-западной и западной России»,
1863, апрель, стор. 32 — 35.

Мартос Петро Іванович — поміщик з Полтавщини. Коштом П. І. Мартоса, як значиться на

титульному аркуші, вийшов Шевченків «Кобзар» у 1840 р. Після смерті Шевченка Мартос написав

про нього спогади.

Див. [2]фрагмент спогадів Мартоса та [3]переклад.

1. http://izbornyk.org.ua/rizne/vestnzr04.htm

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/19954.html

3. http://litopys.org.ua/shevchenko/spog14.htm

1.3 June

1.3.1 1. ДО М. Г. ШЕВЧЕНКА. 15 листопада 1839 р. С.-Петербург (2007-06-01 06:57)

Микито, рідний брате!

Минуло вже білш як півтора року, а так трапилось. Скажу щиру правду, не те, щоб ніколи було або
що, а так собі, ні се ні те, ще раз вибачай; я так собі думав — що ж, що я напишу письмо, хіба їм
буде легше? Твого я лиха не возьму на себе, а свого тобі не оддам. Так що ж з тих писем? Папір

збавлять та й годі. Воно, бач, і так і не так, а все-таки лучше, коли получиш, прочитаєш хоч одно

слово рідне. Серце ніби засміється, коли знаєш, що там діється. Так отаке-то, мій голубе, нудно
мені стало, що я не знаю, що у вас робиться. Та й ти таки не без того, щоб не згадав свого брата
Тараса, школяра, — бо вже дуже давно, як ми з тобою бачились, та що ж робить ма[є]ш, коли Бог
так хоче, потерпим ще трохи, а там, коли живі та здорові будем, — то, може, і побачимось.
Ну коли то ще те буде, чи побачимось, чи ні, а тепер про себе скажу от що: слава Богу

милосердному, жив і здоров, учуся малювать, коли трапиться, заробляю гроші, оце на тім тижні

заробив трохи, то й тобі посилаю (25 руб[лів] асигн[аціями]). А коли буде білш, то й ще пришлю.
Так от, бач, живу, учусь, нікому не кланяюсь і нікого не боюсь, окроме Бога — велике щастя буть

вольним чоловіком, робиш, що хочеш, ніхто тебе не спинить. Поклонися усім родичам од мене, а
надто дідові, коли живий, здоровий. Скажи, нехай не вмира, швидко побачимось, поцілуй брата

Йосипа так, як би я його поцілував, і сестер Катерину, Ярину і Марусю, коли жива, та скажи, будь
ласкав, як і де вона живе, чи одягнена, чи обута. Купи їй що-небудь к святкам з оцих грошей, що
я тобі посилаю — поки що, а то я буду їй присилать окроме, коли трапляться у мене гроші.
Та ще скажи зятям нашим Антонові і Федорові, щоб і вони до мене коли-небудь написали хоч

одно слово. А сам, як тільки получиш моє оце письмо, зараз до мене напиши, щоб я знав. Та,
будь ласкав, напиши до мене так, як я до тебе пишу, не по-московському, а по-нашому,

Бо москалі чужі люди,
Тяжко з ними жити;
Немає з ким поплакати,
Ні поговорити.

Так нехай же я хоч через папір почую рідне слово, нехай хоч раз поплачу веселими сльозами, бо
мені тут так стало скушно, що я всяку ніч тілько й бачу во сні, що тебе, Керелівку, та рідню, та
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бур’яни (ті бур’яни, що колись ховався од школи); весело стане, прокинусь, заплачу. Ще раз прошу,
напиши мені письмо, та по-своєму, будь ласкав, а не по-московському. Коли напишеш письмо, то
проси Івана Станіславича Димовського, щоб послав до мене, бо він знає, де я живу. Оставайся
здоров — лягаю спать, уже північ, може, во сні й тебе побачу.

Добраніч.
Твій рідний брат

Тарас Шевченко

Ще, письмо, которе найдеш у моєму письмі запечатане, оддай Івану Станіславичу Димовському і
поклонись йому од мене та попроси, щоб і він написав до мене що-небудь, та вкупі і пришліть, як
я вам посилаю, оставайся здоров.
Не забудь же, зараз напиши письмо — та по-своєму.

1839, ноября 15-дня.
С.-Петербург.

Примітки

Подається за автографом (ІЛ, ф. 1, № 233).
Вперше надруковано в журналі «Киевская старина» (1905. — № 6. — С 238 — 239).
Вперше введено до збірника творів у виданні: Шевченко Т. Твори: В 2 т. / Видання В. Яковенка.
— СПб., 1911. — Т. 2. — С. 343 — 344.
Шевченко Микита Григорович (1811 — бл. 1870) — старший брат Шевченка. Під час подорожей
поета в Україну брати зустрічалися в 1843,1845 і 1859 рр. У повісті «Княгиня» Шевченко згадав

Микиту в епізоді про залізні стовпи.
Минуло вже більш як півтора року, а я до тебе не написав ні півсловечка. — Попередній лист

Шевченко написав, очевидно, незабаром після викупу його з кріпацтва 22 квітня 1838 р.
... вже дуже давно, як ми з тобою бачились... — У [1]1828 р. Шевченка взяли до панського двору у

Вільшану, і незабаром він став козачком — прислужником пана, з яким на початку березня [2]1829
р. виїхав через Київ, Чернігів, Гомель, Оршу, Смоленськ у Вільно, а звідти 1831 р. — у Петербург

(див.: Шудря М. З валкою за дідичем // В сім’ї вольній, новій. — К., 1986. — Вип. 3. — С 304 —
305); Непокупний А. Подорож 17-річного Тараса // Літературна Україна. — 1990. — 22 березня).
... коли трапиться, заробляю гроші, оце на тім тижні заробив трохи... — Шевченко писав

портрети на замовлення, два з них (назви їх не відомі) восени [3]1839 р. експонувалися на

великій академічній виставці (див.: Указатель художественных произведений, выставленных в

залах Императорской Академии художеств. — СПб., 1839. — С. 4) і здобули схвальні відгуки

в газеті «Северная пчела» (1839. — 14 жовтня) та в журналі «Отечественные записки» (1839. —
№ 11. — С 51). Відомий з того часу [4]портрет петербурзького чиновника А. І. Лагоди.
Поклонися усім родичам од мене, а надто дідові... — Дід поета по батькові Шевченко Іван

Андрійович (1746 — 1849), кріпак В. В. Енгельгардта. В його хаті 1802 — 1810 рр. та після

1816 р. жила родина поета. Був свідком гайдамацького повстання 1768 р. (Коліївщини), про
яке розповідав онукам. Ці розповіді відбилися в поемі «Гайдамаки». Згадував Шевченко діда у

повісті «Близнецы». Ймовірно, під час першої подорожі в Україну 1843 р. Шевченко намалював

його портрет (ескіз олівцем).
... поцілуй брата Йосипа... і сестер Катерину, Ярину і Марусю... — Шевченко Йосип Григорович

(1821 — бл. 1878) — молодший брат поета. Разом з сестрою Яриною Шевченко хрестив

Йосипового сина Трохима 20 вересня 1843 р., гостював у нього під час подорожей в Україну 1845
та 1859 рр. Шевченко Катерина Григорівна (1804 — бл. 1848) — старша сестра Шевченка. Ще

хлопчиком Шевченко побував з нею в Мотронинському монастирі, після смерті матері й батька

часто відвідував її в Зеленій Діброві, а пізніше згадував не раз у листах, у повісті «Княгиня».
Гостював у неї в 1843 і 1845 рр. Шевченко Ярина Григорівна (1816 — 1865) — молодша сестра

Шевченка. їй поет присвятив вірш «Сестрі» (1859), допомагав матеріально. Шевченко Марія

Григорівна (1819 — бл. 1846) — наймолодша сестра Шевченка.
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... скажи зятям нашим Антонові і Федорові... — Красицький Антон Григорович (1794 — 1848) —
чоловік сестри Шевченка Катерини, кріпак із с Зелена Діброва; Бойко Федір Кіндратович (1811 —
середина 1850-х років) — чоловік сестри Шевченка Ярини, кирилівський маляр-іконописець.
Димовський Іван Станіславович — управитель кирилівського маєтку П. В. Енгельгардта. У

Кирилівці Шевченко спочатку був хлопчиком до послуг у І. С. Димовського.
Ще, письмо, которе найдеш у моєму письмі запечатане, оддай Івану Станіславичу Димовському...
— Листи Шевченка до І. С Димовського та відповіді на них не відомі.

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/tag/1828

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/tag/1829

3. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/tag/1839

4. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/24233.html#cutid1

1.3.2 Заява до правління Академії мистецтв. 3 червня 1839 р. (2007-06-02 07:33)

Заява Т. Г. Шевченка до правління Академії мистецтв про видачу квитка на право мешкання в

Петербурзі

3 червня 1839. С.-Петербург

В Правление Императорской Академии художеств

Из вольноотпущенных постороннего ученика

Императорской Академии художеств

Тараса Шевченки

покорнейшее прошение

Получив свободу от помещика своего, вот уже год посещаю рисовальные классы Императорской

Академии художеств.
Не будучи приписан еще ни к какому званию, числясь только посторонним учеником Академии,
прошу покорнейше Правление Императорской Академии художеств в таковом качестве выдать

мне на свободное жительство в С.-Петербурге билет, какой по положению выдается для

вольноприходящих учеников Академии. Июня 3 дня, 1839 года.

К сему прошению руку приложил Тарас Шевченко

Коментар:

Подається за оригіналом (ІЛ, ф. 1, № 251, арк. 1). Рукопис невідомої особи з власноручним

підписом Т. Г. Шевченка: «К сему прошению руку приложил. Тарас Шевченко».
Вперше надруковано в газеті «День» (1914. — № 54).
Вперше введено до зібрання творів у виданні: Шевченко Т. Повне зібр. творів. — К., 1929. — Т.
3. — С 3.
Получив свободу от помещика своего... — Йдеться про викуп Шевченка з кріпацтва 22 квітня

[1]1838 р. (див.: Тарас Шевченко. Документи та матеріали до біографії. — С. 13 — 14).
...уже год посещаю рисовальные классы императорской Академии художеств... числясь только

посторонним учеником Академии... — На клопотання К. П. Брюллова 21 травня 1838 р.
Шевченка зарахували до Академії мистецтв стороннім учнем. Сторонніми учнями Академії
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мистецтв називалися талановиті учні, що не мали попередньої систематичної освіти. З 1798
р. за певну плату вони одержували квитки на право відвідувати рисувальні класи, були поза

штатом, перебували на власному утриманні, тоді як академісти— на повному утриманні Академії.
Шевченко був зарахований до класу К. П. Брюллова. 3 травня 1839 р. за постановою

Ради Академії мистецтв Шевченко нагороджений срібною медаллю за малюнок з натури:
«Определено: записать в сей журнал список гг. академистов и вольноприходящих учеников,
удостоившихся по третному экзамену, производившемуся 29 апреля 1839 года, к получению

серебряных медалей первого и второго достоинства, а именно: [...] второго достоинства [...]
за рисунок с натуры посторонний Шевченко» (Тарас Шевченко. Документи та матеріали до

біографії. — С. 20).

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/tag/1838

1.3.3 Перші поезії. 1837-1838 рр. С.-Петербург (2007-06-03 06:45)

1837

ПРИЧИННА

Реве та стогне Дніпр широкий,
Сердитий вітер завива,
Додолу верби гне високі,
Горами хвилю підійма.
І блідий місяць на ту пору

Із хмари де-де виглядав,
Неначе човен в синім морі,
То виринав, то потопав.
Ще треті півні не співали,
Ніхто нігде не гомонів,
Сичі в гаю перекликались,
Та ясен раз у раз скрипів.

В таку добу під горою,
Біля того гаю,
Що чорніє над водою,
Щось біле блукає.
Може, вийшла русалонька
Матері шукати,
А може, жде козаченька,
Щоб залоскотати.
Не русалонька блукає –
То дівчина ходить,
Й сама не зна (бо причинна),
Що такеє робить.
Так ворожка поробила,
Щоб меньше скучала,
Щоб, бач, ходя опівночі,
Спала й виглядала

Козаченька молодого,
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Що торік покинув.
Обіщався вернутися,
Та, мабуть, і згинув!
Не китайкою покрились

Козацькії очі,
Не вимили біле личко

Слізоньки дівочі:
Орел вийняв карі очі

На чужому полі,
Біле тіло вовки з’їли, –
Така його доля.
Дарма щоніч дівчинонька

Його виглядає.
Не вернеться чорнобривий

Та й не привітає,
Не розплете довгу косу,
Хустку не зав’яже,
Не на ліжко – в домовину
Сиротою ляже!

Така її доля… О боже мій милий!
За що ж ти караєш її, молоду?
За те, що так щиро вона полюбила

Козацькії очі?.. Прости сироту!
Кого ж їй любити? Ні батька, ні неньки,
Одна, як та пташка в далекім краю.
Пошли ж ти їй долю, – вона молоденька,
Бо люде чужії її засміють.
Чи винна голубка, що голуба любить?
Чи винен той голуб, що сокіл убив?
Сумує, воркує, білим світом нудить,
Літає, шукає, дума – заблудив.
Щаслива голубка: високо літає,
Полине до бога – милого питать.
Кого ж сиротина, кого запитає,
І хто їй розкаже, і хто теє знає,
Де милий ночує: чи в темному гаю,
Чи в бистрім Дунаю коня напова,
Чи, може, з другою, другую кохає,
Її, чорнобриву, уже забува?
Якби-то далися орлинії крила,
За синім би морем милого знайшла;
Живого б любила, другу б задушила,
А до неживого у яму б лягла.
Не так серце любить, щоб з ким поділиться,
Не так воно хоче, як бог нам дає:
Воно жить не хоче, не хоче журиться.
«Журись», – каже думка, жалю завдає.
О боже мій милий! така твоя воля,
Таке її щастя, така її доля!

224



Вона все ходить, з уст ні пари.
Широкий Дніпр не гомонить:
Розбивши, вітер, чорні хмари,
Ліг біля моря одпочить,
А з неба місяць так і сяє;
І над водою, і над гаєм,
Кругом, як в усі, все мовчить.
Аж гульк – з Дніпра повиринали
Малії діти, сміючись.
«Ходімо гріться! – закричали. –
Зійшло вже сонце!» (Голі скрізь;
З осоки коси, бо дівчата).

. . . . . . . . . . . . . . .

«Чи всі ви тута? – кличе мати. –
Ходім шукати вечерять.
Пограємось, погуляймо
Та пісеньку заспіваймо:
Ух! Ух!
Солом’яний дух, дух!
Мене мати породила,
Нехрещену положила.
Місяченьку!
Наш голубоньку!
Ходи до нас вечеряти:
У нас козак в очереті, в осоці,
Срібний перстень на руці;
Молоденький, чорнобровий;
Знайшли вчора у діброві.
Світи довше в чистім полі,
Щоб нагулятись доволі.
Поки відьми ще літають,
Посвіти нам… Он щось ходить!
Он під дубом щось там робить.
Ух! Ух!
Солом’яний дух, дух!
Мене мати породила,
Нехрещену положила».

Зареготались нехрещені…
Гай обізвався; галас, зик,
Орда мов ріже. Мов скажені,
Летять до дуба… нічичирк…

Схаменулис нехрещені,
Дивляться – мелькає,
Щось лізе вверх по стовбуру

До самого краю.
Ото ж тая дівчинонька,
Що сонна блудила:
Отаку-то їй причину
Ворожка зробила!
На самий верх на гіллячці
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Стала… в серце коле!
Подивись на всі боки

Та й лізе додолу.
Кругом дуба русалоньки

Мовчки дожидали;
Взяли її, сердешную,
Та й залоскотали.
Довго, довго дивовались
На її уроду…
Треті півні: кукуріку! –
Шелеснули в воду.
Защебетав жайворонок,
Угору летючи;
Закувала зозуленька,
На дубу сидячи;
Защебетав соловейко –
Пішла луна гаєм;
Червоніє за горою;
Плугатар співає.
Чорніє гай над водою,
Де ляхи ходили;
Засиніли понад Дніпром

Високі могили;
Пішов шелест по діброві;
Шепчуть густі лози.
А дівчина спить під дубом

При битій дорозі.
Знать, добре спить, що не чує,
Як кує зозуля,
Що не лічить, чи довго жить…
Знать, добре заснула.

А тим часом із діброви

Козак виїжджає;
Під ним коник вороненький

Насилу ступає.
«Ізнемігся, товаришу!
Сьогодні спочинем:
Близько хата, де дівчина
Ворота одчинить.
А може, вже одчинила
Не мені, другому…
Швидче, коню, швидче, коню,
Поспішай додому!»
Утомився вороненький,
Іде, спотикнеться, –
Коло серця козацького

Як гадина в’ється.
«Ось і дуб той кучерявий…
Вона! Боже милий!
Бач, заснула виглядавши,
Моя сизокрила!»
Кинув коня та до неї:
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«Боже ти мій, боже!»
Кличе її та цілує…
Ні, вже не поможе!
«За що ж вони розлучили

Мене із тобою?»
Зареготавсь, розігнався –
Та в дуб головою!

Ідуть дівчата в поле жати

Та, знай, співають ідучи:
Як проводжала сина мати,
Як бивсь татарин уночі.
Ідуть – під дубом зеленеьким

Кінь замордований стоїть,
А біля його молоденький

Козак та дівчина лежить.
Цікаві (нігде правди діти)
Підкралися, щоб ізлякать;
Коли подивляться, що вбитий, –
З переполоху ну втікать!

Збиралися подруженьки,
Слізоньки втирають;
Збиралися товариші

Та ями копають;
Пішли попи з корогвами,
Задзвонили дзвони.
Поховали громадою

Як слід, по закону.
Насипали край дороги

Дві могили в житі.
Нема кому запитати,
За що їх убито?
Посадили над козаком

Явір та ялину,
А в головах у дівчини

Червону калину.
Прилітає зозуленька

Над ними кувати;
Прилітає соловейко

Щоніч щебетати;
Виспівує та щебече,
Поки місяць зійде,
Поки тії русалоньки

З Дніпра грітись вийдуть.

[1837, С.-Петербург]

1838

ДУМКА
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Тече вода в синє море,
Та не витікає;
Шука козак свою долю,
А долі немає.
Пішов козак світ за очі;
Грає синє море,
Грає серце козацькеє,
А думка говорить:
«Куди ти йдеш, не спитавшись?
На кого покинув

Батька, неньку старенькую,
Молоду дівчину?
На чужині не ті люде,—
Тяжко з ними жити!
Ні з ким буде поплакати,
Ні поговорити».
Сидить козак на тім боці,—
Грає синє море.
Думав, доля зустрінеться,—
Спіткалося горе.
А журавлі летять собі

Додому ключами.
Плаче козак — шляхи биті

Заросли тернами.

[1838, С.-Петербург]

ДУМКА

Вітре буйний, вітре буйний! Ти з морем говориш,— Збуди його, заграй

ти з ним, Спитай синє море. Воно знає, де мій милий, Бо його

носило, Воно скаже, синє море, Де його поділо. Коли милого втопило

— Розбий синє море; Піду шукать миленького, Втоплю своє горе,
Втоплю свою недоленьку, Русалкою стану, Пошукаю в чорних хвилях, На

дно моря кану. Найду його, пригорнуся, На серці зомлію. Тоді,
хвиле, неси з милим, Куди вітер віє! Коли ж милий на тім боці,
Буйнесенький, знаєш, Де він ходить, що він робить, Ти з ним

розмовляєш. Коли плаче — то й я плачу, Коли ні — співаю;

Коли ж згинув чорнобривий, — То й я погибаю. Тогді неси мою душу

Туди, де мій милий; Червоною калиною Постав на могилі. Буде легше в

чужім полі Сироті лежати — Буде над ним його мила Квіткою стояти. І

квіткою й калиною Цвісти над ним буду, Щоб не пекло чуже сонце, Не

топтали люде. Я ввечері посумую, А вранці поплачу. Зійде сонце —
утру сльози,— Ніхто й не побачить. Вітре буйний, вітре буйний! Ти з

морем говориш,— Збуди його, заграй ти з ним, Спитай синє море...
[1838, С.-Петербург]
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ДУМКА

Нащо мені чорні брови, Нащо карі очі, Нащо літа молодії, Веселі

дівочі? Літа мої молодії Марно пропадають, Очі плачуть, чорні брови

Од вітру линяють. Серце в’яне, нудить світом, Як пташка без волі.
Нащо ж мені краса моя, Коли нема долі? Тяжко мені сиротою На сім

світі жити; Свої люде — як чужії, Ні з ким говорити; Нема кому

розпитати, Чого плачуть очі; Нема кому розказати,

Чого серце хоче, Чого серце, як голубка, День і ніч воркує; Ніхто

його не питає, Не знає, не чує. Чужі люди не спитають — Та й нащо

питати? Нехай плаче сиротина, Нехай літа тратить! Плач же, серце,
плачте, очі, Поки не заснули, Голосніше, жалібніше, Щоб вітри

почули, Щоб понесли буйнесенькі За синєє море Чорнявому зрадливому

На лютеє горе! [1838, С.-Петербург]

ДУМКА

Тяжко-важко в світі жити Сироті без роду: Нема куди прихилиться,—
Хоч з гори та в воду! Утопився б молоденький, Щоб не нудить світом;
Утопився б,— тяжко жити, І нема де дітись. В того доля ходить полем

— Колоски збирає; А моя десь, ледащиця, За морем блукає. Добре тому

багатому: Його люди знають; А зо мною зустрінуться — Мов

недобачають. Багатого губатого Дівчина шанує; Надо мною, сиротою,
Сміється, кепкує. «Чи я ж тобі не вродливий,

Чи не в тебе вдався, Чи не люблю тебе щиро, Чи з тебе сміявся? Люби

ж собі, моє серце, Люби, кого знаєш, Та не смійся надо мною, Як

коли згадаєш. А я піду на край світа... На чужій сторонці Найду

кращу або згину, Як той лист на сонці». Пішов козак сумуючи, Нікого

не кинув; Шукав долі в чужім полі Та там і загинув. Умираючи,
дивився, Де сонечко сяє... Тяжко-важко умирати У чужому краю!
Гатчина, 2 ноября 1838 року

ТАРАСОВА НІЧ (перша редакція)

На розпутті кобзар сидить Та на кобзі грає; Кругом хлопці та

дівчата — Як мак процвітає. Грає кобзар, виспівує, Вимовля словами,
Як москалі, орда, ляхи Бились з козаками; Як збиралась громадонька

В неділеньку вранці; Як ховали козаченька В зеленім байраці. Грає

кобзар, виспівує — Аж лихо сміється... «Була колись гетьманщина, Та

вже не вернеться. Було колись — панували, Та більше не будем! Тії

слави козацької Повік не забудем! Встає хмара з-за Лиману, А другая
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з поля; Зажурилась Україна — Така її доля! Зажурилась, заплакала,
Як мала дитина. Ніхто її не рятує... Козачество гине; Гине слава,
батьківщина; Немає де дітись; Виростають нехрещені Козацькії діти;
Кохаються невінчані; Без попа ховають; Запродана жидам віра, В

церкву не пускають! Як та галич поле крив, Ляхи, уніати Налітають,—
нема кому Порадоньки дати. Обізвався Наливайко — Не стало Кравчини!
Обізвавсь козак Павлюга За нею полинув! Обізвавсь Тарас Трясило

Гіркими сльозами: «Бідна моя Україно, Стоптана ляхами!» Україно,
Україно! Серце моє, ненько! Як згадаю твою долю, Заплаче серденько!

Де поділось козачество, Червоні жупани? Де поділась доля-воля,
Бунчуки, гетьмани? Де поділися? Згоріло А чи затопило Синє море

твої гори, Високі могили? Мовчать гори, грає море, Могили сумують,
А над дітьми козацькими Поганці панують. Грай же, море, мовчіть,
гори! Гуляй, буйний, полем! Плачте, діти козацькії,— Така ваша

доля! Обізвавсь Тарас Трясило Віру рятовати, Обізвався, орел сизий,
Та й дав ляхам знати! Обізвався пан Трясило: «А годі журиться! А

ходім лиш, пани-брати, З поляками биться!» Вже не три дні, не три

ночі Б’ється пан Трясило. Од Лимана до Трубайла Трупом поле

крилось. Ізнемігся козаченько, Тяжко зажурився, А поганий

Конецпольський Дуже звеселився; Зібрав шляхту всю докупи Та й ну

частовати. Зібрав Тарас козаченьків — Поради прохати: «Отамани
товариші, Брати мої, діти! Дайте мені порадоньку, Що будем робити?
Бенкетують вражі ляхи - Наше безголов’я». «Нехай собі бенкетують,
Нехай на здоров’я! Нехай, кляті, бенкетують, Поки сонце зайде, А

ніч-мати дасть пораду,— Козак ляха знайде».

Лягло сонце за горою, Зірки засіяли, А козаки, як та хмара, Ляхів

обступали. Як став місяць серед неба, Ревнула гармата; Прокинулись

ляшки-панки — Нікуди втікати! Прокинулись ляшки-панки, Та й не

повставали: Зійшло сонце — ляшки-панки Покотом лежали. Червоною

гадюкою Несе Альта вісти, Щоб летіли крюки з поля Ляшків-панків
їсти. Налетіли чорні крюки Вельможних будити; Зібралося козачество

Богу помолитись. Закрякали чорні крюки, Виймаючи очі; Заспівали

козаченьки Пісню тії ночі,— Тії ночі кривавої, Що славною стала

Тарасові, козачеству, Ляхів що приспала. Над річкою, в чистім полі,
Могила чорніє; Де кров текла козацькая, Трава зеленіє. Сидить ворон

на могилі Та з голоду кряче... Згада козак гетьманщину, Згада та й

заплаче!» Умовк кобзар, сумуючи: Щось руки не грають. Кругом хлопці

та дівчата Слізоньки втирають. Пішов кобзар по улиці — З журби як

заграє! Кругом хлопці навприсядки, А він вимовляє: «Нехай буде

отакечки! Сидіть, діти, у запечку, А я з журби та до шинку, А там

найду свою жінку, Найду жінку, почастую, З вороженьків покепкую».
[6 листопада 1838, С.-Петербург]

НА ВІЧНУ ПАМ’ЯТЬ КОТЛЯРЕВСЬКОМУ
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Сонце гріє, вітер віє
З поля на долину,
Над водою гне вербою

Червону калину;
На калині одиноке

Гніздечко гойдає, –
А де ж дівся соловейко?
Не питай, не знає.
Згадай лихо – та й байдуже…
Минулось… пропало…
Згадай добре – серце в’яне:
Чому не осталось?
Отож гляну та згадаю:
Було, як смеркає,
Защебече на калині –
Ніхто не минає.
Чи багатий, кого доля,
Як мати дитину,
Убирає, доглядає, –
Не мине калину.
Чи сирота, що до світа
Встає працювати,
Опиниться, послухає;
Мов батько та мати

Розпитують, розмовляють, –
Серце б’ється, любо…
І світ божий як великдень,
І люди як люди.
Чи дівчина, що милого
Щодень виглядає,
В’яне, сохне сиротою,
Де дітись не знає;
Піде на шлях подивитись,
Поплакати в лози, –
Защебече соловейко –
Сохнуть дрібні сльози.
Послухає, усміхнеться,
Піде темним гаєм…
Ніби з милим розмовляла…
А він, знай, співає,

Та дрібно, та рівно, як бога благає,
Поки вийде злодій на шлях погулять

З ножем у халайві, – піде руна гаєм,
Піде та замовкне – нащо щебетать?
Запеклую душу злодія не спинить,
Тільки стратить голос, добру не навчить.
Нехай же лютує, поки сам загине,
Поки безголов’я ворон прокричить.

Засне долина. На калині
І соловейко задріма.
Повіє вітер по долині –
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Пішла дібровою руна,
Руна гуляє, божа мова.
Встануть сердеги працювать,
Корови підуть по діброві,
Дівчата вийдуть воду брать,
І сонце гляне, – рай, та й годі!
Верба сміється, свято скрізь!
Заплаче злодій, лютий злодій.
Було так перш – тепер дивись:

Сонце гріє, вітер віє
З поля на долину,
Над водою гне з вербою

Червону калину;
На калині одиноке

Гніздечко гойдає, –
А де ж дівся соловейко?
Не питай, не знає.

Недавно, недавно у нас в Україні
Старий Котляревський отак щебетав;
Замовк неборака, сиротами кинув
І гори, і море, де перше витав,

Де ватагу пройдисвіста

Водив за собою, –
Все осталось, все сумує,
Як руїни Трої.
Все сумує, – тільки слава
Сонцем засіяла.
Не вмре кобзар, бо навіки
Його привітала.
Будеш, батьку, панувати,
Поки живуть люди,
Поки сонце з неба сяє,
Тебе не забудуть!

Праведная душе! прийми мою мову,
Не мудру, та щиру. Прийми, привітай.
Не кинь сиротою, як кинув діброви,
Прилини до мене, хоч на одно слово,
Та про Україну мені заспівай!
Нехай усміхнеться серце на чужині,
Хоч раз усміхнеться, дивлячись, як ти
Всю славу козацьку за словом єдиним

Переніс в убогу хату сироти.
Прилинь, сизий орле, бо я одинокий
Сирота у світі, в чужому краю.
Дивлюся на море широке, глибоке,
Поплив би на той бік – човна не дають.
Згадаю Енея, згадаю родину,
Згадаю, заплачу, як тая дитина.
А хвилі на той бік ідуть та ревуть.
А може, я темний, нічого не бачу,
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Злая доля, може, на тім боці плаче, –
Сироту усюди люде осміють.
Нехай би сміялись, та там море грає,
Там сонце, там місяць ясніше сія,
Там з вітром могила в степу розмовляє,
Там не одинокий був би з нею й я.

Праведная душе! прийми мою мову,
Не мудру, та щиру. Прийми, привітай.
Не кинь сиротою, як кинув діброви,
Прилини до мене, хоч на одно слово,
Та про Україну мені заспівай!

[1838, С.-Петербург]

[1]
Іван Котляревський. Худ. школи В. Боровиковського. 1819.

1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/UPQTFCiHGE_PnIEOe0yObA?feat=embedwebsite
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[1]Кониський О. Я. Тарас Шевченко-Грушівський: Хроніка його життя [До виходу першого

Кобзаря, стор. 8]

III

Після недугу Шевченко перебрався на кватиру в д[омі] булочника Даннеберга в 9-й лінії

Васильєвського острова. Що се була за кватира, про те повідав нам сам Шевченко: «Світличка,
казав би, з меблями, так се була б неправда. Вдовж передньої стіни над робочим столом висіло

дві полиці: на верхній стояли статуетки і коники барона Клодта, а нижня без ладу була завалена
книжками. В світличці — єдине вікно, та й те напівзакрите. На стіні проти вікна порозвішувані

виліплені з алебастру слідки ніг і рук, а поміж них маска Лаокоона із знаменитої натурщиці
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Фортунати» 189. Не скажу я, чи в цій самій кватирі жив Шевченко і тоді, як ходив до його на сеанси
дідич Петро Мартос. Останній про Тарасову тодішню кватиру повідає, що вона була недалеко від
Академії, але «під небесами», себто вельми високо; б.уло дві світлички: прихожа зовсім порожня,
а друга, з вікном круглястим, така маленька, що ледві містилося ліжко; та щось таке ніби стіл; на
сьому столі були порозкидані без ладу малярські пристрої та шматки паперу. Стояв ще мольберт
да покалічений дзиглик. Кватира не визначалася з охайності; скрізь лежав товстим шаром пил;
по підлозі валялися шматки паперу. По стінах стояли рами з натягненим полотном. На декотрих
з них були розпочаті патрети і малюнки» 190. Мені здається, що се та сама кватира, різниця між
ними невелика. Мартос бував у Шевченка на сам кінець р. 1839, коли вже вернувся і кватирував

з ним Штернберг. Останнього в степах киргизьких постиг такий недуг, що він мусив покинути

Оренбурщину і вернутися до Петербурга. Вернувся він просто на кватиру до Шевченка 16 грудня

і кватирував з ним до весни р. 1840. Тоді з Шевченком жив убогий молодий поляк студент

Демський. Вечером Демський вчив Шевченка мови французької. Поспіх в науці, мабуть, йшов
добре; бо під час, коли вернувся Штернберг, Шевченко з Демським перекладали Польдекокового

«Брата Якова». Коли потім Демський помер, французькі книжки його перейшли до Тараса 191.
189 Поэмы и повести. — С. 468 — [469]. 190 [2]Вестник Юго-Западной и Западной России. — 1863.
— Кн. X. — С. 32. 191 Кобзар. — Т. III (Художник). — С. 54, 59, 88. Коментар: Не скажу я, чи в

цій самій кватирі жив Шевченко і тоді, як ходив до його на сеанси дідич Петро Мартос. — Ні, не в
цій, а на верхньому поверсі будинка Г. І. Аренса на 7-й лінії Васильєвського острова, де Шевченко

мешкав разом з художником Г. К. Михайлович (з літа до середини листопада 1839 р.) (Жур П.
В. Шевченковский Петербург, с. 150 — 151). Коли з кінця грудня 1839 р. до початку лютого 1840
р. Шевченко захворів на тиф, його узяв до себе й доглядав художник Ф. П. Пономарьов.
Епізод з гусаком і крилами ангела помилково приписаний Ф. Пономарьовим Шевченкові. З
розшуканого Г. П. Паламарчук листа Ф. Пономарьова до М. О. Рамазанова, написаного не

пізніше 1861 р., з’ясувалося, що справжнім «героєм» цього епізоду був не Шевченко, а Г. К.
Михайлов (Паламарчук Г. П. Про деякі нові атрибуції та датування малярських творів Т. Г.
Шевченка. — У кн.: Питання шевченкознавства: Т. Г. Шевченко та його сучасники. — К., 1978.
— С. 69—74).
[3]Попередня [4]Наступна

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/4899.html

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/25956.html

3. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/24817.html

4. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/27153.html

1.3.5 (2007-06-05 07:22)

[1]Кониський О. Я. Тарас Шевченко-Грушівський: Хроніка його життя [До виходу першого

Кобзаря, стор. 9]

По приїзді Штернберга Демський перебрався на другу кватиру.
Жили вони убого, грошей браковало.
Зимою в Петербурзі дні незвичайно малі, просто, як справедливо писав потім Шевченко до Квітки,
«ні день, ні ніч, а так, чортзна-що таке; прокинешся рано, тільки що заходишся малювати, дивися,
вже й ніч. Тільки пензлі миєш, більш нічого». Одно слово, без світла не багацько встигнеш зробити

за день! Коли без світла, напр[иклад], у грудні можна обійтися з 10 до 2 години дня, то се ще й

добре. Тим-тоШевченко і Штернберг мусили «за останні гроші» придбати собі робітницьку лампу.
Як же вони зраділи, принісши її до своєї кватири! «Принесли її в свою келію, засвітили ще серед
білого дня, посідали біля неї і наче діти ті маленькі забавлялися нею». Після першої радості

Штернберг взяв книжку і почав читати до лампи; а Шевченко взяв якусь малярську роботу і сів з

другого боку лампи; та отак «удень з огнем» і просиділи до 5-ої години, доки не пішли на лекції.
В Академії усій натурній класі оповістили про своє придбання. Покликали декого з товаришів

подивитися на те диво і справили «вечірку», себто чай з сухарями. Ми, — додає Шевченко, —
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«були тоді убогими, але невинними дітьми. Боже, куди залетіли оті дні ясні, дні золоті! Куди
поділася непорочна сем’я юнаків натхненних?!» 192. Таким чином, бачимо, що через увесь 1839 рік
житлом Шевченка була дійсне убога келія, коли не в землі де, під чотирьохосадною кам’яницею,
дак десь «під небесами». Але ж як легко було б Шевченкові проміняти убогу келію на ясні

світлиці в кватирі Брюллова! Та ні ж: почуття волі, почуття незалежності не дало йому того

вчинити. В оцій убогій його келії разом з Штернбергом перебував якийсь час і знаменитий

художник Айвазовський. Останній не сподобався тоді Шевченкові: наш поет спостеріг, що у

Айвазовського «є щось несимпатичне, нехудожницьке, таке щось ввічливо холодне, що відтручає

від його» 193. Навесні р. 1820 [1840?] Штернберг і Айвазовський на одному пароході поїхали за

границю. Провести першого зібралося чоловіка десять художників, а вже ж між ними і Шевченко,
а проводити Айвазовського не було нікого. З того часу не судилося вже Шевченкові бачитися з

Штернбергом: останній помер в Римі того самого (1847) року, коли друга його Тараса постигла

катастрофа заслання. Час, проведений з Штернбергом, лишився в Тарасовій пам’яті яко ліпші дні
його віку. Вже на порозі з «смердячої казарми» (1857) Шевченко, згадавши Штернберга, пише:
«Незабутні, золоті дні! (1839) Ясним сном радощів прилетіли ви перед мене і лишили нестертий

слід чарівних споминок. З Штернбергом ми тоді (1840) були ще тільки юнаки, що ледві вбилися
в пір’я» 194. 192 Поэмы и повести. — С. 469. 193 Кобзар. — Т. III (Художник). — С. 65. 194

Записки... — С. 55. [(Запис від 10 лип. 1857 р.)]. Коментар: Ми знаємо, що до визволення

з крепацтва Шевченко був людина майже темна. — Кониський, як бачимо, поділяє концепцію
«пізновихованого генія» (Б. Дізраелі), яку М. Чалий приклав до Шевченка і яку можна визнати

лише частково. Звичайно, в дитинстві та юності Шевченко не дістав систематичної освіти, однак
з великим зацікавленням та емоційністю всотував увесь масив народної та церковної культури —
спершу через оточення (пісні матері, народні свята, псалми, серед них і сковородинські, думи, пісні
кобзарів, історичні перекази односельців, особливо діда Івана Швеця), церковні служби й книги

(Псалтир знав напам’ять). Живучи у В. Ширяєва з 1832 р., нишком брав книжки з його бібліотеки

й читав ночами на горищі, підслуховував під дверима вітальні домашні читання тощо. Від часу

знайомства з І. Сошенком та А. Мокрицьким зв’язки Шевченка з студентською молоддю швидко

поширювались Він став бувати на виставках та в музеях. Мокрицький увів Сошенка й Шевченка

в літературний гурток Є. П. Гребінки, й це мало колосальне значення для стрімкого зросту

літературної освіти молодого поета. Він і сам почав писати вірші. Усе це відбувалося задовго

до березня 1838 р., але, безперечно, саме яскраво виражена подвійна талановитість Шевченка

спричинялася до благої зміни його долі. [2]Попередня [3]Наступна

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/4899.html

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/26893.html

3. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/27504.html

1.3.6 (2007-06-06 07:34)

[1]Кониський О. Я. Тарас Шевченко-Грушівський: Хроніка його життя [До виходу першого

Кобзаря, стор. 10]

IV

Не можна сказати, що матеріальне убожество Шевченка, в якому він перебував р. 1839, залежало
від недостачі заробітків. Заробітки траплялися йому, та раз, браковало йому на їх часу вільного, а
друге, — траплялося й таке, що замозольованого заробітку він в вічі не бачив; бо заказники роботи
не платили йому за працю. Ми зараз запевнимося, що й Сошенко, а за ним ще гірш і Чалий зовсім

не по правді попрікали Шевченка гулянками. Останній пише 195, що світські гулянки і артистичні
«кутежи» (загри), від яких силковався Сошенко здержати Шевченка, але від яких не спроможен був
здержатися і сам великий учитель Шевченка— Брюллов, ідол академічної молодіжі, лишили сліди
на увесь останній вік Тарасів і темною плямою лягли на дорогу нам пам’ять Кобзаря. З яких фактів
д. Чалий вивів такий свій осуд, мені не відомо. Покладатися на самого Сошенка не можна, раз,
через те, що й він не подав ніже єдиного факту, а друге те, що з Тарасом він розцурався з початку
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лютого р. 1839, і до виїзду свого з Петербурга, себто до осені того року, вони ворогували: значить,
Сошенкові й не можна було докладно знати, яким життям живе Шевченко; а коли й доходили до
ушей його які недобрі вісті про Тараса, дак чи перевіряв же їх Сошенко? Чи звертав він увагу на те,
що нема чоловіка без вади і що «лихі вісті не лежать на місці». Стежачи по тих матеріалах, які є у
мене, оскільки можливо день скрізь день життя Шевченка за р. 1839, я не бачу ніже єдиного факту
на такий осуд, який висловлено в книзі Чалого. Навпаки, я бачу що інше. Перш за все, я помічаю
невсипущу працюШевченка біля своєї освіти. Ми знаємо, що до визволення з крепацтва Шевченко

був людина майже темна. Се він і сам бачив і тямив. Викуплено його з крепацтва тоді, коли йому
йшов вже 25 рік; се такий час, коли велика більшість людей кінчає вже свою шкільну освіту. Годі
було гадати й Шевченкові про освіту систематичну. Та для неї і матеріальних достатків у його не
було. Отже, коли ми, пам’ятаючи усе оце, звернемо увагу на ту освіту, якої надбав собі Шевченко

без шкільної запомоги, без системи, без керманича, так не можемо за такими обставинами не

вважати освіти його доволі високою. Вже ж, щоб надбати її, чоловікові хоч би з якою великою

кебетою прирожденною, так треба на те перш за все часу. У Шевченка велика сила часу йшла

на освіту і науку в малярстві. 195 Чалий. Жизнь и произведения [Т. Гр.] Шевченка. — С. 35.
Коментар У Шевченка велика сила часу йшла на освіту і науку в малярстві. — Свідченням цього

є не лише повість «Художник», де відбито у художньо трансформованій формі спогади Шевченка,
а й документи з часу навчання в Академії мистецтв, а також його щоденник, у якому висловлено
судження автора про десятки творів художників, композиторів, письменників, філософів тощо, які
демонструють справді світовий рівень його освіченості, культури. [2]Попередня [3]Наступна

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/4899.html

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/27153.html

3. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/27892.html

1.3.7 (2007-06-07 07:26)

[1]Кониський О. Я. Тарас Шевченко-Грушівський: Хроніка його життя [До виходу першого

Кобзаря, стор. 11]

За ту освіту, якої надбав собі Шевченко, мусимо дякувати, опріч Гребінки, більш за всіх Брюллову.
Тарас користується з його бібліотеки. Він читає з поради Брюллова Біблію, історію Греції,
історію віків середніх. Перечитує найліпші романи Вальтера Скотта і т. ін. Уважно читає твори

польських і російських письменників; твори інших письменників іноземних в перекладі на мову

російську, як Гомер, Сократ, Гете, Шіллер, Шекспір і інші. Перегодом бере до себе на кватиру

студента Демського, щоб учив його мови французької, і ходить з ним слухати відчити професорів

університетських і Академії медицинської: слухає відчити професора Куторги з зоології; професора
Буяльського з фізіології і т. ін. 196 До класів Академії художеств Шевченко навідується так

ретельно, що боїться хоча раз який не бути в класі 197. От як Шевченко проводив свій час:
«Вставши вранці, — каже він, — іду о годині 9-й до класу живописі. О годині 11-й іду чи до Карла
Павловича, чи до господи поснідати чим Бог послав та й знов іду до класи і працюю до години

четвертої. По обіді знову до класи. О годині 7-й йдемо з Штернбергом до театру, або, погулявши
по набережжю Неви, вертаємось до господи. Я що-небудь читаю голосно, а він працює коло

малюнків, або він читає, а я малюю». З Брюлловим він оглядує Ермітаж і інші галереї малюнків, і
кожен раз такі оглядини були «блискучими лекціями з теорії живописі: кожен раз кінчився Танєром
198, а найпаче його «Казармою». Коли траплялося з своїм великим учителем бувати в театрі або

де на «островах», у знайомих, навіть у ресторані Юргенс, і тут Шевченко пильнував користоватися

з освічених думок, досвіду і розуму Брюллова. До ресторану Юргенс Брюллов навідувався теж

задля спостереження. Тут він, яко сущий артист, любив спостерігати різнохарактерне товариство:
тут і художник, і бідолашний урядник з сенату, і бліді худорляві студенти з університету. Але й
тут, вечеряючи з своїми учнями, Брюллов здіймав бесіду про штуку і в товариській розмові поучав
своїх учнів непомітно для них самих. Не диво, що, рівняючи мимоволі оцього свого учителя до

колишнього, до неотеси Ширяєва, Тарас вважав Брюллова «колосальним» і «благоговів перед його
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розумом, тактом, освітою і добрістю» 199. 196 Кобзар. — Т. III. (Художник). — С. 57. 197 Ibidem.
— С. 83. 198 Тенірсом. — Ред. 199 Див. опов[ідання] «Художник». [2]Попередня [3]Наступна

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/4899.html

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/27504.html

3. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/27968.html

1.3.8 (2007-06-08 07:15)

[1]Кониський О. Я. Тарас Шевченко-Грушівський: Хроніка його життя [До виходу першого

Кобзаря, стор. 12]

Не без того, що, може, часом в веселому товаристві не обходилося і без товариської чарки.
Веселі гулянки товариські властиві молодому віку кожної людини, а тим паче людям з душею

артистичною; з серцем, повним любові до чоловіка, огрійливої, наче сонечко весняне; не

охолодженої ще гірким досвідом життя. Коли Шевченко і справляв веселі гулянки товариські,
то, опріч того, що вже я висловив про них, вони були вряди-годи, були неминучою потребою,
раз, яко спочинок після довгої дняної праці, а вдруге, — й на те, щоб залити тяжкі виразки життя
минулого; а ті виразки тоді ще були доволі свіжими. Гулянки ті лишили на житті Тараса геть не ту
пляму, про яку говорять біографи його, а «нестертий слід чарівних споминок про незабутні золоті

дні молодого віку, що пролетіли сном радощів». Нарешті бачимо, що скоро гулянки заходили і

в кватирі товаришів Тарасових, що жили з ними, Елькана і Михайлова, дак Тарас пильновав від

тих оргій утікати і відмовив в кватирі Елькану і Михайлову 200. «Не хотів би я, — каже він, —
та треба буде, коли оргії не зникнуть». На мою думку, такими гулянками не годиться попрікати.
Молодість — найліпший час в житті чоловіка, і тільки серце заскориніле, що не мало власної

молодості або забуло про неї, не хоче знати, що молодість двічі не буває!.. на час прийде і швидше
втікає. На мою думку, коли б Шевченко і справді справляв навіть товариські загри, то вони не

шкодили йому пильно працювати біля освіти і штуки малярської. В Академії над малярством

Шевченко працював з добрим успіхом. Вже 29 квітня р. 1839 рада академічна за його малюнок

присуджує йому в нагороду срібну медаль. В Академії він ішов третім по успіхах, Брюллов був

завжди задоволений з його, і більшої хвали для себе, яко для художника, Тарас не шукав; одначе
не можна сказати, щоб він байдуже стосувався до нагород за успіхи. Чувство самоповаги, що
таки доволі високо і глибоко було розвинене у його, не давало йому нехтовати нагородами за

успіхи в живописі. От що розповів нам Тарас про своє духове становище під годину дожидання

присуду йому нагороди радою академічною 201. «Я боявся йти в Академію. Брама академічна

здавалася мені пащею, роззявленою у якогось страшного звірюки. Одначе ж, втомившись, ходячи
по вулиці, я перехрестився і перебіг через страшну браму. В коридорі другої осади блукали мої

нетерплячі товариші, наче тіні ті біля Харонового перевозу. Я пристав до їх гурту. Професори були
вже в конференційному залі. Жахлива хвилина наближалася. З круглого залу вийшов інспектор.
Я першим зустрівся з ним. Проходячи повз мене, він шепнув мені: «Поздоровляю!» Ніколи на

своїм віку я не чув та й не почую такого слова солодкого, гармонічного. Я прожогом кинувся до

господи». 200 Кобзар. — Т. III. (Художник). — С. 76 — 77. 201 Ibidem. — С. 68. [2]Попередня
[3]Наступна

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/4899.html

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/27892.html

3. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/31461.html

1.3.9 2. ЛИСТ ДО М. Г. ШЕВЧЕНКА. 2 березня 1840. С.-Петербург
(2007-06-09 07:28)

Санкт-Петербург. Марта 2 — 1840.
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Брате Микито, треба б тебе полаять, та я не сердитий. Нехай буде так, як робиться. Бач за що я
тебе хочу лаять, чом ти, як тілько получив моє письмо, до мене не написав, бо я тут турбувався.
Трапляється, що письма з грішми пропадають, — а вдруге за те, що я твого письма не второпаю,
чортзна по-якому ти його скомпонував, ні по-нашому, ні по-московському— ні се ні те, а я ще тебе
просив, щоб ти писав по-своєму, щоб я хоч з твоїм письмом побалакав на чужій стороні язиком

людським. Ну, та й за те спасибі, а тепер ще ось що. Просиш грошей більш-менш — чи багато

тобі їх треба? Ну, та гроші така річ, що хоч і сто рублів, то не пошкодить, а поки їх у мене не

трапилось — то возьми поки що 50 руб[лів] асигнацій, а коли треба буде ще, то напиши. Та знай,
що мені гріх позичать братам гроші — коли трапляться, то так дам, а коли ні [?], то вибачайте.
Що-то як маляр, то вже скрізь понамальовує всякої всячини. Ти вибачай, забув, що письмо до

тебе, та й ну малювать — задумую[сь] іноді, не тобі кажучи.
Поцілуй старого діда Івана за мене і поклонись всій рідні нашій, яка єсть, доглядай сестру Марусю

та, коли можна, помагай і бідній Ярині — а малярові поганому скажи, коли він не схаменеться,
то опиниться там, де йому і не снилось. Кланяйся сестрі Катерині і Антонові, братові Йосипові
і всім, хто мене не забув. Може, я літом приїду побачиться, коли матиму час, та навряд, треба
перш добре вивчиться малювать.
Скажи Іванові Федьорці, нехай він до мене напише письмо окроме— та тілько не по-московському,
а [то] і читать не буду. — Кланяйся йому.
Оставайся здоров.

Твій брат Тарас Шевченко

Як тілько получиш моє письмо, зараз пиши до мене — та поклонися Івану Станіславичу

Димовському.

Подається за автографом (ІЛ, ф. 1, № 239).
Вперше надруковано в журналі «Киевская старина» (1891. — № 2. — С. 211 — 212). Перед тим

репродуковано в тому ж журналі: Киевская старина. — 1889. — № 9. — С. 762 — 763.
Вперше введено до збірника творів у виданні: Шевченко Т. Твори: В 2 т. — СПб., 1911. — Т. 2.
— С. 344.
Відповідь на лист брата Микити, нині не відомий.
Перша згадка про автограф цього листа є в листі В. П. Горленка до О. М. Лазаревського від

22 січня 1890 р.: «Прошу прислать письма Шевченко (йдеться про лист від 2 березня 1840 р. до

брата Микити та про лист до М. М. Лазаревського від 20 грудня 1847 р. — Ред.). Я сделаю, что
смогу, и возвращу вовремя. У Чалого не оказалось письма к Никите 1840 г. Не то ли это письмо,
о котором сообщил в „К[иевской] ст[арине]“ доктор Талько-Гринцевич (Киевская старина. — 1889.
— № 9. — С. 758 — 763), который сам, впрочем, его не видел? Как попало оно к Терещенку?
Не откажите сообщить об обоих письмах все, что Вам известно» (Т. Г. Шевченко в епістолярії

відділу рукописів. — К., 1966. — С. 120).

Поцілуй старого діда Івана... — Йдеться про І. А. Шевченка.
... доглядай сестру Марусю... — Сестра Маруся осліпла, і Шевченко часто просить допомагати

їй, сам допомагає матеріально.
... помагай і бідній Ярині — а маляреві поганому скажи, коли він не схаменеться, то опиниться

там, де йому і не снилось. — Мова йде про чоловіка сестри Ярини Ф. К. Бойка, який пиячив і

знущався над дружиною.
Може, я літом приїду побачиться... — Бажання Шевченка зустрітися з рідними здійснилося тільки

влітку 1843 р. під час першої подорожі в Україну.
Скажи Іванові Федьорці... — Федьорка Іван Пилипович — сусід родини Шевченків у с Кирилівка.

Див. [1]спогад Варфоломія Шевченка.
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НАЧЕРКИ НА ЛИСТІ ДО БРАТА, М. Г. ШЕВЧЕНКА. Чорнило. 2.ІІІ 1840.

[2]

[3]

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/28919.html

2. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/ji3-jQhBYOmiLWw0RtJySg?feat=embedwebsite

3. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/hvkMmhKMdeU_QmjUK-MIfQ?feat=embedwebsite
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1.3.10 Виписи з актів громадянського стану (2007-06-10 08:26)

№ 1. 1814 р., лютого 25. Запис у метричній книзі села Моринець Звенигородського повіту

Київської губернії про народження Т. Г. Шевченка

Часть первая о рождавшихся в 1814-м году

Число рождения У кого кто родился Число крещения Кто восприемники

10. 25. Месяц февраль . . . . . . . . . . . . . . . У жителя села

Моринец Григория Шевченка и жены его Екатерины 1 родился сын Тарас.
Молитвовал и крестил иерей Алексий Базаринский 28 Григорий Иванович

Дяденко, житель моринский

ДМШ, А-60, арк. 24. Оригінал.

1 В оригіналі закреслено «Агафии» і іншою рукою написано «Екатерины».

[1] № 2. 1816 р., березня 9. З «ревизской сказки» про сім’ю
Т. Г. Шевченка 1816 года марта 9 дня Киевской губернии Звенигородского уезда села Кириловки

Семьи Мужской пол По последней ревизии состояло и после оной прибыло

Из того выбыло Ныне налицо Женский пол Во временной отлучке Ныне

налицо

№ Крестьяне Лета Когда именно Лета Крестьяне С которого времени

Лета

32. Иван Андреев Шевченко 55 59 1 Ивана Андреева жена Марфа 50
Ивана Андреева от первой жены сын Григорий Переведенные с села

Моринец 1816 года 30^ 2 Его же от первой жены дочь Евдокия 14
Его же от второй жены дочь Домна 12
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Григория Иванова сыны: новорожденные Григория Иванова жена

Никита 5 Екатерина 30 3
Тарас 2 Его же дочь

Екатерина 12
Ивана Андреева сын Емельяна Иванова жена Татьяна 30
Емельян 22 26
Ивана Андреева Его же дочь Устина 1
сын Сава 19 23

Саввы Иванова жена Дария 19
Его же дочь Параскева 1

Ивана Андреева [сын] от первой жены Павел 15 19

ДАКО, ф. 280, оп. 2, спр.. 314, арк. 10. Оригінал. 1 Дідові Т. Г. Шевченка Іванові

Андрійовичу було тоді 54 роки, він народився у 1762 р. 2 Батькові Т. Г. Шевченка Григорію

Івановичу було тоді 35 років, він народився у 1781 р. 3 Матері Т. Г. Шевченка Катерині

Якимівні було тоді 33 роки, вона народилася у 1783 р. № 3. 1823 р., січня 29. Запис у

метричній книзі села Кирилівки Звенигородського повіту Київської губернії про одруження сестри

Т. Г. Шевченка Катерини Тетрадь епархии Киевской Звенигородского повета села Кириловки

Богословской церкви о родившихся, браком сочетавшихся и умерших 1823 года

№ Кто имян[н]о венчанны Число венчания Кто были поручители

7. Месяца января . . . . . . . . . . . . Антоний Григориев сын

Красицкий, житель села Зеленой, крестьянин, имеющий от роду 28-м год,
холост, с девицею села Кириловки жителя крестьянина Григория

Грушивского 1, дочерью Екатери- 29 Поручители были Мирон Шевченко и

Павло Грушивский, жители кириловские

№ Кто имян[н]о венчанны Число венчания Кто был поручители

ною, имеющею от роду 15-ть 2 лет по учинении обысков и по приведении

родственников к присяге первым браком венчаны кириловской богословской

церкви иереем Григорием Кошицом

ЦДІА УРСР, ф. 127, оп. 1012, спр. 1511, арк. 93 зв. Оригінал. Дата на документі поставлена

помилково. 1823 рік — не високосний. 1 Грушівський — вуличне прізвисько діда Т. Г. Шевченка

Івана Андрійовича Шевченка, за дівочим прізвищем його першої дружини Горпини Сергіївни

Грушівської. 2 Сестрі Т. Г. Шевченка Катерині було тоді вісімнадцять років, вона народилася

20 листопада 1804 р. № 4. 1823 р., серпня 20. Запис у метричній книзі села Кирилівки

Звенигородського повіту Київської губернії про смерть матері Т. Г. Шевченка Катерини Якимівни

Шевченко Тетрадь Епархии Киевской Звенигородского повета села Кириловки Богословской

церкви о родившихся, браком сочетавшихся и о умерших 1823 года генваря с 1-го дня...

Мужска Женска Число умерших Кто имянно померли Лета от роду Какою

болезнию Кем исповеданны и причащены Где погребены

Мужска Женска

6 20 Месяца августа Села Кириловки жителя Григория Грушивского жена

Екатерина умре 32 1 С натуральной болезни Иереем Григорием Кошицом

На определенном кладбище
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ЦДІА УРСР, ф. 127, оп. 1012, спр. 1511, арк. 95. Оригінал. 1 Матері Т. Г. Шевченка Катерині

Якимівні було тоді 40 років. http://picasaweb.google.com.ua/litopys/invaWB #5175005849940898338
№ 5. 1823 р., жовтня 7. Запис у метричній книзі села Моринець Звенигородського повіту Київської

губернії про одруження батька Т. Г. Шевченка— Григорія Івановича Шевченка з удовою Оксаною

Антонівною Терещенко Часть вторая о бракосочетавшихся 1823-го года

№ Кто имянно венчанны Число венчания Кто поежане 1 или поручители

16. . . . . . . . . . . . . . Октября Григорий Иванов Шевченко по

первой жене вдов, имеющий от роду лет 45 2, житель села Кириловки, со

вдовою умершего крестьянина Калинника Терещенка женою Ксениею имеющею

от роду лет 35-ть. По учинений обысков и по приведении родственников к

присяге обвенчанны приходским священником Иосифом Радзиевским 7 Яким

Бойко, Савва Терещенко, жители села Моринец

ДМШ, А-60, арк. 119 зв. Оригінал. 1 Поежане — учасники весільного поїзда. 2 Батькові Т. Г.
Шевченка Григорію Івановичу було тоді 42 роки. № 6. 1825 р., березня 21. Запис у метричній книзі
села Кирилівки Звенигородського повіту Київської губернії про смерть батька Т. Г. Шевченка

Григорія Івановича Шевченка Метрическая тетрадь Киевской епархии Звенигородского повета

села Кириловки Богословской церкви о родившихся, браком сочетавшихся и умерших с 1-го числа
месяца января 1825 года

№ Кто имянно померли Лет от роду Какою болезнию Кем исповеданны и

причащены Где погребены

Мужска Женска Мужска Женска

9. 21 Месяца марта . . . . . . . Села Кириловки житель Григорий

Грушивский умре 39 1 С натуральной болезни Иереем Григорием

Кошицом На учрежденном кладбище
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ЦДІА УРСР, ф. 127, оп. 1013, спр. 164, арк. 736. Оригінал. 1 Батькові Т. Г. Шевченка Григорію

Івановичу було тоді 44 роки. [2] Подається за виданням: [3]Тарас
Шевченко: Документи та матеріали до біографії. Київ, 1982.

1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/0I_txkHrdUrghAp7PNP-JQ

2. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/fV-SWQ4h8aAuRNepYHkyKw?feat=embedwebsite

3. http://izbornyk.org.ua/shevchenko/docum.htm

1.3.11 Споминки Варфоломія Шевченка про початок листування (2007-06-11 07:52)

* *

[...] Я довідався, що Тарас живе у Петербурзі і учиться живописі. Пишучи лист від Микити, я
не знаю, від чого і як прийшла мені охота приписати і від себе поклін Тарасові. Через якийсь час
Микита знов прийшов, просячи прочитати відповідний лист, котрий він одібрав від Тараса. Тарас
передавав і мені поклін. То була наша перша завічна знаємість.
Усі свої листи до Микити Тарас писав по-українськи: я й подумав, що він пише по-українськи через
те, що думає, що ми такі дурні, що й не розуміємо по-великоруськи. Мене це образило, одначе я
нікому про це ні слова не сказав; а Микита просто розсердився і просив, щоб написав про це до

Тараса. Не пам’ятаю вже добре, що іменно я написав на таку тему... Трохи потроху далі Тарас

іноді, хоч і рідко, писав до мене, просячи переказати братам його то те, то інше. Дуже жалко,
що я не зберіг перших листів Тараса! Пам’ятаю добре одно: довідався Тарас, що маляр Федір

Бойко, жонатий з його сестрою, почав напиватися через міру і зобіжає з п’яних очей свою жінку

— Тарасову сестру. От і пише через мене до Микити Тарас такий лист: «скажи отому поганому

маляреві, що як він не покине пити та бити сестру, то, єй-богу, піде в солдати». Пам’ятаю ще,
що раз Тарас, пишучи до мене, додав: «скажи братові Микиті, що як писатиме до мене, то нехай
пише по-нашому, бо як ні, то й читати не буду [...]». Тоді я зрозумів, що Тарас бажає мінятися хоч
ізрідка рідним словом; з того часу я раз у раз писав до нього по-нашому.

В. Г. Ш[евченко], Споминки про Тараса Григоровича Шевченка, «Правда», 1876, № 1, стор.
24 — 25. [Див. [1]повний текст.]
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Див. також листи до брата Микити: [2]лист 1, [3]лист 2.

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/spog04.htm

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/26155.html

3. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/28392.html

1.3.12 ЩОДЕННИК 1857-1858 рр. (2007-06-12 06:28)

Наприкінці заслання, коли питання звільнення було майже вирішене, Шевченко завів зошит, щоб
записувати, що з ним та навколо нього відбувається. Журнал поета писався не як особисті нотатки,
а як своєрідний автобіографічний твір; зошит був відкритий для друзів. Зараз ми можемо тільки

здогатуватися, хто з «френдів» його читав регулярно, кому пощастило ознайомитись хоча б з

фрагментами. У цьому колі могли бути Костомаров, Лазаревський, Щепкін та ін. Декому з

випадкових попутників пощастило зробити запис у щоденнику поета, нині їхні імена відомі тільки
завдяки цьому.

Сьогодні, рівно 150 років по тому, якщо не враховувати зміну дат, за допомогою віртуального

журналу ми з вами можемо також стати втаємниченими читачами, переживаючи разом з

Шевченком один рік його життя.

Отже, у спільноті розпочинається нова гілка, розрахована на цілий наступний рік. Зрозуміло,
прив’язаний до календаря щоденник порушить попередній послідовний виклад біографії за

роками, але, сподіваюсь, зробить образ Кобзаря об’ємнішим. Так поєднаються роки творчого

злету з останніми роками життя поета.

Щоденник публікується у сучасному російському правописі за виданням:
ШЕВЧЕНКО Т. Г. Зібрання творів: У 6 т. (вид., автентичне 1 — 6 томам «Повного зібрання

творів у дванадцяти томах») / Редкол.: М. Г. Жулинський (голова) та ін. — К.: Наук. думка,
2001 —
ISBN 966-00-0625-X
Т. 5: Щоденник. Автобіографія. Статті. Археологічні нотатки. «Букварь южнорусский». Записи

народної творчості. — 496 с: портр.
ISBN 966-00-0186-X

[ЩОДЕННИК]
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Джерело тексту:
автограф в окремому саморобному зошиті-альбомі, виготовленому з дев’яти пронумерованих

менших зшитків, оправленому в гарний коричневий сап’ян, з витисненими на лицевому боці

оправи золотом словами: «Дневник Шевченка с 12 июня 1857 до 13 июля 1858 года», нижче —
«12 июля 1858 года», з написом рукою М. М. Лазаревського на звороті останнього, 104-го аркуша:
«Этот дневник подарен Т. Г. Шевченком 12 июля 1858 года в день именин Лазаревского» (ІЛ, ф.
1, № 104).
Подається за автографом. Уточнюється за автографом текст уривка в записі від 25 червня

1857 р.: «... я имел случай просидеть под арестом в одном каземате с колодниками и даже с

клейменными каторжниками и нашел, что к этим заклейменным злодеям слово „несчастный“
более к лицу, нежели этим растленным сыновьям беспечных эгоистов родителей» (друкується
«беспечных эгоистов родителей», а не «безличных эгоистов родителей», як помилково друкувалося
досі, зокрема, у виданнях: Шевченко Т. 1) Повне зібрання творів. — К., 1927. — Т. 4. — С 20;
2) Повне зібрання творів у десяти томах. — К., 1951. — Т. 5. — С 18; 3) Повне зібрання

творів у шести томах. — К., 1964. — Т. 5. — С. 31). У реченні «И если бы боцман мне

не указал его» (запис від 29 серпня 1857 р.) виправляється «боцман» на «лоцман» (уніфікується
слововживання за загальним змістом твору). В записі від 6 лютого 1858 р. на місці залишеного

поетом пропуску проставлено число випускниць Нижньогородського інституту шляхетних дівчат

— [23]. Пропущені в автографі через недогляд слова встановлюються за контекстом (кон’єктури
вводяться в тексті у квадратових дужках). Шевченкові написання власних імен (Залецкий, Штербер,
Бетговен, Гумбольд, Шейгель, Желиковский), розбіжне написання окремих прізвищ (Кроневич —
Кроникевич, Рыбочкин — Рыбушкин), переплутані ініціали (Э. А. Бабкин, хоч ініціали мають

бути — А. Э.; Д. А. Улыбышев — А. Д.; Н. А. Муравьев — А. Н.; В. А. Станкевич —
А. В) послідовно зберігаються; правильне їх написання подається у коментарях при першій їх

згадці. Позначені ініціалами прізвища, імена та по-батькові (Ч[арц] — с. 15, П[еровский] — с 23,
Н[астасия] И[вановна] — с 69, С [апожников], К[ишкин], А[лександр] А[лександрович] — с. 102,
Ф[едор] П[етрович] — с 119, В[ладимир] И[ванович] — с 136, М[ихайло] С[еменович] — с 140), власні
назви («О[течественные] з[аписки]», «К[нязь] Пожарский» тощо), скорочення типу г[раф], г[енерал],
губ[ернатор], м[адам], м[есье] тощо розкриваються і доповнюються в квадратових дужках.
Записи, зроблені на прохання поета іншими особами, друкуються іншим шрифтом.
Датується за автографом, де перший запис позначено «12 июня» (1857 р.), останній — «13 июля»
(1858 р.): 12 червня 1857 р., Новопетровське укріплення — 13 липня 1858 р., С.-Петербург.
Вперше надруковано за автографом із багатьма вимушеними купюрами й переробками тексту з

огляду на цензуру в журналі «Основа» (підготовка тексту Л. М. Жемчужникова): 1861. —№ 5. —
С. 6 — 13; № 6. — С. 5 — 16; № 7. — С. 7 — 18; № 8. — С. 3 — 15; № 9. — С. 13 — 24; № 11.
— С. 6 — 16; 1862. — № 1. — С. 7 — 16; № 2. — С. 3 — 29; № 3. — С. 20 — 33; № 4. — С. 31
— 45; № 5. — С. 14 — 25; № 6. — С. 3 — 14; № 7. — 17 — 29; № 8. — С. 5 — 20.
Цензурні умови не давали змоги подати повний текст щоденника і змушували пропускати

політично гострі записи поета й переробляти деякі місця. До цього додавалися перешкоди іншого,
етичного порядку. Писаний у 1857 — 1858 рр., щоденник був ще надто свіжим документом, щоб
його можна було друкувати повністю одразу ж по смерті поета. Згадувані в ньому особи були ще
живі й, природно, могли б обурюватися публікацією деяких місць щоденника, що їх стосувалися.
Надруковані в «Основі» уривки обіймали майже весь текст щоденника, але містили численні

купюри, іноді досить великі (не вміщено, зокрема, запис від 21 червня 1857 р.), в окремих випадках
— часткові переробки тексту. Частина прізвищ була зашифрована.
Проте й така, скорочена публікація, з купюрами цензурного та етичного характеру, викликала
докори на адресу журналу. Закінчуючи у восьмій книжці 1862 р. друкування щоденника, редакція
зазначала у примітці: «Нас упрекали, зачем мы печатали весь Дневник сподряд, не исключая

многих мелочей — и не занимательных, и в то же время слишком обнажающих темные стороны

домашней жизни поэта. По мнению этих строгих судей, образ поэта должен оставаться светлым

и величавым, как его произведения: следовало выбрать лучшие страницы из Дневника, а не

помещать таких подробностей, которые прочесть было бы неприятно самому Шевченку».
Не прийнявши цих закидів, редакція «Основи» так виклала свою точку зору на щоденник поета:
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«Мы руководились иною мыслью; мы, напротив, жалеем, что принуждены были выпустить

некоторые места, где резко высказываются и его негодования, и ненависть, и желчные приговоры,
и насмешка; мы уверены, что поэт не упрекнул бы нас за это. Шевченко при жизни скрывал только

свои задушевные думы и самые нежные проявления своего сердца; но никогда не старался скрыть
и тем более закрашивать те пятна, которые наложила на него многопечальная и многотрудная

жизнь, продержавшая его от колыбели до могилы в черном теле. Он никогда не подымался

на ходули, никогда не разыгрывал роли; будучи без малейших усилий истинно возвышен,
неподражаемо велик в своих созданиях (из которых многие еще не напечатаны), он никогда в

жизни не высился во весь свой рост, становясь рядом рука об руку с людьми обыкновенными,
рядовыми... Пускай в напечатанном нами Дневнике увидят Шевченка всего, каков он был; пускай
из него поймут, что наше пристрастие не то, которое боится правды для своих любимцев. Тому,
кто имел полное право отнестись к своей Музе — к своему главному призванию — с словами:

Ми не лукавили з тобою,
Ми просто йшли: у нас нема
Зерна неправди за собою, —

тому не страшна правда» (Основа. — 1862. — № 8. — С. 19).
Разом із М. М. Лазаревським та Л. М. Жемчужниковим редакція «Основи» вперше привернула
увагу до ваги та значення Шевченкового щоденника й здійснила першу його публікацію настільки

сумлінно й дбайливо, наскільки це було тоді можливо.
Першодрук в «Основі» протягом трьох десятиріч лишався єдиною публікацією щоденника. У 1893
р. з’явився український його переклад, здійснений О. Я. Кониським: Записки або Журнал Тараса

Григоровича Грушівського-Шевченк // Правда (Львів). — 1893. — Т. 18 — 19; 1894. — Т. 20 —
23 (майже одразу ж передруковано в книжці: Шевченко Т. Кобзар. — Частина третя. — Львів,
1895 / Редакція О. Огоновського).
Вперше (російський оригінал) уведено до збірника творів у виданні: Шевченко Т. Твори в двох

томах / Видання В. Яковенка. — Том другий. — СПб., 1911. — С. 145 — 342. Щоденник

надруковано повніше за першодрук в «Основі», але чималого числа вимушених давніх скорочень

тексту не пощастило уникнути й тут.
У своїй передмові видавець В. Яковенко змушений був зауважити: «Текст „Дневника“ весь

сплошь проверен при любезном содействии М. М. Коцюбинского по подлиннику, хранящемуся
в Черниговском музее; но конфискация, постигшая полный „Кобзарь“ (йдеться про вилучення

за вироком Санкт-Петербурзької судової палати, затвердженим сенатом, більше шести аркушів

забороненого тексту в «Кобзарі» 1910 р., першому томі «Творів» 1911 р. та «Кобзарі» за редакцією
В. Доманицького 1908 р. — Ред.), показала, что полный текст „Дневника“ тоже не может

быть еще опубликован, поэтому пришлось делать пропуски, повсюду обозначенные» (с. III —
IV). Відсутність у виданні коментарів дала підставу К. I. Чуковському різко зауважити у своїй

рецензії, що «книжка ця без керма і без вітрил і чекає свого Венгерова (літературознавець С. О.
Венгеров. — Ред.). Адже це не просто книжка, це видання класика. Не можна через піввіку після
смерті друкувати його абияк, поспіхом, без вивчення тексту, без усякої редакції» (Речь. — 1911.
— № 158).
Вперше повністю опубліковано уривки щоденника, що не були вміщені в першодруці в «Основі»
1861 — 1862 рр., П. Зайцевим 1919 р. (Зайцев П. Недруковані місця з Журналу (Щоденника) Т.
Шевченка // Наше минуле. — 1919. — № 1/2. — С. 1 — 16). А через п’ять років вийшло під

назвою «Дневник» у Харкові повне науково-критичне видання: Шевченко Т. Дневник / Редакция,
вступительная статья и примечания И. Я. Айзенштока. — Харьков: Пролетарий, 1925.
Вперше введено до зібрання творів у виданні: Повне зібрання творів Тараса Шевченка. — Том

четвертий. Щоденні записи (Журнал). Текст. Первістні варіанти. Коментарій / Редакція і вступне
слово акад. Сергія Єфремова. — К.: ДВУ, 1927. У передмові «Од редактора» організатор

роботи над томом С. Єфремов зазначав, що «силкувався (разом з редактором-текстологм М.
М. Новицьким. — Ред.) якомога менше відступати від первотвору, навіть у дрібницях, аж до

пунктуації, дуже своєрідної у Шевченка, намагаючись дати точну копію оригіналу» (с. VI). Видання
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готувалося як дипломатичне, документальне і становить точний передрук тексту Шевченкового

щоденника засобами нового друкарського набору. Вперше подано первісні варіанти тексту, понад
650 сторінок займають у томі докладні й ґрунтовні коментарі, написані самим редактором (432
коментарі) та залученими ним до праці співробітниками, фахівцями з різних галузей науки.
Після незаконних репресій, що звалилися на С. Єфремова в результаті штучно сфабрикованого

процесу над так званою Спілкою визволення України, видання повного зібрання творів Шевченка

припинилось, видані вже третій та четвертий його томи були вилучені чи опинились у спецсхронах.
Наступні публікації Шевченкового щоденника повернулися від дипломатичного типу видань

до видань переважно науково-критичних. Критично перевірений текст щоденника подано в

академічних виданнях: Повне зібрання творів Т. Шевченка в десяти томах (Т. 5. — К., 1951)
та Повне зібрання творів у шести томах (Т. 5. — К., 1964). У 1972 р. видавництвом «Наукова
думка» здійснено видання щоденника фототипічним способом.
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ДАОО — Державний архів Оренбурзької області.
ДАРФ — Державний архів Російської Федерації (Москва).
ДЦТМ — Державний центральний театральний музей (Москва).
ІЛ — Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, відділ рукописів.
ІРЛІ — Інститут російської літератури (Пушкінський дім) Російської академії наук.
ІР НБУВ — Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.
НМТШ — Національний музей Тараса Шевченка.
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народження. 1814 — 1939. — К.: Вид-во АН УРСР, 1939.
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Труды этнографическо-статитической экспедиции... собранные П. П. Чубинским. — Труды

этнографическо-статитической экспедиции в Западнорусский край: Материалы и исследования,
собранные д. чл. П. П. Чубинским. — СПб., 1874. — Т. 5. Песни любовные, семейные, бытовые
и шуточные.
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B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/spog.htm
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3. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/tag/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8

1.3.13 12 червня 1857 року (2007-06-12 06:32)

1857. Июня 12

Первое замечательное происшествие, которое я вношу в мои записки, суть следующее. Обрезывая
сию первую тетрадь для помянутых записок, я сломал перочинный нож. Происшествие, по-
видимому, ничтожное и не заслуживающее того внимания, которое я ему оказываю, внося его как
что-то необыкновенное в сию пеструю книгу. Случись этот казус в столице или даже в порядочном
губернском городе, то, натурально, он не попал бы в мою памятную книгу. Но это случилося в

киргизской степи, т. е. в Новопетровском укреплении, где подобная вещица для грамотного

человека, как, например, я, дорого стоит; а главное, что не всегда ее можно достать и даже за

порядочные деньги. Если вам удастся растолковать свою нужду армянину-маркитанту, который
имеет сообщение с Астраханью, то вы все-таки не ближе как через месяц летом, а зимою через

пять месяцев, получите прескверный перочинный ножик и, разумеется, не дешевле монеты, т. е.
рубля серебром. А случается и так, и весьма часто, что вместо ожидаемой вами с нетерпением

вещи он вас попотчует или московской бязью, или куском верблюжьего сукна, или, наконец,
кислым, как он говорит, дамским чихирем. А на вопрос ваш, почему он вам не привез именно то,
что вам нужно, он вам пренаивно ответит, что мы люди коммерческие, люди неграмотные, всего
не упомнишь. Что вы ему на такой резонный довод? Ругнете его, он усмехнется, а вы все-таки
без ножа останетесь. Теперь понятно, почему в Новопетровском укреплении утрата перочинного

ножа — событие, заслуживающее бытописания. Но Бог с ним — и с укреплением, и с ножом,
и с маркитантом; скоро, даст Бог, вырвуся я из этой безграничной тюрьмы. И тогда подобное

происшествие не будет иметь места в моем журнале.

12 червня

...это случилося... в Новопетровском укреплении... — Укріплення на півострові Мангишлак на

північно-східному березі Каспійського моря, засноване 1846 р. Його гарнізон налічував понад 700
чоловік і складався в основному з двох рот 1-го лінійного батальйону Окремого Оренбурзького

корпусу та загону Уральського козачого війська. Шевченко перебував у цьому укріпленні з 17
жовтня 1850 р. до 2 серпня 1857 р. Увесь цей час він числився рядовим четвертої роти 1-го
лінійного батальйону, якою командували штабс-капітан М. М. Потапов, а після його смерті —
Є. М. Косарев. У 1858 р. укріплення дістало назву Форт Олександрівський, 1939 р. — місто Форт

Шевченка. [З 1991 р. місто носить назву Актау.]
...который имеет сообщение с Астраханью... — Астрахань — місто на острові, утвореному
Волгою та її рукавами на відстані близько 100 км від Каспійського моря; з 1717 р. —
центр Астраханської губернії. Протягом усього часу перебування в Новопетровському укріпленні

Астрахань була для Шевченка найближчим великим містом, через яке в основному здійснювався
його зв’язок із зовнішнім світом. З розповідей астраханців, які з’являлися на Мангишлаку, він
мав досить повне уявлення про вигляд і життя міста, що знайшло своє відображення в повісті

«Близнецы».

1.3.14 13 червня 1857 року (2007-06-13 07:32)

13 июня
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Сегодня уже второй день, как сшил я себе и аккуратно обрезал тетрадь для того, чтобы

записывать, что со мною и около меня случится. Теперь еще только девятый час, утро прошло

как обыкновенно, без всякого замечательного происшествия, увидим, чем кончится вечер. А пока

совершенно нечего записать. А писать охота страшная. И перья есть очиненные. По милости

ротного писаря я еще не чувствую своей утраты. А писать все-таки не о чем. А сатана так и

шепчет на ухо: «Пиши, что ни попало, ври, сколько душе угодно. Кто тебя станет поверять. И в

шканечных журналах врут, а в таком, в домашнем, и Бог велел».
Если бы я свой журнал готовил для печати, то, чего доброго, пожалуй, и искусил бы лукавый враг

истины, но я, как сказал поэт наш,

Пишу не для мгновенной славы,
Для развлеченья, для забавы,
Для милых искренних друзей,
Для памяти минувших дней.

Мне следовало бы начать свой журнал со времени посвящения моего в солдатский сан, сиречь
с 1847 года. Теперь бы это была претолстая и прескучная тетрадь. Вспоминая эти прошедшие

грустные десять лет, я сердечно радуюсь, что мне не пришла тогда благая мысль обзавестись

записной тетрадью. Что бы я записал в ней? Правда, в продолжение этих десяти лет я

видел даром то, что не всякому и за деньги удастся видеть. Но как я смотрел на все

это? Как арестант смотрит из тюремного решетчатого окна на веселый свадебный поезд.
Одно воспоминание о прошедшем и виденном в продолжение этого времени приводит меня

в трепет. А что же было бы, если бы я записал эту мрачную декорацию и бездушных грубых

лицедеев, с которыми мне привелось разыгрывать эту мрачную монотонную десятилетнюю

драму? Мимо, пройдем мимо, минувшее мое, моя коварная память! Не возмутим сердца

любящего друга недостойным воспоминанием, забудем и простим темных мучителей наших, как
простил Милосердый Человеколюбец своих жестоких распинателей. Обратимся к светлому и

тихому, как наш украинский осенний вечер, и запишем все виденное и слышанное и все, что
сердце продиктует.
От второго мая получил я письмо из Петербурга от Михайла Лазаревского с приложением 75
рублей. Он извещает меня, или, лучше, поздравляет с свободою. До сих пор, однако ж, нет
ничего из корпусного штаба, и я, в ожидании распоряжений помянутого штаба, собираю сведения

о волжском пароходстве. Сюда приезжают иногда астраханские флотские офицеры (крейсеры от

рыбной экспедиции). Но это такие невежды и брехуны, что я, при всем моем желании, не могу
до сих пор составить никакого понятия о волжском пароходстве. В статистических сведениях я

не имею надобности, но мне хочется знать, как часто отходит пароход из Астрахани в Нижний

Новгород и какая цена местам для пассажиров. Но увы! При всем моем старании я узнал только,
что места разные и цена разная, а пароходы из Астрахани в Нижний ходят очень часто. Не правда
ли, точные сведения?
Несмотря, однако ж, на эти точные сведения, я уже успел (разумеется, в воображении) устроить
свое путешествие по Волге уютно, спокойно и, главное, дешево. Пароход буксирует (одно-
единственное верное сведение) несколько барок, или, как их называют, подчалками, до Нижнего
Новгорода с разным грузом. На одной из таких барок я думаю устроить свою временную квартиру

и пролежать в ней до нижегородского дилижанса. Потом в Москву, а из Москвы, помолившись
Богу за Фультонову душу, через 22 часа и в Питер. Не правда ли, яркая фантазия? Но на сегодня
довольно.
Нынешний вечер ознаменован прибытием парохода из Астрахани. Но как событие сие

совершилось довольно поздно, в девятом часу, то до следующего утра я не получу от него

никаких известий. Важного ничего я и не ожидаю от астраханской почты. Вся переписка моя

идет через Гурьев-городок. А через Астрахань я весьма редко получаю письма. Следовательно,
мне от парохода ждать нечего. Не вздумает [ли] батько кошовый Кухаренко написать мне? То-
то бы одолжил меня старый черноморец. Замечательное явление между людьми этот истинно

благородный человек. С 1847 года, по распоряжению высшего начальства, все друзья мои должны
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были прекратить со мною всякое сношение. Кухаренко не знал о таком распоряжении. Но так

[же] не знал и о моем местопребывании. И будучи в Москве во время коронации депутатом от

своего войска, познакомился со старикомЩепкиным и от него узнал о месте моего заключения. И,
благороднейший друг! написал мне самое искреннее, самое задушевное письмо. Через девять лет
и не забыть друга, и еще в несчастии друга. Это редкое явление между себялюбивыми людьми. С
этим же письмом, по случаю, как он пишет, по случаю получения им Станислава первой степени,
прислал он мне на поздравку 25 рублей серебром. Для семейного и небогатого человека большая
жертва. И я не знаю, чем и когда я ему воздам за эту искреннюю, нелицемерную жертву.
По случаю этого дружеского неожиданного приветствия я расположил было мое путешествие

таким образом. Через Кизляр и Ставрополь проехать в Екатеринодар прямо к Кухаренку.
Насмотревшись досыта на его благородное выразительное лицо, я думал проехать через Крым,
Харьков, Полтаву, Киев в Минск, Несвиж и, наконец, в село Чирковичи и, обняв своего

друга и товарища по заключению Бронислава Залецкого, через Вильно проехать в Петербург.
План этот изменило письмо М. Лазаревского от 2 мая. Из письма этого я увидел, что мне,
нигде не останавливаясь, нужно поспешить в Академию художеств и облобызать руки и ноги

графини Настасии Ивановны Толстой и ее великодушного супруга графа Федора Петровича. Они
единственные виновники моего избавления, им и первый поклон. Независимо от благодарности
этого требует простая вежливость. Вот главная причина, почему я, вместо ухарской тройки,
выбрал тридцатидневное монотонное плавание по матушке по Волге. Но состоится ли оно, я
этого еще наверное не знаю. Легко может статься, что я еще в хламиде поругания и с ранцем за

плечами попунтирую в Уральск в штаб баталиона № 1. Всего еще можно ожидать. И потому

не следует давать слишком много воли своему неугомонному воображению. Но утро вечера

мудренее. Посмот[рим], что завтра будет. Или, лучше сказать, что привезет гурьевская почта.

13 червня

По милости ротного писаря... — Ним був унтер-офіцер К. П. Петров.
...в шканечных журналах... — Тобто в суднових вахтових журналах.
...как сказал поэт наш... — Вірш російського поета О. В. Кольцова (1809 — 1842) «Пишу не для
мгновенной славы...», вперше опублікований 1846 р., Шевченко цитує з пам’яті, з відміною тільки

в пунктуації першого рядка (кома замість двох крапок).
...со времени посвящения моего в солдатский сан... — У доповіді головного начальника III
відділу О.Ф. Орлова Миколі І від 26 травня 1847 р. про Кирило-Мефодіївське товариство

та покарання його учасників, зокрема Шевченка, зазначалося: «Художника Шевченко, за

сочинение возмутительных и в высшей степени дерзких стихотворений, как одаренного крепким

телосложением, определить рядовым в Оренбургский Отдельный корпус, с правом выслуги,
поручив начальству иметь строжайшее наблюдение, дабы от него, ни под каким видом, не

могло выходить возмутительных и пасквильных сочинений». На оригіналі документа напис

олівцем рукою Миколи I: «Под строжайший надзор и с запрещением писать и рисовать» (Кирило-
Мефодіївське товариство. — К., 1990. — Т. 1. — С. 69).
...письмо... от Михайла Лазаревского... — Лазаревський Михайло Матвійович (1818 — 1867)
— близький друг Шевченка. Вихованець Ніжинського ліцею князя Безбородька. Після закінчення
курсу служив у Чернігівській цивільній палаті. У 1840 р. переїхав до Тобольської губернії, де служив
протягом 1841 — 1845 рр., звідти перевівся до Оренбурга і працював там столоначальником

Прикордонної комісії. У 1850 р. обіймав посаду радника Петербурзького губернського правління.
Керував справами та маєтками графа О. С. Уварова в Москві. Шевченко познайомився з М. М.
Лазаревським у липні — серпні 1847 р. в Орській фортеці. Перебуваючи у відпустці в Україні, а
потім у Петербурзі, М. М. Лазаревський піклувався про полегшення долі Шевченка. Особисті

контакти відновилися, коли М. М. Лазаревський у грудні 1849 р. приїхав до Оренбурга; тоді ж
Шевченко намалював портрет братів Лазаревських — Михайла і Федора.
Он извещает меня, или, лучше, поздравляет с свободою. — Йдеться про лист М. М.
Лазаревського від 2 травня 1857 р., в якому він повідомляв: «Я узнал только, что третьего
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дня послана бумага командиру Оренбургского корпуса, что ты... получаешь отставку, с

предоставлением избрать род и место жизни» (Листи до Тараса Шевченка. — К., 1993. — С.
81).
...собираю сведения о волжском пароходстве. — Пасажирський зв’язок вгору по Волзі

здійснювався пароплавами різних компаній. Розкладу руху пароплавів не існувало. Відстань між
Астраханню і Нижнім Новгородом (2072 верстви) долалась звичайно за три-чотири тижні.
...астраханские флотские офицеры (крейсеры от рыбной экспедиции). — Шевченко має на увазі

експедицію для вивчення Каспійського рибовилову 1853 — 1856 рр., яку очолював академік

Карл Максимович Бер (1792 — 1876), і, мабуть, експедицію під керівництвом ученого-гідрографа
Миколи Олексійовича Івашинцева (1819 — 1871). Обидві експедиції використовували для своїх

потреб військові судна.
...а из Москвы, помолившись Богу за Фультонову душу, через 22 часа и в Питер. — Шевченко

гадає їхати від Москви до Петербурга залізницею. Згадка тут про американського механіка Роберта
Фултона (1765 — 1815), винахідника пароплава, — помилка; мається ж на увазі винахідник

паровоза — Джордж Стефенсон (1781 — 1848). У Р. Фултоні, який згадується в щоденнику двічі,
Шевченко бачив натхненника практичного застосування сили пари не лише на воді, а й на рейках
(йдеться про залізницю з Москви до Петербурга).
Вся переписка моя идет через Гурьев-городок. — Місто поблизу впадіння ріки Урал у Каспійське

море, тепер адміністративний центр Гур’євської області Казахстану. Шевченко був тут проїздом у

жовтні 1850 р., коли в останні дні перед закриттям навігації на Каспії його перевозили з Орської

фортеці в Новопетровське укріплення. Через Гур’єв йшла військова пошта з Оренбурга й Уральська
на Мангишлак і зворотна — від розташованих там військових підрозділів та окремих осіб.
Не вздумает [ли] батько кошовый Кухаренко написать мне? — Кухаренко Яків Герасимович (1799
— 1862) — український письменник і етнограф, у кінці життя— наказний отаман Чорноморського

(Кубанського) козацького війська. Шевченко познайомився з ним 1840 р. в Петербурзі, схвально
відгукнувся про його п’єсу [1]«Чорноморський побит на Кубані», клопотався про її постановку

в аматорському студентському театрі Медико-хірургічної академії в Петербурзі. Я. Г. Кухаренко
морально і матеріально підтримував поета. Шевченко ділився з ним творчими задумами, посилав
свої твори, мав намір заїхати до нього по дорозі із заслання. У записі згадується лист Я. Г.
Кухаренка від 18 грудня 1856 р. (Листи до Тараса Шевченка. — С. 76 — 77).
...во время коронации... — Йдеться про коронацію Олександра II (вона відбулась у липні 1856 р.).
...познакомился со стариком Щепкиным... — Щепкін Михайло Семенович (1788 — 1863) —
російський актор. Шевченко познайомився з ним, очевидно, 1844 р. в Москві, коли повертався з

України до Петербурга; присвятив йому поезію «Заворожи мені, волхве...» (1844).
Через Кизляр и Ставрополь проехать в Екатеринодар... — Кизляр — місто на лівому березі

річки Терек, повітовий центр Ставропольської губернії. Ставрополь — місто на Ставропольській

височині, в центральній частині Передкавказзя, в XIX ст. — центр губернії. Катеринодар (тепер
Краснодар) — місто на річці Кубань, в XIX ст. — центр Чорноморського (Кубанського) козацького
війська.
... Несвиж... — містечко Слуцького повіту Мінської губернії, поблизу якого був розташований

маєток Залеських — Рачкевичі.
...село Чирковичи... — Йдеться про Рачкевичі.
...обняв своего друга и товарища по заключению Бронислава Залецкого... — Залеський Броніслав

(1820 — 1880) — польський історик і художник, учасник польського національно-визвольнго руху.
Після дворічного заслання до Чернігова був 1848 р. засланий до Окремого Оренбурзького корпусу
рядовим. Звільнений у чині прапорщика, повернувся 1856 р. на батьківщину, брав участь у

редакційних комісіях з підготовки селянської реформи 1861 р. У 1860 р. емігрував до Франції.
Виступав як історик, став відомим як автор малюнків з життя степових народів. Знайомство

Шевченка і Бр. Залеського припадає на початок листопада 1849 р., коли після повернення

Аральської описової експедиції до Оренбурга Бр. Залеський був як художник відряджений

допомагати Шевченкові завершувати малюнки, виконані під час експедиції. У 1851 р. вони разом
брали участь у Каратауській експедиції. Тоді Шевченко зобразив Бр. Залеського поруч себе на

малюнку сепією «Серед товаришів». Після повернення звільненого Бр. Залеського на батьківщину
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Шевченко посилав йому свої твори на продаж. У виданому 1865 р. у Парижі альбомі офортів «La
vie steppes kirghizes» Бр. Залеський подав офорти з кількох малюнків Шевченка.
...графини Настасии Ивановны, Толстой и ее великодушного супруга графа Федора Петровича.
— Толстой Федір Петрович (1783 — 1873) — російський скульптор і живописець, з 1828 по 1859
р. — віце-президент, а з 1859 р. — товариш президента Академії мистецтв. Толстая Анастасія

(Настасія) Іванівна (1817 — 1889) — дружина Ф. П. Толстого. Починаючи з 1855 р. подружжя

клопоталося про звільнення Шевченка із заслання.
Уральськ — місто на річці Урал, засноване 1613 р. як один з військових аванпостів на кордоні

з Ногайським ханством, згодом — центр Уральського козацького війська. В Уральську містився

штаб і основний склад 1-го Оренбурзького лінійного батальйону, в списках якого протягом семи

років перебував Шевченко.

Варіанти:
что со мною и около меня случится. / что бы со мною и около меня ни случилось

Мне следовало бы / мне нужн[о]
сиречь / т[о есть?]
как часто отходит пароход / как часто п[ароход?]
воздам за эту / воздам эту

проехать через Крым в Минск / а проехать через Крым в [Харков?] б проехать через Крым,
Харьков, Полтаву, Киев, М[инск]
и, обняв / а [обняв?]
воли своему / воли нашему

1. http://litopys.org.ua/dramukr/dram07.htm
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1.3.15 Гіпотетичний портрет Шевченко часів перебування у Вільно (2007-06-13 18:00)

[1]

Невідомий художник. Портрет Шевченка (?), як здогадується український графік Василь

Перевальський. 1830-і роки. 24,5 × 17,2; 14,2 × 11,4; 3,8 × 11. Вільнюська картинна галерея.

1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/ON-4Yf-YWiDXoa0GQezkpA?feat=embedwebsite

1.3.16 14 червня 1857 року (2007-06-14 06:17)

14 июня

Я что-то чересчур усердно и аккуратно взялся за свой журнал. Не знаю, долго ли продлится

этот писательский жар? Как бы не сглазить. Если правду сказать, я не вижу большой надобности
в этой пунктуальной аккуратности. А так — от нечего делать. На бездельи и это рукоделье.
Записному литератору или какому-нибудь поставщику фельетона, тому необходима эта бездушная
аккуратность как упражнение, как его насущный хлеб. Как инструмент виртуозу, как кисть

живописцу, так литератору необходимо ежедневное упражнение пера. Так делают и гениальные

писатели, так делают и пачкуны. Гениальные писатели потому, что это их призвание. А пачкуны

потому, что они иначе себя и не воображают, как гениальными писателями. А то бы они и пера

в руки не брали.
Какое же казусное событие запишу я сегодня? А вот какое. Вчерашний пароход разрешился

порядочным мешком целковых и арапчиков. Это третное жалованье гарнизона. Офицеры сегодня

же его и получили, и сегодня же отнесли его Попову (маркитанту) и спиртомеру (цаловальнику),
а остальное тоже отослали к спиртомору и начали кутить, или, вернее, пьянствовать. Завтра
выдадут жалованье солдатам, и солдаты тоже начнут кутить, т. е. пьянствовать. И это продлится

несколько дней сряду. И кончится как солдатская, так и офицерская попойка дракой и, наконец,
курятником, т. е. гауптвахтой.
Солдаты— самое бедное, самое жалкое сословие в нашем православном отечестве. У него отнято

все, чем только жизнь красна: семейство, родина, свобода, одним словом, все. Ему простительно
окунуть иногда свою сирую, одинокую душу в полштофе сивухи. Но офицеры, которым отдано
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все, все человеческие права и привилегии, чем же они разнятся от бедняка солдата? (Я говорю о

Новопетровском гарнизоне.) Ничем они, бедные, не разнятся, кроме мундира. И добро бы еще

были так называемые старые бурбоны. А то ведь юноши и воспитанники кадетских корпусов.
Хорошо должно быть воспитание? Бесчеловечное воспитание. Зато дешевое. А главное, скорое.
Восьмнадцатилетний юноша, уж он офицер. Восторг и загляденье матери и опора дряхлого отца.
Жалкая мать и глупый отец.
Кажется, Козак Луганский написал книгу под заглавием «Солдатские досуги». Заглавие ложное. У
русского солдата досуга не имеется. А если же солдат и встречается с ним иногда, то непременно в
кабаке. Какая же, спрашивается, была цель прославленного сочинителя писать подобные досуги?
И что нравственного в подобных досугах, если они написаны с натуры (я книги не читал)? А

если же это просто сочинение, т. е. фантазия, то опять — какая цель подобной фантазии? А не

лучше ли бы сделал почтеннейший автор сих ненужных фантастических досугов, если бы написал

истинные досуги линейных, армейских и даже гвардейских молодых офицеров. Этим он оказал

бы величайшую услугу чадолюбивым и эполетолюбивым родителям.

14 червня

...разрешился... мешком целковых и арапчиков. — Цілковий — срібний карбованець, арапчик —
червінець.
...отнесли его Попову... — Попов Іван — купець, торговець у Новопетровському укріпленні.
...Козак Луганский... — псевдонім Володимира Івановича Даля (1801 — 1872), російського

письменника, лексикографа, фольклориста, етнографа. Збірник оповідань, приказок і загадок

для солдатського читання «Солдатские досуги» вперше був виданий у Петербурзі 1843 р.

Варіанти:
А то бы они / А иначе они бы

запишу я сегодня? / я запишу сегодня

простительно окунуть иногда / простительно утопить ин[огда]
так называемые старые бурбоны. / так называемые бурбоны

автор сих ненужных фантастических досугов / автор сих досу[гов]
если бы написал / на[писав?]

1.3.17 (2007-06-15 00:13)

Усім буде корисно дізнатись, що відкрився журнал [ LJ User: tarasshevchenko ], у якому також
послідовно публікується «Щоденник». Це надзвичайно чудово, що шевченкове слово поширюється
мережею, дуже добре, коли виникають такі осередки. Хочу зазначити, що про його існування я

випадково дізнався вчора, і з нашою спільнотою цей проект не зв’язаний.

Але одне спостереження змусило мене написати це повідомлення. Всього за три дні існування

згаданий вище журнал легко зібрав близько чотирьох сотень читачів. І мене бентежить

закономірне питання: а чи потрібна взагалі спільнота [ LJ User: ua kobzar ], якщо за три місяці

досить інтенсивної реклами (розміщено близько ста повідомлень!) вдалося зібрати всього 80
учасників? Будьте певні, я ціную кожного читача, бо саме ви породжуєте стимул щось знаходити

та публікувати. Але зрозуміти причину настільки разючої розбіжності не можу.
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Цифри прямо свідчать, що в ЖЖ відзначається значний рівень цікавості до Тараса Шевченка,
але не до нашої спільноти, яка присвячена саме Шевченкові. Це може свідчити тільки, що як

модератор я роблю якусь жахливу помилку. Можливо, мені варто просто розмістити всі наявні

на сьогодні тексти у кількох файлах десь на [1]«Ізборнику» та саморозпуститися, а віртуальний

проект щоденних читань визнати за невдалий?

Хочу приблизно оцінити активно зацікавлену аудиторію нашої спільноти.

1. http://litopys.kiev.ua/

1.3.18 15 червня 1857 року (2007-06-15 10:04)

15 [июня]

Что же я сегодня занесу в свой журнал? Совершенно нечего занести. А ни-ни, ничего хоть сколько-
нибудь выходящего из круга обыденной монотонной жизни. Сегодня поутру начал я рисовать

портрет г. Бажанова черным и белым карандашом в киргизской кибитке на огороде. Прекрасное
освещение. И я с охото[й] принялся за работу. Черт принес приятельницу — помешала. Я

закрыл портфель и вышел из кибитки. Скромная приятельница не утерпела, взглянула одним

глазком на мою работу и нашла решительное сходство, если бы рот и нос поменьше. И не

удовольствовавшись собственным замечанием, спросила мнения у горничной и у своего фаворита
Молчалина А. Это меня решительно взбесило, и я, не простившись, ушел в укрепление. В

укреплении видел пьяную официю и выслушал историю о том, как вчерашнего числа раскроил

лоб чубуком тесть своему будущему зятю Ч[арцу] тоже по случаю жалованья. Солдатам выдавали

жалованье. Мне тоже выдали, я передал его своему еще трезвому дядьке и велел ему сшить

из подкладочного холста торбу для дороги. Потом зашел к Мостовскому, выслушал в другой

раз историю (с некоторыми прибавлениями) о будущем тесте и зяте, выпил рюмку водки и

возвратился на огород. Обедал, после обеда, по доброму обычаю предков, заснул часика два,
и тем кончи[ло]сь 15 число июня. О вечере совершенно нечего написать.

15 червня

...портрет г. Бажанова... — Бажанов Микола Ефремович — підпоручик, наглядач півгоспіталя
в Новопетровському укріпленні (з 1845 р.). Шевченко познайомився з М. Є. Бажановим і його

дружиною Катериною Агатангелівною у Новопетровському укріпленні, намалював їхній парний

портрет. Портрет М. Є. Бажанова, про який йдеться в цьому записі, не відомий.
Черт принес приятельницу... — Особа не встановлена. Можливо, йдеться про К. А. Бажанову.
...у горничной и у своего фаворита Молчалина А. — Шевченком зашифровані дійсні особи.
«Горничная» — Жуйкова Олімпіада Петрівна, молода дружина поручика 1-го Оренбурзького

лінійного батальйону О. Г. Жуйкова (1837 — ?), дочка есаула П. Г. Решетнова, що служив

у Новопетровському укріпленні, «Молчалин А.» — вірогідно, сам О. Г. Жуйков. Молчалін —
персонаж комедії О. С. Грибоедова «Горе от ума».
...тесть своєму будущему зятю Ч[арцу]... — «Тесть» — Васильєв Андрій Васильович,
письмоводитель контори Новопетровського військового госпіталю, губернський секретар. Чарц

Астафій Васильович — підпоручик 1-го Оренбурзького лінійного батальйону; в Новопетровське
укріплення був переведений з батальйону № 5 Орської фортеці.
...зашел к Мостовскому... — Мостовський Мацей Валентійович (1804 — ?) — поручик, а

потім штабс-капітан Оренбурзького артилерійського гарнізонного округу. Учасник польського

національно-визвольнго руху початку 30-х років XIX ст. В Новопетровське укріплення переведений

не раніше 1853 р. М. В. Мостовський залишався в Новопетровському укріпленні й після від’їзду
Шевченка.
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Варіанти:
и у своего / у [своего?]
Молчалина А. / Молчалина Л.
по доброму обычаю / по об[ычаю]

1.3.19 Газетне повідомлення про приїзд до Петербурга. 9 січня 1831 р.
(2007-06-16 07:02)

№ 7. 1831 р., січня 9. Повідомлення про приїзд до Петербурга П. В. Енгельгардта, козачком
якого був у цей час Т. Г. Шевченко

Приехавшие в столичный город С.-Петербург 9 января 1831 г.
Из Вильны, генерала от инфантерии Римского-Корсакова адъютант, гвардии Уланского
полка ротмистр Энгельгардт.

«Прибавления» до «Санктпетербургских ведомостей» від 12 лютого 1831 р., № 36.

1.3.20 (2007-06-16 07:09)

[1]Кониський О. Я. Тарас Шевченко-Грушівський: Хроніка його життя [До виходу першого

Кобзаря, стор. 13]

Добре знати Шевченкові успіхи в живописі, найпаче в живописі патретній, ще й з того, що вже р.
1839 його знали яко доброго патретника і люде заможні, дуки вдавалися до його, щоб змалював
патрети. На превеликий жаль, траплялося йому від тих дуків зазнати гіркі несправедливості. От
приклади тому. Р. 1839 богатир, юнкер з полку керасирів Демидов, дідич, поєднав Шевченка

змалювати патрет молодої його. Для сієї роботи Шевченкові треба було їздити в Гатчину, де
жила та наречена Демидова. Шевченко патрет змалював, а грошей Демидов йому не заплатив 202.
Другим разом дука Апрелєв, ротмістер, кавалергард з полку цариці, поєднав Тараса намалювати
з його патрет. Єднаючись, він прохав Шевченка, щоб не боронив йому, приїздячи на сеанси,
привозити своє снідання. Шевченко згодився. Апрелєв щоразу брав на снідання 200 устриць,
четвертину холодної телятини, пляшку джину та шість пляшок портеру. Знати, що їдуха був

неабиякий! На третьому сеансі він сприятелився з Тарасом «на ти», і оце приятельське «ти»
запили шампанським. Шевченко каже: «Я раював від такого друга-аристократа». Але раювання
скінчилося, скоро Тарас скінчив патрет, і треба було Апрелєву заплатити за роботу убогого

художника. Пішов Тарас до його по гроші. Апрелєву ніколи. Пішов вдруге — знов ніколи, нікого
не приймає; пішов він третім разом, четвертим, все те ж святе: «Ніколи, не приймає». «Тоді
я, — каже Шевченко, — плюнув йому на поріг та и ходити перестав» 203. 202 Кобзар. — Т III.
(Записки). — С. 144 [[2](Запис від 7 листоп. 1857 р.)]. 203 Ibidem. — С. 43 — [44, [3]запис від 2
лип. 1857 р.] [4]Попередня [5]Наступна

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/4899.html

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/94875.html
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3. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/38615.html

4. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/27968.html

5. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/31960.html

1.3.21 16 червня 1857 року (неділя) (2007-06-16 14:22)

16 [июня]

Сегодня воскресенье. Я ночевал на огороде. Поутру был в укреплении. Дождь (весьма редкое
явление) помешал мне возвратиться на огород, и я остался обедать у Мостовского. Мостовский

один-единственный человек во всем гарнизоне, которого я люблю и уважаю. Человек не

сплетня, не верхогляд, человек аккуратный, положительный и в высокой степени благородный.
Говорит плохо по-русски, но русский язык знает лучше воспитанников Неплюевского корпуса.
Во время восстания поляков в 1830 году служил он в артиллерии бывшей польской армии и из

военнопленных зачислен был рядовым в русскую службу. Я много от него слышал чрезвычайно

интересных подробностей о революции 1830 года. Достойно замечания то, что поляк рассказывает
о собственных подвигах и неудачах без малейших украшений, редкая черта в военном человеке,
тем более в поляке. Одним словом, Мостовский — человек, с которым можно жить, несмотря
на сухость и прозаичность его характера.
Сегодня же милейшая миледи М[ешкова] сообщила мне, впрочем не по секрету, со всеми

подробностями, историю о побоище, происшедшем между будущим тестем и будущим зятем. Из
этой истории можно бы выкроить водевиль, разумеется, водевиль для здешней публики. Назвать
его можно «Свадебный подарок, или недошитая кофта». Дело вот в чем. Жених в прошедшем

месяце отправился в Астрахань купить свадебные подарки для своей невесты. Для этой милой

необходимости взял он у своего будущего тестя, такого же голыша, как и сам, последние крохи
с тем, чтобы при получении жалованья возвратить эти крохи. Хорошо. Жених возвращается

из Астрахани и отдает унтер-офицерше Петровой сшить для своей невесты ситцевое платье

и коленкоровую кофту. Хорошо. Унтер-офицерша шьет, а между тем получается на гарнизон

жалованье. Но увы! Несчастному жениху выдают на руки всего-навсе два с полтиной, а все

остальное удержано в баталионе, по его же собственным распискам. Но герой, как ни в чем

не бывало, посылает своего верного раба Григория к спиртомеру за четвертью полугару и с

торжествующей физиономией, сопровождаемый Григорием с четвертью в руках, отправляется
к будущему тестю. Начинается поздравка с получением жалованья. Но увы! И на старуху бывает

проруха. Бедный жених слишком увлекся будущим счастием и в жару мечтаний проговорился, что
он получил жалованья всего-навсего только два с полтиной. Разочарованный будущий тесть, тоже
в жару негодования, хватил своего милого зятька чубуком по лбу, да так хватил ловко, что кровь
полилася с благородного чела. Но чтобы не показать соседям, что между ними вышло контро, они
принялися вдвоем бить собаку. Бедная собака! Но этим дело не кончилось. Догадливый раненый
герой бежит к портнихе, но увы! платье уже отдано невесте, осталася только недошитая кофта;
он отбирает у портнихи этот неоконченный предмет и закладывает жидку-солдату за две чары

водки. Премиленький и назидательный мог бы выкроиться водевильчик.
И это гнусное происшествие, не выходящее из круга обыкновенных происшествий в

Новопетровском укреплении. И я в этом омуте, среди этого нравственного безобразия, седьмой
год уже кончаю. Страшно! Теперь, когда уже узнали о моем освобождении, то ближайшие мои

начальники— фельдфебель и ротный командир, не увольняя меня от ученья и караула, позволили
мне свободные часы от службы проводить на огороде, за что я им сердечно благодарен. На

огороде, или в саду — летняя резиденция нашей комендантши, и все свободное время теперь я

провожу в ее семействе; у нее двое миленьких детей, Наташенька и Наденька, и это единственный
мой отдых и рассеяние в этом отвратительном захолустье.
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16 червня

...лучше воспитанников Неплюевского корпуса. — Йдеться про Оренбурзький кадетський корпус,
заснований 1825 р. і названий на честь першого намісника краю І. І. Неплюєва.
...о революции 1830 года. — Мовиться про польське визвольне повстання в листопаді 1830 —
жовтні 1831 рр.
...миледи М[ешкова]... — Мєшкова Варвара Василівна — дружина комісаріатського чиновника

Новопетровського арсеналу унтер-цейхвартера Михайла Федотовича Мєшкова.
...отдает унтер-офицерше Петровой... — Петрова Ганна Олексіївна — дружина ротного писаря

К. П. Петрова.
...нашей комендантши... — Ускова Агафія (Агата) Омелянівна (1828 — 1899) — дружина

коменданта Новопетровського укріплення І. О. Ускова. Двадцятип’ятирічна «комендантша»,
прибувши на Мангишлак 1853 р., заприятелювала з Шевченком. «Эта прекраснейшая женщина

для меня есть истинная благодать Божия. Это одно-единственное существо, с которым я

увлекаюсь иногда даже до поэзии», — писав Шевченко Бр. Залеському 9 жовтня 1854 р. В

Новопетровському укріпленні в 1853 — 1854 рр. Шевченко виконав три портрети А. Ускової —
погрудний; більш, ніж поясний; з донькою Наталею. А. Ускова залишила спогади про Шевченка

(Науковий збірник за рік 1926. — К., 1926. — Т. 21. — С 168 — 173).
...Наташенька и Наденька... — Ускова Наталія Іракліївна (в заміжжі — Зарянко; 1853 — 1918) —
старша дочка Ускових. Залишила спогади про Шевченка (Киевская старина. — 1889. —№ 2. — С.
297 — 313); зберегла й передала в Украшу малюнки Шевченка та матеріали про Новопетровське

укріплення. Шевченко намалював її портрет і подарував їй з дарчим написом. Лишив їй книжку

Ф. Кемпійського «О подражании Христу». Ускова Надія Іракліївна (в заміжжі — Смоляк; 1856
— 1935) — молодша дочка Ускових. Обидві дочки Ускових народились у Новопетровському

укріпленні.

Варіанти:
«Свадебный подарок, или недошитая кофта» / «Приданое, или недошитая кофта»
купить свадебные подарки / купить пода[рки]
Унтер-офицерша / порт[ниха]
Премиленький водевильчик. / Премиленький м[ог бы]
мои начальники от ученья и караула / мои начальники, не увольняя меня

1.3.22 (2007-06-17 06:56)

[1]Кониський О. Я. Тарас Шевченко-Грушівський: Хроніка його життя [До виходу першого

Кобзаря, стор. 14]

До слова сказати, що Шевченко був незвичайний безсребреник, грошолюбства не було у його

й на макове зерно. Коли траплялися у його гроші, він запомогав їми крівнякам і знаємим, і часто-
густо, як се буде знати потім з фактів, приятелі як-от Чужбинський-Афанасьє, і знайомі, як-от
Бархвіц, взявши у його злиденну копійку в позику, не віддавали йому.
Переходячи через усе життя Тараса, ми дуже часто бачитимемо певні факти його добрості,
запомоги ближньому і поруч з тим його безкорисливість і негрошолюбство. Тепер наведу один

факт з таких, що належать до часу, про який тепер саме у нас бесіда. Брат його Микита написав

до його, просячи в позику грошей. Тарас, посилаючи йому 50 руб., відписує до його 2 березіля р.
1840 тими словами: «Знай, що мені гріх позичати братам гроші; коли трапляться, то так дам, а
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коли ні, то вибачайте» 204. В тому ж листі ми бачимо його пікловання і теплу любов до кревняків:
«Поцілуй, — пише він Микиті, — діда Івана, доглядай сестру Марусю (сліпу), помагай бідній

Ярині, а маляреві (чоловіку її, п’яниці) скажи, коли не схаменеться, то опиниться там, де йому і
не снилося. Літом, може, приїду, та навряд, треба спершу довчитися. Скажи Федірці, нехай до мене
напише, та тільки не по-московськи, а то і читать не буду». Все, що досі було висловлено мною про

життя Шевченка з часу визволення з крепацтва, запевняє нас, що і Сошенко, і Чалий, говорячи про
«розкидливе і нерозсудливе» життя Тараса того часу, передали трохи густого, темного кольору,
не наводячи для того фактів. Бачили ми, що дійсне Шевченко бував між людьми, бував в театрі, в
товаристві веселому, але про затру— не знаходимо ніже єдиного зерна. Гулянки ті, як я казав, були
натуральним відпочинком після 8 — 9 годин праці щодня, без такої «загри» праця художника стала
б про його не працею любленою, а тією каторгою крепацькою, з якої ледві вибився Шевченко,
покинувши Ширяєва. Часами сам Шевченко іронізував над своїми «гулянками». «От як я тепер
гуляю: по театрах, по маскарадах вештаюся; по ресторанах вечеряю; гроші сію, як попало. Еге: а
чи давно ж то сяяв над Невою той ранок незабутній, коли мене зустріли ви (Сошенко) в Літньому
саду біля статуї Сатурна» 206. 204 [2]Лист 1840 р., марта 2. — Киев[ская] стар[ина]. — 1891. —
Кн. II. — [С. 211]. 205 Кобзар. — Т. III. — С. [44] (Художник) і інші. 206 Ibidem . — С. 64.
[3]Попередня [4]Наступна

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/4899.html

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/28392.html

3. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/31461.html

4. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/34972.html

1.3.23 17 червня 1857 року (2007-06-17 11:04)

17 [июня]

Сегодня, в четвертом часу утра, пришел я на огород. Утро было тихое, прекрасное. Иволги и

ласточки нарушали изредка только сонную и сладкую тишину утра. С некоторого времени, с тех
пор как мне позволено уединяться, я чрезвычайно полюбил уединение. Милое уединение! Ничего
не может быть в жизни слаще, очаровательнее уединения, особенно перед лицом улыбающей[ся],
цветущей красавицы матери Природы. Под ее сладким волшебным обаянием человек невольно

погружается сам в себя и видит Бога на земле, как говорит поэт. Я и прежде не любил шумной

деятельности, или, лучше сказать, шумного безделья. Но после десятилетней казарменной жизни
уединение мне кажется настоящим раем. А я все так и не могу ни за что приняться. Ни малейшей
охоты к труду. Сижу или лежу молча по целым часам под моею любимою вербою, и хоть бы

на смех что-нибудь шевельнулося в воображении. Таки совершенно ничего. Настоящий застой.
И это томительное состояние началося у меня с 7 апреля, т. е. со дня получения письма от

М. Лазаревского. Свобода и дорога меня совершенно поглотили. Спасибо еще Кулишу, что
догадался прислать книг, а то я не знал бы, что с собою делать. В особенности благодарен я

ему за «Записки о Южной Руси». Я эту книгу скоро наизусть буду читать. Она мне так живо, так
волшебно живо напомнила мою прекрасную бедную Украину, что я как будто с живыми беседую

с ее слипыми лирныками и кобзарями. Прекраснейший, благороднейший труд. Бриллиант в

современной исторической литературе. Пошли тебе Господи, друже мой искренний, силу, любовь
и терпение продолжать эту неоцененную книгу. Прочитавши в первый раз эту алмазную книгу, я
дерзнул было делать замечания, но когда прочитал в другой и в третий раз, то увидел, что заметки
мои — заметки пьяного человека и ничего больше. Окроме Суботова, т. е. насчет места бывшего
дома Богдана Хмельницкого. Но такое ничтожное пятнышко не должно быть замечаемо на

драгоценной ткани. Я обещал, начитавшись до отвалу этой книги, послать ее Кухаренку и теперь
жалею, что обещал. Во-первых, потому, что я ее никогда не начитаюсь до отвалу. А во-вторых,
потому, что поля книги испачканы нелепыми замечаниями. Даст Бог, я ему из Петербурга вышлю
чистенький экземпляр.
Вчерашний водевиль кончился, как и следовало ожидать, сегодня миром и гомерической попойкой

с песельниками. Интересно знать, чем кончится свадьба. Вероятно, дракой.
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17 червня

...и видит Бога на земле, как говорит поэт. — Неточна цитата з вірша М. Ю. Лермонтова «Когда
волнуется желтеющая нива...». У Лермонтова: «И в небесах я вижу Бога...».
...со дня получения письма от М. Лазаревского. — 7 квітня 1857 р. Шевченко отримав лист М.
М. Лазаревського від 17 січня 1857 р., в якому повідомлялося, що «о увольнении его в отставку

уже последовало разрешение царя» (Листи до Тараса Шевченка. — С. 78).
Спасибо еще Кулишу... — Куліш Пантелеймон Олександрович (1819 — 1897) — український

письменник, історик, фольклорист, етнограф, критик і перекладач. Шевченко познайомився з

П. Кулішем 1843 р. в Києві; разом брали участь у Кирило-Мефодіївськом товаристві. Під час

заслання в Тулу П. Куліш отримав можливість відновити літературну роботу, а після смерті

Миколи I, переїхавши до Петербурга, розвинув видавничу діяльність.
«Записки о Южной Руси» — збірник фольклорних і літературних творів та історичних матеріалів,
що його упорядкував і видав у двох томах П. Куліш у 1856 — 1857 рр. в Петербурзі. У цьому

записі йдеться про перший том. Обидва томи разом Шевченко отримав від Куліша в листопаді

1857 р. в Нижньому Новгороді. У другому томі опубліковано поему Шевченка «Наймичка» (без
імені автора).

[1]

Окроме Суботова, т. е. насчет места бывшего дома Богдана Хмельницкого. — Суботів

— село Чигиринського повіту Київської губернії. У XVII ст. — одна з резиденцій гетьмана

Богдана Хмельницького. Шевченко був у цьому селі в 1843 і 1845 рр. Під час другого приїзду

виконав акварелі «Богданові руїни в Суботові», «Богданова церква в Суботові», «Кам’яні хрести в
Суботові», «Будинок Хмельницького в Суботові» (малюнок не зберігся).

Варіанти:
нарушали сладкую тишину / изредка нару[шали] только тиши[ну]
заметки мои — заметки пьяного человека / заметки мои — пьян[ого]
поля книги испачканы нелепыми замечаниями. / поля книги испачканы гл[упыми?]

1. http://books.google.com.ua/books?id=IUpAAAAAYAAJ&dq=inauthor%3A%22%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%

D0%B5%D0%B9%D0%BC%D0%BE%D0%BD%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%

D1%87%20%D0%9A%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%88%22&lr=&as_drrb_is=q&as_minm_is=0&as_miny_is=1860&as_maxm_is=0&as_
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http://books.google.com.ua/books?id=IUpAAAAAYAAJ&dq=inauthor%3A%22%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D0%BE%D0%BD%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%87%20%D0%9A%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%88%22&lr=&as_drrb_is=q&as_minm_is=0&as_miny_is=1860&as_maxm_is=0&as_maxy_is=1900&num=30&as_brr=3&pg=PR5&ci=40%2C638%2C802%2C510&source=bookclip
http://books.google.com.ua/books?id=IUpAAAAAYAAJ&dq=inauthor%3A%22%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D0%BE%D0%BD%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%87%20%D0%9A%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%88%22&lr=&as_drrb_is=q&as_minm_is=0&as_miny_is=1860&as_maxm_is=0&as_maxy_is=1900&num=30&as_brr=3&pg=PR5&ci=40%2C638%2C802%2C510&source=bookclip
http://books.google.com.ua/books?id=IUpAAAAAYAAJ&dq=inauthor%3A%22%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D0%BE%D0%BD%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%87%20%D0%9A%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%88%22&lr=&as_drrb_is=q&as_minm_is=0&as_miny_is=1860&as_maxm_is=0&as_maxy_is=1900&num=30&as_brr=3&pg=PR5&ci=40%2C638%2C802%2C510&source=bookclip
http://books.google.com.ua/books?id=IUpAAAAAYAAJ&dq=inauthor%3A%22%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D0%BE%D0%BD%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%87%20%D0%9A%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%88%22&lr=&as_drrb_is=q&as_minm_is=0&as_miny_is=1860&as_maxm_is=0&as_maxy_is=1900&num=30&as_brr=3&pg=PR5&ci=40%2C638%2C802%2C510&source=bookclip


maxy_is=1900&num=30&as_brr=3&pg=PR5&ci=40%2C638%2C802%2C510&source=bookclip

1.3.24 Запис про схвальну оцінку рисунків Шевченка. 4 жовтня 1835 р. (2007-06-18 07:03)

№ 8. 1835 р., жовтня 4. З журналу засідання комітету Товариства заохочування художників 1 про

схвальну оцінку рисунків Т. Г. Шевченка

4 октября 1835 г.
В заседании присутствовали: г. председатель граф В. В. Мусин-Пушкин-Брюс, гг. члены: граф
П. И. Кутайсов, граф Ф. П. Толстой, А. П. Сапожников, граф М. Ю. Виельгорский, В. И.
Григорович.
[...] 12. По рассмотрении рисунков постороннего ученика Шевченко, Комитет нашел оные

заслуживающими похвалу, и положил иметь его в виду на будущее время [...] 2.

ЛДІА. ф. 488, оп. 1, спр. 117, арк. 26 зв. Оригінал.

1 Товариство заохочування художників — об’єднання аматорів мистецтва, засноване у 1820
р. у Петербурзі з метою сприяти розвиткові та пропагуванню образотворчого мистецтва,
матеріальної підтримки художників. Шевченко користувався матеріальною і моральною

підтримкою Товариства протягом багатьох років. Ще кріпаком він відвідував рисувальний клас

Товариства, де познайомився і зустрічався з багатьма художниками.
2 На засіданні комітету Товариства 5 жовтня 1835 р., крім Шевченкових, розглядалися твори

художників С. О. Алексєєва, Г. Борисова, К. В. Круговихіна, З. Рябкова, М. М. Сажина,
М. I. Тихобразова, Г. С. Щедровського та ін., з якими він спілкувався в Товаристві та згодом

разом учився в Академії мистецтв.

1.3.25 18 червня 1857 року (2007-06-18 08:17)

18 [июня]

Сегодня я, как и вчера, точно так же рано пришел на огород, долго лежал под вербою, слухал
иволгу и, наконец, заснул. Видел во сне Межигорского Спаса, Дзвонковую Криныцю и потом

Выдубецкий монастырь. А потом — Петербург и свою милую Академию. С недавнего времени

мне начали грезиться во сне знакомые, давно не виданные предметы. Скоро ли увижу все это я

наяву? Сновидение имело на меня прекрасное влияние в продолжение всего дня, а тем более, что
сегодня гурьевскую, т. е. оренбургскую, почту ожидали. К вечеру действительно почта пришла, но
ни мне, ни обо мне ничего не привезла. Опять я спустил нос на квинту. Опять тоска и бесконечное
ожидание. Неужели от 16 апреля до сих пор не могли сделать в корпусном штабе насчет меня

распоряжения? Холодные, равнодушные тираны! Вечером возвратился я в укрепление и получил

приказание от фельдфебеля готовиться к смотру. Это результат давно ожиданной почты и с

таким трепетом ожиданной Свободы. Тяжело, невыразимо тяжело! Я одурею, наконец, от этого
бесконечного ожидания.
Как быстро и горячо исполняется приказание арестовать, так, напротив, вяло и холодно

исполняется приказание освободить. А воля одного и того же лица. Исполнители одни и те

же. Отчего же эта разница? В 1847 году в этом месяце меня на седьмые сутки доставили

из Петербурга в Оренбург. А теперь, дай Бог, на седьмой месяц получить от какого-нибудь
баталионного командира приказание отобрать от меня казенные вещи и прекратить содержание.
Форма, но я не возьму себе в толк этой бесчеловечной формы.
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18 червня

Видел во сне Межигорского Спаса, Дзвонковую Криницю и потом Выдубецкий монастырь. —
Межигірський Спасо-Преображенськи монастир, один із найдавніших в Україні, заснований 988
р., одночасно із введенням християнства в Київській Русі, в околицях колишнього села Міжгір’я
на березі Дніпра північніше Вишгорода, — Шевченко відвідав це місце 1843 р., в його альбомі

1839 — 1843 рр. є ескіз олівцем «Києво-Межигірський монастир». Дзвонкова Криниця — джерело

поблизу монастиря. Видубицький монастир заснований у другій половині XI ст. в Києві. У 1843 р.
Шевченко виконав рисунок олівцем [1]«Видубицький монастир», 1844 р. — офорт «Видубицький
монастир у Києві».
...свою милую Академию. — Йдеться про Академію мистецтв у Петербурзі, вищу мистецьку

школу, що готувала живописців, скульпторів, граверів та архітекторів, засновану 1757 р. Шевченко

навчався в ній з 1838 по 1845 р.
Неужели от 16 апреля... — Лист чи інше письмове повідомлення із зазначенням цієї дати, після
якої Шевченко міг чекати з Оренбурга розпорядження про звільнення, не відомі. Дата, можливо,
називалася на підставі чуток, що не підтвердилися.
...меня на седьмые сутки доставили из Петербурга в Оренбург. —Шевченко перебував у дорозі з 1
по 9 червня 1847 р. Згідно з рапортом виконуючого обов’язки командира Окремого Оренбурзького
корпусу генерал-лейтенанта П. О. Толмачова, «отданный в воєнную службу» рядовий Шевченко

«прибыл в Оренбург 9-го июня, в 11-ть часов пополудни» (Тарас Шевченко: Документи та

матеріали до біографії. — С 140). Отже, прибув Шевченко до Оренбурга на восьмий день.

Варіанти:
я, как и вчера, точно / я точно

давно ожиданной почты / давно ожиданной сво[боды]
какого-нибудь баталионного командира / какого-нибудь ро[тного]
мне сегодня пригоняли / мне п[ригоняли]

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/122618.html

1.3.26 Ділові документи Ширяєва, 1836 (2007-06-19 06:13)

[metro_pogruddja.jpg]
Погруддя Шевченка у київському метрополітені. Ст. м. «Університет»,

1960

№ 9. 1836 р., травня 14. Розпорядження директора петербурзьких театрів О. М. Гедеонова про
контракт на малярні роботи з В. Г. Ширяєвим, учнем якого був Т. Г. Шевченко

Конторе Императорских СПБ театров

Предписание

По торгам, произведенным конторою на малярные по дирекции работы, последняя цена осталась
за малярного цеха мастером Иваном Комшиным, и которая противу прежней вообще дешевле.
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Между тем, приемля в соображение, что поставка маляров наиболее требуется дирекциею для

работ живописных по части приготовления декорации, к которым нужны рабочие совершенно

часть сию знающие, то вследствие сего и поручил я архитектору Кавосу, приняв в основание цены
по торгам ныне объявленные, приискать такового мастера по живописной части знающего, и
имеющего способных к тому людей.
Из прилагаемого при сем рапорта Кавоса видно, что согласил он совершенно благонадежного

к сему живописца Василья Ширяева, который приемлет на себя не только поставку помянутых

маляров, но и все прочие работы с уступкою противу цен Комшина по одному проценту с каждого

рубля.
Находя, что принятие Ширяева по искусству его в мастерстве, так и по самим ценам им

объявленным для дирекции совершенно удобно и выгодно — за тем предписываю конторе:
заключить с Ширяевым по кондициям на торге объявленном с 1 июня сего года надлежащий

контракт сроком впредь на один год, с принятием от него в залог билета Опекунского совета

в 1000 [руб]. Мастеру Комшину объявить, что по означенному хозяйственному распоряжению

дирекции — подряд за ним не утверждается, а затем возвратить ему и представленные залоги —
мая 14 дня 1836 года.

Директор Императорских

С. Петербургских театров: Гедеонов 1.

ЦДІА СРСР, ф. 497, оп. 97/2121, опр. 7393, арк. 21, 21 зв. Оригінал.

1 Під час навчання і роботи Т. Г. Шевченка у художника-декоратора В. Г. Ширяева, до якого

він був законтрактований поміщиком П. В. Енгельгардтом у 1832 р., артіллю Ширяева були

проведені роботи в будинках сенату і синоду (1833 р.), Великого театру (1836 р.), Ермітажного
театру (1837 р.), в Александринському та Михайлівському театрах (у 1836, 1837 та навесні 1838
р.).

№ 10. 1836 р., липня 13. Зобов’язання майстра В. Г. Ширяева, учнем якого був Т. Г. Шевченко,
про виконання живописних робіт у Великому петербурзькому театрі

1836 года июля 13 дня. Я, нижеподписавшийся, живописец Василий Ширяев, дал сию подписку

конторе Императорских театров в том, что обязуюсь произвести живописную работу в Большом

Каменном Театре именно: первое, сделать живопись на плафоне с двумя углами и арками

по конфирмованному от Государя Императора рисунку; второе, в четырех боковых ложах, двух
царских и двух министерских; третье — в двух царских бенуарах; четвертое, в бенуаре директора;
пятое — на парадной лестнице; шестое — в двух боковых больших залах; седьмое — на двух

боковых маленьких лестницах, царской и министерской; и восьмое — в царской средней ложе;
— во всех вышепрописанных местах сделать живопись на потолках, как будет показано от

архитектора, с заплатою мне оптом, за все вышеозначенные работы, пятнадцать тысяч триста

рублей ассигнациями в чем подписываюсь.

Живописец Василий Ширяев

ЦДІА СРСР, ф. 497, оп. 97/2121, спр. 7386, арк. 2. Оригінал.
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№ 11. [1836 р., — кінець року]. Рахунок В. Г. Ширяева конторі петербурзьких театрів за

живописні роботи у Великому петербурзькому театрі, участь у яких брав Т. Г. Шевченко

В контору Императорских С.-Петербургских театров от живописца Василья Ширяева

Счет

на произведенные живописные работы по Большому театру при перестройке оного сего 1836-го
года

Какие и где произведены работы Сумма

руб. коп.
За расписание плафона в амфитеатре, двух углов, арки к сцене, ложей,
двух зал и парадной лестницы, живописью под бронзу и лепное, с

прикрытием стен бистровыми колерами и пробелкою лепных карнизов

собственными материалами, как-то: золотом, холстом и оклейкою углов,
арки и плафона; за материалы и работу следует по условию 15300
Сверх условия по приказанию г-на архитектора Кавоса произведено:

Между плафоном и аркою над оркестром плафон расписан собственными

материалами, как-то: золотом, холстом и оклейкою оного следует 2000

У императорской боковой и министерских ложах алан-залы расписаны, вся

живопись разделана золотом, потом вычищена хлебом и вновь разделана

золотом и красками. Следует за каждую по 500 р. 1000
У императорской средней ложи аван-зало и арка расписаны, вся живопись

разделана золотом и потом вычищена хлебом и вновь разделана золотом и

красками, за оное следует 300
У императорского бенуара аван-зало расписано, живопись вся разделана

золотом и потом вычищена хлебом и вновь разделана золотом и красками,
за оное следует 200
От императорской боковой лестницы передняя [и] потолок расписан под

лепное, карнизы пробелены и стены бистровым колером покрыты, за оную

следует 90
Рядом с нею в зальце потолок расписан под лепное, карнизы пробелены и

стены бистровым колером покрыты, за оную следует 125
Два угловых зала потолки расписаны хорошей живописью, карнизы

пробелены и стены бистровым колером покрыты, за каждое следует по 500
р. 1000
На парадной лестнице во входах в бельэтаж два фриза расписаны хорошей

живописью под лепное. За каждый следует по 300 р. 600
20615

Живописец Василий Ширяев

Означенная работа произведена — смотритель [підпис] Архитектор А. Кавос

Производство работы свидетельствуют надлежащие лица, за тем причитается живописцу Ширяеву

по заключенному условию 15300 руб. и за работу сверх условия 5315 руб.; а за выдачею ему в счет

сей работы 19.000 руб. ныне остальные тысячу шестьсот пятнадцать рублей.
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Помощник контролера [підпис]

Младший помощник контролера П. Агапов

ЦДІА СРСР, ф. 479, оп. 2, спр. 7386, арк. 5, 6. Оригінал.

1.3.27 19 червня 1857 року (2007-06-19 06:26)

19 [июня]

Вчера ушел пароход в Гурьев и привезет оттуда вторую роту и самого баталионного командира. А
по случаю прибытия сюда этой важной особы остающаяся здесь рота, к которой принадлежу и я,
готовится к смотру. Для этого важного грядущего события мне сегодня пригоняли амуницию.
Какое гнусное грядущее важное событие! Какая бесконечная и отвратительная эта пригонка

амуниции! Неужели и это еще не в последний раз меня выведут на площадь, как бессловесное

животное напоказ? Позор и унижение! Трудно, тяжело, невозможно заглушить в себе всякое

человеческое достоинство, стать навытяжку, слушать команды и двигаться, как бездушная

машина. И это единственный, опытом дознанный способ убивать разом тысячу себе подобных.
Гениальное изобретение! Делающее честь и христианству, и просвещению.
Странно, что даже благоразумные люди, как, например, наш лекарь Никольский, любят

посмотреть, как вытягивает носок посиневший от напряжения человек. Не понимаю этого

нечеловеческого наслаждения. А наш почтенный Гиппократ, несмотря на зной и холод, целые
часы просиживает у калитки и любуется унижением себе подобного. Палач ты, как видно, по
призванию и только по названию лекарь.
В детстве, сколько я помню, меня не занимали солдаты, как это обыкновенно бывае[т] с детьми.
Когда же я начал приходить в возраст разумения вещей, во мне зародилась неодолимая антипатия
к христолюбивому воинству. Антипатия усиливалась по ме[ре] столкновения моего с людьми

сего христолюбивого звания. Не знаю, случай ли, или оно так есть в самой вещи, только мне

не удалося, даже в гвардии, встретить порядочного человека в мундире. Если трезвый, то

непременно невежда и хвастунишка. Если же хоть с малой искрою разума и света, то такж[е]
хвастунишка и, вдобавок, пьяница, мот и распутник. Естественно, что антипатия моя возросла до
отвращения. И нужно же было коварной судьбе моей так ядовито, злобно посмеяться надо мною,
толкнув меня в самый вонючий осадок этого христолюбивого сословия. Если бы я был изверг,
кровопийца, то и тогда для меня удачнее казни нельзя было бы придумать, как сослав меня

в Отдельный Оренбургский корпус солдатом. Вот где причина моих невыразимых страданий.
И ко всему этому мне еще запрещено рисовать. Отнято благородней[шу]ю часть моего бедного

существования. Трибунал под председательством самого сатаны не мог бы произнести такого

холодного, нечеловеческого приговора. А бездушные исполнители приговора исполнили его с

возмутительною точностию.
Август-язычник, ссылая Назона к диким гетам, не запретил ему писать и рисовать. А христианин

Н[иколай] запретил мне то и другое. Оба палачи. Но один из них палач-христианин! И

христианин девятнадцатого века, в глазах которого выросло огромнейшее государство в мире,
выросло на началах Христовой заповеди. Флорентинская республика — полудикая, исступленная
средневековая христианка, но все-таки как материальная христианка она поступила с своим

строптивым гражданином Дантом Альгиери. Боже меня сохрани от всякого сравнения себя с

этими великомучениками и светочами человечества. Я только сравниваю материального грубого

язычника и полуозаренную средневековую христианку с христианином девятнадцатого века.
Не знаю наверное, чему я обязан, что меня в продолжение десяти лет не возвели даже в чин

унтер-офицера. Упорной ли антипатии, которую я питаю к сему привилегированному сословию?
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Или своему невозмутимому хохлацкому упрямству? И тому и другому, кажется. В незабвенный

день объявления мне конфирмации, я сказал себе, что из меня не сделают солдата. Так и не

сделали. Я не только глубоко, даже и поверхностно не изучил ни одного ружейного приема. И

это льстит моему самолюбию. Ребячество — и ничего больше. Майор Мешков, желая задеть

меня за живое, сказал однажды мне, что я, когда буду офицером, то не буду уметь в порядочную
гостиную войти, если не выучусь, как следует бравому солдату, вытягивать носка. Меня, однако
ж, это не задело за живое. И бравый солдат мне казался менее осла похожим на человека, почему
я и мысли боялся быть похожим на бравого солдата.
Вторая, и не менее важная причина моего неповышения. Бездушному сатрапу и наперснику

царя пригрезилось, что я освобожден от крепостного состояния и воспитан на счет царя, и в

знак благодарности нарисовал карикатуру своего благодетеля. Так пускай, дескать, казнится
неблагодарный. Откуда эта нелепая басня — не знаю. Знаю только, что она мне недешево

обошлась. Надо думать, что басня эта сплелась на комфирмации, где в заключении приговора

сказано: «Строжайше запретить писать и рисовать». Писать запрещено за возмутительные стихи
на малороссийском языке. А рисовать — и сам верховный судия не знает, за что запрещено.
А просвещенный блюститель царских повелений непоясненное в приговоре сам пояснил, да и

прихлопнул меня своим бездушным всемогуществом. Холодное, развращенное сердце. И этот

гнилой старый развратник пользуется здесь славою щедрого и великодушного благодетеля края.
Как близоруки, или, лучше сказать, как подлы эти гнусные славильщики. Сатрап грабит

вверенный ему край и дарит своим распутным прелестницам десятитысячные фермуары, а они
прославляют его щедрость и благодеяния. Мерзавцы!

19 червня

...наш лекарь Никольский... — Нікольський Сергій

Родіонович — старший лікар Новопетровського військового госпіталю. Шевченко користувався

книжками, журналами й газетами, які одержував С. Р. Нікольський.
Гіппократ (бл. 460 — 377 до н. е.) — давньогрецький лікар і дослідник природи, один з

основоположників античної медицини.
Август-язычник, ссылая Назона к диким гетам... — Римський імператор Август Гай Октавіан (63
р. до н. е. — 14 р. н. е.) заслав римського поета Публія Овідія Назона (43 р. до н. е. — бл. 18
р. н. е.) до м. Томи (тепер м. Констанца в Румунії). Гети — племена, що жили в нижній течії

Дунаю.
...христианин Н[иколай]... — імператор Микола І.
Данте Аліг’єрі (1265 — 1321) — італійський поет-гуманіст, автор «Божественної комедії». У 1302
р., коли до влади прийшли політичні противники Данте, він був вигнаний з Флоренції.
Майор Мешков... — Мешков Дмитро Васильович, командир 5-го лінійного батальйону Окремого
Оренбурзького корпусу, капітан, згодом майор. Став командувати батальйоном невдовзі до

прибуття Шевченка в Орську фортецю, в квітні — травні 1847 р. Солдафон, він особисто

муштрував поета. Під час другого тривалого перебування Шевченка в Орській фортеці, 1850 року,
ставлення до нього Д. В. Мешкова було ще суворішим. Проте 1851 р. майора Д. В. Мешкова

«за несообщение им в батальон № 4-го последовавшей над рядовым Шевченко высочайшей

конфирмации, при командировании его в 1848 году в Раимское укрепление, что было поводом

к тому, что рядовой этот продолжал вести переписку» (Тарас Шевченко: Документи та матеріали
до біографії. — С. 246) було переведено до 10-го батальйону на нижчу посаду.
Бездушному сатрапу и наперснику царя... — Йдеться про Перовського Василя Олексійовича (1795
— 1857), оренбурзького військового губернатора в 1833 — 1842 рр., оренбурзького і самарського

генерал-губернатора з травня 1851 по квітень 1857 р. В. О. Перовський не виправдав сподівань
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Шевченка на полегшення його становища, хоча й робив певні спроби в цьому напрямі.
...нелепая басня... — Йдеться про поширену в той час вигадку, нібито Шевченко був викуплений з

кріпацтва, а потім навчався в Академії мистецтв на кошти царської родини і виявив «невдячність»,
намалювавши карикатуру на свого «благодійника». Поет неодноразово спростовував цю легенду.

Варіанти:
честь и христианству / честь христианству

антипатия к христолюбивому воинству. / антипатия к военному

то и тогда / то д[ля]
благородней[шу]ю часть / благороднейшую чер[ту?]
с возмутительною точностию. / с лю[бовью?]
Но один из них / а К[то?] б Но кто из них
В незабвенный день объявления мне конфирмации / а В ден[ь] б В незабвенный день пр[иговора?]
непоясненное в приговоре/ непоясненное в кон[фирмации]

1.3.28 З документів Товариства заохочування художників (2007-06-20 07:05)

№ 12. 1837 р., лютого 21. З журналу засідання Комітету Товариства заохочування художників

про надання допомоги Т. Г. Шевченкові та іншим молодим художникам

21 февраля 1837
№ 14
В заседании Комитета Общества поощрения художников присутствовали: г. председатель К. А.
Нарышкин, г. г. члены: гр. Ф. П. Толстой, Ф. И. Лабенский, А. П. Сапожников, П. А.
Квашнин-Самарин, А. Р. Томилов, В. И. Григорович.
[...] 6. По случаю представления о пособиях молодым художникам Борисову, Петровскому,
Нерсесову, Шевченке и прошению профессора Васина о Ермилове положено: суждение о них

отложить до особого собрания Комитета, в котором имеют быть определены на будущее время

правила, касательно вспоможений, оказываемых художникам.

ЛДІА, ф. 448, оп. 1, № 126, 46 зв., 47. Оригінал.

№ 15. 1837 р., травня 30. Запис у звіті Товариства заохочування художників про грошову

допомогу Т. Г. Шевченкові

М-ц Число Расход Руб. Коп.
мая 30 Пансионеру Алексееву и ученику Шевченке на лекарство 50

ЛДІА, ф. 448, оп. 1, спр. 55, арк. 174. Оригінал.
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№ 16. 1837 р., квітня 28 — 1838 р., квітня 28. Запис у звіті Товариства заохочування художників
про грошову допомогу Т. Г. Шевченкові

№ Расход Руб. Коп.
11. Пансионерам: Агину, Алексееву и Шевченке на художественные пособия

100 85

ЛДІА, ф. 448, оп. 1, спр. 55, арк. 182. Оригінал.

1.3.29 20 червня 1857 року (2007-06-20 08:09)

20 [июня]

Сегодня рота придет в Гурьев, а по случаю полноводия в Урале она пройдет прямо на Стрелецкую

Косу и сегодня же сядет на пароход. Завтра рано пароход подымет якорь и послезавтра

высадит роту в Новопетровской гавани. Держись, наша официя. Гроза, гроза ужасная близится.
Баталионный командир, подобно тучегонителю Крониону, грядет на тебя во облаце мрачне, в том
числе и на нас бессловесных. В ожидании сего грозного судии и карателя пропившиеся до снаги

блажат и умоляют эскулапа выдумать и форменно засвидетельствовать их небывалые немощи

душевные и телесные, а паче душевные, и тем спасти их от праведного суда гро[мо]носного
Крониона. Но мрачный эскулап неумолим. И только нашего брата солдата, также пропившегося
до снаги и не имеющего в чем явиться пред лицо отца-командира, Никольский кладет на

койки и прописывает слабительное. Непопулярный эскулап наш намерен сделаться популярным

коновалом. Сегодня не без видимого удовольствия сказал смотритель полугоспиталя, что на

его попечение, т. е. продовольствие, прибыло семнадцать жильцов. Следовательно, рубль семь
гривен в продолжение суток в кармане, не считая отопления и освещения. Не здесь ли скрывается
и причина великодушия нашего эскулапа? Шепнуть разве Нагаеву и другим чающим и не могущим

вымолить защиты у жестокосердого эскулапа?
К добру ли это я так сегодня расфантазировался? В прежние годы, в эти истинно критические

дни, со мною этого не было. Не было, однако же, и того, не в похвалу будь сказано, чтобы
я прятался под кровом стонов и воздыханий. В этом случае я никогда не искал медицинского

пособия. С трепетным замиранием сердца я всегда фабрил усы, облачался в бронь и являлся пред
хмельнобагровое лицо отца-командира сдать экзамен в пунктах, ружейных приемах и в заключение
выслушать глупейшее и длиннейшее наставление о том, как должен вести себя бравый солдат и за
что он обязан любить Бога, царя и своих ближайших начальников, начиная с дядьки и капрального
ефрейтора.
Смешно. Потому смешно, что я освоился с этим отвратительным спектаклем. Но каково было

прежде, когда я не умел, а должен был похоронить в самом себе всякое человеческое чувство,
сделаться бездушным автоматом и слушать молча, не краснея и не бледнея, слушать нравственное
назидание от грабителя и кровопийцы. Нет, тогда это не было смешно. Гнусно! Отвратительно!
Дожду ли я тех блаженных дней, когда из памяти моей испарится это нравственное безобразие?
Не думаю. Потому что медленно и глубоко врезывалось в нее это безобразие.
Странно еще вот что. Все это неисповедимое горе, все роды унижения и поругания прошли,
как будто не касаясь меня. Малейшего следа не оставили по себе. Опыт, говорят, есть лучший
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наш учитель. Но горький опыт прошел мимо меня невидимкою. Мне кажется, что я точно тот

же, что был и десять лет тому назад. Ни одна черта в моем внутреннем образе не изменилась.
Хорошо ли это? Хорошо. По крайней мере, мне так кажется. И я от глубины души благодарю

моего Всемогущего Создателя, что он не допустил ужасному опыту коснуться своими железными
когтями моих убеждений, моих младенчески светлых верований. Некоторые вещи просветлели,
округлились, приняли более естественный размер и образ. Но это следствие невозмутимо

летущего старика Сатурна, а никак не следствие горького опыта.
Получивши от Кухаренка письмо с приложением 25 рублей, значит, с приложением весьма

вещественным, я отблагодарил его письмом же, со вложением собственного поличия, и вторым

письмом со вложением, еще менее вещественным. Со вложением небывалого рассказа мнимого

варнака под названием «Москалева криныця». Я написал его вскоре по получении письма от

батька отамана кошового. Стихи оказались почти одной доброты с прежними моими стихами.
Немного упруже и отрывистее. Но это ничего, даст Бог, вырвуся на свободу, и они у меня потекут
плавнее, свободнее и проще и веселее. Дождусь ли я этой хромой волшебницы свободы?

20 червня

Баталионный командир... — підполковник Львов Геронтій Ілліч — командир 1-го Оренбурзького
лінійного батальйону. В 1854 р. Г. І. Львов відмовився клопотатися про надання рядовому

Шевченкові чину унтер-офіцера, що відкрило б поетові шлях до звільнення із заслання.
Кроніон — за грецькою міфологією, син Крона (Кроноса) Зевс, верховний бог стародавніх греків.
Скинувши в Тартар свого батька, став володарем богів і людей.
...смотритель полугоспиталя... — М. Є. Бажанов.
Шепнуть разве Нагаєву... — Нагаєв Григорій Миколайович — прапорщик 1-го лінійного

батальйону Окремого Оренбурзького корпусу. Рукою останнього переписано повість Шевченка

«Матрос» (остаточна назва «Прогулка с удовольствием и не без морали»).
...следствие невозмутимо летущего старика Сатурна... — Тобто плину часу. Сатурн у римській

міфології — бог посівів, покровитель землеробства, ототожнювався з Кроносом, богом часу.
Получивши от Кухаренка письмо... — Йдеться про лист Я. Г. Кухаренка від 18 грудня 1856 р.
(Листи до Тараса Шевченка. — С. 76 — 77).
...отблагодарил его письмом же... и вторым письмом... — Шевченко має на увазі свої листи до

Я. Г. Кухаренка від 22 квітня та 5 червня 1857 р.
...под названием «Москалева криныця». — Йдеться про [1]другу редакцію поеми, датовану 16
травня 1857 р. Автограф поеми, надісланий Я. Г. Кухаренку разом із листом від 5 червня 1857 р.,
не відомий.

Варіанти:
моляют эскулапа выдумать / умоляют эскулапа зас[видетельствовать]
суда гро[мо]носного Крониона. / суда ту[чегонителя]
Непопулярный эскулап наш / Эскулап наш

Сегодня не без видимого удовольствия / сегодня весьма наивно

на его попечение / а к [нему?] б в [его?]
обязан любить / должен любить

тогда это не было / тогда не было

своими железными когтями / своими нечист[ыми]
этой хромой волшебницы / этой волшебницы

1. http://kobzar.info/kobzar/works/poetry/2002/09/24/147.html
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1.3.30 Записи у щоденнику художника А. Мокрицького (2007-06-21 07:28)

№ 13. 1837 р., березня 18, 31, квітня 2. Записи у щоденнику учня Академії мистецтв А. М.
Мокрицького про підготовку викупу Т. Г. Шевченка з кріпацтва

1837 год

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18 [марта]. Четверг. [...] Часам к 7-ми пошел я к Брюллову, там был уже Венецианов и брат его

Федор, скоро пришел и Краевский и прочел нам прекрасные стихотворения Пушкина: молитву

«Господи, владыко живота моего», «Русалку», несколько сцен из «Дон-Жуана» и «Галуб», сцены
из быта чеченцев; до 12 часов продолжалось чтение. Когда все ушли, я остался один, говорил
Брюллову насчет Шевченка, старался подвигнуть его на доброе дело, и кажется, это будет

единственное средство — через Брюллова избавить его от тяжких ненавистных цепей рабства. И
шутка ли! Человек с талантом страдает в неволе по прихоти грубого господина!
31 [марта]. Среда. [. . .]. Вечером после чая отправился я к Брюллову с письмом от Михайлова.
Он послал меня за Вас[илием] Ива[новичем], и, когда тот пришел, я предложил им рассмотреть

дело Шевченко. Показал его стихотворение, которым Брюллов был чрезвычайно доволен, и,
увидя из оного мысли и чувства молодого человека, решился извлечь его из податного состояния
и для этого велел мне завтра же отправиться к Жуковскому и просить его приехать к нему. Не
знаю, чем-то решат они горячо принятое участие.
2 апреля. После обеда призвал меня Брюллов. У него был Жуковский, он желал знать

подробности насчет Шевченка. Слава богу, дело наше, кажется, примет хороший ход. Брюллов

начал сегодня портрет Жуковского препохоже.

Дневник художника А. Н. Мокрицкого. М., 1975, с. 113, 115, 116.

№ 14. 1838 р., квітня 8. Запис у щоденнику учня Академії мистецтв А. М. Мокрицького

про відвідини разом з Т. Г. Шевченком Ермітажу

1838 год

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8 апреля. [...] Утром начал я рисовать Венеру. Скоро пришел Шевченко и мы отправились в

Эрмитаж. С большою пользою беседовали мы в этом святилище, и сей час более, нежели

когда, увидел я достоинства в вещах первоклассных мастеров. Вандик, Рубенс, Веласкес, Гвидо,
Аннибал Карраччи и другие, Пуссен, Ван дер Меер, Рейсдаль, Поль Поттер и Клод Лоррен стали
для меня понятнее. [...] Вечером был у Брюллова, рассказывал ему о своей прогулке в Эрмитаж.
Он очень одобрял ее, советовал почаще делать таковые.

Дневник художника А. Н. Мокрицкого, с. 145 — 146.

№ 21. 1838 р., квітня 25. Запис у щоденнику учня Академії мистецтв А. М. Мокрицького про

вручення відпускної Т. Г. Шевченкові

1838 год

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25 апреля. [...] Часа в два пошел я к Брюллову. [...] Скоро пришел Жуковский с гр[афом]
Виельгорским. Пришел Шевченко, и Василий Андреевич вручил ему бумагу, заключающую в
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себе его свободу и обеспечение прав гражданства. Приятно было видеть эту сцену.

Дневник художника А. Н. Мокрицкого, с. 151.

Мокрицький Аполлон Миколайович (1810 — 1870) — український і російський живописець і

педагог, приятель Т. Г. Шевченка, син пирятинського поштмейстера, закінчив Ніжинський

ліцей; разом з Т. Г. Шевченком учився в Академії мистецтв, пансіонер Товариства заохочування
художників, брав участь у викупі Т. Г. Шевченка з кріпацтва; з 1849 р. — академік; викладав
малювання в Московському училищі живопису, скульптури і архітектури та в Московській гімназії;
з 1851 р. — професор живопису.

Див. окремі записи Мокрицького: [1](1), [2](2).

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/20630.html

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/19954.html

1.3.31 21 червня 1857 року (2007-06-21 08:14)

21 [июня]

Вперед, вперед, моя исторья,
Лицо нас новое зовет.

У кого что болит, тот о том и говорит. Сегодня вечером, возвращаясь из огорода в укрепление
вместе с комендантом, он мне в сотый раз повторил со всевозможными подробностями историю
о коварном друге своем, некоем полковнике Киреевском. Полковник этот Киреевский, как видно,
птица высшего полета, а по словам коменданта, настоящий аристократ. А что он птица высокого

полета, это я заключаю по тому, что он служил чиновником особых поручений при графе В.А.
Перовском и был с ним в весьма близких отношениях. Следовательно, это не какая-нибудь шваль,
а человек с достоинством. Потому что такой вельможа, как граф Перовский, какую-нибудь шваль
к себе и в прихожую не допустит. А следущее дело показывает, что г[раф] П[еровский] весьма
неразборчив на своих приближенных и приближает к своей высокой персоне именно шваль. Да
еще какую шваль? Самую грязную, кабашную шваль, прикрытую полковничьим мундиром и 600-
ми крепостных душ.
История такого содержания. Ираклий Александрович Усков (наш комендант), будучи хорошо

знаком в Оренбурге с помянутым полковником и аристократом Киреевским, просил его, когда
он выехал в Петербург, просил он его и лично и письмом из Новопетровского укрепления как в

некотором роде химика и знатока фотографического дела. Просил выслать ему из Петербурга

камеру со всем необходимым для фотографии. Киреевский изъявил (тоже письмом) самую

обязательную готовность услужить другу. И потребовал на эту услугу 350 рублей серебром. Деньги
тотчас же были посланы (в сентябре прошлого года). Получено также весьма дружеское письмо
о получении этой суммы, с означением месяца и даже числа, в которое непременно получится

помянутая камера с прибором и со всеми необходи[мы]ми химическими солями. Тем все и

кончилось. Благородный, обязательный друг как в воду канул. Ираклий Александрович между

бесконечными предположениями решил, что друг его отправился на пароходе Харона прогуляться
в Елисейском парке. Другой причины его молчания и подозревать нельзя. Но чтобы убедиться в

этой непреложной истине, я написал, по просьбе Ираклия Александровича, в Петербург приятелю
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своему Марковичу, чтобы он разведал и сообщил мне, что случилось с таким-то полковником

Киреевским. От Марковича еще известие не получено. А из «Русского инвалида» видно,
что обязательный друг мая 16 выехал из Петербурга в Москву. А из Оренбурга уведомляют

коменданта, что полковник Киреевский принят новым генерал-губернатором Катениным, тоже в
чиновники по особым поручениям, но по домашним обстоятельствам подал в отставку. Из всего
этого оказывается, что помещик 600 душ крестьян, аристократ, наперсник г[рафа] П[еровского],
наконец, полковник Киреевский — подлец и негоднейшая тряпка.
Ираклий Александрович дает мне форменную доверенность получить обратно от Киреевского

эти деньги; я охотно готов услужить ему, если не удастся добром и миром, то, делать нечего,
бесконечными стезями закона. Во всяком случае я буду очень рад, если удастся мне эта

сомнительная операция.
Сегоднишним же числом мне хочется записать, или, как зоологи выражаются, определить еще
одно отвратительное насекомое. Но как бы не напичкать мой журнал этой негодной тварью

до того, что и порядочному животному в нем места не останется. А впрочем, ничего, это

миниатюрное насекомое места немного требует. Это двадцатилетний юноша, сын статского

советника Порциенка. Следовательно, тоже птица не низкого полета.

21 червня

Вперед, вперед, моя исторья... — Рядки з «Євгенія Онєгіна» О. С. Пушкіна (глава VI).
...вместе с комендантом... — Усков Іраклій Олександрович (1810 — 1882) — комендант

Новопетровського укріплення з 1853 р., майор. Усупереч царській забороні дав Шевченкові

можливість писати й малювати, розкрив перед ним двері свого дому, намагався звільнити від

муштри. Дозволив звільненому із заслання Шевченкові поїхати до Петербурга, не заїжджаючи

спочатку до Уральська й Оренбурга, за що одержав сувору догану від командира Окремого

Оренбурзького корпусу.
...некоем полковнике Киреевском. — Киреєвський Ілля Олександрович — чиновник особливих

доручень при оренбурзькому і самарському генерал-губернаторі. Особисто не знайомий з

Киреєвським, Шевченко знав про нього з розповідей І. О. Ускова та інших.
...отправился на пароходе Харона прогуляться в Елисейском парке. — Тобто помер. Харон у

грецькій міфології — перевізник душ померлих через річку підземного царства; Єлисейські поля
— місце перебування блаженних у потойбічному світі.
...написал... приятелю своєму Марковичу... — Йдеться про лист до А. М. Маркевича від 22
квітня 1857 р. Маркевич Андрій Миколайович (1830 — 1917) — громадський діяч, юрист, музикант,
згодом голова Товариства ім. Т. Г. Шевченка для допомоги нужденним уродженцям Південної

Росії, що вчаться у вищих навчальних закладах С.-Петербурга; син Миколи Андрійовича Маркевича

(1804 — 1860), українського історика, письменника й етнографа, автора п’ятитомної «Истории
Малороссии» (М., 1842 — 1843). Тим же проханням попіклуватися про одержання фотоприладдя

для І. О. Ускова Шевченко тоді ж, крім А. М. Маркевича, турбував листом від 30 липня 1857 р.
і М. М. Лазаревського.
«Русский инвалид» — російська військова газета, що виходила в Петербурзі в 1813 — 1917 рр.
Шевченко на засланні читав цю газету. У літературному додатку до газети від 17 березня 1857 р.
надруковано вірш [1]«Заворожи мені, волхве...» (під назвою «Пустка», без прізвища автора).
...принят новым генерал-губернатором Катениным... — Катенін Олександр Андрійович (1803 —
1860) — після В. О. Перовського з квітня 1857 р. оренбурзький і самарський генерал-губернатор,
командир Окремого Оренбурзького корпусу.
...сын статского советника Порциенка. — Порцієнко (Порцьянко) Юліан Антонович (1827 — ?),
рядовий 1-го лінійного батальйону Окремого Оренбурзького корпусу, син статського радника з

Мінської губернії Антона Івановича Порцьянка. У Новопетровське укріплення прибув не пізніше

першої половини 1854 р. «на перевиховання».
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Варіанти:
и приближает к своей высокой персоне / и допускает к себе

будучи хорошо знаком / Будучи б[лизко?]
отправился на пароходе Харона прогуляться / отправился на пр[огулку?]
друг мая 16 выехал / друг в[ыехал?]
наконец, полковник / по[лковник]
Ираклий Александрович / Я

Наступний запис [2]25 червня.

1. http://poetry.uazone.net/kobzar/zavorozhy_mene_volhve.html

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/35467.html

1.3.32 Про пам’ятники республіки (2007-06-22 07:48)

[monument_petrograd_1918.jpg]
Відкриття погруддя Шевченка у Петрограді, 1918. Дубенко С. В. Тарас

Шевченко та його герої на екрані. Київ ,1967, С. 156.

Вражає неперевершена спритність, з якою більшовики створювали ідеологічні приводи, на які

потім можна було опертися у пропаґанді своєї ідеології серед ще неохоплених верств населення

колишньої імперії. Ледь захопивши владу, Раднарком видав декрет «Про пам’ятники республіки»,
в якому ухвалено план монументальної пропаґанди. До списку з революціонерів потрапив і

Шевченко, як представник трудового селянства.

У той час, коли без підтримки німців Гетьманщина генерала Скоропадського падала на очах,
підгодовані в українських містах втікачі з Совдепії знову повели розмови про «єдину і неділиму»,
а сформовані з білих офіцерів загони у Києві почали трощити пам’ятники Шевченку, коли

гетьман підписував ганебну грамоту про федерацію, чим перекреслив всі свої здобутки, та зрікся
влади, яку перехопила Директорія, в Радянській Росії не втрачали часу на ідеологічну підготовку.
Мінімальними поступками у національному питанні на той час можна було досягти максимального

результату у майбутньому. Це і було вправно зроблено.

3 листопада 1918 року російські праві організації, що клубилися навколо гетьмана, не вигадали

нічого кращого, ніж передати у Яссах послам Антанти меморандум про те, що самé поняття

український народ вигадане німцями. В цей день Скоропадський між Харковом і Полтавою

домовлявся з Красновим, а в провінції розгоралося повстання під гаслом «рятування України

від москалів».
Натомість у Москві на Трубній площі урочисто відкривається пам’ятник Тарасу Шевченку!
Церемонію відкриття за новою практикою фільмують для пам’яті. Урочисті промови проголошує
завідуюча жіночім відділом ЦК партії О. Коллонтай. Гіпсове погруддя (скульптор С. Волнухін),
яке було встановлене на тимчасовому дерев’яному постаменті, простояло недовго, всього два

роки. Але і цього було досить.

Гетьман Скоропадський з гіркотою і дивовижним нерозумінням причин пише у Спогадах про своїх

«білих» підлеглих: «Началось неистовство, гонение на всё украинское... дело дошло до того, что
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начали выбрасывать бюсты Шевченка и разбивать их.» Режим гетьмана був приречений. Цього

йому не пробачать.

28 листопада у Курську створюється маріонетковий Тимчасовий робітничо-селянський уряд

України. Радянські війська з «Нейтральної зони» РСФРР готові розпочати вторгнення в Україну.
А ідеологічна підтримка не забарилася.
Наступного дня, 29 листопада 1918 року в Петрограді на вулиці «Красных зорь» урочисто

підноситься чергове гіпсове погруддя Кобзаря [на фото зліва]. На постаменті напис: «Великому
украинскому поэту-крестьянину Тарасу Григорьевичу Шевченко (1814—1861). Великий Русский

Народ» (латиський скульптор Я. Тільберґ). На мітинґу, присвяченому події, з промовою виступив

А. Луначарський, вголос читався «Заповіт». Подію не забувають фільмувати; потім знадобиться

агітаторам.

1.3.33 22 червня 1857 року (2007-06-22 08:30)

№ 449. 1857 р., червня 22. Розпорядження оренбурзького цивільного губернатора І. М. Потулова
оренбурзькому поліцмейстеру про встановлення таємного нагляду за звільненими від військової

служби політичними засланцями, в тому числі і за Т. Г. Шевченком

Отпуск

Секретное

22 июня 1857 года

№ 313

Г. Оренбургскому полицеймейстеру

Г. начальник 23-й пехотной дивизии отношением от 13 числа настоящего месяца за № 1679
уведомляет г. нач[альника] губернии, что по высочайшему повелению, сообщенному ему в

предписании генерал-адъютанта графа Перовского от 28 мая сего года за № 548, разрешено

уволить от службы рядовых из политических преступников, состоящих в Оренбургских линейных
батальонах и инвалидных командах 67 человек и рядового батальона № 1-го Шевченку с тем,
чтобы они до окончательного увольнения их на родину имели жительство в г. Оренбурге под

секретным полицейским надзором и что о высылке их в г. Оренбург распоряжение уже сделано

и к вашему высокоблагородию послан о них именной список.
Давая о сем знать вам, м[илостивый] г[осударь], предписываю иметь за сказанными лицами

неослабный секретный полицейский надзор, а мне своевременно доставить о них установленную
ведомость.

ЦДІА Башкирської АРСР, ф. 6, оп. 1, спр. 473, арк. 2. Відпуск.
На документі напис: «По вход[ящей] № 3... Дела №».
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Довідка III відділу. 1 травня 1857 року

1.3.34 (2007-06-23 06:29)

[1]Кониський О. Я. Тарас Шевченко-Грушівський: Хроніка його життя [До виходу першого

Кобзаря, стор. 15]

Справив він собі на Великодні свята «непромоклого плаща» і сам себе питає: «Чи не чудно, що
я радію з такої обнови святкової? Як добре подумати, так не чудно. Дивлячись на поли свого

плаща лискучого, я думаю: чи давно-то я в замизканому халаті демикотоновому не відважувався й
гадати про отакий плащ, а тепер: сотню рублів викидаю на плащ! Просто Овідієві метаморфози!..
А то, було, розживешся на коповика і несеш його в театр, не розбираючи, який там спектакль.
За коповика, було, до смаку нарегочуся і гірко наплачуся, да так, що іншому й за цілий вік його

не доведеться так плакати і так реготати. Чи давно се було? Не далі як учора, а яка переміна!
Тепер я вже не інак іду в театр, як в крісла і дивитися йду не на те, що трапиться, а вибираю або

бенефіс, або добрий спектакль».
Влітку велика частина людності вибирається з Петербурга літовати де поблизу на «дачах» (по
хуторах); а тим, що літують в столиці, стають розвагою, хто спроможен, гулянки на «островах».
Опріч того цар Микола завів був річно справляти 1 липня в Петергофі «народну гулянку».
Довелося й Тарасові побачити останні. Першим разом він був там. р. 1836, як був ще крепаком і

рабом Ширяєва: тоді він мусив йти до Петергофа нишком від Ширяєва. Тепер, р. 1839, за іншими
обставинами, вже людиною вільною, навідався він на ту гулянку «народну» в Петергоф. Тепер на
те свято він поплив на пароході вкупі з своїм великим учителем Брюлловим та з коханими учнями

його, з Петровським та з Михайловим. Споминаючи про оці дві гулянки в Петергофі, Шевченко

каже: «Бистрий перехід з горища неотеси маляра-мужика до велеліпної майстерської найбільшого
художника нашого віку!.. Аж сам тому не йму віри, а дійсне воно так було. Я, нікчемний попихач,
перелетів на крилах з брудного горища в чарівні зали Академії художеств! Одначе, чим же я

хвалюся? Чим я доказав, що зумів покористуватися з напучування і з дружнього довір’я художника,
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величезного на цілий світ? Що я робив тоді? Чим я займався? Я тоді писав українські вірші, а вони
такою страшенною вагою упали на мою душу» 207. 207 Кобзар. — Т. III. — С. [40]. (Записки...,
[2][запис від 1 лип. 1857 р.]). [3]Попередня [4]Наступна

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/4899.html

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/38220.html

3. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/31960.html

4. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/47186.html

1.3.35 Документи царської родини навколо лотереї. Квітень 1838 р. (2007-06-24 06:59)

№ 17. 1838 р., квітня 14. Запис у камерфур’єрському журналі про проведення лотереї 1 в

Царськосільському палаці, де розіграно портрет В. А. Жуковського, виконаний К. П. Брюлловим
для викупу Т. Г. Шевченка з кріпацтва Ввечеру их величество с их высочеством государем

наследником, великою княгинею Еленою Павловною и великою княжною Мариею Николаевною

и собравшимися к 8-ми часам по приглашению государыни императрицы особами обоего пола,
бывшими сего числа за обеденным столом, изволили препроводить время в круглом Нового

дворца зале разными играми, танцами и розыгрышем лотареи вещей. ЦДІА СРСР, ф. 516, оп.
120/2322, спр. 142, арк. 53. Оригінал. 1 Існують також твердження, що лотерея відбулася 16
квітня 1838 р. у будинку М. В. Вієльгорського (Див.: Моренец Н. И. Шевченко в Петербурге.
Л., 1960, с. 37) та про проведення її в кімнатах Анічкового палацу в Петербурзі (Див.: Жур Петро.
Шевченківський Петербург. К., 1972, с 62), але ці твердження не мають документальних підстав.
№ 19. 1838 р., квітня 23. Розпорядження правителя контори великої княжни Марії Миколаївни

про видатки на лотерейні квитки при розігруванні портрета В. А. Жуковського роботи К. П.
Брюллова

№ 27

Препровожденны сего числа при отношении за № 360 к ея превосходительству Ю. Ф.
Барановой 1 триста рублей ассигнациями для уплаты за билеты, взятые великою княжною

Мариею Николаевною, при розыгрывании в лотерее, в императорском семействе, написанного
живописцем Брюлловым портрета В. А. Жуковского, — записать в расход по шнуровой книге о

суммах ея высочества. — Апреля 23 за 1838 год.

Управляющий собственной его величества конторы Блок Секретарь П. Родионов

ЦДІА СРСР, ф. 541, оп. 1, опр. 30, арк. 87. Оригінал. 1 Графиня Ю. Ф. Баранова, вихователька
царських дітей, збирала гроші за квитки ва лотерею. № 20. 1838 р., квітня 24. Запис у книзі

витрат великого князя наслідника Олександра Миколайовича про видатки на лотерейні квитки

при розігруванні портрета В. А. Жуковського роботи К. П. Брюллова 24 апреля. Заплачено за

лотерейный билет портрет Жуковского живописца Брюллова 300 р. ЦДІА СРСР, ф. 522. оп. 1, спр.
865. арк. 56. Оригінал. № 22. 1838 р., квітня 25. Запис у книзі грошових сум цариці Олександри

Федорівни про видатки на лотерейні квитки при розігруванні портрета В. А. Жуковського роботи

К. П. Брюллова

Расход

126. Действ[ительной] ст[атской] советнице Ю. Ф. Барановой, за билеты

на лотерею, в которой ея величеством выигран портрет В. А. Жуковского,
четыреста рублей. 400

ЦДІА СРСР, ф. 524, оп. 1, спр. 27, арк. 18. Оригінал. № 23. 1838 р., квітня 25. Лист секретаря
цариці Олександри Федорівни І. П. Шамбо до графині Ю. Ф. Баранової про надсилку їй 400
крб. за лотерейні квитки при розігруванні портрета В. А. Жуковського роботи К. П. Брюллова
25 апреля 1838 г.
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Ея превосходительству Ю. Ф. Барановой

Милостивая государыня Юлия Федоровна!

Вследствие письма вашего превосходительства от 24 ч. сего м-ца честь имею препроводить

при сем к вам, м[илостивая] государыня четыреста рублей, следующие за билеты на лотерею,
в которой ея императорским величеством выигран портрет В. А. Жуковского. Покорнейше

прося почтить меня уведомлением о получении препровождаемой суммы, я имею честь быть с

сов[ершенным] почт[ением]...

Подписал И. Шамбо

ЦДІА СРСР, ф. 524, оп. 1, спр. 143, арк. 218. Відпуск. № 24. 1838 р., квітня 26. Лист графині Ю.
Ф. Баранової до секретаря цариці Олександри Федорівни І. П. Шамбо про одержання нею 400
крб. за лотерейні квитки при розігруванні портрета В. А. Жуковського роботи К. П. Брюллова

Милостивый государь Иван Павлович!

Препровожденные при отношении вашего превосходительства от 25-го апреля за № 341 -м
четыреста рублей ассигнациями, за лотерейные билеты, — взятые ея императорским величеством

при розыгрывании портрета В. А. Жуковского, — мною получены. Уведомляя вас, милостивый
государь, о сем, с совершенным почтением имею честь быть

вашего превосходительства готовая к услугам Июлия Баранова

26 апреля 1838 г. Его прев[осходительств]у И. П. Шамбо ЦДІА СРСР, ф. 524, оп. 1, спр. 143,
арк. 219. Оригінал.

1.3.36 25 червня 1857 року (2007-06-25 09:04)

25 [июня]

Только что успел я написать «Следовательно, тоже птица не мелкого полета», как раздалося

во всех концах огорода слово «пароход». Я, разумеется, бросил свое писание и побежал в

крепость. С пароходом я ожидал оренбургской почты, а с почтой и свободы. Вышло, однако
ж, совершенно противное тому, чего я ожидал. Пароход почты не привез, а следовательно, и
волшебного, очаровательного слова. А вместо оного слова привез дело в виде рыжей весьма

непривлекательной персоны, т. е. привез баталионного командира, первым делом которого

было обегать казармы, надавать зубочисток фельдфебелям и прочим нижним чинам, даже

до профоса. А ротным командирам и прочей официи, смотря по лицу и образу жизни, —
приличное родительское наставление. И после этого нежного, грациозного вступления назначен
был формальный смотр той несчастной роте, к которой и я имею несчастие принадлежать. Бедная
рота всю ночь готовилась к этому истинно страшному суду и в пять часов утра 23 июня, умытая,
причесанная, нафабренная, выстроилась на полянке, точно игрушка, вырезанная из картона. От

5-ти и до 7-ми часов, во ожидании судии праведного, рота равнялась. В 7 часов явился во всем

своем грозном величии сам судия и испытывал, или, лучше сказать, пытал ее, несчастную, ровно
до 10-ти часов. В заключение спектакля спросил претензию, ругнул в общих выражениях, посулил
суд и розги и даже зеленую аллею, т. е. шпицрутены. Для всех гроза прошла, а для меня она

еще только собиралась. В числе прочих конфирмованных должен был и я предстать после обеда

в 5 часов на вторичное и еще горшее испытание. К этому вторичному испытанию я готовился

довольно равнодушно как человек вполовину свободный. Но когда предстал пред неумолимого

экзаменатора, куда что девалось. Ниже малейшей тени, ничего похожего на человека, вполовину
свободного, во мне не осталось, та же самая мучительная хо[ло]дная дрожь пробежала по моему
существу. То же самое, что и в прежние года, чувство — нет, не чувство, а мертвое бесчувствие —
охватило меня при взгляде на эту деревянную выкрашенную фигуру. Одним словом, я превратился
в ничто. Не знаю, на всех ли так сильно действует антипатия, как на меня? Экзамен повторился
слово в слово, как и десять лет тому назад, четверти буквы ни прибавлено, ни убавлено. Зато и я
ани на йот не подвинулся на поприще военного просвещения. Упорство обоюдное и невозмутимое.

277



По примеру прежних годов экзаменатор и блюститель нравственности спросил нас по ра[н]жиру,
кто и за что удостоился нести сладкую сердцу обязанность солдата.
— Ты за что? — спросил он у первого.
— За утрату казенных денег, Ваше высокоблаго[ро]дие.
— Да, знаю, ты неосторожно загнул угол. Наде[ю]сь, вперед не будешь гнуть углы, — сказал он

насмешливо и обратился к следующему.
— А ты за что?
— По воле родительницы, Ваше высокоблагородие.
— Хорошо. Надеюсь, вперед не будешь и... — и обратился к следующе[му].
— Ты за что?
— За буйные поступки, Ваше высокоблагородие.
— Хорошо. Надеюсь, вперед... и...
— Ты за что? — спросил он у следующего.
— По воле родителя, Ваше высокоблагородие.
— Надеюсь... а ты за что? — спросил он, обращаясь ко мне.
— За сочинение возмутительных стихов, В[аше] высокоблагородие.
— Надеюсь, вперед не будешь...
— А ты за что, за что? — спросил он у последнего. Последний отвечал, что тоже по воле

родительницы, и, не выслушавши последнего, он обрат[ил] к нам сильную назидательную речь,
замкнувшуюся весьма новой истиной, что за Богом молитва и за царем служба не пропадают.
В заключение церемонии спросил он у ротного командира, почему Порциенко не явился на

испытание, на что тот отвечал, что Порциенко болен, т. е. пьян, и находится под сохранением

у свинопаса. Все эти конфирмованные, так называемые господа дворяне, с которыми я теперь

представлялся пред лицо отца-командира, все они люди замечательные по своим нравственным

качествам, но последний субъект, под названием Порциенко, всех их перещеголял. Все их

отвратительные пороки вместил в своей подлой двадцатилетней особе. Странное и непонятное

для меня явление этот отвратительный юноша. Где и когда успел он так глубоко заразиться всеми
гнусными нравственными болезнями? Нет мерзости, низости, на которую бы он не был способен.
Романы Сю с своими отвратительными героями — пошлые куклы перед этим двадцатилетним

извергом. И это сын статского советника, следовательно, нельзя предполагать, чтобы не было

средств дать ему не какое-нибудь, а порядочное воспитание. И что же? Никакого. Хорош

должен быть и статский советник. Да и вообще должны быть хороши отцы и матери, отдающие
детей своих в солдаты на исправление. И для чего, наконец, попечительное правительство наше
берет на себя эту неудобоисполнимую обязанность? Оно своей неуместной опекой растлевает

нравственность простого хорошего солдата и ничего больше. Рабочий дом, тюрьма, кандалы,
кнут и неисходимая Сибирь — вот место для этих безобразных животных, но никак не солдатские

казармы, в которых и без их много всякой сволочи. А самое лучшее— предоставить их попечению

нежных родителей, пускай спотешаются на старости лет своим собственным произведением.
Разумеется, до первого криминального проступка, а потом отдавать прямо в руки палача.
До прибытия моего в Орскую крепость я и не воображал о существовании этих гнусных исчадий

нашего православного общества. И первый этого разбора мерзавец меня поразил своим

зловредным существованием. Особенно, когда мне сказали, что он тоже несчастный, такой же, как
и я, разжалованный и, следовательно, мой товарищ по званию и по квартире, т. е. по казармам.
Слово «несчастный» имело для меня всегда трогательное значение, пока я его не услышал в

Орской крепости. Там оно для меня опошлело, и я до сих пор не могу возвратить ему прежнего

значения. Потому что я до сих пор вижу только мерзавцев под фирмою несчастных.
По распоряжению бывшего генерал-губернатора, довольно видного политика Обручева, я имел

случай просидеть под арестом в одном каземате с колодниками и даже с клейменными

каторжниками и нашел, что к этим заклейменным злодеям слово «несчастный» более к лицу,
нежели этим растленным сыновьям беспечных эгоистов родителей.
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25 червня

...привез баталионного командира... — підполковника Г. І. Львова.
В числе прочих конфирмованных... — Маються на увазі учасники національно-визвольнго руху,
доля яких вирішувалась без суду, волею високопоставлених осіб; «конфірмовані» в солдати

виключались із дворянського стану.
Романы Сю... — Ежен Сю (1804 — 1857) — французький письменник, популярний у Росії в 40-х
роках XIX ст. Шевченко критично ставився до його творів, про що писав, зокрема, в листі до В.
М. Рєпніної від 7 березня 1850 р.
До прибытия моего в Орскую крепость... — Орська фортеця — військове укріплення в

Оренбурзькій губернії (тепер Орськ, місто обласного підпорядкування Оренбурзької області

Російської Федерації). Заснована 1735 р. Детальний опис фортеці середини XIX ст. даний в

повістях Шевченка «Близнецы» і «Несчастный». Шевченко прибув сюди 22 червня 1847 р., а 11
травня 1848 р. разом з іншими учасниками Аральської описової експедиції вирушив до Аральського

моря. Вдруге Шевченко побував в Орській фортеці у жовтні 1849 р., по дорозі з Раїма в Оренбург,
утретє — з травня до кінця вересня 1850 р., звідти його відправили у Новопетровське укріплення.
Обручов Володимир Опанасович (1793 — 1866) — оренбурзький військовий губернатор, командир
Окремого Оренбурзького корпусу (до 1851 р.), генерал від інфантерії. Йдеться про арешт

Шевченка 1850 р. за наказом В. О. Обручова (Тарас Шевченко: Документи та матеріали до

біографії. — С 185).

Варіанти:
23 июня, умытая выстроилась /23 июня в[ыстроилась?]
пытал ее до 10-ти часов. / пытал до

ничего похожего на человека / ничего свобод[ного]
— Ты за что? — спросил он / Ты за что? — об[ратился]
и, не выслушавши последнего, он / и он

гнусными нравственными болезнями? / гнусными нравственными способностями

Попередній запис [1]21 червня.

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/34144.html

1.3.37 Відпускна. 22 квітня 1838 р. (2007-06-26 06:37)

№ 18. 1838 р., квітня 22. Відпускна, видана поміщиком П. В. Енгельгардтом Т. Г. Шевченкові

у зв’язку із звільненням його з кріпацтва

Тысяча восемьсот тридцать восьмого года апреля двадцать второго дня, я, нижеподписавшийся
уволенный от службы гвардии полковник Павел Васильев сын Энгельгардт отпустил вечно

на волю крепостного моего человека Тараса Григорьева сына Шевченка, доставшегося мне

по наследству после покойного родителя моего действительного тайного советника Василия

Васильевича Энгельгардта, записанного по ревизии Киевской губернии Звенигородского уезда

в селе Кириловке, до которого человека мне Энгельгардту и наследникам моим впредь дела нет

и ни во что не вступаться, а волен он, Шевченко, избрать себе род жизни какой пожелает. К сей

отпускной уволенный от службы гвардии полковник Павел Васильев сын Энгельгардт — руку

приложил.
Свидетельствую подпись руки и отпускную, данную полковником Энгельгардтом его крепостному

человеку Тарасу Григорьеву сыну Шевченке действительный статский советник и кавалер Василий
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Андреев сын Жуковский.
В том же свидетельствую и подписуюсь профессор восьмого класса К. Брюллов.
В том же свидетельствую и подписуюсь гофмейстер, тайный советник и кавалер граф Михаил

Виельгорский.
Сия отпускная Санктпетербургской палаты гражданского суда во 2-м департаменте при

прошении вольноотпущенного дворового человека Тараса Григорьева сына Шевченко к

засвидетельствованию явлена и в согласность состоявшейся в палате сего майя 16-го числа

резолюции, по записке в 2-ю книгу под № 130 с сею надписью выдана мая 20 дня 1838 года.

Заседатель Григоров

Секретарь Матусевич

У сей надписи его императорского величества гражданской палаты печать.

Столоначальник Смирнов

ЦДІА СРСР, ф. 1341, оп. 62, № 520, арк. 20. Оригінал.
На документі є написи, що свідчать про прописку Шевченка в Петербурзі: «Вас[ильевская] ч[асть]
2 кварт[ал] №100/189. Запис[ан] 3 июня 1838 / 18 февраля 1839 Надзиратель Иванов»;
«Вас[ильевская] часть 3 кварт[ал] № 307 на кварт[ире] запис[ан] 24 ноября 1838 года.
Надзиратель Галактионов

№ 189
На квартире у мадам Иогансон».

[1]

1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/hSkPSG3fcwcUg3JaPs_eqA

1.3.38 26 червня 1857 року (2007-06-26 09:22)

26 [июня]

Два дни уже прошло, как выехал от нас отец-командир наш, но я все еще не могу освободиться
от тяжелого влияния, наведенного его коротким присутствием. Этот отвратительный смотр так
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плотно притиснул мои блестящие розовые предположения, так меня обескуражил, что если бы

не Лазаревского письмо у меня в руках, то я бы совсем обессилел под гнетом этого тяжелого

впечатления. Но слава Богу, что у меня есть этот неоцененный документ; значит, у меня есть

канва, по которой я могу выводить самые прихотливые, самые затейливые арабески.
Надеждою живут ничтожные умы, — сказал покойник Гете. И покойный мудрец сказал

истину вполовину. Надежда свойственна и мелким, и крупным, и даже самым материальным

положительным умам. Это наша самая нежная, постоянная, до гробовой доски неизменная

нянька-любовница. Она, прекрасная, и всемогущего царя, и мирового мудреца, и бедного пахаря,
и меня, мизерного, постоянно лелеет доверчивое воображение и убаюкивает недоверчивый ум

своими волшебными сказками, в которые всякий из нас так охотно верит. Я не говорю —
безотчетно. Тот действительно ничтожный ум, который верит, что на вербе вырастут груши.
Но почему же не верить мне, что я хотя к зиме, но непременно буду в Петербурге? Увижу милые

моему сердцу лица, увижу мою прекрасную Академию, Эрмитаж, еще мною не виденный, услышу
волшебницу оперу. О как сладко, как невыразимо сладко веровать в это прекрасное будущее.
Я был бы равнодушный, холодный атеист, если бы не верил в этого прекрасного бога, в эту

очаровательную надежду.
Материальное свое существование я предполагаю устроить так, разумеется, с помощию друзей

моих. О живописи мне теперь и думать нечего. Это было бы похоже на веру, что на вербе

вырастут груши. Я и прежде не был даже и посредственным живописцем. А теперь и подавно.
Десять лет неупражнения в состоянии сделать и из великого виртуоза самого обыкновенного

кабашного балалаешника. Следовательно, о живописи мне и думать нечего. А я думаю посвятить

себя безраздельно гравюре акватинта. Для этого я полагаю ограничить свое материальное

существование до крайней возможности и упорно заняться этим искусством. А в промежутке

времени делать рисунки сепиею с знаменитых произведений живописи, рисунки для будущих

эстампов. Для этого, я думаю, достаточно будет двух лет прилежного занятия. Потом уеду на

дешевый хлеб в мою милую Малороссию и примуся за исполнение эстампов, и первым эстампом

моим будет «Казарма» с картины Теньера. С картины, про которую говорил незабвенный учитель

мой, великий Карл Брюллов, что можно приехать из Америки, что[бы] взглянуть на это дивное

произведение. Словам великого Брюллова в этом деле можно верить.
Из всех изящных искусств мне теперь более всего нравится гравюра. И не без основания. Быть
хорошим гравером, значит быть распространителем прекрасного и поучительного в обществе.
Значит быть распространителем света истины. Значит быть полезным людям и угодным

Богу. Прекраснейшее, благороднейшее призвание гравера. Сколько изящнейших произведений,
доступных только богачам, коптилось бы в мрачных галереях без твоего чудотворного резца?
Божественное призвание гравера!
Кроме копий с мастерских произведений, я думаю со временем выпустить в свет в гравюре

акватинта и собственное чадо — «Притчу о блудном сыне», приноровленную к современным

нравам купеческого сословия. Я разделил эту поучительную притчу на двенадцать рисунков они

уже почти все сделаны на бумаге. Но над ними еще долго и прилежно нужно работать, чтобы
привести их в состояние, в котором они могут быть переданы меди. Общая мысль довольно

удачно приноровлена к грубому нашему купечеству. Но исполнение ее оказалось для меня не

по силе. Нужна ловкая, меткая, верная, а главное — не карикатурная, скорее драматический

сарказм, нежели насмешка. А для этого нужно прилежно поработать. И с людьми сведущими

посоветоваться. Жаль, что покойник Федотов не наткнулся на эту богатую идею, он бы из нее

выработал изящнейшую сатиру в лицах для нашего темного полутатарского купечества.
Мне кажется, что для нашего времени и для нашего среднего полуграмотного сословия

необходима сатира, только сатира умная, благородная. Такая, например, как «Жених» Федотова
или «Свои люди — сочтемся» Островского и «Ревизор» Гоголя. Наше юное среднее общество,
подобно ленивому школьнику, на складах остановилось и без понуканья учителя не хочет и не

может перешагнуть через эту бестолковую тму-мну. На пороки и недостатки нашего высшего

общества не стоит обращать внимания. Во-первых, по малочисленности этого общества, а во-
вторых, по застарелости нравственных недугов, а застарелые болезни если и излечиваются, то
только героическими средствами, кроткий способ сатиры тут недействителен. Да и имеет ли
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какое-нибудь значение наше маленькое высшее общество в смысле национальности? Кажется,
никакого. А средний класс — это огромная и, к несчастию, полуграмотная масса, это

половина народа, это сердце нашей национальности, ему-то и необходима теперь не суздальская

лубошная притча о блудном сыне, а благородная, изящная и меткая сатира. Я считал бы себя

счастливейшим в мире человеком, если бы удался мне так искренно, чистосердечно задуманный
мой бессознательный негодяй, мой блудный сын. Свежо предание, а верится с трудом. Мне здесь

года два тому назад говорил Н. Данилевский, человек, стоящий веры, что будто бы комедия

Островского «Свои люди — сочтемся» запрещена на сцене по просьбе московского купечества.
Если это правда, то сатира, как нельзя более, достигла своей цели. Но я не могу понять, что за
расчет правительства покровительствовать невежество и мошенничество. Странная мера!

26 червня

...если бы не Лазаревского письмо... — Тобто лист М. Лазаревського від 2 травня 1857 р., в якому
він вітав Шевченка із звільненням із заслання.
Надеждою живут ничтожные умы... — Рядок із «Фауста» Гете в перекладі російською мовою Е.
I. Губера (вийшов 1838 р.).
...Эрмитаж, еще мною не виденный... — Йдеться про нову будівлю Ермітажу, споруджену за
проектом німецького архітектора Лео Кленце; її було відкрито 1852 р.
Акватинта — метод гравіювання, що полягає у протравлюванні кислотою поверхні металевої

пластини з наплавленим асфальтовим чи каніфолевим пилом і з зображенням, що наноситься

кислотостійким лаком.
...«Казарма» с картины Теньера. — Йдеться про картину Тенірса Давида Молодшого (1610
— 1690) — фламандського живописця-жанриста. Свій задум Шевченко не здійснив. Близькі

за сюжетом малюнки він створив у 1856 — 1857 рр. у Новопетровському укріпленні: «Кара
колодкою», «Казарма».
Брюллов Карл Павлович (1799 — 1852) — російський художник, професор Петербурзької Академії
мистецтв (з 1836 р.), учитель Шевченка. Один з організаторів викупу поета з кріпацтва. Він

написав портрет В. А. Жуковського, що був завдяки зусиллям В. А. Жуковського та М. Ю.
Вієльгорського розіграний у царській родині, і на одержані гроші (2500 крб.) Шевченка викуплено

22 квітня 1838 р. з кріпацтва у П. В. Енгельгардта. Образ К. П. Брюллова Шевченко відтворив

у повісті «Художник».
...я думаю со временен выпустить в свет в гравюре акватинта и собственное чадо — «Притчу
о блудном сыне»... — Над серією малюнків «Притча про блудного сина» Шевченко працював у

Новопетровському укріпленні в 1856 — 1857 рр. У листі до Бр. Залеського від 8 листопада 1856
р. він писав: «Недавно мне пришла мысль представить в лицах евангельскую притчу о блудном

сыне в нравах и обычаях современного русского сословия». Сепією було виконано вісім малюнків

із задуманих дванадцяти: «Програвся в карти», «У шинку», «У хліві», «На кладовищі», «Серед
розбійників», «Кара колодкою», «Кара шпіцрутенами», «У в’язниці».
Федотов Павло Андрійович (1815 — 1852) — російський художник, жанрист. Йдеться про картину
П. А. Федотова «Сватовство майора», яку Шевченко називає «Жених».
...«Свои люди — сочтемся» Островского... — Комедія Олександра Миколайовича Островського

(1823 — 1886) була опублікована в журналі «Москвитянин» (1850. — № 6. — Березень),
отже, прочитав її Шевченко в Новопетровському укріпленні. Знав він і про заборону вистави на

театральних сценах (її скасовано лише 1861 р.). За спогадами Є. М. Косарева, в минулому

командира Шевченка, п’єса «Свои люди — сочтемся» ставилася в Новопетровському укріпленні
аматорами, Шевченко виконував роль Ризположенського. Вистава відбулася, вірогідно, в 1851 —
1853 рр. (див.: [1]Новицкий Н. Д. На Сырдарье у ротного командира // Киевская старина. —
1889. — № 3. — С 561 — 581).
...бестолковую тму-мну... — Тма, мна— склади в церковнослов’янськи букварях, за якими навчали
грамоти.
Данилевський Микола Якович (1822 — 1885) — російський природознавець, статистик, публіцист;
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учасник гуртка петрашевців. У 1853 — 1856 рр. брав участь в експедиції академіка К. М. Бера на
Каспійське море. У 1853 р. в Новопетровському укріпленні познайомився з Шевченком, зблизився
з ним (див. листи Шевченка до Бр. Залеського від 9 жовтня і 8 листопада 1854 р.).

Варіанти:
значит, у меня есть канва / значит, ка[нва]
лелеет доверчивое воображение / лелеет наше доверчивое воображение

я хотя к зиме, но непременно / я непременно

Я был бы если бы не верил / И где равнодушный, холодный атеист, который не верит
и примуся / и за[ймусь?]
нравам купеческого сословия. / нравам ру[сского общества?]
подобно ленивому школьнику / подобно школьнику

не может перешагнуть через эту / не может через эту

если и излечиваются, то только / если и излечиваются только

полуграмотная масса необходима / полуграмотная масса. Ей то и необход[има]
изящная и меткая сатира. / изящная са[тира]

1. http://izbornyk.org.ua/shevchenko/vosp49.htm

1.3.39 Екзаменаційні списки Академії мистецтв, в яких оцінювався Шевченко
(2007-06-27 07:07)

№ 25. 1838 р., червня 23. Екзаменаційний список сторонніх учнів гіпсового класу Академії

мистецтв 1 Список по рисовальному месячному экзамену, происходившему 23 июня 1838 года .
. . . . . . . . . . . . . . . . . С гипс[овых] фигур 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Посторон[ние] 1. Эйхен 2. Хруцкий 3. Шведе 4. Крушкин 5. Сошенко 6. Мельников 7. Ковригин
8. Нестеренко 9. Савельев 10. Скосырев 11. Наумов 12. Ребинкин, Бетинциоли 13. Шевченко

14. Ткаченко, Варнек. ЦДІА СРСР, ф. 789, оп. 19, спр. 723, арк. 10, 10 зв. Оригінал. 1 Сторонні

учні Академії мистецтв мали право лише відвідувати навчальні класи Академії та складати іспити,
академісти – перебували на повному утриманні Академії. Порядкові номери в списку означають

оцінки за учнівські малюнки. Найкращий учнівський малюнок одержував на екзаменах № 1. 2

Шевченко почав відвідувати відразу гіпсовий клас в Академії мистецтв, поминувши попередній,
т. зв. оригінальний клас, де учні малювали з оригіналів – навчальних зразків. № 26. 1838 р.,
вересня 3. Екзаменаційний список сторонніх учнів гіпсового класу Академії мистецтв Список по

рисовальному третному 1 экзамену, происходившему 3 сентября 1838 года (Дежурный профессор

Брюллов) . . . . . . . . . . . . . . . . . . С гипс[овых] фигур . . . . . . . . . . . . . . . . . . Посторон[ние]
1. Эйхен с натуры 2. Шведе тоже 2. Хруцкий тоже 2 3. Брусницын тоже 3. Мельников тоже 4.
Поддубенский 5. Нестеренко 6. Константинов 7. Савельев 8. Бетенциоли 9. Наумов 10. Ковригин
11. Шевченко 12. Лифанов 13. Ребинкин 15. Скосырев 16. Свирский 17. Крушкин 18. Майсурадзе

19. Ткаченко ЦДІА СРСР, ф. 789, оп. 19, спр. 723, арк. 11 зв., 12. Оригінал. 1 Екзамен за третину

року. 2 В екзаменаційних списках окремі номери повторюються або зустрічаються їх пропуски. №
27. 1838 р., жовтня 4. Екзаменаційний список сторонніх учнів гіпсового класу Академії мистецтв

Список по рисовальному месячному экзамену, происходившему 4 октября 1838 года . . . . . .
. . . . . . . . . . . . С гипс[овых] фигур . . . . . . . . . . . . . . . . . . Посторон[ние]
1. Корсалин, Шевченко 2. Свирский 3. Ковригин 4. Нестеренко 5. Крушкин 6. Константинов 7.
Бетенциоли 8. Ткаченко 9. Ребинкин 10. Собольщиков 11. Жукотинский 12. Годин 13. Наумов

14. Богданов 15. Скосырев ЦДІА СРСР, ф. 789, оп. 19, спр. 723, арк. 13 зв. Оригінал. № 28. 1838
р., жовтня 29. Екзаменаційний список сторонніх учнів гіпсового класу Академії мистецтв Список
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по рисовальному месячному экзамену, происходившему 29 октября 1838 года . . . . . . . . . . . . .
. . . . . С гипс[овых] фигур . . . . . . . . . . . . . . . . . . Посторон[ние] 1. Корсалин 2. Нестеренко
3. Шевченко 4. Ткаченко 5. Жукотинский 6. Крушкин 7. Скосырев 8. Наумов 9. Бетенциоли 10.
Поддубенский 12. Савельев 14. худ. фамилия [не] подписана 16. Годин 17. Петров ЦДІА СРСР, ф.
789, оп. 19, спр. 723, арк. 15 зв. Оригінал. № 29. 1838 р., листопада 30. Екзаменаційний список

сторонніх учнів гіпсового класу Академії мистецтв Список по рисовальному месячному экзамену,
происходившему 30 ноября 1838 года . . . . . . . . . . . . . . . . . . С гипс[овых] фигур . . . . . . . . .
. . . . . . . . . Посторон[ние] 1. Крушкин 2. Шевченко 3. Поддубенский 4. Корсалин 5. Малышев

6. Барон Клот, Нестеренко 7. Ткаченко 8. Годин 9. Бетенциоли 10. Скосырев, Константинов 11.
Петров 12. Прюсс, Наумов 13. Свирский 14. Нестеров 15. Богданов 16. Ребинкин 17. Егорченков
18. Боржевский ЦДІА СРСР, ф. 789, оп. 19, спр. 723, арк. 17. Оригінал. № 31. 1838 р.,
грудня 24. Екзаменаційний список сторонніх учнів гіпсового класу Академії мистецтв Список по

рисовальному третному экзамену, происходившему 24 декабря 1838 г. . . . . . . . . . . . . .
. . . С гипс[овых] фигур . . . . . . . . . . . . . . . . Посторон[ние] 1. Крушкин с натуры 2.
Жукотинский тоже 3. Муромцев тоже 4. Коврыгин тоже 4. Шевченко тоже 1 5. Константинов

тоже 6. Нестеренко 7. Наумов 8. Поддубенский, Годин 9. Корсалин 11. Богданов 12. Гольд,
Ботман 13. Ткаченко 14. Ребинкин 15. Барон Клот 16. Егорченков 17. Прюсс, Майсурадзе 19.
Вагенгейм 20. Скосырев ЦДІА СРСР, ф. 789, оп. 19, спр. 723, арк. 10, 10 зв. Оригінал. 1 Т.
Г. Шевченко на цьому екзамені малював не з гіпсового зліпка, а з натурщика. № 33. 1839 р.,
лютого 1. Екзаменаційний список сторонніх учнів натурного класу Академії мистецтв Список по

рисовальному месячному экзамену, происходившему 1 февраля 1839 г. С натуры . . . . . . . . . . .
. . . . . Посторон[ние] 7. Шишкин, Тихобразов 8. Хрисанфов 12. Жарков 13. Муромцев, Зарянко
14. Яковлев 15. Шевченко 20. Ткаченко 21. Хруцкий, Максимов 23. Белоусов 24. Антонов 26.
Епифанов 27. Мельников 28. Сажин, Крушкин 29. Жукотинский 30. Иванов 31. Круговихин 33.
Ковригин ЦДІА СРСР, ф. 789, оп. 19, спр. 723, арк. 20. Оригінал. Список починається з 7 номера,
оскільки 1 – 6 номерами не оцінено жодного рисунка. № 34. 1839 р., березня 1. Екзаменаційний
список сторонніх учнів натурного класу Академії мистецтв Список по рисовальному месячному

экзамену, происходившему 1 марта 1839 г. [С натуры] . . . . . Посторон[ние] а) Петровский 3.
Вилевальд 4. Антонов, Лахтин 8. Стефанов, Тихобразов 9. Семенов 10. Крушкин, Жарков 12.
Шлейфер, Дьяконов 15. Яковлев 16. Епифанов, Шевченко 18. Сажин 19. Круговихин 20. Ткаченко
21. Мельников, Жукотинский и Хруцкий 22. Ермилов, Хрисанфов 25. Шишкин 26. Иванов 27.
Максимов 30. Прохоров ЦДІА СРСР, ф. 789, оп. 19, спр. 723, арк. 22 зв. Оригінал. № 35. 1839 р.,
березня 18. Екзаменаційний список сторонніх учнів натурного класу Академії мистецтв Список

по рисовальному месячному экзамену, происходившему 18 марта 1839 года С натуры . . . . .
Посторон[ние] 4. Стефанов, Крушкин 5. Липин 6. Ковригин, Ермилов 7. Тихобразов, Яковлев
8. Дьяконов, Шишкин 9. Шевченко, Хрисанфов 10. Шлейфер 11. Епифанов 12. Максимов 13.
Антонов 14. Зарянко 15. Белов 16. Патин 1, Жукотинский 17. Муромцев 18. Хруцкий, Ткаченко
19. Иванов 20. Новицкий ЦДІА СРСР, ф. 789, оп. 19, спр. 723, арк. 24. Оригінал. 1 Справжнє

його прізвище Паршин Іван Никифорович (Див.: ЦДІА СРСР, ф. 789, оп. 1, ч. 2, № 2508, арк. 1, 1
зв.). № 38. 1839 р., квітня 29. Екзаменаційний список сторонніх учнів натурного класу Академії

мистецтв Список по рисовальному третному экзамену, происходившему 29 апреля 1839 г. (по
дежурству г. профессора Брюллова) С натуры . . . . . Посторон[ние] 3. Шевченко 2 сер[ебряная]
мед[аль] 4. Вилевальд 5. Епифанов 6. Шлейфер 7. Тихобразов 8. Ковригин 9. Круговихин,
Стефанов 10. С. Антонов, Ткаченко и Хрисанфов 11. Максимов 2-й, Крушкин. ЦДІА СРСР, ф.
789, оп. 19, спр. 723, арк. 25. зв. Оригінал. № 40. 1839 р., червня 1. Екзаменаційний список учнів

натурного класу академістів Список по рисовальному экзамену (месячному), происходившему 1
июня 1839 года С натуры Академисты 1 3. Капков 4. Ковригин, Епифанов 5. Шведе, Ершов 7. С.
Иванов 8. Шевченко 9. Захаров, Ткаченко 10. Муромцев 11. Лебедянцев 12. Шварц 13. Шведе

II 14. Семенов 2-й 15. Варнек 16. Воробьев 17. Угрюмов 2-й 18. Мокрицкий 19. Попандопуло

ЦДІА СРСР, ф. 789, оп. 19, спр. 723, арк. 28. Оригінал. 1 Шевченко був стороннім учнем

Академії мистецтв, тут він помилково вписаний у список академістів. № 43. 1839 р., жовтня
28. Екзаменаційний список академістів та сторонніх учнів натурного класу Академії мистецтв

Список по рисовальному месячному экзамену, происходившему 28 октября 1839 года С натуры
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акад[емисты] и посторон[ние] 3. С. Иванов, Вилевальд 4. Шлейфер 5. Патин 1 6. Епифанов 7.
Шевченко 8. Тихобразов 9. Антонов 10. Жуковский 11. Лебедянцев 12. Ершов 13. Коцебу 14.
Жарков 15. Шишкин 16. Ковригин 17. Захаров 18. Варнек 19. Шведе 20. Хрисанфов 21. Яковлев
22. Бетенциоли 23. Угрюмов 24. П. Воробьев 25. Белов 26. Сажин 27. Шильцов 28. Хруцкий 29.
Кружкин 30. Денфер ЦДІА СРСР, ф. 789, оп. 19, спр. 723, арк. 32. Оригінал. 1 На цьому екзамені

учні малювали натурщика, що сидить. Зберігся рисунок І. Н. Паршина, оцінений номером п’ятим
(Науково-дослідний музей Академії мистецтв у Ленінграді).

1.3.40 27 червня 1857 року (2007-06-27 09:01)

27 [июня]

От купечества перехожу к офицерству. Переход не резкий, даже гармонический. Эта

привилегированная каста также принадлежит среднему сословию. С тою только разницею, что
купец вежливее офицера. Он офицера называет: вы, ваше благородие. А офицер его называет: эй
ты, борода. Их, однако ж, нисколько не разъединяет это наружное разъединение, потому что они
по воспитанию родные братья. Разница только та, что офицер вольтерьянец, а купец старовер. А
в сущности одно и то же. Сегодня к вечеру появилися комары на огороде, и я, чтобы избавиться

этих несносных насекомых, ушел на ночь в укрепление. Но увы! Неумолимая Немезида преследует
меня на каждом шагу. Избегая комаров, я наткнулся на шмелей. С подобающим почтением

проходя мимо офицерского флигеля, я услышал новую для меня песню, начинающуюся так:

Коврики на коврики

И шатрики на шатрики.

Далее я ничего не мог расслышать, потому что певец слишком густо забасил и потому что пьяный

Кампиньони, инженерный офицер и отчаянный пьяница, выбежал на площадь, не знаю для какой

надобности, и, увидя меня, вздумал оказать мне небольшую услугу, покровительство, познакомив
меня с вновь прибывшими офицерами, с лихими ребятами, по его выражению. Для этого схватил
он меня за рукав и потащил в коридор. Вновь прибывшие лихие ребята сидели и лежали в

одних красных рубахах на разостланной кошме, и перед ними красовалась полуведерная бутыль

сивухи. Живая сцена из «Двомужницы» князя Шаховского. Я, чтобы не дополнить собою группы

волжских разбойников, вырвался из объятий покровителя и выбежал на площадь. Покровитель
выбежал за мною, закричал дежурного унтер-офицера по роте и велел взять меня на гауптвахту за
лично нанесенную дерзость офицеру. Приказание офицерское было исполнено в точности. После
пробития зори дежурный по караулам доложил коменданту о вновь прибывшем арестанте, и
комендант сказал: «Пускай проспится». Итак, я, избегая кровопийц комаров, отдан был на

терзание клопам и блохам. Как после этого не верить в предопределение?
Сегодня новый дежурный по караулам разъяснил темное происшествие коменданту, и я милостиво
освобожден от беспощадных инквизиторов. Записывая в журнал эту весьма обыкновенную в моем

положении трагишутку, я в глубине души прощаю моих гонителей и только молю Всемогущего

Бога избавить скорее от этих получеловеков.
Сегодня ожидают пароход с почтою из Гурьева. И никто его не ожидает с таким трепетным

нетерпением, как я. Что, если не привезет он мне так долго ожидаемой свободы? Что я

тогда буду делать? Придется, во избежание гауптвахты с блохами и клопами, знакомиться со

вновь прибывшими офицерами и в ожидании будущих благ пьянствовать с ними. Мрачная,
отвратительная перспектива. А если, паче чаяния, привезет эту ленивую колдунью свободу? О,
какая радостная, какая светлая перспектива! Иду в укрепление и, на всякий случай, упакую в чувал

(торба) мою мизерию, авось либо и совершится.
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27 червня

Немезіда (Немесіда) — в грецькій міфології — богиня людської долі, уособлення кари богів.
...Кампиньони... — Компіоні Андрій Олексійович — гарнізонний інженер-підпоручик
Новопетровського укріплення.
Живая сцена из «Двомужницы» князя Шаховского. — Шаховськой Олександр Олександрович

(1777 — 1847) — російський драматург і театральний діяч. «Двомужница» — одна з його п’єс, яку
Шевченко бачив ще до заслання на сцені Александринського театру в Петербурзі.

Варіанти:
Он офицера называет: вы, ваше благородие. / Он офицера называет вы, а офицер его ты
купец старовер / купец догматик

лежали в одних красных рубахах на / лежали на

красовалась полуведерная бутыль / красовалась б[утыль]

1.3.41 Записи Товариства заохочування художників (2007-06-28 06:37)

№ 30. 1838 р., грудня 16. Запис у журналі Комітету Товариства заохочування художників про

призначення Т. Г. Шевченкові утримання при першій вакансії

16 декабря 1838 г.
№ 8

В заседании Комитета Общества поощрения художников присутствовали: г. председатель

гр. П. И. Кутайсов, г. г. члены: Ф. И. Лабенский, А. П. Сапожников, А. Р. Томилов, Ф. И.
Прянишников, Н. М. Смирнов и М. Д. Резвой.
[...] 10. По рассмотрении рисунков молодого художника Шевченки, комитет положил принять

его в свое покровительство и назначить ему содержание при первой вакансии.

ЛДІА, ф. 448, оп. 1, № 150, арк. 16, 19, 19 зв. Оригінал.

№ 32. 1839 р., січня 20. Запис у журналі засідання Комітету Товариства заохочування

художників про надання Т. Г. Шевченкові щомісячного утримання

20 января 1839
№ 10

В заседании Комитета Общества поощрения художников присутствовали: г. председатель

П. И. Кутайсов, г.г. члены: Ф. И. Лабенский, А. Р. Томилов, Ф. И. Прянишников, Н. М.
Смирнов, В. И. Григорович, М. Д. Резвой.
[...] 3. Состоящим под покровительством Общества Богданову и Нестеренке, по незначительности
оказываемых ими успехов, положено прекратить выдаваемое им от Общества содержание. В то

же время Комитет определил назначить художнику Шевченке по 30 руб. в месяц содержание,
которое и производить с 1-го января настоящего года.
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ЛДІА, ф. 448, оп. 1, спр. 150, арк. 25, 25 зв., 26 зв. Оригінал.

№ 36. 1838 р., квітня 28. 1839 р., квітня 28. Запис у звіті Комітету Товариства заохочування

художників про великі здібності Т. Г. Шевченка та інших учнів

Комитет Общества принял под покровительство свое в прошлом году трех молодых людей, а
именно Крушкина, Патина и Шевченко, из коих особенно два последние подают о себе отличные
надежды.

Художественная газета, 1840, янв., с. 14.

№ 37. 1839 р., квітня 28. Запис у річному фінансовому звіті Товариства заохочування

художників про видачу грошового утримання Т. Г. Шевченкові

Расход Руб. Коп.
17. По 1-му разряду: На содержание пансионеров

Общества состоящих налицо . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . Ивану 1 Шевченке с 1-го генваря 1839 г. по 1-е мая

содержание 120

ЛДІА, ф. 448, оп. 1, спр. 55, арк. 199. Оригінал.

1 В оригіналі допущена помилка, треба: «Тарасу».

1.3.42 28 червня 1857 року (2007-06-28 12:25)

28 [июня]

Совершилось, только совершенно не то, чего я ожидал. А совершилась мерзость, которую

нельзя было предполагать даже в совершителе ее, мерзавце Кампиньони. Пошел я вчера в

укрепление, во ожидании парохода, паковать свою мизерию. И как это обыкновенно бывает,
когда человек ожидает чего-нибудь хорошего, то на этом хорошем и хорошие строит планы.
Так и я, во ожидании вестника благодатной свободы, развернул ковер-самолет, и еще одна, одна
только минута, и я очутился бы на седьмом Магометовом небе. Но, не доходя укрепления,
[встретился] мне посланный за мною вестовой от коменданта. «Не пришел ли пароход?» —
спрашиваю я у вестового. «Никак нет», — отвечает он. «Какая же встретилась во мне надобность
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коменданту?» — спросил я сам себя и прибавил шагу. Прихожу. И комендант, вместо всякого

приветствия, молча подает мне какую-то бумагу. Я вздрогнул, принимая эту таинственную бумагу

как несомненную вестницу свободы. Читаю и глазам не верю. Это рапорт на имя коменданта от
поручика Кампиньони о том, что я в нетрезвом виде наделал ему дерзости матерными словами.
В чем свидетельствуют и вновь прибывшие офицеры. И в заключении рапорта он просит и

требует поступить со мной по всей строгости закона, то есть немедленно произвести следствие.
Я остолбенел, прочитавши эту неожиданную мерзость. «Посоветуйте, что мне делать с этой

гадиной?» — спросил я коменданта, придя в себя. «Одно средство, — сказал он, — просите

прощения или, по смыслу дисциплины, вы арестант. Вы имеете свидетелей, что вы были трезвы,
а он имеет свидетелей, что вы его ругали». «Я приму присягу, что это неправда», — сказал я. «А
он примет присягу, что правда. Он офицер, а вы все еще солдат». У, как страшно отозвалось

во мне это, почти забытое, слово. Делать нечего, спрятал гордость в карман, напялил мундир и

отправился просить прощения. Простоял я в передней у мерзавца битых два часа. Наконец, он
допустил меня к своей опохмелившейся особе. И после многих извинений, прошений, унижений
даровано мне было прощение с условием сейчас же послать за четвертью водки. Я послал за

водкой, а он пошел к коменданту за рапортом. Принесли водку. А он принес рапорт и привел

своих благородных свидетелей.
«Что, батюшка, — сказал один из них, подавая мне пухлую, дрожащую с похмелья руку, — вам

не угодно было познакомиться с нами добровольно, как следует с благородными людьми, так
мы вас заставили». На эту краткую и поучительную речь уже пьяная компания захохотала, а я

чуть-чуть не проговорил: мерзавцы! да еще и патентованные мерзавцы.

28 червня

...на седьмом Магометовом небе. — Магомет — Мухаммед (бл. 570 — 632) — релігійний

проповідник, засновник ісламу. Згідно з мусульманськими уявленнями про потойбічний світ,
існують пекло і Рай. Рай складається з семи небес; на найвищому сьомому небі у вічному

блаженстві перебувають душі найбільших праведників.

Варіанти:
рапорт на имя коменданта от поручика / рапорт на имя коменданта о том

На эту речь уже пьяная компания / На эту речь ком[пания]

1.3.43 З постанови Ради Академії мистецтв. 3 травня 1839 р. (2007-06-29 06:13)

№ 39. 1839 р., травня 3. З постанови Ради Академії мистецтв про нагородження Т. Г. Шевченка

срібною медаллю за малюнок з натури

Выписка из журнала Совета Академии художеств 3 мая 1839 года

ст. 11. Определено: записать в сей журнал список гг. академистов и вольноприходящих учеников,
удостоившихся по третному экзамену, производившемуся 29 апреля 1839 года, к получению

серебряных медалей первого и второго достоинства, а именно: первого достоинства [...], второго
достоинства [...] за рисунок с натуры посторонний Шевченко.

ДМШ, А-7, спр. 96, арк. 2. Оригінал.
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На документі напис: «см. дело № 80 – 1839».

[1]

1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/yFpjJcB8byOVLNvnYaDOgg?feat=embedwebsite

1.3.44 29 червня 1857 року (2007-06-29 09:00)

29 [июня]

«Широкий бытый шлях из Раю, а в Рай узенька стежечка, та й та колючим терном поросла»,
— говори[ла] мне, еще ребенку, одна замиравшая старуха. И она говорила истину. Истину, смысл
которой я теперь только вполне разгадал.
Пароход из Гурьева пришел сегодня и не привез мне совершенно ничего, ни даже письма. Писем,
впрочем, я не ожидаю, потому что верные друзья мои давно уже не воображают меня в этой

отвратительной конуре. О мои искренние, мои верные друзья! Если бы вы знали, что со мною

делают на расставаньи десятилетние палачи мои, вы бы не поверили, потому что я сам едва верю

в эти гнусности. Мне самому это кажется продолжением десятилетнего отвратительного сна. И
что значит эта остановка? Никак не могут себе ее растолковать. Мадам Эйгерт от 15 мая из

Оренбурга поздравляет меня с свободой. А свобода моя где-нибудь с дельцом-писарем в кабаке

гуляет. И это верно, верно потому, что ближайшие мои мучители смотрами, ученьями, картами и
пьянством проклажаются, а письменные дела ведает какой-нибудь писарь Петров, разжалованный
в солдаты за мошенничество. Так принято искони, и нарушить священный завет отцов из-за
какого-то рядового Шевченка было бы противно и заповеди отцов, и правилам военной службы.
На сердце страшная тоска, а я себя шуточками спотешаю. А все это делает со мною ветреница

надежда. Не вешаться же и в самом деле из-за какого-нибудь пьяницы отца-командира и

достойного секретаря его.
Сегодня празднуется память величайших двух провозвестников любви и мира. Великий в

христианском мире праздник. А у нас колоссальнейшее пьянство по случаю храмового праздника.
О святые, великие, верховные апостолы, если бы вы знали, как мы запачкали, как изуродова[ли]
провозглашенную вами простую, прекрасную, светлую истину. Вы предрекли лжеучителей, и ваше
пророчество сбылось. Во имя святое, имя ваше так называемые учители вселенские подрались, как
пьяные мужики, на Никейском вселенском соборе. Во имя ваше папы римские ворочали земным

шаром и во имя ваше учредили инквизицию и ужасное автодафе. Во имя же ваше мы поклоняемся

безобразным суздальским идолам и совершаем в честь вашу безобразнейшую бакханалию. Истина
стара и, следовательно, должна быть понятна, вразумительна, а вашей истине, которой вы были

крестными отцами, минает уже 1857 годочек. Удивительно, как тупо человечество.
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29 червня

Мадам Эйгерт... — Особа не зовсім встановлена. Можливо, Еггерт Анна Богданівна —
дружина чиновника особливих доручень при оренбурзькому і самарському генерал-губернаторі,
яка привітала Шевченка із звільненням від солдатчини. Згадуваний лист від 15 травня 1857 р. не
зберігся.
...память величайших двух провозвестников любви и мира. — Йдеться про церковне свято на

честь християнських апостолів Петра і Павла.
...на Никейском вселенском соборе. — Мовиться про перший собор вищого духівництва

християнської церкви, скликаний 325 р. в м. Нікеї (Мала Азія) імператором Константином.
Нікейський собор виробив основи християнського віровчення — «Символ віри» і оголосив єрессю
аріанство (від імені священика Арія з Александра).
...поклоняемся безобразным суздальским идолам... — Маються на увазі малохудожні ікони

суздальського живопису, які виготовлялися в середині XIX ст. суздальськими богомазними

артілями, були дешеві й мали поширення в народі.

Варіанти:
делают на расставаньи / делают на пр[ощаньи]
десятилетнего отвратительного сна. / десятилетнего пр[оклятого?] сна
ближайшие мои мучители / ближайшие му[чители]
и ваше пророчество / и п[ророчество?]

1.3.45 30 червня 1857 року (неділя) (2007-06-30 07:06)

30 [июня]

Чтобы придать более прелести моему уединению, я решился завестись медным чайничком. И

эту мысль привел я в исполнение только вчера вечером, и то случайно. К тихому прекрасному

утру на огороде прибавить стакан чаю — мне казалося это роскошью позволительною. С самого

начала весны меня преследует эта милая, непышная затея. Но я никак не мог привести ее в

исполнение по неимению здесь в продаже такой затейливой вещицы. Только вчера вечером пошел

я к Зигмонтовским (поверенный винной конторы и отставной чиновник 12 класса) и, проходя
мимо кабака, увидел я оборванного, но трезвого денщика одного из вновь прибывших офицеров
с медным чайником в руке такой величины, какой мне нужно.
«Не продаешь ли чайник?» — спросил я его. «Продаю», — отвечает он. «Не хапаный ли?» —
«Никак нет-с. Сами барин велели продать. Они думают самовар завести». — «Хорошо, я спрошу.
А что стоит?» — «Рубль серебра». «Полтину серебра», — сказал я, сколько мог хладнокровнее, и
пошел своей дорогой.
Едва успел я сделать несколько шагов, как он догнал меня и без торгу вручил мне давно желанную
посуду. А денщик, получивши полтину серебра, отправился прямо в кабак и через минуту вышел из
него со штофом в руке и направился прямо к офицерским квартирам. «Туда и дорога», — подумал

я. Проведя вечер в сообществе Телемона и Бавкиды (так я в шутку называю Зигмонтовских),
по дороге зашел я к маркитанту, взял у него полфунта чаю, фунт сахару и сегодня в 4 часа

утра сибаритствую себе на огороде и вписываю в свой журнал происшествие вчерашнего вечера,
благословляя судьбу, пославшую мне медный чайник.
Собираясь путеплавать по Волге от Астрахани до Нижнего, я обзавелся чистой тетрадью для
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путевого журнала и пологом от комаров, которые неутомимо преследуют путешественника от

устьев Волги до самого Саратова. Запасаясь этими необходимыми вещами, мне и в ум не

приходил медный чайник. И вчера только, спасибо старику Зигмонтовскому, он объяснил мне

важность этой нехитрой посуды во время плавания на речной воде, где необходим крепкий чай

во избежание поноса и просто для препровождения времени, как он выразился в заключение. И
многим еще кое-чем советовал он мне запастись в Астрахани на дорогу. Но это все лишнее. Я

отправлюсь, да не на пароходе, а на одной из барок, буксируемых пароходом, просто отставным
солдатом.
Странно, что меня считают здесь все, в том числе и Зигмонтовские, темным богачом. Это,
вероятно, потому, что если я делаю долги, разумеется, ничтожные, то в сказанный строк

аккуратно их выплачиваю, не прибегая к помощи Израиля, и не закладываю последней рубашки,
как это делают многие из офицеров. Когда я сказал Зигмонтовским, что весь мой капитал

состоит из 100 рублей серебра, на который я, кроме дорожных издержек, намерен еще сделать в

Москве необходимое платье, то они в один голос назвали меня Плюшкиным. Я не нашел нужным

разочаровывать их своей нищетою и расстался с ними, как настоящий богач.
Странные старые люди эти Зигмонтовские! Бездетные, старые, одинокие, имеют

обеспечивающее даже прихотливую старость состояние, вздумали поселиться в этой безводной,
бесплодной пустыне. И добро бы на отдых. Нет, он взял обязанность почти цаловальника. Я

думаю, что это необходимая потребность усвоенной в юности физической деятельности или

просто жажда к приобретению. Последнее, может быть, только вполовину, потому что в нем

незаметно скряжничества, нередко сопровождающего в могилу одинокую, беспомощную старость.
Она, т. е. Зигмонтовская, мне очень нравится; это добродушно улыбающаяся, гостеприимная
кубическая старушка, бывшая немка, а теперь православная. Он тоже добродушный старик,
но пренаивный и самый безвредный лгунишка. Например, он очень простодушно и каждый

раз с новыми вариациями рассказывает, какие он прошел мытарства, пока достиг настоящего

звания. Происхождение свое ведет он от какого-то короля польского Сигизмонда, вероятно,
Третьего. О ближайших предках он не упоминает, равно как и о виновнике собственного

существования. Детство тоже покрыто мраком неизвестности. Первую часть юности провел он в

звании домашнего учителя у известного табачника Онисима Головкина в Петербурге. И в этот-то
период его жизни случилось с ним таинственное происшествие, которое разом поставило его на

ноги. Происшествие такого сорта. Однажды ночью на улице, ему кажется, что на Литейной, но за
достоверность не ручается, схватывают его два гайдука, сажают в карету, завязывают глаза, везут,
везут и, наконец, приводят прямо в роскошнейший будуар, надо думать, какой-нибудь графини или
княгини. Является, наконец, и таинственная обитательница будуара, вся в дезабилье (собственное
выражение), только лицо покрыто маской. По совершении таинства любви, завязывают ему опять
глаза, сажают в карету, привозят на то самое место, где взяли, и один из гайдуков вручает ему

пачку ассигнаций — не более, не менее как 20 тысяч. Долго он думал, какую основать будущность

на этом незыблемом фундаменте и, хладнокровно отринув почести и злато, вступил (внемля
внутреннему призванию) в скромный кружок поклонников Мельпомены, где имел блестящий

успех в ролях Эдипа, Фингала, Димитрия Донского и в «Ябеде» Капниста — к несчастию, не
помнит, в какой именно роли. Но по проискам знаменитого учителя Каратыгина, Яковлева,
должен был оставить избранное поприще и вступить в морскую службу, разумеется, лейтенантом.
Здесь он совершил плавание (два раза) вокруг света и один только раз к Южному полюсу вместе

с Лазаревым. И что во время этих плаваний он узнал досконально, откуда добывается деревянное
масло, неправильно называемое прованским. Вот где его родник. Между Ливорно и Сингапуро

(удивительное знание географии!) есть остров Прованс. А на этом острове Провансе растет

огромное масличное дерево, из которого и выпускают масло, как у нас, например, весною сок из

березы. Островом и деревом владеет англичанин, француз и итальянец, а мы и немцы уже от них

получаем этот дорогой продукт. Из корабля переселился он в земский одесский суд, неизвестно
в каком ранге. Тут он вел жизнь отчаянно[го] кутилы, попал в сонмище декабристов и был

сослан бессрочным арестантом в крепость Измаил, где в скором времени сделался правой рукой

коменданта и по стечению удивительных обстоятельств был переведен в город Астрахань в звании

квартального надзирателя. Но не всегда чистые обязанности по долгу этого звания заставили
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его подать в отставку и принять от питейной конторы звание поверенного в Новопетровском

укреплении, где его окрестили именем спиртомора.
Кампиньони, мой покровитель, не меньший враль, но вредный и бессовестный. Заврался однажды
до того, что назвал себя племянником графа Закревского, московского г[енерал]-губернатора, и
кандидатом Дерптско[го] университета. Чтобы разом озадачить и уничтожить дерзкого лгунишку,
Зигмонтовский разом махнул в ротмистры лейб-гусар и в ближайшие родственники фельдмаршалу
графу Гудовичу. Знай наших!
Но несмотря на этот невинный недостаток, он все-таки добрый и наивный старик. А она

также добрая, кроткая, невинная говорунья и немножко сентиментальная старушка. И я их не

иначе называю, как Телемон и Бавкида. Они получают вместе с Никольским «Петербургские
ведомости». И я частенько приношу им с огорода укроп, петрушку и тому подобный злак, пью
чай, прочитываю фельетон и выслушиваю волшебные похождения наивного Телемона, за что и

пользуюсь полной доверенностью Бавкиды.

30 червня

...пошел я к Зигмонтовским... — Йдеться про Зигмунтовського Костянтина Миколайовича,
повіреного Астраханського акцизного комісіонерства, яке постачало провіантом гарнізон

Новопетровського укріплення, та Софію Самійлівну, його дружину. К. М. Зигмунтовський

цікавився творчістю Шевченка і знав, що він продовжує писати.
...в сообществе Телемона и Бавкиды... — У грецькій міфології старий Філемон (Телемон) і його
дружина Бавкіда гостинно зустріли переодягнутих звичайними подорожніми Зевса і Гермеса, за це
боги нагородили їх довгим спокійним життям і одночасною смертю. Філемон і Бавкіда — символ

щасливого сімейного довголіття.
Плюшкін — персонаж «Мертвих душ» М. В. Гоголя, скнара.
...Сигизмонда, вероятно, Третьего. — Польський король Сигізмунд III (1566 — 1632), відомий
численними авантюрами.
...поклонников Мельпомены... — Тобто музи трагедії.
...в ролях Эдипа, Фингала, Димитрия Донского... — Герої трагедій російського драматурга

Озерова Владислава Олександровича (1769 — 1816) «Эдип в Афинах», «Фингал», «Димитрий
Донской».
...в «Ябеде» Капниста... — Капніст Василь Васильович (1756 — 1823) — російський поет і

драматург; комедія «Ябеда» (1798) — один з перших викривальних творів російської драматургії.
...знаменитого учителя Каратыгина, Яковлева... — Каратигін Василь Андрійович (1802 — 1853)
— російський актор-трагік, якого Шевченко бачив у виставах на петербурзькій сцені в 40-х роках.
Яковлев Олексій Семенович (1773 — 1817) — російський актор-трагік. Учителем В. А. Каратигіна
він не був, його можна вважати попередником знаменитого актора.
...к Южному полюсу вместе с Лазаревым. — Лазарев Михайло Петрович (1788 — 1851) —
російський флотоводець. Йдеться про експедицію Ф. Ф. Беллінсгаузена 1819 — 1821 рр., під
час якої була відкрита Антарктида. Лазарев командував кораблем «Мирний».
...в крепость Измаил... — З 1790 р. турецька фортеця Ізмаїл належала Росії; тепер місто в

Одеській області, порт в Кілійському рукаві Дунаю.
...графа Закревского... — Закревський Арсеній Андрійович (1783 — 1865) — міністр внутрішніх

справ (1828 — 1831), фінляндський і московський генерал-губернатор (1823 — 1828, 1848 — 1859).
...фельдмаршалу графу Гудовичу. — Гудович Іван Васильович (1741 — 1821) — генерал-
фельдмаршал, член Державної ради Російської імперії.
«Петербургские ведомости» — «Санкт-Петербургские ведомости», найстаріша російська газета;
виходила в Санкт-Петербурзі в 1728 — 1917 рр.
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Варіанти:
К тихому прекрасному утру мне казалося / К тихому прекрасному утру на огороде мне каз[алося]
благословляя судьбу / благословляю судьбу

сажают в карету, привозят/ сажают в карету и пр[ивозят]
в ролях Димитрия Донского / в ролях и Д[имитрия]
принять от питейной конторы звание / принять зван[ие]
Заврался однажды до того / заврался однажды и

прочитываю фельетон / ч[итаю?]

1.4 July

1.4.1 Календар щоденника (2007-07-01 07:00)

Червень 1857
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД

1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 [1]12 [2]13 [3]14 [4]15 [5]16
[6]17 [7]18 [8]19 [9]20 [10]21 22 23
24 [11]25 [12]26 [13]27 [14]28 [15]29 [16]30
[17]Щоденник Тараса Шевченка

Липень 1857
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД

[18]1 [19]2 [20]3 [21]4 [22]5 [23]6 [24]7
[25]8 [26]9 [27]10 [28]11 [29]12 [30]13 [31]14
[32]15 [33]16 [34]17 [35]18 [36]19 [37]20 [38]21
[39]22 [40]23 [41]24 [42]25 [43]26 [44]27 [45]28
[46]29 30 31
[47]Щоденник Тараса Шевченка

Серпень 1857
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД

1 2 3 4
[48]5 [49]6 [50]7 [51]8 [52]9 [53]10 [54]11
[55]12 [56]13 [57]14 [58]15 [59]16 [60]17 [61]18
[62]19 [63]20 21 22 [64]23 24 [65]25
26 [66]27 [67]28 [68]29 [69]30 [70]31
[71]Щоденник Тараса Шевченка

Вересень 1857
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД
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[72]1
[73]2 [74]3 [75]4 [76]5 [77]6 [78]7 [79]8
[80]9 [81]10 [82]11 [83]12 [84]13 [85]14 [86]15
[87]16 [88]17 [89]18 [90]19 [91]20 [92]21 [93]22
[94]23 [95]24 [96]25 [97]26 [98]27 [99]28 [100]29
[101]30
[102]Щоденник Тараса Шевченка

Жовтень 1857
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД

[103]1 [104]2 [105]3 [106]4 [107]5 [108]6
[109]7 [110]8 [111]9 [112]10 [113]11 [114]12 [115]13
[116]14 [117]15 [118]16 [119]17 [120]18 [121]19 [122]20
21 [123]22 [124]23 [125]24 [126]25 [127]26 [128]27
[129]28 [130]29 [131]30 [132]31
[133]Щоденник Тараса Шевченка

Листопад 1857
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД

[134]1 [135]2 [136]3
[137]4 [138]5 [139]6 [140]7 [141]8 [142]9 [143]10
[144]11 [145]12 [146]13 [147]14 [148]15 [149]16 [150]17
[151]18 [152]19 20 21 22 23 24
25 [153]26 [154]27 [155]28 [156]29 [157]30
[158]Щоденник Тараса Шевченка

Грудень 1857
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД

[159]1
[160]2 [161]3 [162]4 5 6 7 [163]8
[164]9 [165]10 11 [166]12 [167]13 [168]14 [169]15
[170]16 [171]17 [172]18 [173]19 [174]20 [175]21 22
23 [176]24 25 26 27 28 [177]29
[178]30 31
[179]Щоденник Тараса Шевченка

Січень 1858
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД

[180]1 [181]2 [182]3 [183]4 [184]5
[185]6 [186]7 [187]8 [188]9 [189]10 [190]11 [191]12
[192]13 [193]14 [194]15 [195]16 [196]17 [197]18 [198]19
[199]20 [200]21 [201]22 [202]23 [203]24 [204]25 [205]26
[206]27 [207]28 [208]29 [209]30 [210]31
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[211]Щоденник Тараса Шевченка

Лютий 1858
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД

[212]1 [213]2
[214]3 [215]4 [216]5 [217]6 [218]7 [219]8 [220]9
[221]10 [222]11 [223]12 13 [224]14 [225]15 [226]16
[227]17 [228]18 [229]19 [230]20 [231]21 [232]22 [233]23
[234]24 [235]25 [236]26 [237]27 [238]28
[239]Щоденник Тараса Шевченка

Березень 1858
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД

[240]1 [241]2
[242]3 [243]4 [244]5 [245]6 [246]7 8 9
[247]10 [248]11 [249]12 [250]13 [251]14 [252]15 [253]16
[254]17 [255]18 [256]19 [257]20 [258]21 [259]22 [260]23
[261]24 [262]25 [263]26 [264]27 [265]28 [266]29 [267]30
[268]31
[269]Щоденник Тараса Шевченка

Квітень 1858
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД

[270]1 [271]2 [272]3 [273]4 [274]5 [275]6
[276]7 [277]8 [278]9 [279]10 [280]11 [281]12 [282]13
[283]14 [284]15 [285]16 [286]17 [287]18 [288]19 [289]20
[290]21 [291]22 [292]23 [293]24 [294]25 [295]26 [296]27
[297]28 [298]29 [299]30
[300]Щоденник Тараса Шевченка

Травень 1858
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД

[301]1 [302]2 [303]3 [304]4
[305]5 [306]6 [307]7 [308]8 [309]9 [310]10 [311]11
[312]12 [313]13 [314]14 [315]15 [316]16 [317]17 [318]18
[319]19 [320]20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
[321]Щоденник Тараса Шевченка

[322]Запис 13 липня 1858 року.
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[323]Опис публікації.
[324]Щоденник Тараса Шевченка на сайті «Ізборник».
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1.4.2 1 липня 1857 року (2007-07-01 09:00)

1 июля

Сегодня послал я с пароходом письмо М. Лазаревскому. Быть может, последнее из душной

тюрьмы — дал бы Бог. Я много виноват пред моим нелицемерным другом. Мне бы следовало

отвечать ему на письмо его от 2 мая тотчас же по получении, т. е. 3 июня. Но я в ожидании

радостной вести из Оренбурга, которую хотелось мне сообщить ему первому, прождал напрасно

целый месяц и все-таки должен был ему написать, что я не свободен, и до 20 июля, а может

быть и августа, такой же точно солдат, как и прежде был, с тою только разницею, что мне

позволено нанимать за себя в караул и ночевать на огороде, чем я и пользуюсь с благодарностью.
До 20 июля я удалил от себя всякие возмутительные помышления. И наслаждаюсь теперь по

утрам роскошью совершенного уединения и даже стаканом, правда, неказистого, но все-таки чая.
Если бы еще хорошую сигару вот[к]нуть в лицо, такую, например, как прислал мне 25 штук мой

добрый друг Лазаревский, тогда бы я себя легко мог вообразить на петергофском празднике.
Но это уж слишком. А сегодня действительно в Петергофе праздник. Великолепный царский

праздник! Когда-то давно, в 1836 году, если не ошибаюсь, я до того был очарован рассказами

об том волшебном празднике, что, не спросясь хозяина (я был тогда в ученьи у маляра, или
так называемого комнатного живописца, некоего Ширяева, человека грубого и жестокого) и

пренебрегая последствиями самовольной отлучки (я знал наверное, что он меня не отпустит), с
куском черного хлеба, с полтиною меди в кармане и в тиковом халате, какой обыкновенно носят
ученики-ремесленники, убежал с работы прямо в Петергоф на гулянье. Хорош, должно быть, я
был тогда. Странно, однако ж, мне и вполовину не понравился тогда великолепный Самсон и

прочие фонтаны и вообще праздник, против того, что мне об нем наговорили. Слишком ли сильно

было воспламенено воображение рассказами, или я просто устал и был голоден. Последнее

обстоятельство, кажется, вернее. Да ко всему этому я еще увидел в толпе своего грозного

хозяина с пышною своею хозяйкой. Это-то последнее обстоятельство вконец помрачило блеск

и великолепие праздника. И я, не дождавшись иллюминации, возвратился вспять, совершенно не
дивяся бывшему. Проделка эта сошла с рук благополучно. На другой день нашли меня спящим на

чердаке, и никто и не подозревал о моей самовольной отлучке. Правду сказать, я и сам ее считал

чем-то вроде сновидения.
Во второй раз, в 1839 году, посетил я петергофский празд[н]ик совершенно при других

обстоятельствах. Во второй раз, на Бердовском пароходе, сопровождал я в числе любимых

учеников, Петровского и Михайлова, сопровождал я своего великого учителя Карла Павловича

Брюллова. Быстрый переход с чердака грубого мужика-маляра в великолепную мастерскую

величайшего живописца нашего века. Самому теперь не верится, а действительно так было. Я из

грязного чердака, я, ничтожный замарашка, на крылья[х] перелетел в волшебные залы Академии

художеств. Но чем же я хвалюся? Чем я доказал, что я пользовался наставлениями и дружеской

доверенностью величайшего художника в мире? Совершенно ничем. До его неуместной женитьбы
и после уместного развода я жил у него на квартире, или, лучше сказать, в его мастерской.
И что же я делал? Чем занимался я в этом святилище? Странно подумать. Я занимался

тогда сочинением малороссийских стихов, которые впоследствии упали такой страшной тяжестью
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на мою убогую душу. Перед его дивными произведениями я задумывался и лелеял в своем

сердце своего слепца Кобзаря и своих кровожадных гайдамаков. В тени его изящно-роскошной
мастерской, как в знойной дикой степи на[д]днепровской, передо мною мелькали мученические

тени наших бедных гетманов. Передо мной расстилалася степь, усеянная курганами. Передо мной
красовалась моя прекрасная, моя бедная Украина во всей непорочной меланхолической красоте

своей. И я задумывался, я не мог отвести своих духовных очей от этой родной чарующей прелести.
Призвание, и ничего больше.
Странное, однако ж, это всемогущее призвание. Я хорошо знал, что живопись — моя будущая

профессия, мой насущный хлеб. И вместо того чтобы изучить ее глубокие таинства, и еще под

руководством такого учителя, каков был бессмертный Брюллов, я сочинял стихи, за которые мне
никто ни гроша не заплатил и которые, наконец, лишили меня свободы, и которые, несмотря на
всемогущее бесчеловечное запрещение, я все-таки втихомолку кропаю. И даже подумываю иногда

о тиснении (разумеется, под другим именем) этих плаксивых, тощих детей своих. Право, странное
это неугомонное призвание.
Не знаю, получу ли я от Кухаренка здесь его мнение насчет моего последнего чада («Москалева

криныця»). Я дорожу его мнением чувствующего, благородного человека и как мнением

неподдельного, самобытного земляка моего. Жаль мне, что я не могу теперь посетить его на

его раздольной Черномории. А как бы хотелось. Но что делать. Сначала уплачивается долг,
потом удовлетворяется голодная нужда, а на остатки покупается удовольствие. Так, по крайней
мере, делают порядочные люди. А я и тенью боюся быть похожим [на] безалаберного разгильдяя.
Кутнул и я на свой пай когда-то. Довольно.

Пора, пора душой смириться,
Над жизнью нечего глумиться,
Отведав горького плода.

В прошлом году получалась здесь комендантом «Библиотека для чтения». Бывало, хоть

перевод Курочкина с Беранже прочитаешь, все-таки легче станет. А нынче, кроме фельетона

«П[етербургских] ведомостей», совершенно ничего нет современно литературного. Да и за эту

тощую современность нужно платить петрушкою и укропом. Хоть бы редька скорее вырастала, а
то совестно уже стало потчевать стариков одним и тем же продуктом.

1 липня

...письмо М. Лазаревскому. — Йдеться про лист від 1 липня 1857 р. Одночасно з цією ж поштою

М. Лазаревському був відправлений і лист від 30 червня — додаток до листа І. О. Ускова.
...на петергофском празднике. — Петергоф (тепер Петродворець) — місто за 29 кілометрів

від Петербурга на південному березі Фінської затоки; славиться палацово-парковим ансамблем

XVIII — XIX ст. з величезними фонтанами й каскадами, серед яких і згадуваний в цьому ж записі

«Самсон роздирає пащу лева» роботи М. І. Козловського (1753 — 1802). Щорічно 1 липня в

Петергофі влаштовувалось багатолюдне гуляння з нагоди пуску знаменитих фонтанів.
Ширяев Василь Григорович (1795 — ?) — російський художник, майстер живописного цеху,
декоратор-підрядник. У [1]1832 р. кріпак Шевченко був відданий поміщиком П. В. Енгельгардтом
В. Г. Ширяеву в учні на чотири роки. В [2]1836 р. під керівництвом В. Г. Ширяева Шевченко

брав участь у розписах Великого театру в Петербурзі та інших художньо-декоративни роботах.
Перебував у його артілі шість років, аж до визволення з кріпацтва.
...на Бердовском пароходе... — Тобто на одному з старовинних дерев’яних пароплавів, що

будувалися в Росії починаючи з 1813 р. приватною фірмою Р. Берда і використовувалися на

ближніх лініях.
Петровський Петро Степанович (1814 — 1842) — російський художник, учень К. П. Брюллова,
один з найближчих друзів Шевченка періоду навчання в Академії мистецтв; його сестрі
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Петровській Парасці Степанівні (1825 — 1902) Шевченко в першому виданні «Кобзаря» (1840
р.) присвятив баладу «Тополя». У 1841 р. П. С Петровський поїхав до Рима для продовження

навчання і там помер.
Михайлов Григорій Карпович (1814 — 1867) — російський художник і близький товариш Шевченка

під час навчання в Академії мистецтв, автор жанрових картин, портретів. Згадується в повісті

«Художник».
Пора, пора душой смириться... — Рядки з вірша В. С. Курочкіна «Как в наши лучшие года...».
Цей вірш Шевченко повністю наводить у щоденнику в записі від 29 листопада 1857 р.
«Библиотека для чтения» — російський щомісячний журнал «словесності, наук, мистецтв,
промисловості, новин і мод», що виходив у 1834 — 1865 рр. в Петербурзі. Редакторами його

в різний час були М. І. Греч, О. І. Сенковський, А. В. Старчевський, О. В. Дружинін та

ін. Журнал вів боротьбу з «Современником» О. С Пушкіна, виступав проти М. В. Гоголя й

«натуральної школи». У № 11 за 1856 р. на сторінках журналу друкувався (без зазначення автора)
вірш Шевченка «Думка» («Нащо мені чорні брови...») в перекладі М. Гербеля.
...хоть перевод Курочкина с Беранже прочитаешь... — Курочкін Василь Степанович (1831 — 1875)
— російський поет, перекладач, журналіст, один із засновників і редакторів сатиричного журналу

«Искра», що виходив у Петербурзі в 1859 — 1873 рр. З Шевченком познайомився в Петербурзі

26 квітня 1858 р. Вірш Шевченка «Тим неситим очам...» є переспівом поезії В. Курочкіна «Для
великих земли...». В «Библиотеке для чтения» були опубліковані такі переклади В. С Курочкіна з

П.-Ж. Беранже (1780 — 1857): «Весна и осень», «Падающие звезды» (1855. — № 12), «Старушка»
(1856. — № 1), «Как яблочко румян» (1856. — № 3), «Третий муж» (1856. — № 6), «Барышни»
(1856. — № 7), «Тоска по родине» (1856. — № 8), «Умеренность» (1856. — № 9).

Варіанти:
нашли меня спящим на чердаке / нашли меня н[а]
о моей самовольной отлучке. / о моей п[рогулке?]
в великолепную мастерскую / в ма[стерскую]
Самому теперь не верится / Самому не[верится]
мелькали мученические тени / мелькали свирепые тен[и]
каков был бессмертный Брюллов / каков был покойник

плаксивых, тощих детей / плаксивых, голодных
получу ли я от Кухаренка здесь его мнение / получу ли я от Кухаренка его мнение

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/tag/1832

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/tag/1836

1.4.3 2 липня 1857 року (2007-07-02 07:08)

2 [июля]

Две случайно сделанные мною вещи так удачно, как редко удаются произведения глубоко

обдуманные. Первая вещь — это сей журнал, который в эти томительные дни ожиданий сделался
для меня необходим, как страждущему врач. Вторая вещь — это медный чайник, который

делается необходимым для моего журнала, как журнал для меня. Без чайника, или без чая, я
как-то лениво, бывало, принимался за сие рукоделье. Теперь же, едва успею налить в стакан

чай, как перо само просится в руку. Самовар — тот шипением своим возбуждает к деятельности,
это понятно. Правда, я не имел случая испытать на себе это благодетельное влияние самовара.
Но имел случай существенно убедиться в этом волшебном влиянии на других. А именно. Был у

304

http://community.livejournal.com/ua_kobzar/tag/1832
http://community.livejournal.com/ua_kobzar/tag/1836


меня во время оно приятель в Малороссии, некто г. Афанасьев, или Чужбинский. В 1846 году

судьба столкнула нас в «Цареграде», не в Оттоманской столице, а в единственном трактире в

городе Чернигове. Меня судьба забросила туда по делам службы, а его по непреодолимой любви
к рассеянности или, как он выражался, по влечению сердца. Я знал его как самого неистового

и неистощимого стихотворца, но не знал скрытого механизма, которым приводилось в движение

это неутомимое вдохновение. И тогда только, когда поселились мы, во избежание лишних

расходов, во-первых, а во-вторых, чтобы, как товарищи по ремеслу, созерцать друг друга во все

минуты дня и ночи, тогда только узнал я тайную пружину, двигавшую это истинно неутомимое

вдохновение. Пружина эта была шипящий самовар. Сначала я не мог взять в толк, почему мой
товарищ по ремеслу не спросит, когда ему вздумается, стакан чая из буфета, как я это делаю,
а непременно велит подать самовар. Но когда я рассмотрел приятеля поближе, то оказалось,
что он, собственно, не самовар велел подавать, а велел подавать вдохновение, или пружину,
приводящую в движение эту таинственную силу. Я прежде удивлялся, откуда, из какого источника
вытекают у него такие громадные стихотворения, а оказалось, что ларчик просто отворялся.
Мы прожили с ним вместе весь Великий пост, и не оказалось в городе не только барышни,
дамы, даже старухи, которой бы он [не написал] в альбом не четырехстишие какое-нибудь (он
мелочь презирал), а полную увесистую идиллию. Если же альбома не обреталось у какой-нибудь
очаровательницы, как, например, у старушки Дороховой, вдовы известного генерала 1812 года, то
он преподносил ей просто на шести и более листах самое сентиментальное послание.
Но это все ничего. Кто из нас без слабостей? А главное дело в том, что когда пришлося нам

платить дань обладателю «Цареграда», то у товарища по ремеслу не оказалось наличной дани. И я

должен был заплатить, не считая другие потребления, но, собственно, за локомотив, приводивший
в движение вдохновение, 23 рубля серебром, которые, несмотря на дружеское честное слово,
и до сих пор не получил. Вот почему я существенно узнал действие шипящего самовара на

нравственны[е] силы человека.
В моем положении естественно, что я постоянно нуждался в копейке. И я писал ему в

Киев два раза о помянутых 23 руб., но он даже стихами не ответил. Я так и подумал, что
увы! Россия лишилась второго Тредьяковского. Но я ошибся. Прошлой зимой в фельетоне

«Р[усского] инвалида» вижу на бесконечных столбцах бесконечное малороссийское стихотворение,
по случаю, не помню, по какому именно случаю, — помню только, что отвратительная и подлая
лесть русскому оружию. Ба, думаю себе, не мой ли это приятель так отличается. Смотрю,
действительно он, А. Чужбинский. Так ты, мой милый, жив и здоров, да еще и подличать

научился. Желаю тебе успеха на избранном поприще, но встретиться с тобою не желаю.
Не помню, кто именно, а какой-то глубокий сердцеведец сказал, что вернейший дружбометр

есть деньги. И он сказал справедливо. Истинная, настоящая дружба, которая высказывается

только в критических, трудных случаях, и она даже требует этого холодного мерила. Самый

живой, одушевленный язык дружбы — это деньги. И чем более нужда, тем дружба искреннее,
прогоняющая эту голодную ведьму. Я был так счастлив в своей, можно сказать, коловратной
жизни, что неоднократно вкушал от плода этого райского дерева. И в настоящее, мне кажется,
самое критическое, время я получаю 75 рублей — за что? За какое одолжение? Мы с ним

виделись всего два раза. Первый раз в Орской крепости; второй раз в Оренбурге. Пошли,
Господи, всем людям такую дружбу и такого друга, как Лазаревский. Но искорени эти плевелы,
возросшие на ниве благороднейшего чувства. Искорени друзей, подобных Афанасьеву, Бархвицу
и Апрелеву. Положим, это дрянь, мелочь, и Бархвиц и Афанасьев, но Апрелев — это крупный,
видный человек. Это не какой-нибудь чугуевский улан или забулдыга линейный поручик, а

ротмистр кавалергардского ее величества полка. Сибарит и обжора, известный в столице. Это,
как говорится, видное лицо. С этим видным лицом познакомился я в 1841 году у одного

земляка моего, у некоего Соколовского. Первое впечатление было в его пользу. Молодой, свежий,
румяный толстяк (я, не знаю почему, особенно верую в доброкачественнос[т]ь подобного объема и
колорита людей). И чтобы довершить свое очарование, я вообразил его еще и либералом. Вот мы
знакомимся, потом дружимся, переходим на «ты» и, наконец, входим в финансовые отношения.
Он мне заказывает свой портрет. И я ему позволяю приезжать ко мне на сеансы с собственным

фриштиком, состоящим из 200 устриц, четверти холодной телятины, 6 бутылок портеру и 1 бут.
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джину. Все это съедалось и выпивалось в продолжение сеанса самым дружеским образом. Третий
сеанс начался у нас на «ты» и кончился шампанским. Я был в восторге от друга-аристократа.
Кончились сеансы, отправился я к другу за мздой; друг занят, никого не принимает; другой раз то
же самое, третий, четвертый, и так до десяти раз — все то же самое. Я плюнул другу на порог

да и ходить перестал. Таких друзей у меня было много и, как на подбор, все люди военные.
Я уверен, что если бы Афанасьев не был прежде уланом, он мог бы писать стихи без помощи

самовара, и мы бы с ним расстались иначе.
Вера без дел мертва есть. Так и дружба без существенных доказательств — пустое, лукавое
слово. Блаженны, стократ блаженны друзья, которых жизнь была осенена радужным сиянием

улыбающегося счастия, и голодная нужда своим железным посохом испытания ни разу не

постучала в дверь их бескорыстной дружбы. Блаженны, они и в могилу сойдут, благословляя друг
друга.

2 липня

...некто г. Афанасьев, или Чужбинский. — Афанасьев Олександр Степанович (1816 — 1875) —
український і російський письменник, етнограф, друкувався під псевдонімом «А. Чужбинський».
Шевченко познайомився з ним 29 червня 1843 р. в Мойсівці, маєтку поміщиці Т. Г. Волховської
на Полтавщині. О. С. Афанасьєв-Чужбинськи залишив спогади про поета (Воспоминания о Т. Г.
Шевченке // Русское слово. — 1861. — № 5).
...судьба столкнула нас в «Цареграде»... — «Царград» — готель у Чернігові, куди Шевченко

приїхав на початку 1847 р. у супроводі О. С. Афанасьева-Чужбинськго як співробітник Київської

археографічної комісії — як художник, дослідник пам’яток старовини.
...у старушки Дороховой... — Дорохова Євдокія Яківна (1779 — 1849), вдова генерал-лейтенанта
І. С. Дорохова, одного з воєначальників Бородінської битви 1812 р.; жила в Чернігові.
...второго Тредьяковского. — Тредіаковський Василь Кирилович (1703 — 1768) — російський

письменник і перекладач. Його поезія поєднувала в собі риси архаїки з експериментаторством у

віршуванні.
Прошлой зимой в фельетоне «Р[усского] инвалида»... — Шевченко помилився: у 1856 р. вірші

О. С. Афанасьева в газеті «Русский инвалид» не друкувалися. Можливо, йдеться про вірш О.
С. Афанасьева на честь генерала Е. І. Тотлебена, надрукований в газеті «Санкт-Петербургские
ведомости» (1856. — № 2).
...я получаю 75 рублей... — Від М. Лазаревського.
Бархвіц Станіслав Августович — підпоручик 5-го Оренбурзького лінійного батальйону. У 1838
— 1839 рр. він, на той час прапорщик Ревельського єгерського полку, належав до групи

А. М. Кузьміна-Караваева, створеної для організації втечі польського революціонера Шимона

Конарського (1808 — 1839). Після арешту «помилок» своїх зрікся, «сприяв» слідству і був

залишений у чині прапорщика з переведенням в Окремий Оренбурзький корпус. У 1848 р. С

Бархвіц позичив у Шевченка 68 крб. 30 коп. і не лише не повернув борг, а й вимагав «поступить
с рядовым Шевченко по всей строгости законов... за ложное предъявление претензии» (Тарас
Шевченко: Документи та матеріали до біографії. — С. 165).
Апрелєв Василь Петрович (1805 — 1855) — ротмістр кавалергардського полку. Шевченко

познайомився з ним 1841 р., намалював його портрет, але обумовленого гонорару не отримав.
Портрет не відомий.
Соколовський Микола Павлович — поручик лейб-гвардії уланського полку. Шевченко

познайомився з ним на початку 40-х років і 1842 р. намалював його портрет.

Варіанти:
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так удачно, как редко удаются / так удачно, как будто

шипением своим возбуждает / шипением во[збуждает]
чтобы, как товарищи / чтобы быть

не оказалось в городе не только / не оказалось не т[олько]
старушки Дороховой, вдовы / старушки Дохтуровой, же[ны]
бесконечное малороссийское стихотворение / бесконечное ст[ихотворение]
приятель так отличается. / приятель от[личается]
какой-то глубокий сердцеведец / какой-то тонкий [?]
Это не какой-нибудь полка. / Это ротмистр кавалергар[дского]

1.4.4 З каталога академічної виставки. Вересень 1939 р. (2007-07-03 06:28)

№ 42. 1839 р., [вересень]. З каталога академічної виставки про експонування двох акварельних

портретів роботи Т. Г. Шевченка

Программы по классу исторической живописи

. . . . . . . . . . . . . . . . .
Постор[онний] учен[ик] Шевченко

Два портрета акварелью

Указатель художественных произведений, выставленных в залах императорской Академии

художеств. Спб., 1839, с. 4.

Див.: [1]живопис.

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/tag/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81

1.4.5 3 липня 1857 року (2007-07-03 10:37)

3 [июля]

Сегодня во сне видел я Лазаревского. Будто бы он приехал за мною в укрепление и, несмотря
на мои доводы о невозможности оставить мне укрепление без пропуска, увез меня насильно,
не позволив проститься даже с Мостовским. Вскоре очутились мы в каком-то русско-татарско-
немецком городе, вроде Астрахани. И верблюды, и [а]нглизированные лошади по улице ходят,
и фонтаны бьют, и кумыс продают, и папиросная фабрика, и театр, наконец — вечер, ночь.
Лазаревский скрылся, ищу его, спрашиваю и просыпаюся. Проснувшися, я обрадовался, что это

только сон и что я, слава Богу, не дезертир. А иначе опять бы меня вооружили лет на десять за

престол и отечество. Нужно будет зайти к сотнику Чеганову посмотреть в сонник, что значит

видеть во сне самовольную отлучку.
Сегодня, т. е. 4 июля, когда я, по обыкновению, встал в три часа, согрел свой чайник, налил стакан
чая и взялся за перо, начали собираться дождевые тучки. А через несколько минут пошел тихий,
меланхолический дождик, и я, оставив всякое писание и мечтание, любуюся этим прекрасным и

чрезвычайно редким здесь явлением. Ветер из Астрахани, т. е. норд-вест. Можно надеяться, что
дождик усилится и продлится за полдень. Какая была бы благодать для этой безводной пустыни.
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3 липня

Чаганов Федір Юхимович — сотник Уральського козачого війська, під командою якого перебував

загін уральських козаків у Новопетровському укріпленні. За спогадами М. Ф. Савичева (див.:
Савичев Н. Кратковременное знакомство с Тарасом Григорьевичем Шевченко: Рассказ офицера
Уральского казачьего войска // Казачий вестник. — 1884. — № 53, 54), з Ф. Ю. Чагановим у

Шевченка склалися приязні стосунки.

Варіанти:
очутились мы в каком-то русско-татарско-немецком городе / очутились мы в русско-т[атарском]
И верблюды, и ходят / и верблюды по [улице?]
Проснувшися, я обрадовался / Проснувшися, я был [рад?]

1.4.6 Фотографії Прокудіна-Горського (2007-07-04 08:13)

Унікальна колекція фотографій С. М. Прокудіна-Горського дає уявлення про те, що оточувало

людей XIX ст. в Російській імперії. Деякі знімки відбивають традиційний уклад українських селян.
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Між 1905 та 1915 рр. Далебі, можна і сьогодні зустріти такі хати.

Чернігівщина.

http://www.museum.ru/museum/1812/Memorial/PG/demospg.html
http://www.museum.ru/museum/1812/Memorial/PG/index.html
http://www.prokudin-gorsky.ru/database.php3?first=0

309



1.4.7 4 липня 1857 року (2007-07-04 09:01)

4 [июля]

Ночевал на огороде, в комендантской беседке. Это моя теперишняя резиденция. Вскоре по

пробитии вечерней зори пошел тихий дождик, и по этому случаю я ранее обыкновенного лег спать.
Под тихий гармонический шум падающих на крышу беседки капель дождя я сладко задремал. И
видел во сне покойника Карла Павловича Брюллова и с ним вместе товарища своего Михайлова.
Сначала в какой-то огромной галерее, в которой, кроме какого-то эскиза Гвидо Рени, ничего
не было, и который Михайлов собирался копировать. Потом перешли мы в мастерскую, что в

портике, вместе с Карлом Павловичем. Тут тоже ничего не было, кроме большого, во всю залу

натянутого и загрунтованного полотна, как это делается для декораций, и к стене приклеенной

грубо раскрашенной литографии Калама с подписью Рио-Джанейро. Потом Карл Павлович

пригласил нас на Лукьяновский ростбиф, как это бывало во времена незабвенные. Но ударил

гром, и я проснулся. Пошел проливной дождь. Затворив двери и окна беседки, я снова уснул.
Во второй сеанс увидел я в Москве Михайла Семеновича Щепкина, таким же свежим и бодрым,
как видел я его в последний раз в 1845 году. Говорили о театре, о литературе. Я ему заметил,
почему он не продолжает свои «Записки артиста», начало которых напечатано в первой книжке

«Современника» за 1847 год. На что он мне сказал, что жизнь его протекла так тихо, счастливо,
что не о чем и писать. Я хотел ему на это возразить что-то, но мы очутились в Новопетровском

укреплении и встретились с П. А. Кулишем, собирающим какие-то тощие растения. Я как хозяин

захлопотал о обеде и пошел искать полевой спаржи, которой здесь и в помине нет. Но новый

удар грома разбудил меня, и я уже не мог заснуть.
С недавнего времени мне начали представляться во сне давно виденные мною милые сердцу

предметы и лица. Это, вероятно, оттого, что я об них теперь постоянно думаю. Ложась спать
вчера, я думал о «Осаде Пскова» и о «Гензерихе» Брюллова. И увидел во сне самого их великого

творца. Довольно. Утро после ночной грозы тихое, свежее, редкое в здешней знойной пустыне

утро. И я буду большой руки тетеря, если проведу его за своим журналом.

4 липня

Рені Гвідо (1575 — 1642) — італійський живописець, майстер композиції і рисунку.
Калам Олександр (1810 — 1864) — швейцарський живописець і графік.
...Лукьяновский ростбиф... — Від імені слуги К. П. Брюллова — Лук’яна.
«Записки артиста» — спогади М. С. Щепкіна, що друкувались за його життя уривками в різних

журналах і газетах, зокрема, як це добре запам’ятав Шевченко, — й у журналі «Современник».
Видані книжкою 1864 р., після смерті М. С Щепкіна. Згодом вийшли повнішим виданням: Михаил

Семенович Щепкин : Записки его, письма, рассказы, материалы для биографии и родословная. —
СПб., 1914.
...я думал о «Осаде Пскова» и о «Гензерихе»... — Мовиться про твори К. П. Брюллова «Облога
Пскова польським королем Стефаном Баторієм 1581 року» (1839 — 1843) і «Навала Гензеріха

на Рим» (1835), над якими художник працював тривалий час, але так і не завершив. У повісті

«Художник»Шевченко високо оцінив ці роботи. Гензеріх— вождь германського племені вандалів,
яке 455 р. завоювало Рим і грабувало місто протягом кількох тижнів.

Варіанти:
огромной галерее / пустой галерее

мы очутились / мы перенеслися
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большой руки тетеря / большой руки дурак

1.4.8 5 липня 1857 року (2007-07-05 09:01)

5 [июля]

Голенький ох, а за голеньким Бог. Из моей библиотеки, которую я знаю наизусть всю и

которую уже давно упаковал в ящик, не нашлося книги, достойной сопутствовать мне в моем

радостном одиноком путешествии по Волге. Ригельмана «История Донского войска» показалась
мне слишком старою спутницей, и я упаковал ее на самый спуд. Что же делать без книги в таком
медленно-спокойном путешествии, как плавание по Волге, от Астрахани до Нижнего? Это меня

беспокоило. И в самом деле, что я буду делать целый месяц без хоть какой-нибудь книги? Но

фортуна, эта гордая повелительница повелителей мира, эта безглазая царица царей, — сегодня

мой лакей, хуже — бердичевский фактор.
Насладившись прекрасным свежим утром на огороде, я в девятом часу пошел в укрепление. Мне

нужно было взять хлеба у артельщика и отдать высушить на сухари для дороги. Прихожу в ротную
канцелярию, смотрю, на столе рядом с образцовыми сапогами лежат три довольно плотные книги

в серой подержанной обертке. Читаю заглавие. И что же я прочитал? «Estetyka czyli umnictwo
piękne przez Karola Libelta». В казармах! Эстетика! «Чьи это книги?» — спрашиваю я писаря.
«Каптенармуса унтер-офицера Кулиха». Отыскал я вышерекомого унтер-офицера Кулиха. И на

вопрос мой, не продаст ли он мне «Umnictwo piękne», он отвечал, что оно принадлежит мне. Что
Пшевлоцкий, уезжая из Уральска на родину, передал ему, Кулиху, эти книги с тем, чтобы они

были переданы мне. И что он, Кулих, принес их с собою сюда, положил в цейхгауз и забыл про

их существование, и что вчера только они попались ему на глаза, и что он очень рад, что теперь
может их препроводить по принадлежности. Для вящей радости я послал за водкой, а книги

положил в свою дорожную торбу.
Видимое, осязательное дело услужливой факторши фортуны. Итак, по милости этой слепой

царицы царей я имею в дороге чтение, на которое вовс[е] не рассчитывал. Чтение, правда,
не совсем по моему вкусу, но что делать, на безрыбьи и рак рыба. Я, несмотря на мою

искреннюю любовь к прекрасному в искусстве и в природе, чувствую непреодолимую антипатию

к философиям и эстетикам. И этим чувством я обязан сначала Галичу и окончательно

почтеннейшему Василию Ивановину Григоровичу, читавшему нам когда-то лекции о теории

изящных искусств, девизом которых было: побольше рассуждать и поменьше критиковать. Чисто
Платоновское изречение.
С Либельтом я немного знаком по его «Деве Орлеанской» и по его критике и философии. На

первый взгляд он мне показался мистиком и непрактиком в искусствах. Посмотрим, что дале

будет. Боюсь, как бы вовсе не раззнакомиться.

5 липня

Ригельмана «История Донского войска»... — Рігельман Олександр Іванович (1720 — 1789) —
російський історик. Йдеться про його книжку «История, или Повествование о донских казаках»
(М., 1846).
...бердичевский фактор. — Бердичів— місто на річці Гнилоп’ять (басейн Дніпра), тепер районний
центр Житомирської області, у середині XIX ст. відомий своєю торговельною активністю; фактор
— дрібний посередник, комісіонер.
Лібельт Кароль (1807 — 1875) — польський філософ, учасник польського національно-визвольнго
руху. Згадана праця («Estetyka czyli umnictwo piękne przez Karola Libelta») видана в Познані 1849
р. Шевченко різко полемізує з поглядами К. Лібельта, обстоюючи власне розуміння природи

мистецтва. «Дева Орлеанская» (Dziewica Orleańska. — Познань, 1847) — нарис К. Лібельта,
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присвячений боротьбі французького народу за свою незалежність у XV ст.
Куліх Франц Карлович — рядовий, потім унтер-офіцер 1-го лінійного батальйону Окремого

Оренбурзького корпусу, польський політичний засланець. У Новопетровському укріпленні служив

у 1853 — 1855 рр., на цей час припадає знайомство з ним Шевченка. У 1855 р. Ф. Куліх разом

із другою ротою батальйону виїхав до Уральська і повернувся на Мангишлак наприкінці червня

1857 р. в чині унтер-офіцера на посаду каптенармуса.
Пшевлоцький Северин — рядовий 1-го лінійного батальйону Окремого Оренбурзького корпусу;
відданий у солдати в червні 1849 р. як один з організаторів таємного товариства варшавської

молоді. Познайомився з Шевченком в Новопетровському укріпленні в 1850 р. Увільнений зі

служби в кінці 1856 р., передав для Шевченка «Естетику» К. Лібельта.
Галич Олександр Іванович (1783 — 1848) — професор філософії Петербурзького університету,
автор книжки «Опыт науки изящного» (СПб., 1825).
Григорович Василь Іванович (1786 — 1865) — російський історик мистецтва, конференц-секретар
і професор теорії мистецтва Академії мистецтв. Брав участь у викупі Шевченка з кріпацтва.
Шевченко присвятив йому свою поему «Гайдамаки».
Платон (428 або 427 — 348 або 347 до н. е.) — давньогрецький філософ.

Варіанти:
Насладившись прекрасным свежим утром на огороде, я / Насладившись прекрасным свежим

утром, я

1.4.9 6 липня 1857 року (2007-07-06 07:17)

6 [июля]

Видел во сне Академию художеств. Михайлов показывал мне какую-то неоконченную копию

и потом скрылся от меня вместе с копиею. Из Академии я вышел на Большой проспект и,
не доходя церкви Андрея Первозванного, встретился с семейством здешнего коменданта и от

радости проснулся.
Третьего дня вечером был я случайным зрителем, кажется, последней сцены из водевиля под

названием «Недошитая кофта». Я не хотел было вносить в мой журнал эту балаганную сцену, но
как она оказалася важною по своему неожиданному результату, то я и заношу ее со всею пошлою

точностию в мою неизменную хронику.
Сие событие совершилось 5 числа текущего месяца. В отсутствие родителя нареченной жениху

пришла благая мысль попотчевать свою будущую супругу серенадой со всеми онерами. Для

этого собрал он из двух рот песельников, также со всеми онерами: с бубном, тарелками,
ложками, треугольником и еще с какими-то погремушками. И когда был пропет, разумеется,
с танцами, весь репертуар солдатских песен и даже «После батюшки остался сиротою молодец» с
небольшими изменениями, восторженному этой последней песней жениху, которая изображала в
некотором роде его собственное положение, ему захотелося, чтобы ребята маненько его покачали.
Почему же и не так. Ребята принялись за дело, и, о судьба-злодейка! Когда верные и усердные

ребята затянули десятое ура! — в воротах показался комендант. Протяжное громкое ура вдруг
оборвалося, и верные, неизменные ребята бросили своего отца-командира среди улицы, а сами
скрылися где кто мог. Положение жениха действительно критическое, и тем более критическое,
что он без нежного участия своей возлюбленной нареченной не мог стать на ноги по случаю

бесхитростной радости, или, проще, он был мертвецки пьян.
На другой день рано является с рапортом к коменданту отец нареченной и просит на
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законном основании избавить его опозоренную дочь, а равно и все его семейство, от гнусного,
безобразного пьяницы-жениха, подпоручика Чарца. На такое законное требование резолюция еще
не воспоследовала.
Каково же быть порядочному и семейному человеку комендантом этого заграничного гнездилища

безграничных мерзостей? Быть судьей и разбирателем этих бесконечных ежедневных гадостей.
А он как начальник обязан пачкаться в этой вонючей грязи. Отвратительная обязанность.

6 липня

...со всеми онерами... — Онер (франц. honneur) — буквально: пошана; в переносному значенні
— з усім належним.
Михайлов — Михайлов Григорій Карпович (1814 — 8.VII 1867) — російський художник, учень і

послідовник О. Венеціанова, академік петербурзької Академії мистецтв (з 1855 р.). Вчився разом
з Шевченком у К. Брюллова.

Варіанти:
событие совершилось / событие пр[оизошло]
ура! / ура-ра!

1.4.10 7 липня 1857 року (неділя) (2007-07-07 09:30)

7 [июля]

Видел сегодня во сне Москву, не встретил никого знакомых и храма Спаса не видал. Был

на Красной площади и Василия Блаженного не видал. Искал в Гостином дворе ивановского

полотна для рубах и не нашел. Так и проснулся. Проснувшись, я по обыкновению нагрел свой

чайник, положил чаю и начал вытирать стакан, как является ко мне мой дядька и объявляет мне

повеление фельдфебеля немедленно явиться к пригонке амуниции. «Да ее недавно пригоняли»,
— говорю я. «Не могу знать-с, приказано», — отвечает он.
Итак, для воскресения не удалось мне чайком побаловать себя. Прихожу в укрепление и узнаю, что
вчера пришел какой-то татарин из Астрахани с казенным провиантом и распустил слух, что в конце
августа месяца в Астрахань дожидают великого князя Константина Николаевича и что по этому

случаю в Астрахани делаются большие приготовления для встречи августейшего гостя. Капитан
Косарев, заведующий двумя ротами 1 баталиона, тотчас смекнув делом и чтобы не ударить в

грязь лицом, вчера же, с помощию писаря Петрова, назначил почетный караул, в число которого,
по протекции писаря Петрова, назначен и я. Головоломная эта задача была кое-как решена к

рассвету, а с восходом солнца (несмотря на воскресенье) приказано пригнать амуницию и, как
будет готова, вывести людей на смотр перед телячье лицо капитана Косарева и верного его

сподвижника писаря Петрова.
Сказано — сделано. К 7 часам все было готово, в полной амуниции люди были выведены на

полянку, в том числе и я, в 7 часов явился сам капитан Косарев во всем ослином величии и после

горделивого приветствия подошел прямо ко мне, благосклонно хлопнув меня по плечу, и сказал:
«Что, брат, отставка? Нет, мы еще из тебя сделаем отличного правофлангового, а потом и с

Богом». И тут же отдал приказание капральному ефрейтору заняться со мной маршировкой и

ружейными приемами часика четыре в день. Я ужаснулся, услышав это благосклонное приказание.
Вот тебе и безмятежное уединение на огороде.
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Тот же самый татарин вместе с накладной привез коменданту письмо из Астрахани, в котором
его уведомляют, что адмирал Васильев получил известие из Петербурга, чтобы его высочество

в Астрахань не ожидали и, следовательно, не трепетали. Комендант, узнавши о распоряжении

предупредительного капитана Косарева, натянул ему нос и даже погрозил ему гауптвахтой, если
он вперед осмелится тревожить людей без его ведома. Тем все и кончилось. И я, как ни в чем

не бывало, встал сегодня по обыкновению в 3 часа утра, нагрел свой чайник, очинил новое перо

и занес сей невероятный казус в мою верную хронику. Господи, настанет ли наконец для меня

час искупления? Настанут ли когда-нибудь для меня те блаженные дни, когда я буду читать эти
отвратительные правдивые сказания, как ложный сон, как небывалую небылицу?

7 липня

...дожидают великого князя Константина Николаевича... — Костянтин Миколайович (1827 —
1892) — другий син царя Миколи I. З 1855 по 1880 р. керував морським міністерством, через що
1857 р. і очікувався його приїзд.
Косарев Егор Михайлович (1818 — 1891) — командир роти, а потім півбатальйону 1-го лінійного
батальйону Окремого Оренбурзького корпусу в Новопетровському укріпленні на півострові

Мангишлак. У 1846 р. брав участь у будівництві укріплення, де й залишився до 60-х років

і дослужився до чина майора. Його спогади, записані кількома особами, хоч і відзначаються

недостатньою об’єктивністю, містять важливі факти з життя Шевченка у Новопетровському

укріпленні (Киевская старина. — 1889. — № 3. — С 561 — 566; 1893. — № 2. — С. 240 —
243; 1898. — № 2. — С. 36 — 41). Шевченко намалював портрет Є. М. Косарева, який не

знайдено.
Васильєв Микола Олександрович — астраханський військовий губернатор, адмірал, неодноразово
приїздив у Новопетровське укріплення під час перебування там Шевченка.

Варіанти:
встал сегодня по обыкновению в 3 часа утра / встал сегодня в [3 часа]

1.4.11 8 липня 1857 року (2007-07-08 11:38)

8 [июля]

Сегодня ушла почтовая лодка в Гурьев. Ветер зюйд-вест. В среду или в четверг она должна

быть на Стрелецкой Косе, 15 верст от Гурьева. В субботу получит последнюю оренбургскую

почту. Воскресенье попразднует, а в понедельник в обратный путь. Как раз через неделю. При
благополучном ветре ее должно ожидать 17-го или 18-го числа. И никак не дальше 20. Неужели
она для меня ничего не привезет? Не может быть. Это было бы уже умышленное тиранство.
Сегодня же поутру пригласил я к себе на огород унтерофицера Кулиха, того самого, что принес

мне из Уральска «Umnictwo piękne» Libelta. Разговор наш, разумеется, вертелся на баталионе

и в особенности на 2-й роте, которая два года назад тому ушла отсюда и которая теперь сюда

возвратилась. И тогда, и теперь я имею несчастие состоять в этой роте. Начиная с бывшего

тогда ротного командира поручика Обрядина, мы перебрали всю роту поодиночке и, наконец,
дошли до рядового Скобелева. Этот рядовой Скобелев, несмотря на свое прозвание, был мой

земляк, родом Херсонской губернии. И в особенности мне памятен по малороссийским песням,
которые он пел своим молодым мягким тенором удивительно просто и прекрасно. С особенным
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же выражением он пел песню:

Тече річка невеличка

З вишневого саду.

Я забывал, что я в казармах слушаю эту очаровательную песню. Она меня переносила на берега
Днепра, на волю, на мою милую родину. И я никогда не забуду этого смуглого полунагого бедняка,
штопающего свою рубаху и уносившего меня своим безыскусственным пением так далеко из

душной казармы.
По сложению своему и по манерам он не был похож на бравого солдата, за что я его особенно

уважал. Но он пользовался в роте славою честного и смышленого солдата. И несмотря на

смуглое, аляповатое и оспою изрытое лицо, в его лице светилася отвага и благородство. И я

любил его как земляка и как честного человека, независимо от песен. Он был, как он мне говорил
по секрету, беглый крепостной крестьянин. Попался в бродяжничестве, сказался не помнящим

родины и семейства и был зачислен в солдаты, где и дали ему прозвище Скобелева, в честь

известного балагура Русского инвалида Скобелева. Так об этом-то бедняке Скобелеве Кулих мне
рассказал следующу[ю] возмутительную повесть.
Вскоре по прибытии 2 роты в г. Уральск командир роты поручик Обрядин взял к себе

в постоянные вестовые рядового Скобелева как трезвого и благонадежного, но слабого по

фронту солдата. А рядовой Скобелев неумышленно сделался поверенным сердечных тайн своего

командира и постоянным лакеем его любовницы. Не прошло и полгода, как неуклюжий лакей

Скобелев также неумышленно сделался любовником любовницы своего повелителя. И однажды,
в минуты сердечных излияний, коварная изменница открыла Скобелеву, что два месяца тому

назад на его имя получены Обрядиным из Москвы 10 рублей серебром от какого-то его бывшего
товарища (вероятно, по бродяжничеству), теперь лавочного сидельца. И в доказательство

истины слов своих показала ему конверт с пятью печатями. Поручик же Обрядин, будучи еще

баталионным адъютантом и казначеем, не только подозреваем, но даже был уличаем в краже

подобных присылок. Но он как-то умел концы в воду прятать и слыть вообще порядочным

человеком. Скобелев, узнавши такую проделку отца-командира, явился к нему с пустым пакетом

в руках требовать вынутых из него денег. Отец-командир попотчевал его пощечиной, а он отца-
командира оплеухой. Будь это сам на сам, тем бы и кончилось, но как эта сцена была представлена
при благорожденных зрителях, при офицерах, то сконфуженный поручик Обрядин, арестовав

рядового Скобелева, подал баталионному командиру рапорт о случившемся. Вследствие рапорта
произведено следствие, а вследствие следствия поручику Обрядину велено подать в отставку, а
рядового Скобелева предали военному суду. А по приговору военного суда рядовой Скобелев

прошел по зеленой аллее, как выражаются солдаты, сквозь 2000 шпицрутенов и сослан в Омск

на семь лет в арестантские роты. Печальное и, к несчастью, не единственное в этом роде

происшествие.
Бедный Скобелев! Родился ты и вырос в невольничестве. Вздумалось тебе попробовать

широкой, сладкой вольной воли, и ты залетел в Эдикуль (так обыкновенно называют солдаты

Новопетровское укрепление). Залетел ты в мою семилетнюю тюрьму певуньей-птицей из

Украины как будто для того только, чтобы своими сладкими заунывными песнями напомнить

мне мою милую, мою бедную родину. Бедный, несчастный Скобелев. Ты честно, благородно
возвратил пощечину благородному вору, грабителю, и за это честное дело прошел ты сквозь строй

и понес тяжелые кандалы на берега пустынного Иртыша и Оми. Встретишь ли в своей новой

неволе такого внимательного и благодарного слушателя, товарища твоих заунывных сладких

песень, как я был? Встретишь, и не одного такого же, как и ты, невольника-сирому, земляка,
варнака заклейменного, который прольет слезу благодарности на твои тяжелые кайданы за

отрадные, сердцу милые, родные звуки. Бедный, несчастный Скобелев.
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8 липня

Обрядін Петро Іванович — підпоручик першого Оренбурзького лінійного батальйону. В 1850 —
1852 рр. — один з безпосередніх начальників Шевченка в Новопетровському укріпленні, субалтерн-
офіцер другої роти. Викладений у записі Шевченка епізод з І. Скобелєвим, що характеризує

остаточне моральне падіння П. Обрядіна, стався тоді, коли роту було переведено до Уральська.
У відставку П. Обрядін не вийшов, а одержавши чин поручика, був переведений у п’ятий лінійний
батальйон і згодом, в чині сотника, — на службу в Оренбурзьке козаче військо.
...в честь известного балагура Русского инвалида Скобелева. — Скобелев Іван Микитович

(1778 — 1849) — російський письменник, генерал. Писав у жартівливо-розповіднй манері під

псевдонімом «Русский инвалид», видав ряд книжок, призначених для солдатського читання, —
«Беседы русского инвалида, или Новый подарок товарищам» (СПб., 1838), «Переписка и рассказы
русского инвалида» (СПб., 1838) та ін. Шевченко знав І. М. Скобелева особисто, коли той був

комендантом Петропавловської фортеці (з 1839 р.), згадував його в листі до Г. С Тарновського

від 25 січня 1843 р.
...залетел в Эдикуль (так обыкновенно называют солдаты Новопетровское укрепление). —
Укріплення на березі Каспійського моря тут порівнюється зі старовинною семибаштовою

в’язницею в Константинополі, в якій тримали державних злочинців.

Варіанти:
Сегодня же поутру пригласил / сегодня же при[гласил]
смуглого полунагого бедняка / смуглого бедняка

его бывшего товарища / его т[оварища]
вору, грабителю / вору мерзавцу

1.4.12 Кадр з кінофільму (2007-07-09 07:07)

«Тарас Шевченко», 1951.
Режисер: Ігор Савченко.

Стрічка була серед лідерів радянського прокату того року: 8 місце— 18,4 млн. глядачів. Виконавця
ролі Шевченка, Бондарчука нагородили Сталінською премією.
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Шевченко — С. Бондарчук, Скобелєв — М. Кузнецов, єфрейтор — К. Сорокін.

1.4.13 9 липня 1857 року (2007-07-09 12:11)

9 [июля]

Перед закатом солнца заштилело. А в сумерки поднялся свежий ветер от нордоста, прямо в

лоб нашей почтовой лодке. Она теперь в открытом море бросила якорь, а когда подымет, Бог
знает. Нордост здесь господствующий ветер. Он может простоять долго и продлит мою и без

того длинную неволю далеко за предначертанную мною границу, т. е. за 20-е июля. Грустно,
невыразимо грустно. В продолжение ночи я не мог заснуть; меня грызла и гоняла, как на корде,
вокруг огорода самая свирепая тоска. На рассвете я пошел к морю, выкупался и тут же на

песке заснул. Видел во сне покойника Аркадия Родзянку в его Веселом Подоле, близ Хорола.
Показывал он мне свой чересчур затейливый сад. Толковал о возвышенной простоте и идеале

в искусствах вообще и в литературе в особенности. Ругал наповал грязного циника Гоголя, и
в особенности «Мертвые души» казнил немилосердо, потом потчевал какими-то герметически

[за]купоренными кильками и своими грязнейшими малороссийскими виршами вроде Баркова.
Отвратительный старичишка. Разбудил меня мелкий тихий дождик, и я прибежал на огород

мокрой курицей.
Говорят, о чем наяву думаешь, то и во сне пригрезится. Это не всегда так. Я, например, Аркадия
Родзянку видел всего один раз, и то случайно, в 1845 году, в его деревне Веселый Подол, и
он мне в несколько часов так надоел своею глупой эстетикой и малороссийскими грязнейшими

и глупейшими стихами, что я убежал к его брату Платону, к его ближайшему соседу и, как
водится, злейшему врагу. Я забыл даже, что я виделся когда-то с этим сальным стихоплетом,
а он мне сегодня во сне пригрезился. Какая же связь между моими вчерашними грустными

мечтами и между этим давно забытым мною человеком? Каприз нашей нравственной природы,
и совершенно никакой логической связи. И оракул сотника Чеганова едва ли объяснит загадку

подобных сновидений. Пойду, однако ж, на всякий случай, посмотрю в это зерцало сокровенных

таинств натуры.

9 липня

Родзянко Аркадій Гаврилович (1793 — 1846) — поміщик, власник маєтку на Полтавщині.
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Шевченко познайомився з ним у липні 1845 р. і невдовзі полишив його дім через рукоприкладство

над кріпосним слугою. В молоді роки А. Г. Родзянко писав вірші (переважно еротичні).
Барков Іван Семенович (1732 — 1768) — російський поет і перекладач, автор сороміцьких

порнографічних творів.
...убежал к его брату Платону... — Родзянко Платон Гаврилович (1802 — ?), тоді маршалок
дворянства Хорольського повіту.

Варіанти:
в своей новой неволе / в той

пошел к морю, выкупался / пошел к морю, иску[пался]
в 1845 году надоел / в 1845 году, и он мне т[ак]
и совершенно никакой / и ни[какой]
объяснит загадку подобных сновидений. / объяснит причину по [добных]

1.4.14 Місця перебування Шевченка (2007-07-10 07:00)

Дві карти, на яких позначено місця перебування Шевченка із зазначенням років та дат.
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1.4.15 10 липня 1857 року (2007-07-10 09:01)

10 [июля]

Ветер все тот же. Тоска та же самая. Дождь продолжает омывать новую луну. Такие длинные

любезности здесь с ним редко случаются. Я недвижимо пролежал весь день в беседке и слушал

однотонную тихую мелодию, производимую мелкими и частыми каплями дождя о деревянную

крышу беседки. Принимался несколько раз дремать, но неудачно. Проклятые мухи со всего

огорода слетелись в беседку и не дают покоя. Принимался несколько раз строить воздушные замки
на своих будущих эстампах акватинта также неудачно. «Гензерих» и «Осада Пскова» Брюллова

мне особенно не удавались. Нужно избегать на первый раз наготы. Нужен опыт и опыт, а иначе
эта очаровательная брюлловская нагота выйдет в эстампе безобразие. Я не желал бы, чтобы
мои будущие эстампы были похожи на парижский эстамп акватинта с картины «Последний день

Помпеи». Топорный, безобразный эстамп. Поругано, обезображено гениальное произведение.
В таком скверном настроении унывающей души вспомнил я про «Umnictwo piękne» Либельта,
принялся жевать: жестко, кисло, приторно. Настоящий немецкий суп-вассер. Как, например,
человек, так важно трактующий о вдохновении, простосердечно верит, что будто бы Иосиф

Вернет велел себя во время бури привязывать на марсах к мачте для получения вдохновения.
Какое мужицкое понятие об этом неизреченно божественном чувстве. И этому верит человек,
пишущий эстетику, трактующий об идеальном, возвышенно-прекрасно в духовной природе

человека. Нет, и эстетика сегодня мне не далась. Либельт, он только пишет по-польски, а

чувствует (в чем я сомневаюсь) и думает по-немецки. Или, по крайней мере, пропитан немецким
идеализмом (бывшим, не знаю как теперь?). Он смахивает на нашего В. А. Жуковского в прозе.
Он так же верит в безжизненную прелесть немецкого тощего, длинного идеала, как и покойный

В. А. Жуковский.
В 1839 году Жуковский, возвратившись из Германии с огром[ною] портфелью, начиненною

произведениями Корнелиуса, Гессе и других светил мюнхенской школы живописи, нашел

Брюллова произведения слишком материальными, придавляющими к грешной земле

божественное, выспреннее искусство. И обращаясь ко мне и покойному Штернбергу,
случившемуся в мастерской Брюллова, предложил зайти к нему полюбоваться и поучиться от

великих учителей Германии. Мы не проминули воспользоваться сим счастливым случаем. И на

другой же день явилися в кабинете германофила. Но Боже! Что мы увидели в этой огромной

развернувшейся перед нами портфели. Длинных безжизненных мадонн, окруженных готическими
тощими херувимами, и прочих настоящих мучеников и мучеников живого, улыбающегося

искусства. Увидели Гольбейна, Дюрера, но никак не представителей живописи девятнадцатого

века. До какой степени, однако ж, помешались эти немецкие идеалисты-живописцы. Они не
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заметили, что в архитектуре Кленца, для которой они творили свои готические безобразные

творения, и тени нет напоминающего готическую архитектуру. Странное, непонятное затмение.
«Umnictwo piękne» Либельта спрятал я в дорожную торбу и снова привел свою фигуру в

горизонтальное положение. Что дальше будет, не знаю.
Незабвенные, золотые дни, мелькнули вы светлым, радостным сновидением передо мною,
оставив по себе неизгладимый след чарующего воспоминанья. Мы были тогда с Штернбергом

едва оперившиеся юноши и, рассматривая эту единственную коллекцию идеального безобразия,
высказывали вслух свое мнение и своим простодушием довели до того кроткого, деликатного
Василия Андреевича, что он назвал нас испорченными учениками Карла Павловича и хотел было
уже закрыть портфель перед нашими носами, как вошел в кабинет князь Вяземский и помешал

благому намерению Василия Андреевича. Мы продолжали с невозмутимым равнодушием

перелистывать портфель и были награждены за терпение первоначальным эскизом «Последнего
дня Помпеи», ловко начерченным пером и слегка попятнанным сепиею. За этим гениальным

очерком, почти не измененным в картине, следовало несколько топорных чертежей Бруни,
которые ужаснули нас своим заученным, однообразным безобразием. И где и из какого

тлетворного источника почерпнул и усвоил г. Бруни эту ненатуральную манеру? Неужели это

одно желание быть оригинальным так страшно обезобразило произведения неутомимого Бруни?
Жалкое желание. Грустный результат. И этот человек мечтал еще равняться с Карлом Великим!
(так обыкновенно называл Брюллова В. А. Жуковский).
Один мой знакомый, не художник и даже не записной, а так просто любитель изящного, смотря
на «Покров Божией Матери», картину Бруни, в Казанском соборе, сказал, что если бы он был

матерью этого безобразного ребенка, что валяется на первом плане картины, то он не только

взять на руки, боялся бы подойти к этому маленькому кретину. Замечание чрезвычайно верное

и ловко высказано. А «Медный змий» его? Это толпа безобразных и самых бесталанных актрис

и актеров. Я видел эту картину в подмалевке, и она меня ужаснула. Неприятное, но все-
таки впечатление. Оконченная же эта огромная картина не произвела на меня даже и этого

неприятного чувства. А ведь цель ее была уничтожить «Последний день Помпеи». Колоссальное,
но, увы, неудачное намерение.

10 липня

...парижский эстамп акватинта с картины «Последний день Помпеи»... — Тобто велика гравюра

мецо-тинто французького гравера Жірара (Алексіса-Франсуа; 1789 — 1870) з картини К. Брюллова
«Останній день Помпеї».
...Иосиф Вернет... — Клод-Жозеф Верне (1714 — 1799) — французький художник-мариніст, роботи
якого представлені в Ермітажі.
Жуковський Василь Андрійович (1783 — 1852) — російський поет-романтик; брав діяльну участь
у звільненні Шевченка з кріпацтва. Шевченко присвятив йому поему «Катерина». Творчість

Жуковського він оцінював об’єктивно, не замовчуючи помітного впливу на поета німецької

ідеалістичної філософії.
...произведениями Корнелиуса, Гессе и других светил мюнхенской школы живописи... —
Корнеліус Петер (1783 — 1867) — німецький художник-монументаліт, автор фресок на історично-
релігійні сюжети; з 1825 р. очолював Мюнхенську, а з 1840 р. — Берлінську Академію мистецтв.
Гесс Петер — німецький художник ідеалістичної школи, автор картин на історично-релігійні
сюжети. Мюнхенською школою живопису Шевченко називає групу німецьких художників, що

працювали в Мюнхені в 20 — 40-х роках XIX ст. і в своєму мистецтві орієнтувалися на зразки

релігійного живопису раннього Відродження.
Штернберг Василь Іванович (1818 — 1845) — російський і український художник-пейзажист,
близький товариш Шевченка під час навчання в Академії мистецтв. Шевченко присвятив йому

поему «Іван Підкова» (1839), створив його образ у повісті «Художник». У 1840 р. Штернберг

виїхав до Італії, де й помер.
Гольбейн (Хольбейн) Ханс Молодший (1497 чи 1498 — 1543) — німецький художник, автор

320



портретів, картин і гравюр на релігійні теми.
Дюрер Альбрехт (1471 — 1528) — німецький художник і теоретик мистецтва.
...в архитектуре Кленца... — Кленце Франц-Карл-Лео (1784 — 1864) — німецький архітектор,
представник класицизму; йдеться про споруджені ним у Мюнхені будівлі, що наслідували зразки

античності й Відродження. Деякий час (1839 — 1850) він працював і в Санкт-Петербурзі, брав
участь у будуванні Ісаакіївського собору, під його наглядом збудовано головну частину Ермітажу.
...князь Вяземский... — Вяземський Петро Андрійович (1792 — 1878) — російський поет і критик,
друг О. С. Пушкіна і В. А. Жуковського.
Бруні Федір Антонович (1799 — 1875) — російський художник, професор Академії мистецтв, автор
живописних творів на історичні й релігійні теми. Його картина «Мідний змій» зберігається в

Російському музеї в Санкт- Петербурзі.

Варіанти:
и слушал мелодию / и наслажда[лся]
об идеальном, возвышенно-прекрасно / об идеальном, возвышенном
немецкого тощего, длинного идеала / немецкого идеала

В 1839 году / В 1849 году

мучеников живого, улыбающегося искусства. / мучеников ис[кусства]
эти немецкие идеалисты-живописцы. / эти идеалисты-живописцы

1.4.16 11 липня 1857 року (2007-07-11 09:30)

11 [июля]

В полночь переменился ветер. Отошел к норд-весту.
Я полюбовался прозрачными исчезающими облаками и лег спать. Проснулся до восхода солнца.
Небо было чисто. Только одна-единственная звездочка, как алмаз, горела высоко на востоке.
Это должна быть Аврора. Солнце не успело выглянуть из-за горизонта, и она исчезла. Я весело

принялся за свой чайник. И когда все было готово для моего утреннего одинокого пиршества, я
очинил внимательно перо, развернул свой журнал и, что называется, полбуквы не мог написать,
так мне вдруг сделалось весело. И я, напившись чаю и наслушавшись чириканья веселых ласточек,
отправился в укрепление заказать торбу для сухарей и взять второй том Либельта. Зашел к

Мостовскому, он мне предложил стакан чаю, от которого я не имел силы отказаться, потому что
чай был с лимоном— неслыханная роскошь в этой пустыне. За чаем сообщил он мне о начавшемся

следствии над женихом и невестой. Следствие началось медицинским освидетельствованием

невесты, как водится, в присутствии понятых. Причем лекарь Никольский сострил, найдя невесту
нерастленною, что подало повод к грубым насмешкам над женихом. Мерзость!
Заказавши торбу для сухарей, я окончательно упаковал свою мизерию, взял второй том Либельта

и три оставшиеся сигары, из числа тех 25 сигар, что прислал мне Лазаревский вместе с сепиею.
Отличные сигары, настоящие гаванские. Возвратившись на огород, я по обыкновению до обеда

лежал под своею любимою вербою и читал Либельта. Сегодня и Либельт мне показался

умеренным идеалистом и более похожим на человека с телом, нежели на бесплотного немца. В
одном месте он (разумеется, осторожно) доказывает, что воля и сила духа не может проявиться

без материи. Либельт решительно похорошел в моих глазах. Но он все-таки школяр. Он

пренаивно доказывает присутствие Всемогущего Творца Вселенной во всем видимом и не

видимом нами мире. И так хлопочет об этой старой, как свет, истине, как будто это его

собственное открытие.
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За обедом было веселее обыкновенного. Комендант подтрунивал над моими сборами в поход,
другие ему вторили более или менее любезно, но вообще вся компания была, как говорится, в
своей тарелке. После обеда я, также по обыкновению, заснул под своей фавориткою вербою, а
перед вечером надел чистый китель, соломенную шляпу-самодельщину и пошел на туркменские

бакчи (баштаны), и, несмотря на скудость зелени, мне и бакчи понравились. Я зашел к хозяевам

в аул. Около кибиток играли с козлятами нагие смуглые дети, визжали в кибитках женщины,
должно быть ругались. А за аулом мужчины творили свой намаз перед закатом солнца. Вечер был
тихий, светлый. На горизонте чернела длинная полоса моря, а на берегу его горели в красноватом
свете скалы, и на одной из скал блестели белые стены второй батареи и всего укрепления. Я
любовался своею семилетнею тюрьмою. Возвращаясь на огород, набрел я на тропинку, на уже
засохшей грязи которой видны были отпечатки миниатюрных детских ножек. Я любовался и

следил этот крошечный детский след, пока он не исчез в степной полыни вместе с тропинкою. На
огород пришел я к вечернему чаю и попотчевал Ираклия Александровича (коменданта) и Николая
Ефремовича (смотрителя полугоспиталя) своими заветными сигарами. И сам закурил остальную.
Все, начиная с Наташеньки, немало удивились, увидев в моем лице торчащую дымящуюся сигару.
А нянька Авдотья, уральская казачка, та совершенно во мне разочаровалась, она до сих пор думала,
что я по крайней мере часовенный. А я такой же еретик-щепотник, как и другие. Все же вообще
находили, что мне сигара к лицу и что с сигарой в лице я похож на вояжера порядочного тона.
Такому удачному сравнению я и не думал противуречить. И мысленно переносился на палубу

парохода «Меркурия» или «Самолета». А о скромно[й] расшиве, о бурлацких песнях, о преданиях
про Сеньку Разина забыл и думать.

Уж сколько раз твердили миру,
Что лесть гнусна, вредна. Но все не впрок.

Отуманенный лестию, я, против обыкновения и, разумеется, во вред желудку, не имел силы

отказаться от пельменей. Пельмени были мастерски приготовлены, и я оказал им неложную

честь. После ужина я долго гулял вокруг огорода. И мало-помалу освобождаясь от влияния

самолюбия, привел, наконец, свой гордый дух в нормальное состояние и тихо запел гайдамацкую
песню:

Ой поїзжає по Україні та козаченько Швачка...

От этой любимой моей песни я незаметно перешел к другой, не менее любимой:

Ой ізійди, зійди, ти зіронько та вечірняя...

Эта меланхолическая песня напомнила мне тот вечер, когда я и молодая жена Кулиша пели в

два голоса эту очаровательную песню. Это было на другой день после их свадьбы, в роковом 1847
году. Увижу ли я эту прекрасную блондинку? Запою ли с нею эту задушевную песню?
Воспоминания меня убаюкали, я сладко заснул. И видел во сне Новгород-Северский (вероятно,
вследствие недавнего чтения «Алексея Однорога»). По улице ездили в старосветском огромном

берлине огромные рыжие пьяные монахи, и между ними очутился мой трезвый друг Семен Гулак-
Артемовский. Это все пельмени так наметаморфозили.

11 липня

...попотчевал Ираклия Александровича... и Николая Ефремовича... —Мовиться про І. О. Ускова
і М. Є. Бажанова.
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...Наташенька... — Н. I. Ускова.

...нянька Авдотья... —Нянька в родині Ускових; уральська козачка, вірогідно, з поселенців станиці
Миколаївської поблизу Новопетровського укріплення.
...на палубу парохода «Меркурия» или «Самолета». — Назви пароплавних компаній на Волзі.
Разін Степан Тимофійович (бл. 1630 — 1671) — керівник селянської війни 1670 — 1671 рр. у Росії.
Шевченко називає його то «Сенькой», то «Семеном Степановичем».
Уж сколько раз твердили миру... — Неточна цитата з байки І. А. Крилова «Ворона и Лисица».
У Крилова:

Уж сколько раз твердили миру,
Что лесть гнусна, вредна, но только все не впрок.

...козаченько Швачка... — Микита Швачка (бл. 1728 — ?) — один з керівників гайдамацьких

загонів часів Коліївщини 1768 р. Про Швачку відомо кілька народних пісень, в дусі яких Шевченко

створив вірш «Швачка» (1848).
...молодая жена Кулиша... — Йдеться про Олександру Михайлівну Куліш (дівоче прізвище —
Білозерська; 1828 — 1911), українську письменницю, що друкувалася під псевдонімом «Ганна
Барвінок». У січні 1847 р. Шевченко був боярином на весіллі П. Куліша та О. Білозерської.
Від Шевченка О. Куліш вивчила кілька народних пісень, що, записані з її голосу, ввійшли до

збірника «Малороссийские песни, собранные А. Н. Маркевичем» (Записки о Южной Руси. —
СПб., 1857. — Т. 2). Див.: Белозерский Н. Т. Г. Шевченко по воспоминаниям разных лиц //
Киевская старина. — 1882. — № 10. — С. 70 — 71.
...в роковом 1847 году. — Мовиться про розгром Кирило-Мефодіївськог товариства у березні —
травні 1847 р. та арешт Шевченка і Куліша.
...Новгород-Северский... — Одне з найдавніших руських міст, засноване в XI ст. У XIX ст. —
повітове місто Чернігівської губернії.
...вследствие недавнего чтения «Алексея Однорога»... — Йдеться про історичну повість П. О.
Куліша, надруковану в 1852 — 1853 рр. у журналі «Современник» (1852. — Кн. 12; 1853. —
Кн. 1, 2) під псевдонімом «Николай М.», в якій описано облогу Новгорода-Сіверськог військами
Димитрія Самозванця.
Гулак-Артемовський Семен Степанович (1813 — 1873) — оперний співак, композитор, автор

першої української опери «Запорожець за Дунаєм» (1863). Дружні стосунки Шевченка з ним, що
склалися ще наприкінці 30-х років, тривали до кінця життя поета.

Варіанти:
высоко на востоке. / высоко над

для моего утреннего одинокого пиршества / для утр[еннего]
попотчевал своими заветными сигарами. / попотчевал Ираклия Александровича (коменданта)
и Николая Ефремовича своими завет[ными]
она до сих пор думала / она думала

1.4.17 12 липня 1857 року (2007-07-12 10:11)

12 июля

Одиннадцатым нечетным, но счастливым для меня числом кончился первый месяц моего
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журнала. Какой добрый гений шепнул мне тогда эту мысль? Ну, что бы я делал в продолжение

этого минувшего бесконечно длинного месяца? Хотя и это занятие мимоходное, но все-таки
оно отнимает у безотвязной скуки несколько часов дня. А это важная для меня теперь услуга. В
первые дни не нравилось мне это занятие, как не нравится всякое занятие, пока мы его себе не

усвоим, не смешаем его с нашим насущным хлебом. Сначала я принимался за свой журнал, как за

обязанность, как за пунктики, как за ружейные приемы. А теперь, и особенно с того счастливого
дня, как завелся я медным чайником, журнал для меня сделался необходимым, как хлеб с маслом
для чая. И не случись этого несносного ожидания, этого тягостного бездействия, мне бы в голову

никогда не пришло обзавестись этой эластической мебелью, на которой я теперь каждое [утро]
так безмятежно отдыхаю. Справедливо говорится: нет худа без добра.
Сегодня утром, записавши счастливое одиннадцатое число, я вздумал попробовать ветчины

собственного приготовления. Для этого я выпил фундаментальную рюмку водки, закусил молодой
редькой, потом уже приступил к собственному произведению. Ветчина оказалась превосходною,
свежею, несмотря на то, что приготовлена еще в генваре месяце. Первого генваря текущего

года получил я первое радостное письмо из Петербурга от графини Толстой. И с того же дня

начал готовиться в дорогу. Так как путешествовать мне предстояло, может быть, и теперь

еще предстоит по серебряным берегам Урала, где благочестивые уральцы, а особенно уралки,
нашему брату [не]раскольнику воды напиться не дадут, то я и заготовил для трудного пути

сей необходимый копченый продукт. Не знаю, чем восхищается в уральцах этот статистико-
юмористик и вдобавок враль Небольсин? Грязнее, грубее этих закоренелых раскольников я

ничего не знаю. Соседи их, степные дикари киргизы, тысячу раз общежительнее этих прямых

потомков Сеньки Разина. А помянутый враль в восторге от их общежития и мнимого

гостеприимства. Верно, ему пьяному в грязном погребке диктовал какой-нибудь Железнов

статейку под названием «Уральские казаки», а он под веселую руку записал да и посвятил еще В.
И. Далю. Бессовестны, вредны и подлы, наконец, такие списатели.
Попробовавши дорожного продукта и найдя оный более нежели удовлетворительным, я

самодовольно успокоился под своей фавориткою вербою и принялся за Либельта. Он сегодня мне
решительно нравится. Или он в самом деле хорош, или он мне только кажется таким потому, что
мне вот уже другой день даже вовсе непривлекательные предметы кажутся привлекательными.
Блаженное состояние. Либельт, например, весьма справедливо замечает и высказывает эту,
правда, не совсем моложавую истину, коротко, изящно и ясно, что религия и древних и новых

народов всегда была источником и двигателем изящных искусств. Это верно. А вот это

так не совсем. Он, например, человека-творца в деле изящных искусств вообще, в том числе

и в живописи, ставит выше натуры. Потому, дескать, что природа действует в указанных ей

неизменных пределах, а человек-творец ничем не ограничен в своем создании. Так ли это? Мне

кажется, что свободный художник настолько же ограничен окружающею его природою, насколько
природа ограничена своими вечными, неизменными законами. А попробуй этот свободный

творец на волос отступить от вечной красавицы природы, он делается богоотступником,
нравственным уродом, подобным Корнелиусу и Бруни. Я не говорю о дагеротипном подражании

природе. Тогда бы не было искусства, не было бы творчества, не было бы истинных художников,
а были бы только портретисты вроде Зарянка.
Великий Брюллов черты одной не позволял себе провести без модели, а ему, как исполненному

силою творчества, казалось бы это позволительным. Но он, как пламенный поэт и глубокий

мудрец-сердцеведец, облекал свои выспренные светлые фантазии в формы непорочной вечной

истины. И потому-то его идеалы, полные красоты и жизни, кажутся нам такими милыми, такими
близкими, родными.
Либельт сегодня мне решительно нравится. В продолжение десяти лет я, кроме степи и казармы,
ничего не видел и, кроме солдатской рабской речи, ничего не слышал. Страшная, убийственная
проза. И теперь случайный собеседник Либельт — самый очаровательный мой собеседник.
Искренняя, сердечная моя благодарность унтер-офицеру Кулиху.
Как начался приятно, так и кончился этот второй для меня день приятно. Вечер был тихий,
прекрасный. Для моциону я обошел два раза укрепление. Начал было и третий обход, только у

второй батареи остановил меня уральский казак своею старинной песней про Игнашу Степанова
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сына Булавина. Первый стих песни мне чрезвычайно нравится:

Возмутился наш батюшка,
Славный тихий Дон,
От верховьица

Вплоть до устьица.

Эта песня, собственно, донская, но она усвоена и уральцами как братьями по происхождению. Я
немало удивился, услышав в первый раз здесь эту песню, потому что приходящие сюда на службу
уральцы большею частию народ бывалы[й] в Москве и в Петербурге и поют все модные нежные

романсы, захваченные ими в салонах на Козихе и в Мещанских и Подьяческих улицах. Так я немало
удивился, услыхав этого отступника от закона моды.
С удовольствием слушал я незримого певца, пока он замолчал и, вероятно, заснул, чему и я

благоразумно последовал. На рассвете приснилося мне, будто бы приеха[л] в Новопетровское

укрепление фельдмаршал Сакен вместе с другом своим митрополитом киевским Евгением и

потребовал меня к себе. Но так как у меня не оказалось солдатского облачения, кроме шинели,
и то без эполет, то пока нашивали эполеты, я проснулся. И был сердечно рад этой неудаче.

12 липня

...первое радостное письмо из Петербурга от графини Толстой. — Мається на увазі лист А. І.
Толстої від 8 жовтня 1856 р., в якому вона писала: «Надеюсь в скором времени дать Вам весть,
а может быть и увидеться с Вами лично...» (Листи до Тараса Шевченка. — С. 75).
Небольсін Павло Іванович (1817 — 1893) — історик-етнограф, географ і літератор, один з

організаторів Російського географічного товариства. У 1850 — 1855 рр. за дорученням

Російського географічного товариства здійснив подорож у казахські степи і прикаспійські райони

для вивчення торговельно-промислоих зв’язків Росії з Середньою Азією, виїздив у найвіддаленіші
місця Оренбурзької губернії, зокрема на Мангишлак. Результати мандрівок відображені в його

книжках «Рассказы проезжего» (1854) і «Очерки торговли России со Средней Азией» (1856). Нарис
Небольсіна «Уральцы», присвячений В. I. Далю, друкувався в журналі «Библиотека для чтения»
(1855. — № 4, 5).
Желєзнов Йосафат Гнатович (1824 — 1863) — російський етнограф та історик. Ідеалізував побут
уральських козаків. У 50-х роках XIX ст. його нариси друкувалися у виданнях «Москвитянин»,
«Библиотека для чтения», «Отечественные записки» й були видані окремою книжкою «Уральцы.
Очерки быта уральских казаков», ч. 1 — 2 (М., 1858). Негативне ставлення Шевченка до праць Й.
Желєзнова та П. Небольсіна викликане ідеалізацією в них консервативних рис побуту уральського

козацтва.
Дагеротипія— спосіб фотографування на металевій пластинці, покритій йодистим сріблом. Назва
походить від прізвища одного з винахідників фотографії, французького художника Дагера Луї-
Жака-Манде (1787 — 1851).
Зарянко Сергій Костянтинович (1818 — 1870) — російський художник, учень О. Г. Венеціанова;
портрети його роботи відзначалися дагеротипною точністю відтворення зовнішніх рис оригіналу.
...Игнату Степанова сына Булавина. — Булавін Кіндрат Панасович (бл. 1660 — 1708) — один з

отаманів Донського козацького війська. У 1707 — 1708 рр. став на чолі повстання проти Петра

I, що, крім Дону, охопило Лівобережну й Слобідську Україну. В старовинній пісні, почутій поетом
(але не наведеній у щоденнику), він — Ігнатій; мав товариша — Ігната Некрасу.
Сакен Фабіан Вільгельмович (1752 — 1837) — генерал-фельдмаршал, командував 1-ю армією,
розташованою в Україні, штаб якої був у Києві.
Євгеній Болховитінов (1767 — 1837) — київський митрополит (з 1822 р.), історик і бібліограф.
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Варіанти:
в указанных ей неизменных пределах / в указанных ей пред[елах]
а человек-творец ничем не ограничен / а человек н[ичем]
кроме степи и казармы, ничего не видел / кроме степи, ничего не видел
Страшная, убийственная проза. / Страшная т[яжелая?]
сердечная моя благодарность / сердечная бл[агодарность]
приходящие сюда на службу уральцы / приходящие сюда ура[льцы]

1.4.18 13 липня 1857 року (2007-07-13 07:58)

13 [июля]

Сегодня суббота, ветер все тот же — норд-вест. Это хорошо, значит волею-неволею лодка

должна дождаться оренбургской почты. Чем ближе ко мне это радостное событие, тем делаюсь я

нетерпеливее и трусливее. Семь тяжелых лет в этом безвыходном заточении мне не казались так

длинными и страшными, как эти последние дни испытания. Но все от Бога. Заглушив в себе по
мере возможности это ядовитое сомнение, я принялся за моего неизменного друга Либельта и с
наслаждением пробеседовал с ним до самого вечера. Вечером пошел я опять ко второй батарее в

надежде услышать вчерашнего Баяна. Но вчерашний Баян обманул мои ожидания. Я возвратился

на огород, лег под своей заветною вербою и, сам не знаю, как это случилося, уснул и проснулся

уже на рассвете. Редкое, необыкновенное событие! Такие дни и такие события я должен вносить
в мою хронику, потому что я вообще мало спал, а в последние дни сон меня решительно оставил.

13 липня

...в надежде услышать вчерашнего Баяна. — Шевченко порівнює співака-козака з давньоруським
поетом Бояном, який згадується в [1]«Слові о полку Ігоревім».

Варіанти:
Заглушив это ядовитое сомнение / Заглушив я[довитое]

1. http://litopys.org.ua/links/inslovo.htm

1.4.19 14 липня 1857 року (неділя) (2007-07-14 07:46)

14 [июля]

Сегодня воскресенье, ветер все тот же. Не пора ли отойти к норд-осту? О как бы он меня

обрадовал, если бы хоть к завтрему отошел. Лучше решительный удар обуха, нежели тупая

деревянная пила ожидания.
В полдень ветер засвежел и отошел к норду. Добрый знак. Сегодня третьи сутки, как я не посещал
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вертепа мерзостей, т. е. укрепления. И это теперь мое единственное счастие, что я безнаказанно
могу делать такое укрывательство. И чтобы не видеть еще сутки топорной декорации вертепа

и его пьяных разбойников, я не побрился и не пошел к обедне. А перед вечером, во избежание

встречи с теми же разбойниками (они по праздникам имеют обыкновение нарушать спокойствие

обитателей огорода), я, надевши чистый белый чехол на фуражку и положивши в карман огурец и
редьку, отправился к Телемону и Бавкиде. Телемон, вопреки своему постоянному расположению
духа, был не в духе. И Бавкида, вопреки своей постоянной улыбке, была тоже не в духе и даже

не показала мне своей новой соломенной шляпки, о которой я слышал стороною. Я вспомнил

пословицу: «Не вовремя гость— хуже татарина» и взялся за фуражку. Но Телемон остановил меня,
просил садиться и также просил свою печальную Бавкиду подать на пробу недавно полученного из

Астрахани варенья, а сам принес кружку холодной воды. И после первой апробации поведал мне

свое горе. Неосторожный или жадный лоцман, взявшийся представить ему товар из Астрахани,
нагрузил свою утлую ладью так грузно, что при первом свежем ветре должен был половину груза

выбросить в море. К несчастию Телемона и Баквиды, их товары лежали на палубе, состоящие из
двух ящиков горячих напитков и 30 мешков муки, и, разумеется, первые полетели за борт. Уцелели
только ничтожные мелочи, как-то: варенья, лимоны, соленые огурцы и соломенная шляпка.
Откровенная беседа, как исповедь, умиляет наше тоскующее сердце. Старики, рассказавши

мне про постигшее их несчастие, пришли в свое нормальное положение. Телемон простодушно

начал врать о какой-то стычке с французами в 1812 году, а Бавкида показала мне шляпку и даже

мантилью, а на прощанье подарила мне лимон, с которым я имею радость сегодня, т. е. в

понедельник, пить чай, записывая сей визит и грустное событие, совершившееся в ущерб торговле
моего Телемона и Бавкиды.
Вчера, как я сегодня узнал, несмотря на воскресенье и хорошую погоду, ни один из официю

имеющих не появлялся на огороде. Странная, непонятная антипатия к благоухающей зелени.
Они предпочитают пыль и несносную вонючую духоту в укреплении прохладной тени, цветам и

свежей зелени на огороде. Непонятное затвердение органов. Настоящие суровые сыны Беллоны.
Одно, чем я могу растолковать себе это отсутствие обоняния и зрения у суровых детей Беллоны,
это всепокоряющая владычица водочка. На огороде, извольте видеть, хотя и можно пропустить

рюмочку-другую, потому что сам комендант предлагает, но не[ль]зя нализаться как следует. Не
потому, чтобы это было неприлично, а потому, чтобы не очутиться в Калабрии, т. е. на гауптвахте.
Так что же и в самом деле за удовольствие посещать огород. Не лучше ли дома втихомолку

нализаться так, чтобы в глазах позеленело. Вот тебе и огород с цветами и с благоуханием.
Независимо от этой глубокой политики, в великороссийском человеке есть врожденная антипатия

к зелени, к этой живой блестящей ризе улыбающейся матери природы. Великороссийская деревня
— это, как выразился Гоголь, наваленные кучи серых бревен с черными отверстиями вместо окон,
вечная грязь, вечная зима! Нигде прутика зеленого не увидишь, а по сторонам непроходимые

леса зеленеют. А деревня, как будто нарошно, вырубилась на большую дорогу из-под тени этого
непроходимого сада. Растянулась в два ряда около большой дороги, выстроила постоялые дворы,
а на отлете часовню и кабачок, и ей ничего больше не нужно. Непонятная антипатия к прелестям
природы.
В Малороссии совсем не то. Там деревня и даже город укрыли свои белые приветливые

хаты в тени черешневых и вишневых садов. Там бедный неулыбающийся мужик окутал себя

великолепною вечно улыбающеюся природою и поет свою унылую задушевную песню в надежде

на лучшее существование. О моя бедная, моя прекрасная, моя милая родина! Скоро ли я вздохну
твоим живительным, сладким воздухом? Милосердый Бог — моя нетленная надежда.

14 липня

Беллона — в римській міфології — богиня війни; зображувалась з мечем або бичем, часто на

колісниці в бою.
Великороссийская деревня — это, как выразился Гоголь, наваленные кучи серых бревен с

черными отверстиями вместо окон, вечная грязь, вечная зима. Нигде прутика зеленого не
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увидишь... — Маються на увазі зображення сіл, зокрема Манілова й Плюшкіна, у «Мертвих

душах» М. Гоголя: «У подошвы этого возвышения, и частию по самому скату, темнели вдоль и

поперек серенькие бревенчатые избы [...] нигде между ними растущего деревца или какой-нибудь
зелени; везде глядело только одного бревно»; «бревно в избах было темно и старо; многие крыши
сквозили, как решето; на иных оставался только конек вверху да жерди по сторонам в виде ребер»
(Гоголь Н. В. Собрание сочинений. — М., 1985. — Т. 5. — С. 20 — 21, 104).

Варіанти:
Сегодня третьи сутки / Сегодня четвертые сутки

имеют обыкновение нарушать спокойствие / имеют обыкновение посещать

и также просил / и вел[ел]
несносную вонючую духоту /несносную д[ухоту]
улыбающейся матери природы. / улыбающейся пр[ироды]
как выразился Гоголь, наваленные кучи серых бревен / как выразился Гоголь, кучи серых
вечная грязь, вечная зима! / вечная зима

великолепною вечно улыбающеюся природою / великолепною у[лыбающеюся]

1.4.20 15 липня 1857 року (2007-07-15 08:19)

15 [июля]

Ветер все тот же норд. Хоть бы на одну четверть румба отошел к осту, все бы мне легче было.
В продолжение двухлетнего плавания по не исследованному еще Аральскому морю я одного раза

не взглянул на компас, а в эти последние бесконечно длинные дни и ночи я изучил его во всех

самомалейших направлениях. О ветер, ветер, если бы ты мог сочувствовать моему неусыпному

горю, ты бы еще третьего дня отошел к норд-осту, и сегодня я бы уже сидел с карандашом в

руке на палубе аргонавто[м] татарского корабля, идущего к берегам Колхиды, т. е. к Астрахани,
и в последний раз рисовал бы вид своей тюрьмы. Хорошо, если бы так. А если иначе, тогда что?
Тогда я и сам не знаю что.
Вчера вечером обошел я два раза укрепление и, придя на огород, прилег усталый под своей

заветною вербою с крепким намерением вздремнуть хоть полчасика. Я уже другие сутки глаз не

смыкаю. Но Морфей, по обыкновению, изменил мне, и я лежал себе под вербою и рассеянно

слушал болтовню огородников, недалеко от [меня] расположившихся на травке. Между ними был

уральский казак, он-то и владел разговором или болтовнею. После разных случаев, случившихся
с рассказчиком в разных походах, свел он речь на колдунов, мертвецов и, наконец, на самоубийц.
Он рассказал историю о каком-то самоубийце, которая меня совершенно не интересовала, но
меня заинтересовало религиозное поверье уральских казаков о душе самоубийцы, которое он

при этом случае рассказал. Самоубийцу хоронят без всяких церковных обрядов и не на общем

кладбище, а выносят далеко в поле и закапывают, как падаль. В дни поминовения усопших

родственники несчастного или просто добрые люди выносят и посыпают его могилку хлебным

зерном — житом, пшеницею, ячменем и прочая для того, чтобы птицы клевали это зерно и

молили Бога о отпущении грехов несчастному. Какое поэтически христианское поверье.
За моей памяти в Малороссии на могилах самоубийц совершался обряд не менее поэтический

и истинно христианский, который наши высшие, просвещенные пастыри, как обряд языческий,
повелели уничтожить.
В Малороссии самоубийц хоронили также в поле, но непременно на перекрестной дороге. В
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продолжение года идущий и едущий мимо несчастного покойника должен был что-нибудь бросить
на его могилу. Хоть рукав рубашки оторвать и бросить, если не случилось чего другого. По

истечении года, в день его смерти, а более в Зеленую субботу (накануне Троицына дня), сжигают
накопившийся хлам как очистительную жертву, служат панихиду и ставят крест на могиле

несчастного.
Может ли быть чище, возвышеннее, богуугоднее молитва, как молитва о душе нераскаявшегося

грешника? Религия христианская, как нежная мать, не отвергает даже и преступных детей своих,
за всех молится и всем прощает. А представители этой кроткой, любящей религии отвергают

именно тех, за которых должны бы молиться. Где же любовь, завещанная нам на кресте нашим

Спасителем-Человеколбцем? И что языческое нашли вы, лжеучители, в этом христианском

всепрощающем жертвоприношении?
В требнике Петра Могилы есть молитва, освящающая нареченное или крестовое братство. В

новейшем требнике эта истинно христианская молитва заменена молитвою о изгнании нечистого

духа из одержимого сей мнимой болезнию и о очищении посуды, оскверненной мышью. Это даже
и не языческие молитвы. Богомудрые пастыри церкви к девятнадцатому веку стараются привить

двенадцатый век. Поздненько спохватились.
Туркменцы и киргизы святым своим (аулье) не ставят, подобно батырям, великолепных абу

(гробниц), на труп святого наваливают безобразную кучу камней, набросают верблюжьих,
лошадиных и бараньих костей. Остатки жертвоприношений. Ставят высокий деревянный шест,
иногда увенчанный копьем, увивают этот шест разноцветными тряпками, и на том оканчиваются

замогильные почести святому. Грешнику же, по мере оставленного им богатства, ставят более

или менее великолепный памятник. И против памятника, на двух небольших изукрашенных

столбиках, ставят плошки, в одной по ночам ближние родственники жгут бараний жир, а в другую
плошку днем наливают воду для птичек, чтобы птичка, напившись воды, помолилась Богу о

душе грешного и любимого покойника. Безмолвная поэтическая молитва дикаря, в чистоте и

возвышенности которой наши просвещенные архипастыри, вероятно бы, усомнились и запретили
бы как языческое богохуление.

15 липня

В продолжение двухлетнего плавания по не исследованному еще Аральскому морю... — У 1848
— 1849 рр. Шевченко брав участь в експедиції О. І. Бутакова для вивчення та опису Аральського
моря, виконуючи обов’язки художника.
Аргонавти — у грецькій міфології герої, що на кораблі «Арго» під керівництвом Ясона вирушили

в Колхіду на пошуки золотого руна.
Колхіда — давньогрецька назва Західної Грузії.
Морфей — у грецькій міфології — бог сновидінь, син бога сну Гіпноса.
...накануне Тройцына дня... — Трійця — православне церковне свято, що відзначається на 50-й
день після Великодня.
Могила Петро Симеонович (1596 — 1647) — церковний і освітній діяч України першої половини

XVII ст., з 1633 р. — митрополит Київський і Галицький. Автор «Могилянського Требника» (1646)
— богослужебної книги, призначеної для відправи різних християнських обрядів.
Батир (тюрк.) — богатир, силач, мужня людина.

Варіанти:
по не исследованному еще / по неисследованному то[гда]
во всех самомалейших направлениях. / во всех н[аправлениях]
рассказал историю / рассказал к[акую-то?]
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служат панихиду / и служат панихиду

В требнике Петра Могилы есть молитва, освящающая нареченное / В требнике Петра Могилы

освящающая на [реченное]
нареченное или крестовое братство. / нареченное братство

И против памятника / и рядом с ним

на двух небольших столбиках / на небольших столбиках

1.4.21 16 липня 1857 року (2007-07-16 08:08)

16 [июля]

После заката солнца заштилело, и в первом часу ночи ветер поднялся от зюйд-оста. Ветер

тихий и ровный. Такой самый, какой нужен для нашей почтовой лодки. Дождавшись рассвета, я
вскарабкался на самую высокую прибрежную скалу и просидел там до тех пор, пока мне захотелось
есть, т. е. до полудня. Не увидевши на горизонте ни заветного, ни какого паруса, я в унынии

пришел на огород и в ожидании обеда принялся за свою ветчину подорожнюю. Копченый продукт
мой с каждым днем умаляется. Еще несколько дней ожидания, и от него останутся ни к чему

годные руины. Хорошо, если я поеду через Астрахань. Там есть лавки сарептских колонистов, а
между ими, вероятно, есть и колбасные. Без колбасы немец и дня не проживет. Следовательно,
копченый продукт можно пополнить. А если придется прогуляться через Гурьев и Уральск, по
злачным и серебряным берегам благочестивого Урала, тогда что? Аппетит в торбу, а зубы на

полку. Или, во избежание голодной смерти, прикинуться ворожейкой, а лучше всего мучеником

за веру, расстригою-попом: тогда, как по щучью веленью, все явится перед тобой, начиная с

каймака и джурмицы и оканчивая свальным грехом. Мать единственную дочь свою предложит

святому мученику за веру для ночной забавы. Отвратительно! Хуже всяких язычников.
В 1848 году, после трехмесячного плавания по Аральскому морю, возвратились в устье Сырдарьи,
где должны были провести зиму. У форта на острове Косарале, где занимали гарнизон уральские
казаки, вышли мы на берег. Уральцы, увидев меня с широкою, как лопата, бородою, тотчас
смекнули делом, что непременно мученик за веру. Донесли тотчас же своему командиру, есаулу
Чарторогову. А тот, не будучи дурак, зазвал меня в камыш да бац передо мною на колени.
— Благословите, говорит, батюшка, мы, говорит, уже все знаем. — Я тоже, не будучи дурак,
смекнул, в чем дело, да и хватил самым раскольничьим крестным знамением. Восхищенный

есаул облобызал мою руку и вечером задал нам такую пирушку, какая нам и во сне не грезилась.
Вскоре после этого казуса, уже обривши бороду, отправился я в Раим, главное тогда укрепление
на берегу Сырдарьи. В Раиме встретили меня уральцы с затаенным восторгом. А отрядный

начальник их, полковник Марков, тоже не будучи дурак, испросив мое благословение, предложил
мне 25 рублей, от которых я неблагоразумно отказался и этим, по их понятиям, беспримерным
бескорыстием подвинул благочестивую душу старика отговеться в табуне в кибитке по секрету и,
если возможность позволит, приобщиться святых таин от такого беспримерного пастыря, как я.
Чтобы не нажить себе хлопот с этими седыми беспримерными дураками, я поскорее оставил

укрепление и уже аккуратно, каждую неделю два раза, брею себе бороду. Случись это глупое,
смешное происшествие где-нибудь на берегах Урала, где были бы женщины, я не разделался бы
так легко с этими изуверами. Весь фанатизм, вся эта мерзость гнездится в их распутных дочерях
и женах. В Уральске постоянно набит острог беглыми солдатами, их мнимыми пресвитерами. И
несмотря на явные улики, они благоговеют перед этими разбойниками и бродягами. И это не

простые, а почетные, чиновные казачки. Непонятная закоснелость.
После полудня отошел ветер к зюйд-весту, прямо в лоб почтовой лодке.

16 липня
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...лавки сарептских колонистов... — Сарепта (Сарпа) — німецька колонія в Саратовській губернії,
поблизу Царицина, на річці Сарпі, що впадає у Волгу. Заснована 1765 р. вихідцями з Богемії.
Сарептські колоністи торгували в багатьох містах Поволжя. Сарептська гірчиця була одним із

важливих продуктів промислового виробництва.
Каймак — вершки з топленого молока.
Джурмиця (джурма) — борошняна юшка-затірка, приправлена цибулею і маслом.
...на острове Косарале, где... вышли мы на берег. — Косарал — острів у північно-східній частині
Аральського моря, в бухті якого перебували в зимовий час судна експедиції О. І. Бутакова і

рибопромислової ватаги. Шевченко прожив тут майже всю зим)’ 1848 — 1849 рр.; написав ряд

поетичних творів, виконав численні зарисовки, рисунки, сепії та акварелі — «Шхуна біля форту

Косарал», «Місячна ніч на Косаралі», «Казахська стоянка на Косаралі», «Укріплення Косарал

взимку», «Маяк на Косаралі» та ін.
Чарторогов (Черторогов) Данило — у 1848 — 1849 рр. начальник Косаральського форту, пізніше
— осавул Уральського козачого війська. Заприязнився з О. 1. Бутаковим та іншими учасниками

Аральської описової експедиції. Описаний тут випадок (про нього йдеться і в повісті «Близнецы»)
трапився в перші дні знайомства Шевченка з Д. Чертороговим.
...отправился я в Раим... — Раїм — укріплення на річці Сирдар’ї за 60 км від її гирла. Засновано
1847 р., ліквідовано 1854 р. У 1848 — 1849 рр. в укріпленні була база Аральської описової

експедиції О. І. Бутакова. Шевченко виконав тут ряд малюнків: «Укріплення Раїм. Вид з верфі

на Сирдар’ю», «Урочище Раїм з заходу», «Укріплення Раїм. Внутрішній вигляд» та ін.
Марков Никон Степанович — військовий старшина Уральського козачого війська. У 1847 — 1852
рр. командував козачим загоном в Раїмському укріпленні.

Варіанти:
раскольничьим крестным знамением. / раскольничьим зна[мением]
обривши бороду / обрившись

отправился я в Раим, главное тогда укрепление / а отправился я на Р[аим] б отправился я в Раим,
главное укр[епление]

1.4.22 17 липня 1857 року (2007-07-17 09:01)

17 [июля]

Ветер все тот же, как заколдованный. Перед вечером по направлению Астрахани на горизонте

показался пароход. В укреплении засуетились, увидя это неожиданное явление, а в особенности
капитан Косарев с своим почетным караулом и с ординарцами. Но кого несет пароход? Никому

положительно не известно, но все, даже самые умеренные фантазеры, догадывались, что ежели

не великого князя Константина Николаевича, то непременно адмирала Васильева, губернатора
астраханского. Последней догадки, или предположения, капитан Косарев сначала и слушать не

хотел, не внимая доводам ученого друга своего, лекаря Никольского, о невозможности такого

чисто исторического события в таком темном уголке империи, как наше укрепление. И ученый

муж подкрепил свое мнение историческим фактом, сказавши, что после Петра Великого [никто] из
членов царской фамилии не посетил не только полуострова Мангишлака, даже знатного портового
города Астрахани. Против этого аргумента сказать было нечего. Но сметливый капитан Косарев
нашелся, сказавши: «Ну что ж, если и не великий князь, так по крайней мере губернатор, все
же особа в генеральском чине, и почетный караул необходим». На такое простое, по-видимому,
слово даже ученый муж полез в карман за возражением. Но увы, пока ученый эскулап рылся
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в своем умственном кармане, таинственная загадка разрешилась. Прискакал казак с пристани

и донес коменданту, что на пароходе, кроме его командира лейтенанта Поскочина, никого не

имеется. Гора мышь родила.
Комендант послал тарантас за командиром парохода и велел его просить к себе на огород. А я,
чтобы мой поход в укрепление не втуне совершился, зашел в казармы и побрился. Потом зашел

к Мостовскому. Посмеявшись над совершившимся, мы по поводу подобного же происшествия,
случившегося в 1847 году в Орской крепости, перенесли наш разговор в Орскую крепость, как ему,
так и мне хорошо памятную. И Мостовский своим неживописным слогом так живо описывал эту

неживописную пустынную крепость, что я заслушался его. И первые темные дни моей неволи

просветлели и улыбнулись в моем воспоминании. Неужели и для настоящего моего положения

придет когда-то светлое, улыбающееся воспоминание? Факт перед глазами, а все-таки не верится.
В девятом часу вечера возвратился я на огород и застал еще моряков, громко любезничавших с

комендантшею. Но мне так опротивели эти пустые хвастунишки, астраханские моряки, что я,
издали заслышав их громкие голоса, сделал полоборота направо и до пробития зори обошел

вокруг укрепления. Несвоевременная прогулка утомила меня и прежде времени, к великому

моему удовольствию, уложила спать. За что я в душе поблагодарил любезных астраханских

мореходов.
Сон мой не был, однако ж, так спокойный, как я ожидал. В продолжение ночи я несколько раз

просыпался и наблюдал ветер. Перед рассветом ветер затих, и я в надежде на его непостоянство
успокоился и заснул. Во сне видел Кулиша, Костомарова и Семена Артемовского, будто бы я

встретил их в Лубнах во время Успенской ярманки. Кулиша и Костомарова в обыкновенных, а
Артемовского в каком-то театральном костюме. В этом фантастическом наряде он представлялся

на улице Петру Великому, а я тут же для Кулиша рисовал молодого слепого лирныка в тирольском
костюме. Продолжению этой безалаберщины помешал мой услужливый дядька. Он принес мне

на огород новый китель и разбудил меня, за что наградил я его большим огурцом и редькой.
Ветер не изменил моей надежде. К утру отошел к зюйдосту. Пароход поутру вышел из гавани и

направился к Кизляру. Я проводил его глазами на горизонт, принялся за свой чайник и потом за

журнал.

17 липня

Петр Великий — Петро Перший (1672 — 1725) — російський цар (з 1682 р.), імператор (1721 —
1725).
Поскочин Микола Петрович (1826 — 1857) — командир пароплава «Куба». Влітку 1857 р. цей

пароплав був базою експедиції для здійснення гідрографічних робіт на Каспійському морі, якою
керував М. О. Івашинцев.
Костомаров Микола Іванович (1817 — 1885) — український і російський історик, письменник,
етнограф і публіцист, один з організаторів і діячів Кирило-Мефодіївськог товариства.
Заарештований 1847 р. і засланий до Саратова.
...в Лубнах во время Успенской ярманки. — Шевченко обмовився. Насправді йдеться про

традиційний лубенський Преображенський ярмарок, який 1845 р. відкрився 6 серпня (див.: Жур

П. Дума про Огонь: З хроніки життя і творчості Тараса Шевченка. — К., 1985. — С. 83).

Варіанти:
внимая доводам ученого друга / внимая у[ченому?]
все же особа в генеральском чине, и почетный караул / все же особа, и почетный кара[ул]
А я, чтобы мой поход / А я, пользуя[сь]
Неужели придет / неужели настанет
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возвратился я на огород и застал / возвратился я и з[астал?]
прежде времени, к великому моему удовольствию, уложила спать. / прежде времени уложила

спать

Перед рассветом / К [рассвету?]

1.4.23 18 липня 1857 року (2007-07-18 09:00)

18 [июля]

Кончивши сказание о вчерашнем событии, я [подумал] о рюмке водки и о умеренном куске

ветчины, как присылает за мной Бажанова, просит на чашку кофе. Наш Филат чему и рад.
Пошел я. Прихожу. Комендантша тут же. После поздорованья речь началась о вчерашних гостях.
Я спросил о цели их кратковременного пребывания на наших берегах. И на прямой мой вопрос

получил ответ довольно косвенный и перепутанный, как водится, отступлениями, ни к чему

не ведущими. Одним словом, я выслушал из милых уст такую чепуху, какой иному не удастся

выслушать и в модном салоне. Гостей оказалось не двое, как я полагал, а пятеро. Кроме

флотских, командира парохода и его штурмана, весьма образованного (по словам рассказчиц)
молодого человека, еще трое штатских, два ученые, а третий доктор. И что пароход ходит около

наших берегов для каких-то наблюдений, и что штатские ученые должны быть не ученые, а просто
политические шпионы, потому что говорили все о влиянии на здешнюю Туркменскую орду. Один
из них, что помоложе, блондин с длинными волосами à la мужик, может быть, и действительно

ученый, потому что вместе с Данилевским и другими участвовал в экспедиции Бера. И что точно

так же, как и Бер, собирает степной полынь и другие травы. И что он спрашивал обо мне, но так
двусмысленно, что милые собеседницы даже косвенно не умели удовлетворить его любопытства,
и, как я догадываюсь, ловко отстранивши этот, по их понятиям, щекотливый вопрос, они, как
водится, перенесли свою болтовню в Астрахань прямо в персидские лавки с канаусом и другими

недорогими материями.
Если это был сколько-нибудь порядочный человек, то какое понятие получил он о нашем

бонтон[е], о сливках здешнего дамского общества. Заплесневшие, прокисшие сливки.
Собравши такие положительные сведения о вчерашних таинственных посетителях, я, разумеется,
перестал об них думать и до самого обеда лежал под вербою и читал Либельта. О ветре я также

старался не думать. Он из меня душу вытянет, этот проклятый зюйд-вест. На одни сутки, на
полсуток отойди он к осту, и я свободен. Невыносимая пытка!
За обедом опять завязался разговор о таинственных путешественниках. И благодаря коменданту

он вполовину пояснил это загадочное событие. В числе вчерашних гостей не было

главного двигателя всей этой суматохи, именно астронома, который остался на пароходе

и делал вычисления. Звездочет сей прислан гидрографическим департаментом п[р]оверить
астрономические пункты на берегах Каспийского моря, определенные в прошлом году каким-то
не совсем дошлым звездочетом. Вот настоящая цель неожиданного прибытия парохода к нашему
берегу. А два ученые мужи, которые сделали честь огороду и его милым обитательницам своим

посещением, [не кто иные], как один чиновник, мнимый политический агент, отправляющийся
на службу в гебрийский город Баку, а другой — учитель словесности при астраханской гимназии,
пользующийся свободным каникулярным временем, и чуть ли еще не земляк мой, потому что
передал мне поклон через здешнего плац-адъютанта, за что я ему сердечно благодарен.
Таинственное происшествие, к немалому удивлению наших романических дам, объяснилось очень
просто и даже прозаически. Но новость, которую сообщил коменданту плывущий в Баку чиновник,
мне кажется просто сочинением будущего великого администратора. Он сообщил, и даже с

подробностями, что образовалась коммерческая компания пароходства на Каспийском море, на
началах Триестской Ллойды, и что уже вызывает морских офицеров служить на ее пароходах с

правом чинопроизводства, и что уже назначены три директора, и что он, сей будущий великий

администратор, едет в Баку занять место помощника при директоре, некоем бароне Врангеле, с
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содержанием 1500 рублей сереб[ром] в год. Что будет делать эта Ллойда [на] Каспийском озере?
И какое доверит поручение этому помощнику директора, выпущенному в настоящем году, по его
словам, из петербургского университета?
С закатом солнца ветер отошел к зюйд-осту, но слабый, безнадежный. Кончится ли, наконец,
это гнусное существование, это однообразное записывание однообразнейших, бесконечных дней?

18 липня

Гостей оказалось не двое, как я полагал, а пятеро. — Крім М. П. Поскочина, в гостях у

коменданта Новопетровського укріплення були штурман Зенилов Ісхак Юсупович, лікар Зимодро
Адам Миколайович (вихованець Київського університету), астрономи Кошкуль Василь Карлович

і Симонов Микола Іванович. М. Поскочин, М. Симонов і В. Кошкуль 17 вересня того ж року

загинули, коли в буряну ніч пароплав «Куба» зазнав аварії біля мису Шоулан. І. Зенилов та А.
Зимодро відзначилися при рятуванні екіпажу пароплава.
Бер Карл Максимович (1792 — 1876) — російський натураліст, ембріолог. У 1853 — 1856 рр.
керував експедицією для вивчення Каспійського моря, чотири рази (в 1853, 1854 і двічі в 1856 р.)
відвідав Новопетровське укріплення під час перебування там Шевченка. К. М. Бер брав участь у
справі визволення Шевченка із заслання.
...гебрийский город Баку... — В районі Баку жила частина гебрів, прихильників зороастрійської
релігії, поширеної в давнину і в раннє середньовіччя у Середній Азії, на Аралі, в Афганістані,
Азербайджані та на деяких інших територіях Ближнього і Середнього Сходу.
...на началах Триестской Ллойды... — Тобто на засадах, що були покладені в основу відомої

австро-англійської пароплавної компанії.
Врангель Олександр Євстафійович — директор комерційної компанії пароплавства на

Каспійському морі.

Варіанти:
И на прямой мой вопрос / И на прямой мой отв[ет]
выслушал такую чепуху / выслушал та[кую]
о сливках здешнего дамского общества. / о наших [дамах?]
цель неожиданного прибытия / цель при[бытия]

1.4.24 19 липня 1857 року (2007-07-19 09:53)

19 [июля]

С закатом солнца ветер засвежел и отошел к норду.
Обрадовавшись такому неожиданному явлению, я принялся ходить вокруг укрепления. И до

пробития зори обошел четыре раза. Значит, я сделал без присесту 12 верст. Прогулка порядочная,
но я не почувствовал и тени усталости. Ночь лунная, прекрасная, и я не перенес своего лагеря в

беседку, оставив его под вербою, чтобы удобнее было наблюдать ветер по флюгеру, вертящемуся
на голубятне. Часы в укреплении пробили 12, ветер не переменился и не ослабел. Добрый

знак. В надежде на добрый знак я задремал и на крыльях волшебника Морфея [перелетел] в
Орскую крепость, и в какой-то татарской лачуге нашел М. Лазаревского, Левицкого и еще каких-
то земляков, играющих на скрипках и поющих малороссийские песни. Я присоединил свой тенор
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к капелии, и мы пели стройно и согласно:

У степу могила з вітром говорила...

Не кончивши этой песни, мы начали другую, а именно «Петруся», и я так громко пропел стихи

—

Люблю, мамо, Петруся,
Поговору боюся, —

что капелия замолчала, а я на последней ноте проснулся. Очнувшись от этого сладкого сновидения,
я посмотрел на флюгер. Ветер, слава Богу, все тот же, не переменился. Поворочался, прочитал
сколько помню стихов из песни про счастливого белолицого соперника Грыця, снова заснул, моля
Морфея продолжить прерванное милое сновидение.
Морфей исполнил мою молитву, только не совсем. Он перенес меня в какой-то восточный город,
утыканный, как иглами, высокими минаретами. В тесной улице этого восточного города встречаю

я будто ренегата Николая Эврестовича Писарева в зеленой чалме и с длинною бородою. А
безрукий Бибиков и рядом с ним Софья Гавриловна Писарева сидят на балконе и тоже в турецком

костюме. Они что-то говорили о Киевском пашалыке. Но мне на лицо вскочила холодная лягушка,
и я проснулся. Перенеся одр свой в беседку, я снова было скорчился под шинелью, но при всем

моем старании заснуть не мог. У меня все вертелся перед глазами ренегат Писарев с своим

всемогущим покровителем и с своею бездушной красавицей супругой. Где он? И что теперь

с этим гениальным взяточником и с его целомудренной помощницей? Я слышал здесь уже,
что он из Киева переведен был в Вологду гражданским губернатором и что в Вологде какой-то
подчиненный ему чиновник публично в церкви во время обедни дал ему пощечину. И после этой

истинно торжественной сцены неизвестно куда скрылся так громогласно уличенный взяточник.
В ожидании утра я на этом полновесном фундаменте построил каркас поэмы вроде «Анджело»
Пушкина, перенеся место действия на Восток. И назвал ее «Сатрап и Дервиш». При лучших

обстоятельствах я непременно исполню этот удачно проектированный план. Жаль, что я плохо

владею русским стихом, а эту оригинальную поэму нужно непременно написать по-русски.
Есть еще у меня в запасе один план, основанный на происшествии в Оренбургской сатрапии. Не
присоединить ли его как яркий эпизод к «Сатрапу и Дервишу»? Не знаю только, как мне быть с

женщинами. На Востоке женщины — безмолвные рабыни. А в моей поэме они должны играть

первые роли. Их нужно провести, как они и в самом деле были, немыми, бездушными рычагами
позорного действия.
Если бы я знал, что эта общипанная «Ласточка» (название почтовой лодки) не принесет мне

свободы, я сегодня же приступил бы к делу, вопреки поговорке: тише едешь, дальше будешь.
Пока я записывал свои сновидения, ветер отошел к весту и «Жаворонок» (другая почтовая лодка)
на всех парусах полетела в Гурьев. Несносный ветер, мучительная неизвестность.

19 липня

...в какой-то татарской лачуге... — В Орській фортеці 1847 р. Шевченку деякий час було дозволено

жити не в казармі, а на найманій квартирі. Він мешкав у будиночку місцевих татар Даутових на

вулиці, яка з 1908 р. носить його ім’я.
Левицький Сергій Петрович (1822 — 1855) — чиновник Оренбурзької прикордонної комісії. У 1847
— 1850 рр. служив в Оренбурзі, де й потоваришував із Шевченком. Його лист від 6 березня 1850
р. (див.: Листи до Тараса Шевченка. — С. 63 — 64), знайдений у Шевченка під час обшуку в квітні

1850 р., привернув особливу увагу III відділу. Гадаючи, що пощастило напасти на сліди таємної

організації, III відділ наказав заарештувати С. П. Левицького і згадуваного в листі магістра
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математики М. О. Головка (1820 — 1850). Під час арешту М. О. Головко застрелився. У
процесі слідства виявилась безпідставність звинувачень, і С. П. Левицького звільнили. Однак

перебування під арештом підірвало його здоров’я, і на початку 1855 р. він помер (див.: Тарас

Шевченко: Документи та матеріали до біографії. — С 197 — 203).
Писарев Микола Еварестович (1806 — 1884) — правитель канцелярії київського військового,
подільського і волинського генерал-губернатора Дмитра Гавриловича Бібікова (1792 — 1870),
згодом цивільний губернатор Олонецької губернії.
Писарева Софія Гаврилівна (1814 — ?) — дружина М. Е. Писарева; тривалий час — фаворитка

Д. Г. Бібікова.
Пашалик — в Османській імперії провінція чи область, що перебувала під владою паші.
Я слышал... что в Вологде какой-то подчиненный ему чиновник публично в церкви... дал ему

пощечину. — Згадуваний тут випадок стався не у Вологді, як про це почув Шевченко на засланні,
а у Петрозаводську 22 червня 1850 р., під час молебня в кафедральному соборі з нагоди річниці

коронації Миколи I: чиновник Матвєєв дав тамтешньому губернаторові М. Е. Писареву ляпаса.
Матвеева засудили на довічну каторгу, а М. Е. Писарева перевели по службі.
...вроде «Анджело» Пушкина... — Йдеться про поему О. С. Пушкіна, написану 1833 р.
Оригінальну розповідь в дусі старовинних італійських хронік, що лягли в основу драми В. Шекспіра

«Міра за міру», тут поєднано з переказом окремих місць цієї драми.
...построил каркас поэмы... «Сатрап и Дервиш». — Задум цієї поеми повністю не здійснився.
Частково він був реалізований у розпочатій Шевченком поемі «Юродивий» (1857); серед героїв

відомого нам уривка Д. Г. Бібіков— «капрал Гаврилович Безрукий», М. Е. Писарев— «єфрейтор
малий».

Варіанти:
на этом полновесном фундаменте / на этом увесистом

Их нужно провести / Их нужно сде[лать]

1.4.25 20 липня 1857 року (2007-07-20 09:15)

20 [июля]

Ильин день. Илия-космат; так пишется он в Библии.
Должно быть этот библейский циник был безграмотный, потому что не оставил по себе, подобно
другим пророкам, писанного пророчества. У палестинских магометан (если верить Норову) он
пользуется таким же почетом, как у евреев и христиан.
Ильин день. Ильинская ярманка в Ромни, теперь, кажется, в Полтаве. В 1845 году я случайно

видел это знаменитое торжище. Три дня сряду глотал пыль и валялся в палатке покойного

Павла Викторовича Свички. Сам он себя называл только огарком от большой свички и сальным

огарком. Это был сын того самого полковника Свички, что, шутки ради, закупил во время

конт[ра]ктов в Киеве все шампанское вино без всякой коммерческой цели, а так, чтобы подурачить

польских панов, приехавших в Киев с единственной целью покутить. А в своем местечке Городище

(Пирятинского уезда) он учредил заставу, чтобы не пропускать никого, ни идущего, ниже в берлине
едущего, не накормив его до отвалу и не напоив до положения риз. После таких шуток натурально,
что после большой Свечки едва остался маленький огарок. Да и тот скоро погас. Мир праху

твоему, мой благородный друже!
Тогда же я в первый раз видел гениального артиста Соленика в роли Супруна («Москаль-
чаривнык»). Он показался мне естественнее и изящнее неподражаемого Щепкина. И московских

336



цыган тогда же я в первый и в последний раз слышал и видел, как они отличались перед

ремонтерами и прочею пьяною публикою и как в заключение своего дико-грязного концерта

они хором пропели:

Не пылит дорога,
Не дрожат листы,
Подожди немного,
Отдохнешь и ты, —

намекая этим своим пьяным покровителям, что им тоже не мешало бы отдохнуть немного и с

силами собраться для завтрашнего пьянства.
Думал ли великий германский поэт, а за ним и наш великий Лермонтов, что их глубоко

поэтические стихи будут отвратительно дико петы пьяными цыганками перед собором пьянейших

ремонтеров? Им и во сне не снилась эта грязная пародия.
Что же я еще видел тогда замечательного на этом замечательном торжище? Кажется, ничего
больше. Познакомился с распутным стариком Якубовичем (отцом декабриста) и с его меньшим

сыном Квазимодо, которому дал на честное слово до завтра два полуимпериала и которые,
разумеется, пропали. Еще познакомился с одним из бесчисленных членов фамилии Родзянки.
И на третий день моего пребывания в Ромни купил на жилет какой-то материи, фунт донского
балыка и с непоименованным Родзянкою выехал из этого омута на Ромодановский шлях.
Вот и все, что я на досуге припомнил о роменской ярманке по поводу Ильина дня.
20-е июля — день, в который я предполагал проститься с моею тюрьмою, так написал и

Лазаревскому и Кухаренку, а ветер, олицетворенная судьба, распорядилася иначе. Что делать,
посидим еще за морем да подождем погоды. В продолжение Ильина дня и ночи ветер не

шелохнулся. Мертвая тишина.

20 липня

Норов Авраам Сергійович (1795 — 1869) — російський сходознавець, письменник; у 1854 — 1859
рр. — міністр народної освіти; автор п’ятитомної праці «Путешествия по Сицилии, святым

местам, Египту и Нубии» (СПб., 1854). Її й має на увазі Шевченко.
Ильинская ярманка в Ромни... — Ярмарок у повітовому місті Ромни, відомий з середини XVIII
ст., один з найзначніших у Російській імперії. У 1852 р. перенесений до Полтави.
...я случайно видел это знаменитое торжище. — У 1845 р. Іллінський ярмарок почався 5 липня і

закінчився 2 серпня. Шевченко відвідав його у двадцятих числах липня (Жур П. Дума про Огонь.
— С. 103).
...в палатке покойного Павла Викторовича Свички... Это был сын того самого полковника

Свички... — Мовиться про Свічку Льва Миколайовича (1800 — 1845), полтавського поміщика,
власника с. Городище в Пирятинському повіті, сина полковника Миколи Петровича Свічки, про
якого розповідається в повісті Шевченка «Близнецы». Л. М. Свічка був одружений з сестрою Є.
П. Гребінки.
...во время конт[ра]ктов в Киеве... — Йдеться про київський контрактовий ярмарок, що

проводився щорічно між 5 і 25 лютого.
...в берлине едущего... — Берлин — старовинна карета.
Солених Карпо Трофимович (1811 — 1851) — український драматичний актор, один із

основоположників українського реалістичного театру. Шевченко бачив його в ролі Чупруна в

комедії І. П. Котляревського «Москаль-чарівник» 24 липня 1845 р. на Іллінському ярмарку

(Пилипчук Р. Я. Т. Г. Шевченко в Ромнах // Радянське літературознавство. — 1979. — №
5. — С 37).
Не пылит дорога... — Рядки з вірша М. Ю. Лермонтова «Из Гете» («Горные вершины»).
Познакомился с распутным стариком Якубовичем (отцом декабриста) и с его меньшим сыном...
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— Якубович Іван Олександрович— роменський поміщик, повітовий маршалок дворянства, батько
декабриста Олександра Івановича Якубовича (1792 — 1845); молодший син його був калікою,
звідси його порівняння із Квазімодо, персонажем роману В. Гюго «Собор Паризької Богоматері».
...с одним из бесчисленных членов фамилии Родзянки. — Йдеться про Віталія Васильовича

Родзянка, власника села Василівка Хорольського повіту Полтавської губернії (Жур П. Дума про

Огонь. — С. 105).
...Ромодановский шлях... — шлях від Конотопа до Кременчука, на якому знаходились і Ромни.
«По местному преданию, этой дорогой в 1670-х годах двигались русские войска под начальством
князя Ромодановского против гетмана Дорошенка» (Киевская старина. — 1882. — № 6. — С.
544).

Варіанти:
Павла Викторовича Свички. Сам он огарком. / Павла Викторовича Свички, кото[рый]
с одним из бесчисленных членов / с одним из членов

1.4.26 21 липня 1857 року (неділя) (2007-07-21 09:24)

21 [июля]

Записавши роменские воспоминания, я по случаю воскресенья пошел в укрепление побриться

и от первого, унтер-офицера Кулиха, услышал, что в 9-м часу утра пришла почтовая лодка.
Побрившись, скрепя сердце, я возвращался на огород и, выходя из укрепления, встретил

смотрителя полугоспиталя Бажанова, и он первый поздравил меня с свободой. 21 июля 1857
года в 11 часов утра.
В первом часу получил Залецкого письмо от 30 мая.
От трех часов пополудни до трех часов пополуночи под вербою с Фиялковским пили чай и

лимоновку и на выдержку прочитали несколько мест Либельта и нашли, что подобные книги

пишутся для арестантов, которым даже Библии не дают читать. Замечание довольно резкое и

почти верное. Но об этом на досуге.

21 липня

...получил Залецкого письмо... — Лист Бр. Залеського від 30 травня 1857 р. (див.: Листи до

Тараса Шевченка. — С. 81 — 83).
Фиялковский — Фіалковський Фелікс (1823 — ?) — польський політичний засланець, рядовий,
згодом унтер-офіцер 1-го лінійного батальйону Окремого Оренбурзького корпусу. В солдати

відданий 1848 р. «за самовольную отлучку за границу с намерением присоединиться к венгерским

бунтовщикам» (Дьяков В. А. Тарас Шевченко и его польские друзья. — М., 1962. — С. 93 — 94).
Шевченко подружився з Ф. Фіалковським у Новопетровському укріпленні.

Варіанти:
до трех часов пополуночи под вербою с Фиялковским пили чай и лимоновку и на выдержку
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прочитали / до трех часов пополуночи с Фиялковским пили чай и на выдержку прочитали

1.4.27 22 липня 1857 року (2007-07-22 09:39)

22 [июля]

По случаю сего радостного для меня события можно бы оставить небольшой пробел в сей

прозаической хронике. Но так как в физической моей деятельности, или, лучше сказать,
бездействии, не последовало решительной перемены и, как кажется, раньше 8 дня августа

не должно ожидать сицевой перемены, то во избежание решительного бездействия, а паче

соблазнительной лимоновки, и буду, не нарушая заведенного порядка, по утрам нагревать свой

чайник и число за числом стройно, как солдатская шеренга, вести свой журнал. От безделья и

это рукоделье.
Сегодня комендант сказал мне, что он не может дать мне пропуск от Новопетровского укрепления
через Астрахань до Петербурга, потому что он не имеет приказа по корпусу о моем увольнении,
и если таковой приказ не получится на следующей почте, то предполагаемое мною живописное,
спокойное и дешевое путешествие Волгою не состоялось. Но это поправная беда. В Оренбурге,
с помощию друзей моих Бюрно и Герна, я восстановлю свои оскудевшие фина [н]сы. Жаль

только, что ненужное удаление от прямого пути заставляет меня отказаться от желания видеть в
нонешнем году художественную выставку в Академии, опоздаю, а еще больше жаль, что я должен
отстрочить радостное свидание с Лазаревским и прочими моими земляками-друзьями. А еще

более жаль мне, что совершенно лишние 1000 верст отдалят от меня минуту блаженнейшего

счастия. Минуту, в которую я сердечною слезою благодарности омочу руку моей благороднейшей

заступницы графини Настасии Ивановны и ее великодушного супруга графа Федора Петровича.
О мои незабвенные благодетели! Без вашего человеколюбивого заступничества, без вашего

теплого, родственного участия к моей печальной судьбе меня бы задушил всемогущий сатрап

в этом безотрадном заточении. Благодарю вас, мои заступники, мои избавители. Вся радость,
все счастие, вся моя светлая будущность суть ваше нетленное добро, мои единые, мои святые

заступники!
Графу Федору Петровичу с это[й] же почтою я напишу письмо. О как бы мне не хотелось

писать этих бездушных каракуль, которые выражают только одну чопорную ве[ж]ли[во]сть и ничего
больше. Графине Настасии Ивановне я не могу теперь писать: все, что бы я ни написал ей, это и
тени не выскажет того восторженно сладкого чувства благодарности, которым переполнено мое

сердце и которое я могу излить только слезами при личном моем свидании с нею.
Лазаревскому вместо письма пошлю эти две тетради моего журнала, пускай читает с Семеном во

ожидании меня, его искреннего счастливого друга.
На сегодня довольно. Пойду в укрепление, достану свежих чернил от Кулиха, новое перо и бумаги
на третью тетрадь для сего журнала. Настала новая эпоха, в моей старой жизни должно быть все
новое.

22 липня

...он не может дать мне пропуск... через Астрахань до Петербурга... — Комендант

Новопетровського укріплення І. О. Усков, ще не отримавши офіційного розпорядження, вже знав,
що командир батальйону дав наказ про звільнення із служби унтер-офіцерів О. Храбчинського,
Е. Ольшевского, Ф. Фіалковського, рядових С. Домарацького, Т. Шевченка та їхню відправку до

батальйонного штабу в м. Уральськ. Командир півбатальйону Є. М. Косарев, одержавши таке

розпорядження, звернувся до коменданта з рапортом про відправку означених осіб до Уральська 29
липня 1857 р. (Тарас Шевченко: Документи та матеріали до біографії. — С. 282 — 283). Шевченко

передбачав неминучість затримки, можливо, тривалої, в Уральську і, вірогідно, в Оренбурзі.
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Бюрно Карл Іванович (1796 — ?) — військовий інженер, генерал-майор Окремого Оренбурзького
корпусу з початку 1854 р. Тут К. І. Бюрно встановив добрі взаємини з О. М. Плещеєвим,
3. Сераковським та іншими засланцями. Особисте знайомство з Шевченком відбулося у

вересні 1856 р. в Новопетровському укріпленні. «Надолго, надолго останется в моем сердце это

кратко-длинное свидание, эта симпатическая благородная физиономия...» — писав Шевченко Бр.
Залеському 8 листопада 1856 р. У 1858 р. вони зустрілися під Петербургом.
Терн Карл Іванович (1816 — ?) — військовий інженер, з 1844 р. квартирмейстер 23-ї піхотної
дивізії Окремого Оренбурзького корпусу, з 1853 р. — чиновник для особливих доручень при

оренбурзькому генерал-губернаторі. Шевченко і Герн познайомилися перед початком Аральської

експедиції чи на самому її початку. Взимку 1849 — 1850 рр. Шевченко жив у будинку К. І. Герна,
завдяки йому збереглися «Мала книжка» і альбом акварельних малюнків Шевченка. К. І. Герн

залишив спогади про Шевченка (Русский архив. — 1898. — № 12. — С. 550 — 555).
Графу Федору Петровичу с это[й] же почтою я напишу письмо. — Йдеться про лист до Ф. П.
Толстого від 26 — 31 липня 1857 р.
Лазаревскому... пошлю эти две тетради моего журнала... — Намір не був здійснений. Рукопис

щоденника Шевченко подарував М. М. Лазаревському в липні 1858 р.
...пускай читает с Семеном... — Тобто з С. С Гулаком-Артемовським.

Варіанти:
можно бы оставить / можно бы и оставить

удаление от прямого пути / удаление с [прямого пути?]
вся моя светлая будущность / вся моя будущно[сть]
на третью тетрадь для сего журнала. / на третью тетрадь сего [журнала]

1.4.28 23 липня 1857 року (2007-07-23 08:17)

23 [июля]

Кулих, снабдивш[и] меня бумагою, пером и чернилом, предложил мне с собою пообедать, быть
может, в последний раз. На такой трогательный довод сказать было нечего, и я согласился тем

охотнее, что и Фиялковский, веселый и умный малый, случился тут же и тоже не отказывался от
солдатской трапезы. Кулих как каптенармус к обыкновенным щам и каше прибавил кусок жареной

баранины, я достал из кармана большой огурец (без этого лакомства я не являюсь в укреплении).
А Фиялковский тоже достал из кармана и поставил на стол бутылку с водкой. Непышно, но с

аппетитом и так искренно-весело мы пообедали, как дай Бог всем добрым людям так каждый

день обедать. За обедом и после обеда Фиялковский забавно подтрунивал над Кулихом, его

чином и в особенности над его тепленьким местом. Кулих, чтобы отделаться от неистощимого

Фиялковского, обратился ко мне с вопросом, как мне нравится книга, которую он принес для меня

из Уральска. Я, разумеется, сказал, что очень нравится, на что Фиялковский страшно захохотал и
громогласно назвал Либельта просто дурнем за то, что он написал такую книгу. Пшевлоцкого за
то, что он купил эту книгу, а Кулиха дубельтовым дурнем за то, что он 500 верст нес на плечах своих
эту пустую увесистую книгу. Кулих не на шутку обиделся такой нецеремонной критикой и требовал
ясных доказательств на такую грубую клевету. Чтобы утишить возникавшую ссору, я пригласил

приятелей к себе на огород пить чай. Предложение было принято, и мы отправились под мою

вербу. Либельт лежал у меня под подушкой, и я во ожидании чайника предложил Фиялковскому

прочесть вслух страничку из сего великого творения. Он охотно это исполнил. Кулих не поверил
слышанному. Он думал, что Фиялковский импровизирует и продолжает трунить над его тяжелою
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ношею. Вырвал у него из рук книгу и прочитал сам весь параграф «Офантазии». «Что?»— спросил

Фиялковский наивно изумленного Кулиха. «Пшевлоцкий, — отвечал он, — цивилизованный

дурень, вот и все». Насмешки Фиялковский возобновил с прежней силою, пока не остановил

его своим приходом общий наш приятель Кампиньони. Этот бессовестный пьяница ради рюмки
лимоновки не постыдился подойти к нам и поздравить меня с получением свободы. Мы встали

и разошлись в разные стороны, предоставив в полное распоряжение незваного гостя чайник и

бутылку с лимоновкой. Вежливость за вежливость.
Ночь была лунная, тихая, очаровательная ночь. Я долго гулял по огороду. А нежные наши дамы

(комендантша и Бажанова), из опасения простудиться, сидели за сальным огарком в вонючей

киргизской кибитке и, разумеется, сплетничали. Им бы предложить эстетику Либельта, что бы они

из нее сделали? Наверное, папильотки. И это естественно. Для человека-материалист, которому
Бог отказал в святом, радостном чувстве понимания Его благодати, Его нетленной красоты,
для такого получеловека всякая теория прекрасного ничего больше, как пустая болтовня. Для
человека же, одаренного этим божественным разумом-чувством, подобная теория также пустая

болтовня, и еще хуже — шарлатанство. Если бы эти безжизненные ученые эстетики, эти хирурги
прекрасного, вместо теории писали историю изящных искусств, тут была бы очевидная польза.
Вазари переживет целые легионы Либельтов.

23 липня

Вазарі Джорджа (1511 — 1574) — італійський художник, архітектор, історик мистецтва. Шевченко

має на увазі працю Д. Вазарі «Життєписи найславетніших живописців, скульпторів та архітекторів»
(Рим, 1550).

Варіанти:
прибавил кусок большой огурец / прибавил кусок жареной баранины, пару огурцов
он 500 верст нес / он не[с]
и требовал / и просил

предложил Фиялковскому прочесть / предложил прочесть

1.4.29 24 липня 1857 року (2007-07-24 08:20)

24 [июля]

Перед рассветом прошел сильный дождь с грозою, и около огорода в запруженную балку налилося

с каменных оврагов столько воды, что можно плавать порядочной лодке, что мы и пробовали

с Ираклием Александровичем после обеда. Жаль, что в этой лощине песчаный грунт, и вода

на поверхности его не может удержаться долго. А какое бы было украшение и польза этому

безводному месту.
Вечером капитан Косарев объявил мне, с претензией на благодарность, что он, по приказанию

коменданта, отдал приказ по полубаталиону о моем увольнении. За что я нижайше благодарил

господина коменданта.
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Варіанти:
За что я нижайше благодарил / за что я его

1.4.30 25 липня 1857 року (2007-07-25 08:38)

25 [июля]

Весь день провел в гостях у Мостовского на ближней пристани. Он арестован на неделю по

распоряжению окружного начальника артиллерии генерала Фреймана, вследствие кляуз своего

цейхвахтера, отвратительнейшего надворного советника Мешкова. Арест Мостовского ничего

больше, как маска. А надворному советнику велено подать в отставку и передать свою

подполковничью должность нижнему чину, какому-то фейерверкеру Михайлу Иванову. Это в

своем роде маска.
Перед вечером приехал на пристань комендант и взял меня с собою на огород. А ввечеру еще

раз покатались мы на лодке по дождевому ставу.

25 липня

Фрейман Густав Антонович (1790 — ? ) — генерал-майор, начальник артилерії

гарнізонів Оренбурзького військового округу. Неодноразово відвідував з метою інспектування

Новопетровське укріплення під час перебування там Шевченка (1854, 1855, 1857 рр.). За участю

Г. А. Фреймана у жовтні 1854 р. було подано клопотання про надання Шевченкові чину унтер-
офіцера, яке залишилося без наслідків.
...Мешков... — М. Ф. Мєшков.
Іванов Михайло Іванович (? — 1860) — унтер-цейхвартер артилерійського відомства, колезький
реєстратор.

1.4.31 26 липня 1857 року (2007-07-26 09:05)

26 [июля]

Сегодня во весь день и до половины ночи работал я над письмом графу Федору Петровичу и

ничего не мог сделать с этим неудающимся письмом. Мне хочется высказаться как можно проще

и благороднее, а оно выходит или высокопарно до смешного, или чувствительно до нелепого,
или, наконец, льстиво до подлого, но никак не выходит то, чего бы мне хотелось. Это, вероятно,
оттого оно у меня не клеится, что я еще не пришел в себя от радости; нужно подождать, еще
время терпит, раньше 8 августа почта не отправится из укрепления. Время еще терпит. Записать
разве черновое на память и исподволь на досуге поправить во избежание поговорки: поспешить
— людей насмешить, как я это сделал моим ответом на письмо графини Настасии Ивановны

от 12 октября минувшего года, которым она первая известила меня о предстоящей свободе и на

которое я хватил ей такую восторженную чепуху (второпях, разумеется), что она сочла меня или
с ума спятившим, или просто пьяным. А чтобы этого и теперь не случилось, то напишу сначала
черновое письмо, а попростывши немного, напишу и беловое.

«Ваше сиятельство,
граф Федор Петрович.
Вашему великодушному заступничеству и святому, человеколюбивому участию графини Настасии
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Ивановны обязан я моей новою жизнию, моим радостным обновлением. Я теперь так

счастлив, так невыразимо счастлив, что не нахожу слов достойно выразить вам мою сердечную,
мою бесконечную благодарность. Без вашего человеколюбивого, христианского участия в моей

безотрадной судьбе меня задушили бы в этой широкой тюрьме, в этой бесконечной безлюдной

пустыне. А теперь я свободен, теперь независимо ни от чией воли я строю свое радужное будущее,
свое безмятежное грядущее. Какая радость, какое полное счастие наполняет мою душу при

мысли, что я снова увижу Академию, увижу вас, моего единого спасителя, и слезами радости

и благодарности омочу ваши чудотворящие руки. Молю Милосердого Господа сократить путь

и время к этому беспредельному счастию. А теперь, Боже Всемогущий, услыши мою чистую,
искреннюю молитву и надолго-долго продли ваши драгоценные дни для славы божественного

искусства и для счастия людей, близких вашему любящему сердцу.
21 июля получено здесь официальное известие о моем освобождении. В тот же день я просил

коменданта дать мне пропуск через Астрахань до Петербурга, но он без воли высшего начальства
не может этого сделать. И я для получения драгоценного этого паспорта должен побывать еще

раз в Оренбурге и сделать по этому случаю 1000 верст лишних почти по пустыне. Но Господь

Милосердый, помогавший мне исходить во всех направлениях эту безлюдную пустыню, не оставит
меня и на этом теперь коротком пути. Грустно только, что этот ненужный путь отдалит по

крайней мере на месяц радостную минуту свидания с вами и с графиней Настасией Ивановной,
главной виновницей моего счастия.
Всемогущий и Премилосердый Господь не оставил меня здоровьем в этом долголетнем и

суровом испытании; и любовь, которую я с раннего детства бессознательно питал к прекрасным

искусствам, теперь посылает Он мне любовь сознательную и светлую и крепкую, как алмаз.
Живописцем-творцом я не могу быть, об этом счастии неразумно было бы и помышлять.
Но я, по приезде в Академию, с Божию помощию и с помощию добрых и просвещенных

людей, буду гравером à la aquatinta и, уповая на милость и помощь Божию и на ваши

советы и покровительство, надеюсь сделать что-нибудь достойное возлюбленного искусства.
Распространять посредством гравюры славу славных художников, распространять в обществе вкус
и любовь к доброму и прекрасному — это чистейшая, угоднейшая молитва Человеколюбцу Богу.
И посильно бескорыстная услуга человеку. Это мое единственное, непреложное стремление. На
большее я не могу надеяться. И только буду просить не оставить меня вашим просвещенным

содействием в этой моей милой лучезарной надежде.
Целую руку моей святой заступницы г[рафини] Н[астасии] И[вановны], целую вас, ваше семейство,
целую все близкое вашему доброму сердцу и остаюсь по гроб благодарный художник Т.
Шевченко».

Я не мог себе отказать в радости подписать под этим черновым письмом «художник Т.
Шевченко». В продолжение 10 лет я писался и подписывался «рядовой Т. Шевченко». И сегодня

в первый раз написал я это душу радующее звание.

26 липня

...ничего не мог сделать с этим неудающимся письмом. — Незважаючи на авторську дату під

листом до Ф. П. Толстого (23 липня), робота над його текстом тривала аж до кінця липня.
...как я это сделал моим ответом на письмо графини Настасии Ивановны от 12 октября... —
Йдеться про лист Шевченка від 9 січня 1857 р. Лист А. І. Толстої надісланий не 12, а 8 жовтня

1856 р. (Листи до Тараса Шевченка. — С. 74 — 75).

Варіанти:
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первая известила меня / первая меня

в моей безотрадной судьбе / в моей печа[льной]
я строю / строю

к этому беспредельному счастию. / к этому безграничному счастию

близких вашему любящему сердцу. / близких вашему восприимчиво[му]
получения драгоценного этого паспорта / получения этого драгоценного паспорта

по этому случаю / для этого

на этом теперь коротком пути. / на этом коротком пути

я с раннего детства бессознательно питал / я бессознательно питал

сознательную и светлую / сознательную, светлую
неразумно было бы и помышлять. / неразумно и думать

и с помощию добрых и просвещенных людей / и добрых просвещенных людей

уповая на милость и покровительство / уповая на милость и помощь Божию и ваше

покровительство

1.4.32 27 липня 1857 року (2007-07-27 09:02)

27 [июля]

Сегодня за обедом Ираклий Александрович сообщил мне важную художественную новость,
вычитанную им в «Русском инвалиде». Новость эта для меня интересна своею неновостью.
«Инвалид» извещает, что наконец колоссальное чудо живописи, картина Иванова «Иоанн
Креститель» окончена! И была представлена римской публике во время пребывания в Риме

вдовствующей императрицы Александры Федоровны. И по словам самого художника, в газете

сказано скромного, произвела фурор, какого он не ожидал. Дай Боже нашому теляти вовка

зъисты. Но мне что-то страшно за автора «Марии Магдалины». Двадцатилетний труд сохранил ли
сочность и свежесть жизни, не увял ли он, как южный роскошный цветок от долгого и ненужного

поливания? Не заплесневел ли он, как хмельное пиво от долгого брожения? Боже сохрани всякого
артиста от такого печального и запоздалого урока.
Еще будучи в Академии, я много слышал об том колоссальном, тогда уже почти оконченном

труде. Художники нерешительно говорили об нем. Аматоры решительно восхищались, в том

числе и покойный Гоголь. Карл Павлович Брюллов никогда ни слова не говорил о картине

Иванова, самого же Иванова в шутку называл немцем, т. е. кропуном. А кропанье, по словам

великого Брюллова, верный признак бездарности, с чем я не могу согласиться в отношении

Иванова, глядя на его «Марию Магдалину».
Восторженное письмо Гоголя ничего не сказало художнику, ни даже опытному знатоку об этом

произведении. Теоретики все одним миром мазаны. Граф де Кенси написал отличнейший

трактат о «Юпитере Олимпийском» — статуе Фидия. Издал его in folio великолепно, для

своего времени (в начале текущего столетия), и если бы не приложил к своему роскошному

изданию рисунков, художники бы подумали, что душа самого великого Фидия говорит устами

вдохновенного графа. Но неуклюжие изобличители-рисунки испортили все дело. Как после этого

верить этим восторженным теоретикам? Говорит как будто бы и дело, а делает черт знает

что. Почтенному графу, вероятно, нравились эти рисунки-уроды, если он приложил их к своему

ученому трактату.
Как бы я был рад, если бы картина Иванова опровергла мое предубеждение. К коллекции моих

будущих эстампов à la aquatinta прибавился бы еще один великолепный эстамп.
О картине Моллера «Иван Богослов проповедует на острове Патмосе во время праздника

бакханалий», о которой я случайно прочитал в «Русском инвалиде», что она показывается в

Петербурге публично в пользу раненных в Севастополе. Не знаю, почему я имею выгоднее

понятие о картине Моллера, чем о многолетнем произведении Иванова.
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27 липня

...картина Иванова «Иоанн Креститель» окончена! — картина російського художника О. А.
Іванова (1806 — 1858) «Явлення Христа народу». Знаючи, що над цією картиною художник

працював двадцять років (1837 — 1857), Шевченко висловлює побоювання, чи зберегла його праця
«соковитість і свіжість життя». Ознайомившись з картиною після повернення до Петербурга, він
не змінив своєї скептичної думки, про що й написав С. Т. Аксакову в листі від 15 липня 1858 р.
Восторженное письмо Гоголя... — Йдеться про лист М. В. Гоголя «Исторический живописец

Иванов» у книжці «Выбранные места из переписки с друзьями» (СПб., 1847). Цю книжку Шевченко

одержав 1848 р. від В. М. Рєпніної.
Кенси Катрмер (1755 — 1849) — французький археолог і мистецтвознавець.
Фідій (поч. 5 ст. до н. е. — бл. 432 — 431 до н. е.) — давньогрецький скульптор, автор грандіозних
статуй Афіни Промахос, Афіни Парфенос, Зевса Олімпійського.
Моллер Федір Антонович (1812 — 1875) — російський художник, академік Петербурзької Академії
мистецтв (з 1840 р.). Учень К. П. Брюллова. Йдеться про його картину «Апостол Іоанн Богослов
проповідує на острові Патмосі під час свята Вакха».

Варіанти:
Новость эта для меня интересна / Новость эта интересна

И по словам самого художника, в газете сказано скромного, произвела фурор / И по словам

самого художника произвела фурор

не увял ли он / не увял он

слышал об этом труде. / слышал об этом колоссальном труде

Граф де Кенси / Граф К[енси]
я случайно прочитал / я про[читал]
Не знаю, почему я / Я не знаю почему

выгоднее понятие о картине Моллера, чем о многолетнем произведении Иванова. / выгоднее

понятие, чем о многолетнем произведении Иванова

1.4.33 28 липня 1857 року (неділя) (2007-07-28 08:05)

28 [июля]

Еще вчера, т. е. в субботу вечером, уговорились мы с Фиялковским провести сегоднишний

воскресный [день] где-нибудь подальше от противного укрепления, и для сей уединенной радости
назвали место в балке, в глубоком диком овраге, верстах в пяти от укрепления, где можно найти
и защиту от солнца под скалами, и родниковую свежую воду. Уговорились мы идти туда рано и

провести весь день в ущельях этого мрачного оврага. Насчет провианта положено было, чтобы он

взял кусок сырой баранины, фунтов 5-ть, для кебаба, хлеба соразмерную долю и бутылку водки.
А я — чайник, чаю, сахару, стакан и 5-ть огурцов. Все улажено как нельзя лучше, и дешево

и забористо. И я уже по своему обыкновению сибаритствовал умственно в объятиях мрачного

оврага. Прошла ночь, настало утро, и солнышко взошло, а Фиялковский не является на огород,
как мы условились. Я ждать-пождать, а его все нет как нет. Я нагрел чайник и принялся за

чай, не переставая смотреть на укрепление. Наконец ругнул я изменника хорошенько и принялся
строчить новую тетрадь. А Андрий Обеременко (огородник от подвижной команды и близкий

мой земляк), которого я пригласил с собою в балку в виде товарища и мехоноши, выпивши вместо

345



стакана чаю рюмку водки, принялся ругать проклятого нечестивого ляха.
Поусумнившись достаточно в достоинстве многолетнего труда Иванова, я закрыл тетрадь и пошел
в укрепление разрешать задачу, заданную мне паном Фиялковским. Прихожу, а он сидит на

крылечке около казарм и ругает Дахмищина, солдата-жида, за то что он не дает ему более 20
копеек за койку. «А что же ты, — говорю я, — про балку забыл?» «Постой, дай кончить гандель»,
— говорит он. Кончивши гандель, он признался мне, что от заката до восхода солнца тянул

штоса и протянулся до снаги. Кулих даже подушку взял. Пособолезновав немного о его неудаче,
я предложил снова путешествие в балку уже в 3 часа после обеда, взявши на свой кошт и хлеб, и
мясо, и водку. Он охотно согласился, и мы, сказавши друг другу «непременно», расстались. Взял я
у артельщика в долг 5 фунтов баранины, столько же фунтов хлеба и, возвратясь на огород, послал
Оберем[ен]ка в кабак за водкою.
После обеда я по обыкновению вздремнул немного под вербою, и ровно к трем часам собрались

мы с Обеременком в дорогу. Собравшися, уселись мы снова под вербою, пробило 4 часа, нема
нашего пана Фиялковского. Андрий молча посмотрел на меня и принялся снова за свою люльку-
буруньку. Пробило и пять часов, а пана Фиялковского не видать. Андрий снова посмотрел на

меня и уже не вытерпел — плюнул. Прошло еще полчаса, и Андрий начал розташовувать торбу

с провиантом и, вынимая баранину, проговорил: «Понапрасну тилько добро знивечилы. Сказано
— лях, — прибавил он как бы про себя, — невира. То так и пропаде, так и здохне невирою». Я
не нашел нужным убеждать Андрия в противном, велел ему отдать баранину в комендантскую

кухню и просить повара зажарить ее к вечеру, а сам пошел на ближнюю пристань навестить

заключенного друга Мостовского.
Проходя мимо первой батареи, или флагштока, я увидел внизу под скалою кучку солдат, играющих
в орлянку. Сначала я не обратил внимания на эту весьма обыкновенную картину. Но мне как будто
шепнул кто-то, не здесь ли Фиялковский? Всматриваюсь и глазам не верю. Мой Фиялковский,
спустив с правого плеча шинель, с ловкостью знатока дела бросил что-то вверх, кружок игроков

быстро поднял головы и потом медленно опустил, крикнувши: «Орел!» Фиялковский нагнулся

очистить кон, а я, пожелав ему успеха, пошел далее.
Погостивши у Мостовского до восхода едва ущербленной луны, я собрался в обратный путь.
Прощаясь, он благодарил меня за навещение и еще за то, что два года тому назад я не принял его
благородного предложения поселиться у него на квартире. Теперь он только понял, какую подлую

кляузу мог вывести Мешков из нашего сожительства. У него не дрогнула бы рука воспользоваться

силою военных уголовных законов, где сказано, что офицер, позволивший себе фамильярное

обращение с нижним чином, предается военному суду. Теперь только он увидел пропасть, от
которой я его отвел, зная лучше отвратительного надворного советника Мешкова.
Ночь лунная, тихая, волшебная ночь. Как прекрасно верно гармонировала эта очаровательная

пустынная картина с очаровательными стихами Лермонтова, которые я невольно прочитал

несколько раз как лучшую молитву Создателю этой невыразимой гармонии в своем бесконечном

мироздании. Не доходя укрепления, на каменистом пригорке я сел отдохнуть. И глядя на

освещенную луной тоже каменистую дорогу, и еще раз прочитал:

Выхожу один я на дорогу,
Предо мной кремнистый путь блестит.
Ночь тиха, пустыня внемлет Богу,
[И] звезда с звездою говорит.

Отдыхая на камне, я смотрел на мрачную батарею, высоко рисовавшуюся на скале, и многое,
многое вспомнил из моей прошлой невольнической жизни. В заключение поблагодарил

Всемогущего Человеколюбца, даровавшего мне силу души и тела пройти этот мрачный,
тернистый путь, не уязвив себя и не унизив в себе человеческого достоинства.
Успокоив себя святою молитвою, я побрел тихонько на огород, нарушив глубокую тишину

очаровательной ночи песнею:
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Та нема в світі гірш нікому,
Як сіромі молодому.

Не доходя с полверсты до огорода (это уже было в первом часу ночи), меня встретил Андрий

Обеременко вопросом: «Де це вас Бог носыть до такои добы?» — У гостях, кажу, був. — «Та я
бачу, що в гостях, бо добри люды тилько йдучи з гостей спивають». Я, как будто не слышу его

слов, запел:

Іде багач, іде дукач,
П’ян шатається,
Над бідною голотою

Насміхається.

— Та годи вже вам, — перебивает меня ласково Андрий, — идить лучче та покладиться спать. —
А я продолжаю:

Один веде за чуприну,
Другий з тила б’є, —
Не йди туди, вражий сину,
Де голота п’є.

Андрий, убедившись, что я совершенно пьяный, взял меня осторожно под руку, привел к вербе,
разостлал свою шинель, нарвал и положи[л] под голову бурьяну, положил меня, перекрестил
и ушел. Мне не приходилося разочаровывать старика в его богоугодном подвиге и тем более

являть перед ним свои лицедейские качества. Я от души молча поблагодарил его и, недолго
поворочавшись, заснул.

28 липня

Выхожу один я на дорогу... — Неточна цитата з вірша М. Ю. Лермонтова «Выхожу один я на

дорогу...».

Варіанти:
кружок игроков быстро поднял головы / кружок игроков быстро поднял и п[отом]
Не доходя укрепления я сел / Не доходя укрепления, я с[ел]
нарушив глубокую тишину / нарушив гр[обовую?]
П’ян шатається / П’ян валяється
— Та годи вже вам, — перебивает меня / Та годи вже вам, — об[рывает?]

1.4.34 Рапорт ротного командира. 29 липня 1857 р. (2007-07-29 07:20)

№ 450. 1857 р., липня 29, Рапорт ротного командира 1-го лінійного батальйону Є. М. Косарева
коменданту Новопетровського укріплення I. О. Ускову про звільнення Шевченка від військової
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служби

Ново-Петровскому коменданту, состоящему по армейской пехоте,
господину майору и кавалеру Ускову

Заведывающего двумя ротами капитана Косарева

Рапорт

Заведывающий 1-м батальоном господин подполковник Михальский предписанием от 26-го
числа минувшего июня за № 1651-м дал мне знать, что заведываемых мною двух рот унтер-
офицеры Александр Храбчинский, Эразм Ольшевский, Феликс Феолковский, рядовые Станислав
Домарацкий и Тарас Шевченко по высочайшему повелению уволены от службы, которых и

предписывает отправить к батальонному штабу в г. Уральск, с выключкою из списочного

состояния.
О чем вашему высокоблагородию имею честь донести и покорнейше просить не оставить

вашим распоряжением приказать кому следует, когда будет отправляться из вверенного вам

укрепления почтовая лодка, принять на оную и отправить чрез начальника Гурьева-городка к

батальонному штабу в г. Уральск, провиантом же и морскою провизиею на путь моря имеют

быть удовлетворены они на семь дней.

Капитан Косарев

№ 535-й, 29 июля 1857 г.
Укрепление Ново-Петровское

ДМШ, А-51, спр. 112, арк. 1—-1 зв. Оригінал.
На документі резолюція: «Отправить» та напис «Коменд[антское] управ[ление]№ 744. Получ[ено]
29 июля 1857 г.».

1.4.35 29 липня 1857 року (2007-07-29 09:03)

29 [июля]

Видел во сне Семена Артемовского с женою, выходящего от обедни из церкви Покрова. На

Сенной площади будто бы разведен парк, деревья еще молодые, но огромные, в особенности

поразил меня своею величиною папоротник. Настоящий китайский ясень. В парке встретили

Кулиша, тоже с женой, и вместе пошли в гости к Михайлу Лазаревскому.
Все, что сердцу дорого, сгруппировалось на этот раз в моем сновидении. И если б не проклятые

курчата своим несносным чокотаньем меня разбудили, я непременно бы увидел еще кого-нибудь
из дорогих моих друзей. И мало того, что бегают около тебя, визжат, кокочут. Нет, нужно еще

тебе на лицо вскочить да за нос ущипнуть. Счастлив ты, храбрый молодец, что не попался мне

под руку, а то бы я оторвал смелую голову, чтобы ты знал, как клевать доброго человека, когда
он спит и видит во сне такие отрадные, милые серд[ц]у лица.
Разбуженный так некстати чубатеньким нахалом, я встал и ушел в беседку с твердым намерением

продолжить прекрасное видение. Но при всем моем желании этот проект мне не удался. Солнце,
которое другой раз так вяло, медленно подымается из-за горизонта, тут как на смех быстро

выскочило, как бы желая поощрить бесчеловечный поступок чубатого нахала и поднять на ноги

смиренно в углах дремавших мух. Делать нечего. Трудно противу рожна прати, делать нечего, я
встал, уготовал себе трапезу, т. е. чай, и пошел искать человеколюбивого Андрия, так любовно

успокоившего меня вчера под вербою. Чтобы столь милосердый подвиг достойно оценить, я думал
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его попотчевать

Чаєм шклянкою

І горілки чаркою.

Но увы! Это доброе намерение мне не удалось. Андрий (чего я никак не ожидал) спал

сном праведника в своей темной землянке. Зная из недавнего опыта, как невежливо и

нехорошо нарушать чужой покой, я оставил Андрия в покое, вполне уверенный, что старик

позволил себе вчера лишнюю чарку, что с ним если и случается, то весьма, весьма редко.
Артиллерийский огородник, его друг и товарищ по землянке, приятно рассеял мое не совсем

выгодное предположение в отношении Андрия. Он сказал мне, что прошлой ночью Андрий был

очередным ночным сторожем огорода и, разумеется, во всю ночь не спал. Так теперь и пополняет
ущерб.
Делать нечего. Чаю шклянку и горилки чарку отложил до другого разу, а теперь напишу несколько
строк в моем журнале на память о тебе, мой настоящий, простой, благородный земляк.
Вскоре по прибытии моем в укрепление, я заметил в солдатской публике (другой публики в

укреплениях не имеется), в этой однообразной жалкой публике, совершенно не солдатскую фигуру.
Походка, физиономия, даже шапка-чабанка— все в нем обличало моего земляка. Спрашиваю, что
это за человек такой. Мне отвечают, что это Андрий, госпитальный служитель и хохол. Этого-
то мне и нужно. Физиономия его показалась мне более суровою, нежели вообще у земляков

моих. И потому-то я начал с ним сближаться издалека и осторожно. Удостоверившись от

его ближайшего начальства, от унтер-офицера Игнатьева и капитана Балагурова, смотрителя
полугоспиталя, что Андрий Обеременко примерной честности и трезвой жизни человек, я начал
искать случая поговорить с ним наедине по-своему. Но он как будто бы заметил мои маневры и,
как казалось, старался отклонить от себя эту честь. Меня это более подстрекало на сближение.
Большую часть бессонных ночей в Новопетровском укреплении провел я, сидя на крылечке

у офицерского флигеля. Однажды, это было зимой часу в третьем ночи, сижу я по своему

обыкновению на крылечке, смотрю — из лазаретной кухни выходит Андрий. Он тогда занимал

должность хлебопека и квасника. Завидное место огородника я уже ему выхлопотал. «А що, —
говорю я, — Андрию, и тоби, мабуть, не спыться?» «Та не спыться, матери его ковинька», —
сказал он. Я затрепетал, услыша его чистый, неиспорченный родной выговор. Я попросил его

посидеть трохи со мною, на что он неохотно согласился. Разговор начал я, как это обыкновенно

водится между солдатами, спросом, которой земляк губернии и т. д. На мой спрос Андрий

отвечал, что он губернии Киевской, повита Звенигородского, из села Ризанои, «тут, коло Лысянки,
колы чувалы», — прибавил он; а я прибавил, что не тилько чував, а сам бував и в Лысянци, и в

Ризаний, и в Русаливци, и всюды. Одним словом, оказалось, что мы самые близкие земляки. «Я
сам бачу, — сказал он, — що мы свои, та не знаю, як до вас приступыты, бо вы все то з офицерами,
то з ляхами тощо. Як тут, думаю, до его пидийты. Може, воно й сам який-небудь лях, та так
тилько ману пускає». Я принялся снова уверять его, что я настоящий его земляк, искренно желал
продолжать разговор, но пробило 3 часа, и он ушел топить печь для хлебов и для квасу.
Так началося наше личное знакомство с Андрием Обеременком. И чем далее — более узнавали

мы друг друга и более привязывались друг к другу. Но наружные отношения наши остались

те же самые, что и в первое наше свидание. Он себе не позволял ни одного шагу наружного

сближения, ни тени ласкательства, как это делали другие. Подозревая во мне, не знаю почему,
богача-земляка и даже родственника коменданта, Андрий наравне с другими верил во все это,
но при других он даже не кланялся со мною, чтобы не подумали другие, что он навязывается

ко мне в друзья. Местом наших постоянных свиданий было помянутое крылечко, а время —
ночь, когда все, кроме перекликавшихся часовых, спало. Невозмутимо холодная и даже суровая

наружность его обличала в нем человека жесткого, равнодушного. Но это маска. Он страстно

любит маленьких детей, а это верный знак сердца кроткого, незлобивого. Я часто как живописец

любовался его темно-бронзовой усатой физиономией, когда она нежно льнула к розовой щечке

младенца. Это была одна-единственная радость в его суровой одинокой жизни. Независимо от

его простого благородного характера, я полюбил его за то, что он в продолжение двадцатилетней
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солдатской пошлой, гнусной жизни не опошлил и не унизил своего национального и человеческого
достоинства. Он остался верным во всех отношениях своей прекрасной национальности. А такая

черта благородит и даже неблагородного человека. Если мелькали светлые минуты в моем

темном долголетнем заточении, то этими сладкими минутами я обязан ему, моему простому
благородному другу Андрию Обеременку.
Пошли же тебе Господи, мой неизменный друже, скорый конец испытанию. И поможи тебе

Пресвятая Матерь Всех Скорбящих пройти эти безводные пустыни, напиться сладкой Днепровой
воды и вдохнуть в измученную грудь живительный воздух нашей прекрасной, нашей милой родины!
В продолжение дня я не видался с Андрием. Перед вечером пошел я нарисовать вид первой

батареи с того самого места, с которого я ночью любовался ею, возвращаясь от Мостовского.
Когда-нибудь сделаю акварельный рисунок. Уже стемнело, когда я возвратился на огород. Под

вербою сидел Андрий и встретил меня таким вопросом: «А що мы будем робыть з отым

мнясом?» — «З яким?» — «А що на льоди другый день валяється». — «Собакам його выкинуть.
А як не смердыть, то повечеряем». — «Я вже вечеряв». «А я не хочу вечерять», — сказал я и уже

хотел идти в беседку. «А знаете що?» — сказал Андрий, останавливая меня. «Не знаю що». —
«Ходимо з отым мнясом завтра раненько в балку та поснидаем до ладу». — «Добре, ходимо». —
«Та не берить з собою отого цыгана, отого проклятого ляха. Нехай вин сказыться». — «Добре,
не визьмемо никого». И мы расстались.

29 липня

Видел во сне Семена Артемовского с женою... — Гулак-Артемовська Олександра Іванівна (1825
— ?) стала дружиною С. С. Гулака-Артемовського 1848 р. Шевченко знав про неї як про арфістку

з газет, що доходили до Новопетровського укріплення, і писав про це у листі до С. С. Гулака-
Артемовського 1 липня 1852 р. Особисте знайомство Шевченка з О. І. Гулак-Артемовською
відбулося після його повернення із заслання до Петербурга.
Ігнатьєв Єгор — унтер-офіцер Астраханської інвалідної команди, «найближче начальство» Андрія
Обеременка.
Балагуров Олександр Васильович — капітан, наглядач новопетровського госпіталя. Шевченко міг

познайомитися з ним ще 1847 р., коли той служив плац-ад’ютантом оренбурзького ордонансгаузу

(комендантського управління), хоча певних даних про це немає.

Варіанти:
И если б не проклятые курчата своим несносным чокотаньем меня разбудили, я непременно бы
увидел / И если б не проклятые курчата своим несносным чокотаньем, я непременно уви[дел]
вскочить да за нос ущипнуть. / вскочить з[а]
пошел искать человеколюбивого Андрия, так любовно успокоившего меня / пошел искать

человеколюбивого Андрия, чтобы за столь

Чтобы столь милосердый подвиг / Чтобы за

теперь напишу несколько строк / теперь посвящу

Завидное место огородника / Место огородника

Я попросил его / Попросил его

богача-земляка и даже родственника / богача и даже родстве[нника]
Андрий наравне с другими / Андрий в ч[исле других]
с того самого места / с того самого пр[игорка]
та поснидаем до ладу / та пополуднуєм
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Наступний запис [1]5 серпня.

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/48803.html

1.4.36 (2007-07-30 07:24)

[1]Кониський О. Я. Тарас Шевченко-Грушівський: Хроніка його життя [До виходу першого

Кобзаря, стор. 16]

V

Хоча Тарасові і здавалося, що живопись його прийшла — професія, його хліб насущний», а

проте інша прирожденна йому сила не вважала на його думки: і тоді, коли він «стояв перед

великими творами свого великого учителя в ясних залах Академії художеств», та всемогутна

сила «чари діяла» над ним. Вона водила його по степах наддніпрянських і показувала йому «тіні
мучеників, бідолашних наших гетьманів». Вона розстилала перед ним степи, засіяні могилами.
Вона показувала йому його «прекрасну, безталанну Україну в усій її красі меланхолійній, красі
непорочній». Вона, ота сила всемогутня, незримою рукою з незримої чаші напувала Тараса тими

«чарами», якими він навіки причарував до себе свою прекрасну Україну. З тими «чарами» лився
незримо до його в душу той «божественний глагол», що устами Тараса розбудив «приспану»
Україну. Прокинулася Тарасова муза і позвала його служити Україні і всім людям в іншій сфері. На
сій службі Шевченко надбав собі навіки безсмертної слави, але ж за те зазнав невимовно тяжких

страждань і пекельної неволі в казармі смердячій. Муза вінчала його вінцем, що довіку людського
не зблекне, не потемніє і довіку сяятиме яко вінець генія українського слова, яко колючий терновий
вінець величезного мученика і апостола правди, світу і волі людської.
Перед нами тепер стане вже не тільки художник Шевченко, перед нами розгортається суверток,
де списане життя поета Шевченка.
Погляньмо, як розвивався, на якому грунті зростав прирожденний Шевченкові талант поетичний.
Річ певна, що дар поезії був у Шевченка прирожденний, але сього не досить, і, опріч

прирожденності, був ще й інший грунт, на якому повагом зростала Тарасова муза; була ще та

роса, той покорм, що поїли, годували і ростили його музу, — Шевченко не повідав нам, яким
робом зростав і розвивався талант його; якою стежкою і хто вів його, хто і чим згодував його.
Та ледві чи й спроможен він був повідати про се: йому тільки можна було сказати нам, хто і

як спиняв зріст його таланту; хто і як держав його музу в темному льоху, не пускаючи її на світ,
на волю. Він про се і сказав нам: крепацька темнота, неволя та злидні. Були ще й інші вороги

його музи. Увесь політичний і соціально-моральний устрій державний ворогував з його музою і

воювати її вирядив від себе те хиже військо, що зоветься неволею, темнотою і злиднями.
Даремна річ сподіватися від таланту, щоб він дав широку відповідь на питання про історію свого

зросту і розвитку. Талант і сам того не відає; сам не спостерегає і не може спостерегти, коли і як
він росте. Чим більший у чоловіка талант, тим менш він відає про се, тим менш він спроможен

спостерегати процес його зросту і розвитку. Поет не відає, коли і як зростала творча сила його

таланту. Сущий поет єсть сущий, найпокірливіший раб, невольник свого натхнення. Він не відає,
коли призвання пришле до його натхнення; а останнє прийде і скаже поетові: твори, — і поет

слухається, творить, не питаючись і не відаючи того, з якої речі він творить так, а не інакше.
Біографи і критики мусять самі вже доходити до грунту, на якому зростав талант, і до стежки,
якою йшов процес його розвитку.

[2]Попередня [3]Наступна

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/4899.html
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2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/34972.html

3. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/47584.html

1.4.37 (2007-07-31 07:23)

[1]Кониський О. Я. Тарас Шевченко-Грушівський: Хроніка його життя [До виходу першого

Кобзаря, стор. 17]

Ми більш-менш запевне можемо сказати, хто і чим годував, хто доглядав Шевченкову музу, коли
ще вона була в пелюшках і доки не розбудило її дихання волі. Перш за все, маємо високого

достоїнства твір Шевченка, де він «неложними устами» висловив нам ті обставини, серед яких

зростав його могутній геній. Сей високохудожественний малюнок стає нарисом, або, певніш
мовити, канвою колиски, в якій зростав Шевченків талант поетичний. В віршу «До Музи» поет
промовляє:

Ти, сестро Феба молодая.
Мене ти в пелену взяла

І геть у поле однесла;
І на могилі серед поля,
Як тую волю на роздоллі,
Туманом сивим сповила;
І колихала, і співала,
І чари діяла...

Першими батьками, що вигодували Тарасів дух і дар поетичний, першими ніжними няньками, що
пестили в крепацькому тілі мужицької дитини кебету поетичну, були природа й історія України.
Природа наповала його душу ще змалку високим ліризмом; а народна історія, переказана йому
в піснях сліпих кобзарів, діда Івана і більш за все в піснях народу взагалі, годовала серце поета
високим народно-національним почуттям. Опріч того, побут народу, його тяжка неволя, — все

оце незримою цівкою вливалося і годувало увесь духово-моральний організм Шевченка; ростило
його талант, «повитий сивим туманом». В сьому сповивачі і зростав проквільно, мовчки велетень
нашого слова. Доля перекинула Шевченка на чужину, і тут місячні ночі в Літньому саду починають
потрошку ворушити його талант; але сповивач міцний ще, а у сповитого велетня мало ще духової
сили, щоб порвати його. Другим духовим хлібом Шевченка, можна сказати, змалку і до останку,
стає Біблія і, переважно, з неї Псалтир. Останній він трохи чи з першого і до останнього слова

вивчив ще змалку і читав його з пам’яті. Біблію читав він і потім за порадою Брюллова. Читав

її, сидячи потім і в тюрмі, і в казематі, і в казармі; тут читав її і по волі і по неволі, бо більш

жодної книжки не давано йому читати. Вплив Біблії яскраво і виразно відбивається скрізь і в

поезіях Шевченка, і в прозі, писаній мовою російською, і в «Записках» його, і навіть в листах до
приятелів і до знайомих. Вплив Біблії не менш впливу народної пісні на творах Шевченка лежить

червоною ниткою. Поруч з оцим впливом бачимо вплив історії України; історії переважно з тим
духовим простованням, яким дише [2]«История Руссов» Кониського 208. Правда, тоді ще (до р.
1845) не було друкованої історії Кониського, але ледві чи багацько було таких освічених українців,
тим паче патріотів, щоб не мали у себе переписаної «Истории руссов». Я пам’ятаю, як був ще

малою дитиною, як батько було виймає з скрині бережно загорнений в сувій полотна суверток

синього паперу, — то і була «История руссов». Пізніш знов р. 1847 — 49 такий самий суверток з

переписаною історією Кониського я бачив в Чернігові у діда свого Феоктиста Ротмистрова; р. 1853
те ж саме бачив і вперше сам вже перечитав ту писану історію в золотоноському повіті у Іскри;
ще пізніше, р. 1856, піп в Переволочні Прилуцького повіту, нарешті р. 1859 столяр Гавриленко

Грицько в Полтаві показували мені такі самі попереписувані історії Кониського. Вже ж не можна

гадати собі, щоб отієї історії не було в Гребінки і щоб він не давав її читати Шевченкові. З [3]листів
Шевченка до Бодянського Осипа Максимовича (професора в московському університеті) відаємо,

352

http://community.livejournal.com/ua_kobzar/34972.html
http://community.livejournal.com/ua_kobzar/47584.html


що Шевченко і пізніш, коли історія Кониського була вже надрукована, вельми інтересувався єю.
Знаємо, що ще до визволення з крепацтва Шевченко спізнався з Гребінкою і вже ж певна річ, що
останній давав йому читати твори Котляревського, Гулака-Артемовського, Квітки, Бодянського і
свої. Все оте годувало і ростило поетичний талант Шевченка. «Наські казки» Бодянського, видані
ще р. 1835, напевне, теж мали вплив на Шевченка; найпаче передмова до їх запорожця Іська

Материнки, підписана ініціалами Бодянського. В серце до Шевченка не могли не запасти оці слова

Бодянського до земляків: «Може, хочете, щоб який ворог нетруджений нашою батьківщиною

поживився? Нас же да нашим же добром почастовав? Глядіть, щоб з нашого хворосту да не

загнули нам якої чуденної карлючки» 209. 208 Автор «Истории руссов» невідомий, тривалий час

ним вважався Г. Кониський. — Ред. 209 «Наські українські казки [запорожця Іська Материнки].
— М., 1835. — С. XIII. [4]Попередня [5]Наступна

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/4899.html

2. http://litopys.org.ua/istrus/istrus.htm

3. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/tag/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8

4. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/47186.html

5. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/47714.html

1.5 August

1.5.1 (2007-08-01 07:17)

[1]Кониський О. Я. Тарас Шевченко-Грушівський: Хроніка його життя [До виходу першого

Кобзаря, стор. 18]

Вплив всього оцього разом з «диханням волі і місячних ночей», згуртовавшись, розбудив

Шевченкову музу. Коли властиво вперше, голосом яких саме віршів озвалася Шевченкова муза

— запевне ми сього не відаємо. Шевченко нам сього не сказав, а, опріч його, ніхто й не знав.
Він у своїй коротенькій автобіографії 210 повідав нам тільки, що «українська строга муза довго

цуралася його смаку, попсованого в кирилівській школі, в панській прихожій, по заїздах да по

міських кватирах. Але коли дихання волі вернуло почуттю чистоту перших літ дитинного віку, що
перейшов під убогою батьківською стріхою, муза обняла і пригорнула його до лона на чужині».
Оте «дихання волі» — ні що більш, як визволення з крепацтва, а воно сталося [2]22 квітня р.
1838. Значить, з того часу своє натхнення поетичне Шевченко почав виливати на папір. Не

відомо, який перший твір написав Шевченко, він тільки повідав в автобіографії, що з перших

творів його, написаних в Літньому саду, надруковано тільки «Причинну». Живучи з Сошенком на

квартирі, Шевченко писав поему «Катерина» 211. Того ж року він написав «Перебендю», «На вічну
пам’ять Котляревському» 212, «Івана Підкову» і інші. Твори свої Шевченко читав Гребінці 213. Річ
певна, що у них заходила бесіда і про надруковання їх; але коштів на те не було. Гребінка, одначе,
пікловався, щоб видати український альманах 214. Була у його думка, і робив він з ініціативи Квітки
деякі заходи, щоб р. 1839 почать видавати мовою українською при «Отечественных записках»
Краєвського, «Литературные прибавленая», чотири книжки на рік. Листуючись з Квіткою, Гребінка
писав [3]18 листопада р. 1838: «Є тут один земляк Шевченко, що то за завзятий писати вірші! Як
що напише, так тільки цмокни да вдар руками об поли, він дав мені гарних стихів на збірник».
На жаль, з Гребінчиних заходів нічого не вийшло, і видання сподіваного альманаху, мабуть, через
недостачу грошей задлялося; а через те і Шевченкові твори не являлися друкованими. Друкованню
їх запомогла знайомість його з Мартосом. 210 Йдеться про «Лист до редактора «Народного
чтения». — Ред. 211 Чалий. Жизнь и произведения Шевченка. — С. 32. 212 Котляревський помер

в Полтаві 29 жовтня 1838 р. 213 «Украинская старина» [Г. П.] Данилевського. — [X., 1866]. — С.
275. 214 Ibidem. — С. 274. Не відомо, який перший твір написав Шевченко... — Серед перших

спроб міг бути вірш [4]«Нудно мені, тяжко — що маю робити?», знайдений В. С. Бородіним
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на початку 60-х років у рукописному «Кобзарі» 1861 р. (у 12-томному Повному зібранні творів
Шевченка вірш вміщено у розділі «Dubia»). [5]Попередня [6]Наступна

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/4899.html

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/19529.html

3. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/24552.html

4. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev153.htm

5. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/47584.html

6. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/47930.html

1.5.2 (2007-08-02 07:16)

[1]Кониський О. Я. Тарас Шевченко-Грушівський: Хроніка його життя [До виходу першого

Кобзаря, стор. 19]

Зимою з 1839 на р. 1840 перебував в Петербурзі полтавський дідич, близький земляк і знайомий

Гребінчин Петро Мартос. В Гребінки спізнався він з Шевченком і прохав його намалювати з його

патрет. Умовилися. Приїхав Мартос до Тараса на сеанс і бачить: на долівці порозкидано шматки
писаного паперу; зняв він один з них, списаний олівцем; бачить, нечітко і дрібненько написані

вірші; він читає їх... Там було написано чотири рядки віршів:

Червоною гадюкою

Несе Альта вісти,
Щоб летіли круки з поля

Ляшків-панків їсти 215.

— Що оце таке, Тарасе Григоровичу? — спитався Мартос у Шевченка.
— Та се, добродію, не вам кажучи, як нападуть іноді злидні, то я й нівечу папір, — відповів Тарас.
— Так се ваші вірші?
— Еге ж.
— Багацько у вас такого? — питає Мартос.
— Та є чималенько.
— Де ж воно?
— Отам, під ліжком у кошику.
— А кете, покажіть.
Шевченко витяг з-під ліжка луб’яний кошик, повен шматків ізписаного паперу. Мартос почав був

розбирати, але бачить — річ трудна, нашвидку толку не доберешся; він і каже до Шевченка:
— Дайте мені додому оці папери, -я їх перечитаю.
— Цур йому! Воно не варто праці.
— Як не варто! Тут є щось дуже доброго.
— Сількись! Візьміть, да тільки, будьте ласкаві, нікому не показуйте і не говоріть нікому.
— Та добре ж, добре.
Взяв Мартос ті папери і повіз їх до Гребінки, і там вони з великою працею уладнили ті папери і

що розібрали, те перечитали.

На другому сеансі Мартос нічого не говорив Шевченкові про вірші, сподіваючись, що Шевченко

сам здійме про них бесіду. А Тарас мовчав собі. Тоді Мартос каже до його:
— Чи знаєте що, Тарасе Григоровичу: я перечитав ваші вірші; дуже, дуже добрі. Хочете —
надрукую?
— Ой, ні, добродію, не хочу, не хочу!
Доволі праці зазнав Мартос, заким згодився Шевченко. І от таким побитом, коштом Мартоса
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надруковано в Петербурзі р. 1840 вперше українські вірші Шевченка невеличкою книжечкою з

назвою «Кобзар». До сього «Кобзаря» були заведеш: «Думи мої», «Перебендя», «Катерина»,
«Тополя», «На що мені чорні брови», «До Основ’яненка», «Іван Підкова» і «Тарасова ніч» 216.
Так [2]розповів нам Мартос 217 історію першого «Кобзаря». Ніхто інший не подав нам якої

другої звістки, може, через те, що коли Мартос надруковав сю історію, так не було вже на світі

ні Гребінки, ні Шевченка. Через те Мартосову звістку я беру яко факт; хоча гадаю, що могло

бути трохи інакше. Мені не йметься віри, щоб Гребінка до того часу не розповів Мартосові,
що Шевченко пише вірші; і щоб Шевченко був таким недбалим до своїх віршів, що скидав їх в

кошику. 215[3]Тарасова ніч. — «Кобзар». — 1876. — Т. II. — С. [7]. 216 ЗНТШ. — Т. VIII.
— с. 6. [4]217«Вестник Ю[го-Западной и Западной] России». — 1863 р., [Кн. X. — С. 32 — 42].
Коментар Мені не йметься віри, щоб Гребінка до того часу не розповів Мартосові, що Шевченко

пише вірші... — Сучасна наука поділяє цю думку Кониського: багато фактів свідчать про те,
що поетичними творами Шевченка вже у 1837 р., за свідченням І. Панаєва, захоплювалися його
земляки (Панаев И. И. Литературные воспоминания. — М., 1950. — С. 103) Мартос же у ряді

своїх тверджень виявив необ’єктивність, а часом і брутальну пиху. (Докладніше про обставини

видання Кобзаря 1840 р. див.: Бородін В.С. Т. Г. Шевченко і царська цензура. Дослідження та

документи 1840 — 1862 роки. — К., 1969. — С. 11 — 20; а також: Т. Г. Шевченко: Біографія. —
К., 1984. — С. 64 — 69). [5]Попередня [6]Наступна

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/4899.html

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/25956.html

3. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/26799.html#cutid6

4. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/25956.html

5. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/47714.html

6. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/65510.html

1.5.3 Катерина та інші поезії. 1838-1839 рр. С.-Петербург (2007-08-03 12:20)

1838—1839

{ [1]Катерина }

1839

{ [2]Перебендя }
{ [3]Тополя }
{ [4]До Основ’яненка }
{ [5]Іван Підкова }
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[6]
Портрет П. Петровської, якій Шевченко присвятив баладу «Тополя» у 1839 році.

* *

Известное стихотворение «Тополя», как мне сообщали, написано следующим образом. Как-то
Шевченко узнал, что в Киеве на Подоле возле известного всему городу фонтана «Лев», появились
вновь прибывшие в город диды и поют какую-то еще незнакомую песню. Шевченко поспешил к

«Льву» и, прослушав песню дидов, тут же написал свою «Тополю», а потом отправился вместе с

нищими в ближайший шинок, где и угощал столь близких сердцу его кобзарей до позднего вечера.

Н. Д. Шигарин, Воспоминание киевлян о Шевченке и его времени, «Библиотека западной полосы
России», т. II, К., 1881. [Див. [7]повний текст]

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev110.htm

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev111.htm

3. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev112.htm

4. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev113.htm

5. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev114.htm

6. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/rkoGrm3wH0nWEYns6m6TAA?feat=embedwebsite

7. http://izbornyk.org.ua/shevchenko/vosp38.htm

1.5.4 Перший кінофільм про Шевченка (2007-08-04 08:56)

Двосерійний німий історико-біографічни фільм «Тарас Шевченко» (189 хв., 17 ч.), поставлений
1926 року Петром Чардиніним за сценарієм Михайла Панченка та Дмитра Бузько на Одеській

кінофабриці Всеукраїнського фотокіноуправління (ВУФКУ). Оператор Борис Завелєв, художник
Василь Кричевський. Натурні зйомки проводили в історичних місцях, де бував Шевченко, а також
на Кавказі, який згадувався в його поемах. Головну роль Шевченка грали чотири актори; від

18 років до останніх днів — геніальний [1]Амвросій Бучма, театральний актор родом з Західної

України. У ролях: Василь Людвинський (Тарас у дитинстві), Василь Дорошенко (Шевченко-
підліток), Микола Панов (батько Тараса), Мусій Джура (дід Тараса), Матвій Ляров (Енгельгардт),
Іван Замичковський (Щепкін), Б. Лісовий (Жуковський), А. Мальський (дяк), Володимир

Лисовський, Іван Худорлєєв (Микола I), Віктор Добровольський (Олександр II), Юрій Шумський,
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Іван Капралов, Наталя Ужвій (Ярина).

Стрічка мала широкий успіх і прокат не лише в СРСР, а й по всьому світу, особливо в країнах

масової еміґрації. Демонструвалася в Канаді, США, Польщі, Чехословаччині, Румунії. Канада
не мала ще дипломатичних відносин з «країною Рад», тому для прокату картину придбало

діаспорне товариство «Український робітничо-фермерськи дім». Польська цензура пропустила

фільм на західноукраїнські землі у понівеченому вигляді, скоротила з 17 до 12 частин, вбачаючи
у стрічці більшовицьку пропаґанду. Це, а також довільний переклад текстових рядків, викликало
характерний для доби протест радянських діячів культури.

Кадр з кінофільму «Тарас Шевченко», 1926. Шевченко — А. Бучма

У 1930-і роки фільм затаврували яко ворожий, націоналістичний, контрреволюційний,
антирадянський, «вороги українського народу ховалися за спину старих режисерів і проводили

у фільмах свої фашистські ідеї» (з газетної публікації 1937 року). Щоб відвести напади, сам Бучма

мусив заявити, що сценарій «з боку художньої й історичної правди був наскрізь брехливий. Образ
поета накреслений в сценарії спотворено, схематично і мертво» (1939). Натомість наприкінці

життя він назве картину «Тарас Шевченко» своєю найкращою роллю. Після хрущовської відлиги
фільм повернувся до прокату і отримав у критиків присуд, що «незважаючи на композиційні вади
сценарію та статичність режисури, фільм правдиво відтворював тяжке й героїчне життя поета-
революціонера і мав велике пізнавальне значення».

1. http://www.tmf-museum.iatp.org.ua/ua/1/person/buchma.htm

1.5.5 5 серпня 1857 року (2007-08-05 07:30)

5 августа.

Въ 5 часовъ вечера приплылъ я на самой утлой рыбачьей ладьc въ городъ Астрахань. Все
это такъ нечаянно и такъ быстро совершилось, что я едва вcрю совершившемуся. Я, какъ во

снc видcнную, припоминаю теперь прогулку мою въ балку съ Андріемъ Обеременкомъ, послc
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которой на другой день, т. е. 31 іюля, И — ій А — вичъ внезапно согласился дать мнc пропускъ

прямо въ Петербургъ. На другой же день онъ сдержалъ свое слово, а на третій, т. е. 2 августа, въ
9 часовъ вечера, оставилъ я Новопетровское укрcпленіе и, послc трехдневнаго благополучнаго

плаванія по морю и по одному изъ многочисленныхъ рукавовъ Волги, прибылъ въ Астрахань.

Були нарікання, що російський текст Щоденника друкується сучасним правописом, а українські

репліки залишаються ярижкою, немов діалектні. Щоб нагадати, як писав сам Шевченко, як його
читали сучасники, цей один запис подається за першим виданням Щоденника у журналі «Основа»,
1861.
Перші публікатори з огляду на Третій відділ прізвища та імена людей, які могли постраждати,
замінювали ініціалами.

5 августа

В 5-ть часов вечера приплыл я на самой утлой рыбачьей ладье в город Астрахань. Все это так

нечаянно и так быстро совершилось, что я едва верю совершившемуся. Я, как во сне виденную,
припоминаю теперь прогулку мою в балку с Андрием Обеременком, после которой на другой

день, т. е. 31 июля, Ираклий Александрович внезапно согласился дать мне пропуск прямо в

Петербург. На другой же день он сдержал свое слово, а на третий, т. е. 2 августа в 9 часов вечера,
оставил [я] Новопетровское укрепление. И после трехдневного благополучного плавания по морю

и по одному из многочисленных рукавов Волги прибыл в Астрахань.

5 серпня

...приплыл я на самой утлой рыбачьей ладье в город Астрахань. —Шевченко прибув сюди на човні

№ 1, який курсував між Новопетровським укріпленням і Астраханню за розкладом. Командиром
човна, що здійснював як військові, так і торговельні перевозки, був Петров Устим Микитович

(1800 — ?). В Астрахані Шевченко жив з 5 по 22 серпня 1857 р., чекаючи пароплава до Нижнього
Новгорода. Тут він виконав малюнок [1]«В Астрахані».
...внезапно согласился дать мне пропуск прямо в Петербург. — У розпорядженні генерал-
ад’ютанта В. О. Перовського від 28 травня 1857 р. про звільнення від військової служби

Шевченка і ще 67 рядових «из политических преступников» окремо зазначалося: «...чтобы они

до окончательного увольнения их на родину имели жительство в г. Оренбурге под секретным

полицейским надзором» (Тарас Шевченко : Документи та матеріали до біографії. — С. 282).
Це уточнення коменданту I. О. Ускову не було повідомлено, і він погодився видати Шевченку

квиток про те, що той «уволен от службы и ныне по желанию его отправлен на местожительство

свое в г. С.-Петербург» (Там само. — С. 284). Така «свавільність» викликала велике офіційне
листування. [2]Пояснюючи своє рішення, І. О. Усков писав: «...из числа помянутых чинов рядовой
Тарас Шевченко обратился ко мне с убедительною просьбою о выдаче ему билета на следование

его на место жительства в С.-Петербург прямо отсюда, не заходя в Уральск, — по примеру тому,
как был выдан билет от меня уволенному от службы напред сего унтер-офицеру Балинскому,
— в том уважении, дабы он, Шевченко, мог воспользоваться без излишних издержек и потери

времени проехать на место жительства ближайшею дорогою чрез город Астрахань. Принимая с
своей стороны во внимание, что отправление Шевченки к батальонному штабу в г. Уральск [...]
сделает ему разницу более тысячи верст лишних [...] я, по соображению всех сих обстоятельств,
решился выдать Шевченке 1-го сего августа билет за № 1403 на проезд его к месту жительства
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в г. С.-Петербург впредь до высылки ему настоящего паспорта откуда следует и уведомил о

сем командира 1-го батальона от 1-го августа за № 1406-м» (Там само. — С. 286). Пояснения

не були визнані задовільними. І. О. Усков отримав суворе зауваження командира Окремого

Оренбурзького корпусу (Там само. — С 289).

Попередній запис [3]29 липня.

1. http://kobzar.univ.kiev.ua/draws/description/401.html

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/55178.html

3. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/47009.html

1.5.6 6 серпня 1857 року (2007-08-06 10:12)

6 [августа]

Астрахань — это остров, омываемый одним из протоков Волги, перерезанный рядом вонючих

болот, называемых рекою Кутумом, и каналом, ни в чем не уступающим реке Кутуму. Полуостров
этот окружен густым лесом мачт и уставлен живописными бедными лачугами и серыми, весьма
неживописными деревянными домиками с мезонинами, не похожими на лачуги потому только,
что из них выглядывают флотские и вообще официальные физиономии. Всю эту огромную

безобразную серую кучу мусору венчают зубчатые белые стены Кремля и стройный великолепный

пятиглавый собор московской архитектуры 17-го столетия. Таков город Астрахань. Но не таким
он мне представлялся, когда я, подходя к Бирючей Косе (главная застава в устьях Волги), увидел
сотни, правда, безобразных кораблей, нагруженных большею частию хлебом; мне представлялась
Венеция времен дожей, а оказалось — гора мышь родила. А проток Волги, окружающий

Астрахань и сообщающий ее с Каспийским морем, глубиной и шириной Босфору не уступит.
Но проток этот омывает не Золотой Рог, а огромную кучу вонючего навоза. Где же причина

этой нищеты (наружной) и отвратительной грязи (тоже наружной) и, вероятно, внутренней? Где

эта причина? В армяно-татарско-калмыцком народонаселении или в другой какой политическо-
экономичской пружине? Последнее вероятнее. Потому вероятнее, что и другие наши губернские
города ничем не уступают Астрахани, исключая Ригу.
Из множества частных пароходов теперь ни одного нет в Астрахани по причине Макарьевской

ярманки. Пароход «Меркурий» возвратится в Астрахань не прежде 15 августа, а к 20 августа

нагрузится и пойдет в Рыбинск и меня довезет до Нижнего. А пока я волею-неволею делаюся

соглядатаем сего нарочито грязного города.

6 серпня

...по причине Макарьевской ярманки. — Мовиться про Нижньогородський ярмарок, що

відбувався щороку в липні — серпні; до 1817 р. проводився поблизу Макаріївського монастиря

в Нижньогородській губернії, згодом був переведений до Нижнього Новгорода. У ньому брали

участь не лише російські, а й східні та західноєвропейські купці.
Пароход «Меркурий»... — Мається на увазі пароплав компанії «Меркурій».
Рибінськ — повітове місто Ярославської губернії, велика пристань на Волзі.
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Варіанти:
Астрахань — это остров / Астрахань: полуостров
окружен густым лесом / окружен темны[м]
официальные физиономии / официальные рожи

сообщающий ее с Каспийским морем / служащий ей

а огромную кучу / а ку[чу]
Где же причина / Но где причина

Последнее вероятнее. / Не знаю

делаюся соглядатаем / делаюся наблюдателем

1.5.7 Невідома картина Шевченка (2007-08-06 10:29)

За повідомленням аукціонного дому [1]Art Palace на

Вінничині знайдено картину, яка ймовірно належить роботі Т. Г. Шевченка. Твір датується

серединою XIX ст. і має підпис, нанесений одночасно зі створенням, ідентичній відомим підписам

Кобзаря. Зображено краєвид невеликого українського містечка.

Поки автентичність шевченкознавцями ставиться під сумнів. «Вони не довіряють підпису,
неукраїнській зовнішності людей, зображених на картині, а також тому, що картина зроблена

у вертикальній площині. За їхніми словами, більшість полотен Шевченка написані саме у

горизонтальній площині.» (День, 4.viii.2007).

Посилання:
http://www.day.kiev.ua/185616/ Замітка в газеті «День»
http://artpalace.com.ua/ru c01 novosti.html Аукціонний дім «Art Palace»
http://www.nrcu.gov.ua/index.php?id=4 &listid=49525
http://www.podrobnosti.ua/culture/painting/2007/07/24/443429.html

1. http://artpalace.com.ua/ru_c01_novosti.html
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1.5.8 7 серпня 1857 року (2007-08-07 08:33)

7 [августа]

Ай да Астрахань! Ай да портовый город! Ни одного трактира, где бы можно хоть как-нибудь
пообедать, а о квартире в гостинице и говорить нечего. Зашел я в одну сегодня из так

называем[ых] гостиниц на Косе Герап (на астраханском Золотом Роге), спросил чего-нибудь
поесть. И запачканный вертлявый половой отвечал мне, что все, что прикажете, все есть, кроме
чаю. А на поверку оказалось, что ничего не имеется, кроме чая, даже обыкновенной ухи. Это в

Астрахани, в городе, который половину огромного русского царства кормит осетриной! И если бы

не приехал сюда, по делам службы, двумя месяцами прежде меня, Новопетровского укрепления
плац-адъют[ант] Бурцов, то мне пришлось бы ночевать если не на улице, так в калмыцкой кибитке.
Они здесь так же чисты, как и грязные лачуги, но гостеприимнее. Спасибо Бурцову, он приютил
и накормил меня в этом негостеприимном улусе.

7 серпня

Бурцов — Бурцев Лев Олександрович, плац-ад’ютант Новопетровського укріплення, підпоручик.
У 1856 — 1857 рр. входив до кола осіб, близьких до сім’ї І. О. Ускова, де зустрічався з Шевченком.

Варіанти:
Зашел я в одну сегодня из так называем[ых] гостиниц на Косе Герап / Зашел я в одну из так

называе[мых] гостиниц на Косе
запачканный вертлявый половой / запачканный половой

1.5.9 8 серпня 1857 року (2007-08-08 12:05)

8 [августа]

На человека, прозябавшего, как я, семь лет в нагой пустыне, всякий, даже богоспасаемый

город Белебей (самый ничтожный городишка Оренбургской губернии), должен бы был сделать

приятное впечатление. Со мной случилося не так. Стало быть, я не совсем еще одичал. Это

хорошо. Сегодня поутру вышел я в город с намерением отыскать колбасную лавку, чтобы

запастись прочной провизией для дороги и попристальнее всмотреться в наружность города.
Проходя по Московской улице (Невский проспект), у меня начало сглаживаться первое неприятное
впечатление. Улица хоть куда. Дома большею частию трехэтажные, украшенные снизу,
как водится, вывесками, преимущественно голубыми с золотом. Из лавок, преимущественно
галантерейных, выглядывают вяло красивые армянские, а изредка и персидские выразительные

физиономии. Гостиный двор, несмотря на массу, здание легкое и даже грациозное, здание во

вкусе Гваренги. Губернаторский дом тоже здание массивное, в отношении к частным домам,
бельэтаж а-ля ренессанс, смотрит весело, вроде бонтонного отеля, поддерживаемый массивною

галереєю аркад, под которыми помещаются лавки с разными благородными товарами, в том

числе и с кумысом. Сначала меня это поразило своей дисгармонией — в жилище представителя

верховной власти лавки с разными товарами, в том числе и с кумысом. Странно. Но как

мирная промышленность не может иначе процветать, как под эгидою власти, то я на этой

мысли помирился и пошел далее. Обойдя вокруг покрытый пылью сквер, я вышел в дру[гу]ю,
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параллельную Московской, улицу, уже менее украшенную вывесками и армянами. Из этой ничем
особенно не примечательной улицы я взял налево и, перейдя деревянный мост, очутился за

Кутумом.
Пройдя шагов сто по улице, перед домом, наружностию своей напоминающим загородный

трактир средней руки, деревянный, одноэтажный, с бельведером, и по широкой, окружающей
бельведер галерее, усатый кавалер в сером пальтосак и с серебряным Георгием прохаживается и

с достоинством посматривает на снующихся плебеев, калмыков и татар. Настоящий гренадер

под фирмою Лон-лакея. Не дворянское ли это астраханское собрание? — подумал я и

хотел идти далее, как мне мелькнула в глазах над воротами желтая табличка с надписью:
«Дом Сапожник[ов]а». Не будь Александр Александрович Сапожников бриллиантового звездою

астраханского горизонта и безмездным астраханским метрдотелем, я зашел бы к нему, как

старому знакомому, но эти великолепные его недостатки меня остановили.
За домом и садом Сапожникова видны вдали лачуги. Я как живописец люблю шляться по этим

грязным живописным закоулкам, но как человек, искренно любящий человека, я перед домом

миллионера сделал налево кругом и вскоре очутился в центре города.
В центре города, т. е. на Московской улице, зашел я в гостиницу под фирмою «Москва»,
спросил себе пару чаю и уселся в компании татар и армян. Машину накрутил какой-то молодец
в солдатской шинели, и она задребезжала увертюру «Роберта-Дьявола». Несмотря на отсутствие
всякой гармонии, меня тронула, и до слез тронула, эта изуродованная красавица мелодия. Значит,
я давно уже не слушал ничего и похожего на музыку. Барабан и горн очерствил мой слух, но не

очерствил сердца, воспринимающего прекрасное.
После увертюры «Роберта» машина зашипела «Уж как веет ветерок». Я и это шипение прослушал

с наслаждением и, почти примиренный с Астраханью, заплатил пятиалтынный за чай, вышел на

улицу.
Московская улица. Существует ли хоть один губернский город в России без Московской улицы?
Кажется, нет. А без колбасной лавки существуют многие губернские города, в том числе и

портовый город Астрахань. Дрянь, никуда не годный портовый город Астрахань. Я обошел

все главные и неглавные улицы. Прочитал всех цветов большие и малые вывески, говорившие
большею частию о продаже чихиря и панских товаров, но ни одна из них не сказала о продаже

копченых колбас. Эх, немцы, немцы сарептские, и вы акклиматизировались, а я наверняка

рассчитывал на вашу стойкую колбасолюбивую натуру.
После обеда, по наставлению Авдотьи, кухарки Бурцова, пошел я отыскивать немецкую булочную,
в которой, по ее словам, продаются и немецкие колбасы. Топография города уже мне более

или менее известна. И я, по указаниям той же Авдотьи, без особенного труда нашел немецкую

булочную. Добродушная круглая физиономия немца вытянулась и осторожно улыбнулась, когда я
вместо булки спросил колбасу. Но как я не шутя спрашивал, то немец не шутя и отвечал мне, что
он булочный, но не колбасный мастер, и что колбасного мастера во всем городе нет ни одного, и
что если в сарептской лавке я не найду этого товару, то до самого Саратова я не увижу ни одной
колбасы. Но так как сарептская лавка, по сказаниям того же немца, весьма не близка к центру

города, то я и отложил мои поиски до завтрашнего дня.
Сегодня 8-е августа. Сегодня выйдет почтовая лодка из Новопетровского укрепления в Гурьев-
городок и возьмет с собою Фиялковского и прочих освобожденных вместе со мною. Желаю тебе

лучшей будущности, Фиялковский, ты вполне ее достоин. На расставаньи он и Мостовский дали

мне свои будущие адресы, но едва ли у нас завяжется когда-нибудь переписка, потому что я

не принадлежу к касте пустомелей, а они, как люди более меня практические, тоже не будут

переливать из пустого в порожнее. Но я всегда сохраню воспоминание об вас, мои благородные

друзья.

8 серпня

Белебей — повітове місто Оренбурзької губернії (засноване 1757 р.), центр башкирського кантону.
...Гваренги... — Кваренгі Джакомо (1744 — 1817) — італійський архітектор; жив з 1780 р. в Росії,
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створив у Петербурзі архітектурні споруди класичного стилю— Смольний, будинок Академії наук,
Ермітажний театр та ін.
...с серебряным Георгием... — Російський орден святого великомученика Георгія Побідоносця,
запроваджений 1769 р. для нагороди офіцерів і генералів за бойові заслуги та вислугу років. У

1807 р. запроваджено знак цього ордена для нагороди «нижніх військових чинів» за бойові заслуги.
Сапожников Олександр Олександрович (1833 — 1887) — астраханський купець першої гільдії,
рибопромисловець-мілйонер. Шевченко знав О. О. Сапожникова ще на початку 40-х років у

Петербурзі, коли навчався в Академії мистецтв, а юний Олександр брав у нього уроки малювання.
Знайомство відновилося 16 серпня 1857 р. в Астрахані. В будинку Сапожникових містилась «штаб-
квартира» експедиції К. М. Бера, який не раз приїздив на Мангишлак, тому Шевченко і називає

Сапожникова «безмездным астраханским метрдотелем».
«Роберт-Диявол» — опера французького композитора Джакомо Мейєрбера (1791 — 1864).
«Уж как веет ветерок» — пісня з популярної опери російського композитора О. М. Верстовського
(1799 — 1862) «Аскольдова могила» (1835).

Варіанти:
Из лавок / В лавках

выглядывают вяло красивые / выглядывают красивые

а-ля ренессанс / а-ля рококо
в жилище / Жилище

с серебряным Георгием / с Георг[ием]
мелькнула в глазах желтая табличка / мелькнула в глазах т[абличка]
под фирмою «Москва» / под фирмою Тарки [?]

1.5.10 9 серпня 1857 року (2007-08-09 07:13)

9 [августа]

В 5 часов утра пошел я от нечего делать на косу (пристань) проведать моих новопетровских

аргонавтов, так быстро переплывших со мною Хвалынское море. Рыбу они свою продали, купили
хлеба и с этим золотым руном отплывут завтра к пустынным берегам полуострова Мангишлака.
Желаю вам счастливого плавания, бесстрашные плаватели. Поклонитеся от меня прибрежным

скалам, на которых я провел столько бессонных ночей. Поклонитеся от меня коменданту и

благородному Мостовскому. И больше никому.
Простившись с аргонавтами, я прошел на малые исады (съестной базар). Кроме фрукт[ов],
огородной зелени и хлеба печеного, на этих исадах я ничего не заметил, мясо не продается по

случаю поста, а рыба продается на лодках. Публика рыночная, как и везде, перекупки, повара
и кухарки, изредка попадается заплывшая жиром купчиха-гастрономка да такого же содержания

особа духовного чина, сугубо рачащая о плоти греховной. У щеголя краснобородого кизылбаша

купил я за 5 копеек серебра 5 головок чесноку (это добро доставляется сюда из Персии) и

отправился в Кремль полюбоваться вблизи красавцем собором. Он, как щеголь 17-го века,
красуется в кружевах перед всем городом.
По слухам знаю я о существовании книги под названием «Описание города Астрахани». Но о

приобретении ее здесь, на месте, и помышлять нечего. Город, не имеющий книжной лавки,
значит, и читателей не имеет. А как бы кстати иметь теперь в руках эту книгу. Там, верно,
помещены документальные сведения о времени построения Кремля и собора, как главные

украшения города. Кто же мне заменит эту дорогую книгу? К кому обратиться мне с моим
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любопытством? И как ранняя обедня еще не отошла, то я пошел прямо в собор с целию встретить

там священника и обратиться к нему с моей антикварской любознательностью. К счастию моему,
я встретил самого ключаря собора отца Гавриила Пальмова. Так он мне рекомендовался. Но
удовлетворить мое любопытство сегодня он не мог по недостатку времени и назначил мне

свидание в соборе в воскресенье после поздней обедни. Подожду.

9 серпня

...Хвалынское море... — давньоруська назва Каспійського моря.
Кизилбаші (тюрк. — червоноголові) — об’єднання тюркських кочових племен в Ірані; в минулому
становили головну військову силу шаха.
...в Кремль... — Астраханський кремль збудований у XVI ст.
...красавцем собором. — Астраханським кафедральним Успенським собором, закладеним 1698 р.
...книги под названием «Описание города Астрахани». — Мовиться про книгу «Записки об

Астрахани» (М., 1841); її автором був М. С. Рибушкін (1792 — 1849), історик-краєзнавець,
директор астраханських училищ.
...отца Гавриила Пальмова. — Пальмов Гавриїл Якович — ключар Успенського собору.

Варіанти:
как щеголь 17-го века / как средневековый [?] щеголь
главные украшения / интереснейшие

1.5.11 10 серпня 1857 року (2007-08-10 10:05)

10 [августа]

Ходил в контору «Меркурия» узнать, скоро ли прилетит этот сын Юпитера. И мне сказали,
что его ожидают не ближе 15 августа, а к 20 августа выйдет обратно в Нижний. Ожидание,
как всякое ожидание, несносно. Но к этому ожиданию лепятся еще издержки, которые я

думал устранить, прилепившись у Бурцова на квартире. А он, как на грех, вздумал жениться

(это общая слабость Новопетровского гарнизона). 17 августа у него свадьба, и я, разумеется,
оказался совершенно лишним человеком. С целью отыскать себе угол на несколько дней, пошел
я шляться по переулкам вокруг конторы «Меркурия». Здесь все заперто, кроме скворешниц на

высоких шестах, свидетельствующих о жилищах меломанов. Постучался я в несколько запертых

ворот наугад, потому что билетиков здесь над ворота[ми] не приклеивают, как это водится в

порядочных городах. После долгих поисков удалось мне открыть наемный чулан с миниатюрным
окном, выходящим прямо на помойную яму. На безрыбьи и рак рыба, на безлюдьи и Фома

человек, говорит пословица. Вследствие этой мудрой пословицы, с завтрашнего дня я ночую в

чулане за 20 коп. серебра в сутки, 6 рублей в месяц чулан с помойною ямой! Да это хоть и в

Сан-Франциско, так впору.
Давши задаток, я пришел к Бурцову, и, по случаю духоты и пыли на улице, я пробыл весь день

в комнате, написал радостные письма друзьям моим Лазаревскому и Герну. Кухаренку напишу
завтра. Ожидаю от него ответа на «Москалеву криныцю». Не знаю, что значит его молчание?
Перед вечером вышел я, как говорится, и себя показать и на людей посмотреть. Вышел я

на набережную канала. Здесь это Англинская набережная, в нравственном отношении, а в

физическом — деревянная, досчатая. Канал сам по себе дрянь. Но как дело частного лица, это
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произведение гигантское, капитальное. Я не мог добиться время его построения, узнал только,
что он построен на кошт некоего богатого грека Варвараци. Честь и слава покойному эллину. Так
на этой-то набережной по вечерам рисуется цвет здешнего общества.
Женщины здешние ненатурально белы и преимущественно чахоточны. Мужчины вообще в

белых фуражках с кокардою, не исключая и мужчин гражданского ведомства. Непонятная

любовь к ливрее. Нередко попадаются львы и львицы, эти повсеместные плотоядные не

климатизируются, они и здесь такой же шерсти, как и в Архангельске, как и везде. Плебейская же
физиономия калмыка и татарина здесь редко покажется, ее место на исадах и в грязных переулках.
Всматриваясь пристальнее в господствующую здесь узкоглазую физиономию калмыка, я нахожу в
ней прямодушное, кроткое выражение. И эта прекрасная черта благородит этот некрасивый тип.
Вернейшие слуги и лучшие работники здесь суть калмыки. Любимый цвет — желтый и синий,
пища — какая угодно, не исключая и падали. Место жительства — кибитки, а занятия — рыбная

ловля и вообще тяжелая работа. Мне понравились эти родоначальники монгольского племени.

10 серпня

Ходил в контору «Меркурия»... — В Астрахані перебувало представництво пароплавної компанії

«Меркурій» (головна контора компанії — в Нижньому Новгороді). Меркурій в римській міфології

— бог торгівлі, покровитель мандрівників.
Сан-Франціско — місто на заході США, в штаті Каліфорнія, що прославилося своїм багатством.
...написал радостные письма друзьям моим... — Відомий лише один лист, датований 10 серпня

1857 р. — Бр. Залеському. Лист до М. М. Лазаревського був написаний лише 14 серпня, до Я. Г.
Кухаренка — 15 серпня 1857 р. Листа К. І. Герну або інших згадок про нього не виявлено.
Ожидаю... ответа на «Москалеву криныцю». — Лист Я. Г. Кухаренка від 7 серпня 1857 р. не

застав Шевченка в Астрахані, він отримав його лише 10 лютого 1858 р. в Нижньому Новгороді.
...Англинская набережная... — Англінською Шевченко називає набережну каналу в Астрахані,
зіставляючи її з Англійською набережною у Петербурзі.
...построен на кошт ... грека Варвараци. — Варварацці Іван Андрійович (1750 — 1825) —
астраханський рибопромисловець, який багато зробив для благоустрою міста.

Варіанти:
как всякое / как и всякое

все заперто, кроме скворешниц / все заперто и то[лько]
Постучался я в несколько запертых ворот / постучался я наугад

окном, выходящим прямо / окном п[рямо]
написал радостные письма / написал письма

Ожидаю от него / от [него]
Непонятная любовь к ливрее. Нередко попадаются львы и львицы / Нередко попадаются львы

и львицы

1.5.12 Дозвіл на проїзд до Петербурга. 1 серпня 1857 р. (2007-08-11 07:34)

№ 452. 1857 р., серпня 1. Квиток, виданий Т. Г. Шевченкові комендантом Новопетровського

укріплення І. О. Усковим на право проїзду до Петербурга

№ 1403-й
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Билет

Предъявитель сего, служивший в Ново-Петровском укреплении линейного Оренбургского

батальона № 1-го, рядовой из бывших художников С.-Петербургской Академии художеств Тарас

Григорьев Шевченко, согласно предписания командира означенного батальона от 26 июня за

№ 1651-м, последовавшего к заведывающему здесь двумя ротами того же батальона, а мне

сообщенного в его рапорте от 29-го июля за № 535-м, по высочайшему повелению уволен от

службы и ныне по желанию его отправлен на местожительство свое в г. С.-Петербург. Вследствие
чего прошу покорнейше г. г. начальствующих по тракту чинить Шевченко свободный пропуск, а
также и на месте в С.-Петербурге впредь до высылки ему откуда следует надлежащего паспорта

на свободное проживание, в удостоверение чего дан сей билет за надлежащим подписом с

приложением казенной печати.

Укрепление Ново-Петровское, августа 1-го дня 1857 года.
Ново-Петровский комендант, состоящий по армейской пехоте майор Усков
За плац-адъютанта прапорщик Хитрин

1.5.13 11 серпня 1857 року (неділя) (2007-08-11 09:06)

11 [августа]

После поздней обедни в соборе обязательный отец Гавриил показал мне ризницу собора,
замечательную немногими, но по достоинству работы и старины весьма редкими вещами.
Первое, что он мне показал, это плащаница, шитая шелками и золотом, времен Ивана Грозного
и, по преданию, отбитая у Марины Мнишек. 2. Печатное, плохо сохранившееся Евангелие

1606 года. 3. Сакос, шелками и золотом шитый, епископа Иосифа, убиенного Разиным. 4.
Фелон, шелками и золотом шитый, того же епископа. 5. Архиерейский посох удивительно

тонкой работы, дар царя Бориса Годунова. 6. Серебряный ковш искусной работы, дар царя

Петра Первого 1701 года. Огромный потир венецианской работы 1705 года. Время заложения

собора — 1698 года, и освящения — 1710 года 14 августа. На вопрос мой, кто был архитектором
этого колоссального и прекрасного собора, отец Гавриил отвечал — простой русский мужичок.
Не мешало бы Константину Тону поучиться строить соборы у этого русского мужичка. Я,
разумеется, не противуречил и спросил его о времени построения Кремля. Он отвечал: «Борисом
Годуновым. А малый Троицкий собор построен царем Иваном Грозным вскоре после взятия у

татар Астрахани», — прибавил он, замыкая ризницу. И на том спасибо.

11 серпня

Іван Грозний (1530 — 1584) — перший російський цар (1547 — 1584).
Сакос — частина одягу священика; одягається на підризник.
...єпископа Иосифа, убиенного Разиным. — Митрополит Іосиф був убитий в Астрахані під час

повстання Степана Разіна.
Фелонь — риза священика.
Борис Годунов (бл. 1552 — 1605) — російський цар (1598 — 1605).
Потир — велика чаша, яка використовувалася для освячення вина під час причастя.
...кто был архитектором этого колоссального и прекрасного собора... — Зодчим Астраханського

Успенського собору був селянин Дорофей М’якишев. За цю працю йому було заплачено 100
карбованців (Рыбушкин М. С. Записки об Астрахани. — М., 1841. — С. 30).
Тон Костянтин Андрійович (1794 — 1881) — архітектор, чех за походженням, працював у Росії.
Наслідував зовнішні риси давньоруського і візантійського зодчества. Цей псевдоруський стиль
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Миколою I був визнаний офіційним. За проектами К. Тона в Росії будувалися численні церкви.

Варіанти:
Евангелие 1606 года. / Евангелие време[н]
4. Фелон / Фе[лон]
ковш искусной работы, дар царя / ковш искусной работы ца[ря]
простой русский мужичок. Не мешало бы Константину Тону поучиться строить соборы у этого

русского мужичка. Я, разумеется, не противуречил / простой русский мужичок. Я, разумеется, не
противуречил

1.5.14 12 серпня 1857 року (2007-08-12 07:01)

12 [августа]

В 7 часов утра пришел сверху пароход «Князь Пожарский», принадлежащий компании «Меркурия».
Я пошел в контору справиться о его обратном рейсе. Определительно в конторе мне ничего не
сказали. Хотел взять билет, и его не дали за отсутствием главного приказчика. В надежде на

скорое отплытие и по случаю умеренной духоты, я пошел шляться из улицы в улицу, не теряя

надежды отыскать хоть какую-нибудь колбасную лавку. Но увы! Кроме пыли, смраду и вечной

вывески — продажа чихиря, я ничего не встретил.
Чем дальше в лес, тем больше дров. Возвращаясь из сарептского магазина, в котором все

есть, кроме копченой колбасы и сарептской горчицы в банках, ругнул я моих приятелей-немцев,
разумеется, выйдя на улицу. Полюбовался вычурно-грубой старой архитектурой церкви Рождества
Богородицы, морского ведомства. И по наставлению отца Гавриила пошел отыскивать градскую

библиотеку. Против губернаторского сквера прочитал я на бледно-голубой вывеске: «Публичная
библиотека для чтения». «Браво, — подумал я, — в Астрахани публичная библиотека. Стало

быть, и чтецы имеются». Замарашка мальчуган указал мне вход в это святилище, и я благоговейно
поднялся во второй этаж и вступил в единственную залу библиотеки. Библиотекарь, в сертуке

с красным воротником и с гренадерскими усами, которого я принял за полицейского чиновника,
сказал мне, что книги Рыбушкина «Описание города Астрахани» в настоящее время в библиотеке
не имеется, а что она находится у бухгалтера общественного призрения Васильева. Я объяснил

ему, что я нездешний, но он все-таки послал меня в приказ общественного призрения. Делать
нечего, отправился к помянутому бухгалтеру Васильеву. И от сего почтенного старичка получил

надежду прочитать книгу Рыбочкина завтра в 9 часов утра.

12 серпня

...пароход «Князь Пожарский»... — Пароплав компанії «Меркурій», який здійснював пасажирські

та вантажні перевезення по Волзі, рухався із швидкістю 12 верст на годину, в дорозі перебував 14
— 16 годин на добу. Відстань від Астрахані до Нижнього Новгорода міг подолати за 12 — 13 діб,
проте, враховуючи відсутність розкладу, велику кількість мілин і необхідність зупинок на ремонт,
шлях у 2072 версти звичайно долався за три-чотири тижні. Даний рейс був завчасно повністю

«абонований» О. О. Сапожниковим, постійним клієнтом компанії «Меркурій».
... «Публичная библиотека для чтения»... — Астраханська публічна бібліотека, відкрита 19 червня
1838 р. Цей акт був «делом патриотического усердия и просвещенной ревности» багатих купців,
які придбали книжковий фонд і взяли на себе оплату «особого служителя» (Рыбушкин М. С.
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Записки об Астрахани. — С. 183).

Варіанти:
спросил его о времени / спросил о времени

Кроме пыли, смраду / Кроме пыли и смраду

я ничего не встретил. / я ничего не на[шел]
кроме копченой колбасы в банках / кроме копченой колбасы и сделанной

вычурно-грубой старой архитектурой / вычурно-грубой архи[тектурой]
пошел отыскивать / пошел иска[ть]
Делать нечего / И [делать нечего]

1.5.15 13 серпня 1857 року (2007-08-13 07:25)

13 [августа]

Переночевал кое-как в новой квартире, или, вернее, в чулане. Поутру пошел отворить ставню, и
меня какой-то сытый бородач окатил помоями из полоскательной чашки и меня же выругал за то,
что меня чорт носит спозаранку под окнами. Я ругнул его бородатым старым ослом и отправился

к Бурцеву чай пить. После чая написал Кухаренку письмо, нарочито небольшое. И с лоскутком

бумаги и кусочком карандаша пошел в Публичную библиотеку для чтения. Библиотекарь с

красным воротником и гренадерскими усами объявил мне, что бухгалтер Васильев не сообщил

еще желаемой мною книги. Я остался ждать, потому что бухгалтер Васильев вчера сам мне

обещал представить книгу в библиотеку непременно к 9 часам.
В ожидании «Описания города Астрахани» Рыбушкина я спросил каталог Публичной астраханской
библиотеки. Каталог тоже был на дому у какого-то важного лица (не у Сапожникова ли?), и
так без каталога в руках я увидел на полках запыленный «Вестник Европы», длинную фалангу

«Московского телеграфа», в нескольких экземплярах графа Хвостова, Державина, Карамзина, «Дух
законов» и Свод законов с прибавлениями, а остальные полки завалены творениями Дюма и Сю не

в подлиннике. О манускриптах, касающихся истории города и края, я, не знаю отчего, совестился
спросить.
Но что всего интереснее было для меня в этой Публичной библиотеке — это «Русский вестник»,
журнал, уже несколько лет издаваемый, а я его сегодня в первый раз вижу. В какой же я дикой

пустыне прозябал до сих пор.
Первая книжка «Русского вестника» за 1856 год попалась мне в руки, оглавление мне понравилось.
Там были выставлены имена Гоголя, Соловьева, Аксакова, имена, хорошо известные в нашей

литературе. Я развертываю книгу, и мне попалась литературная летопись. Читаю, и что же я

читаю? Наша славная-преславная Савор-Могила раскопана. Нашли в ней какие-то золотые и

другие мелочи, не говорящие даже, действительно ли это была могила одного из скифских царей.
Я люблю археологию. Я уважаю людей, посвятивших себя этой таинственной матери истории.
Я вполне сознаю пользу этих раскапываний. Но лучше бы не раскапывали нашей славной Савор-
Могилы. Странная и даже глупая привязанность к безмолвным, ничего не говорящим курганам.
Во весь день и вечер я все пел:

У степу могила

З вітром говорила.
Повій, вітре буйнесенький,
Щоб я не чорніла.
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13 серпня

...написал Кухаренку письмо... — Лист до Я. Г. Кухаренка датований 15 серпня 1857 р.
«Вестник Европы» — російський журнал, заснований М. М. Карамзіним; виходив у Москві в 1802
— 1830 рр. У літературному відділі брали активну участь Г. Р. Державін, І. І. Дмитрієв, В. А.
Жуковський, тут друкувалися твори деяких українських письменників (П. Гулака-Артемовського,
Л. Боровиковського, С. Шпигоцького та ін.).
«Московский телеграф» — російський літературно-науковий журнал, що видавався М. О.
Полевим у Москві в 1825 — 1834 рр. Був закритий за критику псевдопатріотичної драми Н.
В. Кукольника «Рука Всевышнего отечество спасла».
Хвостов Дмитро Іванович (1757 — 1835) — обер-прокурор Синоду, бездарний поет, об’єкт
численних пародій та епіграм.
Державін Гавриїл Романович (1743 — 1816) — російський поет. Карамзін Микола Михайлович

(1766 — 1826) — російський історик і письменник, автор дванадцятитомної «Історії держави
Російської» (1816 — 1829).
«Дух законов» — трактат французького філософа-просвітител Шарля-Луї Монтеск’є (1689 — 1755).
Свод законов с прибавлениями... — «Свод законов Российской империи», збірник діючих законів

(у 15 томах), опублікований 1832 р.
...завалены творениями Дюма и Сю... — Дюма Александр (Дюма-батько; 1802 — 1870), Сю
Ежен (1804 — 1857) — французькі белетристи; переклади їхніх творів користувались великою

популярністю у російського читача.
«Русский вестник» — російський літературний і політичний журнал, що виходив з 1856 р. в

Москві (редактор М. Н. Катков). У перші роки видання мав помірковано-ліберальий напрям.
Перша книжка журналу за 1856 р., що привернула увагу Шевченка, містила серед інших публікацій
неопублікований уривок з першого тому «Мертвих душ» М. В. Гоголя, знайдений в його

рукописах, працю С. М. Соловйова «Древняя Россия», розділ зі спогадів С. Т. Аксакова «Гимназия
— период второй»; друкувались також праці Т. М. Грановського, М. Н. Каткова та ін.
Соловйов Сергій Михайлович (1820 — 1879) — російський історик, з 1847 р. — професор

Московського університету, автор двадцятидев’ятитомнї «Истории России с древнейших времен»
(1851 — 1879).
Аксаков Сергій Тимофійович (1791 — 1859) — російський письменник, автор книжок «Семейная
хроника» (1856), «Детские годы Багрова-внука» (1858).
Наша славная-преславная Савор-Могила раскопана. — Так неточно зрозумів Шевченко розповідь

П. Леонтьева в журналі «Русский вестник» (1856. — № 1) про свіжу розкопку великого кургану на
Катеринославщині; справді ж у ній ідеться не про Савур-могилу, певно, відому поетові з думи про
втечу трьох братів з неволі, а про іншу — Лугову.

Варіанти:
каталог библиотеки. / а каталог, который б каталог без [которого?]
был на дому / был в руках

длинную фалангу / длинный [ряд?]
Карамзина, «Дух законов» / Карамзина и

«Дух законов» и Свод законов с прибавлениями, а остальные полки завалены творениями Дюма

и Сю не в подлиннике. / «Дух законов», а остальные полки завалены творениями Дюма и Сю.
Читаю, и что же я читаю? / Читаю, чи[таю]
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1.5.16 14 серпня 1857 року (2007-08-14 07:56)

14 [августа]

В продолжение ночи шел проливной дождь. И из пыльной, серой Астрахани поутру я увидел

Астрахань черную, грязную. Вооружившись туркменским чапаном, я пошел к Бурцову пить чай.
Потом отнес на почту письмо и пошел в библиотеку. Но сия Публичная библиотека, вероятно, по
случаю дождя и грязи была заперта. И я, поклонившись дверям сего недоступного таинственного

святилища, ушел восвояси с миром, дивяся бывшему.
И что мне этот Рыбочкин так завяз в зубах. Интереснейшее в Астрахани и без его указаний я

видел (соборную ризницу), а об остальном стоит ли хлопотать? Не стоит.

14 серпня

Туркменський чапан — верхній одяг, каптан.

1.5.17 15 та 16 серпня 1857 року (2007-08-15 07:40)

Записи від 15 до 20 серпня зроблені новими знайомими Шевченка, з якими він зустрівся в

Астрахані.

15 и 16 [августа]

В день Успения Пр[есвятой] Б[ого]р[одицы] встретил я в Астрахани старого моего бывшего

профессора Киевского университета, дражайшего и любимейшего нашего поэта, и встретил я

его с величайшею радостию в такой далекой стороне, которого я встретил, как отца, как брата,
как величайшего друга, и имел счастие прожить с ним несколько дней почти вместе.
Воспитанник Киевского университета

Иван Клопотовский

В тот же день и я был осчастливлен встречею с любимым и уважаемым мною поэтом

Тарасом Григорьевичем Шевченко, с которым я провожу эти дни, что оставит во мне глубокое

воспоминание навсегда.
Воспитанник того же университета

Степан Незабитовский

Я запишу в своем дневнике, что 16 августа я провел день с поэтом Малороссии Шевченко.
Евгений Одинцев

15 і 16 серпня

Клопотовський Іван Петрович — учитель історії та географії в астраханській гімназії. Навчався
в Київському університеті в 1845 — 1849 рр.; з 1850 р. служив в Астрахані, підтримував тісні

зв’язки із земляками, що прибували в це місто. Можна припустити, що І. П. Клопотовський знав
про перебування Шевченка в Новопетровському укріпленні від учасників експедиції К. М. Бера,
зокрема учителя гімназії К. І. Вейдемана. З Нижнього Новгорода 6 листопада 1857 р. Шевченко

писав І. Клопотовському. [1]Спогади І. Клопотовського надруковані в статті В. Кларка «Тарас
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Григорьевич Шевченко в Астрахани» (Русская старина. — 1896. — № 3. — С. 655 — 658).
Незабитовський Степан Андрійович (1829 — 1902) — молодший лікар 45-го флотського екіпажу в
Астрахані. Закінчив Київський університет 1854 р., був учасником Кримської війни (1853 — 1856).
18 серпня 1857 р. С. А. Незабитовський переписав собі в зошит Шевченкові твори «Чернець» і «А.
О. Козачковському». До цього ж зошита Шевченко переписав вірш «Ще як були ми козаками...»
(«Полякам») з дарчим написом «Степанові Незабитовському на пам’ять 20 августа 1857»; 12
лютого 1860 р. він надіслав йому в подарунок «Кобзар» 1860 р.
Одинцев Євтихій (Євген) Іванович (1831 — ?) — молодший лікар 46-го флотського екіпажу в

Астрахані. У 1855 р. закінчив Казанський університет. На час знайомства з Шевченком отримав

бронзову медаль на пам’ять про Кримську війну 1853 — 1856 рр.

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/464984.html

1.5.18 16 серпня 1857 року (2007-08-16 07:37)

Августа 16

С душевным восторгом я встретил и провел несколько часов с моим милым батьком, старым
казаком Тарасом Григорьевичем Шевченко, за что очень благодарен Богу, что Он довел меня

быть вместе с ним.
Федор Чельцов

16 серпня

Чельцов Федір Іванович (1826 — ?) — молодший лікар Астраханської стройової ластової роти.
У 1853 р. закінчив Київський університет. Брав участь в обороні Севастополя під час Кримської

війни. На пам’ять про зустріч в Астрахані поет подарував Ф. І. Чельцову посвідчення про те,
що на півострові Мангишлак «никакой эпидемической болезни не имеется» (Тарас Шевченко :
Документи та матеріали до біографії. — С. 283), на звороті якого записав уривок з поеми «Царі»
(«І поживе Адам на світі...») з дарчим написом «Федору Чельцову (И. Рогожину) на память 16
августа 1857 р.»; 1860 р. Шевченко надіслав йому «Кобзар» з дарчим написом — «Федорови
Чельцову (он же и Иван Рогожин) от автора 12 лютого 1860 року».

1.5.19 17 серпня 1857 року (2007-08-17 07:31)

17 [августа]

Иван Рогожин из дружбы к Перфилу поступил за него на полгода в солдаты; но как ни хитер и ни

изворотлив был бес, но никак не мог примениться к порядку, и его, бидного, драли, як Сидорову
козу, так что, когда прошло уже полгода, ему стыдно было показаться к своему набóльшему.
Бедный бес не рассчитал, что как наденет ранцы, то выходит крест, и так ему поистине пришлось

несть крест Господень, а Перфил, когда услышал от него рассказ о службе, сказал ему: «В чужие

сани не садись». С тех пор ни один бес уже не хотел служить в солдатах; а ты ж то, батьку, десять
лит пробув в ных. Офицеры, як почулы от Перфила о том, что Рогожин за него пробыл полгода,
выразили свой восторг словами: «Знатно, и бес побывал в наших руках».

Скрепил Иван Рогожин

Фельдфебель Перфил
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17 серпня

Запис народного анекдоту про чорта, який боявся солдатської служби, зроблено в щоденнику

Ф. Чельцовим. Анекдот, очевидно, побутував серед солдатів і матросів, учасників Кримської

війни. Жартівливий образ сатани — Івана Рогожина — став для Шевченка ніби псевдонімом Ф.
Чельцова, якого він називав «Рогожиным» і в дарчих написах, і в листі до І. П. Клопотовського
від 6 листопада 1857 р. Фольклорні джерела запису не виявлені.

1.5.20 18 серпня 1857 року (неділя) (2007-08-18 08:04)

18 [августа]

В. Кишкин, встреча со старым знакомым.

18 серпня

Кишкін Володимир Васильович (1825 — 1911) — військовий моряк, з 1857 р. — капітан пароплава

«Князь Пожарский». Знайомство Шевченка з ним могло відбутися ще в 40-х роках у Петербурзі,
але вірогідніше — у 50-ті роки в Новопетровському укріпленні, де В. В. Кишкін бував у службових
справах. Завдяки йому Шевченко вперше прочитав або почув нові твори, що поширювалися в

списках. Шевченко намалював портрет В. В. Кишкіна (нині не відомий).

1.5.21 19 серпня 1857 року (2007-08-19 08:13)

19 [августа]

Lekarz Karol Nowicki
Paweł Radziejowski
Tytus Szalewicz

19 серпня

Власноручний запис Новицького Кароля (Карла) Йосиповича (1823 — ?), старшого лікаря 44-го
флотського екіпажу, що базувався в Астрахані. У 1842 р. К. Новицький закінчив Віленську медико-
хірургічну академію; учасник Кримської війни 1853 — 1856 рр.
Власноручні записи Павла Радзєйовського і Титуса Шалевича; очевидно, вони були друзями і

земляками К. Новицького.

1.5.22 20 серпня 1857 року (2007-08-20 08:14)

Запис зроблено Томашем Зброжеком.
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20 [августа]

Krasomówstwo niewielu otrzymało w udziale; mnie zaś, pozbawionimu tego Boskiego daru, pozostaje
w milczeniu tylko podziwiać i hołdować twórczej twej potędze, Swięty narodowy wieszczumęczeniku
Małejrosii. Twoja dzisiejsza przytomność wśród nas zupełnie szczęśliwym mnie czyni i chwile obecne
nigdy się w mej pamięci nie zatrą. O, stokroć, stokroć błogosławię ten drogi dzień, w którym niebo
pozwoliło mi osobiście poznać się z tobą, gorliwy i nieulękły opowiadaczu słowa prawdy. Niech że słów
tych kilka przypominają ci [...] poetomalarzu głęboką czcią poważającego ciebie Tomasza Zbrożka.

20 серпня

Запис зроблено Томашем Зброжеком по-польськи. Переклад: «Красномовство не багатьом

випало на долю; мені ж, позбавленому цього божественного дару, лишається тільки мовчки

дивуватися й благословляти творчу твою могутність, святий народний пророче-мученику
Малоросії. Теперішнє твоє перебування серед нас робить мене цілком щасливим, і хвилини

спілкування ніколи не зітруться з моєї пам’яті. О стократ, стократ благословляю той дорогий

день, коли небо дало мені можливість особисто познайомитися з тобою, ревний і безстрашний

оповіснику слова правди. Нехай же ці кілька слів нагадують тобі [...] 1, поете-художнику, про
глибоку повагу шануючого тебе Томаша Зброжека». Зброжек Томаш (1821 — ?) — старший лікар

17-го робочого екіпажу в Астрахані. У 1850 р. закінчив Київський університет. Учасник Кримської

війни 1853 — 1856 рр. З червня 1856 р. служив у Астрахані. 1 Текст автографа пошкоджений.
Наступний запис [1]23 серпня.

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/54057.html

1.5.23 Натурщиця (2007-08-21 06:54)

1840

[1]

Натурщиця. Папір, акварель, бронза (16,3×20,5). [Пб.]. 1840
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[2]

http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7021.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev7021.htm
http://kobzar.univ.kiev.ua/draws/description/21.html

Зліва внизу аквареллю підпис автора і дата: Шевченко. 1840.

1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/YquH8SnHv_FUKKOdeA0ecg?feat=embedwebsite

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7021.htm

1.5.24 Запис у журналі правління Академії мистецтв про старанність Т. Г. Шевченка.
20 лютого 1840 р. (2007-08-22 07:22)

№ 44. 1840 р., лютого 20. Запис у журналі правління Академії мистецтв про старанність Т. Г.
Шевченка та інших сторонніх учнів Академії мистецтв

1840 года февраля 20 дня. В заседании правления императорской Академии художеств

происходило следующее:

Присутствовали:
Г. ректор В. Шебуев

Г. ректор В. И. Демут-Малиновский

Г. конференц-секретарь В. И. Григорович
Г. инспектор А. И. Крутов
. . . . . . . . . . . .
24. По рапорту смотрителя за рисовальными классами (по вх. кн. № 165) коим доносит об

усердии посторонних учеников Академии, посещающих рисовальные классы, а именно Павла

Жаркова, Василия Богданова, Ивана Ковшенкова, Григория Майсюрадзе, Алексея Волоскова,
Василия Раева, Тараса Шевченко, Готлиба Шведе, Ивана Дарагана и Евстафия Вернадского, что ж
касается до Александра Поддубенского, Петра Берхольце, Захара Рябкова и Константина Бушина,
то они вовсе не посещают рисовальных классов.
Определено: затребовать от Поддубенского, Берхольце, Рябкова и Бушина объяснения, почему
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они не посещают рисовальных классов и представить правлению, что исполнить конторе

Академии.

Граф Федор Толстой

Василий Шебуев

Авраам Мельников

конференц-секретарь Григорович

ЦДІА СРСР, ф. 789, оп. 19, № 1672, арк. 31, 31 зв. Оригінал.

1.5.25 23 серпня 1857 року (2007-08-23 07:16)

23 [августа]

С 15 по 22 августа был у меня в грязной и пыльной Астрахани такой светлый, прекрасный

праздник, какого еще не было в моей жизни. Земляки мои, большею частию кияне, так искренно,
радостно, братски приветствовали мою свободу и до того распростерли свое гостеприимство, что
лишили меня свободы самому вести свой журнал и взяли эту обязанность на себя. Благодарю
вас, благородные бескорыстные друзья мои. Вы подарили меня такою радостию, таким полным

счастием, которое едва вмещаю я в моем благодарном сердце. И память об этих счастливейших

днях я вношу не в прозаический журнал мой. Я внесу в сокровищницу моего сердца.
15 же августа вечером Зброжек случайно у Сапожниковых проговорился, что я в Астрахани. И 16
августа я возобновил старое знакомство с Александром Александровичем. Это уже был не шалун-
школьник в детской курточке, которого я видел в последний раз в 1842 году. Это уже был мужчина,
муж и, наконец, отец прекрасного дитяти. А сверх всего этого, я встретил в нем простого,
высокоблагороднейшего, доброго человека. Черта, характеризирующая семейство Сапожниковых.
Он, не знаю как надолго, оставляет Астрахань и до Нижнего Новгорода предложил мне каюту на
абонированном им пароходе «Князь Пожарский». Пятирублевый билет, взятый мною, я возвратил
в контору пароходной компании «Меркурий» с тем, чтобы он был отдан первому бедняку

безденежно. Капитан парохода «Князь Пожарский» Владимир Васильевич Кишкин распорядился

так, что вместо одного бедняка поместил на барже пять бедняков, не могших заплатить за место
до Нижнего даже по цалковому. Черта практически благородная.

23 серпня

Земляки мои... — Серед не названих у щоденнику земляків Шевченка в Астрахані — Муравський

Гнат Францевич (1824 — ?), молодший лікар 45-го флотського екіпажу, який одним із перших

зустрів Шевченка в Астрахані у серпні 1857 р.; Овсянников Микола Абрамович, діловод

контори астраханського порту, брат майбутнього нижньогородського приятеля Шевченка П. А.
Овсянникова.

Варіанти:
15 же августа вечером / 15 же августа Зброжек

встретил в нем простого, высокоблагороднейшего, доброго человека. / встретил в нем

вы[сокоблагороднейшео]
предложил мне каюту / предложил мне свою ка[юту]
Пятирублевый билет / Билет
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первому бедняку безденежно. / первому бедняку, отпра[вляющемуся?]
бедняка поместил на барже / бедняка н[а барже?]

Попередній запис [1]20 серпня.
Наступний запис [2]25 серпня.

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/53420.html

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/54764.html

1.5.26 Марія. Малюнок за поемою Полтава (2007-08-24 08:30)

[1]

Марія. Малюнок за поемою О. С. Пушкіна «Полтава». Папір, акварель, бронза (24,7×20,1).
[Пб.]. 1840.
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[2]

http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7022.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev7022.htm
http://kobzar.univ.kiev.ua/draws/description/22.html

Зліва внизу аквареллю дата і підпис автора: 1840 Шевченко.
В літературі зустрічається під іншими назвами та датами: «Мотря Кочубей в палатах Мазепи» та
«Сон Марии».

Еще Мария сладко дышит,
Дремой объятая, и слышит
Сквозь легкой сон, что кто-то к ней

Вошел и ног ее коснулся.
Она проснулась — но скорей

С улыбкой взор ее сомкнулся

От блеска утренних лучей.
Мария руки протянула

И с негой томною шепнула:
«Мазепа, ты?...» Но голос ей
Иной ответствует... о боже!
Вздрогнув, она глядит... и что же?
Пред нею мать...

1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/HldfPcCu4nHzQHRRHpr8dg?feat=embedwebsite

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7022.htm
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1.5.27 25 серпня 1857 року (неділя) (2007-08-25 06:00)

25 августа

Парохода «Князь Пожарский» буфетчик Алексей Панфилов Панов, отпущенник г-на Крюкова.

[1]Прослухати мелодію ([2]by [ LJ User: pan kotsky ])

[3]
Портрет скрипаля.

25 серпня

Запис (текстовий і нотний) зроблено рукою Панова Олексія Панфіловича — буфетника пароплава

«Князь Пожарский», музиканта-самоука, вільновідпущеного кріпака поміщика Крюкова Олексія

Єгоровича. У Нижньому Новгороді 30 вересня 1857 р. Шевченко хотів відвідати О. Панова, але
не знайшов його.

Попередній запис [4]23 серпня. Наступний запис [5]27 серпня.
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1. http://litopys.org.ua/pics/shev/schodennyk_noty.mid

2. http://olddance.org/downloads/111.mid

3. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/IljN1T4uRoduQZATR17a7Q?feat=embedwebsite

4. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/54057.html

5. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/55371.html

1.5.28 «Думи мої, думи мої...» Cічень — початок березня 1840 р., С.-Петербург.
(2007-08-26 08:01)

Думи мої, думи мої,
Лихо мені з вами!
Нащо стали на папері

Сумними рядами?..
Чом вас вітер не розвіяв

В степу, як пилину?
Чом вас лихо не приспало,
Як свою дитину?..

Бо вас лихо на світ на сміх породило,
Поливали сльози... Чом не затопили,
Не винесли в море, не розмили в полі?
Не питали б люди, що в мене болить,
Не питали б, за що проклинаю долю,
Чого нужу світом? «Нічого робить», —
Не сказали б на сміх...

Квіти мої, діти!
Нащо вас кохав я, нащо доглядав?
Чи заплаче серце одно на всім світі,
Як я з вами плакав?.. Може, і вгадав...

Може, найдеться дівоче
Серце, карі очі,
Що заплачуть на сі думи —
Я більше не хочу...
Одну сльозу з очей карих —
І... пан над панами!..
Думи мої, думи мої!
Лихо мені з вами!

За карії оченята,
За чорнії брови

Серце рвалося, сміялось,
Виливало мову,
Виливало, як уміло,
За темнії ночі,
За вишневий сад зелений,
За ласки дівочі...
За степи та за могили,
Що на Україні,
Серце мліло, не хотіло
Співать на чужині...
Не хотілось в снігу, в лісі,
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Козацьку громаду

З булавами, з бунчугами
Збирать на пораду...
Нехай душі козацькії

В Украйні витають —
Там широко, там весело

Од краю до краю...
Як та воля, що минулась,
Дніпр широкий — море,
Степ і степ, ревуть пороги,
І могили — гори.
Там родилась, гарцювала
Козацькая воля;
Там шляхтою, татарами
Засівала поле,
Засівала трупом поле,
Поки не остило...
Лягла спочить... А тим часом

Виросла могила,
А над нею орел чорний

Сторожем літає,
І про неї добрим людям

Кобзарі співають,
Все співають, як діялось,
Сліпі небораки,
Бо дотепні... А я... А я

Тілько вмію плакать,
Тілько сльози за Украйну...
А слова — немає...
А за лихо... Та цур йому!
Хто його не знає!..
А надто той, що дивиться
На людей душою —
Пекло йому на сім світі,
А на тім...
Журбою

Не накличу собі долі,
Коли так не маю.
Нехай злидні живуть три дні —
Я їх заховаю,
Заховаю змію люту

Коло свого серця,
Щоб вороги не бачили,
Як лихо сміється...
Нехай думка, як той ворон,
Літає та кряче,
А серденько соловейком

Щебече та плаче

Нишком — люди не побачуть,
То й не засміються...
Не втирайте ж мої сльози,
Нехай собі ллються,
Чуже поле поливають
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Щодня і щоночі,
Поки, поки... не засиплють
Чужим піском очі...
Отаке-то... А що робить?
Журба не поможе.
Хто ж сироті завидує —
Карай того, Боже!

Думи мої, думи мої,
Квіти мої, діти!
Виростав вас, доглядав вас —
Де ж мені вас діти?..
В Україну ідіть, діти!
В нашу Україну,
Попідтинню, сиротами,
А я тут загину.
Там найдете щире серце

І слово ласкаве,
Там найдете щиру правду,
А ще, може, й славу...

Привітай же, моя ненько!
Моя Україно!
Моїх діток нерозумних,
Як свою дитину.

Cічень — початок березня 1840 р., С.-Петербург.
[1]«Думи мої, думи мої...»

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev115.htm

1.5.29 Довідка коменданта Новопетрвського укріплення. 27 серпня 1857 р.
(2007-08-27 06:39)

№ 455. 1857 р., серпня 27. Довідка коменданта Новопетровського укріплення І. О. Ускова

генерал-майору Г. А. Фрейману з поясненням причин, що спонукали його видати Т. Г.
Шевченкові квиток до Петербурга, без заїзду в м. Уральськ

Доклад

Ново-Петровского коменданта майора Ускова
№ 1658, 27 августа 1857 года Укрепление Ново-Петровское

Инспектору Ново-Петровского укрепления, начальнику
артиллерийских гарнизонов Оренбургского округа, господину
генерал-майору и кавалеру Фрейману

Заведывающий здесь двумя ротами Оренбургского линейного № 1-го батальона капитан Косарев
рапортом от 29 прошлого июля за № 535-м донес мне, что подполковник Михальский
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предписанием от 26-го числа июня за № 1651-м дал ему знать о увольнении по высочайшему

повелению от службы унтер-офицеров: Александра Храбчинского, Эразма Ольшевского, Феликса
Феолковского, рядовых: Станислава Домарацкого и Тараса Шевченко, которых предписал

отправить к батальонному штабу в г. Уральск и выключить их из списочного состояния рот.
Как в предписании подполковника Михальского за № 1651-м ни о каких условиях не упоминалось

при увольнении от службы означенных лиц, а также на какой именно предмет требовались они

в Уральск, то, предполагая, что их требовали туда только с целью выдать им билеты и потом

отправить из Уральска всех вместе на родину, поэтому из числа помянутых чинов рядовой Тарас
Шевченко обратился ко мне с убедительною просьбою о выдаче ему билета на следование его

на место жительства в С.-Петербург прямо отсюда, не заходя в Уральск, — по примеру тому,
как был выдан билет от меня уволенному от службы напред сего унтер-офицеру Балинскому,
— в том уважении, дабы он, Шевченко, мог воспользоваться без излишних издержек и потери

времени проехать на место жительства ближайшею дорогою чрез г. Астрахань.
Принимая с своей стороны во внимание, что отправление Шевченки к батальонному штабу в г.
Уральск собственно только для получения билета на увольнение сделает ему разницу более тысячи

верст лишних, к тому же не видя из сообщенного подполковником Михальским распоряжения

начальства никаких ограничений, которые бы препятствовали увольнению Шевченки отсюда, и
потому не придавая особенной важности, если он не будет отправлен из Уральска, а отсюда, тем
более, что видя примеры увольнения уже многих подобных Шевченке лиц без всяких ограничений

и еще недавно было сделано распоряжение, как выше упомянуто, об отправлении прямо из

Новопетровска на родину в г. Вильно уволенного по высочайшему повелению от службы унтер-
офицера Балинского, бывше отданного в службу также за политические преступления, я, по

соображению всех сих обстоятельств, решился выдать Шевченке 1-го сего августа билет за №
1403 на проезд его к месту жительства в г. С.-Петербург впредь до высылки ему настоящего

паспорта откуда следует и уведомил о сем командира 1-го батальона от 1-го августа за№ 1406-м.
После того 23-го сего августа с почтового лодкою получено заведывающим здесь ротами

капитаном Косаревым приказ по батальону, где сказано, что помянутые выше нижние чины и в

том числе рядовой Тарас Шевченко по высочайшему повелению уволен от службы с воспрещением

въезда в обе столицы и жительства в них, с тем, чтобы все эти нижние чины имели жительство

впредь до окончательного отправления их на родину в г. Оренбурге.
А как рядовой Шевченко [1]1-го августа был уже мною отправлен в г. Астрахань с билетом на

проезд его в С.-Петербург, где он объявил свое место пребывания в С.-Петербургской Академии
художеств, то я вместе с сим сообщил в правление С.-Петербургской Академии художеств, чтобы
по прибытии рядового Тараса Шевченки в С-Петербург было ему объявлено о высочайшем

повелении не въезжать в обе столицы и не проживать в них, а немедленно возвратиться в г.
Оренбург, где он должен иметь место жительства впредь до окончательного увольнения его

оттуда на родину, к прежде выданный ему от меня билет возвратить ко мне; о чем сообщено

также и полициям по дороге его проезда: в Астраханскую, Нижегородскую, Московскую и

Петербургскую.
Почтительнейше докладывая о сем вашему превосходительству, я осмеливаюсь всепокорнейше

просить изложенное здесь обстоятельство повергнуть на милостивое благоусмотрение его

превосходительства господина корпусного командира, так как распоряжение мое о Шевченке

было без всякого умысла сделать что-либо против воли правительства, а единственно только

от несообщения капитану Косареву вполне о настоящем распоряжении высшего начальства в

первом предписании подполковника Михальского за № 1651-м, что и подало повод к такому

недоразумению, ибо если бы в предписании Михальского упомянуто было хотя только о том, что
вышепрописанные здесь чины по увольнении должны собраться в Оренбурге, то и тогда бы я не

осмелился отправить отсюда кого-либо из них на место жительства.

ДМШ, А-51, спр. 112, арк. 12 — 14, 14 зв. Відпуск.

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/50856.html
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1.5.30 27 серпня 1857 року (2007-08-27 08:37)

27 [августа]

Ночи лунные, тихие, очаровательно поэтические ночи! Волга, как бесконечное зеркало,
подернутая прозрачным туманом, мягко отражает в себе очаровательную бледную красавицу ночи

и сонный обрывистый берег, уставленный группами темных деревьев. Восхитительная, сладко
успокоительная декорация! И вся эта прелесть, вся эта зримая немая гармония оглашается тихими
задушевными звуками скрипки. Три ночи сряду этот вольноотпущенный чудотворец безмездно

возносит мою душу к творцу вечной [гармонии] пленительными звуками своей лубочной скрипицы.
Он говорит, что на пароходе нельзя держать хороший инструмент, но и из этого нехорошего

он извлекает волшебные звуки, в особенности в мазурках Шопена. Я никогда не наслушаюсь

этих общеславянских, сердечно, глубоко унылых песен. Благодарю тебя, крепостной Паганини.
Благодарю тебя, мой случайный, мой благородный. Из твоей бедной скрипки вылетают стоны

поруганной крепостной души и сливаются в один протяжный, мрачный, глубокий стон миллионов
крепостных душ. Скоро ли долетят эти пронзительные вопли до твоего свинцового уха, наш

праведный, неумолимый, неублажимый Боже?
Под влиянием скорбных вопиющих звуков этого бедного вольноотпущенника пароход в ночном

погребальном покое мне представляется каким-то огромным, глухо ревущим чудовищем с

раскрытой огромной пастью, готовою проглотить помещиков-инквизиторв. Великий Фультон!
И великий Ватт! Ваше молодое, не по дням, а по часам растущее дитя в скором времени

пожрет кнуты, престолы и короны, а дипломатами и помещиками только закусит, побалуется,
как школьник леденцом. То, что начали во Франции энциклопедисты, то довершит на всей

нашей планете ваше колоссальное гениальное дитя. Мое пророчество несомненно. Молю

только многотерпеливого Господа умалить малую часть своего бездушного терпения. Молю его

коснуться своим свинцовым ухом хоть одной полноты этого душу раздирающего вопля, вопля
своих искренних, простосердечных молителей.

27 серпня

Шопен Фридерик (1810 — 1849) — польський композитор і піаніст, основоположник польської

класичної музики.
Паганіні Нікколо (1782 — 1840) — італійський скрипаль-віртуоз і композитор.
И великий Ватт! — Уатт Джеймс (1736 — 1819) — англійський винахідник, удосконалив парову
машину. Паровий двигун Д. Уатта відіграв велику роль у переході до машинного виробництва.
...начали во Франции энциклопедисты... — Йдеться про французьких просвітителів — Дідро,
Д’Аламбера, Гольбаха, Гельвеція та ін., що у другій половині XVIII ст. об’єдналися навколо

видання «Енциклопедії, чи Тлумачного словника наук, мистецтв і ремесел» (35 томів, 1751 —
1780 рр.). Енциклопедисти були ідеологічними попередниками Великої французької революції

1789 р.

Варіанти:
очаровательную бледную красавицу / очаровательную кр[асавицу]
зримая немая гармония / зримая гармо[ни]я
Благодарю тебя, крепостной Паганини. / К[репостной?]
огромным, глухо ревущим чудовищем / огромным ре[вущим]
ваше колоссальное / ваше ве[ликое]
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1.5.31 Екзаменаційний список учнів натурного класу. 2 березня 1840 р.
(2007-08-28 07:31)

№ 45. 1840 р., березня 2. Екзаменаційний список учнів натурного класу Академії мистецтв

Список

по рисовальному месячному экзамену, происходившему 2 марта 1840 года

С натуры

3. С. Иванов спасибо 1 3. Михайлов 1 5. Вилевальд, Ковригин, Эйхен 7. Ершов, Шевченко,
Тихобразов 8. Липин 9. Иоахим, Раев 10. Жарков, Кузнецов 11. Воробьев, Захаров 13. Шведе,
Лебедянцев, Семенов, Денфер 14. Коцебу 17. Антонов, Шильцов 18. Крушкин 20. Бетенциоли

22. Бернатский 23. Ботман, Антонов 2-й 24. Миквиц ЦДІАСРСР, ф. 789, оп. 19, спр. 723, арк.
38. Оригінал. 1 Очевидно, помітка про винесення особливої подяки за рисунок. Ця помітка є і на
самому рисунку С. Іванова «Натурщик, що сидить», виконаному на екзамені.

1.5.32 28 серпня 1857 року (2007-08-28 09:00)

28 [августа]

Со дня выхода парохода из Астрахани, т. е. с 22 августа, я не могу ни за что, ни даже за

свой журнал, приняться аккуратно, как это было в Новопетровском укреплении. Я все еще не

могу и не желаю освобождаться из-под влияния, произведенного на меня в Астрахани моими

земляками. И повторившего это чудное влияние Александром Александровичем Сапожниковым

и всеми сопутствующими ему его родственниками и друзьями. Все они, начиная с хозяйки

(Нины Александровны) и хозяина, все они так дружески просты, так внимательны, что я от

избытка восторга не знаю, что с собою делать, и, разумеется, только бегаю взад и вперед по

палубе, как школьник, вырвавшийся из школы. Теперь только я сознаю отвратительное влияние

десятилетнего уничижения. Теперь только я вполне чувствую, как глубоко во мне засела казарма

со всеми ее унизительными подробностями. И такой быстрый и неожиданный контраст мне не

дает еще войти в себя. Простое человеческое обращение со мною теперь мне кажется чем-то
сверхъестественным, невероятным.
Берега Волги от Царицына и Дубовки с часу на час делаются выше, живописнее, очаровательнее.
И я не сделал еще ни одного очерка. Недосуг. Все книги всех русских журналов за текущий

год добрейший Александр Александрович предложил к моим услугам, и я только сегодня начал

читать «Королеву Варвару» Попова. И только начал. А журнал свой, который в эти дни

должен бы был наполняться такими очаровательными событиями, я совсем оставил, извиняя
себя невозможностью писать по случаю вздрагивания палубы. О как бы я желал продлить это

сладкое состояние, это чувство животворного, очаровательного бездействия.
Я оставил знойную степь в кителе и туркменском верблюжьем чапане. В Астрахани я думал

только о пологе от комаров. А север, к которому стремлюсь, мне и в голову не приходил. И

сегодня я мог бы быть порядочно наказан за невнимание к беловласому Борею, если бы не

выручил меня Александр Александрович. В продолжение ночи дул свежий норд-ост, и к утру

сделалось порядочно холодно, так порядочно, что не прочь бы был и от тулупа. А у меня, кроме
кителя и помянутого чапана, совершенно ничего не оказалось. Александр Александрович, спасибо
ему, предложил мне свое теплое пальто, брюки и жилет. Я с благодарностию принял все это, как
дар, ниспосланный мне свыше, и через минуту явился на палубе преображенным в настоящего

денди. Бог да наградит тебя, мой добрый Саша, за это братски дружеское преображение!
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28 серпня

...начиная с хозяйки... — Сапожникова Ніна Олександрівна (1837 — бл. 1900), дружина О. О.
Сапожникова, дочка управителя Астраханської казенної палати О. П. Козаченка. Зберегла ряд

портретів, які Шевченко виконав на пароплаві «Князь Пожарский».
...от Царицына и Дубовки... — Царицин — колишня назва Волгограда, в XIX ст. — повітове

місто Саратовської губернії, велика пристань на Волзі; Дубовка — пристань на Волзі, на 52 км

вище Царицина, у XVIII ст. — один із центрів пугачовського повстання.
...начал читать «Королеву Варвару» Попова. — Попов Ніл Олександрович (1833 — 1891),
російський історик, член-кореспондент Петербурзької Академії наук (з 1883 р.) Його розвідка

«Королева Варвара» була опублікована в журналі «Русский вестник» (1857. —№ 1) з підзаголовком
«Исторический рассказ».
Борей — у грецькій міфології бог північного вітру; зображався могутнім крилатим чоловіком із

сивою головою.

Варіанти:
с 22 августа / со д[ня]
всеми сопутствующими ему его родственниками / всеми его

и, разумеется, только бегаю взад и вперед / и, разумеется, ни[чего?]
и я только сегодня начал читать / и я не пр[очел?]
В Астрахани я думал только / В Астрахани мне и в [голову?]
принял все это / принял это

1.5.33 Запис у реєстрі Петербурзького цензурного комітету. 7 березня 1840 р.
(2007-08-29 08:02)

№ 46. 1840 р., березня 7. Запис у реєстрі Петербурзького цензурного комітету про рукопис

Шевченка «Кобзар»

№ Время вступления Заглавие книги или рукописи, имя сочинителя,
переводчика или издателя Число страниц От кого представлена Когда

отдана ценсору Время одобрения или неодобрения Имя ценсора Время

обратной выдачи Расписка получившего Когда поступила в ценсуру по

напечатании и № билета, выданного на выпуск в свет

103 [Марта 7] Кобзарь, малороссийские песни и стихотворения 20 От г.
Гребенки Марта 7 1 Корсаков Марта 7 Получил Иван Левченко2

ЦДІА СРСР, ф. 777, оп. 27, № 204, арк. 7 зв., 8. Оригінал.
1 Дозвіл на видання «Кобзаря», як зазначено на звороті титульної сторінки книги, дано цензором
П. О. Корсаковым раніше — 12 лютого 1840 р.
2 Підпис І. Левченка.

385



1.5.34 29 серпня 1857 року (2007-08-29 10:00)

29 [августа]

Берега Волги с каждым часом делаются выше и привлекательнее. Я попробовал сделать очерк

одного места с палубы парохода, но, увы, нет никакой возможности. Палуба дрожит, и контуры

берегов быстро меняются. И я с своим давнишним новопетровским предположением рисовать

берега матушки Волги должен теперь проститься. Сегодня с полуночи и до восхода солнца пароход
грузился дровами около Камышина, и я едва успел сделать легонький очерк камышинской

пристани с правым берегом Волги. Дров взято до Саратова, и, значит, я ближе Саратова ничего
не сделаю. Выше Камышина в 60 верстах на правом берегу Волги лоцман парохода пока[за]л мне
бугор Сеньки Разина. Это было на рассвете, и я не мог хорошо рассмотреть этой замечательной,
но неживописной местности. Исторический бугор этот, — я не знаю, почему его называют

бугром, — он и на вершок не выше окружающей его местности. И если бы лоцман мне не

указал его, я и не заметил бы этой ничтожной твердыни славного лыцаря Сеньки Разина, этого
волжского барона и, наконец, пугала московского царя и персидского шаха. Открытые большие

грабители испугались скрытого ночного воришки! Так белоголового великана хищника беркута

пугает иногда ничтожный нетопырь.
Самое плоское суздальское изображение прославленного предмета так же интересно, как и

самое изящное произведение живописи. Сознавая эту истину, мне еще досаднее, что я не мог

сделать ниже слабого очерка с этого весьма прославленного бугра. Солнце еще не всходило,
а бугор оставался за нами верстах в де[с]яти, и я должен был довольствоваться небольшим

фантастическим рассказом несловоохотливого лоцмана.
Волжские ловцы и вообще простой народ верит, что Сенька Разин живет до сих пор в одном из

приволжских ущелий близ своего бугра, и что (по словам лоцмана) прошедшим летом какие-
то матросы, плывшие из Казани, останавливались у его бугра, ходили в ущелье, видели и

разговаривали с самим Семеном Степановичем Разиным. Весь он, сказывали матросы, оброс
волосами, словно зверь какой, а говорит по-человечьи. Он уже начал было рассказывать что-то
про свою судьбу, как настал полдень, и из пещеры выполз змий и начал сосать его за сердце, а он
так страшно застонал, что матросы от ужаса разбежались куда кто мог. А за то его, приба[ви]л
лоцман, ежеденно змий за сердце сосет, что он проклят во всех соборах, а прокля[т] он за то, что
убил астраханского архиерея Иосифа. А убил он его за то, что тот его волшебству сопротивлялся.
По словам того же рассказчика, Разин не был разбойником, а он только на Волге брандвахту

держал и собирал пошлину с кораблей и раздавал ее неимущим людям. Коммунист, выходит.

[1]

29 серпня

...около Камышина... я едва успел сделать легонький очерк... — Камишин — велика пристань на

правому березі Волги на 182 км вище Царицина, повітове місто Саратовської губернії. Відомий
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малюнок олівцем з шевченківським написом унизу: «1. Камышин».
...бугор Сеньки Разина. — У написанні імені Степана Разіна Шевченко йшов від поширеного тоді

«Стеньки» (звідси і Семен Степанович замість Степан Тимофійович).
Брандвахта — вартове судно на рейді або в порту.

Варіанти:
попробовал но, увы / а попробовал сделать очерк одного места, но у[вы] б попробовал сделать
очерк одного места с палубы, и [о увы?]
я с своим давнишним новопетровским предположением / я с своим н[овопетровским]
Сегодня с полуночи и до восхода / Сегодня до во[схода]
славного лыцаря Сеньки Разина / славного лыцаря Разина

этого волжского барона / этого прикаспи[йского]
останавливались у его бугра, ходили в ущелье / останавливались у его бугра и

настал полдень, и из пещеры выполз змий / настал полдень, из [пещеры]
С. 89
собирал пошлину с кораблей / собирал пошлину в по[мощь?]

1. http://kobzar.univ.kiev.ua/draws/description/402.html

1.5.35 Чотири робочих альбоми Шевченка 1839 — 1850 рр. (2007-08-30 07:27)

[1] {ЗАПИСИ НАРОДНОЇ ТВОРЧОСТІ }

[2]

Автошаржі на сторінках з записами фольклорних рядків: «Чи це ж тая кумася, що підтикалася...»
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[3]

У липні-серпні на могилі Переп’ят. Шевченко домалював свій профіль.

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev512.htm

2. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/n_MuT2nsPbZCQXkIfg-q-Q?feat=embedwebsite

3. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/VQF74DOdgAcX85hCdqbbSQ?feat=embedwebsite

1.5.36 30 серпня 1857 року (2007-08-30 13:56)

30 [августа]

Из уважения к имениннику и принятому обычаю дарить именинников, я сегодня подарил

Александру Александровичу портрет его тещи m-me Козаченко. Портрет сделан в один сеанс

белым и черным карандашами довольно аляповато, но не лишен экспрессии. Именинник, по
обыкновению своему, был весел и любезен, а гости его, в том числе и нас, Господи, устрой,
также охулки на руку не положили, и нецеремонная милая гармония царила на палубе «Князя
Пожарского».
Ввечеру от саратовской пассажирки, некоей весьма любезной дамы Татьяны Павловны

Соколовской, случайно узнал я, что Н. И. Костомаров уехал за границу. А мать его живет в

Саратове. Я просил у нее адрес Костомаровой и...

30 серпня

...портрет его тещи m-me Козаченко. — Козаченко Катерина Никифорівна (1819 — 1866) —
дружина голови Астраханської казенної палати Олександра Петровича Козаченка (1808 — 1870),
мати Н. О. Сапожникової. Шевченко познайомився з К. Н. Козаченко, вірогідно, ще в Астрахані,
в домі Сапожникових. Портрет, виконаний італійським і білим олівцями, має дарчий напис: «А.
А. С. На память 30 августа 1857 года Ш.».
...Н. И. Костомаров уехал за границу. — У травні 1857 р, М. Костомаров виїздив за кордон для

лікування. З Шевченком зустрілись вони влітку 1858 р. в Петербурзі.
Я просил у нее адрес Костомаровой и... — На цьому запис 30 серпня уривається, останнє речення
лишилося незакінченим.
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[1]

1. http://kobzar.univ.kiev.ua/draws/description/403.html

1.5.37 Про ”головний меседж” творчости Шевченка. (2007-08-31 00:36)

http://p-dzikovsky.livejournal.com/4214.html

1.5.38 Портрет невідомої в намисті (2007-08-31 08:21)

[1]
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Портрет невідомої в намисті. Папір, акварель (21,5x17,7). [Пб.]. 1840.

[2]

http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7023.htm
http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7023.htm
http://kobzar.univ.kiev.ua/draws/description/23.html

Справа внизу олівцем напівстерті дата і підпис автора: 1840. Шевченко.

1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/C3J77ez3OuPyQo8Dxlcuww?feat=embedwebsite

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7023.htm

1.5.39 31 серпня 1857 року (2007-08-31 15:06)

31 [августа]

Едва пароход успел остановиться у Саратовской набережной, как я уже был в городе, и по

указаниям обязательной m-me Соколовской я, как по писаному, без помощи дорого[го] извозчика
нашел квартиру Татьяны Петровны Костомаровой. Добрая старушка, она узнала меня по голосу,
но, взглянувши на меня, усумнилась в своей догадке. Убедившись же, что это действительно я, а
не кто иной, она привитала, как родного сына, радостным поцелуем и искренними слезами.
Пароход простоял в Саратовской пристани до следующего утра, и я с полудня до часу пополуночи
провел у Татьяны Петровны. И, Боже мой, чего мы с ней ни вспомнили, о чем мы с ней ни

переговорили. Она мне показывала письма своего Николаши из-за границы и лепестки фиалок,
присланные ей сыном в одном из писем из Стокгольма от 30 мая. Это число напомнило нам

роковое 30 мая 1847 года, и мы, как дети, зарыдали. В первом часу ночи я расстался с
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счастливейшею и благороднейшею матерью прекраснейшего сына.

31 серпня

...нашел квартиру Татьяны Петровны Костомаровой. — Костомарова Тетяна Петрівна (1798 —
1875) — мати М. І. Костомарова. 19 травня 1847 р. Шевченко написав вірш «Н. Костомарову»
([1]«Веселе сонечко ховалось...»), навіяний реальними враженнями: з вікна каземату III відділу він
побачив матір М. І. Костомарова. До цього Шевченко бачив її в 1846 р., а потім — [2]у квітні
1847 р., в день свого арешту. Шевченко подарував Т. П. Костомаровій автограф вірша [3]«Н.
Костомарову».
...роковое 30 мая 1847 года... — У цей день оголошено вирок заарештованим учасникам Кирило-
Мефодіївськог товариства. Цього ж дня Шевченка передано з III відділу військовому міністерству
для зарахування рядовим в Окремий Оренбурзький корпус.

Варіанти:
письма своего Николаши / письма Нико[лаши]

[4]

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev201.htm#kost

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/263340.html

3. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev201.htm#kost

4. http://kobzar.univ.kiev.ua/draws/description/404.html

1.6 September

1.6.1 Екзаменаційний список. 3 квітня 1840 р. (2007-09-01 08:03)

№ 47. 1840 р., квітня 3. Екзаменаційний список учнів натурного класу Академії мистецтв
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Список

по рисовальному экзамену месячному, происходившему 3 апреля 1840 года

С натуры

3. С. Иванов, Вилевальд
4. Капков
5. Лебедянцев
6. Михайлов

7. Ершов
8. Кузнецов
9. Патин, Максимов

10. Захаров
11. Липин
12. П. Воробьев, Тихобразов
13. Епифанов
14. Антонов
15. Травин, Бетенциоли
16. Пушкарев
17. Шевченко

18. Вариек
19. Денфер
20. Белов, Ковригин
21. Коцебу
22. Крушкин
23. Жарков

24. Шведе

25. Раев
26. Григорович
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

За писание натуры

1. Ершов
2. Лебедянцев, Капков
3. Капков
4. Ковригин
5. Антонов
6. Шевченко

7. Шведе

8. Колокольников
9. Шамрай

10. Семенов 1

ЦДІА СРСР, ф. 789, оп. 19, спр. 723, арк. 39 зв. Оригінал.

«УТОПЛЕНА». ХЛОПЧИК З СОБАКОЮ. НАРЦИС ТА ІНШІ ЕСКІЗИ І НАЧЕРКИ. Олівець.
[1840-1841].
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[1]

[2]

1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/tFm2kxgxnKUCqWn8qOFR1A?feat=embedwebsite

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7253.htm

1.6.2 1 вересня 1857 року (неділя) (2007-09-01 10:07)

1 сентября

Петр Ульянов Чекмарев

Новый месяц начался новым приятнейшим знакомством. За полчаса до поднятия якоря явился

в капитанской каюте, и в моем временном обиталище, человек некрасивой, но привлекательно-
симпаической наружности. После монотонно произнесенного: «Петр Ульянов Чекмарев», он
сказал с одушевлением: «Марья Григорьевна Солонина, незнаемая вами ваша милая землячка

и поклонница, поручила мне передать вам ее сердечный сестрин поцелуй и поздравить вас с

вожделенной свободой». И тут напечатлел на моей лысине два полновесных искренних поцелуя,
один за землячку, а другой за себя и за саратовскую братию. Долго я не мог опомниться от этого
нечаянного счастия, и, придя в себя, я вынул из моей бедной комочы какую-то песенку и просил

своего нового друга передать эту лепту моей милой, сердечной землячке. Вскоре начали подымать
якорь, и мы расстались, давши друг другу слово увидеться будущею зимой в Петербурге.
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1 вересня

Перший рядок — власноручний запис П. У. Чекмарьова, культурного діяча Саратова, з 1859 р.
— директора Саратовського театру.
Солонина Марія Григорівна (1829 — після 1913) — дружина чиновника провіантської комісії в

Саратові, майора у відставці З. К. Солонини, родом з Лохвицького повіту Полтавської губернії,
уроджена Гамалія.
...я вынул из моей бедной коморы какую-то песенку... — Можливо, автограф вірша, якого —
невідомо.
...увидеться будущею зимой в Петербурге. — Відомостей про таку зустріч Шевченка з П. У.
Чекмарьовим немає.

Варіанти:
в капитанской каюте, и в моем временном обиталище / в капитанской каюте, где я

[1]

1. http://kobzar.univ.kiev.ua/draws/description/405.html

1.6.3 Цензурні записи (2007-09-02 09:07)

№ 48. 1840 р., квітня 18. Запис у реєстрі Петербурзького цензурного комітету про книгу

Шевченка «Кобзар»

№ Время вступления печатной книги Заглавие Год и № одобренной книги

Где напечатана Когда выдан билет Имя ценсора, подписавшего билет

566 [Апреля 18] » Кобзарь Т. Шевченка 12 февраля [1840] [В
типографии] Фишера [Апреля] 18 Корсак[ов]
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ЦДІА СРСР, ф. 777, оп. 27, № 272, арк. 14. Оригінал.

№ 49. 1840 р., квітня 23 1. Запис про рукопис Шевченка «Кобзар» у реєстрі, поданому

Петербурзьким цензурним комітетом до Головного управління цензури

№ Время вступления Заглавие рукописи или книги и от кого представлена

Число страниц Время одобрения или неодобрения Имя ценсора,
подписавшего оную

103 [Марта 7] » Кобзарь, малороссийские песни и стихотворения

— от г. Гребенки 20 Марта 7 Корсако[в]

ЦДІА СРСР, ф. 772, оп. 1,№ 1298, арк. 161. Оригінал. 1 Дата супровідного листа Петербурзького

цензурного комітету до Головного управління цензури (див. там же, арк. 159).

1.6.4 2 вересня 1857 року (2007-09-02 11:37)

2 [сентября]

Пятнадцать лет не изменили нас,
Я прежний Сашка все, ты также все Тарас.
Александр Сапожников

Сегодня в 7 часов утра случайно собрались мы в капитанской каюте и слово за слово из обыденного

разговора перешли к современной литературе и поэзии. После недолгих пересудов я предложил
А. А. Сапожникову прочесть «Собачий пир» из Барбье Бенедиктова, и он мастерски его прочитал.
После прочтения перевода был прочитан подлинник, и общим голосом решили, что перевод выше
подлинника. Бенедиктов, певец кудрей и прочего тому подобного, не переводит, а воссоздает

Барбье. Непостижимо! Неужели со смертию этого огромного нашего Тормоза, как выразился

Искандер, поэты воскресли, обновились? Другой причины я не знаю. По поводу «Собачьего пира»
наш добрый, милый капитан Владимир Васильевич Кишкин достал из своей заветной портфели

его же, Бенедиктова, «Вход воспрещается» и с чувством поклонника родной обновленной поэзии

прочитал нам, внимательным слушателям. Потом прочитал его же «На новый 1857 год». Я

дивился и ушам не верил. Много еще кое-чего упруго свежего, живого было прочитано нашим

милым капитаном. Но я все свое внимание и удивление сосредоточил на Бенедиктове. А прочее

едва слушал.
Итак, у нас сегодня из обыкновенной болтовни вышло необыкновенно эффектное литературное

утро. Приятно было бы повторять подобную импровизацию. В заключение этой поэтической

сходки А. А. Сапожников вдохновился и написал двустишие, грациозное и братски искреннее.
Ночью против города Волжска (место центральной конторы дома Сапожниковых) пароход на

несколько часов остановился. А. А. сошел на берег и в скором времени возвратился на пароход с

своим главным управляющим Тихоном Зиновьевичем Эпифановым. Белый с черными бровями,
свежий, удивительно красивый старик, с прекрасными манерами, и тени не напоминающими

русского купца. Он мне живо напомнил своей изящной наружностию моего дядю Шевченка-
Грыня.

2 вересня

Пятнадцать лет не изменили нас... — Автограф О. О. Сапожникова.
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Барб’є Анрі-Огюст (1805 — 1882) — французький поет. Вірш «Собачий пир» (із збірника «Ямби»,
виданого 1831 р.) написаний під впливом подій Липневої революції 1830 р., коли було скинуто

Бурбонів, але владу в країні захопила буржуазія.
Бенедиктов Володимир Григорович (1807 — 1873) — російський поет. У 30-ті роки здобув

популярність як «певец кудрей и прочего тому подобного». У другій половині 50-х років пише

вірші громадянського спрямування, серед них — переклад вірша О. Барб’є «Собачий пир», що
поширювався в численних списках, друкувався в безцензурних виданнях, а в легальному друку

з’явився лише 1908 р.
...огромного нашего тормоза, как выразился Искандер... — Іскандер — арабо-перська форма

імені Олександр, псевдонім О, I. Герцена (1812 — 1870). Нищівна герценівська характеристика

Миколи I стала відомою в 1856 — 1857 рр. В «Полярной звезде на 1856 год» в уривку з «Былого
и дум» (частина І, глава 6) говорилося: «Все это принадлежит к ряду безумных мер, которые
исчезнут с последним дыханием этого тормоза, попавшего на русское колесо...». Згодом О. I.
Герцен вживав цей же вислів у статті «Княгиня Екатерина Романовна Дашкова», передмові до
збірника «14 декабря и император Николай» та ін.
Волжськ — повітове місто Саратовської губернії (нині місто Вольськ) на правому березі Волги, на
134 км вище Саратова. Тут була розташована головна контора компанії «Брати Сапожникови».
...моего дядю Шевченка-Грыня. — Шевченко Григорій (Гринь) Євстратович (бл. 1775 — ?) —
дядько Шевченка, батько Варфоломія Григоровича Шевченка (1821 — 1892).

[1]

Варіанти:
перешли к современной литературе / перешли к лит[ературе]
Потом прочитал его же / Потом его же Бен[едиктова]
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Много еще кое-чего упруго свежего / а Много еще кое-чего хоро[шего] б Много еще кое-чего
упруго[го] было
этой поэтической сходки / этой сх[одки]

1. http://kobzar.univ.kiev.ua/draws/description/406.html

1.6.5 Із щоденника Маркевича. 24 квітня 1840 р. (2007-09-03 07:47)

№ 50. 1840 р., квітня 24. Запис у щоденнику історика М. А. Маркевича про обговорення

«Кобзаря» Т. Г. Шевченка

24 [апреля 1840 года]. Вечер и за четыре часа по полуночи у меня гости: Чижов, Мартос,
Каменский, Струговщиков, Корсаков, граф Толстой, Булгарин и Кукольник [. ..] Кукольник [..
.] напал на Мартоса, критиковал Шевченка. Уверял, что направление его «Кобзаря» вредно и

опасно. Мартос приходил в отчаяние. Нестор добавил, что теперь необходимо запретить языки:
польский, малороссийский и в остзейских губерниях немецкий.

ІРЛІ, ф. 488, № 39, арк. 41.

Див. [1]переклад.

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/spog15.htm

1.6.6 3 вересня 1857 року (2007-09-03 18:22)

3 [сентября]

Не забывайте любящего вас И. Явленского.

Ел, пил, спал. Во сне видел Орскую крепость и корпусного ефрейтора Обручева. Я так испугался

этого гнусного ефрейтора, что от страха проснулся и долго не мог прийти в себя от этого

возмутительного сновидения.

3 вересня

Не забывайте любящего вас И. Явленского. — Автограф Явленського Івана Никифоровича (1824
— не раніше 90-х років) — чиновника астраханської губернської канцелярії, брата К. Н. Козаченко
і дядька Н. О. Сапожникової. І. Н. Явленський з 1844 по 1850 р. служив офіцером на Кавказі,
з 1851 р. — в Астрахані чиновником для особливих доручень, повітовим, а згодом губернським

предводителем дворянства. У відставці зайнявся літературною діяльністю — писав п’єси, поеми,
дорожні нариси. З Шевченком познайомився, очевидно, 1857 р. в Астрахані. Зустрічались також
і в Нижньому Новгороді. І. Явленський виконував доручення Шевченка в Москві, а пізніше

клопотався про публікацію малюнків Шевченка, що зберігалися в родині Сапожникових.

1.6.7 Рецензія О. Сенковського. Квітень 1840 (2007-09-04 07:03)

* *
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Лишь только Пушкин умер, все мудрые мужи приложили палец ко лбу и задали себе вопрос: есть ли
на Руси поэт?.. Долго думали они, много истратили времени, желчи и чернил и наконец решили:
«А. не поэт, — пишет кудряво; Б. не поэт, — пишет гладко; В. не поэт, — не у нас печатает», и так
далее. А есть поэты: по временам доходят до нашего слуха прекрасные песни, отрадные явления,
носящие на себе отпечаток несомненного дарования. К таким явлениям принадлежит «Кобзарь»
господина Шевченко. Жаль только, что эта книга не может быть принята нашею литературою; что
это стихи — не русские; что они писаны на особенном провинциальном наречии, непонятном для

большей части наших читателей. Притом, малороссийские поэты, как нам кажется, не довольно
обращают внимания на то, что они часто пишут таким наречием, котораго даже не существует в
России: они, без церемонии, переделывают великороссийские слова и фразы на малороссийский

манер, создают себе язык небывалый, которого ни одна из всех возможных Россий, — ни великая,
ни средняя, ни малая, — ни белая, ни черная, ни красная, — ни новая, ни старая, — не могут

признать за свой, и из этой помеси слов холхлатых и бородатых, бритых и небритых, южных и
северных, на этом гибридском диалекте, хотят достигнуть поэтической славы. Слава никогла еще
не была уделом изобретателей новых языков: современники Столпотворения, где первый опыт

употребления смеси разнородных языков оказался столь неудачным, люди всегда поклонялись

одному только умению постигать дух языка определенного, существующего, употребительного, и
искусно пользоваться его природными средствами. Тут нет в виду никаких личных претензий к

«Кобзаре», автор его, как человек с дарованием, сам поймет справедливость этого замечания и

извлечет из него нужную для себя пользу. На каком бы языке он ни писал, он — поэт. Он умеет

чувствовать и высказать чувство свое ловким стихом; на каждом произведении его лежит печать

поэзии, которая идет прямо к сердцу.

«Думи мої, думи мої!
Лихо мені з вами!... [...]

Нет сомнений, что это очень милые стихи, хотя и великороссийской стихотворной фразеологии

здесь гораздо более, нежели народной малороссийской.

О. Сенковский, Новые книги, «Библиотека для чтения», 1840, апрель, т. XXXIX, стор. 14-16.

[1]

1. http://books.google.com/books?id=2DYWAAAAYAAJ&dq=%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%

8A%20%D0%B8%D0%B7%D1%8A%20%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D1%83%D1%8E%20%D0%B4%D0%BB%

D1%8F%20%D1%81%D0%B5%D0%B1%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D1%83&hl=uk&pg=RA8-PA14&ci=104%2C504%

2C854%2C435&source=bookclip

1.6.8 4 вересня 1857 року (2007-09-04 15:54)

4 [сентября]

В продолжение ночи пароход грузился дровами против города Хвалынска: одно-единственное
место на берегах Волги, напоминающее древнее название Каспийского моря. Поутру, снявшись с
якоря, мы собрались в каюте нашего доброго капитана, и после недлинного прелюдия составилось
у нас опять литературно-поэтичесое утро. Обязательный Владимир Васильевич прочитал нам

из своей заветной портфели несколько животрепещущих стихотворений неизвестных авторов и,
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между прочим, «Кающуюся Россию» Хомякова. Глубоко грустное это стихотворение я занес в

свой журнал на память о наших утренних беседах на пароходе «Князь Пожарский».

КАЮЩАЯСЯ РОССИЯ

Неуклони сердце твое в словеса

лукавствия непщевати о гресех твоих.

Тебя призвал на брань святую,
Тебя Господь наш полюбил,
Тебе дал силу роковую,
Да совершишь ты волю злую

Слепых, безумных, буйных сил.

Вставай, страна моя родная,
За братьев! Бог тебя зовет
Чрез волны гневного Дуная

Туда, где, землю огибая,
Шумят струи Эгейских вод.

Но помни, быть орудьем Бога

Земным созданьям тяжело;
Своих рабов Он судит строго,
А на тебе, увы, как много

Грехов ужасных налегло.

В судах черна неправдой черной

И игом рабства клеймена,
Бесчестной лести, лжи тлетворной
И лени мертвой и позорной

И всякой мерзости полна!

И, недостойная избранья,
Ты избрана; скорей омой
Себя водою покаянья,
Да гром двойного наказанья

Не грянет над твоей главой.

С душой коленопреклоненной,
С главой, лежащею в пыли,
Молись молитвою смиренной

И раны совести растленной

Елеем плача исцели.

И встань потом, верна призванью,
И бросься в пыл кровавых сеч.
Борись за братьев крепкой бранью,
Держи сталь крепкой Божьей дланью,
Рази мечом, то Божий меч.

А. Хомяков
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4 вересня

Хвалинськ — повітове місто Саратовської губернії, пристань на правому березі Волги.
... «Кающуюся Россию» Хомякова. — Хом’яков Олексій Степанович (1804 — 1860) — російський

поет, публіцист, один з лідерів слов’янофільства. Двічі переписаний до щоденника (вдруге — 16
квітня 1858 р. рукою Г. Ґалаґана), вірш «Кающаяся Россия» поширювався в численних списках. З
О. С. Хом’яковим Шевченко познайомився в Москві 25 березня 1858 р.

Варіанти:
Глубоко грустное / Грустно[е]
я занес в свой журнал / я просил по[местить]
я занес в свой журнал на память / я занес в свой журнал ка[к] [память?]
увы, как много / уже так много

1.6.9 Коло спілкування часів першого Кобзаря (2007-09-05 07:09)

* * *

Вечером 27-го апреля [1840 г.] собрались у меня: М. И. Глинка 47, граф Ф. П. Толстой 48,
А. П. и К. П. Брюлловы 49, два брата Кукольники 50, князь В. Ф. Одоевский 51, барон П. А.
Вревский (мой однокашник, убитый при р. Черной) 52, граф В. А. Соллогуб 53, П. П. Каменский
54, М. А. Гедеонов 55, Э. И. Губер 56, В. И. Григорович, Рамазанов (тогда ученик скульптуры)
57, П. В. Басин 58, С. Ф. Щедрин (брат знаменитого мариниста) 59, А. П. Лоде (на сцене

Нестеров)60, Н. А. Маркевич 61, И. И. Сосницкий 62, поэт Шевченко, скульптор Витали 63, В.
Г. Белинский 64, И. И. Панаев 65, Струйский 66, Гаранович (ученик К. П. Брюллова) 67, Я. Ф.
Яненко 68, Владиславлев 69 и несколько моих родственников. Не доставало: О. И. Сенковского
70, Даргомыжского 71, двух братьев Степановых 72, Штерича 73, В. А. и П. А. Каратыгиных 74, О.
А. Петрова 75 и доктора Гейденрейха 76. С ними сохранившийся у меня список приехавших дал

бы полный персонал нашего кружка, за немногими исключениями тех, которые группировались
более около графа М. Ю. Виельгорского и князя В. Ф. Одоевского. А. Н. Струговщиков
77, Михаил Иванович Глинка. Воспоминания, «Русская старина», 1874, т. IX, стор. 701 — 702.

[1] Т. Шевченко і М. Степанов на етюдах. Худ.
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М. Степанов. Олівець. 40-ві роки XIX ст. [2] [3]

Степанов Микола. Тарас Шевченко. 1838-1840. 47 Глінка Михайло

Іванович (1804 — 1857) — великий композитор, основоположник російської класичної музики.
На вечорах «братії» Кукольника Шевченко часто зустрічався з Глінкою. Згадки про композитора

знаходимо в повістях Шевченка, його щоденнику і листуванні. 48 Толстой Федір Петрович (1783 —
1873) — видатний російський медальєр, скульптор і художник, віце-президент Академії художеств.
Хоч Струговщиков і називає Толстого серед присутніх на вечорі 27 квітня, але Шевченко особисто

познайомився з ним і його родиною тільки 28 березня 1858 р., коли повернувся із заслання до

Петербурга. 49 Брюллов Олександр Павлович (1798 — 1877) — архітектор, брат Карла Павловича
Брюллова. 50 Кукольник Нестор Васильович (1809 — 1869) — російський поет, драматург,
прозаїк і критик. Приятель М. І. Глінки і К. П. Брюллова. На вечорах у Кукольника

часто бував і Шевченко. Кукольник Павло Васильович (1795 — 1884) — історик, етнограф

і белетрист. Професор Віденського університету, згодом голова Цензурного комітету у Вільні;
брат Н. В. Кукольника. 51 Одоєвський Володимир Федорович (1803 — 1869) — російський

письменник, композитор, знавець історії і теорії музики. 52 Вревський Павло Олександрович (1809
— 1855) — лейб-гвардії Гродненського гусарського полку ротмістр, згодом генерал-лейтенант.
Один з видатних діячів оборони Севастополя; загинув у бою на р. Чорній під час Кримської

кампанії. Шевченко зустрічався з ним у Струговщикова і на вечорах у Кукольника. 53 Сологуб

Володимир Олександрович (1804 — 1882) — російський письменник, автор повісті «Тарантас». 54

Каменський Павло Павлович (1810 — 1875) — російський письменник-белетрист (30 — 40-х років),
цензор. 55 Гедеонов Михайло Олександрович (1814 — 185?) — син директора імператорських

театрів у Петербурзі. З кінця 1840 р. займав посаду цензора «драматических произведений» в

канцелярії III відділу. Шевченко зустрічався з ним на вечорах у Струговщикова і Кукольника.
56Губер Едуард Іванович (1814 — 1847) — поет і перекладач. Шевченко згадує про нього в повісті

«Художник» та щоденнику від 16 — 17 лютого 1858 р. 57 Рамазанов Микола Олександрович

(1815 — 1867) — учень Академії художеств, згодом професор скульптури в Московському училищі

живопису, ваяння і зодчества. Автор біографічних нарисів і спогадів про російських художників,
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пізніше об’єднаних в книгу під назвою «Материалы для истории художеств в России» (М., 1863
). Шевченко зустрічався з Рамазановим не тільки під час навчання в Академії художеств, але й
після повернення з заслання. 58 Басін Петро Васильович (1793 — 1877) — заслужений професор

Академії художеств по «живописи исторической и портретной». 59 Щедрін Сільвестр Федосович

(1791 — 1830) — художник-пейзажист. В повісті «Художник»Шевченко писав: «Я часто любовался

пейзажами Щедрина, и в особенности пленяла меня его небольшая картина «Портичи перед

закатом солнца». Очаровательное произведение!». 60 Лоді (Лоде, Лодій) Андрій Петрович

(1812 — 1870) — артист-тенор, згодом відомий вокальний педагог; постійний член гуртка Н.
В. Кукольника. 61 Маркевич Микола Андрійович (1804 — 1860) — поет, етнограф-музикант,
автор п’ятитомної «Истории Малороссии» (М., 1842 — 1843). Про дружні відносини Маркевича

з Шевченком свідчить листування між ними і присвячений йому вірш поета «Бандуристе, орле
сизий...». 62 Сосницький Іван Іванович (1794 — 1877) — видатний російський актор. Виступав

з великим успіхом на петербурзькій сцені в комедіях і водевілях. 63 Віталі Іван Петрович (1794
— 1855) — видатний російський скульптор. Відомі роботи Віталі: фронтон для Ісаакіївського

собору, «Венера», «Геній» та ін. 64 Бєлінський Віссаріон Григорович (1811 — 1848) — великий

російський революціонер-демокра, геніальний літературний критик і філософ; з Т. І . Шевченком

зустрічався на квартирі у Струговщикова. 65 Панаєв Іван Іванович (1812 — 1862) — письменник,
фейлетоніст, разом з М. О. Некрасовим видавав і редагував революційно-демократчнии журнал

«Современник», автор «Литературных воспоминаний». В журналі «Современник» виступав під

псевдонімом «Новий поет». 66 Струйський Дмитро Юрійович (1806 — 1856) — поет і музикальний

критик; виступав у пресі під псевдонімом «Трилунний». 67 Горонович Андрій Миколайович (1818
— 1889) — учень Академії художеств; у 1855 р. удостоєний звання академіка за картину «Отдых
бухарского каравана в степи». 68 Яненко Яків Федосійович (1800 — 1852) — художник-портретист,
з 1830 р. академік, постійний член гуртка Н. В. Кукольника. В повісті Шевченка «Художник»
виведений під прізвищем «П’яненко». 69 Владиславлєв Володимир Андрійович (1807 — 1856) —
видавець альманаха «Утренняя звезда», упорядник «Памятной книжки военных узаконений для

штаб- и обер-офицеров» (СПб., 1851). Згадка про нього є в повістях Шевченка «Художник» і

«Капітанша». 70 Сенковський Осип Іванович (1800 — 1858) — російський вчений сходознавець,
професор Петербурзького університету, журналіст, белетрист і критик; виступав під псевдонімом
«Барон Брамбеус»; редагував журнал «Библиотека для чтения». 71 Даргомижський Олександр

Сергійович (1813 — 1869) — видатний російський композитор, знайомий Шевченка. В щоденнику

від 18 квітня 1858 р. поет висловлює свої думки з приводу його співу на вечорі в Ізабели

Грінберг. 72 Степанов Микола Олександрович (1807 — 1877) — художник-карикатурис, приятель
М. Глінки, в 60-х роках — видавець сатиричного журналу «Искра», навколо якого були об’єднані
поети демократичного напряму. Степанов Петро Олександрович (1805 — 1891) — художник-
любитель, учень Брюллова, письменник, близький приятель Глінки. 73 Штерич — приятель

Глінки і Струговщикова. 74 Каратигін Василь Андрійович (1802 — 1853) — відомий актор-трагік.
Каратигін Петро Андрійович (1805 — 1879) — артист, брат В. А. Каратигіна; писав статті з

історії театру. 75 Петров Йосип Опанасович (1807 — 1878) — видатний російський артист, перший
виконавець партії Сусаніна і Руслана в операх М. І. Глінки. 76 Гейденрейх Людвиг Андрійович

(1809 — 1892) — лікар, постійний член гуртка Н. В. Кукольника. 77 Струговщиков Олександр

Михайлович (1808 — 1878) — поет і перекладач. З 1841 р. — редактор-видавець «Художественной
газеты»; автор спогадів про композитора М. І. Глінку. Див. також запис Струговщикова [4]від 7
травня 1840 року.

1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/rfaZmkYwRMOK-EhUoFkUsw?feat=embedwebsite

2. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/wc_07XdxRFOrY4JQBh0xAw?feat=embedwebsite

3. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/oxomnJ8Ytn9qHm2kbuQUmQ?feat=embedwebsite

4. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/60990.html

1.6.10 5 вересня 1857 року (2007-09-05 10:01)

5 [сентября]
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Берега Волги более и более изменяются, принимают вид однообразный и суровый. Плоские

возвышенности правого берега покрыты лесом, большею частию дубовым. Кое-где изредка

блестят белые стволы берез и серые матовые стволы осины. Древесный лист заметно желтеет.
Температура воздуха изменяется, холодеет. Как бы она меня не захватила врасплох. Сегодня был
первый утренник. Ноги прозябли. Нужно будет в Самаре купить коты и дубленый полушубок.
Ничего не читаю и не рисую. Рисовать не дает машина своим неугомонным шумом и трепетанием,
а читать — ненаглядные берега Волги. Во сне видел церковь святыя Анны в Вильне и в

этой церкви молящуюся милую Дуню, чернобровую Гусиковскую. Это, верно, вследствие чтения
«Королевы Варвары Радзивилл». Г. Попов — историк нового и прекрасного стиля. Он, кажется,
ученик Соловьева. Нужно будет прочитать его в «Русском вестнике» «Турецкую войну при царе

Федоре Алексеевиче». Мне теперь много нужно прочитать. Я совершенно отстал от новой

литературы. Как хороши «Губернские очерки», в том числе и «Мавра Кузьмовна» Салтыкова, и
как превосходно их читает Панченко (домашний медик Сапожникова), без тени декламации. Мне

кажется, что подобные, глубоко грустные произведения иначе и читать не должно. Монотонное,
однообразное чтение сильнее, рельефнее рисует этих бездушных, холодных, этих отвратительных
гарпий. Я благоговею перед Салтыковым. О Гоголь, наш бессмертный Гоголь! Какою радостию

возрадовалася бы благородная душа твоя, увидя вокруг себя таких гениальных учеников своих.
Други мои, искренние мои! Пишите, подайте голос за эту бедную, грязную, опаскуженную чернь!
За этого поруганного бессловесного смерда!

5 вересня

Коти — тепле, звичайно на хутрі, взуття.
...церковь святыя Анны в Вильне... — Готичний костьол XVI ст. у Вільні, одна з видатних

пам’яток архітектури. Шевченко був у Вільні з весни [1]1829 р. до літа [2]1831 р. як «козачок»
поміщика П. В. Енгельгардта.
...милую Дуню, чернобровую Гусиковскую. — Гусиковська Ядвіга (Дзюня) — швачка, полька, з
якою Шевченко познайомився [3]1830 р. у Вільні, його перше юнацьке кохання. Доля дівчини

невідома.
Нужно будет прочитать его... «Турецкую войну при царе Федоре Алексеевиче». — Статтю

«Турецкая война в царствование Федора Алексеевича» (Русский вестник. — 1857. — Т. 8) написав
не Н. О. Попов, а його однофамілець — історик Олександр Миколайович Попов (1821 — 1877).
Как хороши «Губернские очерки», в том числе и «Мавра Кузьмовна» Салтыкова. — Салтиков-
Щедрін Михайло Євграфович (1826 — 1889) — російський письменник-сатирик. «Губернские
очерки» друкувалися в «Русском вестнике» протягом 1856 — 1857 рр. за підписом «Н.
Щедрін». Шевченко знав справжнє прізвище їхнього автора. Нарис «Матушка Мавра Кузьмовна»
надрукований в журналі «Русский вестник» (1857. — Т. 8).
Панченко Єлисей Олександрович (1813 — ?) — медичний інспектор астраханського порту,
домашній лікар родини Сапожникових. Шевченко познайомився з ним в Астрахані 1857 р. На

пароплаві «Князь Пожарский» намалював його портрет.

Варіанти:
при царе Федоре Алексеевиче. / при царе Алексее Михайловиче

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/tag/1829

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/tag/1831

3. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/tag/1830
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1.6.11 Газетна рецензія на Кобзарь. 4 травня 1840 р. (2007-09-06 07:26)

* *

Кобзарь — певец, играющий на кобзе. Кобза есть музыкальный инструмент в роде гитары,
торбана или, лучше сказать, бандуры, весьма употребительной в Малороссии: обыкновенно

старый певец, большею частию слепой, самородный трубадур малороссийский, распевая свои

заветные песни и думы про славные былые времена, аккомпанирует сам себе на этом инструменте.
Г. Шевченко назвал именем «Кобзарь» собрание своих украинских дум и песен. Мы прочли

это собрание с величайшим удовольствием и рекомендуем его всем любителям малороссийской

поезии. В стихах г. Шевченка много огня, много чувства глубокого, везде дышет в них горячая
любовь к родине. Его картины верны о натурой, и блещут яркими, живыми красками. Вообще у
автора этих малороссийских стихотворений виден талант неподдельный. Вот что говорит поет,
обращаясь к своим думам:

Думи мої, думи мої, Квіти мої, діти! Виростав вас, доглядав вас, — Де

ж мені вас діти? В Україну ідіть, діти, В нашу Україну, По-під —
тинню, сиротами, А я — тут загину. Там найдете щире серце І слово

ласкаве, Там найдете щиру правду, А ще, може, й славу... Привітай же,
моя ненько, Моя Україно, Моїх діток нерозумних, Як свою дитину!

В этом мы не сомневаемся, и даже уверены еще, что думы г. Шевченка не только в Украйне

найдут щире серце, ласкаве слово, щиру правду и славу, но и между теми из Москалей, которым
не чужд поэтический язык русской Италии.

Литературная газета, 1840, 4 мая, № 36. Цит за: «Україна», 1930, березень — квітень, стор.
74.

* *

№ 51. 1840 р., травня 4. Екзаменаційний список учнів натурного класу Академії мистецтв

Список

по рисовальному третному экзамену, происходившему 4 мая 1840 года 1 С натуры 2. С. Иванов,
пер[вая] сереб[ряная] мед[аль] 3. Капков 4. Шевченко 5. Ковригин 2 сереб[ряная] мед[аль] 6.
Хрисанфов 2 сереб[ряная] мед[аль] 7. Клюквин 8. Шведе 9. Захаров 10. Тихобразов 11. Епифанов
12. Иоахим 13. Липин 14. Антонов 15. Ершов 16. П. Воробьев 17. Семенов 18. Денфер 19. Сатин
и Ботман 20. Шиллер 21. Кружкин 22. Пушкарев 23. Раев 24. Шведе 25. Меликов, Жарков 26.
Миквиц 27. Бетенциоли 28. Угрюмов 2-й 29. Вернадский ЦДІА СРСР, ф. 789, оп. 19, спр. 723, арк.
41. Оригінал. 1 На цьому екзамені учні малювали двох натурщиків у позі гладіаторів. Зберігся

оисунок С. А. Іванова з написом: «По четырехмесячному экзамену, происходившему 4 мая 1840.
Ученик С. Иванов, удостоен к получению серебряной медали первого достоинства. Дежурный

профессор Александр Варнек». В НАТУРНОМУ КЛАСІ АКАДЕМІЇ ХУДОЖЕСТВ ТА ІНШІ
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ЕСКІЗИ Й НАЧЕРКИ. Олівець. [1839-1842]. [1]

1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/PKO6dY8qjTZh2izA_ozD2w?feat=embedwebsite

1.6.12 6 вересня 1857 року (2007-09-06 10:10)

6 [сентября]

В 10 часов утра «Князь Пожарский» бросил якорь у набережной города Самары. Издали эта первой
гильдии отроковица весьма и даже весьма неживописна. Я вышел на берег и пошел взглянуть

поближе на эту чопорную юную купчиху и купить коты. На улице попался мне И. Явленский, и
мы сообща пустилися созерцать город. Ровный, гладкий, набеленный, нафабренный, до тошноты
однообразный город. Живой представитель царствования неудобозабываемого Николая Тормоза.
Как из любопытства, так и вследствие вопиющего аппетита, это случилося часу около второго,
мы велели извозчику ехать к самому лучшему трактиру в городе; он и поехал и привез нас к самому
лучшему заведению, т. е. трактиру. Едва вступили мы на лестницу сего заведения, как оба в один

голос проговорили: «Здесь русский дух, здесь Русью пахнет» — т. е. салом, гарью и всевозможной

мерзостью. У нас, однако ж, хватило храбрости заказать себе котлеты, но увы, не хватило терпения
дождаться этих бесконечных котлет. Явленский бросил половому полтинник, ругнул маненько, на
что тот молча с улыбкою поклонился, и мы вышли из заведения. Огромнейшая хлебная пристань
на Волге, приволжский Новый Орлеан! И нет порядочного трактира. О Русь!
После мнимого завтрака мы поехали в лавки. В лавках, даже в лавочках не оказалось такого

товару, какой мне был необходим (коты), и мы отправились на пароход.
В капитанской каюте на полу увидел я измятый листок старого знакомца «Русского инвалида»,
поднял его и от нечего делать принялся читать фельетон. Там говорилось о китайских инсургентах

и о том, какую речь произнес Гонг, предводитель инсургентов, перед штурмом Нанкина. Речь

начинается так: «Бог идет с нами. Что же смогут против нас демоны? Мандарины эти — жирный

убойный скот, годный только в жертву нашему Небесному Отцу, Высочайшему Владыке, Единому
Истинному Богу». Скоро ли во всеуслышание можно будет сказать про русских бояр то же самое?
В Самаре живет богатый купец Светов. Глава секты молоканов. Правительство (кроткими
мерами) заставляло его принять православие, но он, несмотря на кроткие меры, решительно
отказался от православия и изъявил желание принять кальвинизм. На что, однако ж,
правительство не изъявило своего желания и оставило его в покое, запретив ему и его секте

торговать (одна из кротких мер).

6 вересня

Самара — місто на високому лівому березі Волги при впадінні в неї річки Самари, засноване 1586
р. Через це ж місто везли поета на заслання на початку червня 1847 р. Самара згадується в повісті
Шевченка «Близнецы».
...приволжский Новый Орлеані — Шевченко порівнює Самару з містом і портом на півдні США
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(Новий Орлеан заснований 1718 р.).
Там говорилось о китайских инсургентах... — Шевченко прочитав статтю «Новейшие сведения
о действиях китайских инсургентов» (Русский инвалид. — 1857. — 31 июля), присвячену подіям
селянської війни в Китаї 1850 — 1864 рр. під керівництвом Хуна Сюцюаня (1814 — 1864) проти
феодалів і національного гноблення з боку маньчжурської династії Цін (так зване Тайпінське

повстання).
...перед штурмом Нанкина. — Нанкін— місто, порт у нижній течії річки Янцзи. Штурмом взятий

повстанцями 19 березня 1853 р., до 1864 р. був столицею держави тайпінів.
В Самаре живет богатый купец Светов. — У 1856 — 1858 рр. робилася спроба вислати Свєтова

у Вологду (Державний архів Оренбурзької області, ф. 6, оп. 18, спр. 337 «О высылке в г. Вологду
самарского мещанина Свєтова как главного и самого ревностного молоканского деятеля»), але
цього не сталося (Свєтов був тісно пов’язаний з пароплавними і страховими компаніями і усунення
його могло негативно позначитися на справах Волзького пароплавства та інших установ).
Молокани — одна із сект духовних християн, виникла в Росії у другій половині XVIII ст.
Кальвінізм — протестантське віровчення; назва походить від імені його засновника Жана Кальвіна

(1509 — 1564).

Варіанти:
взглянуть поближе на эту / взглянуть на эту

юную купчиху и купить ноты. На улице попался мне / юную купчиху. На улице
к самому лучшему заведению, т. е. трактиру. / к самому лучшему т[рактиру]
но увы, не хватило терпения / но увы, недоста[ло]
Речь начинается / Речь начинала[сь]

1.6.13 Записи у щоденниках петербурзьких знайомих. 1840 рік (2007-09-07 08:30)

* * *

1840 р., травня 4. Запис у щоденнику історика М. А. Маркевича про зустріч із Т. Г. Шевченком

4[V 1840 г.]. У меня Штернберг, Струговщиков и Шевченко, автор «Кобзаря». Парад 50 000
войска; поэтическая вещь! [. . .]

Н. А. Маркевич, Рукописный дневник, Институт русской литературы (Пушкинский дом),
рукописный отдел, фонд 448, № 39, арк. 44. Див. [1]переклад.

* *
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[2] 1840 р., травня 7. Запис у щоденнику професора

Петербурзького університету О. В. Нікітенка про вечір у письменника О. М. Струговщикова
1, на якому був присутній Т. Г. Шевченко 1840 . . . . . Май 7 Вечер или, лучше

сказать, ночь у Струговщикова. Играл на фортепиано знаменитый [А.] Дрейшок. Удивительный
талант! Энергия, пламя, мощь, деспотическая власть над инструментом — все это доведено

до совершенства. Меня, между прочим, очаровала благородная простота его наружности и

обращения. Он еще очень молод: ему 22 или 23 года. Превосходно играл также на скрипке

его товарищ Штёр. После ужина Глинка пел отрывки из своей новой оперы «Руслан и Людмила».
Что за очарование! Глинка истинный поэт и художник. Никитенко А. В. Дневник в 3-х т., т. 1.
Л., 1955, с. 220 — 221. 1 Про присутніх на вечорі [3]О. М. Струговщиков зазначив: «[...] Собрались
у меня М. И. Глинка, Ф. П. Толстой, А. П. и К. П. Брюлловы, три брата Кукольники,
кн. В. Ф. Одоевский, барон П. А. Вревский (мой однокашник, убитый при Черной), гр. В.
А. Сологуб, П. П. Каменский, М. А. Гедеонов, Э. И. Губер, В. И. Григорович, Рамазанов
(тогда ученик скульптуры), П. В. Басин, С. Ф. Щедрин (брат знаменитого мариниста) А. П.
Лоди (на сцене Несторов), Н. А. Маркевич, И. И. Сосницкий, поэт Шевченко, только что

приехавший из Москвы скульптор Витали, В. Г. Белинский, А. В. Никитенко, И. И. Панаев,
Струйский, Горонович (ученик К. Брюллова), Я. Ф. Яненко, Владиславлев и несколько моих

родственников» (Т. Г. Шевченко в воспоминаниях современников. М., 1962, с. 74). * * * 1840
р., травня 9. Запис у щоденнику історика М. А. Маркевича про перебування на його іменинах

Т. Г. Шевченка 9[V 1840 г.]. Памятный в жизни день! Несколько визитов. Серве 1 здесь. В 9
часов приехал домой от Прюма 2 и нашел у себя несколько человек гостей. Это прощальный

ужин и вместе именины. Были у меня: 1. 2. 3. братья и кузен — Раковичи 3; 4. 5. 6. Тарновские
*, 8. Голенковский 4, 9. Шереметьев 5, 10. князь Голицын 6, 11. вице-президент граф Толстой,
12. Штернберг, 13. Никитенко 7, 14. Корсаков 8, 15. Полевой 9, 16. Булгарин 10, 17. Греч 11,
18. Струговщиков, 19. Губер, 20. Сенковский, 21. Каменский, 22. Шевченко, 23. 24. Кукольники
и с ними, 25. Яненко. 26. 27. 28. Глинка со своими двумя товарищами, 29... Прюм, 30.
Штер 12, 31. Дрейшок 13, 32. Карл Майер 14, 33. Серве-Лоди, Данченко 92, 34. Ригельман
15, 35. Горленко 16, 36. Корба 17, 37. Адъютант Том Толстой 18, 38. Чижов 19, 39. Грегор

Галаган 20, 40. Соболевский 21, 41. товарищ Прюма. Двенадцати не помню — всех нас было

53 человека. Н. А. Маркевич, Рукописный дневник, Институт русской литературы (Пушкинский
дом), рукописный отдел, фонд 448, № 39, арк. 44. На іменини М. А. Маркевича Т. Г. Шевченко

написав вірш [4]«Н. Маркевичу. Бандуристе, орле сизий». * Поміщики з Чернігівщини. —
Ред. 1 Серве Андрієн Франсуа (1807 — 1877) — видатний бельгійський віолончеліст-віртуоз.
В повісті «Музикант» Шевченко устами Тараса Федоровича (кріпака-музиканта) розказує про

незабутнє враження, яке справила на нього гра В’єтана і Серве під час їх виступів у Петербурзі.
2 Прюм Франсуа (1816 — 1849) — бельгійський скрипаль-віртуоз. З концертами Прюм виступав

у Петербурзі 2, 8 березня та 1 квітня 1840 р. 3 Ракович Михайло Олександрович (1816 — 1899)
— поміщик, власник маєтків на Прилуччині і в Ніжинському повіті. 4 Можливо, що Маркевич
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має на увазі офіцера генерального штабу Голенковського, пізніше автора «Записок о действиях

Евпаторийского отряда в Крыму в 1854, 1855 и 1856 гг.» (СПб., 1858). 5 Шереметєв Дмитро

Миколайович — граф, чиновник міністерства внутрішніх справ. 6 Голіцин Сергій Григорович

(1806 — 1868) — поет, композитор, знайомий Глінки і Струговщикова. 7 Никитенко Олександр

Васильович (1805 — 1877) — академік, заслужений професор Петербурзького університету по

«русской словесности», редактор «Журнала Министерства народного просвещения». Никитенко

довгий час займав посаду цензора в С.-Петербурзькому цензурному комітеті. Автор відомого

«Дневника», що охоплює літературне і громадське життя тодішньої Росії з 1826 по 1877 р. Давній
знайомий Шевченка. 8Корсаков Петро Олександрович (1790 — 1844) — поет, перекладач, цензор
С.-Петербурзького цензурного комітету; разом з С. Бурачком редагував журнал «Маяк»; автор
позитивної рецензії на Шевченків «Кобзар» 1840 р. 9 Полевой Микола Олексійович (1796 —
1846) — письменник, журналіст і критик. Шевченко ілюстрував книги Полевого («История князя
италийского, графа Суворова рымникского, генералиссимуса российских войск», 1843; «[5]Русские
полководцы, или жизнь и подвиги российских полководцев, от времени имп. Петра Великого

до царствований имп. Николая I», 1845). 10 Булгарин Тадей Венедиктович (1789- — 1859) —
реакційний письменник і журналіст; редактор і видавець офіціозної газети «Северная пчела» (1825
— 1859). 11 Греч Микола Іванович (1787 — 1867) — філолог, письменник і журналіст; разом з

Т. Булгариним видавав газету «Северная пчела». 12 Штьор Карл (1824 — 1889) — німецький

музикант-скрипаль, з 1857 р. придворний капельмейстер у Веймарі; написав симфонічні картини
до твору Шіллера «Колокол». Штьор приїздив до Петербурга в 1840 р. разом з Дрейшоком, але
захворів і з концертом не виступив. 13 Дрейшок Олександр (1818 — 1869) — піаніст і композитор,
з 1862 р. професор Петербурзької консерваторії. Хоч Шевченко й не згадує про Дрейшока, але гру
його він, безперечно, слухав на вечорі у Струговщикова 27 квітня 1840 р. З концертами Дрейшок

виступав у Петербурзі з великим успіхом 2, 6 і 28 квітня 1840 р. 14 Майєр Карл (1799 — 1862) —
видатний піаніст, композитор і педагог, учитель М. І. Глінки з теорії музики. Шевченко знав

К. Майєра особисто, зустрічався з ним на вечорах у Н. В. Кукольника і Маркевича. 15 Данченко

Микола Федорович— знайомий Струговщикова і Глінки, постійний член гуртка Н. В. Кукольника.
16 Ригельман Микола Аркадійович — поміщик, у 1840 — 1850 рр. чиновник-перекладач канцелярії
київського генерал-губернатора Бібікова; був знайомий з кирило-мефодіївцями. В рецензії на

«Записки о Южной Руси» П. Куліша, вміщеній у слов’янофільському журналі «Русская беседа»
(1857, кн. IV), Ригельман високо оцінив поему «Наймичка», не знаючи, що автор її Шевченко.
«Это, — писав він, — одно из лучших произведений на малороссийском языке. В нем творчество

достигло почти высоты народной поэзии: это та же глубина, неподдельность чувства, та же

простота выражения, не нуждающегося в прикрасах, та же меткость слова, свойственная только
народу или даровитейшим его представителям. В этом отношении автор стоит далеко выше

малороссийских поэтовписателей прошлого времени (конечно, за исключением Кобзаря)». 17

Горленко Давид Семенович (1788 — 1848) — поміщик; з 1829 по 1844 р. — повітовий предводитель

дворянства на Прилуччині. 18 Корбе Іван Михайлович (народився у 1800 р.) — полковник лейб-
гвардії уланського полку, згодом генерал-майор; знайомий Т. Г. Шевченка по Петербургу. 19

Толстой Павло Матвійович — флігель-ад’ютант, полковник Кавалергардського полку. 20 Чижов

Федір Васильович (1811 — 1877) — вчений, письменник-слов янофіл, громадський діяч і вчитель.
21 Галаган Григорій Петрович (1819 — 1888) — багатий поміщик, етнограф, згодом громадський

діяч — українофіл, знайомий Шевченка. В листі до своєї дружини він подав цікаві відомості про

обід у Максимовича, влаштований у 1858 р. на честь Шевченка після повернення поета із заслання.
22 Соболєвський Сергій Олександрович (1803 — 1870) — бібліограф-книголюб, приятель Пушкіна
і композитора Глінки, автор відомих епіграм та експромтів.

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/spog15.htm

2. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/4yrFS4cf4HTVL6ppvyowag?feat=embedwebsite

3. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/59915.html

4. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev116.htm

5. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/156122.html
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1.6.14 7 вересня 1857 року (2007-09-07 10:42)

7 [сентября]

В 10 часов утра при свежем норде с дождем и снегом мы оставили Самару. От Самары вверх

начинает подыматься левый берег Волги: это плоская возвышенность Жигулевских гор. Через

два часа мы подошли к воротам Жигулевских гор. Это ущелье, сузившее Волгу до одной версты;
за горами, как за рамой, открылась нам новая, доселе не виданная панорама, испятнанная темно-
синими полосами. Это обитатель севера, сосновый лес. На первый план этой [панорамы] из-за
ущелья, поросшего черным лесом, высунулась обнаженная отдельная гора. Это Царев Курган;
народное предание говорит, что Петр Первый, путешествуя по Волге, останавливался на этом

месте и в[с]ходил на эту гору, вследствие чего она и получила название Царева Кургана.
Гора эта своею формою и величиною напомнила мне такую же гору близ Звенигородки, Киевской
губернии, в селе Гудзивци. И Гудзивскую гору, быть может, какой-нибудь помазанник-пройдоха
освятил своим восшествием, но земляки мои как-то тупо сохраняют в своей памяти подобные

освящения. Они (земляки мои) чуть ли не догадываются, что если царь взойдет на такую гору,
то, верно, недаром, а уповательно для того, чтобы несытым оком окинуть окрестность, на

которой (если он полководец) сколько в один прием можно убить верноподданных. А если он,
Боже сохрани, агроном, то это еще хуже, особенно если окрестность окажется бесплодною, то
он высочайше повелит ее сделать плодоносною, и тогда потом и кровью крепостного утучнится

бесплодный солончак. Земляки мои, верно, не без причины не освящают своей памятью подобных

урочищ.
Не мог я дознаться, на каком народном предании основываясь, покойный князь Воронцов назвал
в своих Мошнах гору обыкновенную Святославовою горою, с которой будто бы этот пьяный варяг-
разбойник любовался на свою шайку, пенившую святый Днепр своими разбойничьими ладьями. Я
думаю, это просто фантазия сиятельной башки и ничего больше. Сиятельному англоману просто
пожелалося украсить свой великолепный парк башнею вроде маяка, вот он и сочинил народное

предание, приноровив его к местности, и аляповатую свою башню назвал башнею Святослава. А
Михайло Грабовский (не в осуд будь сказано) чуть-чуть было документально не доказал народного
предания о Святославовой горе.
Капитан наш, спасибо ему, догадался сегодня из своей каюты-ажур сделать посредством кошом

каюту-темницу и учредил в ней чугунную печь, и я теперь буквально нахожусь в теплых объятиях
друга.
Вот тебе и волжские комары, которых я так боялся.

[1]

7 вересня

Жигулівські гори — підвищення на правому березі Волги поблизу Самари; тягнеться більш ніж на

60 км із заходу на схід, обумовлюючивигин течії Волги на схід (Самарська лука). Жигулі покриті
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лісом — переважно листяним і сосновим.
...Царев Курган... — гора на лівому березі Волги, неподалік від Самари. Наведена в щоденнику
версія про походження назви— одна з легенд, що побутувала в Поволжі. Шевченко зробив олівцем

два рисунки цієї гори.
Звенигородка — повітове місто Київської губернії.
Гудзівка — село у Звенигородському повіті.
Воронцов Михайло Семенович (1782 — 1856) — російський державний діяч, генерал-
фельдмаршал.
Мошни — містечко в Черкаському повіті Київської губернії. Шевченко бував тут до арешту 1847
р.
Грабовський Міхал (1804 — 1863) — польський критик і письменник, представник так званої

української школи в польській літературі. Йдеться про його статтю «Парк князя М. С. Воронцова
в Киевской губернии» (Современник. — 1853. — № 4. — Кн. 2. — Отд. 6. — С. 242 — 257), де
він, описуючи «Святославову башню», зазначав, що «не имел возможности положительно узнать

причину ее наименования и помещения в этом пункте».

[2]

Варіанти:
взойдет на такую гору / взойдет на такую, то
можно убить верноподданных. / а можно люд[ей] б можно убить людей

и тогда потом и кровью / и потом и

я теперь друга. / я теперь буквально в [теплых объятиях?]

1. http://kobzar.univ.kiev.ua/draws/description/407.html

2. http://kobzar.univ.kiev.ua/draws/description/408.html

1.6.15 Рецензія В. Межевича. 7 травня 1840 р. Цензурний запис 20 травня 1840 р.
(2007-09-08 07:23)

* *

Дуже прихильно оцінила «Кобзаря» Булгарінська «Северная Пчела». В № 101 за 1840 р. 7 травня,
вміщено таку рецензію:

Кобзар Т. Шевченка. СПБ. 1840. Под этим заглавием на днях поступило в продажу во все
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книжные магазины небольшое собрание малороссийских стихотвореннй, написанных молодым

художником, учеником К. П. Брюлова, не в Малороссии, а здесь в Петербурге, под нашим

серым небом. Признаемся, грустно смотреть на литературу тех славянских наречий, которые
должны по воле судеб иссякнуть в производителях, умереть в архивах, потеряв даже самые слова
и звуки, которыми они облекались, еще более грустно смотреть, что на этих наречиях пишут

люди, которых дарования могли бы украсить первенствующую, всепоглощающую славянскую

литературу, именню литературу русскую. При всем этом достоинство поэтов, поющих на разных
меньших наречиях не умаляется, и мы должны с искреннею радостию приветствовать дарование

г. Шевченки, вполне развившееся в немногих песнях кобзаря, или малороссийского Баяна.
Все стихотворения имеют между собою некоторую наружную связь. Первое стихотворение без

заглавия в роде предисловия, исполнено нежного чувства, это обращение поэта к стихам своим и

к отчизне; за предисловием следует описание самого Перебенди, кобзаря, мастерское, сильное,
исполненное неподкрашенной поэзии. Описывая Перебендю странным, причудливым, поэт

говорит: «Старик спрятался в степи, на могиле, чтобы его никто не видал, чтобы ветер слова

его разметал по полю, а люди их не слыхали... потому что песни его — божие слово, то сердце
на воле разговаривает с богом, щебечет господню славу... А между тем, дума на туче гуляет,
«край света» летает, ширяет орлом сизокрылым и бьет широкими (крыльями) голубое небо.
Отдохнет на солнце и спросит его: где оно ночует, как оно встает? — Послушает моря, как
оно разговаривает. Спросит у Чорной Горы, почему она нема? И опять на небо (летит), потому
что на земле (обитает) горе, потому что на ней, широкой, нет уголочка тому, кто все знает, тому,
кто все понимает, что говорит море, где солнце ночует. Никто на этом свете не примет его, он
одинок, как высокое солнце, его знают люди, потому только, что его носит земля. А если бы эти

люди узнали, что он одинокий поэт на могиле, разговаривает с морем... они бы посмеялись слову

его, прозвали бы безумцем, прогнали бы от себя и сказали: Пусть его гуляет над морем!!.
Последующие песни как будто принадлежат уже описанному Перебенде, и первая из них Катерина,
посвященная В. А. Жуковскому, в пяти неравных песнях, исполнена трогательной, умиляющей
поэзии, хотя сюжет и стар и прост, но сколько тут поэзии простодушной, сколько чувства, глубоко
проникающего в душу читателя. Вторая песня Кобзаря Тополя малороссийская народная легенда,
потом Думка, послание к Основьяненке, Иван Подкова и Тарасова ночь, вместо эпилога.
Все стихотворения носят грустный отпечаток болящего сердца, и потому несколько однообразны,
но поражают своею простотою, грациею и чувством. Если это первые опыты, то мы вправе

ожидать весьма многого от таланта г. Шевченки, и посоветовали бы ему рассказывать свои

прекрасные ошущения по-русски: тогда бы цветки его, как называет он стихи свои, были бы

роскошнее, душистее, а главное прочнее (с. 403).

В тому ж числі «Северной Пчелы» перед рецензією на «Кобзар» вміщено дуже прихильний розгляд
«Малороосийских народных песен, собраных Н. Маркевичем», тим самим, що йому пізніше

присвятив Шевченко поезію «Бандуристе, орле сизий». Можна гадати, що керівники «Северной
Пчелы» Булгарін і Греч були в приязних відносинах з Маркевичем. Принаймні в щоденнику

Никитенка знаходимо такий запис від 9 травня 1840 р. (через два дні після виходу цитованого

числа «С. Пч.»):

Вечер у Маркевича, автора малороссийских мелодий, малороссийской истории, которая скоро

будет печататься, и издателя малороссийских песен. Тут было много всякого народу. Сенковский
явился как раз в то время, когда в гостиной были уже на лицо Греч, Булгарин и Полевой...
(Записки и дневник, т. І, вид. 1893 p., c. 406).

«Северная Пчела», 1840, № 101, 7 мая. Цит. за: «Україна», 1930, березень — квітень, стор. 78-79.
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* *

№ 55. 1840 р., травня 20 1. Запис про випуск у світ книжки Шевченка «Кобзар» у реєстрі,
поданому Петербурзьким цензурним комітетом до Головного управління цензури

№ Время вступления Заглавие Где напечатана Когда выдан билет Имя

ценсора, подписавшего билет

551 Апреля 18 » Кобзарь Т. Шевченка В типографии Фишера

[Апреля 18] Корсаков

ЦДІА СРСР, ф. 772, оп. 1, № 1299, арк. 35 зв. 1 Дата супровідного листа Петербурзького

цензурного комітету до Головного управління цензури (див. там же, арк. 33).

1.6.16 8 вересня 1857 року (неділя) (2007-09-08 09:00)

8 [сентября]

Утро ясное, тихое, с морозцем. Левый берег Волги от самого Царева Кургана заметно

понижается, и сегодня рано я его увидел таким точно, как и до Самары: ровный, плоский,
однообразный. Правый берег по-прежнему угрюмо возвышен и покрыт мелким лесом. Если

бы и можно было рисовать, то совершенно рисовать нечего, кроме разве огромной расшивы,
стоящей на якоре посредине Волги, как на зеркале.
Я рассчитывал, что казенные смотровые сапоги послужат мне по крайней мере до Москвы, а
они и до Симбирска не дотянули, изменили, проклятые, то бишь казенные. Иван Никифорович

Явленский заметил этот ущерб в моем весьма нещегольском костюме и предложил мне свои

сапоги из чисел запасных, за что я ему сердечно благодарен. Сапоги его пришлись мне по ноге,
и я теперь щеголяю почти в новых сапогах, вдобавок на высоких каблуках, что мне не совсем

нравится, но дареному коню в зубы не смотрят.

8 вересня

Расшива — парусне судно.
Симбірськ — губернське місто на високому правому волзькому березі; засноване як фортеця 1648
р.

1.6.17 Екзаменаційний список. 1 червня 1840 р. (2007-09-09 07:22)

№ 56. 1840 р., червня 1. Екзаменаційний список учнів натурного класу Академії мистецтв

Список

по рисовальному месячному экзамену, происходившему 1 июня 1840 года

С натуры

3. Михайлов 2-й
4. Липин, С. Иванов
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5. Шевченко, Ковригин
6. Тихобразов, Лебедянцев
7. Капков
8. Кузнецов
9. Угрюмов 2-й, Иоахим
11. С. Антонов
12. Шведе П.
13. Жарков, Епифанов
14. Варнек, Григорович
15. Меликов, Ставассер
16. Авнотамов
17. Бернардский, Соколов, Бетенциол
18. Пушкарев, Борисов
19. Миквиц.

ЦДІА СРСР, ф. 789, оп. 19, спр. 723, арк. 43. Оригінал.

* *

[1]

Голова гіпсової скульптури дитини. Гіпсова рука. Натурщик Степан. Начерки. Папір, олівець
(21,8 × 28,7). [Пб.]. [1839 — 1842].

Див. також:
http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7241.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev7241.htm
http://kobzar.info/img/photo/813.jpg

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7241.htm

1.6.18 9 вересня 1857 року (2007-09-09 12:25)

9 [сентября]

Симбирск-от видишь,
А неделю идешь.
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Бурлацкая поговорка

С восходом солнца далеко, на пологой возвышенности, упирающейся в Волгу, показался

Симбирск, т. е. несколько белых пятнышек неопределенной формы. Матрос вахтенный, указывая
мне на беленькие пятнушки, проговорил бурлацкую поговорку, которую я тут же и записал. От

Сенгилея до Симбирска 50 верст, и это пространство мы прошли не в продолжение недели, но в
продолжение битых десяти часов. «Князь Пожарский» сегодня как-то особенно медленно двигался
вперед. А может быть, мне это так показалось, потому что Симбирск не сходил с горизонта,
в котором мне хотелося побывать засветло, взглянуть на монумент Карамзина. Симбирск же

вместо того, чтобы приблизиться ко мне, он, увы! совершенно скрылся за непроницаемой завесой,
сотканной из дождя и снега. Мерзость эта усиливалась, вечер быстро близился, и я терял

надежду видеть на месте, видеть музу истории, которую я видел только в [г]лине в мастерской
незабвенного Ставассера. Чего я боялся, то и случилось. Едва к пяти часам «Князь» положил свой
якорь у какой-то досчатой пристани, прочая декорация была закрыта дождем с снегом. Несмотря
на все это, я решился выйти на берег. Черноземная, моя родная грязь по колена, и ни одного

извозчика. Промочивши в луже и грязи ноги, я возвратился, нельзя сказать, благополучно, на
пароход.
Другой раз я проезжаю мимо Симбирска, и другой раз не удается видеть мне монумент

придворного историографа. Первый раз в 1847 меня провез фельдъегерь мимо Симбирска. Тогда
было не до монумента Карамзина. Тогда я едва успел пообедать в какой-то харчевне, или, вернее
сказать, в кабаке. Во мне была (как я после узнал) экстренная надобность в Оренбурге, и потому-
то фельдъегерь неудобозабываемого Тормоза не дремал. Он меня из Питера на осьмые сутки

поставил в Оренбург, убивши только одну почтовую лошадь на всем пространстве. Теперь же, в
1857 году, вместо экстренности — ночь и с такими отвратительными вариациями, что глупо бы

и думать о монументе Карамзина.
По случаю двадцатиоднолетней супружеской жизни Катерины Никифоровны Козаченко за

завтраком побороли мы двух великанов, под именем пироги, с разными удивительными

внутренностями, и по этому-то необыкновенному случаю обедали поздно, ровно в 7 часов, и
ровно в 7 часов положил рядом с «Князем» якорь пароход «Сусанин». Капитан «Сусанина» Яков
Осипович Возницын был приглашен самим хозяином к обеду. По случаю неудачи видеть Симбирск

и монумент Карамзина, у меня родился и быстро вырос великолепный проект: за обедом напиться

пьяным. Но увы, этот великолепный проект удался только вполовину.
После обеда зашли мы в капитанскую светелку (так называют волжские плаватели (матросы)
напалубную капитанскую каюту) и принялися за чай. Между прочими интересными разговорами за

чаем Возницын сказал, что он после закрытия волжской навигации едет в свое поместье (Тверской
губернии) по случаю освобождения крепостных крестьян. Он хотя и либерал, но, как сам помещик,
проговорил эту великолепную новость весьма не с удовольствием. Заметя сие филантропическое
чувство в помещике Тверской губернии, я почел лишним завести разговор с помещиком о столь

щекотливом для него предмете. И не разделив восторга, пробужденного этой великой новостью,
я закутался в свой чапан и заснул сном праведника.
В 6 часов вечера приходил к капитану нашему нек[и]й герр Ренинка[м]пф, агент компании фирмы
«Меркурий». Пошлая, лакейско-немецкая [физиономия], и ничего больше! А между прочим, эта
придворно-лакейская физиономия принадлежит статскому советнику и председателю какой-то
палаты, чуть ли не казенной!

9 вересня

Сенгилей — повітове місто Симбірської губернії, торговельна пристань на правому березі Волги;
засноване 1666 р. як фортеця; сюди висилали учасників стрілецьких бунтів кінця XVII ст.
...взглянуть на монумент Карамзина. — Пам’ятник М. М. Карамзіну, споруджений у Симбірську
за ескізами скульптора С. І. Гальберга 1845 р. ...терял надежду видеть на месте... музу истории,
которую я видел только в [г]лине в мастерской незабвенного Ставассера. — Муза історії Кліо —
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головна деталь пам’ятника М. М. Карамзіну в Симбірську. Її виліпили скульптори А. А. Іванов
і П. А. Ставассер, а відлив у бронзі П. К. Клодт. Ставассер Петро Андрійович (1816 — 1850) —
російський скульптор, знайомий Шевченка часів його навчання в Академії мистецтв.
Другой раз я проезжаю мимо Симбирска... в 1847 меня провез фельдъегерь... — Шевченко

згадує жандармського фельд’єгеря Віддера, який на початку червня 1847 р. супроводжував його

на заслання.
Возніцин Яків Йосипович— походив з поміщиків Тверської губернії. До середини 50-х років служив
на пароплавах Балтійського і Чорного морів. У серпні 1856 р. був звільнений з 8-го флотського

екіпажу для служби на комерційних суднах пароплавної компанії «Меркурій».
...нек[ий] гер Ренинка[м]пф... — Ренненкампф Рудольф Петрович — голова симбірської палати

кримінального суду, довірена особа пароплавної компанії «Меркурій» у Симбірську.

Варіанти:
Матрос вахтенный / матрос ст[арший?]
Симбирск же вместо того / Симбирск, наконе[ц]
он, увы! совершенно скрылся / он, увы! скры[лся]
у какой-то досчатой пристани / у какой-то при[стани]
или, вернее сказать / или л[учше?]
в 1857 году, вместо экстренности — ночь / в 1857 году ночь

за завтраком побороли мы / За завтраком съели мы

щекотливом для него предмете. / щекотливом предмете

1.6.19 Запис Маркевича (2007-09-10 07:37)

1840, червня 5. Запис у щоденнику історика М. А. Маркевича про музичний вечір у Н. В.
Кукольника, на якому був Т. Г. Шевченко

5 [июня 1840 г.]. Скучно провел я этот день. [...] Сегодня середа. Зато вечер чудный! У

Нестора [Кукольника] собрались: Греч, Булгарин, граф Толстой, Чернышев 1, Каменский, Чижов,
Струговщиков, Прокопович 2, Шевченко, Яненко и множество других (короче, 30 человек нас

было), мы слушали второй раз «Холмского» 3 — и в этот раз он еще лучше нам показался.
Утром сегодня у меня Глиночка, хандрит бедняга, то в Италию, то в Париж, то в Туровку

ко мне мечется. Вот что наделала его красавица Марья Петровна 4. [...] Н. А. Маркевич,
Рукописный дневник, Институт русской литературы (Пушкинский дом), рукописный отдел, фонд
448., № 39, арк. 48. Див. [1]переклад. 1 Чернишов Федір Сергійович (1805 — 1869) — флігель-
ад’ютант, капітан лейбгвардії Преображенського полку. 2 Прокопович Микола Якович (1810 —
1857) — маловідомий поет і педагог; шкільний приятель М. Гоголя, знайомий В. Бєлінського. 3

Виконувалися фрагменти з музики М. І. Глінки до драматичного твору Н. В. Кукольника «Князь
Холмський». З цього твору особливою популярністю користувалася «Пісня Іллінічни» («Ходит
ветер у ворот»). Цю жартівливу пісню любив Шевченко і, як згадують сучасники, іноді співав її
навіть перебуваючи на засланні в Новопетровському укріпленні. (Див.: Зарянко Н. Воспоминания
Н. И. Усковой о Т. Г. Шевченко. — Киевская старина, 1889, февр., с. 303 — 305). 4 Дружина

композитора.

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/spog15.htm
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1.6.20 10 вересня 1857 року (2007-09-10 09:52)

10 [сентября]

Вчерашний мой великолепный, вполовину удавшийся проект сегодня, и то уже, слава Богу, только
вечером, удался, и удался с мельчайшими подробностями, с головной болью и прочим тому

подобным.

1.6.21 Спогад І. Панаєва про вечір у Гребінки (2007-09-11 07:46)

* *

[1] Кроме положенных еженедельных артистически-
литератрных, великосветски-литераурных и просто литературных вечеров, литераторы изредка

сходились друг у друга и делали вечера. Самым гостеприимным из литераторов того времени

был Е. П. Гребенка, постоянно сзывавший к себе своих литературных приятелей при получении

из Малороссии сала, варенья или наливок. Гребенка в это время еще не был женат. Он жил на

Петербургской стороне в казенной квартире 2-го кадетского корпуса, где был учителем.
Однажды он пригласил меня к себе вместе с М. А. Языковым, который пользовался уже тогда

большою известностью между всеми литераторами, с которыми я был близок, как приятный

и веселый собеседник, остряк и каламбурист. Многие принимали Языкова за литератора и

сотрудника г. Краевского.
— Вы чем именно занимаетесь? — спрашивали его. — Какая ваша специальность?
— Да так, — отвечал обыкновенно, улыбаясь, Языков, больше по смесям прохаживаюсь.
В этот раз у Гребенки сошлось многочисленное общество и, между прочим, Шевченко, который
начинал уже пользоваться большою популярностью между своими соотечественниками; товарищи
Гребенки по службе — А. А. Комаров 1 и Прокопович (товарищ Гоголя 2 по Нежинскому

лицею и приятель его). Прокопович и Комаров оба очень любили литературу и пописывали

стишки. С. Комаровым я был знаком с детства и впоследствии, по приезде в Петербург

Белинского, сблизился с ним еще более. О Комарове и о влиянии на него Белинского я ещё

буду иметь случай говорить впоследствии. На вечере у Гребенки некому было проповедывать ни
о святыне искусства, ни о каких-нибудь возвышенных предметах; там просто болтали о вседневных

и литературных новостях и приключениях [...] После ужина все оживились еще более. Гребенка

начал напевать малороссийские песни, а Шевченко подплясывал под свои родные звуки. И.
И. Панаев, Литературные воспоминания, Л., 1950, стор. 103 — 105. 1 Комаров Олександр
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Олександрович (помер у 1874 р.) — викладач словесності в петербурзьких учбових закладах,
приятель В. Бєлінського та І. Панаева. 2 Гоголь Микола Васильович (1809 — 1852)... Ім’я Гоголя
неодноразово зустрічається на сторінках повістей Шевченка, в його щоденнику і листах. Шевченко

присвятив йому твір [2]«Гоголю» (За думою дума роєм вилітає), а також зробив ілюстрацію сепією

[3]до твору Гоголя «Тарас Бульба».

1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/1CdFZuF5ei6koabo_0CE4A?feat=embedwebsite

2. http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev132.htm

3. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7035.htm

1.6.22 11 вересня 1857 року (2007-09-11 12:02)

Запис зроблений В. В. Кишкіним.

11 [сентября]

Так как от глумления пьянственного у Тараса колеблется десница и просяй шуйцу — но и

оная в твердости своей поколебася (тож от глумления того ж пагубного пьянства), вследствие
чего из сострадания и любви к немощному приемлю труд описать день, исчезающий из памяти

ослабевающей, дабы оный был неким предречением таковых же будущих и столпом якобы

мудрости (пропадающим во мраке для человечества — не быв изречено литерами), мудрости,
говорю, прошедшаго; историк вещает одну истину и вот она сицевая:
Борясь со страстьми обуревающими — и по совету великого наставника — «не иде на совет

нечестивых и на пути грешных не ста, блажен убо»— и совлекая ветхого человека— Тарас, имярек,
вооружася духом смирения и удаливыйся во мрак думы своея — ретива бо есть за человечество

— во един вечер, — был причастен уже крещению духом по смыслу Св. Писания «окрестивыйся
водою и духом — спасен будет», вкусив по первому крещению водою (в зловонии же и омерзении
непотребного человечества — водкою сугубо прозываемое) — был оный Тарас зело подходящ по

духу св. Еван. — пропитан бе зело; не остановился на полупути спасения, глаголивый «Елицым во

Христа крестистися— во Христа облекостеся». Не возмогивый— по тлению и немощи телесне—
достичи сего крайнего предела идеже ангелы уподобляется— Тарас зашел таки далеко, уподобясь
тому богоприятному состоянию, коим не все сыны Божии награждаются, иже на языце порока и
лжи тлетворной мухою зовется. И бе свиреп в сем положении, не давая сомкнуть мне зеницы в

ночи— часа одного— и вещая неподобные изреки, греховному миру сему, изрыгая ему проклятия,
выступая с постели своей бос и в едином рубище яко Моисей преображенный, иже бе писан рукою
Брюно, выступающим с облак к повергшемуся во прах израильтянину, жертвоприносящему тельцу
злату. В той веси был человек некий — сего излияния убояхуся — шубкой закрыся — и тут

же яко мельчайшийся инфузорий легким сном забывся. — Тут следует пробел, ибо Тарас имел

свидетелем своего величия и торжества немудраго некоего мужа — мала, неразумна и на языке

того ж злоречия кочегаром зовомого, кой бе тих и тупомыслен на дифирамбы невозмутимого

Тараса. — В.Кишкин.

P. S. Далее не жди тож от Тараса, о! бедное, им любимое человечество! никакого толку и

большого величия, и мудрого слова, ибо — опохмелившийся, яко некий аристократ (по писанию
крестивыйся водкою; опохмеление не малое и деликатности не последней водка вишневая счетом
пять (а он говорит 4, нехай так буде), при оной цыбуль и соленых огурцов велие множество.
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1.6.23 Рецензія, авторство якої приписується Бєлінському (2007-09-12 07:57)

Бур’яни. Начерки. Олівець. [Літо 1840]

* *

Имя г. Шевченка, если не ошибаемся, в первый раз еще появляется в русской литературе,
и нам тем приятнее было встретить его на книжке, в полной мере заслуживающей одобрение

критики.
Стихотворения г-на Шевченка ближе всего подходят к так называемым народным песнопениям:
они так безыскусственны, что вы их легко примете за народные песни и легенды малороссиян:
это одно уже много говорит в их пользу. Автор не облекает своих чувств и поэтических мыслей

в форму ямбов, хореев и проч.; он даже не старается, для оригинальности (по примеру некиих

пиитов), писать теми же ямбами, но только против принятого всеми порядка, стихами в 9 и 10
стоп, чтобы после громко кричать: «Я! я, я! выучил Русь писать уродливые стихи», — а при всем

том его стихи оригинальны: это лепет сильной, но поэтической души... Что же такое «Кобзарь»?
А вот прочтите начало стихотворения «Тарасова ночь» (стр. 107), и вы узнаете:

На розпутті кобзар сидить

Та на кобзі грає;
Кругом хлопці та дівчата,
Як мак розцвітає.
Грає кобзар, приспівує,
Вимовля словами,
Як москалі, орда, ляхи
Бились з козаками;
Як збиралася громада

В неділеньку вранці,
Як ховали козаченька

В зеленім байраці.
Грає кобзар, приспівує,
Аж лихо сміється...
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Здесь есть и поэтические думы, и исторические легенды, и чары оставленной любви, и

простодушная история любви Катерыны, — словом, все элементы народной поэзии юга нашего

отечества.
Но зачем г. Шевченко пишет на малороссийском, а не на русском Языке? Если он имеет

поэтическую душу, почему не передает ее ощущений на русском? — скажут многие. — На это

можно отвечать вопросом же: а если г. Шевченко вырос в Малороссии; если его поставила судьба
в такое отношение к языку, на котором мы пишем и изъясняемся, что он не может выразить на

нем своих чувств? если с младенчества его представления одевались в формы южного наречия,
то неужели для этого должно зарывать талант в землю? Неужели должно заглушить в душе

святые звуки потому только, что несколько человек в модных фраках не поймет этих звуков,
не поймет или не захочет понять родного отголоска славянского языка, отголоска, летящего с

юга, из колыбели славы и религии России, между тем, как эти же люди будут считать смертным

грехом не понимать самых тонких намеков высокомудрого Бальзака с братиею?..
Сверх того, книги, писанные по-малороссийски, вроде «Лыстов до землякив» Основьяненка или
«Приказок» Гребенки или «Катерыны» Шевченка (стр. 21), имея нравственную цель и будучи

рассказаны языком, понятным для всякого малороссиянина, без сомнения принесут величайшую
пользу южнорусским простолюдинам-читатеям.
Издание «Кобзаря» опрятно; при книжке приложена картинка, сделанная Штернбергом —
великим мастером изображать малороссийские народные сцены; на картинке представлен слепой
кобзарь (певец) с провожатым: кобзарь сидит один; руки его лежат на струнах бандуры; голова,
осененная думою, поникла. Вы в нем видите кочующего поэта; нет на земле места

Тому, хто все знає, тому, хто все чує.
Що море говорить, де сонце ночує,
Його на сім світі ніхто не прийма!.. (стр. 19).

В. Г. Белинский, Полное собрание сочинений, т. IV, М., 1954, стор. 171 — 172.

Примітка

Рецензія без підпису була вміщена у п’ятому номері журналу «Отечественные записки» за

1840 рік. Припущення, що цей схвальний відгук належить саме Віссаріону Бєлінському був

висловлений тільки 1939 року В. Спиридоновим на основі ідейно-стилістичних міркувань. А втім

авторство і досі зустрічає заперечення. Вкрай неґативні відгуки Бєлінського про поезії Шевченка,
на відміну від наведеного вище, заперечують право на існування української мови.

Див. [1]рецензію В. Г. Бєлінського на альманах «Ластівка».

Відомий російський критик зустрічався з Шевченком на [2]вечорі у Струговщикова.

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/78272.html

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/59915.html

1.6.24 12 вересня 1857 року (2007-09-12 12:17)

12 [сентября]

Погода отвратительн[а]я. «Князь Пожарский» и «Сусанин» положили на ночь якорь в Спасском

затоне. Это зимняя стоянка парохода Меркуриевской компании. Здесь устроены мастерские,
квартиры для капитанов, помещение для мастеровых, школа и кабак. Местность прекрасная,
окруженная молодыми дубовыми рощами, и, несмотря на холодную погоду, в рощах сохранилася
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свежая зелень и некоторые цветы, из которых я набрал маленький букет и, как истинный Терсис

Посошков, преподнес его милейшей баронессе Медем, одной из пассажирок «Князя Пожарского»
и жене одного из капитанов Меркуриевской компании. Милая, привлекательная женщина.
Утро ясное, с морозом до пяти градусов. К двенадцати часам дня погода по-вчерашнему
изменилась в перемежающий дождь с снегом. «Князь Пожарский» благополучно перешел

Красновидовский перекат (мели) и в одиннадцать часов вечера положил якорь в десяти верстах

от Казани.

12 вересня

...баронессе Медем... — Медем Емілія Борисівна — дружина титулярного радника М. де Медем,
засідателя балахнинського земського суду, одного з акціонерів і агентів пароплавної компанії

«Меркурій» у Балахні.

Варіанти:
«Князь Пожарский» и «Сусанин» положили на ночь якорь / «Князь Пожарский» положил на ночь
якорь

квартиры для капитанов, помещение для мастеровых / квартиры для капитанов и

из которых я набрал / из которых я соб[рал]
одной из пассажирок «Князя Пожарского» / одной из пассажирок на п[ароходе?]

1.6.25 На незабудь Штернбергові. До 20 липня 1840 р. (2007-09-13 07:30)

На незáбудь Штернбергові

Поїдеш далеко,
Побачиш багато;
Задивишся, зажуришся, —
Згадай мене, брате!

Не пізніше 20 липня 1840 р., Санкт-Петербург

* *

В «Катерине» вы видите несчастие бедной девушки, которая полюбила москаля, офицера.
Начинается поэма добродушным обращением:

Кохайтеся чорнобриві,
Та не з москалями,
Бо москалі — чужі люди,
Роблять лихо з вами.
Москаль любить жартуючи,
Жартуючи кине;
Піде в свою Московщину,
А дівчина гине.
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Но эта откровенная, простая мораль, так добросердечно высказываемая, вовсе не кладет

дидактического оттенка на всю повесть, которая, напротив, вся исполнена самой свежей

неподдельной поэзии. У Катерины родился сын, и она идет в «Московщину» — отыскивать отца

его. Прощание матери с ней, ее путь, ее встреча с милым, который ее отталкивает, — все это

изображено с тою нежностью грусти, с тою глубиною и кротостью сердечного сожаления, равные
которым встречаются именно только в малороссийских песнях.

Н. А. Добролюбов, Собрание сочинений в трех томах, т. 3, М., 1952, стор. 542.

[1]На незабудь Штернбергові

Добролюбов Микола Олександрович (1836 — 1861) — російський революціонер-демокра,
літературний критик і філософ-матеріаліст, соратник М. Г. Чернишевського. В статті «Кобзарь»
Тараса Шевченко» дав високу оцінку творчості Шевченка.

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev154.htm

1.6.26 13 вересня 1857 року (2007-09-13 10:00)

13 [сентября]

Казань-городок —
Москвы уголок.

Эту поговорку слышал я в первый раз в 1847 году на почтовой станции в Симбирской губернии,
когда препровождался я на фельдъегере в Оренбург. Какой-то упитанный симбирский степняк,
описывая моему препроводителю великолепие города Казани, замкнул свое описание этою

ловкою поговоркою. Сегодня поутру увидел я издали Казань, и давно слышанная поговорка

сама собою вспомнилась и невольно проговорилась. Едва пароход успел положить якорь, как
я выскочил на берег, поместился за четвертак в татарской тележке и пустился в город. Как

издали, так и вблизи, так и внутри Казань чрезвычайно живо напоминает собою уголок

Москвы: начиная с церквей, колоколен до саек и калачей, — везде, на каждом шагу, видишь
влияние белокаменной Москвы. Даже башня Сумбеки, несомненный памятник времен татарских,
показалась мне единоутробною сестрою Сухаревой башни. Большая улица (конечно, Московская),
ведущая в Кремль, смахивает на Невский проспект своею чопорностью и торцовой мостовою.
Улица эта начинается великолепным зданием университета, украшенного грандиозными тремя

ионическими портиками. Жаль, что этому прекрасному зданию недостает площади. Оно бы много

выиграло, и монумент певца Екатерины не красовался бы на дворе в миниатюрном палисаднике,
меланхолически созерцаемый рудою коровою.
Полюбовавшись вместе с рудою коровою статуею сплетателя торжественных од и иной гнусной

лести, я, проходя через двор, встретил студента с порядочно синим подбородком, почему и

заключил, что он не новичок в здешней аудитории. На этом основании я обратился к нему

с вопросом, не помнит ли он Посяду и Андруского, переведенных в 1847 году из Киевского

университета в Казанский. Он сказал, что не помнит, и советовал мне обратиться к старому

сторожу Игнатьеву. Я вежливо поблагодарил его за наставление, но, не находя нужным применить

к делу это милое наставление, я вышел на улицу. Выйдя на улицу, я услышал глухой шум барабана

и увидел густую толпу народа, провожавшего на казнь преступника. Чтобы не встретить эту
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гнусную процессию, я своротил в переулок и в числе бегущих смотреть эту процессию я увидел

молодую девушку с шарманкою за плечами и ободранного мальчика с тамбурином в руках. Мне

сделалось не грустно, а как-то особенно скверно, и я опять за четвертак взял татарскую тележку

и возвратился на пароход.
Возвращаясь на пароход, я увидел в правой стороне от дороги памятник, воздвигнутый над

костями убитых при взятии Казани царем Иваном Лютым. Это усеченная пирамида с портиками,
поставленная будто бы на том самом месте, где стоял шатер царя Лютого. Печальный памятник.

13 вересня

Казань — губернське місто, один з торговельно-промислоих центрів Поволжя; нині — столиця

Татарстану.
...монумент певца Екатерины... — Тобто пам’ятник Г. Р. Державіну, який народився і вчився

в Казані. Збудований за проектом С. І. Гальберга і К. А. Тона М. О. Рамазановим та К.
М. Климченком; установлений в університетському дворі, напроти анатомічного театру; 1870 р.
перенесений на Театральну площу.
...не помнит ли он Посяду и Андруского... — Йдеться про студентів Київського університету,
учасників Кирило-Мефодіївськог товариства І. Я. Посяду (Пасяду, Посяденка; 1823 — 1894) та Г.
Л. Андрузького (1827 — ?). Після арешту і слідства у III відділі 1847 р. обидва були переведені до
Казанського університету з наступним призначенням на службу в російські губернії. І. Я. Посяда
закінчив Казанський університет 1848 р. і тоді ж вибув у Рязанську губернію. Г. Л. Андрузький

університету не закінчував. У 1848 р. його переведено на службу до Петрозаводська.
...царем Иваном Лютым. — Тобто царем Іваном IV Грозним.

Варіанти:
и ободранного мальчика / и мальчи[ка]

1.6.27 Рецензія Плетньова. Начерк. Літо 1840 (2007-09-14 07:27)

[1]

Куток Смоленського кладовища в Петербурзі. Олівець, сепія (17,8×26,5). [Пб.]. [Літо 1840].

422



[2]

http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7025.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev7025.htm
http://kobzar.univ.kiev.ua/draws/description/25.html

Рецензія Плетньова. «Современник», 1840, т. 19, стор. 143.

* *

Между всеми произведениями поэзии, появлявшимися в эти три месяца, одно последнее достойно
внимания. Оно писано по-малороссийски. В нем собрано несколько простонародных лирических

излияний души, живых и счастливо переданных автором. Понимающие малороссийский язык

прочтут это собрание, конечно, с удовольствием и благодарностью.

Сочинения и переписка П. А. Плетнева 1, т. II, СПб., 1885, стор. 283. Одразу за цією рецензією

надруковано такий відгук на Максимовичів «Киевлянин»: Прежде всего надобно порадоваться,
что Киевлянин заговорил на общерусском языке. Книга, появляющаяся в свет на областном

простонародном наречии, когда господствующий язык отрадно блещет, и звучит для каждого из

читателей, всегда похожа на пародию или литературную шутку. Цит. за: «Україна», 1930, березень
— квітень, стор. 78. 1Плетньов Петро Олександрович (1792 — 1865) — російський критик і

поет, ректор Петербурзького університету, професор російської словесності; після смерті Пушкіна
продовжував видавати «Современник» до 1846 р.; знайомий Шевченка, автор прихильної рецензії
на «Кобзар» 1840 р. (Современник. — 1840. — Т. 19. — С. 143)

1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/aQHP5HcRFsBZst6fkZfvRw?feat=embedwebsite

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7025.htm

1.6.28 14 вересня 1857 року (2007-09-14 10:27)

14 [сентября]

По случаю принятия нового груза пароход наш простоял до 11 часов утра у казанского берега.
Пользуясь этим редким случаем и хотя пасмурною, но не мокрою погодою, я вышел на берег и

сделал два абриса: общий вид Казани и вид на Волгу против Казани и села Услон. Возвращаясь
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на пароход, купил я у смазливой перекупки соленого отваренно[го] ляща. И придя на пароход,
задал себе настоящий плебейский пир. Кроме ляща и новопетровской ветчины, заключил я свой

пир головкой чесноку с черным хлебом и провонял не только капитанскую светелку, всего «Князя
Пожарского». Сопутники мои бегали от меня, как черт от ладану. Одна только милая хозяйка

и добрейшая ее мамаша Катерина Никифоровна Козаченко нашли, что чеснок хотя и воняет,
но не так несносно, чтобы при встрече со мною необходимо было закрывать нос, и еще более,
чтобы доказать им, господам, не любящим чесноку, что чеснок вещь не только не противная, но
даже приятная, обещалися заказать обед с чесноком и обкормить хулителей. Милейшая Катерина

Никифоровна.
Против города Свияжска прошли благополучно Васильевский перекат (мель) и встретили пароход
«Адашев» Меркуриевской же компании. Он буксирует две баржи с дровами и одну из них посадил
на мель. «Князь Пожарский» попытался было стащить ее с мели, но безуспешно, и, пройдя

несколько верст вперед, положил якорь на ночь, из опасения сесть на Вязовском перекате. Выше
устья Камы Волга заметно сделалася уже и мельче.

[1]

14 вересня

...сделал два абриса: общий вид Казанії и вид на Волгу против Казани и села Услон. — Тобто

рисунки олівцем «Казань» та «Проти Казані». Запис дає можливість уточнити місце, де зупинявся
пароплав. Услон (Великий, або Верхній Услон) — село у мальовничій місцевості поблизу Казані;
засноване в XVI ст.
Свіяжськ — повітове місто Казанської губернії при впадінні р. Свіяги у Волгу. Засноване 1551
р. як фортеця, база російських військ при облозі Казані. Тепер село у Верхньоуслонському районі
Татарстану.

Варіанти:
простоял редким случаем / а простоял до 11 часов утра. Пользуясь эт[им] б простоял до 11 часов
утра у казанского берега. Пользуясь этим слу[чаем]
господам, не любящим чесноку, что чеснок / господам, не любящим чесноку, чтоб
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[2]

1. http://kobzar.univ.kiev.ua/draws/description/410.html

2. http://kobzar.univ.kiev.ua/draws/description/409.html

1.6.29 Витяг з негативної рецензії. Сын отечества, 1840. (2007-09-15 07:26)

* *

Мы уже несколько pаз говоpили, что всю нынешнюю искусственную малоpоссийскую поэзию

считаем шалостью и пpихотью, и, пpизнаемся, не понимаем: как можно людям с даpованием
заниматься такими пустяками? Писать малороссийские стихи не все же равно, что учиться играть
на варгане либо на балалайке?.. Жаль видеть г-на Шевченко, когда он уpодует мысль и pусский
язык, подделываясь под хохлацкий лад! У него есть душа, есть чувство, и его pусские стихи,
веpоятно, могли бы пpибавить долю хоpошего в нашу настоящую русскую поэзию.

[Н. Полевой.] Сын Отечества. 1840, Т.2, №4, С.836-837.

1.6.30 (2007-09-15 08:14)

[1]Кониський О. Я. Тарас Шевченко-Грушівський: Хроніка його життя [До укінчення Академії

художеств, стор. 1]

ТАРАС ШЕВЧЕНКО

під час від виходу «Кобзаря» до укінчення Академії художеств

(1840 — 1845)

І

Уся Україна щиро повітала Шевченкового «Кобзаря». Се була та перша «зоря» нашого оновленого
слова, що в сяєві її поліг останній кобзар і народився перший великий поет український;
поет народно-національний! Україна побачила і повітала поета-мужика, зрощеного на грунті

національно-мужицько історії; вона побачила початок того огню, що горить і світить; промінь
того сонця, що «йде і за собою день веде». Шевченків «Кобзар» положив вже не зав’язь, як
Котляревський «Енеїдою», а міцний початок того, що називається національною літературою.
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Коли Україна раділа «Кобзарю» — критика російська зустріла його глузуванням, глумом 218 з

української мови і народності. Так само російська критика вітала і раніш, і тоді ж саме, і трохи
перегодом наше слово і в творах інших письменників, як-от в творах Котляревського, Квітки, а
потім і в «Гайдамаках» Шевченка. Українське слово, що було тоді ще в пелюшках, петербурзькі
критики зустріли не тільки неприхильно і вороже, а навіть антипатично. Поезію Шевченка вони

охрестили «штучною пустотою», мову українську в його творах назвали «уродованьем русского

языка на хахлацкий лад» 219 — або «наречием, которого даже не существует...» — такою, бачте,
мовою, чи, говорячи точними словами критиків, «языком 220 небывалым, которого ни одна из всех
возможных Россий, ни великая, ни малая, ни черная, ни белая, ни красная, ни старая, ни новая не
могут признать за свой». На думку того ж таки критика — мова українська «єсть мішанина слів
хохлатих, бородатих; голених і неголених; південних і північних; се просто— гебридський, мовляв,
діалект...221 «Енеїду» Котляревського «Отечественные записки» не соромилися назвати книжкою
«пресловутою», «що до письменства зграбного належить стільки, — мовляв, — скільки нікчемні

«кумедії» належать до штуки драматичної». Ворожі, антипатичні відносини до українського

письменства висловила не тільки другорядна критика російська, а й голова критики російської

взагалі — Вісаріон Бєлінський 222. 218 Чалий. Жизнь и произведения Шевченка, с. 35. 219

[2][Анонімна рецензія]: «Сын отечества». — 1840. — Т. II. — [№ 4. — С. 837]. 220 [3][Сенковський
О.] Кобзар Т. Шевченка. — «Библиотека для чтения». — 1840. — Т. 39. — [С. 15]. 221 Ibidem.
222 Ось що писав Бєлінський до П. В. Анненкова в грудні р. 1847 з Петербурга: «Робив я справки
про Шевченка і нестеменно запевнився, що поза релігією (вне религии) віра єсть річ нікчемна. Ви
пам’ятаєте, що друг (мабуть, Бакунін) казав, що він йме віри, що Шевченко чоловік поважний і

прекрасний. Віра робить чуда; вона творить людей з ослів і дубив; значить, вона може і з Шевченка

з {юбити мученика за волю; але здоровий розум повинен бачити в Шевченку «осла, дурака и

пошлеца»; а до того ще й п’яницю гіркого, охочого до горілки по патріотизму «хахлацкому».
Отсей «хахлацкий» радикал написав два пасквилі. Читаючи один з них, цар реготав; імовірно, що
на тому б і справі край, і дурень не зазнав би кари («не пострадал бы») за те тільки, що він дурний.
Але коли цар перечитав другий пасквіль, дак перейнявся великим гнівом. І се зрозуміло, коли
зауважите, в чому слов’янська гостроумність тоді, як вона звернена на женщину. Я не читав тих

пасквилів, і ніхто з моїх знайомих їх не читав (а се між іншим доводить, що вони нітрохи не злі, а
тільки дурні), але я певен, що другий пасквіль — повинно бути — занадто гидкий; з причини, про
яку я казав вгорі, Шевченка заслали на Кавказ солдатом. Мені не жаль його; коли б і я був суддею
— я покарав би не згірше. У мене особисте вороговання до таких лібералів! Се вороги всякого

поспіху (поступу. — Ред.). Своїми «дерзкими» дурницями вони дратують уряд, роблять його

приздренним і викликають заходи гострі, погибельні задля освіти і письменства. От вам докази.
В «Современнику » спинили друковати «Пиччинино», а через що? Один з «хахлацких» лібералів,
якийсь Куліш в «Звездоч»-ці, часописі, що Ішимова видає задля дітей, напечатав історію України,
де сказано, що Україна повинна або відокремитися («отторгнуться») від Росії, або погибнути.
Цензор Івановський не догледівся до сієї фрази і її надруковано. І не дивної В дурному та

бездарному творі дуже легко не додивитися і за те попастися. Минув рік: нічого; аж ось цареві

хтось прислав ту книжку, зауваживши на ту фразу. А треба сказати, що стаття та вийшла і окремо;
пропустив її Куторга; він, покладаючись на Івановського, пропустив її не читаючи. Зараз же велено
було Куторгу закинуть до фортеці в тюрму. На талан вистигли заздалегідь повідомити графа

Орлова (шефа жандарів), він якось затушив справу; Івановського простили; але виобразіть собі,
який жах перейняв міністерство освіти, найпаче цензурний комітет! Мусін-Пушкін накинувся на

переклади оповідань французьких, гадаючи, що з них Куліш набрався «хахлацкого» патріотизму.
От що роблять оті «скоты, безмозглые либералишки! Ох, уже мені оті «хахли»! Либеральничають
во ім’я галушок і вареників з свинячим салом!» (Див.: П. В. Анненков и его друзья. 1835
— 1885) / Издание Суворина. — Спб. — 1892. — С. 604 — 605). Коментар Коли Україна

раділа «Кобзарю» — критика російська зустріла його глузуванням, глумом з української мови й

народності. — Посилаючись на цю фразу у М. Чалого, Кониський підтверджує її численними

цитатами з негативних рецензій, причому з часописів — «Сына Отечества», «Библиотеки для

чтения», але обминає чималу кількість доброзичливих рецензій стосовно таланту поета, навіть
якщо рецензент і шкодував, що ці вірші написані не російською мовою («Северная пчела». — 1840.
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— 7 трав.), чи й цілковито схвальних (Литературная газета. — 1840. — 5 трав.; [4]Отечественные
записки. — 1840. — № 5; [5]Маяк. — 1840. — № 6); не на місці в цьому разі було й цитування

справді ганебного [6]листа В. Бєлінського до П. Анненкова 1847 р. Тут біографові явно зраджує
об’єктивність. (Тарас Шевченко: Біографія, с. 70 — 73). [7]Попередня [8]Наступна

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/4899.html

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/65110.html

3. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/59551.html

4. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/63514.html

5. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/66389.html

6. http://litopys.org.ua/shevchenko/belinsky.htm

7. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/47930.html

8. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/96336.html

1.6.31 15 вересня 1857 року (неділя) (2007-09-15 15:24)

15 [сентября]

Проспал я ровно до девяти часов утра. Надо думать, что это случилось со мною под глухой шум

«Князя Пожарского», потому что со мною этого прежде не случалося, ни даже под нетрезвую

руку. Это на диво долгое спание заключилось отвратительным сновидением. Будто бы Дубельт

с своими помощниками (Попов и Дестрем) в своем уютном кабинете перед пылающим камином

меня тщетно навращал на путь истинный, грозил пыткой, и в заключение плюнул и назвал меня
извергом рода человеческого. Едва успел он произнести этот милый эпитет, как явился в полном

мундире капитан Косарев и сделал мне почти палочный выговор за то, что я опоздал на ученье.
Тем и кончилось это позорное сновидение. Меня разбудил гром падающего якоря, т. е. цепи,
перед Ураковским перекатом.
Пользуясь сей непродолжительной стоянкой и продолжительным тихим переходом через сей

Ураковский перекат, я нарисовал белым и черным карандашом, довольно удачно, портрет

Михайла Петровича Комаровского, будущего капитана будущего парохода А. Сапожникова, за
то, что он подарил мне свои бархатные теплые сапоги.
В 10 часов вечера «Князь Пожарский» положил якорь перед Гремячевским перекатом.
За ужином Нина Александровна наивно рассказывала содержание «Дон Жуана» Байрона, который
она прочитала на днях в французском переводе. И еще милее и наивнее просила своего мужа

учить ее английскому языку.

15 вересня

...Дубельт с своими помощниками (Попов и Дестрем)... — Дубельт Леонтій Васильович (1792 —
1862) — керуючий III відділом власної його імператорської величності канцелярії і начальник

штабу Окремого корпусу жандармів, генерал-лейтенант; 1847 р. провадив слідство у справі

Кирило-Мефодіївськог товариства. Попов Михайло Максимович (1800 — 1871) — начальник

секретної експедиції III відділу. Дестрем— Нордстрем Іван Андрійович (1814 — 1878) — чиновник

III відділу, цензор драматичних творів.
Комаровський Михайло Петрович (1811 — ?) — капітан другого рангу, служив на Балтійському,
згодом на Каспійському морі. На пароплаві «Ленкорань» до 1854 р. розвозив по каспійських

портах пошту і вантажі, отже, міг познайомитись із Шевченком ще на початку 50-х років у

Новопетровському укріпленні. У липні — серпні 1857 р. на пароплаві «Князь Пожарский»
перебував як пасажир. Тут Шевченко виконав його портрет (не розшуканий).
...содержание «Дон Жуана» Байрона... — Йдеться про твір англійського поета Дж.-Г. Байрона

(1788 — 1824); його творчість Шевченко знав із російських та польських перекладів.
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[1]

Варіанти:
Дубельт с своими помощниками (Попов и Дестрем) в своем уютном кабинете / Дубельт с своими
помощниками в своем уютном кабинете

Пользуясь сей непродолжительной стоянкой / Пользуясь н[епродолжительной?]

1. http://kobzar.univ.kiev.ua/draws/description/411.html

1.6.32 Екзаменаційний список. 31 серпня 1840 р. (2007-09-16 07:47)

№ 58. 1840 р., серпня 31. Екзаменаційний список учнів натурного класу Академії мистецтв

Список

по рисовальному третному экзамену, происходившему 31 августа 1840 года

С натуры

3. Тихобразов, втор[ая] сереб[ряная] мед[аль]
4. С. Иванов
5. Капков
6. Ковригин
7. Шевченко

8. Епифанов
9. Шведе 1
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10. Антонов
11. Хрисанфов
12. Меликов

13. Коцебу
14. Денфер
15. П. Воробьев
16. Авнотамов
17. С. Захаров
18. Шведе, Жерве

19. Бетенциоли
20. Григорович
21. Боржевский
22. Угрюмов 2
23. Ставассер
24. Семенов
25. Пушкарев
26. Борисов
27. Тимофеев
28. Миквиц

ЦДІА СРСР, ф. 789, оп. 19, спр. 723, арк. 45 зв. Оригінал.

В НАТУРНОМУ КЛАСІ АКАДЕМІЇ ХУДОЖЕСТВ. Начерки. Олівець. [1839-1842].

[1]
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[2]

1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/-1zafhiL8QzYPR4jipciEA?feat=embedwebsite

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7240.htm

1.6.33 16 вересня 1857 року (2007-09-16 12:00)

16 [сентября]

СОБАЧИЙ ПИР

(ИЗ БАРБЬЕ)

Когда взошла заря и страшный день багровый,
Народный день настал;
Когда гудел набат и крупный дождь свинцовый

По улицам хлестал;
Когда Париж взревел, когда народ воспрянул
И малый стал велик;
Когда, в ответ на гул старинных пушек, грянул
Свободы звучный клик!
Конечно, не было там [видно] ловко сшитых
Мундиров наших дней;
Там действовал напор, лохмотьями прикрытый,
Запачканных людей.
Чернь грязною рукой там ружья заряжала,
И закопченным ртом

В пороховом дыму там сволочь восклицала:
«Ебена мать, умрем!»
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А эти баловни в натянутых перчатках,
С батистовым бельем,
Женоподобные, в корсетах на подкладках,
Там были ль под ружьем?
Нет! Их там не было, когда, все низвергая
И сквозь картечь стремясь,
Та чернь великая и сволочь та святая

К бессмертию неслась!
А те господчики, боясь громов и блеску
И слыша грозный рев,
Дрожали где-нибудь вдали за занавеской,
На корточки присев!

Их не было в виду, их не было в помине
При общей свалке там.
Затем, что, видите ль, свобода не графиня
И не из модных дам,
Которая, нося на истощенном лике

Румян карминных слой,
Готова в обморок при первом падать крике,
Под первою пальбой.
Свобода — женщина с упругой, мощной грудью,
С загаром на щеке.

[1]Продовження вірша у перекладі Бенедиктова

16 вересня

«Собачий пир» (Из Барбье). — Зіставлення записаного Шевченком тексту вірша з першими

публікаціями в безцензурній літературі XIX ст., зокрема в книжці «Лютня. Собрание свободных
русских песен и стихотворений» (Лейпциг, 1873), свідчить про те, що він користувався списком

повнішого перекладу В. Г. Бенедиктова.
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[2]

Варіанти:
С загаром на щеке. / С загаром на лице

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/66729.html

2. http://kobzar.univ.kiev.ua/draws/description/412.html

1.6.34 Рецензія П. Корсакова на «Кобзар». Маяк, 1840 (2007-09-17 07:01)

* *

Кобзою называется в Малороссии осьмиструнная бандура, кобзарем — бандурист, напевающий
по деревням и городам народные песни, аккомпанируя себе на этом национальном инструменте.
Еще в детстве моем, проживая у родственников моих в Малороссии, я любил слушать тамошние
напевы, которыми убаюкивал меня слепой кобзарь Грицько. По большей части это были

народные мелодии о любви козака к козачке, целые поэмы и думы о подвигах Палея 1, Богдана
Хмельницкого 2, о смелых наездах запорожцев на Крым, о походах удальцов наших на дальнюю

Синопу и Трапезонд. Ничего нельзя вообразить себе трогательнее и торжественнее этих мелодий,
и Н. А. Маркевич * оказал истинную услугу отечественной музыке, приступив к изданию в свет

малороссийских народных мотивов 3. Не менее драгоценна для литературы отечественной и

вновь изданная книжка малороссийских стихотворений под скромным именем «Кобзаря». Они

написаны совершенно в национальном духе: полны чувства, неподдельной грации и простоты. К
этой книжке приложена прелестная литография, сделанная по рисунку известного Штернберга.
На ней изображен слепой кобзарь, наигрывающий национальные мелодии, кобзарь-певец —
прототип тех народных баянов, которые под именем бардов, менестрелей, труров, редерейкеров,
трубадуров и миннезенгеров оглашали своими песнями, балладами, легендами, бардитами и
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сирвентами все государства Европы. Сами кобзари сделались теперь довольно редки в полуденной
России; но мелодии их звучат еще в устах певучей Малороссии; но стихи этих очаровательных

напевов не замерли еще в памяти народа: они отзываются в ней как предания его славы, ума
и чувствований. Малороссийское наречие, которым говорит несколько миллионов единоверцев

наших в полуденной России и Галиции, возбудило уже внимание всех любителей древностей

русских. В нем таится еще много драгоценных преданий, недоступных для тех исследователей

истории, которые говорят о нем с презрением, как о каком-нибудь безграмотном jargon или

patois французских провинций. Мы не разделяем их мнения и не перестанем присоединять

слабый голос наш к похвалам просвещенных критиков, которыми осыпают они умных делателей
в этом свежем цветистом саду — покойного Котляревского 4, Гулака-Артемовского 5, Грицька
Основьяненка, Гребенку и других. Сочинитель «Кобзаря» г. Шевченко обладает — как слышали

мы — не одним талантом писать малороссийские стихи, он художник в полном смысле этого

слова. Автор высочайшей поэмы нашего века «Разрушение Помпеи», К. П. Брюллов, есть
гений-наставник г. Шевченки; а у такого наставника есть чему поучиться! Пока успехи молодого
художника-живописца еще не выставлены перед публикою, полюбуемся его свежим даром поэзии в

отечественных стихах. Эти стихотворения принесли бы честь любому имени во всякой литературе.
Книжка начинается воззванием. Кобзарь на чужбине переносится домой в Украину, вспоминая
как Там широко, там весело От краю до краю [...] Мы уверены, что не только Украина, но и

мать ее, великая Россия, примет, как детей своих розумных, цветистых деток любезного нашего

кобзаря. Кроме этого трогательного воззвания, в сборнике г. Шевченки находятся следующие

стихотворения: «П[е]ребендя», посвященная Е. П. Гребенке; «Катерина», целая поэма-роман в

V песнях, посвященная В. А. Жуковскому; «Тополя», посв. П. С. Петровской; «Думка»; «До
Основ’яненка» (послание); «Іван Підкова», легенда, посв. В. И. Штернбергу; «Тарасова ніч»,
воспоминание Кобзаря, посв. П. И. Мартосу. Все они полны чувства, ума, простоты, грации и

щирой правды. От души рукоплещем автору и певцу таких милых песен, усердно благодарим

просвещенного издателя за напечатание этой прелестной книжки! П. К[орсаков], «Кобзарь»
Т. Шевченка, «Маяк», 1840, ч. VI, стор. 94 — 95. * Автор нового, весьма примечательного

сочинения «История Малороссии», которую приготовил он для печати и из которой мы уже

представили читателям нашим отрывок в V части Маяка. — Прим. авт. Синопу и Трапезонд. —
Портові міста в Туреччині на побережжі Чорного моря. — Ред. jargon или patois. — Жаргоні або

говірці. — Ред. 1 Палій (справжнє прізвище Гурко) Семен Пилипович (40-і роки XVII ст. — 1710)
— фастівський, потім білоцерківський полковник, керівник визвольної боротьби українського

народу на Правобережній Україні. У 1704 р. за доносом Мазепи був засланий Петром І в Сибір,
звідки повернувся після зриву Мазепи з Москвою. У 1709 р. брав участь у Полтавській битві. 2

Хмельницький Зиновій Богдан Михайлович (близько 1595 — 1657) — гетьман України, видатний
державний діяч і полководець, очолив у 1648 р. визвольну війну українського народу проти панської
Польщі. Постать Хмельницького дуже цікавила Т. Г. Шевченка, йому поет приділив чимало

уваги в своїх творах. Шевченко створив ряд малюнків, зв’язаних з ім’ям Хмельницького та з

місцями його діяльності. 3 В «українських мелодіях» (М., 1831) за титульним аркушем Микола

Маркевич помістив оголошення такого змісту: «При первой возможности автор мелодий будет

иметь честь представить публике четвертую книгу оных... при оной книге будут примечания

особенные, Малороссийская песня и сто, а может быть и более, напевов народных... Ноты

положены для голоса и для фортепьяно самим автором мелодий». Маркевич був учнем видатного

піаніста Фільда і добре розумів музику. Свій намір покласти українські мелодії на ноти він здійснив
пізніше. «Народные украинские напевы, положенные на фортепиано Николаем Маркевичем»
вийшли у світ тільки в 1840 р. Саме це видання і має на увазі П. Корсаков. 4 Котляревський

Іван Петрович (1769 — 1838) — український письменник. Т. Г. Шевченко присвятив йому вірш

[1]«На вічну пам’ять Котляревському», а його образ змалював у повісті [2]«Близнецы». 5 Гулак-
Артемовський Петро Петрович (1790 — 1865) — український поет і перекладач, з 1841 р. ректор
Харківського університету. В повісті «Близнецы» Шевченко дав позитивну характеристику поезії

Гулака-Артемовського. Про його творчість Шевченко згадує також у передмові до «Кобзаря» 1847
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р. [3] [4] П. Гулак-Артемовський. Перша пол.
XIX ст. Див. [5]спогад Мартоса про цензора Корсакова.

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/26799.html

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev401.htm

3. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/jGEU3gKKOThScvWwRp7uww?feat=embedwebsite

4. http://books.google.com/books?id=FLkaAAAAYAAJ&dq=%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE&lr=

&as_drrb_is=b&as_minm_is=0&as_miny_is=1800&as_maxm_is=0&as_maxy_is=1845&as_brr=0&as_pt=ALLTYPES&hl=uk&pg=

RA1-PA94&ci=27,47,426,614&source=bookclip

5. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/25956.html

1.6.35 17 вересня 1857 року (2007-09-17 12:00)

17 [сентября]

Вчера мне ничто не удалось. Поутру начал рисовать портрет Е. А. Панченка, домашнего

медика А. Сапожникова. Не успел сделать контуры, как позвали завтракать. После завтрака

пошел я в капитанскую светелку с твердым намерением продолжать начатый портрет, как начал

открываться из-за горы город Чебоксары. Ничтожный, но картинный городок. Если не больше,
так по крайней мере на половину будет в нем домов и церквей. И все старинномосковской

архитектуры. Для кого и для чего они построены? Для чувашей? Нет, для православия. Главный
узел московской старой внутренней политики — православие. Неудобозабываемый Тормоз по

глупости своей хотел затянуть этот ослабевший узел и перетянул. Он теперь на одном волоске

держится.
Когда скрылися от нас живописные грязные Чебоксары, я снова принялся за портрет. Но принялся
вяло, неохотно. Принялся для того, чтобы его кончить, и кончил, разумеется, скверно.
От этой первой неудачи я с досады лег спать и проспал прекрасный вид села Ильинского. Ввечеру,
когда «Князь Пожарский» положил на ночь якорь и все успокоилось, я, чтобы хоть чем-нибудь
вознаградить две неудачи, принялся переписывать «Собачий пир», как вошел в светелку А.
С[апожников] с К[ишкиным] и П[анченко] и ни с сего ни с того составился у нас литературный

вечер. Капитан наш вытащил из-под спуда «Полярную звезду» 1824 года и прекрасно прочитал

нам отрывок из поэмы «Наливайко», а Сапожников— отрывки из поэмы «Войнаровский». Потом
А[лександр] А[лександрович] пригласил нас ужинать. И как это случилося в 12 часов, то за ужином
оказалась именинница, а именно бабушка Любовь Григорьевна Явленская. Поздравили, и не один,
и не два, а три раза поздравили. Потом начали отсутствующих имен[ин]ниц поздравлять, и я таки
порядком напоздравлялся.
Несмотря на последнее вчерашнее событие, я сегодня проснулся рано и, как ни в чем не бывало,
принялся за свой журнал, и пока братия еще в объятиях Морфея, буду продолжать [1]«Собачий
пир» до новой перепойки.
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С зажженным фитилем, приложенным к орудью,
В дымящейся руке!
Свобода — женщина с широким, гордым шагом,
Со взором огневым,
Под гордо вьющимся по ветру красным флагом,
Под дымом боевым;
И голос у нее — не женственный сопрано,
Но жерл чугунный ряд,
Ни медь (звон) колоколов, ни палка барабана
Его не заглушат!
Свобода — женщина, но в сладострастьи щедром
Избранникам своим верна,
Могучих лишь одних к своим приемлет недрам

Могучая жена.
Ей нравится плебей, окрепнувший в проклятьях,
А не гнилая знать,
И в свежей кровию дымящихся объятьях

Ей любо трепетать.

Когда-то ярая, как бешеная дева,
Явилась вдруг она,
Готовая дать плод от девственного чрева,
Грядущая жена.
И гордо вдаль она, при кликах исступленья,
Свой совершая ход,
И целые пять лет горячкой вожделенья

Сжигала свой народ!
А после кинулась вдруг к палкам, к барабану,
И маркитанткой в стан

К двадцатилетнему явилась капитану:
«Здорово, капитан!»
Да, — это все она! Она с отрадной речью
Являлась нам в стенах,
Избитых ядрами, испятнанных картечью, —
С улыбкой на устах;
Она — огонь в глазах, в ланитах жизни краска,
Дыханье горячо,
Лохмотья, нищета, трехцветная повязка
Чрез голое плечо!
Она! В трехдневный срок французов жребий вынут!
Она! Венец долой!
Измята армия, трон скомкан, опрокинут
Кремнем из мостовой!

И что же? О позор! Париж, столь благородный
В кипеньи гневных сил,
Париж, где некогда великий вихрь народный
Власть львиную сломил, —
Париж, который весь гробницами уставлен
Величий всех времен!
Париж, где камень стен пальбою продырявлен,
Как рубище знамен!
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Париж, отъявленный сын хартий, прокламаций,
От головы до ног

Обвитый лаврами, апостол в деле наций,
Народов полубог!
Париж, что некогда, как светлый купол храма

Всемирного, блистал,
Стал ныне скопищем нечистоты и срама,
Помойной ямой стал,
Вертепом подлых душ, мест ищущих в лакеи
Паркетных шаркунов,
Просящих нищенски для рабской их ливреи

Мишурных галунов;
Бродяг, которые рвут Францию на части

И сквозь плевки, толчки,
Визжа, зубами рвут издохшей тронной власти
Кровавые клочки!

Так вепрь израненный, сраженный смертным боем,
Чуть дышит в злой тоске,
Покрытый язвами, палимый солнца зноем,
Простертый на песке;
Кровавые глаза померкли, обессилен
Могучий зверь. Поник;
Отверстый зев его шипучей пеной взмылен

И высунут язык...
Вдруг рог охотничий пустынного простора

Всю площадь огласил,
И спущенных собак неистовая свора

Со всех рванулась сил!
Завыли жадные! Последний пес дворовый
Оскалил острый зуб

И с визгом кинулся на пир ему готовый,
На неподвижный труп!
Борзые, гончие, лягавые, бульдоги:
«Пойдем!» — и все пошли:
«Нет вепря короля! Возвеселитесь, боги!
Собаки короли!
Пойдем! Свободны мы! Нас не удержат сетью,
Веревкой не скрутят!
Суровый сторож нас не приударит плетью,
Не крикнет: „Пес, назад!“
За те щелчки, толчки хоть мертвому отплатим!
Коль не в кровавый сок

Запустим морду мы, так падали ухватим

Хоть нищенский кусок!
Пойдем!» И начали из всей собачьей злости

Трудиться что есть сил;
Тот пес щетины клок, а тот кровавой кости
Обгрызок ухватил,
И рад бежать домой, вертя хвостом мохнатым,
Чадолюбивый пес,
Ревнивой суке в дар и в корм своим щенятам

Хоть что-нибудь принес.
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И бросив из своей окровавленной пасти

Добычу, говорит:
«Вот, ешьте! Эта кость — урывок царской власти!
Пируйте! Вепрь убит».

Бенедиктов

17 вересня

...начал открываться из-за горы город Чебоксары ... на половину будет в нем домов и церквей.
— Чебоксари— місто на правому березі Волги, повітовий центр Казанської губернії. Відоме з 1469
р. В часи Шевченка на 4700 жителів у Чебоксарах було ІЗ церков і монастирів, 11 молитовень.
Нині — столиця Чувашії.
Ільїнське — село на правому березі Волги між Чебоксарами і Козьмодем’янськом.
...вытащил из-под спуда «Полярную звезду» 1824 года... — Йдеться про російський літературний

альманах, який видавали в Петербурзі в 1823 — 1825 рр. декабристи О. О. Бестужев (1797 —
1837) і К. Ф. Рилєєв (1795 — 1826). Серед творів, надрукованих у книжці за 1824 р., були уривки

з поеми К. Ф. Рилєєва «Войнаровский» («Юность Войнаровского», «Бегство Мазепы», «Смерть
Войнаровского»), відомі поетові ще до його арешту й заслання. У 1842 р. Шевченко працював над

ілюстрацією до неї, рядки з поеми «О как неверны наши блата, Как мы подвержены судьбе...»
цитував у листі до В. М. Рєпніної від 24 жовтня 1847 р. Добре відомою Шевченку ще з молодих

років була і поема К. Ф. Рилєєва «Наливайко». Уривки з неї («Смерть Чигиринского старосты»,
«Киев», «Исповедь Наливайко») друкувалися в «Полярной звезде на 1825 год».
Явленська Любов Григорівна — вдова старшого лікаря тифліського військового госпіталю

Никифора Явленського (1788 — 1840), мати К. Н. Козаченко та І. Н. Явленського, бабуся
Н. О. Сапожникової.

Варіанти:
вознаградить две неудачи / вознаградить потерянный [день]
великий вихрь народный / великий клич народный

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/66299.html

1.6.36 М. Костомаров. Огляд творів, писаних малоросійською мовою (2007-09-18 06:17)

* *

Язык, называемый обыкновенно малороссийским, которым говорят в юго-западных губерниях

России и в Галицком королевстве, не есть наречие языка русского, образовавшегося в

последнее время; он существовал издавна и теперь существует как наречие славянского

корня, занимающее по своему грамматическому и лексикальному устройству середину между

восточными и западными наречиями огромного славянского племени, наречие правильное,
богатое, гармоническое и способное к развитию литературной образованности.
[...] идея народности, подвинувшая вперед русскую литературу, произвела в ней особенный

отдел — литературу малороссийскую, которая по направлению своему есть чисто русская,
своенародная. Многие из современных рецензентов называют это стремление писать по-
малороссийски непонятною прихотью, но думают неосновательно: оно есть потребность времени,
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потому что исходит из того начала, которое оживляет настоящее общество. [...]
Произведения Шевченка, изданные в отдельной книжке под названием «Кобзарь», показывают в
авторе необыкновенное дарование. Он не только напитан народною малороссийскою поэзиею,
но совершенно овладел ею, подчинил ее себе и дает ей изящную, образованную форму. Черты
в изображаемых им лицах — Катерине, Кобзаре, Перебенде суть те самые, которые нам

представляет природа; но, вместе с тем, в них заключается поэзия общая, понятная всякому.
Чувство поэта отличается характером томным, унылым; он принимает близко к сердцу прежнюю

судьбу народа, — но это тоска вовсе не изученная — это целый народ, говорящий устами

своего поэта: душа его сознала сочувствие и сходство между состоянием своим и общенародным

чувством; вместе с движениями сердца, которые принадлежат поэту, живо слились движения,
свойственные всякому, кто будет в состоянии ему сочувствовать. Оттого всякий — будь только

у него хоть несколько тех побуждений, которые наполняют внутренний мир малороссиянина,
будет до того проникнут поэзиею Шевченка, что забудет, чужое ли это, полученное извне, или
свое собственное, которое явилось в области сердца с незапамятного времени, как первые идеи

детства. [...]
Язык Шевченка превосходен везде; надобно только пожелать его сочинениям большей

художественности, недостаток этот виден не в «Кобзаре», но в последующих его сочинениях...

Иеремия Галка *, Обзор сочинений, писанных на малороссийском языке, «Молодик», Харків,
1843, Ч. III, стор. 177 — 179. [Див. [1]повний текст.]

Псевдонім М. I. Костомарова.
* «Молодик» — український літературно-художній альманах, що видавався в Харкові (перші три
книги) та Петербурзі (четверта книга) в 1843-1844 рр.

1. http://litopys.org.ua/kostomar/kos12.htm

1.6.37 Опитування (2007-09-18 11:48)

Яка тема спільноти [ LJ User: ua kobzar ] подобається найбільше?
( ) [1]Щоденник

( ) [2]Спогади сучасників
( ) [3]Матеріали до біографії

( ) [4]Листи
( ) [5]Живопис та графіка

( ) [6]Поезії
( ) [7]Монументи

( ) [8]Хроніка Кониського
Відповісти

[9]Результати опитування можна обговорити у цьому повідомленні

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/tag/%D0%A9%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/tag/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B8

3. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/tag/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D0%B8

4. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/tag/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8

5. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/tag/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81

6. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/tag/%D0%9F%D0%BE%D0%B5%D0%B7%D1%96%D1%97
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7. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/tag/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8

8. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/tag/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9

9. http://poll.com.ua/PollProbe.phtml?PollID=7996&ac=ShowResult

1.6.38 18 вересня 1857 року (2007-09-18 18:00)

18 [сентября]

Вчера праздновали именины милейшей бабушки Любовь Григорьевны Явленской. Сегодня

празднуем день рождения ее милейшего внучка А. А. Сапожникова. А пока еще не грозит завтрак,
то я по-вчерашнему воспользуюся безмятежным утром и перепишу еще одно стихотворение из

заветной портфели нашего обязательнейшего капитана.

РУССКОМУ НАРОДУ

1854 ГОДА

— Меня поставил Бог над русскою землею, —
Сказал нам русский царь.
— Во имя Божие склонитесь предо мною,
Мой трон — Его алтарь!
Для русских не нужны заботы гражданина,
Я думаю за вас!
Усните. Сторожит глаз царский властелина
Россию всякий час.
Мой ум вас сторожит от чуждых нападений,
От внутреннего зла,
Пусть ваша жизнь течет вдали забот в смиреньи,
Спокойна и светла!
Советы не нужны помазаннику Бога,
Мне Бог дает совет.
Гордитесь, русские, быть царскими рабами.
Закон ваш — мысль моя!
Отечество вам — флаг над гордыми дворцами,
Россия — это я.
Мы долго верили, в грязи восточной лени
И мелкой суеты

Покорно цаловал ряд русских поколений

Прах царственной пяты.
Бездействие ума над нами тяготело.
За грудами бумаг,
За перепискою мы забывали дело

В присутственных местах.
В защиту воровства, в защиту нераденья
Мы ставили закон;
Под буквою скрывались преступленья,
Но пункт был соблюден;
Своим директорам, министрам мы служили,
Россию позабыв,
Пред ними ползали, чинов у них просили,
Крестов наперерыв.
И стало воровство нам делом обыденным,
Кто мог схватить, тот брал,
И тот меж нами был всех более почтенный,
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Кто более украл.
Развод определял познанье генерала —
Глуп он или умен,
Церемониальный марш и выправка решала,
Чего достоин он.
Бригадный командир был лучший губернатор,
Отличный инженер, правдивейший сенатор,
Честнейший человек;
Начальник, низшие права не признавая,
Был деспот, полубог;
Бессмысленный сатрап был царский бич для края.
Губил, вредил, где мог;
Стал конюх цензором, шут царский — адмиралом,
Клейнмихель графом стал!
Россия отдана в аренду обиралам...
Что ж русский? Русский спал...
Кряхтя, нес мужичок, как прежде, господину
Прадедовский оброк,
Кряхтя, помещик нес вторую половину

Имения в залог,
Кряхтя, по-прежнему дань русские платили
Подьячим и властям;
Качали головой, шептались, говорили,
Что это стыд и срам,
Что правды нет в суде, что тратят миллионы, —
России кровь и пот, —
На путешествия, киоски, павильоны,
Что плохо все идет.
Потом за ералаш садились по полтине,
Косясь по сторонам;
Рашели хлопали, бранили Фреццолини,
Лорнировали дам

И низко кланялись продажному вельможе

Отечества сыны!
Иль удалялись в глушь прадедовских имений

В бездействии жиреть,
Мечтать о пироге, беседовать о сене,
Животным умереть,
А если кто-нибудь, средь общей летаргии
Мечтою увлечен,
Их призывал на брань за правду и Россию, —
Как был бедняк смешон!
Как ловко над его безумьем издевался

Чиновный фарисей,
Как быстро от него, бледнея, отрекался
Вчерашний круг друзей!
И под анафемой общественного мненья,
Средь смрада рудников,
Он узнавал, что грех прервать оцепененья
Тяжелый сон рабов.
И он был позабыт; порой лишь о безумце
Шептали здесь и там:
«Быть может, он и прав ...да жалко вольнодумца,
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Но что за дело нам?»

Спасибо Ивану Никифоровичу Явленскому за то, что он отказался от завтрака и помог мне

кончить превосходное прелюдие к превосходнейшему стихотворению, которое я, если Бог

поможет, перепишу завтра.

18 вересня

«Русскому народу» — вірш П. Л. Лаврова (1823 — 1900) — російського соціолога і публіциста,
одного з ідеологів російського народництва. Записані перші 96 рядків вірша: основна частина

тексту переписана рукою Шевченка, від слів — «На путешествия, киоски, павильоны...» — рукою

І. Н. Явленського. Вірш поширювався в Росії у численних списках. Вперше повністю надрукований

О. І. Герценом у виданні «Голоса из России» (Лондон, 1857. — Кн. 4. — С. 30 — 39). 3 П. Л.
Лавровим Шевченко особисто познайомився 1859 чи 1860 р. у Петербурзі.

Див. повний текст вірша Лаврова: http://az.lib.ru/l/lawrow p l/text 0020.shtml

Варіанти:
Кто более украл. / Кто больше

Глуп он или умен / глуп он если умен [описку виправлено іншою рукою]

1.6.39 Виписка з постанови Ради Академії. 27 вересня 1840 р. (2007-09-19 07:10)

№ 59. 1840 р., вересня 27. Виписка з постанови Ради Академії мистецтв про нагородження Т.
Г. Шевченка срібною медаллю

Копия из журнала Совета Академии

1840 года сентября 27 дня

Ст. 5. Определено: записать в журнал настоящего собрания имена учеников, удостоившихся за

представленные работы награды серебряными медалями: 1-го достоинства. [...]
2-го достоинства Тарас Шевченко за первый опыт его в живописи масляными красками —
картину «Нищий мальчик, дающий хлеб собаке», сверх того положено объявить ему похвалу.

ДМШ, А-7, спр. 96, арк. 3. Копія.
На документі напис: «См[отри] дело № 7 — 1840».
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[1]
Виписка з журналу Ради Академії мистецтв від 27 вересня 1840 р.

* *

Хлопчик з собакою в лісі. Папір, сепія (23,1×18,3). [Пб.]. [1840].

[2]
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[3]

http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7024.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev7024.htm
http://kobzar.univ.kiev.ua/draws/description/24.html

Малюнок за темою близький до незнайденої олійної картини Т. Г. Шевченка «Хлопчик-
жебрак, що дає хліб собаці», за яку він у вересні 1840 р. був нагороджений срібною медаллю

другого ступеня.
Внизу чорнилом напис: Незаконч. акварель худож. Шевченко. На звороті чорнилом напис рукою

Шевченка: На память Козлову отъ Шевченка..
В літературі зустрічається під назвою «Спящий мальчик».

НАТУРЩИКИ ТА УЧНІ АКАДЕМІЇ ХУДОЖЕСТВ. Начерки. Олівець. [1839-1842].
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[4]

[5]

1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/CiB6H31MhWqUoeHk6w0D1Q?feat=embedwebsite

2. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/nPdhSs6SpEmHm4VJgW6oXA?feat=embedwebsite

3. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7024.htm

4. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/QL4qqB9SZA32qzzWct1buQ?feat=embedwebsite

5. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7242.htm

1.6.40 19 вересня 1857 року (2007-09-19 10:03)

19 [сентября]

Не хвалися идучи на рать,
А хвалися идучи с рати.

Вчера вечером путешественники и путешественницы сыграли по последней пульке преферанса

в кают-компании «К[нязя] Пожарского», рассчиталися и расплатилися до денежки за все
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пульки, сыгранные в продолжение рейса, т. е. от 22 августа. Покончивши эту статью,
сели за ужин, приготовленный из последней провизии. Поужинали, разумеется, в последний

раз в кают-компании. Выпили последний херес, мадеру и, кажется, шампанское, составили

проект завтрашнего обеда в Нижнем Новеграде и разошлися спать. Хорошо. С рассветом

«К[нязь] Пожарский» поднял якорь, свистнул, фыркнул и весело захлопал своими огромными

колесами. Хорошо. Берега быстро меняют свои контуры. Пролетаем мы мимо красивого

по местоположению села Зименки помещика Дадьянова и замечательного по следующему

происшествию. Прошедшего лета, когда поспело жито и пшеница, мужичков выгнали жать, а
они, чтобы покончить барщину за один раз, зажгли его со всех концов при благополучном ветре.
Жаль, что яровое не поспело, а то и его бы за один раз покончили бы. Отрадное происшествие.
Так вот, летим мы во весь дух мимо этого замечательного села. Как вдруг левое колесо

перестало вертеться и из «К[нязя] Пожарского»-дельфина сделалась черепаха. «Что случилось?»
— раздался общий голос. «Шатун лопнул!» — раздался в ответ одинокий голос машиниста. Я

смекнул, что прежде вечера мы не будем в Нижнем Новграде, т. е. прежде вечера не будем

обедать; смекнувши делом, я пошел в капитанскую светелку, выпил добрую чару лимоновки,
закусил остатком новопетровской ветчины, взял какую-то газету, лег да и заснул себе с Богом.
Просыпаюсь, а наш «К[нязь] Пожарский» стоит себе, тоже с Богом, на Телячьем броде. Собачий
брод кое-как переполз, а Телячий невмоготу стало. Что делать? Паузиться, т. е. перегружаться.
Пауза эта длится до сих пор, т. е. до первого часу ночи. А путешественницы и путешественники

пробавляются натощак в ералаш в ожидании нижегородского обеда.

19 вересня

...мимо красивого по местоположению села Зименки помещика Дадьянова... — Зименки

— село на Волзі, неподалік від Нижнього Новгорода. Власником села був князь Антон

Олександрович Дадіан. Пожежа, про яку йдеться в записі, трапилася в листопаді 1856 р. і

знищила «весь почти до основания сноповой хлеб» (так говориться у скарзі батька А. О.
Дадіана нижньогородському генерал-губернатору на управителя маєтку Г. І. Іванова, якого

він звинувачував у безгосподарності). Селяни П. Ільїн та В. Васильєв, що підозрювались у

підпалі, були взяті під варту і згодом звільнені, оскільки їх провину не довели (Державний архів

Нижньогородської області, ф. 639, оп. 124, спр. 4400).
Єралаш — гра в карти, що нагадує преферанс.

Варіанти:
мимо красивого происшествию. / мимо красивого по местоположению села Зименки и

за[мечательного]
прежде вечера не будем обедать; смекнувши делом, я пошел / прежде вечера не будем обедать,
пошел

пробавляются натощак в ералаш / пробавляются в ералаш

1.6.41 Із журналу загальних зборів Академії мистецтв про нагородження срібними
медалями. 29 вересня 1840 р. (2007-09-20 08:16)

№ 60. 1840 р., вересня 29. З журналу загальних зборів Академії мистецтв про нагородження

Тараса Шевченка та інших учнів срібними медалями
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Удостоены серебряной медали второго достоинства: Павел Рачков, Василий Бавин, Сергей

Иванов, Александр Михайлов, Егор Ковригин, Александр Хрисанфов, Николай Тихобразов,
Александр Барбе, Иван Штром, Александр Рахау, Тарас Шевченко, которому кроме медали

объявлена похвала от Академии за первый опыт в живописи.

Художественная газета, 1840, № 21, 1 нояб., с. 3.

1.6.42 20 вересня 1857 року (2007-09-20 10:04)

20 [сентября]

Пауза продолжалась за полночь. С рассветом «К[нязь] Пожарский» поднял якорь и, как

подстреленный орел, захлопал одним колесом своим. Взошло солнце и осветило очаровательные
окрестности Нижнего Новаграда. Я хотел было хоть что-нибудь начертить, но увы, дрожание
палубы при одном колесе еще ощутительнее, а серые сырые тучки не замедлили закрыть

животворяще[е] светило и задернуть прозрачным серым туманом живую декорацию. Декорация от
тумана сделалася еще очаровательнее, но рисовать ее решительно невозможно: тучки небесные,
вечные странницы, пустили из себя такую мерзость, что я укрылся в капитанскую светелку и

принялся за свои чувалы (торбы).
В одиннадцать часов утра «К[нязь] Пожарский» положил якорь против Нижнего Новогорода.
Тучки разошлися, и солнышко приветливо осветило город и его прекрасные окрестности. Я

вышел на берег и без помощи извозчика, мимо красавицы 17 столетия, цер[к]ви с[в]. Георгия,
поднялся на гору. Зашел в гимназию к Боб[р]жицкому, бывшему студенту Киевского университета;
не нашел его дома, я пошел в Кремль. Новый собор — отвратительное здание. Это

огромная квадратная ступа с пятью короткими толкачами. Неужели это дело рук Константина

Тона? Невероятно. Скорее это произведение самого неудобозабываемого Тормоза. Далее.
Приношение благодарного потомства гражданину Минину и кн. Пожарскому. Копеечное,
позорящее неблагодарное потомство приношение! Утешительно, что этот грошовый обелиск

уже переломился.
Из Кремля зашел я опять к Бобржицкому и опять не застал его дома. Из гимназии пошел я

искать в Покровской улице дом Сверчкова, квартиру А.А. Сапожникова. Нашел. И только что

успел поздравить с временным новосельем хозяйку, хозяина и вообще сопутниц и сопутников,
как является Николай Александрович Брылкин (главный управляющий компании пароходства

«Меркурий») и по секрету от других объявляет, сначала хозяину, а потом мне, что он имеет

особенное предписание полицеймейст[е]ра дать знать ему о моем прибытии в город. Я хотя и

тертый калач, но такая неожиданность меня сконфузила. Позавтракавши кое-как, я отправился на
пароход, поблагодарил моего доброго друга капитана за его обязательности, взял свой пачпорт

и передал его вместе с вещами Н.А. Брылкину. Успокоившись немного, я в третий раз пошел

к Бобржицкому и на сей раз нашел его дома с широко распростертыми объятиями. В 8 часов

вечера я отправился к Н. А. Брылкину, провел у него часа два времени в дружеской беседе, взял у
него для прочтения «Голос[а] из России», лондонское издание, и отправился к Павлу Абрамовичу
Овсянникову на мою временную квартиру.

20 вересня

...мимо красавицы 17 столетия, цер[к]ви с[в]. Георгия... — Йдеться про старовинну церкву на

Відкосі, збудовану на честь великого князя Георгія (Юрія) Всеволодовича— засновника Нижнього

Новгорода.
Зашел в гимназию к Боб[р]жицкому... — Бобржецький Олексій Олександрович — учитель

латинської мови в нижньогородській гімназії. У 1848 р. закінчив філософський факультет

Київського університету. Шевченко знав про О. О. Бобржецького ще до приїзду в Нижній
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Новгород, очевидно, від астраханських земляків.
...пошел в Кремль. — Нижньогородський кремль збудований у 1508 — 1511 рр. як важлива

оборонна споруда.
Новый собор — отвратительное здание. — Преображенський собор у Нижньогородському

кремлі. Закладений у XIV ст. Заново відбудований 1834 р., приблизно тоді, коли за дорученням

царя Миколи І архітектор К. Тон розробив типові проекти церков на 1000, 500 і 200 чоловік.
Архітекторам по всій імперії велілось обов’язково дотримуватися форм і стилю, вказаних К.
Тоном.
Приношение благодарности потомства гражданину Минину и кн. Пожарскому. — Йдеться про

пам’ятник-обеліск, споруджений у Нижньогородському кремлі 1826 р. Козьмі Мініну (? — 1616) і
Дмитру Михайловичу Пожарському (1578 — 1642), що очолили ополчення, яке 1612 р. визволило
Москву від польських загарбників. Спроектований І. П. Мартосом (1754 — 1835) величний

пам’ятник спорудили в Москві, а в Нижньому Новгороді обмежилися «грошовим обеліском».
Брилкін Микола Олександрович — головний управитель нижньогородської контори пароплавної

компанії «Меркурій», з яким Шевченко підтримував дружні стосунки під час перебування в

Нижньому Новгороді.
... «Голос[а] из России», лондонское издание... — Йдеться про збірники, які з 1856 по 1860 р.
видавались у Лондоні, а в Росії поширювались нелегально (останній вийшов у червні 1857 р.). У
збірниках друкувалися матеріали, що надходили з Росії.
Овсянников Павло Абрамович — помічник управителя нижньогородської контори пароплавного

товариства «Меркурій», архітектор за освітою. Шевченко заприятелював з П. Овсянниковим і

майже півроку жив у його домі.

[1]

Варіанти:
еще очаровательнее, но рисовать ее / еще очаровательнее р[исовать]

447



имеет особенное предписание / имеет предписание

1. http://kobzar.univ.kiev.ua/draws/description/420.html

1.6.43 Запис про успіхи Шевченка у навчанні. 11 жовтня 1840 р. (2007-09-21 08:44)

№61. 1840 р., жовтня 11. Запис у журналі засідань Комітету Товариства заохочування художників
про успіхи Т. Г. Шевченка в навчанні

11 октября 1840 года

№ 8

В заседании Комитета Общества поощрения художников присутствовали: г. Вице-председатель
Ф. И. Прянишников, г.г. члены: Ф. И. Лабенский, А. П. Сапожников, Я. И. Ростовцев, кн. В.
Ф. Одоевский, П. И. Кривцов, В. И. Григорович и М. Д. Резвой.
[...] 8. Известясь, что воспитанник Общества Шевченко, за первый опыт в живописи, награжден
от Академии художеств серебряною медалью 2-й степени, Комитет положил письменно объявить
ему, сколько это Комитету приятно, и что дальнейшие его успехи в живописи, доставят ему в

членах Комитета самых усердных и постоянных ободрителей [...].

ЛДІА, ф. 448, оп. 1, спр. 167, арк. 16 зв., 18, 18 зв., 19. Оригінал.

1.6.44 21 вересня 1857 року (2007-09-21 10:05)

21 [сентября]

Добрые мои новые друзья, Н. А. Брылкин и П. А. Овсянников, посоветовали мне прикинуться

больным, во избежание путешествия, пожалуй, по этапам, в Оренбург, за получением указа об

отставке. Я рассудил, что не грех подлость отвратить лицемерием, и притворился больным.
До первого часу лежал, читал «Голоса из России» и дожидал медика и полицеймейстера. А в

первом часу махнул рукою и отправился к Сапожниковым. После обеда проводил моих добрых,
милых спутников и спутниц до почтовой конторы и простился с ними. Они в почтовых каретах

отправились в Москву. Когда увижу[сь] я с вами, прекраснейшие люди? Просил Комаровского

и Явленского цаловать в Москве моего старого друга М. С. Щепкина, а Сапожникова просил

в Петербурге целовать мою святую заступницу графиню Н. И. Толстую. Вот тебе и Москва!
Вот тебе и Петербург! И театр, и Академия, и Эрмитаж, и сладкие дружеские объятия

земляков, друзей моих Лазаревского и Гулака-Артемовского! Проклятие вам, корпусные и прочие
командиры, мои мучители безнаказанные! Гнусно! Бесчеловечно! Отвратительно гнусно!
В 7 часов вечера зашел я к Н. А. Брылкину, встретил у него Овсянникова и Кишкина и дружеской
откровенной беседой заглушил вопли так внезапно, так гнусно, подло уязвленного сердца. Если
бы не эти добрые люди, мне бы пришлось теперь сидеть за решеткой и дожидать указа об отставке

или просто броситься в объятия красавицы Волги. Последнее, кажется, было бы легче.

Варіанти:
зашел я к Н. А. Брылкину, встретил у него / зашел я к Н. А. Брылкину и
и дружеской откровенной беседой / и в [дружеской?]
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1.6.45 Максимович про «Кобзар» (2007-09-22 07:56)

* * *

Квитка был уже наверху своей литературной славы, когда в малороссийской словесности явился

достопамятный Шевченко со своим «Кобзарем» 1840 года. Перед этим новым певцом Украины

все малороссийские стихотворцы, возникшие вместе с Квиткою — Гребенка, Матерынка, Забела,
Тополя, Могила, Галка 1 и прочие остались назади, как poetae minores *. Не говорю о нашей

заднестровской братии того времени — Левицком 2, Вагилевиче 3, Устиановиче 4, Шашкевиче
5, Могильницком 6... Запевы юной червоно русской музы были слабы в сравнении с хором

вышепомянутых певцов малороссийских. М. Максимович 7, Трезвон о Квиткиной «Марусе»,
«Киевская старина», 1893, август, стор. 259. * Другорядні поети. Примітки: 1 Материнка,
Тополя, Могила, Галка — псевдоніми українських письменників Осипа Бодянського, Порфирія
Кореницького, Амвросія Метлинського і Миколи Костомарова. 2 Левицький Йосип (1801 — 1860)
— письменник і філолог, автор першої друкованої в Галичині граматики української мови, виданої
у 1834 р. 3 Вагилевич Іван Миколайович (1811 — 1866) — письменник, філолог і етнограф; у 1845
р. видав у Львові книжку «Grammatyka języka maloruskiego w Galicyi». Поему Вагилевича «Мадей»
читав Шевченко під час перебування на Україні в 1843 р. 4 Устиянович Микола Леонтійович

(1811 — 1885) — письменник, у 1849 — 1850 рр. редагував реакційний журнал «Галицько-руський
вісник», що виходив у Львові. 5 Шашкевич Маркіян Семенович (1811 — 1843) — поет і перекладач,
один з головних видавців альманаха «Русалка Дністровая» (Будим, 1837), з яким ознайомився

Шевченко на Полтавщині в 1843 р.; упорядник книги «Читанка для малыхъ дітей» (Львів,
1850). 6 Могильницький Антоній Любич (1811 — 1873) — український письменник, представник
реакційного романтизму в літературі, автор поеми «Скитъ Манявській— Піснотвореніє епическое

основане на повестях простонародных русскихъ (ч. 1, Перемышль, 1852). 7 Максимович Михайло

Олександрович (1804 — 1873) — історик літератури, лінгвіст, етнограф і археолог, перший ректор
Київського університету. Шевченко познайомився з ним в Києві у 1845 р. В Державному музеї

Т. Г. Шевченка зберігаються портрети Максимовича та його дружини Марії Василівни, виконані
Шевченком влітку 1859 р., під час останньої подорожі в Україну.

1.6.46 22 вересня 1857 року (неділя) (2007-09-22 10:43)

22 [сентября]

Сегодня, как и вчера, погода дрянь, слякоть и мерзость. На улицу выйти нет возможности.
Из-за стены Кремля показывает собор свои безобразные толкачи с реповидными верхушками, и
ничего больше не видно из моей квартиры. Скучно. Медика и полицеймейст[е]ра по-вчерашнему
дожидал и, не дождавшися, пошел к Н. А. Брылкину обедать. После обеда, как и до обеда,
лежал и читал «Богдана Хмельницкого» Костомарова. Прекрасная книга, вполне изображающая
этого гениального бунтовщика. Поучительная, назидательная книга! Историческая литература

сильно двинулась вперед в продолжение последнего десятилетия. Она осветила подробности,
закопченные дымом фимиама, усердно кадимого перед порфирородными идолами.

22 вересня

...читал «Богдана Хмельницкого» Костомарова. — Праця М. І. Костомарова «Богдан
Хмельницкий и возвращение Южной Руси к России» друкувалася 1857 р. в «Отечественных
записках» (№ 1 — 8). Окремим виданням вийшла 1859 р.
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Варіанти:
Из-за стены Кремля показывает собор / Из-за стены Кремля выглядывает

по-вчерашнему дожидал / по-вчерашнему ож[идал?]
После обеда, как и до обеда / До [обеда?]
перед порфирородными идолами. / перед ве[нценосными?]

1.6.47 Натурщик (2007-09-23 07:21)

[1]

Натурщик. Картон, олія (57×70,5). [Пб.]. [IV 1840 — I 1842].

450



[2]

http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7026.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev7026.htm
http://kobzar.univ.kiev.ua/draws/description/26.html

Зліва внизу червоною фарбою підпис автора: Шевченко.
В. Щурат ототожнює цей малюнок з експонованою 1841 р. на річній виставці в Академії художеств
роботою Шевченка «Гермафродит».

1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/SacWUfJVlIpC3gi8xCMC-A?feat=embedwebsite

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7026.htm

1.6.48 23 вересня 1857 року (2007-09-23 09:10)

23 [сентября]

Погода постоянно скверная. Я постоянно лежу и читаю Зиновия Богдана. Прекрасная,
современная книга! От нечего делать нарисовал сегодня портрет В. В. Кишкина

удовлетворительно. Обедал по обыкновению у Н. А. Брылкина, и по обыкновению после обеда

читал и спал.

23 вересня

...читаю Зиновия Богдана. — Тобто працюМ. Костомарова «Богдан Хмельницкий и возвращение
Южной Руси к России».
...нарисовал сегодня портрет В. В. Кишкина... — Портрет не розшуканий.
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1.6.49 1. Г. Ф. КВІТКА-ОСНОВ’ЯНЕНКО. 23 жовтня 1840. Основа (2007-09-24 07:00)

23 октября [18]40 г. Основа.

Десь, я думаю, ні з одним чоловіком і ні з яким письмом не було того, що мені було з
Вами, мій коханий пане, Тарас Григорьевич. Щось дуже не просто почалося і до чого то

воно дійдеться— побачимо. А почалось із почину, що Вас я кріпко улюбив, знайшовши
таке м’якесеньке серденько і душу чисту, мов хрусталь. Улюбив, кажу Вам, та не знаю
кого, і хто він, і де він, і як його назвати. Хтось такий — а люблю кріпко; хоч би і у

вічі побачив, то не пізнав би, бо зроду не бачив, і не знаю, хто такий є. Ось слухайте,
батечку, як нас з самого першу зводило докупи.
Сидимо ми удвох з моєю жіночкою та де об чім базікаємо, аж ось і примчали

нам книжок, знаєте, тих, которими нас, дурників, обдурюють, — грошики попереду

злуплять, та й пишуть і дрюкують московську нісенітницю, як яка разляпушка вбивалася
об своєму бахурові або як який живжик одурив джинджигилясту панянку, що боялася і на
людей дивитись, а тут... треба колиску дбати... От таке усе пишуть, звісно — москаль:
він по своїй вірі так і пише. Отаких-то книжок нам нанесли, а тут і письмечко... не

відгадаю від кого. Я узяв та гарненько і розпечатав... Господи милостивий! Се ж

по-нашому!.. Читаю... ну! ну! Сміємося з жінкою, як у Вас там поводилося з панею,
що усе каже: pardon... А далі як почали вірші читати... так ну!.. Бодай Ви мене не

злюбили, коли брешу: волосся в мене на голові, що вже його і не багацько, та і те

навстопужилося, а біля серця так щось і щемить, ув очах зеленіє... Дивлюсь... жіночка
моя хусточкою очиці втира... «Отсе так, — кажу, — хтось мудро написав і живо усю

правду списав... хто ж такий?.. Перебендя... Вгадуй же його, що і хто воно таке є... не
знаємо. Послали до мого брата, що край нас живеть, і що то за чоловік: бував не тільки
у Москві, у Києві, та у самому Петенбурсі бував, і зайців добре стріля, та й лисиця не

попадайся, — так і вшкварить; так і той, прочитавши, поплямкав та й сказав: «Хто
такий писав — не звісно, а дуже розумно написано».
Нуте. Що ж нам робити? Як до «Перебенді» звістку подати, що його думка пала

нам на душу і так полискотала її, мов чорнява дівчина з карими очицями біленькими

пальчиками пошурудурила за шиєю. Як обізватись? Куди? Через кого? — Отак

сумуємо, а думкою Вашою частенько потішаємося... Аж ось у одній книжці читаємо

звістку, що, каже, є написаний «Кобзарь» от з такими думами і піснями, та і списав

одну... а ми з жінкою так і вдарились об поли і кажемо: «Се Перебендя, непремінно
Перебендя!». Ну, тепер знаємо, що списав сії думки пан Шевченко. Та хто він? Та

де він? Як до нього відізватись? Невже ж зробити, як Євгеній Павлович зробив,
що написав Грицьку Основ’яненку та так і пустив. Так добре ж, що поштарі наші

уторопали, де мене знайти; а у Вас, кажуть, город трохи чи не більш і самих Кобеляків,
і вулиць більше: де ж там знайти без імення? Отак і розсуждаємо і думаємо написати

до пана Шевченка та й послати у журнал який-небудь. Так що ж бо? Треба написати по-
нашому, а москаль, що журнал компонує, закопилить губу та й не схоче дрюковати. Не
приходиться. А, головонька бідна! Так собі сумуємо і таки піджидаємо, чи не озоветься
сам пан Шевченко до нас... і усе ждемо, не знаючи, що робити... Аж гульк! Тільки що

позавчора несуть з пошти письмо і книжечку. А письмо пише Петр Иванович Мартос

та й пише слово у слово так: «Посылаю «Кобзаря», сочинение такого-то. Оно было

поручено автором одному из его товарищей, ехавшему в Малороссию, для доставления
Вам (мне бы то), но как он ехал не через Харьков, то книга поступила ко мне (к г.
Мартосу); при книге было и письмо к Вам (ко мне) от автора, но оно затеряно его

товарищем».
Отака-то кумедія лучилася з Вашими письмами!
А книжку, як розгорнув, дивлюсь — «Кобзар», та вже дуже вичитаний. Дарма! Я його

притулив до серця, бо дуже шаную Вас, і Ваші думки кріпко лягають на душу. А що

«Катерина», то так що «Катерина»! Гарно, батечку, гарно! Більш не вмію сказати. От
так-то москалики-воєнні обдурюють наших дівчаток! Списав і я «Сердешну Оксану»,
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от точнісінько, як і Ваша «Катерина». Будете читати, як пан Гребінка видрюкує. Як то

ми одно думали про бідних дівчаток та про бузовірових москалів...
Ні, вже так, що Ваші думки! Прочитаєш і по складам, і по верхам, та вп’ять спершу,
а серце так і йока! Що б то, паночку-голубчику, як Ви так гарно складаєте вірші, що
б то, якби Ви мою «Панну Сотниківну» (в 3 кн. «Современника» сього, 1840, года) та
розказали по-своєму, своїми віршами: тогді б вона була дуже гарно розказана, і яка
була добра, і як постраждала. Та ще б і змальовали її патрет, бо чую, що Ви лучче

малюєте, чим Борисівський іконописець, що салдата колись списав.
Не здивуйте на моє письмо і вибачайте, що тут є. Єй, істинно! Від серця я дякую і

прошу: утніть іще що. Потіште душу, мов топленого маслечка злийте на неї, а то від

московських побрехеньок щось дуже вже до печінок доходить. Вірте, що шаную Вас

дуже і повік Вам щирий на услугу.

Григорій Квітка

або Основ’яненко.

P. S. Коли ласка Ваша буде що написати до мене, то спишіть і те письмечко, що пропало,
коли усе згадаєте. Та ще що припишіть.

Коментарі:

Подається за першодруком: Основа. — 1861. — № 7. — С. 4 — 6. Дата в першодруці: «23
октября [18]40 г. Основа».
Відповідь на одержання від Шевченка — через П. І. Мартоса — примірника «Кобзаря» (Спб.,
1840).
Лист-відповідь Шевченка (орієнтовно з кінця 1840 чи початку 1841 р.) не відомий. Згадується в

пізнішому [1]листі Шевченка до Г. Ф. Квітки-Основ’яненка від 19 лютого 1841 р.: «Або проклятущі
поштарі не довезли мого письма до Вас, або Ви його прочитали та розсердились на мене. Що-
небудь та є».

Квітка-Основ’яненко Григорій Федорович (1778 — 1843) — український письменник, прозаїк і

драматург, автор історичних та етнографічних нарисів. Друкував українські повісті та оповідання
під псевдонімом Основ’яненко. З його творами Шевченко познайомився завдяки Є. П. Гребінці
ще до свого викупу з кріпацтва, в 1836 — 1837 рр. Перші відомості про Шевченка як молодого

поета Г. Ф. Квітка-Основ’яненко одержав з листів Є. П. Гребінки. [2]У першому з них (від
18 листопада 1838 р.) Є. П. Гребінка, ведучи мову про можливість видання українського

літературного альманаху, повідомляв: «А ще тут є у мене один земляк Шевченко, що то за

завзятий писать вірші, то нехай йому сей та той! Як що напише, тільки цмокни та вдар руками

об поли! Він мені дав гарних стихів на Збірник» (Гребінка Є. П. Твори : В 3-х т. — Київ, 1981.
— Т. 3. — С. 594 — 595). У другому (від 10 січня 1839 р.) назвав Шевченка своїм «помічником»
у підготовці цього альманаху, виданого згодом. (Спб., 1841) під назвою «Ластівка» (Там само.
— С. 597). Прочитавши нарис Г. Ф. Квітки-Основ’яненка «Головатый (Материал для истории

Малороссии)» (Отечественные записки. — 1839. — № 10. — С. 1 — 29), Шевченко наприкінці

1839 р. написав послання [3]«До Основ’яненка». Ще до виходу в світ 18 квітня 1840 р. «Кобзаря»,
куди ввійшов і цей вірш, Шевченко, не називаючи себе (підписався псевдонімом [4]«Перебендя»),
надіслав Г. Ф. Квітці-Основ’яненков і разом з листом кілька своїх творів, серед них, очевидно,
і послання «До Основ’яненка» та вірш «Перебендя». 1840 р. Шевченко передав йому примірник

«Кобзаря», в березні 1842 р. — примірник поеми [5]«Гайдамаки» (Спб., 1841) з дарчим написом

(див.: Ланевський. Знаходка нового листа Т. Г. Шевченка // Червоний шлях. 1926. — № 2. — С.
162 — 165).
Повість Г. Ф. Квітки-Основ’яненка «Сердешна Оксана» (1838), прочитана Шевченком у рукописі,
надісланому наприкінці 1838 р. Є. П. Гребінці, послужила поштовхом до написання поеми

[6]«Катерина» і має з нею деякі спільні сюжетні риси й деталі. Г. Ф. Квітка-Основ’яненко залучив
Шевченка до ілюстрування деяких своїх творів («Знахар», «Панна Сотниківна»), висловлював
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бажання, щоб поет переповів віршами його оповідання «Панна Сотниківна», запросив надіслати
вірші для надрукування в альманасі «Молодик» (Ч. 2. — Харків, 1843), на прохання Шевченка

поширював передплатні квитки на поему «Гайдамаки» (Спб., 1841) у Харкові. В передмові до

нездійсненого видання «Кобзаря» (1847), торкнувшись стану української літератури, Шевченко

характеризував Г. Ф. Квітку-Основ’яненка словами: «Покойний Основ’яненко дуже добре

приглядався на народ, та не прислухався до язика, бо, може, його не чув у колисці од матері...»
(т. 5).
З відповіді Г. Ф. Квітки-Основ’яненка на одержання «Кобзаря» розпочалося його листування

з Шевченком (листи Г. Ф. Квітки-Основ’яненка, крім коментованого: від [7]22 березня і [8]22
листопада 1841 р. та [9]29 квітня 1842 р.; листи Шевченка: від [10]19 лютого та [11]8 грудня 1841
р., [12]22 березня 1842 р.; два листи поета— з кінця 1840 чи початку 1841 р. та з початку листопада
1841 р. — не збереглись).
Сидимо ми удвох з моєю жіночкою... — Квітка (уроджена Вульф) Ганна Григорівна (1800 —
1862). Вихованка Смольного (Єкатерининського) інституту, 1818 р. була направлена до Харкова
на посаду класної дами Інституту благородних дівчат. 1821 р. вийшла заміж за Г. Ф. Квітку.
«Женщина очень добрая и образованная. Она следила за французскою литературою и даже за

политикою... Чрезвычайно любила своего мужа, гордилась его литературною славою...», — писав

про неї в листі до Г. П. Данилевського М. I. Костомаров (Данилевский Г. П. Украинская старина.
— Харьков, 1866. — С. 232). Племінник Г. Ф. Квітки-Основ’яненка В. А. Квітка в листі до

Данилевського ділився спогадами: «С женою он (Г. Ф. Квітка. — Ред.) советовался, слепо
доверял ее мнениям, а когда дело шло в его сочинениях о высшем свете, французском языке и

образованности, то он решительно подчинялся ее приговорам» (Данилевский Г. П. Украинская

старина. — С. 221).
...а тут і письмечко... не відгадаю від кого. — Лист Шевченка, що не зберігся. Згадка в

коментованому листі Г. Ф. Квітки-Основ’яненка — єдине джерело відомостей про нього.
Найімовірніше, був надісланий Г. Ф. Квітці-Основ’яненкові наприкінці 1839 чи на початку 1840
р., до виходу «Кобзаря» (цензурний дозвіл на друкування — 7 березня, на випуск у світ — [13]18
квітня 1840 р.; див. Бородін В. С. Т. Г. Шевченко і царська цензура: Дослідження та документи.
1840 — 1862 роки. — Київ, 1969. — С. 11 — 20, 79 — 80).
А далі як почали вірші читати... так ну! — Точних відомостей про те, які саме вірші надіслав
Шевченко в згаданому листі до Г. Ф. Квітки-Основ’яненка, немає. Проте навряд чи може бути

сумнів, що серед них були послання «До Основ’яненка» та вірш «Перебендя».
...хто ж такий? ... Перебендя ... Вгадуй же його, що і хто воно таке є... — Йдеться про псевдонім

(за ім’ям героя вірша «Перебендя»), яким був підписаний перший лист Шевченка до Г. Ф. Квітки-
Основ’яненка.
Послали до мого брата... — Квітка Андрій Федорович, брат письменника, предводитель

дворянства Слобідсько-Українськї губернії.
Аж ось у одній книжці читаємо звістку, що, каже, є написаний «Кобзарь» от з такими думами і

піснями, та і спасав одну... — Йдеться про [14]анонімну рецензію на «Кобзар» 1840 р. в журналі
«Отечественные записки» (1840. —№ 5. — Отд. 6. — С. 23 — 24). У ній процитовано два уривки

з творів Шевченка. На початку — з поеми «Тарасова ніч», наприкінці — з поезії «Перебендя»:
«На картинке представлен слепой кобзарь (певец) с провожатым: кобзарь сидит один; руки его

лежат на струнах бандуры; голова, осененная думою, поникла. Вы в нем видите кочующего поэта;
нет на земле места

Тому, хто все знає, тому, хто все чує,
Що море говорить, де сонце ночує,
Його на сім світі ніхто не прийма!..»

Цілком певно можна сказати, що саме останні рядки (з поезії «Перебендя»), наведені рецензентом,
наштовхнули Г. Ф. Квітку-Основ’яненка на думку, що одержаний ним лист із українськими

віршами був написаний Шевченком.
Невже ж зробити, як Євгеній Павлович зробив, що написав Грицьку Основ’яненку та так і пустив.
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— Свідчення Г. Ф. Квітки-Основ’яненка стосується листа з Петербурга в Харків українського

поета-байкаря Є. П. Гребінки (1812 — 1848) від 14 вересня 1838 р. Є. П. Гребінка поділився з Г. Ф.
Квіткою-Основ’яненко м своїм наміром підготувати и видати український літературний альманах

(йдеться про «Ластівку») і запросив подати до нього й свої твори (див.: Гребінка Є. П. Твори:
В 3-х т. — Т. 3. — С. 593). Відповідь Г. Ф. Квітки-Основ’яненка (орієнтовно, з кінця вересня

1838 р.) не відома, але з наступного листа Є. П. Гребінки до Г. Ф. Квітки-Основ’яненка від 12
жовтня 1838 р. видно, що останній, підтримавши ідею видання у Петербурзі творів українських

письменників, радив налагодити для цього випуск «Литературных прибавлений» при якому-небудь
петербурзькому журналі і пообіцяв надіслати для збірника свою повість «Сердешна Оксана» (Там
само. — С. 594).
Кобеляки — повітове місто в Полтавській губернії (тепер райцентр у Полтавській області).
Мартос Петро Іванович (1811 — ?) — поміщик села Яхники Лохвицького повіту Полтавської

губернії, відставний штабс-ротмістр. Навчався у Ніжинській гімназії вищих наук разом з М. В.
Гоголем, Н. В. Кукольником, Є. П. Гребінкою. 1839 р. у Петербурзі через Є. П. Гребінку

познайомився з Шевченком, замовив йому свій портрет (не зберігся), їздив до нього на сеанси,
[15]під час яких прочитав його рукописні поетичні твори і запропонував свою допомогу в їх виданні.
Коштом П. І. Мартоса видано «Кобзар» 1840 року, в якому поет присвятив йому поему «Тарасова
ніч». Лишив спогади про Шевченка (Див.: М[арто]с П. Эпизоды из жизни Шевченка // Вестник

Юго-Западной и Западной России. — 1863. — Т. 4. — № 10. — С. 32 — 42).
...«Кобзар», та вже дуже вичитаний! —Примірник «Кобзаря» (не відомо, з дарчим написом поета,
чи ні), переданий Шевченком Г. Ф. Квітці-Основ’яненкові, не зберігся. Згодом був виявлений

придбаний на сумському базарі Ланевським примірник «Кобзаря» (Спб., 1840), оправлений разом
з примірником поеми «Гайдамаки» (Спб., 1841) з дарчим написом поета Г. Ф. Квітці (див.:
Ланевський. Знаходка нового листа Т. Г. Шевченка // Червоний шлях — 1926. — № 2. — 162 —
165).
...що б то, якби Ви мою «Панну Сотниківну» ... та розказали по-своєму, своїми віршами... — На

пропозицію Г. Ф. Квітки-Основ’яненка написати поетичний твір на сюжет його повісті «Панна
Сотниковна» (Современник. — 1840. — № 3) Шевченко не пристав. Жодних слідів праці поета

над запропонованим сюжетом нема.
Та ще б і змальовали її патрет... — Шевченко відгукнувся на це прохання і незабаром почав

працювати над картиною «Панна Сотниківна». В листі до Г. Ф. Квітки-Основ’яненка від 19
лютого 1841 р. він просив надіслати йому як модель дівочий одяг: «Тілько сорочку, плахту і

стрічок зо дві, а я Вам за те намалюю яку зумію картину, звичайно нашу — або «Марусю», або
«Сердешну Оксану» (її вже дрюкують), або «Панну Сотниківну», як вона, богобоязлива, сидя у

вікна, орарь лагодить, намалюю, єй-Богу, намалюю! І дуже буду дякувать». 8 грудня того ж року

Шевченко повідомляв Г. Ф. Квітку-Основ’яненка: «Малюю вашу «Панну Сотниківну», а в листі
від 18 листопада 1842 р. до П. М. Корольова згазначав: «Скажіть Грицькові (Г. Ф. Квітці-
Основ’яненкові. — Ред.), що я змалював його «Панну Сотниківну» і, може, на цім тижні пошлю

йому, як здужатиму письмо написать». В альбомі Шевченка 1839 — 1843 років (ІЛ. — Ф. І. —
№ 106. — Арк. 2) й на окремому аркуші (ДМШ, г — 415) збереглося кілька начерків та ескізів

до цієї картини (нині не відомої), судячи з яких в її основу лягли рядки з повісті Г. Ф. Квітки-
Основ’яненка: «В доме пана Сотника, в так, по-тогдашнему, называемой «большой хате», в ясный
морозный день, сидела у окна девушка и прилежно занималась работою» (Квитка-Основ’яненко
Г. Панна Сотниковна. Истинное происшествие // Современник. — 1840. — Т. 19. — Кн. 3. —
С. 1). Див. також: Яцюк В. Робота Т. Г. Шевченка над першими картинами // Образотворче

мистецтво. — 1986. — № 2. — С. 22 — 24.
...чую, що Ви лучче малюєте, чим Борисівський іконописець, що салдата колись списав. — Одним

із найраніших джерел відомостей про Шевченка-художника, учня Академії мистецтв, послужила
Г. Ф. Квітці-Основ’яненкові, найімовірніше, [16]рецензія П. К. (П. О. Корсакова) в журналі

«Маяк» на «Кобзар» 1840 року. «Сочинитель «Кобзаря» г. Шевченко обладает, как слышали мы, не
одним талантом писать малороссийские стихи, он художник в полном смысле этого слова. Автор
высочайшей поэмы нашего века «Разрушение Помпеи» К. П. Брюллов есть гений-наставник г.
Шевченки; а у такого наставника есть чему научиться!» (Маяк. — 1840. — №6. — Гл. 4. — С.
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94 — 95). Борисівський іконописець — маляр Кузьма Трохимович, персонаж оповідання Г. Ф.
Квітки-Основ’яненка «Салдацький патрет» (Утренняя звезда. — Харків, 1833. — Кн. 2. — С. 3
— 7).
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1.6.50 24 вересня 1857 року (2007-09-24 12:00)

24 [сентября]

Н. А. Брылкин ездил в Балахну с мистером Стремом, американским инженером, посмотреть
на строящийся там пароход и баржи для компании «Меркурий». От нечего делать и я напросился
им сопутствовать. Щегольской, новенький пароход «Лоцман» в полдень поднял якорь и понес

нас вверх по Волге. С разными остановками в 5-ть часов вечера мы, наконец, остановились у

Балахны. Едва успел вскарабкаться на кучу бревен и взглянуть на эту родительницу бесчисленных
живописных расшив, как инспектация кончилась, и я пошел к «Лоцману».
Из рассказов я узнал, что Балахна одна из главных верфей на берегах Волги, то же, что на Оке

Дедново, где строился голландскими мастерами первый русский корабль «Орел». В десятом часу

возвратилися в Нижний, пообедали или поужинали и разошлися спать.

24 вересня

Балахна — повітове місто Нижньогородської губернії на правому березі Волги, вище Нижнього
Новгорода. Нині — промисловий центр, місто обласного підпорядкування.
...с мистером Стремом, американским инженером... — Йдеться про інженера-суднобудівнка
Джона В. Ністрема, учня відомого шведського спеціаліста по створенню морських і річкових суден

Карлзунда. Він працював на судноверф’ях Америки, вивчав практику річкового судноплавства у

Франції. Перебуваючи на службі в компанії «Меркурій», а згодом «Кавказ і Меркурій», Д. Ністрем
багато зробив для організації та вдосконалення пароплавної справи на Волзі. У Балахні М. Брилкін
і Д. Ністрем інспектували будівництво пароплава, барж, а також доку і майстерень.
Дєдново (чи Дєдиново) — село на Оці, нижче гирла р. Москви. У 1667 — 1668 рр. там був

споруджений корабель «Орел», відправлений на Волгу для торговельних зв’язків із Персією.
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1.6.51 Спогади О. Афанасьєва-Чужбинського (2007-09-25 07:43)

* *

[...] В то время уже, как отрадные оазисы, выдавались некоторые семейства с новым

направлением, отличавшиеся и образованием, и гуманностью. Их было немного, но, проехав
несколько десятков верст, вы были уверены встретить и умную беседу, и интересную книгу,
поспорить не об одних собаках и лошадях и услышать истинную музыку. Между женщинами этих

семейств начиналось стремление к национальной литературе; они наперерыв читали «Кобзаря»
Шевченка, изданного в Петербурге и встреченного критикой единодушным глумлением. Что

украинки читали родного поэта — казалось бы делом весьма обыкновенным и по-видимому
естественным; но кто знает строй тогдашнего общества, тот не может не подивиться. Дети
достаточного сословия, особенно девочки, от кормилицы поступали или к иностранным нянькам,
или к таким, которые говорили по-русски, и каждое украинское выражение вменялось им в

проступок и влекло за собою наказание. Еще мальчики могли научиться по-украински, но

девочкам предстояло много труда понимать «по-мужицки», хотя ничто не мешало сохранять

родной акцент и до глубокой старости. В то время, кроме «Энеиды» Котляревского, которой
девицам читать не давали, на украинском языке были уже: повести Квитки, Полтова и приказки

Гребенки, имелись везде рукописные сочинения Гулака-Артемовского; но все это читалось как-то
вяло высшим кругом. Появление «Кобзаря»мигом разбудило апатию и вызвало любовь к родному

слову, изгнанному из употребления не только в обществе высшего сословия, но и в разговоре с

крестьянами, которые старались, и конечно смешно, выражаться по- великорусски. Смело могу

сказать, что после появления «Кобзаря» большинство принялось за повести Квитки. [...]

[1]А. Чужбинский, Воспоминания о Т. Г. Шевченке, СПб., 1861, стор. 3-4. [Див. [2]переклад.]

* *

«Причинна», баллада Шевченко, прекрасна. Это предание, рассказанное звучными стихами,
рождает желание, чтобы г. Шевченко почаще дарил родину подобными пьесами [...]
Но из всех стихотворений «Ластовки» самое примечательное, как по звучности стиха, по глубине
мысли и чувства «На вічну пам’ять Котляревському» г. Шевченко. Словно седой кобзарь ударил

в звонкие струны [...]
Есть еще народные песни и пословицы, довольно замечательные, и прекрасный отрывок из

поэмы Шевченко «Гайдамак». Воображаю, что это будет за поэма!.. Степь, могилы, Днепр, леса,
казачество!.. ляхи!.. о, братику, пиши швидче свого «Гайдамака», пиши та дай і мені послухать

козацької розмови.

А. Чужбинский, Ластовка, собрание сочинений на малороссийском языке, «Москвитянин» 1841,
№ 10, стор. 452 — 455.

1 Афанасьєв Олександр Степанович (1817 — 1875) — більше відомий під псевдонімом А.
Чужбинський — письменник і етнограф. З Шевченком познайомився у червні 1843 р. на балу

у Волховської. Шевченкові присвятив вірш «Гарно твоя кобза грає», який надруковано у зб.
«Молодик» на 1843 р.

1. http://izbornyk.org.ua/shevchenko/chuzhbyn.htm

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/spog24.htm
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1.6.52 25 вересня 1857 року (2007-09-25 09:00)

25 [сентября]

Утро было хотя и неясное, по крайней мере без ветру и дождя. Воспользовавшись сиею

бесцветною погодой, я с крылечка моей квартиры начертил верхушку церкви с[в]. Георгия. Хоть
что-нибудь да делал.

25 вересня

...начертил верхушку церкви с[в]. Георгия. — Висока будівля церкви св. Георгія збудована біля

Георгієвської башти Кремля 1702 р. (див.: Агафонов С. Горький. Балахна. Макарьев. — М.,
1969. — С. 73). Рисунок не розшуканий.

1.6.53 2. КОМІТЕТ ТОВАРИСТВА ЗАОХОЧУВАННЯ ХУДОЖНИКІВ. 25 листопада
1840. Петербург (2007-09-26 08:06)

№ 272
25 ноября 1840 г.

Пансионеру Общества поощрения художников

Шевченке

Известясь о том, что Вы, за первый опыт в живописи, удостоились награждения

от императорской Академии художеств серебряною медалью 2-й степени Комитет

Общества поощрения художников поставляет себе приятною обязанностию изъявить

Вам, сколь радостны для него успехи, оказываемые Вами на избранном Вами поприще,
и если в дальнейших Ваших занятиях по живописи Вы будете продолжать оказывать

то же прилежание и ревность к искусству, то бессомненно всегда найдете в членах

Комитета самых усердных постоянных ободрителей.

Вице-председатель Общества поощрения художников
Ф. Прянишников.

Коментарі:

Подається за автографом: ДМШ. А — 8. № 75/584. Арк. 3.
Вперше надруковано: Украинская жизнь. — 1912. — № 2. — С. 98.
Автограф має вихідний номер: «№ 272», і дату: «25 ноября 1840 г.».
Дата в автографі: 25 листопада 1840 р., Петербург.
Початок опікування Комітету Товариства заохочування художників Шевченком покладено

розглядом поданих ним малюнків на [1]засіданні комітету 4 жовтня 1835 р. Як зазначено

в журналі (протоколі) засідання, «Комитет нашел оные заслуживающими похвалу и положил

иметь его в виду на будущее время» (Тарас Шевченко: Документи та матеріали до біографії,
1814 — 1861. — Київ, 1982. — С. 9). Товариство надавало Шевченкові грошову допомогу

на ліки та художнє приладдя (Там само. — С. 13). 16 грудня 1838 р. Комітет Товариства

заохочування художників, розглянувши нові малюнки Шевченка, який уже навчався в Академії

мистецтв, «...положил принять его в свое покровительство и. назначить ему содержание при

первой вакансии» (Там само. — С. 18). З січня 1839 р. до 1 червня 1842 р. Шевченко —
пансіонер Товариства заохочування художників. [2]11 жовтня 1840 р. в журналі засідання Комітету
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Товариства заохочування художників зроблено запис: «Известясь, что воспитанник Общества

Шевченко, за первый опыт в живописи, награжден от Академии художеств серебряною медалью

2-й степени, Комитет положил письменно объявить ему, сколь это Комитету приятно, и что

дальнейшие его успехи в живописи доставят ему в членах комитета самых усердных и постоянных

ободрителей...» (Там само. — С. 28). На виконання цієї ухвали й був складений лист Комітету

до Шевченка від 25 листопада 1840 р., підписаний за відсутністю голови Товариства заохочування

художників П. І. Кутайсова віце-головою Ф. І. Прянишниковим.
Известясь о том, что Вы, за первый опыт в живописи, удостоились награждения от

императорской Академии художеств серебряною медалью 2-й степени... — Олійна картина, за
яку Шевченко на іспиті в Академії мистецтв у вересні 1840 р. здобув срібну медаль, — «Хлопчик-
жебрак, що дає хліб собаці», а також список учнів Академії, які брали участь в іспиті, не збереглися.
Джерелом відомостей про нагороду Шевченка є копія з журналу (протоколу) Ради Академії

мистецтв від 27 вересня 1840 р., що ухвалила «...записать в журнал настоящего собрания имена

учеников, удостоившихся за представленные работы награды серебряными медалями» (серед них
— «Тарас Шевченко за первый опыт его в живописи масляными красками — «Нищий мальчик,
дающий хлеб собаке», сверх того положено объявить ему похвалу»), що зберігається в ДМШ (А
— 7. № 96. Арк. 3). [3]Список учнів Академії, нагороджених срібними медалями, подала за

журналом Загальних зборів Академії мистецтв, нині невідомим, «Художественная газета» (1840.
— 1 ноября. — С. 3). Див.: Тарас Шевченко: Документи та матеріали до біографії. — С. 27.
Прянишников Федір Іванович (1793 — 1867), віце-голова Товариства заохочування художників;
директор Петербурзького поштамту, колекціонер російського мистецтва. З його колекцією був

знайомий Шевченко. У повісті «Художник» поет згадав Ф. І. Прянишникова як замовника

портрета князя О. М. Голіцина, колишнього міністра духовних справ та освіти, над яким 1840 р.
працював К. П. Брюллов (т. 4).

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/32439.html

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/68796.html

3. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/68314.html

1.6.54 26 вересня 1857 року (2007-09-26 12:00)

26 [сентября]

Опять дождь, опять слякоть. Настоящее безвыходное положение. Старинны[е] нижегородские
цер[к]ви меня просто очаровали. Они так милы, так гармонически пестры, и отвратительная

погода не дает мне рисовать их. Я, однако ж, сегодня перехитрил упрямую погоду. Рано поутру

пошел в трактир, спросил себе чаю и нарисовал из окна Благовещенский собор. Древнейшая

в Нижнем церковь. Нужно будет узнать время ее построения. Но от кого? К пьяным косматым

жрецам не хочется мне обращаться, а больше не к кому. Нижний Новгород во многих отношениях
интересный город и не имеет печатного указателя. Дико! По-татарски дико!

26 вересня

...нарисовал из окна Благовещенский собор. — Рисунок, виконаний цього дня сепією і білилом

на тонованому папері, наклеєно на аркуш більшого формату. На рисунку внизу ліворуч помітка

олівцем: «NN. Соборъ Благовcщенія». На звороті напис чорнилом, зроблений пізніше: «NN.
Благовcщенскій соборъ. Основанъ въ 1378 году В. К. Дмитріемъ Константиновичемъ».
...не имеет печатного указателя. —Перша частина «Краткого очерка истории и описание Нижнего
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Новгорода» вийшла у вересні — жовтні 1857 р.

[1]

Варіанти:
нарисовал из окна Благовещенский собор. / нарисовал Благове[щенский]

1. http://kobzar.univ.kiev.ua/draws/description/413.html

1.6.55 ДО РАДИ АКАДЕМІЇ МИСТЕЦТВ (2007-09-27 07:17)

10 грудня 1840. С.-Петербург

В Совет Императорской Академии художеств

постороннего ученика Академии

Тараса Шевченко

Прошение

Желая посвятить себя изучению живописи под руководством г. профессора К. Брюллова и с

сею целию посещать художественные классы императорской Академии и представляя при сем

выданный мне от сей Академии на жительство билет и рисунки с натуры— прочих же документов

никаких не имею, покорнейше прошу Совет Императорской Академии художеств принять меня

в число вольноприходящих учеников, посещающих художественные классы, причем обязываюсь

ежегодно вносить следующую плату за билеты для входа в рисовальные классы и в точности

исполнять все, что о вольноприходящих учениках постановлено; а равно посещать и классы наук

по избранному мною роду художеств, в Академии преподаваемых; в случае же неисполнения сего,
подвергаюсь строгой ответственности.
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Тарас Шевченко подписался

10 декабря 1840 года

Примітки

Подається за оригіналом (ІЛ, ф. 1, № 252, арк. 1 — 1 звор.). Рукопис невідомої особи з

власноручним підписом Шевченка: «Тарас Шевченко подписался». На документі написи: «12
декабря 1840» та «№ 1753».
Вперше надруковано в газеті «День» (1914. — № 54).
Вперше введено до зібрання творів у виданні: Шевченко Т. Повне зібр. творів. — К., 1929. — Т.
3. — С. 6.
Шевченко подав прохання до Ради Академії мистецтв у зв’язку з тим, що відбулася реформа

Академії мистецтв: була скасована категорія учнів-академістів і на загальних підставах усім учням

дозволялося відвідувати навчальні класи.
[1]10 січня 1841 р. Рада Академії мистецтв прийняла Шевченка у «число вольноприходящих

учеников» (див.: Тарас Шевченко. Документи та матеріали до біографії. — С. 31).

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/73951.html

1.6.56 27 вересня 1857 року (2007-09-27 12:00)

27 [сентября]

Проходя мимо церкви святого Георгия и видя, что двери церкви растворены, я вошел в

притвор и в ужасе остановился. Меня поразило какое-то безобразное чудовище, нарисованное на
трехаршинной круглой доске. Сначала я подумал, что это индийский Ману или Вешну заблудил

в христианское капище полакомиться ладаном и деревянным маслицем. Я хотел войти в самую

церковь, как двери растворилися и вышла пышно, франтовски разодетая барыня, уже не совсем
свежая, и, обратя[ся] к нарисованному чудовищу, три раза набожно и ко[ке]тливо перекрестилась и
вышла. Лицемерка! Идолопоклонница! И наверное блядь. И она ли одна? Миллионы подобных

ей бессмысленных, извращенных идолопоклонниц. Где же христианки? Где христиане? Где

бесплотная идея добра и чистоты? Скорее в кабаке, нежели в этих обезображенных животных

капищах. У меня не хватило духу перекреститься и войти в церковь; из притвора я вышел на

улицу, и глазам моим представилась по темному фону широкого луга блестящая, грациозно
извивающаяся красавица Волга. Я вздохнул свободно, невольно перекрестился и пошел домой.
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27 вересня

...индийский Ману или Вешну... — Ману, за індійською міфологією, родоначальник людства;
Вешну (правильно— Вішну) — один з трьох головних богів релігії індуїзму (Вішну, Шива, Брахма),
бог-охоронець світу.

Варіанти:
Ману или Вешну заблудил / Ману заблудил

обратя[ся] к нарисованному чудовищу / обратя[ся] к ч[удовищу]
бессмысленных, извращенных идолопоклонниц. / бессмысленных разв[ращенных?]
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1.6.57 Натурщик в позі св. Себастіяна. Зима 1840-1841 (2007-09-28 07:29)

[1]

Натурщик в позі св. Себастіяна. Полотно, олія (72×54,2). [Пб.]. [Зима 1840-1841].

[2]

http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7029.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev7029.htm
http://kobzar.univ.kiev.ua/draws/description/29.html

Справа внизу підпис художника олійною фарбою: Шевченко.
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1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/pk8b0ksfzc2mzhf-4AxI8A?feat=embedwebsite

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7029.htm

1.6.58 28 вересня 1857 року (2007-09-28 12:00)

28 [сентября]

Нарисовал портрет мамзель Анхен Шауббе. Гувернантка Брылкиных, очень милая молодая

немочка, резвая, наивная, настоящий мальчик в юбке.
Прочитал комедию Островского «Доходное место». Не понравилось. Много лишнего, ничего не
говорящего. И вообще аляповато, особенно женщины не натуральны. В скором времени ее будут

давать на здешней сцене. Нужно будет посмотреть.
Перед вечером требовала меня зачем-то полиция, но я не пошел.

28 вересня

...портрет мамзель Анхен Шауббе. — Портрет не розшуканий.

...комедию Островского «Доходное место». — Комедія О. М. Островського написана 1856 р. і

опублікована в журналі «Русская беседа» (1857. — № 5). Перша постановка здійснена того ж року

Казанським театром. Показ вистави в Малому театрі (грудень 1857 р.) був заборонений цензурою
за гостре викриття чиновництва.

1.6.59 Екзаменаційний список. 24 грудня 1840 р. (2007-09-29 07:26)

№ 64. 1840 р., грудня 24. Екзаменаційний список учнів натурного класу Академії мистецтв

Список

по трехмесячному рисовальному экзамену, происходившему 1840 года декабря 24 дня

За рисунок с натуры

Капков Лит. С.
1. Михайлов 1-й сер[ебряная] мед[аль] 1-го [достоинства] 1 2. Липин 2 сер[ебряная] мед[аль] 3.
Эйхен 2 сер[ебряная] мед[аль], Тихобразов 4. Ковригин 5. Шевченко 2, А. Шведе, Михайлов

2 6. Максимов 7. Бетенциоли, Шведе 1. 8. Иохим, Ершов 9. Захаров 10. Угрюмею

2 11. Хрисанфов 12. Воробьев, Епифанов 13. Боржевский 14. Антонов 1 15. Меликов,
Денфер 16. Пушкарев 17. Григорович, Соколов 18. Волосков, Ставассер и Вернадский 19.
Шильцов 20. Ермилов 21. Гребенка 22. Борисов 23. Тимофеев 24. Лыньков 25. Резанцов,
Антонов 2 ЦДІА СРСР, ф. 789, оп. 19, спр. 723, арк. 53 зв. Оригінал. 1 На цьому

екзамені учні малювали групу з двох натурщиків у позі борців. Зберігся рисунок співучня

Т. Г. Шевченка Г. К. Михайлова (Державний Російський музей у Ленінграді), оцінений

номером першим. На ньому є такий напис: «По четырехмесячному рисовальному экзамену,
происходившему 1840 года декабря, 24 дня, вольноприходящий ученик Императорской Академии

художеств Михайлов 1-й удостоен получения серебряной медали первого достоинства. Дежурный
профессор К. Брюллов». 2 Малюнок Шевченка, виконаний на цьому екзамені, — «Натурщики»
зберігається в ДМШ. * * * Натурщики. Тонований папір, вугіль, крейда (76x57). [Пб.]. [VI
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1840 — I 1841]. [1] [2]
http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7027.htm http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev7027.htm
http://kobzar.univ.kiev.ua/draws/description/27.html Зліва внизу олівцем підпис автора: Шевченко,
з правого боку червоним олівцем номер: 5. Номер 5 — це оцінка роботи. Оцінки класних робіт

позначалися номерами — від першого (за найкращу роботу) до останнього, за кількістю учнів. За
даними ЦДІАЛ, Т. Г. Шевченко одержав 5-і номери за рисунки з натури на академічних іспитах в
червні 1840, в грудні 1840 та в січні 1841 р. (ф. 789, оп. 19, від. IV, спр. 46, арк 41; зв. арк. 53, арк.
56). Оскільки немає відомостей, якою з трьох робіт є даний рисунок Шевченка, час виконання його
визначається в межах крайніх дат згаданих іспитів. Один з натурщиків зображений на рисунках№
90, 239, 242. Див. також: http://community.livejournal.com/ua kobzar/128770.html

1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/_r4FktAOsIJzAUBN4qp9pQ?feat=embedwebsite

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7027.htm

1.6.60 29 вересня 1857 року (неділя) (2007-09-29 09:00)

29 [сентября]

Солнце сегодня взошло светло, весело. Я пошел в Кремль и начал рисовать соборную колокольню,
но руки так озябли, окоченели, что я едва мог сделать общий абрис. Пользуясь улыбкою

осеннего дня, я после завтрака отправился к Печерскому монастырю с намерением нарисовать

эту живописную обитель. Выбрал точку. Прилег отдохнуть. И, лелеемый теплыми лучами солнца,
задремал, и так плотно задремал, что проснулся уже перед закатом солнца. Возвращаясь на

квартиру мимо Георгиевского публичного сада, я зашел в сад, встретил много гуляющей публики
обоих полов и всех возрастов. Между женщинами, как на подбор, ни одной не только красавицы
или хорошенькой, даже сносной не встретил. Уроды и, как кажется, большей частию старые девы.
Бедные старые девы!

29 вересня

...начал рисовать соборную колокольню... — Малюнок не розшуканий. Малюнок
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«Архангельський собор у Нижньому Новгороді» Шевченко виконав 12 жовтня 1857 р.
...отправился к Печерскому монастырю... — Печерський монастир заснований у 1328 — 1330 рр.
у мальовничій місцевості над Волгою.

Варіанти:
Между женщинами, как на подбор, ни одной / Между женщинами ни од[ной]

1.6.61 Автопортрет. Зима 1840 (2007-09-30 06:39)

1841

Автопортрет. Полотно (овал), олія (43×35). [Пб.]. [Зима 1840-1841].

[1]
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[2]

http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7028.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev7028.htm
http://kobzar.univ.kiev.ua/draws/description/28.html

Про створення цього твору згадує товариш Шевченка по Академії художеств Ф. П. Пономарьов.
http://community.livejournal.com/ua kobzar/25101.html

1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/WdupLHWrME4_sQQlYZVmig?feat=embedwebsite

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7028.htm

1.6.62 30 вересня 1857 року (2007-09-30 07:59)

30 [сентября]

В ожидании незваного гостя, г. полицеймейстера, я предложил сеанс моему доброму хозяину

Павлу Абрамовичу Овсянникову. Портрет был окончен к двум часам довольно удачно, а г. Лапа
(так прозывается) к нам не жаловал. Погода прекрасная. Я вышел на бульвар. Между прочей

публикой встретил я на бульваре детей— три девочки и мальчик. Прехорошенькие и резвые дети.
Костюм их показался и странным и жалким. На девочках были какие-то коротенькие легенькие

дырявые мантильки, дворянско-немецкого покроя. Ручонки нагие, и почти босиком. На мальчике
поярковая серая шляпа с пером, мантилька такая же, как и на девочках, а башмаки еще хуже.
Вообще показались мне они похожими на труппу младенцев-комедианто. Я дошел с ними до

кондитерской, купил им сладких пирожков на полтину и познакомился. Зовут их: Катя (самая
бойкая), Надя и Дуня, а мальчика Саней; дети они некоего Арбеньева, театрального музыканта.
Значит, я немногим ошибся. На расставаньи они просили меня к себе в гости, и я, разумеется,
обещал прийти.
Расставшись с детьми, вспомнил я Алексея Панфилыча Панова, крепостного Паганини на
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«Князе Пожарском». Он зимует в Нижнем и квартирует где-то против архиерейского дома. С

Георгиевской набережной пошел я к архиерейскому дому с целию найти квартиру и навестить

моего возлюбленного виртуоза. Квартиры виртуоза я, однако ж, не нашел, а мимоходом зашел

в архиерейский сад. Это преимущественно липовая роща, обнесенная деревянным забором,
посередине которой красуется, вроде казармы, огромное трехэтажное здание (архиерейская
келья). Невдалеке от здания между деревьями беседка с колоколами, и в другой стороне, также
между деревьями, четыре улья обделаны наподобие надгробных памятников. Везде пусто и

уныло, физическая гниль и нравственный застой на всем отражается. Скверно. Придя на квартиру,
я на сон грядущий прочитал «Рассказ маркера» граф[а] Толстого. Поддельная простота этого

рассказа слишком очевидна.

30 вересня

Портрет был окончен... — Портрет П. А. Овсянникова виконаний італійським олівцем на

тонованому папері.
...г. Лапа (так прозывается) к нам не жаловал. — Йдеться про старшого нижньогородського

поліцмейстера Павла Вільгельмовича Лаппо-Старженецького. Шевченко зустрівся з ним у

Петербурзі в травні 1858 р.
...некоего Арбеньева, театрального музыканта. — Вірогідно, про Арбеньєва (називаючи його

«А-в») писав у своїх спогадах П. Д. Боборикін, повідомляючи, що він, перша скрипка театру,
«был из вольноотпущенников» нижньогородського поміщика Шепелева, який мав кріпосну трупу

(Воспоминания. — М., 1965. — Т. 1. — С. 69).
...прочитал «Рассказ маркера» граф[а] Толстого. — Оповідання Л. М. Толстого «Записки
маркера», надруковано в журналі «Современник» (1855. — № 1. — С. 9 — 26) за підписом

«Л. Н. Т.».
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[1]

Варіанти:
Он зимует в нижнем / Он живет в

Придя на квартиру / Возвр[атясь]

1. http://kobzar.univ.kiev.ua/draws/description/414.html

1.6.63 Документи Академії мистецтв. Січень 1841 (2007-09-30 17:47)

[1]
Урочисті збори в Академії мистецтв. Худ. А. Ладнірнер. 1839.
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№ 65. 1841 р., січня 10. З журналу Академії мистецтв про дозвіл відвідувати художні

класи Т. Г. Шевченкові та іншим учням Академії

1841 года, генваря 10 дня, в собрании Совета Императорской академии художеств происходило

следующее:

Присутствовали:
Г. президент А. Н. Оленин,
Г. вице-президент граф Толстой,
Г. ректор В. К. Шебуев,
Г. ректор В. И. Демут-Малиновский,
Г. в должности ректора А. И. Мельников,
Г. заслуженный профессор А. Г. Варнек,
Г. профессор А. П. Брюллов,
» К. А. Тон,
» К. П. Брюллов,
» П. Басин,
» X. Ф. Мейер,
» барон П. К. Клот,
Г. инспектор А. И. Крутов,
Г. заслуженный профессор Н. И. Уткин,
Г. профессор С. Ф. Галактионов,
» М. Н. Воробьев,
» А. И. Зауервейдт,
Исполняющий должность профессора академии П. П. Уткин, Академик И. И. Гальберг.
. . . . . . . . . . . . . . . .
По прошениям: тифлисского гражданина Агафона Авнатомова (по вх. кн. № 1554); с.-
петербургского мещанина Михаила Антонова (по вх. кн. № 1587); дворянина Евстафия

Вернадского (по вх. кн. № 1592); уволенного из с.-петербургского мещанского общества Леонтия
Бетенциоли (по вх. кн. № 1633); дворянина Якима Боржевского (по вх. кн. № 1596); уволенного
из купеческого звания Григория Борисова (по вх. кн. № 1549); уволенного из мещан Александра

Беляева (по вх. кн. № 1094); сына профессора 6 класса Николая Варнека (по вх. кн. № 1830);
сына штаб-лекаря Морица Вебеля (по вх. кн. № 1597); уволенного из колонистов Готфрида

Вилевальде (по вх. кн. № 1828); уволенного из купеческого звания Алексея Волоскова (по вх. кн.
№ 1602); сына коллежского асессора Платона Воробьева (по вх. кн. № 1492); сына капельмейстра
русского поданного Карла Гитцера (по вх. кн. № 1084); любекского уроженца Егора Ботмана

(по вх. кн. № 1786); сына коллежского советника Константина Григоровича (по вх. кн. № 1783);
сына тайного советника Александра Денфера (по вх. кн. № 1401); вольноотпущенного Авдея

Ермилова (по вх. кн. № 1583); сына генерал-лейтенанта Александра Эйхена (по вх. кн. № 1625);
вольноотпущенного Павла Маркова (по вх. кн. № 1092); уволенного из мещан Семена Захарова

(по вх. кн. № 1558); прусского подданного Карла Иохима (по вх. кн. № 1766); с.-петербургского
купеческого брата Егора Ковригина (по вх. кн. № 1544); прапорщика строительного отряда

корпуса путей сообщения Александра Корицкого (по вх. кн. № 1453); отставного гвардии

подпоручика Александра Коцебу (по вх. кн. № 1776); с.-петербургского мещанина Сергея

Кружкина (по вх. кн. № 1776); вольноотпущенного Григория Майсурадзе (по вх. кн. № 1744);
новгородского архиерейского дома штатного служителя Федора Максимова (по вх. кн. № 1624);
сына коллежского регистратора Мойсея Меликова (по вх. кн. № 1502); уволенного из мещан

Александра Михайлова (по вх. кн. № 1560); уволенного из мещан Григория Михайлова (по вх.
кн. № 881); торопецкого мещанина Александра Могутова (по вх. кн. № 1621); уволенного из

мещан Ивана Парчина (по вх. кн. № 1456); сына коллежского асессора Прокофия Пушкарева (по
вх. кн. № 1594); гамбургского уроженца Вильгельма Раккемана (по вх. кн. № 1795); воспитанника
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Императорского Гатчинского сиротского института Александра Семенова (по вх. кн. № 687);
сына академика 9 класса Петра Соколова (по вх. кн. № 1605); с.-петербургского мещанина

Сергея Антонова (по вх. кн. № 1454); вольноотпущенного Федора Славянского (по вх. кн. №
1581); любекского уроженца Петра Тидемана (по вх. кн. № 1785); вольноотпущенного Николая

Тихобразова (по вх. кн. № 1595); с.-петербургского мещанина Александра Хрисанфова (по вх.
кн. № 1796); дворянина Евстафия Хруцкого (по вх. кн. № 1642); детей перновского уездного

нотариуса Федора и Адальберта Шведе (по вх. кн. № 1103, 1104); с.-петербургского мещанина

Павла Шильцова (по вх. кн. № 1632); вольноотпущенного Тараса Шевченко (по вх. кн. № 1753);
уволенного из мещан Петра Лебедянцева (по вх. кн. № 1559); при коих представляя документы

о своем происхождении и рисунки, просят о принятии их в число вольіноприходящих учеников

Академии.
Определено: Как вышеозначенные лица Агафон Авнатомов, Михаил Антонов, Сергей Антонов,
Евстафий Вернадский, Леонтий Бетенциоли, Яким Боржевский, Григорий Борисов, Александр
Беляев, Николай Варнек, Морин Вебель, Готфрид Вилевальде, Алексей Волосков, Платон

Воробьев, Карл Гитцер, Егор Ботман, Константин Григорович, Александр Денфер, Авдей

Ермилов, Алексей Епифанов, Стефан Ершов, Александр Эйхен, Павел Жарков, Семен Захаров,
Карл Иохим, Егор Ковригин, Александр Корицкий, Александр Коцебу, Сергей Кружкин, Григорий
Майсурадзе, Федор Максимов, Мойсей Меликов, Александр Михайлов, Григорий Михайлов,
Александр Могутов, Иван Парчин, Прокофий Пушкарев, Вильгельм Раккеман, Александр

Семенов, Петр Соколов, Федор Славянский, Петр Тидеман, Николай Тихобразов, Александр
Хрисанфов, Евстафий Хруцкий, Федор и Альберт Шведе, Павел Шильцов, Тарас Шевченко и

Петр Лебедянцев оказывают хорошие успехи в рисовании с натуры и в художествах, также имеют
достаточные познания в науках, то приняв их в число вольноприходящих учеников академии в

натурный класс, позволить им посещать художественные классы и согласно §10 преобразования

академического училища, слушать курсы анатомии и теории изящных искусств; по художественным
классам Жаркова, Федора и Адальберта Шведе, Гитцера, Вернадского, Тидемана, Епифанова,
Славянского, Ковригина и Шильцова назначить в ученики к г. заслуженному профессору

Варнеку; Григорья Михайлова, Семенова, Корицкого, Воробьева, Меликова, Авнатомова,
Александра Михайлова, Соколова, Парчина, Варнека, Эйхена, Майсурадзе, Шевченка, Иохима,
Григоровича, Раккемана к г. профессору К. П. Брюллову; Сергея Антонова, Ботмана,
Денфера, Ершова, Борисова, Ермилова, Михайла Антонова, Тихобразова, Боржевского и

Лебедянцева к г. профессору Басину; Могутова, Пушкарева, Кружкина, Бетенциоли, Вебеля
и Хрисанфова к г. профессору Бруни; Беляева и Максимова к г. профессору барону Клоту;
Вилевальде и Коцебу к г. профессору Зауервейдту; Волоскова и Хруцкого к г. профессору

Воробьеву; Захарова к г. заслуженному профессору Уткину. При чем положено: для большего

усовершенствования в черчении орденов архитектуры и правилах перспективы, как необходимых

условиях при образовании в художествах, поставить в непременную обязанность ученикам:
Бетенциоли, Боржевскому, Борисову, Беляеву, Вебелю, Вилевальде, Ботману, Григоровичу,
Денферу, Ермилову, Иохиму, Корицкому, Коцебу, Кружкину, Майсурадзе, Максимову, Меликову,
Могутову, Славянскому, Тидеману, Хруцкому, Шильцову и Шевченке посещать, вместе с

прочими классами, классы перспективы и черчения орденов архитектуры, с тем, чтобы они,
исправно вычертив все ордена архитектуры и перспективные чертежи, представили и оные с

засвидетельствованием учителей означенных классов, на усмотрение академического совета, по
крайней мере, в течение года. За чем иметь наблюдение г. профессору Воробьеву и учителю

Скотти.
. . . . . . . . . . . . . . . .
Граф Федор Толстой

Василий Шебуев

Василий Демут-Малиновский

Авраам Мельников

Александр Варнек

Александр Брюллов

А. Тон
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К. Брюллов
Петр Басин

Барон Петр Клот

Христиан Мейер

Андрей Крутов

Николай Уткин

Александр Зауервейдт

Степан Галактионов

М. Воробьев
Аполлон Щедрин

Павел Уткин

Иван Гальберг

Александр Всеславин

ЦДІА СРСР, ф. 789, оп. 19, спр. 1682, арк. 9 — 24. Оригінал.
Ця ухвала зборів Ради Академії мистецтв пов’язана з реформою Академії, за якою було скасовано

категорію академістів і всім її учням дозволялося на загальних підставах відвідувати навчальні

класи.

№ 66. 1841 р. січня 28. Екзаменаційний список учнів натурного класу Академії мистецтв

Список

вольноприходящим ученикам Академии,
получивших №№ по рисовальному экзамену,
происходившему сего января 28 числа 1841 года

За рисунки с натуры

3. Капков, С. Иванов
4. Антонов
5. Шевченко

6. Ковригин, Боржевский
7. Корицкий
8. Бетенциоли
9. Кузнецов
10. Зарянко
11. Агин
12. Тихобразов
13. Захаров
14. Епифанов
15. Жарков

17. Иохим
18. Денфер
19. Витузов
20. Угрюмов 2
21. Миквиц, Шведе 1
22. Крушкин
24. Ботман
24. Хрисанфов
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25. Борисов
26. Славянский
27. Соколов
28. Антонов
29. Меликов

30. Григорович
31. Михайлов 2
32. Ставассер
33. Гребенка
34. Федоров
35. Воскресенский
36. Тимофеев
37. Садовников
38. Могутов

39. Хрупкий
40. Соренс
42. Волосков

ЦДІА СРСР, ф. 789. оп. 19, спр. 723, арк. 56. Оригінал.

СПЛЯЧА ЖІНКА ТА ІНШІ НАЧЕРКИ. Олівець. [1839-1842].

[2]
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[3]

1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/DsgyOCaGz2VemX2zq2P25Q?feat=embedwebsite

2. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/P8Vj097OOpga6yEEM0nSCg?feat=embedwebsite

3. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7243.htm

1.7 October

1.7.1 Б. Рубчак. Живописаний Шевченко (2007-10-01 07:05)

Надзвичайно цікава стаття про Щоденник Шевченка, в якій робиться спроба прочинити таємниці
тексту.

{ [1]Богдан Рубчак. Живописаний Шевченко («Журнал» як текст) }

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/rubchak.htm

1.7.2 3. ЛИСТ ДО Г. Ф. КВІТКИ-ОСНОВ’ЯНЕНКА. 19 лютого 1841. С.-Петербург
(2007-10-01 10:00)

С.-Петербург — февраля 19. 1841.

Або прокляті поштарі не довезли мого письма до вас, або ви його прочитали та розсердились

на мене. Що-небудь та є. Нехай же що є, то те й буде, а я таки знову буду просить вас, щоби ви,
коли буде ваша ласка, прислали мені дівочу сорочку, гарно пошиту, плахту, стрічок зо дві, та й
годі. Пришліть, будьте ласкаві. А коли прислать не можна — то ради великого Бога, й високого

неба, й широкого моря, не сердьтесь на мене, хоч воно й справді є за що. Як-таки ні з сього ні з

того, зроду чоловіка в вічі не бачив, — а прошу того, що треба купить за гроші, та, може, ще й не
за малі. Що ж маю робить!!! Наймав прокляту московку — і дуже делікатну мадам, щоб пошила
мені дівочу сорочку, — не втне та й годі, хоч кіл на голові теши, вона таки своєї. Що тут на світі

робить! Попросив би батька, матір, щоб прислали, та ба, де їх взять,
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і на Україні

Я сирота, мій голубе,
Як і на чужині.

Тілько й рідні, що ви дні... Не цурайтеся ж, любіть мене так, як я вас люблю, не бачивши вас зроду.
Вас не бачив, а вашу душу, ваше серце так бачу, як, може, ніхто на всім світі. Ваша «Маруся» так
мені вас розказала, що я вас навиліт знаю. Далебі правда, частенько сижу собі один в чужій хаті та
й думаю — гора з горою не сходиться, а чоловік з чоловіком спіткнеться. Що-то якби благословив
милосердни[й] Бог нам з вами зострінуться.
Ото б побалакали! ух, аж душно!! Авжеж, коли не вмремо, то діждемо, хоч і не швидко, матері
його ковінька, а колись-то буде. Я, не вам кажучи, пустився в малярство. Трошки пізненько, а
коли, каже, взявся, то вези до краю. Не хочеться, щоб москалі насміялись. Ради цього самого

я академію не швидче покину, як через два годи. Через два годи як прочитаєте в якім-небудь
журналі, що якийсь-то Шевченко намалював картину дуже до ладу! а за таке малювання академія
його (мене б то) посилає в Італію в самий Рим. Весело, батьку, дуже весело! Тойді запряжу коні
— та прямісінько в Харков. А поки те буде... я сього літа повинен намальовать для академії

картину, як наша чорнобрива дівчина молиться Богу, лягаючи спать. Так от, бачите, лебедику,
все є: і модель — чи по-тутешнему натурщиця — і справа всяка, — а одежі нема. Та й де її тут

взять? Кругом москалі та німота, ні одної душі хрещеної. Просив би кого-небудь, щоб прислали

з України, так, єй-богу, окроме вас не знаю нікого, пришліть, будьте ласкаві. Тілько сорочку,
плахту і стрічок зо дві, а я вам за те намалюю яку зумію картину, звичайне нашу — або Марусю,
або Сердешну Оксану (її вже дрюкують), або панну Сотниківну, як вона богобоязлива, сидя у

вікна, орарь лагодить, намалюю, єй-богу, намалюю! І дуже буду дякувать. Написав би до вас

ще що-небудь, та нема паперу, і перо зопсувалось. Так, як я вас люблю, любіть і ви мене, хоч
половину, коли є за що. А коли будете мать час написать мені що-небудь — то адрес мій отак

— в Императорской Академии художеств — звичайне в С.-Петербурге. На квартиру профессора
Карла Брюллова ученику Т. Шевченку.

Примітки:

Подається за автографом (ІЛ, ф. 30, № 11, арк. 85 — 86).
Вперше надруковано в «Кобзарі» (Харків, 1918. — С. XII — XIII).
Це не перший лист Шевченка до Г. Ф. Квітки-Основ’яненка. Як свідчить [1]лист останнього

до Шевченка від 23 жовтня 1840 р. (Листи до Тараса Шевченка. — С. 5 — 6), Шевченко вже

тоді написав йому два листи. Перший з них, підписаний ім’ям «Перебендя», не мав зворотної

адреси. Разом з цим листом надіслані й вірші Шевченка. Другий лист відправлено з авторським

примірником «Кобзаря» 1840 р., але його загублено в дорозі. Про це повідомляв П. І. Мартос Г.
Ф. Квітку-Основ’яненка 20 жовтня 1840 р.: «Посылаю „Кобзаря“, сочинение такого-то. Оно было
поручено автором одному из его товарищей, ехавшему в Малороссию, для доставления Вам [...],
но как он ехал не через Харьков, то книга поступила ко мне [...]; при книге было и письмо к Вам

[...] от автора, но оно затеряно его товарищем» (Листи до Тараса Шевченка. — С. 6). Не дійшов
до Г. Ф. Квітки-Основ’яненка й наступний лист, написаний Шевченком у кінці 1840 або на початку
1841 р. Про нього довідуємося з даного листа: «Або прокляті поштарі не довезли мого письма

до вас, або ви його прочитали та розсердились на мене». Даний лист, отже, четвертий до Г. Ф.
Квітки-Основ’яненка.

Квітка-Основ’яненко Григорій Федорович (справжнє прізвище Квітка; літературний псевдонім

— Грицько Основ’яненко; 1778 — 1843) — український письменник, автор повістей «Маруся»
(1834), «Конотопська відьма» (1837), «Козир-дівка» (1838), «Сердешна Оксана» (1841) та ін.,
п’єс «Сватання на Гончарівці» (1836), «Шельменко-денщик» (1840) та ін. З творами Г. Ф.
Квітки-Основ’яненка Шевченко був обізнаний ще до початку листування з ним. У поезії «До
Основ’яненка» він так звертається до письменника:
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А ти, батьку,
Як сам здоров знаєш;
Тебе люди поважають,
Добрий голос маєш...

Про Шевченка як молодого талановитого поета Г. Ф. Квітка-Основ’яненко довідався наприкінці
1838 р. У листі від 18 листопада 1838 р. Є. Гребінка писав йому: «А ще тут є у мене один земляк

Шевченко, що то за завзятий писать вірші, то нехай йому сей та той! Як що напише, тільки
цмокни та вдар руками об поли! Він мені дав гарних стихів на збірник» (Данилевский Г. П.
Украинская старина: Материалы для истории украинской литературы и народного образования.
— Харьков, 1866. — С. 275). Прочитавши спочатку надіслану йому поезію «До Основ’яненка»,
а незабаром і «Кобзаря» Шевченка, Г. Ф. Квітка-Основ’яненко висловив своє захоплення ними у

вищезгаданому [2]листі від 23 жовтня 1840 р.
У 1841 р. Шевченко намалював ілюстрацію «Знахар» до однойменного твору Квітки.
Пізніше Шевченко більш критично оцінював творчість Г. Ф. Квітки-Основ’яненка (див. його

передмову до нездійсненого видання «Кобзаря» 1847 р., т. 5).
Особисто письменники не були знайомі.
... і на Україні Я сирота, мій голубе, Як і на чужині. — Рядки з поезії Шевченка «Н. Маркевичу».
... я академію не швидче покину, як через два годи. — Академію мистецтв Шевченко закінчив

через чотири роки (1845), а тепер він сподівався, що за успіхи в живописі його пошлють до Італії.
... я сього літа повинен намальовать для академії картину, як наша чорнобрива дівчина молиться
Богу, лягаючи спать. — Така картина не відома. Є лише пробний олівцевий ескіз цієї композиції.
Можливо, Шевченко прислухався до поради Г. Ф. Квітки-Основ’яненка: «А ще й те скажемо: що
ви знайшли граціозного, як письменні кажуть, коли дівка Богу молиться? Вона не буде у своїм

наряді молитися. Вона усе з себе позніма, гарненько посклада, та у одній льолі і стане молитись»
(Листи до Тараса Шевченка. — С. 9). Замість цієї картини Шевченко намалював 1841 р. картину
«Циганка-ворожка», за яку рада Академії мистецтв нагородила його 26 вересня 1841 р. срібною

медаллю (див.: Тарас Шевченко. Документи та матеріали до біографії. — С. 35).
... намалюю... Марусю, або Сердешну Оксану... або панну Сотниківну... — Тобто героїнь

однойменних повістей Г. Ф. Квітки-Основ’яненка (остання російською мовою — «Панна
Сотниковна»).
Орарь — широка довга стрічка, яку одягає диякон під час церковної відправи.
На квартиру профессора Карла Брюллова... — Брюллов Карл Павлович (1799 — 1852) —
російський художник, професор Академії мистецтв (з 1836 р.), учитель Шевченка. Відіграв

визначну роль у викупі Шевченка з кріпацтва. Деякий час Шевченко жив у нього на квартирі

в Академії мистецтв, разом з ним брав участь в ілюструванні збірника «Сто русских литераторов»
(СПб., 1841. — Т. 2).

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/70260.html

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/70260.html

1.7.3 1 жовтня 1857 року (2007-10-01 16:00)

1 октября

Грязь, туман, слякоть и прочая атмосферическая гадость, вследствие чего я предложил сеанс

г. Грасу, зятю Н. А. Брылкина. Сеанс на половине был прерван приходом г. Лапы и г.
Гартвиг[а]. Первый — бравый и любезный гвардейский полковник и полицеймейстер. Второй —
не бравый, но не менее любезный полицейский медик. Оба поляки или литвины, и оба не говорят
по-польски. Гартвиг, спасибо ему, без малейшей формальности нашел меня больным какой-то
продолжительной болезнью, а обязательный г. Лапа засвидетельствовал действительность этой

мнимой болезни, и после взаимных нецеремоний мы расстались. Вследствие этого обязательного
визита я представляю себе мое возвращение в Оренбург сомнительным.
С сегоднишнего дня начинаются здесь спектакли, и после обеда Н.А. Брылкин пригласил меня в
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свою ложу. Давали народную сантиментально-патритическую драму Потехина «Суд людской— не

Божий». Драма — дрянь с подробностями. Г. Мочалова, независимо от своей бедной натянутой
роли, мне понравилась. У ней есть движения настоящей артистки. Г. Климовский, как и роль

его, приторен. Водевиль — «Коломенский нахлебник». Водевиль балаганный и исполнен был

соответственно своему назначению. Маленький оркестр в антрактах играл несколько номеров из

«Дон Жуана» Моцарта прекрасно, может быть, потому, что это очаровательное создание трудно
сыграть не прекрасно. Зала театра небольшая, но отделана просто и со вкусом. Публика, в
особенности женская, замечательно неблестящая и немногочисленна.

1 жовтня

...предложил сеанс г. Грасу... — Грасс Ілля Петрович (1829 — ?) — службовець пароплавного

товариства «Меркурій», зять М. О. Брилкіна.
...был прерван приходом... г. Гартвиг[а]. — Гартвіг Осип Андрійович — лікар у Нижньому

Новгороді. Між ним і Шевченком встановились товариські стосунки.
...г. Лапа засвидетельствовал действительность... мнимой болезни... — 17 жовтня 1857 р. П.
В. Лаппо-Старженецький надіслав офіційний лист коменданту Новопетровського укріплення І.
О. Ускову: «Вследствие отношения вашего высокоблагородия от 29 августа сего года за №
1674, имею честь при сем препроводить выданный вами [1]билет за № 1403, отобранный от

служившего в укреплении рядового из бывших художников Тараса Шевченко, и уведомить, что
он прибыл в Нижний Новгород 20 сентября в расстроенном состоянии здоровья, который был

мною освидетельствован вместе с городовым врачом, и по освидетельствовании он оказался не

могущим следовать в обратный путь, впредь до совершенного выздоровления» (Тарас Шевченко:
Документи та матеріали до біографії. — С. 289).
С сегоднишнего дня начинаются здесь спектакли... —Перша трупа була організована в Нижньому

Новгороді 1798 р. князем М. Г. Шаховським з кріпаків. У 1811 р. збудовано спеціальне

приміщення на 300 місць, яке 1853 р. згоріло. Нова, також невелика будівля, почала функціонувати
1856 р. Під час перебування в Нижньому Новгороді Шевченка антреприза належала Ф. К.
Смолькову.
...драму Потехина «Суд людской — не Божий», — Потєхін Олексій Антипович (1829 — 1908) —
російський письменник. Драма «Суд людской — не Божий» (1854) — одна з його найслабших п’єс.
Мочалова Анастасія Микитівна (уроджена Данилова) — російська драматична актриса. Виступала
на московській, згодом на провінційній сцені, зокрема, в 50-х роках— у Нижньогородському театрі.
Климовський Євген Іванович (справжнє прізвище — Оглоблін; 1824 — 1866) — російський

драматичний і оперний артист. Грав на сценах Малого театру, Александринського театру в

Петербурзі, з 1855 р. — на сценах провінційних театрів, спочатку в Костромі, а потім у Нижньому

Новгороді, де в сезон 1857 — 1858 рр. Шевченко з ним познайомився і підтримував приятельські

стосунки.
Водевиль — «Коломенский нахлебник». — Одна з численних переробок французьких

водевілів, здійснена драматургом Павлом Степановичем Федоровим (1803 — 1879), начальником
репертуарної частини петербурзьких театрів.
...оркестр в антрактах играл несколько номеров из «Дон Жуана» Моцарта... — Моцарт

Вольфганг-Амадей (1756 — 1791) — австрійський композитор, автор опер «Весілля Фігаро»
(1786), «Дон Жуан» (1787), «Чарівна флейта» (1791), ряду інструментальних творів, пісень

та ін. Оркестром керував Карл Шмідтгоф, актор і музикант, який у 50-х роках служив у

Нижньогородському театрі (іноді він виконував оперні партії).

Варіанти:
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Сеанс на половине был прерван / Сеанс бы[л]
Первый— бравый Второй— не бравый / Первый— бравый и любезный гвардейский полковник,
а вт[орой]
после взаимных нецеремоний / после взаимных любезнос[тей]
бедной натянутой роли / бедной ничтожно[й]
движения настоящей артистки. / движения настоящие

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/50856.html

1.7.4 Екзаменаційний список. 22 березня 1841 р. (2007-10-02 07:00)

[1]

Портрети невідомих. Папір, олівець (27,8×37,7). [1840-1843].

[2]

http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7030.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev7030.htm
http://kobzar.univ.kiev.ua/draws/description/30.html
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* *

№ 67. 1841 р., березня 22. Екзаменаційний список учнів натурного класу Академії мистецтв

Список

вольноприходящим ученикам императорской Академии художеств, получивших №№ за рисунки

по экзамену, происходившему марта 22 числа 1841 года

За рисунки с натуры

3. Капков
4. Эйхен
5. Тихобразов
6. Антонов 1
7. Шевченко

8. Корицкий, Хрисанфов
9. Бетенциоли, Иохим
10. Лебедянцев, Максимов

11. Зарянко, Михайлов 2
13. Захаров, Липин
14. Жарков

15. Семенов, Крушкин
16. Коцебу, А. Угрюмов
17. Воскресенский
18. Ставассер
19. Денфер, Авнатамов
20. Варнек
21. Вилевальд
NB С. Иванов
22. Могутов

23. Кузнецов, Вебель, Епифанов
24. Ермилов
25. Славянский
26. Антонов, Пушкарев и Меликов

27. Парчин
28. Ботман, Соренс
29. Григорович и Шведе I
30. Шведе II-й, Федоров
31. Витузов
32. Садовников
33. Борисов
34. Шильцов

36. Гребенка и
36. Майсурадзе

37. Вернадский
38. Миквиц

39. Боржевский
39. П. Соколов
40. Шамрай

41. Травин
42. Тимофеев

ЦДІА СРСР, ф. 789, оп. 19, спр. 723, арк. 61. Оригінал.
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1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/JCYGfZSRoY9ng7gfv3vRiA?feat=embedwebsite

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7030.htm

1.7.5 2 жовтня 1857 року (2007-10-02 12:00)

2 [октября]

Утро ясное, тихое, с морозом. Нужно было вчера начатый порт[рет] г. Граса сегодня кончать, я
и принялся за работу с тем, чтобы скорее кончить и идти к Печерскому монастырю с целию

нарисовать его. Но, увы, монастырь этот мне не дается. Кончивши портрет, я нечаянно,
но нелицемерно позавтракал, прилег на минутку вздохнуть и проспал ровно до двух часов.
Непростительное свинство! Едва успел я проснуться, как вошел Н. А. Брылкин и предложил мне
идти с ним на бульвар погулять перед обедом. На бульваре встретили мы некоего господина

Якоби. Н[иколай] А[лександрович] отрекомендовал меня сему господину Якоби. Он просил

нас к себе обедать, и мы не отказались. Г. Якоби — один из нижегородских аристократов,
весьма любезный и довольно едкий либерал и вдобавок любитель живописи. Он показал

мне свой альбом, ничем особенно не замечательный, и картину, плохо освещенную, картину с
большими достоинствами, изображающую молящегося какого-то молодого святого; выражение
лица прекрасно. По уверению хозяина, эта драгоценность принадлежит кисти Гверчино, а по-
моему, она больше похожа на хорошую копию с Доменикино Цампиери. Но я хозяину не сказал
моего мнения, по опыту зная, как трудно противуречить знатокам живописи. На расставаньи он

взял с нас слово быть завтра вечером в клубе при выборе старшин, где обещал меня познакомить с
своими товарищами и угостить музыкой. Я не прочь и от музыки, и от знакомства, в особенности
от знакомства. Мне необходима денежная работа, а иначе я должен буду обратиться опять за

святыми финансами к моему искреннему М. Лазаревскому. Попробую, не удастся ли устранить

эту необходимость.

2 жовтня

Кончивши портрет... — Портрет І. П. Грасса не розшуканий.
Якові Микола Карлович — управитель Нижньогородського соляного управління. Шевченко

підтримував добрі взаємини з Якобі та його родиною.
...принадлежит кисти Гверчино... — Джованні-Франческо Барб’єрі (1591 — 1666) — італійський

живописець, представник болонської школи бароко, прозваний «Гверчіно» («Косоокий»).
Цамп’єрі Доменіко (1581 — 1641) — італійський живописець та архітектор. Шевченко цінував

його творчість. У повісті «Художник» згадується про копіювання К. Брюлловим картини Цамп’єрі
«Іоанн Богослов».
...за святыми финансами к моему искреннему М. Лазаревскому. — У М. М. Лазаревського

зберігалися гроші за продані рисунки Шевченка, що надходили від друзів поета і призначалися

для його матеріального забезпечення після повернення до Петербурга.

Варіанти:
идти с ним перед обедом. / идти с ним об[едать]
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1.7.6 3. Г. Ф. КВІТКА-ОСНОВ’ЯНЕНКО. 22 березня 1841. Основа (2007-10-03 07:00)

[1] Ой мій милий, мій любезний паночку, Тарас
Григорьевич. Я ж кажу, якби в тебе та були довгі руки, щоб досягти аж сюди, то узяв
би добру палюгу та попобив би мене, скільки душі завгодно, або за патли вискуб би

гаразд, що я против тебе, за твою ласку, щирую душу, був такий не звичайний, не писав
до тебе місяців з двадцятеро. Тривай лишень, голубчику, не сердись, а розпитай перше,
а я перед тобою, друже мій, висповідаюсь, як є перед панотцем, що от люди ходють

та возють його. Слухайте ж, пожалуйте, що тут було. Прочитав Ваше перше письмо

та й голову повісив. Думаю собі: гай, гай! Отже справді позабував козак наших усіх!
Хотів парубка змальовать, а вийшов дід, або ще півдіда, вже згорбився, на старість

закандзюбився. Та й дівчина наряжена щось не по-нашому. Треба йому помочі подати,
послати християнської одежі, щоб надивився на неї та щоб не обмоскалився овсі. «А
нуте, — кажу, — хлопці, дівчата! Мотнітеся швиденько, зиськайте мені плахту, дівочу
сорочку з ляховками, стрічки, ленти, давайте усього...» Бігають мої, повисолоплювавши
язики, а я взяв та й занедужав собі гарненько, лежати не лежав, а так світом нудив,
усе мені остило та опоганіло, нічого і не робив. Що спитаюсь хлопців: «А що, є?» —
«Нема», — кажуть. — «Шукайте, — кажу, — щоб ви показились». Та й лаю таки. Ось-
ось вже трошки очуняв у піст, іще, далебі, не було Вашого другого письма, а я принявся
пильно за Вашеє діло. «Нема, — кажуть, — хоч з собаками ськать, так нема». — «Як
таки нема? Адже не голі дівчата ходють, чим-небудь прикривають і се, і те, і усяке
грішне тіло». — «Еге, — кажуть, — нема вже в них такой моди, щоб у плахтах ходили,
понадівали ситцьові юпки (себто по-нашому спідниці) та холстинкові копоти; сорочки
вже без ляховок носять, бо не подоба виставляти сорочку із-під копота; на головах лент
не покладають, а, пов’язують платком, по-модному, по-дівочи, бо вже й мужичка хоче,
щоб думали, що вона є панночка». — «А щоб ви, — кажу, — ошкурились з вашими

модами. Нехай вже панії дуріють з модами, а то вже і наші туди ж. Де ж найду я

такого добра, якого мені треба?» — «Треба, — кажуть, — посилати по селам, у глуш,
де ще не чули про сії моди». Нехай і так. Так от, батечку! Бач, який наш Харків став

модний собі на лихо! Так ми; поки знайдемо те, що Вам треба, ось що з жінкою моєю

сконпонували. Нехай лишень отце зійде повідь, що можно буде допхатися у наш город,
що й близенько від нас, і бачимо по усяк час, так вода залила, нікуди переїхати, так тоді
купимо куклу та і вберемо її у плахточку, і у запасочку, і льолечку дамо, яку треба, і коси
заплетемо, і скиндячки положимо та й пошлемо до Вас на женихання, поки достанемо
справжню справу. А другу річ поведши, хоч і поставимо Вам настоящу плахту і усе, як
треба, то чи зуміє ж хто у Вас нарядитись по-чоловічому? Еге! Глядіть, щоб плахти

задом наперед не наділи! Та й голови не вбере ніхто, коли не хрещений по-нашому;
а на куклі лучче буде усе видко. А ще і те скажемо: що Ви знайшли граціозного, як
письменні кажуть, коли дівка Богу молиться? Вона не буде у своїм наряді молитися.
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Вона усе з себе позніма, гарненько посклада та у одній льолі і стане молитись. Бог,
каже, простить, а так легше, та й стане знай хреститись, поки чита свої молитви, а
поклона не вдарить. Як знаєте, се Ваше діло; а чи не граціозніше було б, якби наша

дівка та йшла з відрами з водою, вже чи в пам’ятку Вам, як то вона манірно ійде,
як вихиліться, з ноги на ногу переступа, як понурила головку, а ізпідлоб’я позира, чи
дивляться на неї люди. Або стоїть біля криниці та розговорює з ким, відра поставивши,
або підперлась рукою та зажурилась об чім. Ну, та Ви усе лучче знаєте. Мені Вас не

учить.
«Гайдамаки» ваші добра штука буде. Читав я декому з наших. Поцмакують. А що

вже Гулак-Артемовський, коли знаєте, той дуже Вас улюбив за «Кобзаря». Дрюкуйте

швидше, лишень. Нехай Вам Бог помага. А що наш Евгений Павлович з своїм

альманахом? Чи воно ж буде що? І швидко? Нічого до мене вже давно не пише.
Коли ще не опізнюся, то от посилаю йому дві гарненькі штучки у його альманах, нехай
притулить, як зна. Вони вже були раз у Петенбурсї, та пан Лобасов, що їх сконпоновав,
не так написав до пана Гребінки, не у тую хату надписав, так йому і вернули, а він до

мене вже прислав та й просив відіслати. Будьте ласкаві, віддайте йому, попросіть, щоб
притулив де у альманасі. Коли ж вже пізно, що альманах оддрукований, то нехай ткне

або в «Літературну газету», або у «Маяк». Там наше приймається. Та якого гаспида він
надувся та ні словечка до мене не напише? І чому се так завередував?
Нуте, тепер ось яке діло. Александр Павлович Башуцкий друкує дуже мудру книжку.
Там будуть усякії народи: і школярі, і купці, і ковалі, і усякі. Я списав нашого «Знахаря».
І як треба до нього картинки, то я ваших вирізав та й послав йому, бо на виду він

настояще так дивиться, як треба знахарю, що обдурює народ і мошеннича; та й вона

дивиться на нього теж лукаво. Припадають вони обидва до моєї казки, тільки не знаю,
щоб хто йому обділав як треба їх по-нашому, так я і указав на Вас і прохав його

сеє письмо відіслати до Вас. Коли проситиме Вас об сім, то, будьте ласкаві, учешіть
наших так, щоб пальці знати було, щоб наші на славу. пішли. Як знаєте, так з ним

і сконпонуйте, бо й він также штука на усяке діло. Прощайте ж. Бувайте здорові з

празником, з Великоднем; нехай Вас самі найлучші дівчата тричі по тричі поцілують.
Ждіть від мене скоро звістки.

Щиро Вас кохаючий Гриць Квітка.

22 марта [18]41
Основа

Коментарі:

Подається за автографом: ІЛ. Ф. 1. № 260.
Вперше надруковано: Русская старина. — 1879. — № 1. — С. 176 — 178 (публікація О. М.
Лазаревського).
Дата в автографі: «22 марта [18]41, Основа».
Відповідь на [2]лист Шевченка від 19 лютого 1841 р. з Петербурга.

...не писав до тебе місяців з двадцятеро. — Перерву в листуванні Г. Ф. Квітки-Основ’яненка
з Шевченком зазначено тут перебільшено. Попередній відомий лист Г. Ф. Квітки-Основ’яненка
датований [3]23 жовтня 1840 р.
Прочитав Ваше перше письмо... — Лист, ймовірно, з кінця 1840 чи початку 1841 р., що не зберігся,
в якому Шевченко вперше’ звернувся до Г. Ф. Квітки-Основ’яненка з проханням надіслати йому

як модель для картини дівочу сорочку. Деяке уявлення про нього, крім коментованого листа, дає
наступний лист Шевченка [4]від 19 лютого 1841 р.: «Та нехай же що є, то те й буде, а я таки знову
буду просити Вас, щоб Ви, коли буде Ваша ласка, прислали мені дівочу сорочку, гарно пошиту,
плахту, стрічок зо дві, та й годі. Пришліть, будьте ласкаві».
...позабував козак наших усіх! Хотів парубка змальовать, а вийшов дід... Та й дівчина наряжена
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щось не по-нашому... — Йдеться про невідомий малюнок Шевченка, надісланий ним Г. Ф.
Квітці-Основ’яненкові в згадуваному листі з кінця 1840 чи початку 1841 р.
...а я взяв та й занедужав собі гарненько... лежати не лежав, а так світом нудив... — На

початку 1841 р. Г. Ф. Квітка-Основ’яненко пережив досить глибоку депресію, викликану, як він
згодом сам пояснював у листі до П. О. Плетньова від 1 березня 1841 р., різкими нападками

на нього В. В. Каразіна, а в журналі «Библиотека для чтения» — на його твори — О. І.
Сенковського (Барона Брамбеуса), тривогою за долю відісланого до Петербурзького цензурного

комітету роману «Похождения Столбикова». «Эти два месяца я был в мрачном сне, — писав він,
— беспокоим был страшными мечтаниями, унылыми видениями и, пробудясь, встретил новые

горести ... Анна Григ[орьевна] (дружина Г. Ф. Квітки. — Ред.) открыла все брату моему, здесь
же живущему (А. Ф. Квітці. — Ред.). Тот испугался моего состояния и потребовал, чтобы я

прибегнул к лечению... Доктор нашел положение мое очень серьезным и находил необходимым

кинуть мне кровь, но остановился на сильных лекарствах» (Квітка-Основ’яненко Г. Ф. Зібр.
творів: У 7-ми т. — Т. 7. — С. 295 — 296). Див.: Данилевский Г. П. Украинская старина.
— С. 228 — 236.
Ось-ось вже трошки очуняв у піст, іще, далебі, не було Вашого другого письма... — Великий піст

1841 р. тривав з 17 лютого до 29 березня за ст. ст.
...що Ви знайшли граціозного... коли дівка Богу молиться? — Слова Г. Ф. Квітки-Основ’яненка
стосуються таких рядків із згаданого Шевченкового листа: «...я сього літа повинен намальовать

для Академії картину, як наша чорнобрива дівчина молиться Богу, лягаючи спать».
«Гайдамаки» Ваші добра штука буде. — Йдеться про частину поеми «Гайдамаки», яку Шевченко

надіслав Г. Ф. Квітці-Основ’яненкові в рукопису, можливо, з [5]листом від 19 лютого 1841 р.
Рукопис не зберігся.
А що вже Гулак-Артемовський, коли знаєте, той дуже Вас улюбив за «Кобзаря». — Гулак-
Артемовський Петро Петрович (1790 — 1865), український поет, професор Харківського

університету. Про його захоплення «Кобзарем», одержаним від Шевченка, розповів у своїх

спогадах про М. 1. Костомарова О. О. Корсун: «Раз идем мы с Николаем Ив[анови]чем
(Костомаровым. — Ред.) в собор на архиерейскую службу и заходим к Апарину в книжную

лавку. Спрашиваем: нет ли чего новенького? Апарин подает тонкую книжечку — «Кобзарь». Мы

присели на лавке, да и просидели не только обедню — и самый обед: всю книгу прочитали...
Это было что-то совсем особенное, новое, оригинальное. «Кобзарь» поразил нас! Не одних нас,
а всех своих читателей. Даже величественный, блестящий, жалованный за девичий институт

перстнями генерал (П. П. Гулак-Артемовський. — Ред.) удостоил остановить меня на улице и

передать свое восхищение Шевченком, который прислал ему свою книжку; а ведь Артемовский-
Гулак был чем-то вроде Юпитера!» (Корсунов А. Николай Иванович Костомаров // Русский

архив. — 1890. — № 10. — С. 207).
А що наш Евгений Павлович з своїм альманахом? — Мовиться про Є. П. Гребінку. Восени 1838
р. він розпочав підготовку альманаху творів українських письменників (йдеться про «Ластівку»)
і тоді ж, у листі від 18 листопада 1838 р., запросив до участі в ньому Г. Ф. Квітку-Основ’яненка
(див.: Гребінка Є. П. Твори : В 3-х т. — Т. 3. — С. 594 — 595). Наприкінці 1838 р. Г. Ф.
Квітка-Основ’яненко надіслав Є. П. Гребінці повість «Сердешна Оксана», а згодом — оповідання

«Пархімове снідання» та «На пущання як зав’язано», за що той дякував у листі від 13 січня 1839 р.:
«Ваша «Оксана» хороша, очень хороша, дай Бог Вам здоровья» (Там же. — С. 597). Про твори

Г. Ф. Квітки-Основ’яненка, подані до альманаху, писав Л. І. Боровиковський І. І. Срезневському
24 травня 1840 р.: «Е. П. Гребенка готовит еще с ноября прошлого года малороссийский —
чисто — Альманах. И я сообщил ему, по просьбе, несколько пьесок и виньетку. Г., Основ’яненко
доставил 3 хороших (пишет мне Гребенка) повести...» (Харківська школа романтиків // Вступ.
статті, редакція і прим. А. Шамрая. — Харків, 1930. — С. 247). 13 січня 1839 р. Є. П. Гребінка
сповіщав Г. Ф. Квітку-Основ’яненка: «Мой сборник до сих пор не движется...» (див.: Гребінка

Є. П. Твори: В 3-х т. — Т. 3. — С. 597). Саме цим викликані розпитування про стан справ з

підготовкою збірника в листах Г. Ф. Квітки-Основ’яненка того часу, зокрема в коментованому

листі до Шевченка, хоча 19 лютого 1841 р. поет повідомляв його, що повість «Сердешна Оксана»
в «Ластівці» «вже дрюкують».
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Нічого до мене вже давно не лише. —Останній лист Є. П. Гребінки до Г. Ф. Квітки-Основ’яненка
датований 13 січня 1839 р. Згодом, під час поїздки 1841 р. з Петербурга на Україну, Є. П. Гребінка
навмисне завернув до Харкова та Основи, щоб побачитися (й порозумітися) з Г. Ф. Квіткою-
Основ’яненком (див.: Данилевский Г. П. Украинская старина. — С. 224).
...посилаю йому дві гарненькі штучки у його альманах ... пан Лобасов, що їх скомпоновав, не так
написав до пана Гребінки... так йому і вернули... — Які саме твори Лобасова надіслав Г. Ф.
Квітка-Основ’яненко до «Ластівки», не відомо. Вони не могли потрапити до збірника, оскільки на
час відправлення їх із Харкова до Петербурга «Ластівка» була вже на стадії завершення друкування
і 27 квітня 1841 р. вийшла в світ (ЦДІА Росії. Ф. 777. Оп. 27. № 273. Арк. 21 звор.). Згаданий
лист Лобасова не відомий.
«Литературная газета» — петербурзька газета, що виникла 1840 р. на базі «Литературных
прибавлений к «Русскому ивалиду» після придбання їх А. О. Краєвським. У перший рік видання

в ній уміщено анонімну рецензію на «Кобзар» Шевченка (1840. — № 36. — С. 839). Виходила до
1849 р.
«Маяк» (1840 — 1845) — петербурзький щомісячний літературно-художній журнал (видавці — П.
О. Корсаков та С. О. Бурачок, з квітня 1841 р. — С. О. Бурачок). Підтримував розвиток

нової української літератури. У журналі друкували свої твори П. П. Гулак-Артемовський, Г. Ф.
Квітка-Основ’яненко, Є. П. Гребінка, О. О. Корсун, а пізніше й Шевченко. Він опублікував

тут уривок з п’єси «Никита Гайдай» (1842. — № 9) та поему «Бесталанный» («Тризна») (1844. —
№4). В журналі систематично рецензувалися його твори, зокрема [6]«Кобзар» (1840. —№ 6; автор
рецензії — П. О. Корсаков) та «Гайдамаки» (1842. — № 8; рецензент — М. Я. Тихорський).
Башуцький Олександр Павлович (1803 — 1876) — російський письменник, видавець, журналіст.
Із дворян Чернігівської губернії. В 1824 — 1882 рр. — ад’ютант петербурзького військового

губернатора, з 1841 р. — помічник статс-секретаря Державної ради по департаменту законів. Був
одружений з племінницею Г. Ф. Квітки Марією Андріївною (Див.: Данилевский Г. П. Украинская
старина. — С. 195). Ініціатор і упорядник альманаху «Наши, списанные с натуры русскими» (вип.
1 — 14. Спб., 1841 — 1842; фототипічне перевидання — М., 1986, супровідна стаття та коментарі
М. Г. Суботіна), до участі в якому залучив В. I. Даля, Г. Ф. Квітку-Основ’яненка, Є. П. Гребінку,
В. Сологуба, I. I. Панаева. Цей альманах Г. Ф. Квітка-Основ’яненко називає «мудрою книжкою».
Я списав нашого «Знахаря». — Нарис Г. Ф. Квітки-Основ’яненка «Знахарь», написаний для

видання О. П. Башуцького і вміщений у передостанньому, тринадцятому, його випуску (с. 121).
Нарис надруковано з ілюстрацією, виконаною Шевченком.

1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/OwUHrimo-OLWH3P3Iyz40g?feat=embedwebsite

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/74296.html

3. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/70260.html

4. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/74296.html

5. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/74296.html

6. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/66389.html

1.7.7 3 жовтня 1857 року (2007-10-03 16:00)

3 [октября]

Русские люди, в том числе и нижегородцы, многим одолжились от европейцев и, между прочим,
словом клуб. Но это слово совершенно не к лицу русскому человеку. Им бы лучше было

одолжиться подобным словом, а оно, верно, существует в китайском языке, одолжиться бы

у китайцев и японцев, если они отринули свое родное слово посиделки, удивительно верно

изображающее русские дворянские сборища. У европейцев клуб имеет важное политическое

значение, а у русских дворян это даже и не мирская сходка, а просто посиделки. Они собираются
посидеть за ломберными столами, помолчать, поесть, выпить, и если случай поблагоприятствует,
то и по сусалам друг друга смазать.
После выбора старшин любезнейший г. Якоби представил меня своим товарищам, в том числе
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генералу Веймарну и г. Кудлаю (полицейместер № 2). Генерал Веймарн замечателен тем,
что он не похож на русского генерала, а похож вообще на прекрасного простого человека, а г.
Кудлай, кроме того, что не похож на полицеймейст[е]ра, как и товарищ его Лапа, замечателен
тем, что он друг и дальний родственник моего незабвенного друга и товарища покойного

Петра Степановича Петровского. Многое и многое разбудил он в моем сердце своим живым

воспоминанием о прекрасных минувших днях. Мы с ним до того увлеклись минувшим, что не

заметили, как настоящие посиделки кончились. В заключение усоветовали мы писать к брату

покойного моего друга, к Павлу Степановичу Петровскому, чтобы он, отложа всякое попечение,
навестил бы нас в Нижнем Новеграде. И, если можно, захватил бы с собою и моего искреннего

Михайла Лазаревского.

3 жовтня

...одолжились от европейцев... словом клуб. — Клуби (від англ. club) з’явилися в Англії

приблизно в XVI ст. як об’єднання людей, зв’язаних спільними політичними, науковими,
художніми, спортивними та іншими інтересами. Великого поширення політичні клуби набули

в період буржуазної революції кінця XVIII ст. у Франції, де об’єднували прихильників певних

політичних напрямів. Першим дворянським клубом у Росії був «Англійський клуб» Петербурга

(1770).
Веймарн Олександр Володимирович — командир Нижньогородського учбового карабінерного

полку, генерал-майор.
Кудлай Петро Дмитрович (1819 — ?) — молодший поліцмейстер Нижнього Новгорода, капітан.
Знайомство з П. Д. Кудлаєм Шевченко підтримував протягом усього періоду перебування в

Нижньому Новгороді.
Петровський Павло Степанович — брат художника Петра Степановича Петровського, чиновник
департаменту внутрішніх справ. Шевченко був знайомий з ним ще під час навчання в Академії

мистецтв. Намір Шевченка відновити з ним стосунки не здійснився, оскільки П. С Петровський

помер незадовго до повернення поета до Петербурга.

Варіанти:
существует в китайском языке / существует у [китайцев?]
многое разбудил он / многое пробуд[ил]
отложа всякое попечение, навестил бы нас / отложа всякое попечение, при[ехал бы]

1.7.8 Гайдамаки. 7 квітня 1841. Санкт-Петербург (2007-10-04 07:00)

С. Петербург, 1841, апреля 7

( [1]Гайдамаки )

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev117.htm
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1.7.9 Іван Франко про поему «Гайдамаки» (2007-10-04 09:00)

Іван ФРАНКО

ПРИЧИНКИ ДЛЯ ОЦІНЕННЯ ПОЕЗІЙ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

[1]ГАЙДАМАКИ

Для належного оцінення творів Тараса Шевченка, ба й других наших давніших писателів, у

нас досі дуже мало зроблено. Крім деяких случайних заміток, найдеться ледве кілька студій

в цілім нашім письменстві, посвячених розборові важніших пам’ятників нашої сьоговікової

літератури [1]. Та й не диво. У нас досі більше любувалися тими творами, більше декламували
їх, аніж старались їх розуміти. При тім круг образовання нашої галицької інтеліґенції був надто

тісний, критична думка надто мало вироблена, а щоб хто з галичан міг успішно взятись до того

діла. При тім же в сутолоці різних партій галицьких тим творам нашої словесності, а особливо
творам Шевченка, припала дуже незавидна і всяку критику вбиваюча роль — книг канонічних,
священного писанія, на котре покликувались, котре натягали кожний по своїй уподобі і до своїх

партійних видів [2]. А хоч дехто й брався до критикування і пояснювання творів Шевченка, то
робилось се без належного наукового методу, критика оберталась в вузькім кружку, ограничувалась
нераз тільки пересказанням полатаною прозою того, що Шевченко висказав стихами. Дві хиби

нашої школи і нашого образовання — застарілість наукового методу і застарілість самих поглядів

на життя, світ і історію — не давали розвитись у нас критичній думці. Приміри пояснять се

найліпше. Найкраща робота про Шевченка, яка появилась в Галичині, се, безперечно, студія
Партицького «Провідні ідеї в письмах Т. Шевченка». Вона цінна вже тим, що зводить докупи

думки Шевченка, розкидані по його поемах, і старається з них вибудувати одноцілий світогляд

нашого поета. Але іменно в тім лежить також її найбільша хиба, що Шевченко бересь в ній

як цілість, як щось одностайне, викінчене і скристалізоване в собі, вважається радше твердим

і недвижним, хоч ясним, хрусталем, ніж чоловіком, що зміняється і розвивається; значиться,
недостача генетичного методу. Ми, прочитавши працю д. Партицького, остаємся в непевності:
коли се так думав Шевченко, як критик показує? чому він так думав? чи думка тота була у

нього тривка і в’язалась тісно з цілим його світоглядом, з цілою його моральною натурою, чи
се може тільки риторична фраза, гіперболічне або образове речення? Очевидно, що се недостача
дуже важна і підриває вартість цілої праці, позаяк читач не бачить ніякої поруки за те, що весь

суд критика побудований на твердій науковій основі, а не на случайній комбінації та догадках.
При тім же критика д. Партицького не виходить поза той круг думок, який находиться в поезіях

Шевченка; не бачимо там навіть проби розбору самих тих провідних думок Шевченка. А іменно

такий розбір був би дуже багато причинився не тільки до вияснення становища Шевченка як

поета і діяча громадського, але був би — в той час, коли вийшла книжка д. Партицького, — дуже

причинився до розвитку тодішнього українофільства в Галичині і до спровадження його на дорогу

правдивого народовства. Так, як кажемо, такого розбору й заводу нема в праці д. Партицького, і
до нього він, як видно з його пізніших відозв о Шевченку і з його прочої літературної діяльності,
не був зовсім спосібний.
Такі самі недостатки бачимо і в працях критичних д. Огоновського. Тота сама метода — не

узглядняти розвитку поета і його думок; тота сама неохота — вийти поза круг думок поета і

віднестись до них критично. Взагалі критика д. Огоновського переважно формально-естетична,
але й на тім полі критик якось не входить вглуб речі, не розаналізовує основи критикованого

твору, не добирається хоч би тільки до психологічних, коли вже не до суспільних пружин,
порушаючих дійствуючі в нім особи, як се, напр., робив Бєлінський в першій, естетичній добі

своєї діяльності [3]. Д. Огоновський пояснює хіба, коли і де написався який твір, кому і за що був
присвячений, пояснює також приходячі в тексті географічні та другі назви, т. є. те, що в філології
зветься rеаlіа, а впрочім ограничується на виписках, переказах та цитуванню «паралельних місць»,
котрі вже й зовсім нічого не вияснюють.
Іменно по поводу праці д. Огоновського про «Гайдамаків» Шевченка ми й пишемо сю свою

замітку. Праця та має надпись: «Гайдамаки. Поема Тараса Шевченка. Студіюм д-ра Омеляна
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Огоновського» і була насамперед читана автором на університетських прелекціях, відтак

оголошена друком в «Правді» 1879 р., а також видана окремою відбиткою. На 39 сторонах

великої вісімки міститься там розбір Шевченкової поеми, уступ за уступом, а також відправа

деяким критикам (Кулишеві, Обрістові). Ми думаємо, що більшість наших читачів знайома не

тільки з поемою Шевченка, але й з критикою д. Огоновського, і для того не будемо вдаватися в
обширний розбір ні одної ні другої, а тільки намітимо головні точки, потрібні до оцінки поеми,
і задержимося довше на тих, котрі по нашій думці Д. Огоновський або недостаточно, або хибно

виложив.

1. Чи можна «Гайдамаків» назвати поемою історичною?

Д. Огоновський старається оминути се питання. Він часом, бачиться, се потверджує, але

часто вигороджує історію від тотожності з поемою і признає, що Шевченко мало знав історію

України взагалі, а Гайдамаччини поосібно. Та все-таки з його невиразного в тім згляді

представлення виходить щонайменше те, що історично вірно списані Ґонта, Залізняк, уманська
різня, а що найголовніше, що вірно схоплений сам характер Коліївщини — нібито «послідні
змагання люду козацько-українськог за правду і волю». Правда, в тій мглистій фразі «за правду і
волю» міститься все, що хто хоче, так що Д. Огоновський міг би заставитися нею проти усякого

виразнішого твердження і зможе заставатись і проти того, що скажемо далі про саму Коліївщину.
А щодо поеми Шевченка, то нам здається, що ся фраза більше каже, ніж є в поемі. За яку, за
чию правду і волю ідуть змагання, описані в «Гайдамаках»? Коли ціль усіх, або хоч більшої часті
гайдамаків така сама, як у Галайди, т. є. щоб на Україні блисла гетьманська булава, то до якої ж
волі, а найпаче, до якої правди (справедливості, рівності між людьми) йдуть змагання, описані
в поемі? Чи більшості того гайдамацького люду, тим жидівським попихачам, гольтяпакам та

обідранцям ліпше буде, коли замість жидів та ляхів давитимуть їх власні дуки-срібляники? Нам

здається, що як, з одного боку, Шевченко не порозумів значення Коліївщини, так, з другого боку,
Д. Огоновський не старався уяснити собі ціхи і напрямку «Гайдамаків». Спрібуємо доказати се

докладніше.
«Гайдамаків» писав Шевченко в 1841 р. — вони затим приналежать до першої доби його

духовного і поетичного розвитку, до тої доби, коли він, поверховно обзнакомившись з історією

України, знайомий також дещо з сучасною патріотичною поезією польською, задумував неначе

сотворити щось подібного, як польська романтична школа: віршував народні казки ([2]Причинна,
[3]Тополя, [4]Утоплена, [5]Лілея і др.), або брав сюжети до своїх поем з історії України ([6]Іван
Підкова, [7]Тарасова ніч, [8]Гайдамаки, [9]Невольник і др.). Твори з тої доби відзначуються попри
яркий український націоналізм також значною примішкою сентименталізму, загально пануючого
в тодішній польській, а по часті й російській літературі. Загально звісно,що, крім [10]«Истории
Руссов» псевдо-Кониського та, може й, Маркевичевої «Истории Малороссии», Шевченко інших

книг про історію України не читав, та аж до свого знайомства з Костомаровим (1845) і

поглядів критичних на тоту історію собі не виробив. То ж не диво, що за повною історичністю

Шевченкових «історичних» поем ніхто тепер і не обстає, коли новіша історична критика по більшій
часті розбила мнимі факти «Истории Руссов», коли розвіялась слава Наливайків, Остряниць,
Трясилів та Іванів Підков, коли показалось, що одна з найкращих «історичних» штук Шевченка

«Гамалія» — прямо його власна видумка, та як про ніякого Гамалію, нападавшого на Скутару,
ніде нічого не згадується. Одне, що тепер і назавсігди останеться цінне в історичних поемах

Шевченка (розуміється, не згадуючи про уступи ліричні, котрі належать до іншого ряду), се те,
що д. Драгоманов назвав його «нюхом історичним», се іменно його любов до простого люду і

наклінність (зовсім рівнобіжна з напрямом сучасної історичної критики) — освічувати всі історичні

факти знизу, не згори, — з становища люду, не панів, як звичайно робили польські романтики.
Ся наклінність прямо випливала з того, що й сам Шевченко був мужик, геніальний мужик.
Та тільки ж, звісна річ, з таким «нюхом» без достаточного знання історичних фактів далеко не

зайдеш. Вже хоть би поминути те, що прийдеться в «історичній поемі розказувати видумані
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факти, вводити видумані особи! (Так н. пр. Галайда, котрого Шевченко не знати чому

назвав напіввидуманим, між тим коли се майже певна річ, що він таки зовсім видуманий. Так

само смерть вільшанського титаря, за історичностю котрої Шевченко обстає, по вислідам д.
Антоновича показується так само видумкою, конечно, не Шевченка самого, але люду, не більше
як місцевою «сагою», яких тисячі живе по святій Русі. Так само неправда, що Шевченко каже

о Ґонті, немов то ще перед уманською різнею «на Поліссі Ґонта бенкетує», і немов то також

перед уманською різнею Ґонта разом з Залізняком спалив Лисянку, між тим коли річ допевне

звісна, що Ґонта з Залізняком зійшовся аж під самим Уманем. Так само неісторична повість

про те, що Ґонта в Умані порізав власних синів, і т. д.) Але, поминувши все те, поезія має свої
права, а історія свої. Поема може бути історичною, хоч і показує чимало неісторичних, видуманих
фактів: коли тільки ті видумані факти добре характеризують дану історичну добу, коли тільки її

загальний характер і настрій в поемі вірно і наглядно показаний. Се бачимо, напр., в історичних
драмах Шекспіра про боротьбу Білої і Червоної рожі, в історичних романах Вальтера Скота, в
Гетевому ”Gotz von Berlichingen”. Та тільки ж треба іменно і передовсім вірної характеристики

даної історичної доби, — а сего по нашій думці в «Гайдамаках» нема. Взагалі ні один, може,
твір Шевченка не показує такого мішаного характеру, таких внутрішних суперечностей, що

«Гайдамаки». Ми постараємось далі виказати ті суперечності, а тепер задержимось на одній.
Шевченко, як ми сказали, поет-мужик, і то не тільки по походженню, але й по симпатії. Ті
мужицькі симпатії пробиваються у нього всюди, і в поемах з першої його доби. В дальшім

розвитку його поетичного таланту і його мислення ті симпатії прояснюються, міцніють, стають
в першім ряді між тим, коли в першій добі вони тільки де-де проблискують з-за іншого, набутого
матеріалу, іменно з-за українського націоналізму [4] та козацького патріотизму. Як виробились

у нашого поета ті націоналістичні погляди, суперечні з духом його таланту і його симпатією до

мужиків, до пригнітених і обідраних, сего докладно не знаєм, так як і прочі моменти духового

і поетичного розвитку Шевченка далеко не досить прояснені. Нам здається, що рішучий вплив

на нього мали «История Руссов» і знайомство (хоть недокладне) з тогочасною польською

романтичною та патріотичною літературою. При тім же наразі мужицькі симпатії мусили не

видатись Шевченкові суперечними з формальним українським патріотизмом [5]. Симпатія до

мужиків, до бідних і обідраних, зразу, конечно, була у нього неясна, не вироблена наукою, не
оперта на широкім науковім світогляді, а тільки на гарячім, гуманнім чувстві, розбудженім в

довгих літах власної неволі, власного пониження. А з другого боку, в «Истории Руссов» (вона
в головній основі перепланована у нас Дідицьким яко «История Руси») мусив побачити й свою

Україну всю обдертою і пониженою, мусив побачити у всіх її давніх борцях героїв, що бились за

правду і волю, значиться, героїв, гідних віджити і розблиснути наново в його пісні. В змаганнях

і ділах тих героїв мусив він побачити ідеал, за котрим варто зітхнути їх потомкам — кріпакам.
Оглянути ближче той давній ідеал, розібрати ті змагання героїв козацької давнини у Шевченка

не ставало доволі історично-критичного знання. Таким способом, запевно, виробився його

українсько-козацький патріотизм, тота пануюча нота в творах його першої доби.
Але швидко з розвитком власної думки мусили в душі Шевченка будитися сумніви щодо того

патріотизму, мусив меркнути перед ним старокозацький ідеал, уступаючи місце ширшим ідеалам

всеслов’янського, а далі й вселюдського братерства. Нам бодай здається, що якраз в тій поемі,
котра мала бути короною його патріотичної творчості, в «Гайдамаках», іменно патріотична

струна починає дзвеніти фальшивим звуком. Сам предмет лихо надавався до патріотичної

поеми. Гайдамаччина, як Шевченко міг зміркувати з оповідань та пісень народних і як теперішні

історики (Антонович, Ор. Левицький) наглядно показали, була вибухом боротьби соціальної,
не патріотичної. Патріотична примішка, котру внесли в ню попи, була ділом другостепенним,
хвилевим, викликаним по часті інтриґами московської цариці Катерини. Сам рух гайдамацький

тлів трохи не від часів Хмельницького, зміцнявся і ріс поровень із зростом бідності люду

українського і вибухнув вкінці великим пожаром Коліївщини. Коліївщина була тільки одним

моментом гайдамацького руху, — се був рух гайдамацький з многими посторонніми примішками.
Діло було запутане: поза рухом і в самім руху стрічалися та йшли врозріз з собою різнорідні

соціальні та політичні змагання: московського двора, польської шляхти, попів, козацької

старшини, міщанства та багатшого вольного козацтва і вкінці «голоти» — пролетаріату. Головна
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сила, котра підняла рух, був іменно той пролетаріат, а іменно тота сила була сліпа, не мала

виразних цілей і давала вестись то сему, то тому. З її руху, крім різні та знищення, не могло вийти
нічого, і, як знаємо, справді й не вийшло нічого. Покористувались рухом тим хіба московська

цариця, бо при помочі гайдамацтва підтяла та заполохала польську шляхту, а відтак, щоб

приласкати тую ж шляхту, підтяла і скувала немногі оставшіся ще вольності українського люду.
Чи така подія годилася для патріотичної поеми? Чень же кожний признаєть, що ні. Але, з

другого боку, Шевченкові близька була та подія раз для того, що була йому милою споминкою

дідових оповідань, а відтак і для того, що іменно тут рух вийшов з-посеред простого народу. Він
і зачав свою поему соціальним контрастом: багатого жида і його слуги-попихача зачав зовсім в

дусі переказів народних і історичної правди. Але патріотичний звук живо переміг: з боротьби

соціальної вже з появленням конфедератів стає боротьба національна.
Але й сей образ національної боротьби годі було Шевченкові перевести вповні консеквентне.
Патріотична струна, як ми вже сказали, живо почала дзвеніти фальшивим звуком. Адже ж,
крім ляхів та жидів, мусив поет наткнутись на козацьку старшину, а описуючи її, хоч би й

з живих переказів народних та пісень, мусив наткнутися на їх гордування та ворогування з

простим народом, з «голотою». І справді, поет потрутив і о той бік діла: в прозаїчній розмові

старшин виразно зачуваємо фальшивий звук, котрий дивно контрастує з патріотичним бажанням

Яреми-Галайди, щоб на Вкраїні блиснула булава гетьманська: старшини поперед усього дбають

про своє верховодство, до простих гайдамаків обзиваються, як до худоби, бояться ляхів, не вірячи
в силу народного руху. Ся нота, фальшива в патріотичній поемі, зовсім вірна історично. Та

тільки ж поет немов случайно трунув сю ноту і з поспіхом минув її, немов не хотів додумуватись
до дальших її консеквенцій [6]. Але швидко він мусив і до них додуматись. А що ж, мусив він

подумати, коли дуки козацькі в XVIII віці так згорда собі починали і ставали супроти простого

народу, то чи не так само починали собі й дуки XVI і XVII віків, ті герої його патріотичних

поем? Чи не боролись і вони, замість за правду і за волю, за яке-небудь шляхетство з усіма його
привілеями? Що воно справді так було, про те дізнавсь Шевченко пізніше. А скоро так було, то
в що ж розвивався його старокозацький ідеал? А скоро той ідеал в минувшості розвивається, то
де ж його шукати?
З усього досі сказаного яка ж випливає відповідь на питання, поставлене на чолі сего уступу: чи
можна «Гайдамаків» назвати поемою історичною? Зваживши, що герої тої поеми або видумані

(Галайда), або представлені неісторично (Ґонта), що деякі головні факти або зовсім неісторичні,
або списані уривкою, з показом тільки різні та бенкету гайдамаків на пожарі, а з залишенням

усіх правдиво характеристичних та історичних фактів війни (напр., перехід Ґонти на сторону

гайдамаків), зваживши вкінці, що ціла Гайдамаччина понята Шевченком фальшиво як боротьба

патріотична, між тим коли се був тільки один вибух довгої боротьби суспільної на Вкраїні,
мусимо, здається, з повним правом відмовити поемі «Гайдамаки» назви поеми історичної.

2. Чи можна «Гайдамаків» назвати найкращою поемою Шевченка в естетичнім згляді?

Д. Огоновський кілька разів у своїй студії називає «Гайдамаків» найкращою поемою Шевченка.
Ми вже показали, що найкращою історичною поемою вони не є. Значиться, мусить їх краса бути
в них самих; не в історичній вірності, то в поетичній красоті представленої дії. Приходиться нам
затим іти за д. Огоновським на те поле, на котрім він завсігди так старанно огороджується, на
поле естетичної критики. Що діяти! Естетична критика у нас бурлить ще в головах, начинених
німецькою ідеалістичною філософією, а викурити її відтам ніхто досі й не брався. У нас ще штука,
написана по правилам естетики, може мати надію на поводження; про її суспільне значення

ніхто не спитає. Погляньмо ближче на тоту естетичну критику, яку представляє д. Огоновський.
Спрібуймо розібрати «Гайдамаків» естетично, а відтак порівняти наш вивід з виводом д.
Огоновського.
Зачнім ab ovo. Що таке естетика? Естетика, то наука о хорошім, особливо в штуці. Що

вважається хорошим в штуці? На те різні естетичні теорії дають різні відповіді, котрі остаточно
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всі дадуть звестися на одне, а іменно: хорошим в штуці називається те, що викликує в чоловіці

ублагороднююче зрушення. Штуки пластичні (малюнок, різьба, будівля) викликають таке

зрушення при помочі гармонії красок і ліній; штуки експресивні (музика, поезія, гра акторська)
при помочі чувств, особливо, як виказав Арістотель, чувств тривоги і надії. Остаточно затим

увесь естетичний бік штуки сходить на викликування певних появ психологічних, певних сильних,
потрясаючих вражінь і чувств. Звісна річ, затим, що щоб певний твір штуки викликав сильне і

потрясаюче зрушення в нашім нутрі, мусить і весь уклад бути на те звернений, щоб громадити

увагу і заняття читача, а не розстрілювати їх. Звідси відвічне намагання до єдності і одноцілості

в штуці, намагання, котре так рішучо висказалось в правилі французьких псевдокласиків о трьох

єдностях: місця, часу і дійства. Звісна річ також, що новочасна штука, за почином Шекспіра і

великих поетів та критиків. німецьких (Лессінґа, Ґете, Шіллєра) опрокинула ті єдності, крім
єдності дійства: мусить же коло чогось громадитись увага читача, мусить же щось потручувати
струни його чувств, щоб остаточно розбудити в них пожадане естетичне зрушення. До того

не треба ні єдності місця, ні часу, ні навіть єдності головної особи, а тільки єдності головного

дійства, около котрого все в данім творі штуки громадиться.
Надіємося, що д. Огоновський погодиться з тим виводом, — бо се вивід загально прийнятий

в естетиці. А коли приложити його до «Гайдамаків», то що ж вийде? Поперед усього інтерес

в «Гайдамаках» двоїться, коли й не троїться: єдності дійства нема. Зразу видається читачеві,
що Ярема — головна фігура, його любов і месть — головне дійство в поемі, — то ж на нім

громадиться вся увага читача. Ярема — попихач жидівський, унижений і оскорблений не тільки

в економічнім положенні, але і в своїй людській гідності, — кожний надіється, що в його душі

вибухне реакція, вибухне бунт проти того ладу, котрий його низить і скорбить, і що той бунт

буде головним мотивом поеми. Між тим не правда. В дальшім тоці поеми Галайда-Ярема
уступає з своєю местю зовсім на задній план; поет вправді нагадує нам часом про нього, але
не показує його в дійстві. Ми раді б вірити, що Ярема, як каже д. Огоновський, страшний

і лютий месник, але можемо се вірити хіба поетові на слово, — з діл його сего не бачимо.
Що він іде з Залізняком по базару і кричить: «Кари ляхам! Муки! Крові!» — т. д., се, правду
кажучи, геройство невелике; що він в своїй ніби-лютості «мертвих ріже, мертвих віша, палить»,
се також не велика штука, відваги чільної не треба, та й се така робота, котра будить в нас

радше обридження, ніж подив над геройством «страшного месника». Як кажемо, в дальшім

тоці поеми Галайда рішучо уступає назад, стирається, а висувається наперед «месть цілого люду

українського», а властиво висуваються наперед вожаки тої месті, Залізняк і Ґонта. Читач оп’ять
не знає, де головна вага поеми. Коли верховною точкою поеми має вважатися найяскравіше

списаний образ Уманської різні, то мусимо пригадати напроти того, що образ той з прочою

поемою в’яжеться тільки поверхово — тим, що там дійствують ті самі особи, які дійствували
перше, — ба навіть з початком поеми, котрий так живо затрогує нашу симпатію, й зовсім не

в’яжеться. Та й ще більше, героєм в тім образі є ніби Ґонта, а весь інтерес читача сходиться

на його синах більше, ніж на нім. Адже ціле превозношування Ґонти поетом не зрушує нас так

глибоко, як короткі слова вмираючих його синів: «Ми не ляхи, тату!» І вп’ять таки, чим зв’язані
ті сини і їх смерть з цілістю поеми? Але можна взяти діло ще з іншого боку, можна вважати, що
героєм сеї поеми є весь український народ; головним дійством — месть на ворогах-гнобителях.
В такім разі не знати, пощо в початку поеми автор так довго і так сильно в’яже нашу симпатію
до Яреми та Оксани з їх любов’ю, пощо протягнув тоту любов, мов червону нитку, через усю
поему? Та й при тім же дивний то герой, котрий в цілій поемі ніде не виступає (хоч би й масою)
наперед, котрий усе, як «німа особа» в грецькій трагедії, стоїть збоку, і хоть дійствує, та не

дає пізнатися ближче. Коли б автор хотів був зробити головним героєм поеми цілий народ

український, то чень же був би старався показати нам його змагання в типах (такий тип в поемі

лиш один — Галайда, котрого мож би вважати представником «голоти», бравшої головну участь
в Коліївщині, — але де ж представлені другі верстви народу? Залізняк і Ґонта — не типи, а
індивідуальні характери, та й то списані досить поверхово і односторонньо) або хоч і в масах

(як се, напр., дуже часто діється у Шекспіра), — а не громадив цілу нашу увагу раз на Яремі, то
знов на Залізняку та Ґонті. От тому-то ми думаємо, що «Гайдамаки» в своїм переведенню не

відповідають самій основній вимозі естетики — єдності дійства і інтересу, і що противно, інтерес
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в них розстрілюється, а остаточно загального враження (Gezammteindruck) читач не одержує

ніякого. Бо ж послідня ярка сцена, вбивство дітей Ґонти, нічим попереду не була приготована,
читач не почував ні тривоги, ні надії, окрім хіба загального щем’ячого, болісного чуття, що буде

велика різня. Згадана сцена з дітьми Ґонти звалилась на нас, як камінь на голову і лишає в душі
читача радше обурення, ніж співчуття. Що се чув і поет, доказує дальша сцена, як Ґонта ховає

своїх синів, сцена по-майстерськи описана, але вп’ять-таки з попередньої не випливаюча, ані її не
лагодяча. А до Яреми в цілім посліднім уступі нам і діла мало, — про нього поет, бачиться, і
не згадує, — його повість скінчена, скоро ми знаємо, що його Оксана вирятувана і жде на нього

в Лебедині. Таким способом головні нитки дійства поеми розлазяться, як зійшлися, без ніякої
внутрішньої конечності, случайно. Д. Огоновський помиляється, твердячи, що ми при кінці поеми
цікаві знати, що сталося далі з Галайдою і що поет не доказав нам сього. Противно, доказав.
Адже «старі гайдамаки» геть-геть уже по різні співають: «А у нашого Галайди хата на помості!»
Значиться, оженився з Оксаною, грошей наніс з різні і зажив панком. Чого ж тут більше? А що Д.
Огоновський хотів би, щоб на Галайду спала яка кара, хоч би тільки гризота совісті за поповнені

вбивства, се тільки його, д. Огоновського, добра воля. Ми сього не домагаємось. Адже Галайда,
вбиваючи ляхів, робив тільки святе, патріотичне діло, різав свяченим ножем, клонив голову

під попівські благословенства перед різнею! За що ж тут кара? За що гризота совісті? Правда,
ми не знаємо тільки одного: чи Галайда, живучи з своєю Оксаною в «хаті на помості», тужив
іще за гетьманською булавою на Вкраїні, так як поет казав йому тужити за нею, коли йшов до

Холодного Яру? Чи, може, ставши й сам панком-козаком, уважав себе гетьманом в своїй хаті, а
на решту Вкраїни махнув рукою? Сего не знаємо, хоч, правду кажучи, се й не цікава річ.
Але чому ж се так? Чому Шевченко, безперечно великий поет, уміючий так глубоко хапати нас

за серце, тутка в найбільшій своїй поемі так заблудився з дороги? Подібне питання ставить

і Д. Огоновський проти закиду д. Обріста, що мов то тема «Гайдамаків» невдачно вибрана.
Як же, питає Д. Огоновський, міг Шевченко, такий великий живописець, знаменитий психолог

і приятель людськості, невдачно вибрати тему? І відповідає, що неміг. Се так, як коли б хто

казав, що гірник, уміючий так добре і тривко викопати шахту, не може вибрати до копанця

місця пустого, в котрім не найде золота. Мож бути великим поетом, психологом і живописцем

і помилитися в виборі теми або вибрану тему слабо обробити. А Шевченкові з «Гайдамаків»
лучилось і одно і друге: він не тільки вибрав тему не конче пригідну до епічного оброблення і

конче згідну з його природою і з характером його таланту, але з різних причин поняв сю тему

фальшиво і обробив її слабо. Ми вже вказали одну з тих причин: се був той, з боку привитий і

хибною історією підпертий, націоналізм козацький, котрий спонукав його шукати ідеалу життя

України в минувшості і виспівати той ідеал у великій поемі. Ось він і наткнувся на великий рух

народний, на Коліївщину, про котру чув змаленьку оповідання свого діда. Він і рішився списати

той рух в великій патріотичній поемі, не уяснюючи собі наразі ближче, як і в якім напрямі

перевести цілість, не стараючись також уяснити собі ближче й історію описуваної події. Але
хоч і не знав Шевченко виразно, що Коліївщина мала ціху соціальну, не національну (як, напр.,
польські повстання), то прецінь, ведений своєю мужицькою і гуманною симпатією, початок своєї

поеми веде так, як коли б в поемі іменно думав вказати боротьбу соціальну. Але, як ми сказали,
симпатії поета, хоч живі й гарячі, не були прояснені ані оперті на науковім світогляді, то ж

живо і в поемі вони уступають назад. Ярема з наймита-гольтяпаки неждано-негадано стається

українським патріотом, думаючим о приверненні гетьманства і булави, та разом з тим і кінчається

його роль; наперед виступають старші, патріоти par excellence [7], а особливо Ґонта. Бачимо

затим, що іменно та внутрішня робота думок, котра йшла в Шевченковій голові на початку

40-х років, боротьба між його гуманними та мужицькими симпатіями і його козако-українським
патріотизмом, породила те роздвоєння в поемі, попсувала її під зглядом естетичним. Коли

б поет був вів поему в тім напрямку, в якім написав перший розділ, то міг би був сотворити

справді безсмертне діло, в котрім і краще та вірніше була б описана Коліївщина (звісно не в

повнім образі, бо до намалювання повного образу і сам предмет не надавався і Шевченко не був

способний, як показують іменно малюнки різні в «Гайдамаках», — а в мініатюрі, в відраженню
кривавих подій, відбуваючихся за сценою, на долі Галайди і подібних йому унижених) і при тім

мож було б уникнути кількоразового повторювання опису пожарів та бестійських бенкетів серед
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трупів і знищення.
Але, крім тої внутрішньої суперечності в думках і поглядах поета, була ще одна причина, чому
задуманий в «Гайдамаках» патріотичний епос не міг удатися. Се була суперечність таланту

Шевченка з темою. Талант Шевченка переважно ліричний, суб’єктивний. Він уміє плакати,
жаліти, тужити, гніватися, але не вміє спокійно оповідати, малювати словами. Майже ні в однім

своїм творі він не лишив нам пластичного образу, котрий би з повною живістю і наглядністю

кидався нам в очі. А без того об’єктивного спокою чи ж може вийти епос? Найкращі часті в

«Гайдамаках», се іменно найнепотрібніші часті — ліричні уступи і рефлексії поета. Його гаряча

душа рветься наперед з-поза описуваних лиць і подій, рветься, щоб сказати своє слово, але за

тим словом ми тратимо з очей саму тему, образи і лиця бліднуть, стираються, перестають
жити власним життям, так як ми на кожнім кроці бачимо движучого та попихаючого їх поета.
Се друга важна суперечність в обробленні поеми, суперечність між темою і природою таланту

Шевченка, — і, звісна річ, ся суперечність також немало уймає вартості поеми, а не лагодить, як
каже д. Огоновський, страшних картин, в ній описаних. Аж геть пізніше, в «Неофітах» і «Марії»,
Шевченко дійшов до більшого об’єктивного спокою.
На тім ми й скінчимо свої замітки про «Гайдамаків». Багато ще дечого мож би про них сказати

вправо і вліво, але здається, що головні точки для оцінення поеми тут намічені. А коли звести

докупи наш суд про оброблення тої поеми, то мусимо признати, що він якраз противний судові

д. Огоновського: ми вважаємо «Гайдамаків» одним із слабших між творами Шевченка. Верх

його поетичного творчества ми бачимо в його поемах політичних ([11]«Кавказ», [12]«Сон»), в
[13]«Неофітах», [14]«Марії» і особливо в [15]«Думках». Та про все те іншим разом.

Нагуєвичі, 20 — 21 вересня 1881

ПРИМІТКИ

[1] Ось важніші статті, посвячені розборові творів Шевченка: «Провідні ідеї в письмах Т.Шевченка»
Ом. Партицького (часть перша); розбір «Неофітів» Згарського; розбір «Неофітів», «Посланія»,
«Гайдамаків» і др. Ом. Огоновського; «Шевченко і його думки про громадське життя» S-о
(Громада, IV), «Шевченко і українофіли» М. Драгоманова (Громада, IV). Коли додамо до того

деякі замітки в «Dziennik-u literacki-m» і відповідь на них в «Вечорницях», далі книжку Гвідо

Батталії «Taras Szewczenko i jego pisma», книжку Обріста «Taras Grogorijewitsch Schewtchenko, ein
klein russischer Dichter» і статтю Еміля Дірана в французькім журналі «Revue des deux Mondes»,
то будем мати більш-менш усе головне, що досі у нас і за границею списано про Шевченка. В

російській літературі звісна нам тільки коротка, хоть і гарна рецензія Добролюбова на «Кобзаря».
[2] Дуже гарно і наглядно показано се іменно в статті М.Драгоманова «Шевченко й українофіли»
(Громада, IV).
[3] Дуже цікавий і гарний примір такої естетично-психологічої критики, се Бєлінського розбір

«Героя нашего времени» Лермонтова. Для порівняння з критикою суспільною порівняй сю

статтю з паралельною статтею Добролюбова: «Что такое Обломовщина?».
[4] Тут в значенні національний патріотизм.
[5] Формальним ми називаємо патріотизм, бажаючий, напр., увільнення якогось народу з-під
чужовладства, але без зміни самих соціальних обставин, в яких жиє той народ. З погляду народу
увільнення з-під чужовладства буде зміною тільки формальною: замість чужих панів прийдуть

свої. Що такий патріотизм в основі речі суперечний з любов’ю до простого люду, се кождий

бачить.
[6] Що іменно в «Гайдамаках» козацький патріотизм Шевченка починає ставати в суперечність

з його симпатіями до вбогого, обідраного люду, се бачимо і з того неприязного кивка, який
дає поет сучасним панам-українцям, потомкам тих козацьких старшин, обагатившихся народною
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недолею.
[7] Переважно.

Подається за публікацією в «Світі» (1881, 4.8-9, е.158 — 161; ч.10, с.171 — 172).
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1.7.10 4 жовтня 1857 року (2007-10-04 12:00)

Запис зроблений рукою напівграмотного слуги П. А. Овсянникова під диктовку Шевченка.

4 [октября]

Додвенацети чесов вел Себя хорошо Некончивше потрет адилаиди Алексеевне брилкиной

попросил я униколая Александровича брылкина екапажа снамереньям зделать очайныя везита,
пришлого дома выридился спомощию павла обрамовича овсяникова как первой статейной франт

начил свою визидацыю Г. веймора Г. веймар наперьвой раз показалса мне вдомашнем виду

человеком окуратном нонечопорном. вели мы речей о том что унас пути соопщенели вроссии

болие нежели гнусны например 1843 году в Чернигови набазари продавали муку 20 ко серб пуд. А
вместечко гомели туже самую му продавали 1 срб. пуд поговоривши апутей сообщеньи, мы, слегка
коснулиса, и воено сословья — одним словом совсем отвратительне что конечно неподлежит

немалейшем сомненью заключившим нашева обоюднаго любезничиство таким мнением овоеном

сословии я простился Г. Генералом и поехал гдотору градвингу.

4 жовтня

Запис зроблений рукою напівграмотного слуги П. А. Овсянникова під диктовку Шевченка.
Брилкіна Аделаїда Олексіївна — дружина М. О. Брилкіна. Портрет, про який ідеться, не
розшуканий.
...1843 году в Чернигови... — У 1843 р. з травня Шевченко перебував в Україні, отже, наведений
приклад взятий із його власних вражень.
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1.7.11 Католицький чернець. Гравюра. 30 квітня 1841 р. (2007-10-05 07:00)

[1] [2] [3]

Католицький чернець. Гравюра на сталі. [Н. п. 30.IV 1841].
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[4]

http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7031.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev7031.htm
http://kobzar.univ.kiev.ua/draws/description/31.html

КАТОЛИЦЬКИЙ ЧЕРНЕЦЬ. ЕСКІЗ ІЛЮСТРАЦІЇ ДО ТВОРУ М. І. НАДЄЖДІНА «СИЛА
ВОЛИ». Олівець. [Н. п. 30.ІV 1841].
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[5]

НАЧЕРКИ ІЛЮСТРАЦІЙ ДО ТВОРУ М. І. НАДЄЖДІНА «СИЛА ВОЛИ». Олівець. [Н. п.
30.ІV 1841].

[6]
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1.7.12 5 жовтня 1857 року (2007-10-05 09:00)

5 [октября]

Михайло — хороший слуга, но в секретари не годится, малограмотен. Я хотел по примеру Юлия

Цезаря и работать, т. е. рисовать, и диктовать, но мне ни то, ни другое не удалось. За двумя

зайцами погонишься — ни одного не поймаешь. Пословица очень справедлива. Не знаю, умел
Юлий Цезарь рисовать? А диктовать, говорят, он мог разом письма о пяти совершенно разных

предметах, чему я почти не верю. Но не о том речь, а речь о том, что у меня и сегодня еще

колеблется де[с]ница от позавчерашня глумления пьянственного, и я вчера только вид показывал,
что я будто бы рисую, а где там, и фон не мог конопатить. Так только, абы-то.
Остановились мы на том, как я приехал к доктору Гартвигу.

5 жовтня

Цезар Гай Юлій (102 або 100 — 44 до н. е.) — державний і політичний діяч, полководець,
письменник та оратор Стародавнього Риму.

Варіанти:
рисовать, и диктовать / рисовать и письмо [диктовать?]

1.7.13 Екзаменаційні списки учнів натурного класу Академії мистецтв (2007-10-06 06:00)

№ 68. 1841 р., травня 10. Екзаменаційний список учнів натурного класу Академії мистецтв

Список

вольноприходящим ученикам Академии, получившим №№ по третному экзамену,
происходившему сего мая 10 числа 1841 года за рисунки и архитектурные композиции

За рисунки с натуры

4. Захаров 2 сер[ебряная] мед[аль]
6. Бетенциоли 2 сер[ебряная] мед[аль]
5. Епифанов 2 сер[ебряная] мед[аль]
3. Тихобразов
5 Капков, Кузнецов
7. Воробьев
8. Шевченко

6. Коцебу, Меликов
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4. Ковригин
8. Вилевальд
9. Григорович, Иохим
10. Кружкин
11. Денфер, Антонов
12. Угрюмов 2 и Агин

14. Корицкий, Могутов

15. Авнатамов
16. Воскресенский
17. Семенов
19. Шведе I
20. Жарков

21. Бернатский
22. Варнек
23. Ботман, Антонов 2
24. Славянский
24. Хрисанфов
25. Боржевский, Вебель
26. П. Соколов
27. Садовников
28. Витузов
29. Соренс
30. Ставассер
31. Борисов
32. Миквиц

33. Тимофеев
34. Федоров

ЦДІА СРСР, ф. 789, оп. 19, спр. 723, арк. 63 зв. Оригінал.

БІЛЯ ХВОРОГО. Олівець. [Н. п. 10.Х 1841].

[1]
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[2]

* *

№ 69. 1841 р., травня 31. Екзаменаційний список учнів натурного класу Академії мистецтв

Список

вольноприходящих учеников императорской Академии художеств, получивших №№ по

рисовальному экзамену, происходившему мая 31 дня 1841 года

За рисунки с натуры

3. С. Иванов, Капков
4. Вилевальд
5. Бетенциоли
6. Ковригин
7. Кузнецов
8. Денфер
9. Захаров
10. Михайлов

11. Ершов
12. Епифанов
14. Угрюмов
15. Варнек, Григорович
16. Самойлов
17. Кружкин
18. Авнатамов, Боржевский
19. Липин, Гребенка
20. Шульц

21. Берестов
22. Антонов
23. Пушкарев
24. П. Соколов
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25. Шевченко, Шведе

26. Трейлебен
27. Соколов
28. Колокольников
29. Нестеренко
30. Миквиц

31. Шамрай

32. Крейтан
33. Воскресенский
34. Агин
35. Тимофеев
36. Соренс
37. Скосырев
38. Дементьев
39. Садовников, Борисов и Федоров
40. Ставассер
41. Вебель

ЦДІА СРСР, ф. 789, оп. 19, спр. 723, арк. 66. Оригінал.

1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/C4_gv_Mky7wi6-phYaVTfA?feat=embedwebsite

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7262.htm

1.7.14 6 жовтня 1857 року (неділя) (2007-10-06 09:00)

6 [октября]

Вчера только я успел обмокнуть перо в чернило, [чтобы] описать визит мой доктору Гартвигу и

перейти к нецеремонному визиту г. Кудлаю, как дверь с шумом растворилася и вошел в комнату

сам Кудлай. Разумеется, я положил омоченное в чернило перо, встретил дорого[го] светского
гостя в подштанниках и после лобызаний вдарились сначала в обыкновенный пустой разговор,
а потом перешли к воспоминаниям о Питере, о покойном Петровском и о великом Брюллове.
Воспоминания наши были прерваны приходом слуги от Н. А. Брылкина с предложением обеда. Я
проводил моего гостя, оделся и отправился к Н[иколаю] А[лександровичу] обедать. После обеда
резвушка мамзель Анхен Шауббе [предложила] сопутствовать ей в театр. Я с удовольствием

принял ее предложение и во второй раз слушал музыку Моцарта из «Дон Жуана» и в первый

раз видел драму Коцебу «Сын любви», о существовании которой я знал по слуху. Драма моей

резвой сопутнице очень понравилась, как произведение Коцебу, а мне, к ужасу моей дамы, тоже
понравилась, только не совсем. За что я и получил из улыбающихся уст восторженно[й] немки
название грубого варвара, неспособного сочувствовать ничему прекрасному и моральному. Роль
Амалии, дочери барона, исполняла артистка московского т[еат]ра госпожа Васильева, натурально
и благородно, а прочие, кроме г. Платонова (роль барона), лубочно. За драмою последовала

«Путаница»; по-здешнему хорошо, а по-моему — тоже лубочно. Спектакль кончился в первом

часу, к удовольствию публики вообще и моей спутницы в особенности.

6 жовтня

...видел драму Коцебу «Сын любви»... — Коцебу Август (1761 — 1819) — німецький письменник,
драматург і поет, один із творців міщанської родинно-побутової драми; його твори користувалися
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великим успіхом у невибагливої міщанської публіки.
...артистка московского т[еат]ра госпожа Васильева... — Васильєва Катерина Миколаївна (1829
— 1877) — актриса Малого театру в Москві; наприкінці 1857 — на початку 1858 р. перебувала

разом із чоловіком, актором С. Васильєвим, на гастролях у Нижньому Новгороді, там бачив її гру

Шевченко, згадав її у статті «Бенефис г-жи Пиуновой, января 21, 1858 года» (див. у цьому томі с.
209).
Платонов — артист театру в Нижньому Новгороді, за своїм амплуа резонер, один з популярних

акторів периферійної сцени. З ним у Шевченка склалися дружні взаємини.
...последовала «Путаница»... — Йдеться про французький водевіль, перероблений на російський

лад П. С Федоровим.

Варіанти:
воспоминаниям о Питере, о покойном Петровском / воспоминаниям о Питере и о покойном

Петровском

слуги от Н. А. Брылкина / слуги от г[осподина Брылкина]
последовала «Путаница» / последовала «Сул[тан]»

1.7.15 Оголошення в газеті «Северная пчела». 6 червня 1841 р. (2007-10-07 07:00)

№ 70. 1841 р., червня 6. Оголошення в газеті «Северная пчела» про продаж у книгарні Петра

Заїкіна книжки «Сто русских литераторов», в ілюструванні якої брав участь Т. Г. Шевченко

В книжной лавке Петра Заикина по Большой Садовой улице против Зеркальной линии Гостинного

двора, в доме генерал-лейтенанта Балабина, под № 29, поступил в продажу

Сто русских литераторов,
том второй,

в котором помещены следующие статьи: В. Ф. Булгарина, Победа от обеда, очерки нравов

XVIII века. Рисунок В. Ф. Тимма. — А. Ф. Вельтмана, Урсун, повесть. Рисунок Зеленцова.
— Н. Н. Веревкина, Любовь петербургской барышни, предсмертный рассказ. Рисунок А. П.
Брюллова. — М. Н. Загоскина, Официальный обед, быль. Рисунок В. Ф. Тимма. — П. П.
Каменского, Иаков Моле, повесть. Рисунок графа Ф. П. Толстого. — И. А. Крылова, Кукушка
и петух, басня. Рисунок Дезарно. — К. П. Массальского, Осада Углича, повесть, и Дерево

смерти, стихотворение. Рисунок Дезарно. — Н. И. Надеждина, Сила воли, воспоминание
путешественника. Рисунок Т. Г. Шевченка. — В. И. Панаева, Происшествие 1812 года. Рисунок
К. А. Зеленцова. — А. С. Шишкова, Воспоминания о моем приятеле. Рисунок К. П. Брюллова.
С десятью портретами и десятью картинками, гравированными в Лондоне на стали, Спб. 1841.
Цена 7 р. 15 к. сер[ебром] за перес[ылку] 1 р. 45 к. сер[ебром].
Подписавшимся особам выдается.

Северная пчела, 1841, 6 июня, № 123.

* *

№ 71. 1841 р., червня 28. Оголошення в газеті «Северная пчела» про продаж у книгарні
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Ксенофонта Полевого альманаху «Ластівка», одним з авторів якого був Т. Г. Шевченко

В книжном магазине К. А. Полевого на Невском проспекте, против Городской думы, в доме

Рогова продается

Ластовка.

Сочинение на малороссийском языке гг. Л. Боровиковского, Е. Гребенки, Грицька Основьяненка,
В. Забелы, И. Котляревского, Кореницкого, П. Кулеша, Мартавицкого, П. Писаревского, А.
Чужбинского, Т. Г. Шевченка 1, С. Шерепери и других. Повести и рассказы; некоторые народные
малороссийские песни, поговорки, пословицы, стихотворения. Собрал Е. Гребенка. Спб, 1841,
цена 1 р. 45 к. сер[ебром] весовых за фунт. Северная пчела, 1841, 28 июня, № 142. 1 У цьому

виданні надруковано п’ять творів Т. Г. Шевченка: «Причинна», «Думка» («Тече вода в синє

море»), «Вітре буйний», «На вічну пам’ять Котляревському» і уривок з поеми «Гайдамаки» (розділ
«Галайда»).

1.7.16 7 жовтня 1857 року (2007-10-07 09:00)

7 [октября]

Мороз закалил, наконец, непроходимую грязь, это хорошо. Нехорошо только то, что если он

установится, то лишит меня возможности нарисовать здешние старинные церкви, которые мне
так понравились. Вследствие уже не слякоти, а преждевременного гостя мороза, я сидел дома.
Написал Михайлу Лазаревскому о притче, случившейся со мною в Нижнем Новегороде, и просил
прислать мне сколько-нибудь денег, потому что я на публику здешнюю плохо надеюся.

7 жовтня

Написал Михайлу Лазаревскому... — Йдеться про лист до М. М. Лазаревського від 8 жовтня

1857 р.

Варіанти:
я на публику здешнюю плохо надеюся. / я на публику здешнюю плохо рас[считываю]

1.7.17 Рецензія В. Г. Бєлінського на альманах «Ластівка» (2007-10-08 07:08)

В. Г. Белинский

ЛАСТОВКА. Сочинения на малороссийском языке. Гг. Л. Боровиковского, Е. Гребенки,
Грицька Основьяненка, В. Забелы, И. Котляревского, Кореницкого, П. Кулеша, Мартавицкого,
П. Писаревского, А. Чужбинского, Т. Шевченка, С. Шерепери и других. Повести и рассказы,
некоторые народные малороссийские песни, поговорки, пословицы, стихотворения и сказки.
Собрал Е. Гребенка. Санкт-Петербург. Издание книгопродавца Василья Полякова. 1841. В

16-ю д. л. 382 стр.
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СВАТАНЬЕ. Малороссийская опера в трех действиях. Сочинение Основьяненка. Издание второе.
Харьков. Печатано в Университетской типографии. 1840. В 8-ю д. л. 156 стр.

Несмотря на разность этих двух книжек, из которых одна — альманах, а другая — водевиль,
несправедливо названный оперою, — мы соединяем их в одну статью, находя между ими то

общее, о котором особенно хочется нам поговорить: обе они писаны на малороссийском наречии.
Предстоит важный вопрос: есть ли на свете малороссийский язык, или это только областное

наречие? Из решения этого вопроса вытекает другой: может ли существовать малороссийская

литература и должны ли наши литераторы из малороссиян писать по-малороссийски?
Что до первого вопроса, на него можно отвечать и «да» и «нет». Малороссийский язык

действительно существовал во времена самобытности Малороссии и существует теперь — в

памятниках народной поэзии тех славных времен. Но это еще не значит, чтоб у малороссиян была
литература: народная поэзия еще не составляет литературы. Тем не менее памятники народной

поэзии драгоценны, и сохранение их похвально. Малороссия— страна поэтическая и оригинальная

в высшей степени. Малороссияне одарены неподражаемым юмором; в жизни их простого

народа так много человеческого, благородного. Тут имеют место все чувства, которыми высока

натура человеческая. Любовь составляет основную стихию жизни. Прибавьте к этому азиатское

рыцарство, известное под именем удалого казачества; вспомните тревожную жизнь Малороссии,
ее борьбу с католическою Польшею, и басурманским Крымом и Турциею, — и вы согласитесь,
что трудно найти более обильного источника поэзии, как малороссийская жизнь. Но не должно

забывать, что Малороссия начала выходить из своего непосредственного состояния вместе с

Великороссиею, со времен Петра Великого; что до тех пор какой-нибудь вельможный гетман

отличался от простого казака не идеями, не образованием, но только старостию, опытностию, а
иногда только богатым платьем, большими хоромами и обильною трапезою. Язык был общий,
потому что идеи последнего казака были в уровень с идеями пышного гетмана. Но с Петра

Великого началось разделение сословий. Дворянство, по ходу исторической необходимости,
приняло русский язык и русско-европейские обычаи в образе жизни. Язык самого народа начал

портиться, — и теперь чистый малороссийский язык находится преимущественно в одних книгах.
Следовательно, мы имеем полное право сказать, что теперь уже нет малороссийского языка, а
есть областное малороссийское наречие, как есть белорусское, сибирское и другие, подобные им
областные наречия.
Теперь очень легко решается и второй вопрос: должно ли и можно ли писать по-малороссийски?
Обыкновенно пишут для публики, а под «публикою» разумеется класс общества, для которого

чтение есть род постоянного занятия, есть некоторого рода необходимость. Поэтому в состав

публики может войти и гостинодворский сиделец, даже с бородкою, и — если хотите —
деревенский мужичок; но все-таки это будет исключением: собственно публика состоит из высших,
образованнейших слоев общества. Поэзия есть идеализирование действительной жизни: чью же

жизнь будут идеализировать наши малороссийские поэты? — Высшего общества Малороссии?
Но жизнь этого общества переросла малороссийский язык, оставшийся в устах одного простого

народа, — и это общество выражает свои чувства и понятия не на малороссийском, а на русском
и даже французском языках. И какая разница, в этом случае, между малороссийским наречием и

русским языком! Русский романист может вывести в своем романе людей всех сословий и каждого

заставит говорить своим языком: образованного человека языком образованных людей, купца по-
купечески, солдата по-солдатски, мужика по-мужицки. А малороссийское наречие одно и то же

для всех сословий — крестьянское. Поэтому наши малороссийские литераторы и поэты пишут

повести всегда из простого быта и знакомят нас только с «Марусями, Одарками, Прокипами,
Кандзюбами, Стецьками» и тому подобными особами. Где жизнь, там и поэзия: следовательно,
и в простом быту есть поэзия? Правда; но для этой поэзии нужны слишком огромные таланты.
Мужицкая жизнь сама по себе мало интересна для образованного человека: следственно, нужно
много таланта, чтоб идеализировать ее до поэзии. Это дело какого-нибудь Гоголя, который
в малороссийском быте умел найти общее и человеческое, в простом быту умел подстеречь и

уловить играние солнечного луча поэзии; в ограниченном кругу умел подсмотреть разнообразие

страстей, положений, характеров. Но это потому, что для творческого таланта Гоголя существуют
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не одни парубки и дывчата, не одни Афанасии Ивановичи с Пульхериями Ивановнами, но и Тарас
Бульба с своими могучими сынами; не одни малороссы, но и русские, и не одни русские, но человек
и человечество. Гений есть полный властелин жизни и берет с нее полную дань, когда бы и где бы

ни захотел. Какая глубокая мысль в этом факте, что Гоголь, страстно любя Малороссию, все-таки
стал писать по-русски, а не по-малороссийски!
Но Гоголь не всем может быть примером. Тем не менее жалко видеть, когда и маленькое

дарование попусту тратит свои силы, пиша по-малороссийски — для малороссийских крестьян.
В самом деле, содержание таких повестей всегда однообразно, всегда одно и то же, а главный
интерес их — мужицкая наивность и наивная прелесть мужицкого разговора. Все это несколько

прискучило. У кого, например, станет терпения прочесть целую книжку, составленную из

прозаических статей, писанных таким языком, с такою манерою и таким тоном:

Немá на свити ничóго луччого и богу мылишого, як сердце матери до своих диточок!
— Скилки б их у неи не було, чы дисятком бог благословыв, чы тилки одним-одно; для
ней ривни; жóдного любыть, усих ривно пестуе, за усяким ривно вбывается. Девять
здоровеньки край ней, потишают iи, a одно морщытця, кысне, не дуже; вже вона за

ним вбываетця, тужыть, вже к боитця, що б ще дужче не занедужало, або щоб — нехаи

бог борóныть! — що б ще и не вмерло! — Вона их обмывá, обпатрюе, обшывá, зодягá
— и никóлы ж то не втóмытця, никóлы не поскуча з нымы и усяка робота на диточок

iй не важка! и пр.

Или вот еще:

Уже я так думаю, що нема й на свити кращого мисця, як Полтавська губернiя.
Господы боже мiй мылостывый, що за губернія! И степы, и лисы, и сады, и байракы, и
щукы, и караси, и вышни, и черешни, и усяки напытки, и волы, и добри кони, и добри

люде, усе е, усего — багацько! и пр.

Хороша литература, которая только и дышит, что простоватостию крестьянского языка и

дубоватостию крестьянского ума!
Но вот что интересно: в «Ластовке» есть повесть или что-то вроде повести, под которою стоит

имя г. Основьяненка и над которою есть посвящение такого содержания: «Любiй моiй жинци

Анни Григорiевни Квитка». Из этого видно, что г. Основьяненко и г. Квитка — одно и то

же лицо, ибо «жинка», или «жинца», по-малороссийски значит «жена». Итак, все эти повести и

романы, которые печатались под именем Основьяненка, принадлежат «г-ну Квитке», принявшему
только в виде псевдонима имя Основьяненка?..
Что касается до «Сватанья» г. Основьяненка, или г. Квитки, — это водевиль из крестьянского

быта, водевиль, впрочем, довольно растянутый, но местами не без занимательности.

Белинский В. Г. Собрание сочинений в девяти томах. — М., 1979. — Т. 4: Статьи, рецензии и

заметки. Март 1841 — март 1842.

Див.:
[1]рецензію на «Гайдамаки».
[2]зловтішний лист з приводу арешту Шевченка

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/100083.html

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/310751.html
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1.7.18 8 жовтня 1857 року (2007-10-08 10:00)

8 [октября]

Пользуясь хорошею погодою, я позавтракал сыто и пошел гулять. Обогнувши два раза Кремль

и полюбовавшись окрестными видами и коническими старинными колокольнями, как лисица

виноградом, зашел к моему поставщику чтения, к милейшему Константину Антоновичу

Шрейдерсу, бывшему студенту Киевского университета и в некотором роде земляку моему.
Встретил у него некоего барона Торнау, полковника генерального штаба, человека либерала,
прекрасно и неутомимо говорящего. Во время последней войны он был при русском посольстве

в Вене военным агентом. Следовательно, ему есть о чем говорить. Жалею, что разговор его

длился не более получаса, он здесь проездом и, кроме [того], торопился на обед к губернатору.
Барон Торнау, между прочим, рекомендовал мне на всякий случай своего близкого приятеля,
известного путешественника, Петра Егоровича Ковалевского, в настоящее время начальника

азиатского департамента, по уверению барона, человека царем любимого, а следовательно, и
много могущего.

8 жовтня

Шрейдерс Костянтин Антонович (? — 1894) — чиновник для особливих доручень при

нижньогородському генерал-губернаторі. Навчання в університеті не закінчив. Шевченко

познайомився з К. А. Шрейдерсом одразу ж після приїзду до Нижнього Новгорода, а 8 січня

1859 р. поселився в його квартирі. Під час поїздок до Петербурга К. А. Шрейдерс виконував

Шевченкові доручення. Його спогади лягли в основу статті Г. П. Дем’янова «Т. Г. Шевченко в

Нижнем Новгороде (1857 — 1858)» (Исторический вестник. — 1893. — № 5, 8).
...некоего барона Торнау... — Торнау Федір Федорович (1810 — 1890) — полковник Генерального

штабу російської армії. Брав участь у російсько-турецькій війні 1828 — 1829 рр., у придушенні

польського визвольного повстання 1830 — 1831 рр., у боях проти горців Кавказу. Під час Кримської
війни в 1856 р. був російським воєнним агентом у Відні. Автор мемуарів.
Ковалевський Єгор Петрович (1811 — 1868) — російський дипломат, мандрівник і письменник.
Був одним із організаторів і першим головою Товариства для допомоги нужденним літераторам і

вченим («Літературний фонд»), заснованого в Петербурзі восени 1860 р. Товариство клопоталося
про звільнення з кріпацтва родичів Шевченка. Відомий лист Шевченка до Є. П. Ковалевського

від 23 квітня 1860 р.

1.7.19 Повідомлення на видання «сто русских литераторов». Липень 1841 р.
(2007-10-09 07:08)

№ 72. 1841 р., липень. «Художественная газета» про участь Т. Г. Шевченка в ілюструванні

видання «Сто русских литераторов»
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[1]

Недавно вышел второй том издания А. Ф. Смирдина «Сто русских литераторов». Книга

эта украшена десятью отлично гравированными картинами и портретами к произведениям

господ: Булгарина, Веревкина, Загоскина, Каменского, Крылова, Масальского, Надеждина,
Панаева и Шишкова. Сходство в портретах, сочинение и исполнение рисунков, печать, бумага,
все прекрасно. Между именами художников, украсивших своими трудами труды Ста русских

литераторов, встречаются имена господ Карла и Александра Брюлловых и графа Ф. П. Толстого.
Рисунки г. Тима известны уже по многим другим изданиям, в которых он доселе участвовал.
Здесь они лучше нежели где-нибудь. Гг. Дезарно, Зеленцов и Шевченко также вышли довольно

счастливо из опасного соперничества.

Художественная газета, 1841, № 13, с. 7 — 8.

1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/gqbaHxUtbt-4qZLF0aMKrQ?feat=embedwebsite

1.7.20 9 жовтня 1857 року (2007-10-09 09:00)

9 [октября]

Сегодня поутру любезнейший Н. А. Брылкин принес мне давно жданное «Краткое историческое
описание Нижнего Новагорода», составленное некоим Н. Хранцовским. Но так как сегодня

погода довольно сносная, то я, оставя сию интересную [книгу] до вечера, отправился к Печерскому
монастырю. Кое-как набросал вид монастыря, я с окоченелыми руками прибежал домой.
Позавтракал, поотогрелся и принялся за книгу. Книга хорошая и достаточно знакомит с историею
края и города. Жаль, что г. Хранцовский об архитектурных памятниках и вообще о памятниках

старины говорит слишком экономно. Но и за то спасибо. Печерский монастырь, что я сегодня

рисовал, построенный при царе Федоре Ивановиче в 1597 [г.] вместо разрушившегося древнего

монастыря, основанного архимандритом Дионисием.

9 жовтня

... давно жданное «Краткое историческое описание Нижнего Новагорода», составленное некоим
Н. Хранцовским. — «Краткий очерк истории и описание Нижнего Новгорода, в двух частях,
составленные Н. Храмцовским. Издание В. К. Мичурина. С 28-ю видами и 2-мя планами,
снятыми с натуры Быстрицким. Часть первая (Очерк истории). Нижний Новгород. В Губернской
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типографии. 1857». Друга книжка вийшла з друку 1859 р. Храмцовський Микола Іванович (1818
— 1890) — історик-краєзнавець.
... набросал вид монастыря... — Рисунок олівцем з шевченківським написом: «NN. Печерскій
Монастырь».

Варіанти:
я, оставя сию / я по[ложа?]

1.7.21 Документи Академії мистецтв (2007-10-10 07:47)

№ 73. 1841 р., липня 8. Ухвала Ради Академії мистецтв по рапорту професора анатомії І. В.
Буяльського

[...] 4. По рапорту профессора анатомии Буяльского (по вх. кн. № 781) коим доносит, что он

ученикам Академии в исходе января месяца сего года начал читать анатомию тела человеческого

и кончил краткую общую анатомию и остеологию. На сделанном им испытании ученики оказались

в ответах, именно: Александр Поддубенский, превосходно, Александр Беляев, Алексей Епифанов,
Семен Захаров, Карл Иохим, Егор Ковригин, Александр Корицкий, Александр Коцебу, Сергей
Крушкин, Федор Максимов, Григорий Михайлов, Николай Тихобразов, Александр Хрисанфов,
Федор Шведе и Павел Шильцов — очень хорошо, Сергей Антонов, Леонтий Бетенциоли, Платон
Воробьев, Константин Григорович, Павел Жарков, Петр Соколов — хорошо, Мориц Вебель и

Александр Денфер не были готовы к экзамену, Агафон Авнатамов, Михаил Антонов, Евстафий
Вернадский, Аким Боржевский, Григорий Борисов, Николай Варнек, Готфрид Вилевальде, Егор
Ботман, Авдей Ермилов, Стефан Ершов, Александр Эйхен, Григорий Майсурадзе, Александр
Михайлов, Александр Могутов, Иван Парчин, Прокофий Пушкарев, Вильгельм Раккеман,
Александр Семенов, Федор Славянский, Петр Тидеман, Евстафий Хруцкий, Альберт Шведе,
Тарас Шевченко и Петр Лебедянцев на экзамен не явились.
Определено: рапорт г. профессора Буяльского, приняв к сведению, поручить г. инспектору,
отобрать объяснения от учеников, не бывших на экзамене, почему именно они на оный не явились
и о последующем донести Академическому Совету, о чем и дать ему выписку из сей статьи.

ЦДІА СРСР, ф. 789. оп. 19, спр. 106, арк. 70, 70 зв. Оригінал.

НА ЛЕКЦІЇ З АНАТОМІЇ. Начерки. Олівець. [I-VII 1841].
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[1]

[2]

* *

№ 74. 1841 р., вересня 26. Виписка з постанови Ради Академії мистецтв про нагородження Т.
Г. Шевченка срібною медаллю

Выписка из журнала Совета Академии художеств

1841 года 26 сентября

Ст. 6. Определено: вольноприходящих учеников Академии за успехи в художестве, доказанные
представленными работами по живописи исторической и портретной, Тараса Шевченко

за картину, изображающую [3]«Цыганку», по живописи пейзажной — прапорщика Жданова

за сделанный с натуры пейзаж, по скульптуре Александра Беляева за круглую фигуру из

глины, представляющую мальчика, пьющего из ручья, наградить серебряными медалями 2-го
достоинства.

ДМШ, А-7, спр. 96, арк. 4. Оригінал.
На документі напис: «см[отри] дело № 33 — 1841».
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* *

№ 75. 1841 р., вересня 28. «Художественная газета» про участь Т. Г. Шевченка в академічній

виставці

В академии художеств бывает ежегодно после общего собрания небольшая выставка, ее

найдете и нынче в залах Академии. Цель таких выставок есть не более как экзамен

воспитанников. [...] Назовем только имена молодых художников, подающих своими программами
или произведениями хорошие надежды. Вот статуя г. Беляева «Мальчик, пьющий воду» — вещь

весьма замечательная. Вот работа г. Буткина «Портрет князя Дондукова-Корсакова» —
произведение, подающее самые лестные надежды. Далее находим работы гг. Капкова, Скотти,
Шлейфера, Шевченко, Максимова и Бориспольца.

Художественная газета, 1841, № 19, с. 7 — 8.

1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/U3eBJAXUhFqF2VzqCbbpwQ?feat=embedwebsite

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7195.htm

3. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/79699.html

1.7.22 10 жовтня 1857 року (2007-10-10 12:00)

10 [октября]

Сегодня погода не поблагоприятствовала моему доброму намерению рисовать Архангельский

собор в Кремле, и я предложил сеанс Н. А. Брылкину и нарисовал его портрет.

10 жовтня

...предложил сеанс Н. А. Брылкину и нарисовал его портрет. — Портрет М. О. Брилкіна не

розшуканий.
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1.7.23 Циганка-ворожка. Вересень 1841 (2007-10-11 07:00)

[1]

Циганка-ворожка. Папір, акварель (26,5×20,7). [Пб. ]. [Н. п. IX] 1841

[2]

http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7032.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev7032.htm
http://kobzar.univ.kiev.ua/draws/description/32.html

Справа внизу аквареллю дата і підпис автора: 1841. Шевченко.
Внизу на паспарту витиснено бронзованими буквами: Т. Schevchenko.
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* *

№ 76. 1841 р., вересня 28. «Литературная газета» про експонування на академічній виставці

картини Т. Г. Шевченка «Циганка-ворожка»

А. А-в. Письмо в Москву.

[...] 28 прошлого сентября было годичное собрание Академии художеств, а при этом, как

тебе известно, всегда бывает небольшая выставка [...]. Между живописными произведениями [...]
очень мила девочка с булкою в руке Максимова и цыганка, гадающая малороссийской девушке

[Шевченка]; но у девушки, мне кажется, мало выражения в лице. Вообще можно заметить, что
ученики К. Брюллова подражают профессору в колорите и прекрасно делают: художник должен

изучать природу, а Брюллов — сам — природа.

Литературная газета, 1841, 7 окт., № 113.

[3]
Виписка з журналу Ради Академії мистецтв від 26 вересня 1841 р. про нагородження Т. Шевченка

срібною медаллю за акварель «Циганка-ворожка».

1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/SNeIYIyV93MZtEsg3AbhfQ?feat=embedwebsite

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7032.htm

3. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/hHiT1hscINgY9qerIMo7QQ?feat=embedwebsite

1.7.24 11 жовтня 1857 року (2007-10-11 12:00)

11 [октября]

А сегодня с горем пополам отправился поутру рисовать Архангельский собор, озяб до слез и

ничего бы не сделал, если бы не попался мне на глаза генерал Веймарн, командир учебного

карабинерного полка и, разумеется, главный хозяин в казармах, под которыми я расположился

рисовать. Я рассказал ему о своем горе, и он обязательно позволил мне поместиться у любого
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окна в казармах, чем я и воспользовался с благодарностью. Поработавши, отправился я обедать
к Н. К. Якоби. Вместо десерта он угостил меня брошюрой Искандера лондонского второго

издания «Крещеная собственность». Сердечное, задушевное человеческое слово! Да осенит тебя
свет истины и сила истинного Бога, апостол наш, наш одинокий изгнанник!

11 жовтня

...он угостил меня брошюрой Искандера... — Перше видання брошури О. I. Герцена (Іскандера)
«Крещенная собственность» вийшло в Лондоні 1853 р., видання друге, про яке пише Шевченко,
— 1857 р.

1.7.25 Вітер з гаєм розмовляє... 1841 р., С.-Петербург. Рисунок Шевченка роботи
Штернберга (2007-10-12 07:26)

В. І. [1]Штернберг. Шевченко працює, 1840

* *

( [2]«Вітер з гаєм розмовляє...» )

1841 р., С.-Петербург

* *
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[3]
Портрет Т. Шевченка. Худ. В. Штернберг. Олівець. 1840

1. http://blogsearch.google.com/blogsearch?hl=en&num=30&ie=UTF-8&scoring=d&q=%D0%A8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%

BD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3+OR+%D0%A8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B0+blogurl%

3Acommunity.livejournal.com%2Fua_kobzar%2F&btnG=Search+Blogs

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev118.htm

3. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/FOgViC059xnQqqg0G4XlMA?feat=embedwebsite

1.7.26 12 жовтня 1857 року (2007-10-12 12:00)

12 [октября]

Окончил вчера начатый рисунок Архангельского собора. Оригинальное, красивое и самое

древнее, прекрасно сохранившееся здание в Нижнем Новегороде. Собор этот построен во время
великого князя нижегородского Юрия Всеволодовича в 1227 году.

[1]

12 жовтня

513

http://blogsearch.google.com/blogsearch?hl=en&num=30&ie=UTF-8&scoring=d&q=%D0%A8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3+OR+%D0%A8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B0+blogurl%3Acommunity.livejournal.com%2Fua_kobzar%2F&btnG=Search+Blogs
http://blogsearch.google.com/blogsearch?hl=en&num=30&ie=UTF-8&scoring=d&q=%D0%A8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3+OR+%D0%A8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B0+blogurl%3Acommunity.livejournal.com%2Fua_kobzar%2F&btnG=Search+Blogs
http://blogsearch.google.com/blogsearch?hl=en&num=30&ie=UTF-8&scoring=d&q=%D0%A8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3+OR+%D0%A8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B0+blogurl%3Acommunity.livejournal.com%2Fua_kobzar%2F&btnG=Search+Blogs
http://litopys.org.ua/shevchenko/shev118.htm
http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/FOgViC059xnQqqg0G4XlMA?feat=embedwebsite


Окончил вчера начатый рисунок Архангельского собора. — Малюнок виконано на тонованому

папері сепією і білилом. Внизу ліворуч шевченківський напис олівцем: «NN. Архангельскій

соборъ». Малюнок наклеєний на цупкий аркуш паперу, на звороті якого Шевченко написав: «NN.
Архангельскій Соборъ, построенный въ XIV столcтіи». У написі уточнено щоденниковий запис

про те, що собор споруджено «во время великого князя нижегородского Юрия Всеволодовича в

1227 году». У XIV ст. (1359 р.) храм було відбудовано, а у 1631 р. на території Нижньогородського
кремля було збудовано новий Архангельський собор, який і намалював Шевченко. Собор

спорудили як пам’ятник народному ополченню 1611 р., очоленому К. Мініним та Д. Пожарським.
Керували будівельними роботами талановиті зодчі з народу Лаврентій та Антипа Возоуліни.

1. http://kobzar.univ.kiev.ua/draws/description/415.html

1.7.27 10:00, 14 жовтня 2007 року. Київ. Марш УПА (2007-10-13 00:31)

14 жовтня – Свято Козацької слави і День створення Української Повстанської Армії.

Саме в цей день українські націонал-патріотичні організації пройдуть Маршем за визнання

Української Повстанської Армії центральними вулицями Києва.

Обов’язком кожного свідомого українця є прийти і підтримати українських національних героїв,
досі не визнаних антидержавною владою.

Місце і час збору: парк імені Тараса Шевченка (біля пам’ятника Т.Шевченку), 10:00.

Маршрут Маршу за визнання Української Повстанської Армії: пам’ятник Тарасові Шевченку -
вул. Льва Толстого - площа Льва Толстого - вул. Велика Васильківська - вул. Хрещатик - Майдан

Незалежності - вул. Михайлівська - Михайлівська площа - Софійська площа.

Ветерани УПА у свій ювілей - 65 років з дня заснування повинні нарешті пройти нашою столицею!

Слава Україні!

Героям Слава!

1.7.28 Екзаменаційні списки Академії мистецтв. 4 жовтня 1841 р. (2007-10-13 07:53)

№ 77. 1841 р., жовтня 4. Екзаменаційний список учнів натурного класу Академії мистецтв

Список

вольно-приходящим ученикам императорской Академии художеств, получившим №№ по

рисовальному экзамену, происходившему сего октября 4 числа 1841 года

За рисунки с натуры

3. Капков и Михайлов 2-й
4. Захаров
5. Антонов
6. Кружкин, Бетенциоли
7. Коцебу
8. Хрисанфов
9. Варнек
10. Жарков

12. Епифанов
13. Ковригин
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14. Денфер
15. Крейтан, Шамрай

16. Пушкарев
17. Агин, Григорович
18. Волосков
19 Вебель

20. Дементьев
21. Боржевский
22. Колокольников
24. Швабе

25. Борисов, Миквиц, Могутов

26. Скосырев
27. Шевченко, Гребенка
28. Садовников
29. Трейлебен
29. Берестов
30. Станкевич
31. Шульц

32. Горецкий
33. Соренс
34. Ставассер
34. Воскресенский
35. Федоров
38. Витузов

ЦДІА СРСР, ф. 789, оп. 19, спр. 723, арк. 71. Оригінал.

ЖІНКА, ЩО СИДИТЬ. Ескіз. Олівець. [1839-1843].

[1]
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[2]

№ 78. [1841 р.], листопада 1. Екзаменаційний список учнів натурного класу Академії мистецтв

Список

вольноприходящим ученикам императорской Академии художеств, получивших №№ по

рисовальному экзамену, происходившему ноября 1 числа

За рисунки с натуры

NB Захаров — взят в оригиналы

NB С. Иванов — тоже 1 3. Михайлов 4. Захаров 5. Капков 7. Ковригин 8. Горонович, Кружкин
9. Агин 10. Авнатамов 11. Коцебу 12. Антонов, Корицкий 14. Хрисанфов 15. Тихобразов 15.
Вернадский 16. Варнек 17. Лебедянцев 18. Борисов, Вилевальд 19. Григорович 20. Скосырев 21.
Варнек 22. Шевченко 23. Воскресенский, Горецкий 24. Пушкарев 25. Вебель, Ершов 26. Варнек
27. Денфер, Боржевский 28. Волосков 29. Швабе 30. Жукотинский, Бруни, Крейтан, Шамрай,
Гребенка, Шведе 31. Тидемаи 32.Ставассер 33. Дементьев 34. Трейлебен 35. Станкевич 36.
Могутов 37. Жарков 38. Молдавский 39. Шильцов 40. Угрюмов, Витузов 40. Шильцов, Соренс
41. Миквиц 42. Попандопуло . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . За живопись с натуры 1. Капков
2. Ковригин 3. Хрисанфов 4. Антонов 5. Кружкин 6. Шевченко 7. Шильцов 8. Колокольников

9. Садовников 10. Авнатамов ЦДІА СРСР, ф. 789, оп. 19, спр. 723, арк. 73 зв., 74. Оригінал. 1

Рисунки художників С. Л. Захарова та С. А. Іванова, виконані на цьому іспиті, стали навчальними
зразками для копіювання.

1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/ePnwNZLO7FRFLnxXod59eQ?feat=embedwebsite

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7250.htm

1.7.29 13 жовтня 1857 року (неділя) (2007-10-13 09:00)

13 [октября]
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Рисовал карандашами портрет Анны Николаевны Поповой, слывущей здесь красавицей первой

стати. Действительно, она красивая и еще молодая женщина, но увы, маненько простовата.
Может быть, и к лучшему. Первый портрет рисую за деньги, за 25 рублей. Посмотрим, что
дальше будет. Не худо б, если б этаких тароватых красавиц было погуще в Нижнем. Хоть бы на

портного заработал.
После сеанса отправился обедать к Н. К. Якоби, а после обеда отправился в театр. Спектакль был
хоть куда. Васильева, в особенности Пиунова была естественна и грациозна. Легкая игривая роль
ей к лицу и по летам. Увертюра из «Вильгельма Телля» была и[с]полнена прекрасно. Словом,
спектакль был блестящий.
Каковы-то теперь спектакли в Питере, на Большом театре? Хоть бы одним глазом взглянуть,
одним ухом послушать.

13 жовтня

Попова Ганна Миколаївна — дружина чиновника нижньогородської казенної палати Михайла

Івановича Попова.
Піунова Катерина Борисівна (1841 — 1909) — актриса провінційної сцени. У 1856 — 1858 рр.
виступала в трупі Нижньогородського театру. Шевченко захопився юною актрисою і мав намір

одружитися з нею. У 1860 р. К. Б. Піунова вийшла заміж за музиканта й актора М. К.
Шмідтгофа. Шевченко піклувався творчою долею актриси, про що, крім щоденникових записів і

листування, свідчить його стаття «Бенефис г-жи Пиуновой, января 21, 1858 года» (Нижегородские
губернские ведомости. — 1858. — 1 февраля). Спогади К. Б. Піунової про Шевченка, записані
М. Ф. Юшковим (К истории русской сцены : Екатерина Борисовна Пиунова-Шмидтгоф в своих

и чужих воспоминаниях. — Казань, 1889) та М. К. Шмідтгофом (Воспоминания о Шевченко //
Литературный современник. — 1903. — № 3. — С. 198 — 204), містять чимало помилок і

неточностей.
Увертюра из «Вильгельма Телля»... — Йдеться про оперу італійського композитора Джоаккіно-
Антоніо Россіні (1792 — 1868) «Вільгельм Телль» (1829), яку, за свідченням М. І. Костомарова,
особливо любив Шевченко.

1.7.30 Знахар. Жовтень 1844 (2007-10-14 08:00)

[1] [2]
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Знахар. Ілюстрація до однойменного твору Г. Ф. Квітки-Основ’яненка. Папір, олівець, туш,
перо, пензель (21,4×15,9). [Пб. ]. [Н. п. 10. Х 1841].

[3]

http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7033.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev7033.htm
http://kobzar.univ.kiev.ua/draws/description/33.html

Знахар. Ілюстрація до однойменного твору Г. Ф. Квітки-Основ’яненка. Гравюра на дереві.
[Пб. ]. [Н. п. 10. Х 1841].
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[4]

http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7034.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev7034.htm
http://kobzar.univ.kiev.ua/draws/description/34.html

1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/go-mtUrF2DQ5rwPJmAYwzg?feat=embedwebsite

2. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/FKwjL7W10guVrYy7z2ULng?feat=embedwebsite

3. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7034.htm

4. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7034.htm

1.7.31 14 жовтня 1857 року (2007-10-14 12:00)

14 [октября]

К величайшему удовольствию красавицы и ее благоверного сожителя и, в особенности, к своему

собственному удовольствию, сегодня я портрет окончил, отдал и весело вечер провел с моим

милым капитаном В. В. Кишкиным. На днях он едет в Петербург. Когда же я поеду в Петербург?
Отвратительное положение. Немногим лучше, чем в Новопетровском укреплении.

14 жовтня

...сегодня я портрет окончил... — Портрет Г. М. Попової не розшукано.

...он едет в Петербург. — В. В. Кишкін виїздив до Петербурга для переговорів щодо обладнання
пароплавів компанії «Меркурій».
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1.7.32 До видання Гайдамаки, жовтень — листопад 1841 р., С.-Петербург.
(2007-10-15 07:33)

ПЕРЕДМОВА

[1][до видання: «ГАЙДАМАКИ». Поема Т. Шевченка. Санктпетербург, 1841]

По мові— передмова. Можна б і без неї, так ось бачте що: все, що я бачив надрюкованого, тілько
бачив, а прочитав дуже небагато, — всюди є передслово, а в мене нема. Якби я не дрюковав своїх
«Гайдамаків», то воно б не треба і передмови. А коли вже пускаю в люди, то треба і з чим, щоб
не сміялись на обірванців, щоб не сказали: «От який! хіба діди та батьки дурніші були, що не

пускали в люди навіть граматки без предисловія». Так, далебі, так, вибачайте, треба предисловіє.
Так як же його скомпоновать? Щоб, знаєте, не було і кривди, щоб не було і правди, а так, як всі
предисловія компонуються. Хоч убий, не вмію; треба б хвалить, так сором, а гудить не хочеться.
Начнем же убо начало книги сице: весело подивиться на сліпого кобзаря, як він собі сидить з

хлопцем, сліпий, під тином, і весело послухать його, як він заспіває думу про те, що давно діялось,
як боролися ляхи з козаками; весело... а все-таки скажеш: «Слава Богу, що минуло», — а надто як

згадаєш, що ми одної матері діти, що всі ми слав’яне. Серце болить, а розказувать треба: нехай
бачать сини і внуки, що батьки їх помилялись, нехай братаються знову з своїми ворогами. Нехай
житом-пшеницею, як золотом покрита, не розмежованою останеться навіки од моря і до моря

слав’янськая земля. Про те, що діялось на Украйні 1768 року, розказую так, як чув од старих людей;
надрюкованого і критикованого нічого не читав, бо, здається, і нема нічого. Галайда вполовину

видуманий, а смерть вільшанського титаря правдива, бо ще є люди, которі його знали. Гонта і

Залізняк, отамани того кровавого діла, може, виведені в мене не так, як вони були, — за це не

ручаюсь. Дід мій, нехай здоров буде, коли зачина розказувать що-небудь таке, що не сам бачив, а
чув, то спершу скаже: «Коли старі люди брешуть, то й я з ними».

[2]ПАНОВЕ СУБСКРИБЕНТИ!

«Бачимо, бачимо, що одурив, та ще хоче і одбрехаться!» Отак ви вслух подумаєте, як прочитаєте
мої «Гайдамаки». Панове громадо! далебі, не брешу. Ось бачите що! Я думав, і дуже хотілось
мені надрюковать ваші козацькі імена рядочком гарненько; уже, було, і найшлося їх десятків зо

два, зо три. Слухаю, виходить разномова: один каже — «треба», другий каже — «не треба»,
третій — нічого не каже. Я думав: «Що тут робить на світі?» Взяв та й проциндрив гарненько ті
гроші, що треба було заплатить за аркуш надрюкованого паперу, а до вас і ну писать оцю цидулу!
Все б то це нічого! Чого не трапляється на віку! Все буває, як на довгій ниві. Та ось лихо мені на
безголов’я! Єсть ще і такі паничі, що соромились свою благородну фамілію (Кирпа-Гнучкошиєнко-
в) і надрюковать в мужицькій книжці. Далебі, правда!

Т. Шевченко

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev504.htm

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev505.htm

1.7.33 15 жовтня 1857 року (2007-10-15 12:00)

15 [октября]

При ветре и морозе нарисовал вид двух безыменных башен, часть Кремлевской стены и вид

на Заочье. В целом вышел порядочный рисунок. Я тороплюся сде[ла]ть побольше эскизов на
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случай, если придется мне здесь зазимовать, так чтобы была хоть какая-нибудь работа. Обедал
у Н. К. Якоби. Первую часть вечера провел у Брылкиных, а вторую с Овсянниковым в клубе

за «Пчелой» и бутылкой эля. В клубе познакомился с некоим г. Варенцовым. Это инспектор

института благородного при здешней гимназии и товарищ по университету Н. И. Костомарова.
От него я узнал, что Костомаров еще не возвратился из-за границы в Саратов и что Кулиш издал

второй том «Записок о Южной Руси».

15 жовтня

...нарисовал вид двух безыменных башень, часть Кремлевской стены и вид на Заочье. —
Закінчений малюнок з авторською назвою «Вид на Заочье» згадується у статті В. Горленка

«Картины, рисунки, офортыШевченка» серед акварелей і сепій, що належали В. М. Лазаревському
(Киевская старина. — 1888. — № 6. — С. 83); нині цей малюнок не розшуканий. Імовірно, що у
запису йдеться про іншу початкову зарисовку. Заоччя — район Нижнього Новгорода за Окою.
...за «Пчелой»... — «Северная пчела», російська політична і літературна газета; виходила в

Петербурзі з 1825 по 1864 р. Була єдиною приватною газетою в Росії, що мала право давати

політичну інформацію.
...за... бутылкой эля. — Тобто світлого густого англійського пива.
Варенцов Віктор Гаврилович (1825 — 1867) — педагог, фольклорист і перекладач. Закінчив

Казанський університет. Під час учителювання в саратовських гімназіях познайомився з М. Г.
Чернишевським і посів у гімназії його місце, зблизився з М. І. Костомаровим. 16 березня 1857
р. В. Г. Варенцов був призначений інспектором Нижньогородського дворянського інституту.
21 листопада 1857 р. затверджений ад’юнктом на кафедрі російської словесності Казанського

університету.
...Кулиш издал второй том «Записок о Южной Руси». — Другий том цього видання вийшов у

1857 р. Користуючись інформацією В. Г. Варенцова, Шевченко в листі до М. М. Лазаревського
від 19 жовтня 1857 р. просив передати П. О. Кулішеві прохання надіслати йому обидва томи

«Записок о Южной Руси».

1.7.34 Мар’яна-черниця. Поема. 22 листопада 1841 р. С.-Петербург (2007-10-16 07:30)

Санкт-Петербург, 22 листопада 1841 р.

( [1]Мар’яна-черниця )

* *

НАЧЕРКИ НА ПОЛЯХ РУКОПИСУ ПОЕМИ «МАР’ЯНА-ЧЕРНИЦЯ». Чорнило. [Н. п. 22.ХІ
1841].
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[2]

[3]
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[4]

[5]
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[6]

[7]
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[8]

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev119.htm

2. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/azGZsD6gw02SNYO8KRvmSQ?feat=embedwebsite

3. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/V9lTkEmhKup7xWY40FDTcQ?feat=embedwebsite

4. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/UBI7SiMVjmhlUkLeLOtDdQ?feat=embedwebsite

5. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/AqnVxjXRwbcywKBRceK6uQ?feat=embedwebsite

6. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/rFjzKcNoE8QEfWIn6KW29g?feat=embedwebsite

7. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/dHQMcb-wbpgd3jJR0smVQA?feat=embedwebsite

8. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/V5v0TaQ_2A5PH2nN_r_0dA?feat=embedwebsite

1.7.35 16 жовтня 1857 року (2007-10-16 12:00)

16 [октября]

От нечего делать зашел я сегодня к Варенцову. Заговорили, разумеется, о Костомарове, и

он сообщил мне (по известиям, полученным им из Москвы), что будто бы в Москве между

молодежью ходит письмо Костомарова, адресованное на имя государя. Письмо, исполненное
всякой истины и вообще пространнее и разумнее письма Герцена, адресованного тому же лицу.
Письмо Костомарова якобы написано из Лондона. Если это правда, то наверное можно сказать,
что Н[иколай] И[ванович] сопричтен к собору наших заграничных апостолов. Благослови его,
Господи, на сем великом поприще!
От Варенцова зашел я к новому знакомому, некоему Петру Петровичу Голиховскому, милому,
любезному человеку. Он здесь мимоездом из Питера в Екатеринбург. Он отрекомендовал

меня своей эффектной красавице жене. Она — мужественная брюнетка, родом молдаванка,
и такой страстно-чувственно-электризующей красоты, какой я не встречал еще на своем веку.
Удивительная огненная женщина. П. П. Голиховский между прочим сообщил мне, что в

Париже образовался русский журнал под названием «Посредник», редактор Сазонов. Главная

цель журнала — быть посредником между лондонскими периодическими изданиями Искандера
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и русским правительством и еще — обнаруживать подлости «Пчелы», «Le Nord» и вообще

правительственные гадости. Прекрасное намерение. Жаль, что это не в Брюсселе или не в

Женеве. В Париже как раз коронованный Картуш по-дружески прихлопнет это новорожденное

дитя святой истины.
От красавицы Голиховской зашел я к красавице Поповой и остался у нее обедать. Но эта красавица
не молдаванке чета, она показалась мне сладкою, мягкою, роскошною, но далеко не такою полною

жизни красавицей, как бурная, огненная молдаванка.
После обеда у Поповых зашел я к Н. К. Якоби и познакомился у него с некоим

симбирским барином Киндяковым, родственником Тимашева, теперешнего начальника штаба

корпуса жандармов. Так как Киндяков едет в Петербург, то я и попросил его узнать от своего

родственника, долго ли еще продлится мое изгнание и могу ли я когда-нибудь надеяться на

совершенную свободу?
У Якоби же встретился я и благоговейно познакомился с возвращающимся из Сибири

декабристом, с Иваном Александровичем Анненковым. Седой, величественный, кроткий

изгнанник в речах своих не обнаруживает и тени ожесточения против своих жестоких судей,
даже добродушно подтрунивает над фаворитами коронованного фельдфебеля, Чернышевым и

Левашевым, председателями тогдашнего верховного суда. Благоговею перед тобою, один из

первозванных наших апостолов!
Говорили о возвратившемся из изгнания Николае Тургеневе, о его книге, говорили о многом и о

многих, и в первом часу ночи разошлись, сказавши до свидания.

16 жовтня

...в Москве между молодежью ходит письмо Костомарова, адресованное на имя государя. —
Чутки про такий лист не відповідали дійсності і виникли, можливо, на тій підставі, що М. І.
Костомаров у цей час перебував за кордоном, зокрема в Лондоні, де жив О. І. Герцен.
...разумнее письма Герцена... — Йдеться про «Письмо к императору Александру Второму»,
опубліковане в «Полярной звезде на 1855 год», в якому висловлені міркування О. I. Герцена щодо
можливості «реформи зверху» в інтересах селянства.
Голяховський Петро Петрович — петербурзький чиновник, колезький секретар. У службових

справах він неодноразово приїздив до Нижнього Новгорода.
...русский журнал под названием «Посредник», редактор Сазонов. — Чутки про видання журналу

«Посредник» були безпідставні. Сазонов Микола Іванович (1815 — 1862) — університетський

товариш О. І. Герцена, політичний емігрант, звернувся в цей час до уряду з проханням дозволити

йому повернутися на батьківщину.
«Le Nord» — російська урядова газета, виходила з 1855 р. в Брюсселі французькою мовою.
...коронованный Картуш... — Ім’ям французького розбійника XVIII ст. Шевченко називає

Наполеона III (1808 — 1873), який 2 грудня 1851 р. вчинив державний переворот, ліквідував у

Франції республіканський лад і проголосив себе імператором.
Киндяков Олександр Львович (1805 — 1884) — поміщик Симбірської губернії.
Тимашев Олександр Єгорович (1818 — 1893) — начальник штабу корпусу жандармів, генерал-
лейтенант.
Анненков Іван Олександрович (1802 — 1878) — декабрист, член Північного товариства. Був

засуджений на двадцятирічну каторгу, відбував її в Нерчинських копальнях. Коли термін каторжних
робіт був скорочений до десяти років, отримав дозвіл поселитися спочатку в селі Бєльському

Іркутської губернії, потім у місті Туринську Тобольської губернії. У 1839 р. його прийняли на

службу в туринський земський суд, а звідти перевели до Тобольська. Після амністії 1856 р. І.
О. Анненков одержав можливість виїхати з Сибіру і 1857 р. був призначений чиновником для

особливих доручень при нижньогородському губернаторі.
Чернишов Олександр Іванович (1786 — 1857) — князь, з 1832 р. — військовий міністр, а з 1848 р.
— голова Державної ради; у 1825 — 1826 рр. був членом слідчої комісії і верховного суду в справі

декабристів.
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Левашов Василь Васильович (1783 — 1848) — граф, член верховного суду в справі декабристів,
згодом голова Державної ради і кабінету міністрів. Говорили о ... Николае Тургеневе, о его

книге... — Тургенев Микола Іванович (1789 — 1871) — російський економіст, член Північного

товариства декабристів. У 1824 р. виїхав за кордон. Царський уряд заочно засудив його до

страти, потім страту замінив довічною каторгою. З 1826 р. — політичний емігрант. З травня по
липень 1857 р. Тургенев перебував у Росії. Книжка, про яку йдеться в записі, — тритомна праця

«Russie et le Russes» («Росія і росіяни»), видана 1847 р. в Парижі.

Варіанти:
далеко не такою огненная молдаванка. / далеко не огненною

против своих жестоких судей / против своих не [милосердных?]

1.7.36 4. Г. Ф. КВІТКА-ОСНОВ’ЯНЕНКО. 22 листопада 1841. Основа
(2007-10-17 07:50)

22 ноября [18]41. Основа.

Будьте з пилипівкою здорові, мій любезний паночку! Спасибі Вам за Ваше письмо і

усяку добру мову, написану там. Читав у «Лит[ературной] газете», що Ваша дівчина,
що через тин ворожила у циганки, придалась, та й зрадовався, бо я так і надіявся.
Спасибі Вам, що не дивитесь у вічі отим дурням, кацапам, що, не вмівши нашої мови і
не розібравши у неї нічого, кричать, мов жиди у шабаш: «Штьо да штьо эта навернякано?
Мы не понимаем-ста ничаво!» Спасибі, що плюєте на се та не перестаєте писати.
Пишіть, пишіть; нехай Вам Господь поможе. Велике спасибі скажу, коли пришлете хоч
подивитись, а вже не втерплю, прочитаю. Та де ж Ваші білети? Пишете, що посилаєте
єсте, та й нема. Чурхніть кете їх до нас. Може таки який-небудь десяток збудемо. Аж
тричі спасибі попереду кажу за обіцянку намальовати мою сотниківну; се як змалюєте та
пришлете, то ще дужче дяковати буду за добру Вашу пам’ять і, дивлячися і любуючися
на неї, буду завсігда дяковати Вам.
А нуте, тепер є пильнеє діло до Вас. Глядіть же, зробіть по-нашому, а не по-
кацаповському, скажіть: «Добре» та й зробіть хутенько. Знайшовся і в нас парень-
друзяка, до діла штепний, та й хоче збити збірник, по-панському «альманах», і дав
йому імення «Молодик», і хоче назбирати усяких штучок, і по-московському і по-нашому
написаних. Московські штучки і вірші є преотменные-ста, а з правди, усі перших писачок,
усі шлють йому, так наських ще трошки. Будьте ласкаві, пришліть йому яку думку

Вашу або відірвіть від готового чого який шматочок та й пришліть на моє ім’я аж у

самісінький Харків. Велике Вам спасибі скаже!
Об сім попросіть від мене і від усіх, люблящих читати усе добрее, нашого Евгения

Павловича Гребенку, нехай утне яку приказку наську. Не будете жалковати, у чесній
кампанії та між добрими людьми будете. Та коли б хутенько, бо вже скоро відошле у
цензуру. Зділайте милость, іще скажіть пану Гребенке, що його білети не дуже повзуть
з рук. Тільки скажеш кому, то зараз і втнуть: «Знаєм ми сю; се петербуржці. А де їх

«Історія руського народу»? А де п’яте, десяте?» То й кажеш: «Та ні, батечки! Се вже

не... се добра, чесна, правдива душа, не збреше». Так ні: «Подай книжку, озьму і

гроші знесу». От якої співають. Та коли хоче і наш край наділити своїм «Богданом»,
то нехай присила, зараз збудемо. А «Ластівки» його нема тут овсі. Покланявся Вам

пан Артемовський. Я йому казав, що Ви писали про нього, а він сказав: «Ні, я тільки
прочитав його «Кобзаря» та й знаю, яку він має душу, і яке серце в нього, і знаю його
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думки». Отак казав. А пан Корсун троха сам не писав до Вас. От і усе. Бувайте здорові
і не переставайте любити і не забувайте щиро Вам преданного

Григорія Квітки.

Коментарі:

Подається за публікацією: Україна. — 1925. — № 1/2. — С. 84 — 85 (публікація М. М.
Новицького), де лист надруковано за автографом, нині не відомим.
Вперше надруковано: Киевская старина. — 1900. — №9. — С. 298 — 300, з пропусками і

неточностями в тексті.
Дата в автографі, як її відтворено в журналі «Україна»: «22 ноября [18]41. Основа».
Відповідь на лист Шевченка (орієнтовно з початку листопада 1841 р.), що не зберігся.
Відповідь Шевченка — [1]лист від 8 грудня 1841 р. з Петербурга.

Пилипівка — різдвяний піст (з 15 листопада по 25 грудня за ст. ст.).
Спасибі Вам за Ваше письмо... — Лист Шевченка не відомий. Як видно з коментованого листа

Г. Ф. Квггки-Основ’яненка, поет писав, зокрема, про свій намір надісдати йому передплатні

квитки на поему «Гайдамаки» Рукопис її Щевченко подав до Петербурзького цензурного комітету

8 листопада 1841 р. (див.: Бородін В. С. Т. Г. Шевченко і царська цензура: Дослідження та

документи. 1840 — 1862 роки. — С. 81), тому можна вважати, що й лист написано саме в цей

період.
Читав у «Лит[ературной] газете», що Ваша дівчина ... придалась... — Йдеться про малюнок

Шевченка [2]«Циганка-ворожка», відзначений [3]26 вересня 1841 р. Радою Академії мистецтв

срібною медаллю другого ступеня (див.: Тарас Щевченко: Документи та матеріали до біографії.
— С. 35), який експонувався на виставці, влаштованій під час загальних зборів Академії мистецтв
[4]28 вересня 1841 р. Повідомлення про академічну виставку подали «Художественная газета»
(1841. — № 19. — С. 7 — 8) та «Литературна газета» (1841. — № 113). В останній

вміщено [5]«Лист у Москву», автор якого (підписаний криптонімом: «А. А — въ»), оглядаючи
виставку, виділив, зокрема, картину О. М. Максимова і «Циганку-ворожку» Шевченка: «Между

живописными произведениями [...] очень мила девочка с булкою в руке Максимова и цыганка,
гадающая малороссийской девушке; но у девушки, мне кажется, мало выражения в лице. Вообще
можно заметить, что ученики К. Брюллова подражают профессору в колорите и прекрасно

делают: художник должен изучать природу, а Брюллов — сам — природа».
Спасибі Вам, що не дивитесь у вічі отим дурням... — Маються на увазі рецензенти, які у відзивах
про «Кобзар» (Спб., 1840) Шевченка ([6]Библиотека для чтения. — 1840. — Т. 39. —№6. — С. 14
— 16; [7]Сын Отечества. — 1840. —№ 4. — С. 836 — 837; Северная пчела. — 1840. —№ 101. — 7
мая, та ін.) так чи інакше висловлювали то жаль, то осуд, то роздратування тим, що книжка, автор
якої володів безперечним, непідробним талантом, написана і видана українською мовою, і радили
йому писати «загальнозрозуміло» російською мовою. Обурення подібними виступами рецензентів,
яким ділиться з Шевченком у своєму листі Г. Ф. Квітка-Основ’яненко, не обмежується одним-
двома критиками, а стосується самої тенденції не визнавати, заперечувати можливість розвитку

української літератури і літературної мови. У даному випадку письменник має на увазі [8]О.
І. Сенковського. Його ворожим, зневажливим ставленням до української літературної мови і

літератури, виявленим у рецензії на «Кобзар» 1840 р., Г. Ф. Квітка-Основ’яненко обурювався

і в листі до М. О. Максимовича від 13 серпня 1840 р.: «Да и к чему мы занимаемся своим

правописанием, когда велии мудрецы проповедуют, что и языка такого нет, а мы русские слова,
формы переворачиваем в свои хохлатые, бородатые и проч.» (Г. Ф. Квітка-Основ’яненко. Зібр.
творів : У 7-ми т. — Т. 7. — С. 259). Тут письменник оскаржує таке місце рецензії О.
І. Сенковського, майже дослівно цитуючи окремі вислови: «Малороссийские поэты, как нам

кажется, не довольно обращают внимания на то, что они часто пишут таким наречием, которого
даже не существует в России: они без церемонии переделывают великорусские слова и фразы на

малорусский манер, создают себе язык небывалый, которого ни одна из всевозможных Россий,
— ни великая, ни средняя, ни малая, ни белая, ни черная, ни красная, ни новая, ни старая, — не
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могут признать за свой, и на этой помеси слов, хохлатых и бородатых, бритых и небритых, южных
и северных, на этом гибридном диалекте хотят достигнуть поэтической славы» (Библиотека для
чтения. — 1840. — Т. 39. — № 6. — С. 15). «Смех писать, — продовжував з сарказмом Г.
Ф. Квітка-Основ’яненко, — но размысливши, горюешь!... И это пишет во всеуслышание муж,
славящийся ученостью». «Спасибі вам і панові Артемовському (П. П. Гулаку-Артемовському. —
Ред.) за ласкаве слово. І спасибі всім тим, хто пише по-нашому або про наше», — писав Шевченко

у листі-відповіді. Різку відсіч літературним критикам, які радили йому писати російською мовою,
Шевченко тоді ж дав у вступі до поеми «Гайдамаки».
Велике спасибі скажу, коли пришлете хоч подивитись, а вже не втерплю, прочитаю. Та де ж Ваші

білети? — Йдеться про поему «Гайдамаки», яка перебувала тоді на розгляді цензури і одержати

яку від Шевченка сподівався Г. Ф. Квітка-Основ’яненко. Невдовзі перед тим він познайомився з

частиною поеми, надісланою йому Шевченком у рукопису (див. [9]лист Г. Ф. Квітки-Основ’яненка
до Шевченка від 22 березня 1841 р. та коментар до нього).
Аж тричі спасибі ... за обіцянку намальовати мою сотниківну... — В листі до Г. Ф. Квітки-
Основ’яненка [10]від 19 лютого 1841 р. Шевченко висловлював намір виконати ілюстрацію

до творів письменника («намалюю... або «Марусю», або «Сердешну Оксану»... або «Панну
сотниківну»). Цілком імовірно, що йшлося про це і в листі, який не зберігся.
Знайшовся і в нас парень-друзяка... хоче збити збірник... —Йдеться про проект видання в Харкові

літературного альманаху, складений І. Є. Бецьким (певною мірою за участю Г. Ф. Квітки-
Основ’яненка). І. Є. Бецький (1818 — 1890) — незаконнонароджений син дипломата князя Ю. І.
Трубецького; виховувався в пансіонаті М. П. Погодіна, з яким мав постійні інтенсивні листовні

зв’язки Г. Ф. Квітка-Основ’яненко, в 1833 — 1842 рр. вчився в Московському та Харківському

університетах, у 1843 — 1845 рр. служив у Харківському дворянському депутатському зібранні.
Г. Ф. Квітка-Основ’яненко сприяв і допомагав І. Є. Бецькому у виданні перших двох випусків

альманаху, підказавши й саму його назву— «Молодик». Перші два випуски (частини) «Молодика»
(1843) та третій (1844) вийшли в Харкові, четвертий (останній 1844 р.) — у Петербурзі. Див.:
Срезневский В. И. И. Е. Бецкий — издатель «Молодика» // Журнал Министерства народного

просвещения. — 1900. —№ 12; Мстиславская Е. П. Архив и коллекция И. Е. Бецкого // Записки
Отдела рукописей (Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина). — М., 1979. — Вып.
40. — С. 58 — 102.
...пришліть йому яку думку Вашу або відірвіть від готового чого який шматочок... — У листі-
відповіді Шевченко повідомив Г. Ф. Квітку-Основ’яненка, що посилає на його прохання баладу

«Ганнуся», тобто «Утоплену», та уривок з драми «Невеста» — «Песню караульного у тюрьмы».
Остання не була надрукована в «Молодику». В другому випуску альманаху вміщено три твори

Шевченка: вже згадана балада «Утоплена», а також «Думка» («Тяжко-важко в світі жити...») та
«Н. Маркевичу» (Молодик на 1843 год, украинский литературный сборник, издаваемый И. Е.
Бецким. — Харьков, 1843. — Ч. 2. — С. 91 — 92, 108 — 109, 114 — 121).
...нехай утне яку прикажу наську... — У першому випуску альманаху надруковано поезію Є. П.
Гребінки «Ліс» (Молодик. — Харьков, 1843. — Ч. 2. — С. 341 — 342). Із запрошенням узяти

участь у «Молодику» Г. Ф: Квітка-Основ’яненко звертався і безпосередньо до Є. П. Гребінки.
Лист не зберігся, але згадується І. Є. Бецьким в листі до М. П. Погодіна від 29 листопада

1842 р.: «Нет ли у Максимовича (М. М. Максимовича. — Ред.) чего касательно Малороссии?
К Гребенке и Шевченке Квитка написал, не знаю, что будет» (РДБ. Ф. 231. Розділ II. Тека 4.
№ 144). П. Міллер, який допомагав збирати матеріали до «Молодика» в Петербурзі, писав І.
Є. Бецькому 18 грудня 1841 р.: «Гребенка, нет сомнения, с радостью примет участие в вашем

издании: Владиславлев мне поручился за него» (РДБ. Ф. 178. Картон 7. № 16).
...скажіть пану Гребенке, що його білети не дуже повзуть з рук. — Йдеться про передплатні

квитки на поему Є. П. Гребінки «Богдан», уривки з якої друкувалися в 1839 — 1840 рр. у журналі
«Современник» (Т. XIV. — Отд. III. — С. 137 — 141; Т. XVII. — Отд. III. — С. 126 — 128), 1841
р. — в журналі «Пантеон» (Ч. 1. — № 1, — Отд. II — С. 38 — 40) та «Литературной газете» (№
13. — С. 49). Повністю поема була опублікована в журналі «Библиотека для чтения» (1843. —
Т. LXI. — № 2. — Отд. 1. — С. 149 — 206), того ж року вийшла окремим виданням: Богдан.
Сцены из жизни малороссийского гетмана Зиновия Хмельницкого. Сочинение Е. Гребенки. —
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Спб., 1843. В типографии А. Бородина и К°.
А де їх «Історія руського народу»? — Мається на увазі шеститомна «История русского народа»
М. О. Полевого (1796 — 1846), що виходила протягом 1829 — 1839 рр. з великими перервами.
...наш край... — Тобто Харків і Слобожанщина.
А «Ластівки» його нема тут овсі. — Альманах «Ластівка» випущено у світ тиражем 1000
примірників 27 квітня 1841 року (ЦДІА Росії. Ф. 777. Оп. 27. № 273. Арк. 21 звор.; ДПБ.
Ф. 341. № 443. Арк. 1).
Пан Артемовський — П. П. Гулак-Артемовський.
Пан Корсун — О. О. Корсун.

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/85763.html

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/79699.html

3. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/79251.html

4. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/79251.html

5. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/79699.html

6. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/59551.html

7. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/65110.html

8. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/59551.html

9. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/75441.html

10. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/74296.html

1.7.37 17 жовтня 1857 року (2007-10-17 13:00)

17 [октября]

Сегодня получил письмо от М. Лазаревского и два письма от милого моего, неизменного

Залецкого. Лазаревский пишет, что он виделся с графиней Настасией Ивановной и что они

усоветовали, в случае воспрещения мне въезда в столицу, просить письмом графа Ф[едора]
П[етровича], чтобы он исходатайствовал мне это разрешение через президента нашего М[арию]
Н[иколаевну] для Академии художеств, классы которой я буду с любовию посещать, как было во

время оно. Добрые, благородные мои заступники и советники.
Залецкий, кроме обыкновенного своего сердечно-искреннего прелюдия, пишет, что рисунки

мои получил все сполна, что некоторые из них уже пристроил в добрые руки и деньги 150
рублей переслал на имя Лазаревского. Неутомимый друг! Знакомит он меня еще с какой-то
своей землячкой-литвинкой, недавно возвратившейся из Италии с огромным грузом изящных

произведений. Для меня и за глаза подобные явления очаровательны, и я сердечно благодарю

моего друга за это письменное знакомство.
Что значит, что Кухаренко мне не пишет? Неужели он не получил моего поличия и мою

«Москалеву криныцю»? Это было бы ужасно досадно.
Упившись чтением этих дружеских милых

посланий, вечером, вместе с Овсянниковым, отправились мы к огненной молдаванке. Страшная,
невиданная женщина! Намагнетизировавшись хорошенько, мы пожелали ей счастливой дороги до

нелюбимого ею Екатеринбурга и расстались, быть может, навсегда. Чудная женщина! Неужели

кровь древних сабинок так всемогуще бесконечно жива? Выходит, что так.

17 жовтня

Сегодня получил письмо от М. Лазаревского и два письма от милого моего, неизменного

Залецкого. — Лист М. М. Лазаревського, датований 12 жовтня 1857 р. (Листи до Тараса

Шевченка. — С. 87 — 88), був відповіддю на лист Шевченка від 8 жовтня 1857 р. М. М.
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Лазаревський надіслав також два листи Бр. Залеського — від 20 серпня і 15 вересня 1857 р., які
були відправлені Бр. Залеським до Петербурга, оскільки він не знав про затримку Шевченка в

Нижньому Новгороді (Там само. — С. 85 — 87).
...через президента нашего М[арию] Н[иколаевну]... — Велику княгиню Марію Миколаївну (1819
— 1876), сестру Олександра II, яка з 1852 по 1876 р. була президентом Академії мистецтв і головою

Товариства заохочування художників. Шевченко вперше згадав про неї у листі до ф. П. Толстого
від 12 квітня 1855 р., де просив виклопотати йому через Марію Миколаївну дозвіл повернутися

до Петербурга. На початку 1858 р. велика княгиня сприяла отриманню Шевченком дозволу на

проживання в Петербурзі (під поліцейським наглядом).
...рисунки мои получил все сполна... — Бр. Залеський був головним посередником Шевченка у

справі розповсюдження і реалізації його мистецьких творів. У листі від 20 серпня він писав про

успішний продаж малюнків «Дочка Хіоського гончаря», «Сцена з казарми», «Щасливий ловець»,
«Молитва по вмерлих», а також про плани продажу сімнадцяти малюнків, виконаних під час

експедиції в Каратау (Листи до Тараса Шевченка. — С 85 — 86).
...с какой-то своей землячкой-литвинкой... — Йдеться про Гелену Скірмунт, яка придбала сепії
Шевченка «Дочка Хіоського гончаря» і «Сцена з казарми» (Листи до Тараса Шевченка. — С 86).
Місцезнаходження їх тепер невідоме.
...что Кухаренко мне не пишет? — Шевченко стурбований тим, що не отримав відповіді на лист
до Я. Г. Кухаренка від 5 червня 1857 р. з додатком другої редакції «Москалевої криниці», а також
поеми «Чернець» і вірша «Вечір» («Садок вишневий коло хати...»). Я. Г. Кухаренко відповів ще
7 серпня 1857 р. (Листи до Тараса Шевченка. — С. 84 — 85), але до адресата лист дійшов лише
10 лютого 1858 р.
...до нелюбимого ею Екатеринбурга... — З XIX ст. — адміністративний центр уральської гірничої

промисловості. Голяховські їхали до Єкатеринбурга у зв’язку з тим, що при транспортуванні

вантажів на один з єкатеринбурзьких стеаринових заводів зникло кілька ящиків і бочок очікуваної

там продукції, і П. П. Голяховському було доручено розслідування цієї справи (РДІА, ф. 101, оп.
1, спр. 684, арк. 50 — 53).
...кровь древних сабинок... — Сабіни — давньоіталійські племена, які відіграли велику роль у

створенні римської народності. Відома легенда про те, як під час свята, влаштованого Ромулом,
чоловіки Рима вкрали дівчат, запрошених на свято. Особливим успіхом користувалися сабінські

дівчата, що відзначалися красою і темпераментом. У «вогненній молдаванці» Шевченко побачив

живі риси легендарних сабінок (чи сабінянок). Очевидно, Шевченко мав на увазі й те, що предки
молдаван походили від давнього корінного населення Дакії — римської провінції, що займала

частину території сучасної Румунії.

Варіанти:
пишет, что рисунки / пишет мне

1.7.38 Лист М. Максимовича до Г. Квітки-Основ’яненка про український правопис.
1841 (2007-10-17 17:00)

( [1]Михаилъ Максимовичъ. О правописаніи Малороссійскаго языка: Письмо къ Основьяненку )

1. http://litopys.org.ua/rizne/maks_osn.htm

1.7.39 Екзаменаційний список. 28 листопада 1841 р. (2007-10-18 08:00)

№ 79. 1841 р., листопада 28. Екзаменаційний список учнів натурного класу Академії мистецтв
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Список

вольноприходящим ученикам и[мператорской] А[кадемии] х[удожеств], получивших №№ по

рисовальному экзамену, происходившему сего ноября 28 числа 1841 года

За рисунки с натуры

2. Молдавский

4. Ковригин
5. Шевченко

6. Капков
7. Тихобразов
8. Авнатамов
9. Михайлов

10. Жарков

11. Захаров, Ершов
12. Лебедянцов
13. Волосков
14. Меликов

15. Колокольников
16. Антонов
17. Берестов, Горонович
17. Борисов
18. Хрисанфов
19. Григорович
20. Корицкий
21. Денфер
25. Вебель
27. Шильцов

29. Могутов, Воробьев
29. Дементьев
31. Горецкий
32. Шведе

33. Ставассер, Скосырев
34. Боржевский
40. Воскресенский

ЦДІА СРСР, ф. 789, оп. 19, спр. 723, арк. 76. Оригінал.

ЖІНОЧИЙ ПОРТРЕТ. Ескізи. Олівець. [1839-1843].
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[1]

[2]

1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/YHVNRQdcV82tqrBE61DZAA?feat=embedwebsite

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7248.htm

1.7.40 18 жовтня 1857 року (2007-10-18 10:00)

18 [октября]

Написал и отослал письма моим милым друзьям М. Лазаревскому и Б. Залецкому.
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18 жовтня

Написал и отослал письма... — Йдеться про листи до М. М. Лазаревського від 19 жовтня та

до Бр. Залеського. Останній не відомий; про його зміст можна скласти уявлення з відповіді Бр.
Залеського від 5 листопада 1857 р. (Листи до Тараса Шевченка. — С. 89 — 91).

1.7.41 Никита Гайдай. 1841 р., С-Петербург (2007-10-19 07:00)

1841 р., С-Петербург

В ком нет любви к стране родной,
Те сердцем нищие калеки,
Ничтожные в своих делах

И суетны в ничтожной славе.

( [1]Никита Гайдай )

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev301.htm

1.7.42 19 жовтня 1857 року (2007-10-19 12:00)

19 [октября]

В клубе великолепный обед с музыкою и повальная гомерическая попойка...

1.7.43 Записи цензурного комітету про поему Гайдамаки (2007-10-20 07:00)

№ 80. 1841 р., листопада 11 — грудня 1. Запис у реєстрі Петербурзького цензурного комітету

про рукопис поеми Шевченка «Гайдамаки»

№ Время вступления Заглавие книги или рукописи, имя сочинителя,
переводчика или издателя Число страниц От кого представлена Когда

отдана ценсору Время одобрения или неодобрения Имя ценсора Время

обратной выдачи Расписка получившего Когда поступила в ценсуру по

напечатании и № билета, выданного на выпуск в свет

412 [Ноября 11] Гайдамаки, поэма Т. Шевченка 166 От г. Шевченка

Ноября] 11 Ноября 29 Корсаков 1 декабря Получил Г. Шевченко 1

ЦДІА СРСР, ф. 777, оп. 27, № 205, арк. 35 зв., 36. Оригінал.
1 Підпис Шевченка.
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№ 81. 1841 р., листопада 30 1. Запис про рукопис поеми Шевченка «Гайдамаки» в реєстрі,
поданому Петербурзьким цензурним комітетом до Головного управління цензури

№ Время вступления Заглавие рукописи или печатной книги и от кого

представлена Число страниц Время одобрения или неодобрения Имя

ценсора, подписавшего оную

412 [Ноября]11 Гайдамаки, поэма Т. Шевченка — от г. Шевченка 166
[Ноября] 29 Корсаков

ЦДІА СРСР, ф. 772, оп. 1,№ 1414, арк. 116. Оригінал. 1 Дата супровідного листа Петербурзького

цензурного комітету до Головного управління цензури (див. там же, арк. 114).

1.7.44 20 жовтня 1857 року (неділя) (2007-10-20 12:00)

20 [октября]

Ночь и следующие сутки провел в очаровательном семействе madame Гильде.

Наступний запис [1]22 жовтня.

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/86136.html

1.7.45 Спомин В. Г. Шевченка (2007-10-21 07:00)

* *

...Добре пам’ятаю, що, напечатавши вперше своїх «Гайдамаків», він переслав мені їх, надписавши:
«Братові Варфоломею Шевченку на завічну знаємність».

В. Г. Ш[евченко], Споминки про Тараса Григоровича Шевченка, журн. «Правда», 1876, № 1,
стор. 25. Див. [1]повний текст.

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/spog04.htm

1.7.46 Утоплена. 8 грудня 1841 року., С.-Петербург (2007-10-22 08:00)

8 грудня 1841 року., С.-Петербург.

( [1]Утоплена )

[2]Песня караульного у тюрьмы из драмы «Невеста»

535

http://community.livejournal.com/ua_kobzar/86136.html
http://litopys.org.ua/shevchenko/spog04.htm


Старый гордый воевода

Ровно на четыре года

Ушел на войну.
И дубовыми дверями,
И тяжелыми замками

Запер он жену.
Старый, стало быть, ревнивый,
Бьется долго и ретиво.
Кончилась война,
И прошли четыре года.
Возвратился воевода.
А жена? Она

Погрустила и решила:
Окно в двери превратила.
И проходит год —
Пеленает сына Яна,
Да про старого про пана

Песенку поет:

«Ой баю, баю, сын мой, Ян мой милый!
Когда б воеводу татары убили,
Татары убили или волки съели!
Ой баю, баю, на мягкой постели».

Примітка [[3]Коментар]

З листа до Г. Ф. Квітки-Основ’яненка від [4]8 грудня 1841 р. можна зрозуміти, що драма «Невеста»
постала з переробленої трагедії [5]«Никита Гайдай». Хоча зі [6]спогадів А. О. Козачковського

можна зробити висновок, що порівняно з п’єсою «Никита Гайдай» драма «Невеста» — новий або

ґрунтовно перероблений твір. Відомий нам невеликий уривок, який являє собою автономний,
вписаний у текст п’єси епізод, не прояснює цього питання. Тому, за традицією видань творів

Шевченка, «Песня караульного у тюрьмы» друкується як фрагмент відмінного від «трагедії»
«Никита Гайдай» твору — драми «Невеста».

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev120.htm

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev302.htm

3. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev314.htm

4. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/85763.html

5. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/84428.html

6. http://litopys.org.ua/shevchenko/spog19.htm

1.7.47 4. ЛИСТ ДО Г. Ф. КВІТКИ-ОСНОВ’ЯНЕНКА. 8 грудня 1841. С.-Петербург
(2007-10-22 10:25)

С.-Петербург. 8 декабря 1841.

Вибачайте, батечку, що найшлося, те і посилаю, а «Ганнусю» сьогодня нашвидку скомпонував,
та і сам не знаю, чи до ладу, чи ні. Подивіться ви на неї гарненько та й скажіть щиру правду, як
побачите, що вона вже дуже безецна (бо вона мені так здається), то не давайте й дрюкувать. Нехай
іде відкіль взялася. Ще посилаю вам кацапські вірші своєї роботи. Коли доладне що, то дрюкуйте,
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а коли ні, то закуріть люльку, коли люльку курите. Це, бачте, пісня з моєї драми «Невеста», що я
писав до вас, трагедія «Никита Гайдай». Я перемайстрував її в драму. Я ще одну драму майструю.
Назоветься «Слепая красавица». Не знаю, що з неї буде, боюсь, щоб не сказали москалі mauvais
sujet, бо вона, бачте, з українського простого биту. Ну, та цур їм, москалям. Посилаю вам билеты

на «Гайдамаки», роздай[те], будьте ласкаві, як умієте, вони вже надрюковані. Та... єй-богу, сором
сказать, нема чим викупить з дрюкарні. Малюю вашу панну Сотниківну. Хотів кончить до Різдва,
та й не знаю, бо тут тепер ні день, ні ніч, так, чортзна-що. Прокинешся рано, тілько що заходишся
малювать, дивишся, вже й ніч. Отаке-то лихо. Тілько пензлі миєш, білш нічого. Спасибі вам і

панові Артемовському за ласкаве слово. І спасибі всім тим, хто пише по-нашому або про наше.
Покланяйтеся їм, кого знаєте і хто чув про мене. Оставайтеся здорові, не забувайте, а вас ніколи
не забуде Т. Шевченко.

Безецна — похабна.

Примітки

Подається за автографом (ІЛ, ф. 1, № 137).
Вперше надруковано в журналі «Киевская старина» (1894. — № 2. — С. 323).
Вперше введено до збірника творів у виданні: Шевченко Т. Твори: В 2 т. — СПб., 1911. — Т. 2.
— С. 344 — 345.
Відповідь на лист І. Ф. Квітки-Основ’яненка від [1]22 листопада 1841 р. (Листи до Тараса

Шевченка. — С. 9 — 10).
Вибачайте, батечку, що найшлося, те і посилаю, а «Ганнусю» сьогодня нашвидку скомпонував...
— Г. Ф. Квітка-Основ’яненко просив надіслати деякі твори для публікації в альманасі «Молодик»,
що його збирався видавати в Харкові І. Бецький. У цьому альманасі за 1843 р. надруковані поезії
Шевченка [2]«Думка» («Тяжко-важко в світі жити...»), [3]«Н. Маркевичу» і балада [4]«Утоплена»
(її поет у листі називає за ім’ям героїні балади «Ганнусею»).
Це, бачте, пісня з моєї драми «Невеста», що я писав до вас, трагедія «Никита Гайдай». —
Мова йде про [5]«Песню караульного у тюрьмы» із драми «Невеста». Лист до Г. Ф. Квітки-
Основ’яненка, в якому йшлося про трагедію «Никита Гайдай», не відомий. Драму «Невеста»
читав у рукопису А. О. Козачковський, який згадував: «Из написанных им (Шевченком. — Ред.)
в то время произведений на русском языке я помню прекрасную повесть в стихах [6]„Слепая“,
написанную кипучим, вдохновенным стихом, и мелодраму в прозе „Невеста“, содержание которой
отнесено к периоду гетманства Выговского» (Киевский телеграф. — 1875. — 26 февраля).
Невідомо, чи Шевченко спочатку написав трагедію «Никита Гайдай», а тоді «перемайстрував»
її в драму «Невеста», чи, може, цей задум виник вже в процесі роботи над трагедією, яка, за
наведеними вище спогадами А. Козачковського, нічим фактично не нагадувала «Никиту Гайдая»:
дія в трагедії відбувається в період визвольної війни під проводом Богдана Хмельницького, її
написано переважно віршем; драма «Невеста» написана в прозі, події, зображені в ній, припадають
на гетьманство І. О. Виговського (1657 — 1659) (див.: Шубравський В. Є. Драматургія Т. Г.
Шевченка. — 2-ге вид. — К., 1961. — С. 39 — 41).
Я ще одну драму майструю. Назоветъся «Слепая красавица». — Така драма не відома. Не

згадують її у своїх спогадах і сучасники поета. Ймовірно, первісний задум написати драму не

здійснено, його реалізовано в поемі «Слепая».
... боюсь, щоб не сказали москалі mauvais sujet, бо вона, бачте, з українського простого биту.
— Натяк на те, що в письмових і усних відзивах російська критика на «Кобзар» 1840 р. радила

поетові відмовитись від «мужика» й «мужицької» мови і писати «зрозумілою» російською мовою.
Mauvais sujet (франц.) — невдала, низька тема.
Посилаю вам билеты на «Гайдамаки»... — Одержавши квитки на передплату «Гайдамаків», Г.
Ф. Квітка-Основ’яненко відповів поетові [7]29 квітня 1842 р.: «Білети Ваші усі цілі лежать у мене,
ніхто не взяв ні одного, кажуть: „Нехай книжки пришлеть“» (Листи до Тараса Шевченка. — С.
11).
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Малюю вашу панну Сотниківну. — Картину «Панна Сотниківна» Шевченко малював на прохання

Г. Ф. Квітки-Основ’яненка: «... що б то, якби Ви мою „Панну Сотниківну“ (в 3 кн.
„Современника“ сього, 1840 года) та розказали по-своєму, своїми віршами ... Та ще б і змальовали
її патрет» (Листи до Тараса Шевченка. — С. 6). Збереглося два ескізи цієї роботи.
Спасибі вам і панові Артемовському за ласкаве слово. — Гулак-Артемовський Петро Петрович

(1790 — 1865) — український поет, автор перших на Україні романтичних балад на сюжети

А. Міцкевича («Твардовський»), И.-В. Гете («Рибалка»), переспівів з Горація («До Пархома»).
Уславився своєю байкою «Пан та собака» і деякими ліричними поезіями. Г. Ф. Квітка-
Основ’яненко в листах до Шевченка [8]від 22 березня і [9]22 листопада 1841 р. свідчив, що П. Гулак-
Артемовський високо цінував його поезії (Листи до Тараса Шевченка. — С. 9, 10). Позитивно

оцінював і Шевченко кращі твори П. Гулака-Артемовського, але критично відгукнувся у передмові
до нездійсненого видання «Кобзаря» 1847 р. про його творчість і діяльність останнього періоду.
І спасибі всім тим, хто пише по-нашому... — тобто українським письменникам, які проживали
в Харкові, — П. Гулаку-Артемовському, М. Костомарову, А. Метлинському, О. Корсуну, П.
Кореницькому та ін.

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/82978.html

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev106.htm

3. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev116.htm

4. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev120.htm

5. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev302.htm

6. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev121.htm

7. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/99506.html

8. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/75441.html

9. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/82978.html

1.7.48 22 жовтня 1857 року (2007-10-22 13:00)

22 [октября]

Вздумалось мне просмотреть рукопись моего «Матроса». На удивление безграмотная рукопись,
а писал ее не кто иной, как прапорщик О[ренбургского] О[тдельного] корпуса, баталиона № 1,
г. Нагаев, лучший из воспитанников Оренбургского Неплюевского кадетского корпуса. Что же

посредственные и худшие воспитанники, если лучший из них безграмотный и вдобавок пьяница?
Проклятие вам, человекоубийцы — кадетские корпуса!

22 жовтня

Вздумалось мне просмотреть рукопись моего «Матроса» — «Матрос, или Старая погудка на

новый лад» — такою була первісна назва повісті Шевченка «Прогулка с удовольствием и не без

морали». Перша частина повісті написана в Новопетровському укріпленні 30 листопада 1856 р.,
друга — 22 квітня 1857 р. Перегляд рукопису 22 жовтня 1857 р. став початком роботи над новою

редакцією рукопису, що була завершена в Нижньому Новгороді 16 лютого 1858 р.

Попередній запис [1]20 жовтня.

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/85156.html
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1.7.49 Розповідь Федота Ткаченка (2007-10-23 07:00)

* *

Лицо у Шевченка было не красиво, но выражение его показывало в этом человеке присутствие

великого ума. Когда он говорил с женщинами, лицо его делалось необыкновенно приятным.
Женщины его очень любили Шевченко не был живописцем и под конец жизни сам сознал

это; впрочем, композитор он был отличный. Исполнение далеко не соответствовало

предначертанному плану, и не раз он плакал, неудачно рисуя картину, отлично им задуманную.
В церкви полтавской военной гимназии есть образ царицы Александры, рисованный Шевченком;
иконостас был заказан в Петербурге в то время, как он был учеником Академии. Впрочем, это
был вечный ученик, вечный труженик, вечный страдалец.

Рассказ Федота Ткаченко 1. Е. А. Ганненко, Новые материалы для биографии Т. Г. Шевченко,
«Древняя и новая Россия», 1875, кн. 6, т. II, стор. 193. Див. [1]переклад. 1 Ткаченко Федот

Леонтійович — товариш Шевченка по Академії. З 1844 р. вчитель каліграфії і малювання в

Полтавській гімназії. композитор — складач композиції.

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/spog11.htm

1.7.50 23 жовтня 1857 року (2007-10-23 13:00)

23 [октября]

При свете великолепного пожара вечером часу в 9-м встретился я с А. К. Шрейдерсом.
Он сообщил мне, что обо м[н]е получена форменная бумага на имя здешнего военного

губернатора от командира Оренбургского Отдельного корпуса. Для прочтения сей бумаги зашли
мы в губернаторскую канцелярию к правителю канцелярии, милейшему из людей, Андрею

Кирилловичу Кадинскому. Бумага гласит о том, что мне воспрещается въезд в обе столицы и

что я обретаюсь под секретным надзором полиции. Хороша свобода. Собака на привязи. Это

значит, не стоит благодарности, в[аше] в[еличество].
Что же я теперь буду делать без моей Академии? Без моей возлюбленной акватинты, о которой
я так сладко и так долго мечтал. Что я буду делать? Обратиться опять к моей святой заступнице
графине Настасье Ивановне Толстой? Совестно. Подожду до завтра. Посоветуюсь с моими

искренними друзьями, с П. А. Овсянниковым и с Н. А. Брылкиным. Они люди добрые,
сердечные и разумные. Они научат меня, что мне предпринять в этом безвыходном положении.

23 жовтня

При свете великолепного пожара... — Увечері 23 жовтня 1857 р. в Нижньому Новгороді

спалахнула велика пожежа. Її опис вміщено в неофіційній частині «Нижегородских губернских
ведомостей» (1857. — № 45).
...обо м[н]е получена форменная бумага... — Листа командира Окремого Оренбурзького корпусу

до нижньогородського військового губернатора не виявлено.
...к правителю канцелярии... Кадинскому... — Мова йде про Кадницького Андрія Кириловича,
управителя канцелярії нижньогородського генерал-губернатора. Шевченко познайомився з ним

незабаром після приїзду до Нижнього Новгорода, намалював його портрет.
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Варіанти:
часу в 9-м встретился я / часу в 9-м в Кр[емле?]

1.7.51 Екзаменаційний список. 23 грудня 1841 р. (2007-10-24 07:00)

№ 82. 1841 р., грудня 23. Екзаменаційний список учнів натурного класу Академії мистецтв

Список

вольноприходящим ученикам императорской Академии художеств, получившим по третному

экзамену, происходившему сего декабря 23 числа 1841 года, номера за рисование и за проч. медали

За рисование с натуры

1. Капков
2. Михайлов

3. Захаров, Тихобразов
4. Ершов
5. Ковригин
6. Вилевальд
7. Авнатамов 9. Лебедянцов
10. Варнек
11. Агин
11. Славянский
12. Горонович
13. Антонов
14. Денфер
15. Воробьев
16. Берестов
18. Григорович
19. Шевченко

21. Корицкий, Станкевич
22. Дементьев
23. Молдавский

24. Липин
25. Колокольников
26. Волосков
27. Жарков

28. Могутов

30. Шведе

31. Соколов
32. Меликов

33. Вебель
34. Швабе

35. Миквиц

36. Скосырев
37. Боржевский
38. Горецкий
40. Шведе

41. Ботман
42. Воскресенский
43. Шамрай

44. Хруцкий
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45. Панафидин
46. Борисов
47. Шульц

48. Витузов
49. Федоров

ЦДІА СРСР, ф. 789, оп. 19, спр. 723, арк. 78, 78 зв. Оригінал.

УЧЕНЬ АКАДЕМІЇ ХУДОЖЕСТВ ПЕРЕД МОЛЬБЕРТОМ ТА ЕСКІЗ КОМПОЗИЦІЇ. Олівець.
[1839-1842].

[1]

[2]

1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/USMv4MbS4lm7En5ImSYXgA?feat=embedwebsite

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7244.htm

1.7.52 24 жовтня 1857 року (2007-10-24 12:00)

24 [октября]
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Сегодня мы усоветовали так. На неопределенное время остаться мне здесь, по случаю мнимой

болезни, а тем временем писать графу Ф. П. Толстому и просить его ходатайства о дозволении

мне жительства в Петербурге хотя на два года. В продолжение двух лет я с помощию Божиею

успею сделать первоначальные опыты в моей возлюбленной акватинте.

24 жовтня

...писать графу Ф. П. Толстому... — Лист до Ф. П. Толстого був написаний лише 13 листопада

1857 р.

1.7.53 З рецензії М. Добролюбова на Кобзар 1860 року (2007-10-25 06:00)

* *

У Шевченка мы находим все элементы украинской народной песни. Ее исторические судьбы

внушили ему целую поэму «Гайдамаки», чудно разнообразную, живую, полную силы и совершенно

верную народному характеру или по крайней мере характеру малороссийских исторических дум.
Поэт совершенно проникается настроением эпохи, и только в лирических отступлениях виден

современный рассказчик. Он не отступил, например, пред изображением того случая, как

гайдамацкий герой Гонта убивает своих малолетних детей, узнав, что их сделали католиками

в иезуитском коллегиуме; он долго останавливается над этим эпизодом и с любовью рисует

подробности и последствия убийства. Не отступил он и пред изображением произведенных

гайдамаками ужасов в главе «Бенкет у Лисянци»; не отступил и пред трудною задачею

воспроизвести народные сцены в Чигирине (в главе: «Свято в Чигирини»). Много надо

поэтической силы, чтобы приняться за такие предметы и не изменить им ни одним стихом,
не внести своего, современного воззрения ни в одном намеке. А Шевченко именно выполнил

свое дело так, что во всей поэме сохранено полное единство и совершенная верность характеру

козацких восстаний на ляхов, сохранившемуся почти неизменным до довольно позднего времени.
Сила козацкой ненависти к ляхам выражается у Шевченка в восклицании козака Яремы, у которого
похитили они невесту. «Отчего не умер я вчера, еще не зная об этом, — говорит он. — А теперь

если и умру, так все равно — из гроба встану для того, чтобы мучить ляхов».
Но в лирических отступлениях, как сказали мы, является пред нами современный поэт, любящий
славу родимого края и с грустной отрадой припоминающий подвиги отважных предков.

Н. А. Добролюбов, Собрание сочинений в трех томах, т. 3, стор. 540 — 541. Див. [1]повний
текст надзвичайно схвальної рецензії на Кобзар 1860 року.

1. http://az.lib.ru/d/dobroljubow_n_a/text_0390.shtml

1.7.54 25 жовтня 1857 року (2007-10-25 09:00)

25 [октября]

Продолжаю по складам прочитывать и поправлять «Матроса» и ругать безграмотного

переписчика, пьяницу прапорщика Нагаева. Прочитывая по складам мое творение, естественно,
что я не могу следить за складом речи. Убедился только в одном, что название этого рассказа

необходимо переменить. Пока не придумаю моему «Матросу» другого, более приличного имени,
назову его так: «Прогулка с пользою и не без морали».
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25 жовтня

«Прогулка с пользою и не без морали» — проміжна назва повісті [1]«Прогулка с удовольствием
и не без морали».

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev403.htm

1.7.55 З листа В. Г. Бєлінського М. Х. Кетчеру (2007-10-25 18:21)

СПб, 1841, августа 3.

Прочтя «Лáстовку» и «Снип», я понял все достоинства борщу, сала и галушек.

Письмо В. Г. Белинского Н. К. Кетчеру от 3 августа 1841 г. / В. Г. Белинский. ПСС. —
Т. 12: Письма 1841-1848. — М., 1956.

В журнале «Отечественные записки» за 1841 г., в №№ 6 и 8 были напечатаны [1]рецензии В.
Г. Белинского на альманах «Ластівка», в котором публиковался Шевченко, и на «Сніп український
новорічник. Закрутив Александр Корсун. Рік первий. Харків, 1841». [Див. [2]рецензію на

«Гайдамаки» та [3]зловтішний лист про арешт Шевченка.]

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/78272.html

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/100083.html

3. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/310751.html

1.7.56 Лист О. О. Русова до М. В. Лисенка. 19 лютого 1904 р. (2007-10-26 07:00)

Горе тим українцям, що йдуть шляхом ляхофобства, юдофобства і всякого іншого фобства,
не розуміючи гуманітарного 1 поклику свого чистого серцем учителя Тараса, слова і думки

якого Ви зуміли перевести у музичні звуки, невважаючи на те, що й газетних лапок поміж

націями намножалося і заводи пушкарські виробляли все більше та більше гармат, та рушниць,
та револьверів — саме за тії часи, коли Ви одна за одною випускали книжки Ваших творів! І що
ж ми бачили учора у благородному собранії? І ляхи, й німці, й жиди, й українці, й великороси,
невважаючи на деякі образливі й докірливі слова тексту пісень по адресу декотрих з їх, однодушно
вітали Вас за те, що у підвладній Вам сфері згуків Ви умієте будити почуття людського братерства

й любові, а землякам своїм нагадувати думки Тараса про голосні й правдиві пісні українського

народу, які Ви з хуторів і сіл України вивели у ширший світ привселюдного змагання народів, не
на бойовничих смертельних полях за поміччю бомб та шрапнелей, а на розкішному полі освіти
й художества! 2 19 лютого 1904 р. І, 42176 1 Гуманного. 2 В лютому 1904 р. в Петербурзі на

відзнаку 35-річчя творчої діяльності М. В. Лисенка відбувся великий концерт. Ювіляра гаряче

вітали прославлені російські композитори М. А. Римський-Корсаков, О. К. Глазунов та ін. [1]Т.
Г. Шевченко в епістолярії відділу рукописів. — К., 1966. — С. 226.

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/epis.htm

1.7.57 26 жовтня 1857 року (2007-10-26 10:00)

26 [октября]

543

http://litopys.org.ua/shevchenko/shev403.htm
http://community.livejournal.com/ua_kobzar/78272.html
http://community.livejournal.com/ua_kobzar/100083.html
http://community.livejournal.com/ua_kobzar/310751.html
http://litopys.org.ua/shevchenko/epis.htm


Заходил к Варенцову и взял у него для прочтения два номера, 2 и 3, «Русской беседы». В эпилоге

к «Черной раде» П. А. Кулиш, говоря о Гоголе, Квитке и о мне грешном, указывает на меня как
на великого самобытного народного поэта. Не из дружбы ли это?
Во 2 номере «Русской беседы» я с наслаждением прочитал трехкуплетное стихотворение Ф.
Тютчева:

Эти бедные селенья,
Эта скудная природа —
Край родной долготерпенья,
Край ты русского народа!

Не поймет и не заметит

Гордый взор иноплеменный,
Что скользит и тайно светит

В наготе твоей смиренной.

Удрученный ношей крестной,
Всю тебя, земля родная,
В рабском виде Царь Небесный

Исходил, благословляя.

26 жовтня

«Русская беседа» — слов’янофільський журнал, що виходив у Москві в 1856 — 1860 рр.; його

редактором і видавцем був О. І. Кошелєв. У редагуванні журналу брали участь М. О.
Максимович, І. С. Аксаков, співробітничали в ньому українські письменники Д. Мордовець,
П. Куліш, Марко Вовчок та ін. В «Русской беседе» (1857. — № 8) було надруковано рецензію на

«Записки о Южной Руси», в якій високо оцінювалась поема Шевченка [1]«Наймичка». На прохання
М. Максимовича Шевченко передав «Русской беседе» для публікації вірші «Садок вишневий коло

хати...» і «Сон» («На панщині пшеницю жала...»). Обидва вірша побачили світ у третьому номері за
1859 р. Деякий час Шевченко зацікавлено ставився до журналу, але незабаром змінив свою думку

про нього. Іронічна згадка про «Русскую беседу» є в поезії [2]«Умре муж велій в власяниці...»
(1860).
В эпилоге к «Черной раде»... — Історичний роман П. Куліша в перекладі російською мовою

друкувався в «Русской беседе» 1857 р. Епілог («Об отношении малороссийской словесности к

общерусской») надруковано в третьому номері (с. 123 — 145).
Тютчев Федір Іванович (1803 — 1873) — російський поет. Вірш «Эти бедные селенья...» — один

з особливо популярних його творів.

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev138.htm

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev2143.htm

1.7.58 Запис у фінансовому звіті Товариства заохочування художників. 1841-1842 рр.
(2007-10-27 07:00)

№ 83. 1841 — 1842 рр. Запис у фінансовому звіті Товариства заохочування художників

про одержання Т. Г. Шевченком та іншими художниками платні за виконання замовлення

Орловського кадетського корпусу

№ Расход Руб. Коп.
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По заказу Орловского Бахтина кадетского корпуса иконостаса для

строющейся в оном церкви.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Художнику Максимову в

счет работы » Тихобразову » » Петровскому » »
Жаркову » » Томаринскому » » Деладвезу » »
Чмутову » » Капкову » » Шевченке » » Липину »

» Парчину » » Воинову » » Ермилову » »
Бориспольцу » 298 114 150 30 257 85 85 114 57 57 60
87 100 657 14 2/7

2151 руб. 14 2/7 коп.

ЛДІА, ф. 448, оп. 1, сдр., 55, арк. 250. Оригінал.

1.7.59 27 жовтня 1857 року (неділя) (2007-10-27 13:00)

27 [октября]

Несколько дней сряду хорошая ясная погода, и я сегодня не утерпел, пошел на улицу рисовать.
Я нарисовал церковь пророка Илии с частию Кремля на втором плане. Церковь пророка Илии

построена в 1506 году в память огненного стреляния, спасшего Нижний от татар и ногаев.

27 жовтня

...нарисовал церковь пророка Илии... — Рисунок олівцем на тонованому папері.

...в память огненного стреляния, спасшего Нижний от татар и ногаев. — Йдеться про облогу

Нижнього Новгорода в кінці серпня 1505 р. 60-тисячним татаро-ногайським військом казанського

хана Мухаммед-Еміна. Нижегородський воевода Хабар Омський озброїв 300 литовських

військовополонених воїнів, навчених поводженню з вогнепальною зброєю, і це забезпечило

перемогу над облогою. У 1506 р. після невдалого другого штурму відбулися московсько-казанські
переговори, що закінчилися укладенням миру.
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1.7.60 Етюди. 1841-1842 (2007-10-28 06:00)

[1] [2]

Рукави жіночої сорочки. Етюди. Папір, олівець (22,3×31). [Пб. XII 1841-XI 1842]

[3]

Також:
http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7258.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev7258.htm
http://kobzar.info/kobzar/works/pictures/1841/05/29/830.html

Етюди рукавів жіночої сорочки, зліва — для картини «Катерина», справа — для «Панни
Сотниківни». Обидві картини закінчені у 1842 р.
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Жінка в сарафані, дід та інші начерки. Папір, олівець (27,5×19,2). [Пб. 1841-1842].

[4]

Також:
http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7259.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev7259.htm
http://kobzar.info/kobzar/works/pictures/1841/05/29/831.html

1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/xUvG71uP34p0sxVWmefsuw?feat=embedwebsite

2. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/492TvJolQjq-Y_9T6Q7Bqg?feat=embedwebsite

3. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7258.htm

4. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7259.htm

1.7.61 28 жовтня 1857 року (2007-10-28 10:00)

28 [октября]

Сегодня погода тоже почти позволила мне выйти рисовать на улицу. Нарисовал я кое-как церковь
Николая за Почайной, построенную в 1372 году. Вероятно, тоже в ознаменование какого-нибудь
кровопролития. По дороге зашел я к моему любезному доктору Гартвигу, застал его дома,
позавтракал, выпил отличнейшей вишневки собственного приготовления и в старом изорванном

нижегородском адрес-календаре прочитал, что в Княгининском уезде Н[ижегородской] губернии в
селе Вельдеманове от крестьянина Мины и жены его Марьяны в 1605-м году в мае месяце родился

знаменитый патриарх Никон.
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28 жовтня

Нарисовал ... церковь Николая за Почайной... — Рисунок олівцем на тонованому папері.
...знаменитый патриарх Никон. — Никон (Минов Микита; 1605 — 1681) — російський церковно-
політичний діяч, патріарх російської церкви; він справді народився в селі Вельдеманові (тепер
Перевозький район Нижньогородської області Російської Федерації). Церковна реформа, що її

провів Никон (виправлення богослужбових книг і зміни в церковних обрядах), спричинила розкол
у православній церкві.

Варіанти:
в старом изорванном нижегородском адрес-календаре / в старом изорванном нижегородском

календаре

1.7.62 5. ЛИСТ ДО Г. Л. ТКАЧЕНКА. 1841 — вересень 1842. С.-Петербург
(2007-10-29 06:00)

Спасибі вам, Григорій Леонтьєвич, що ви таки не забуваєте того нечепурного Тараса, що колись,
колись-то... та цур йому, минуло, бодай не снилось. Тепер, слава Богу, і чепурніший, і розумніший,
і щасливіший, як перше було. Ви, спасибі вам, до мене пишете, щоб я сказав вам, чи справді Федот
здоров так, як він до вас пише... здоров. Далебі здоров. Як бугай. А як буде мене слухать, то ще
здоровіший буде. Щира правда! Я, бачте, хочу його вивести в люди, як кацап сказав; хочу всему
доброму його навчить, сиріч — горілку пить і прочая; вибачайте, будьте ласкаві, за щиру [мову]. І
по цій мові бувайте здорові, спасибі за пам’ять і ласкаве слово.

Т. Шевченко

Примітки

Подається за автографом (ІЛ, ф. 1, № 217).
Автограф не датований.
Датується за змістом листа, а також на підставі згадки Шевченка про Ф. Л. Ткаченка в листі до
Я. Г. Кухаренка від 30 вересня 1842 р.: «... нема вже Хтодота меж нами, учора поїхав сіромаха в
Київ служить...», орієнтовно: 1841 — вересень 1842 р., С.-Петербург.
Вперше надруковано в наукових записках «Радянське літературознавство» (№ 4. — 1939. — С.
138).
Вперше введено до зібрання творів у виданні: Шевченко Т. Повне зібр. творів: У 10 т. — К., 1957.
— Т. 6. — С. 21.
Ткаченко Григорій Аеонтійович (роки народження і смерті не відомі) — архітектор, старший
брат Ф. Л. Ткаченка. Колишній кріпак поміщика Оболонського, відпущений на волю. Вчився
в Академії мистецтв і 1835 р. здобув звання некласного художника-архітектор. З Шевченком,
очевидно, знайомий з часу перебування його в майстерні В. Ширяева (1832-1838).
...чи справді Федот здоров... — Ткаченко Федот Леонтійович (1819 — бл. 1885) — брат Г. Л.
Ткаченка. Деякий час вчився в Академії мистецтв разом з Шевченком і в 1841 — 1842 рр. жив з
ним на одній квартирі (саме цим зумовлено звертання брата до Шевченка з проханням повідомити

про здоров’я Федота). Після закінчення Академії мистецтв (20 травня 1842 р.) працював учителем
малювання в Полтавській гімназії. З Шевченком познайомився і подружився ще під час навчання

в майстерні В. Г. Ширяева. Про нього поет згадував у листах до Я. Г. Кухаренка від 30 вересня

1842 р., 31 січня 1843 р. й С. С. Гулака-Артемовського від 1 липня 1852 р. Ф. Л. Ткаченко

залишив спогади про Шевченка (див.: Ганненко Е. А. Новые материалы для биографии Т. Г.
Шевченко // Древняя и новая Россия. — 1875. — № 6. — С. 193 — 196. Див. [1]переклад.).
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1. http://litopys.org.ua/shevchenko/spog11.htm

1.7.63 29 жовтня 1857 року (2007-10-29 12:00)

29 [октября]

Ходил к Трубецкому, весьма милому князю-человеку, и не застал его дома.
Обедал у Н. К. Якоби, а после обеда в театре слушал между прочим увертюру из «Роберта»
Мейербера в антрактах какой-то кровавой драмы. Возможно ли двадцатиинструментным,
вдобавок нетрезвым, оркестром исполнять какую бы то ни было увертюру? А тем более увертюру

«Роберта» Мейербера? Прости им, не видят бо, что творят. К концу кровавой драмы половина

ламп в зале погасла, и тем кончился великолепный спектакль.

29 жовтня

Трубецькой Володимир Олександрович (1825 — 1879) — князь, голова нижегородської палати

цивільного суду; допомагав родині Добролюбових, був зв’язаний з декабристами, що поверталися
із заслання.
...слушал... увертюру из «Роберта» Мейербера... — Мається на увазі опера «Роберт-Диявол»,
створена композитором Джакомо Мейербером.

Варіанти:
после обеда в театре слушал / после обеда слушал

Возможно ли нетрезвым, оркестром / Возможно ли п[ьяным?]

1.7.64 6. ЛИСТ ДО О. О. КОРСУНА. 11 — 12 січня 1842. С.-Петербург
(2007-10-30 06:00)

1842

Отак зачинається моя «Черниця» — а що дальше буде, то я і сам не знаю. Здається, і люльки
не курю, а шматочки паперу, що була написана «Черниця», розгубилися — треба буде знову

компонувать. А поки що буде, надрукуйте хоч це, що маю, — тілько дрюкуйте своєю граматикою,
бо вона мені дуже полюбилась.

Т. Шевченко

Примітки

Подається за автографом (ІЛ, ф. 1, № 24). Лист написаний після [1]тексту поеми «Мар’яна-
черниця», яку Шевченко надіслав О. О. Корсуневі для публікації в харківському альманасі «Сніп».
Датується на підставі помітки О. О. Корсуна на автографі: «Получ[ено] 18 январ[я] 1842. Харьков»,
орієнтовно: 11 — 12 січня 1842 р., С.-Петербург.
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Вперше надруковано в «Записках Історично-філологічнго відділу УАН» (1926, кн. 4. — С. 30,
публікація М. М. Новицького).
Вперше введено до зібрання творів у виданні: Шевченко Т. Повне зібр. творів. — К., 1929. — Т.
3. — С. 207.
Корсун Олександр Олексійович (1818 — 1891) — український поет. Вчився в Харківському

університеті (1837 — 1842), друкуватися почав 1840 р. у журналі «Маяк». Позитивно оцінював

творчість Шевченка, на вихід у світ «Кобзаря» 1840 р. відгукнувся віршем-посланням «До
Шевченка» (1845). Поширював у Харкові передплатні квитки на поему Шевченка [2]«Гайдамаки».
Видав у Харкові 1841 р. альманах «Сніп», в якому були опубліковані твори М. Костомарова,
П. Кореницького, Степана і Марти Писаревських, М. Петренка, О. Корсуна. На прохання

О. О. Корсуна Шевченко надіслав для альманаху «Сніп» незакінчену поему «Мар’яна-черниця»
(зазначивши у листі, що частина її на клаптиках паперу розгубилася) і вірш [3]«Вітер з гаєм

розмовляє». 2 травня 1842 р. О. О. Корсун повідомляв поетові: «Кінчайте „Мар’яну“. Ось-
ось одправимо до Вас у Петербург другий „Сніп“» (Листи до Тараса Шевченка. — С. 13). Але

другий випуск альманаху не вийшов.
У спогадах про М. І. Костомарова (Русский архив. — 1890. — № 11. — С. 199 — 221) О. О.
Корсун писав, що листи Шевченка до нього згоріли під час пожежі в його маєтку 23 січня 1863 р.
Йшлося і про перші захоплені враження О. О. Корсуна і М. І. Костомарова від «Кобзаря» 1840
р., про великий успіх першої збірки творів Шевченка серед читачів.
... шматочки паперу, що була написана «Черниця», розгубилися... — Чи продовжив поет роботу

над твором, як обіцяв у листі до О. О. Корсуна, відомостей немає. Оскільки в журналі «Основа»
(1861. —№ 9. — С. 1 — 12) опубліковано чорновий варіант «Мар’яни-черниці», можна припустити,
що над поемою Шевченко більше не працював.
... дрюкуйте своєю граматикою... — Мова йде про фонетичний принцип, якого дотримувався О.
Корсун в альманасі «Сніп» на противагу етимологічному.

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/82586.html

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/76012.html

3. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/80257.html

1.7.65 30 жовтня 1857 року (2007-10-30 12:00)

30 [октября]

Пользуясь погодой, я совершил прогулку вокруг города с удовольствием и не без пользы.
В заключение прогулки нарисовал Благовещенский монастырь. Старое, искаженное новыми

пристройками здание. Главная церковь, колокольня не совсем уцелели от варварского

возобновления. Осталися только две башни над трапез[н]ой неприкосновенными. И какие они

красавицы! Точно две юные, прекрасные, чистые отроковицы грациозно подняли свои головки

к Подателю добра и красоты и как бы благодарят Его, что Он заступил их от руки новейшего

архитектора. Прекрасное, ненаглядное создание!
Благовещенский монастырь основан в XIV столетии св. Алексеем митрополитом. К этому

времени принадлежат и прекрасные башни. Соборная церковь монастыря построена в 1649 году.
Местоположение монастыря очаровательное.

30 жовтня

...нарисовал Благовещенский монастырь. — Рисунок олівцем на кольоровому папері. На звороті
напис рукою Шевченка: «NN. Благовcщенскій монастырь, 1649».
Благовещенский монастырь основан в XIV столетии св. Алексеем митрополитом. —
Благовіщенський чоловічий монастир заснований на початку існування Нижнього Новгорода —
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близько 1227 р., але первісні його будівлі були зруйновані в роки ворожих навал і спустошливих

пожеж. Соборний храм на території монастиря заново збудували в 1349 р. митрополит

Московський Олексій і великий князь Борис Костянтинович. Кам’яна Успенська монастирська

церква, споруджена в XVI ст., славилася своїми іконами.

1.7.66 Портрети та композиції. 1842 (2007-10-31 06:00)

[1] [2] [3]

Зустріч Тараса Бульби з синами. Ілюстрація до повісті М. В. Гоголя «Тарас Бульба».
Папір, сепія (23,1×30,2). [Пб. ]. 1842.
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[4]

Внизу зліва сепією дата і підпис автора: 1842 II Т. Шевченко.

http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7035.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev7035.htm
http://kobzar.univ.kiev.ua/draws/description/35.html

Портрет Миколи Павловича Соколовського. Брістольський папір, акварель (25×21,9) [Пб.].
1842.

[5]
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Справа внизу олівцем підпис автора і дата: Т. Шевченко. 1842.

http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7036.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev7036.htm
http://kobzar.univ.kiev.ua/draws/description/36.html

Портрет невідомої біля фортепіано. [Акварель]. [Пб. ]. 1842.

[6]

Справа внизу аквареллю дата і підпис автора: 1842. Т. Шевченко.

http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7037.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev7037.htm
http://kobzar.univ.kiev.ua/draws/description/37.html

1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/oWNTXJTlrhLB43uaMUktbQ?feat=embedwebsite

2. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/p2J6GfJ7m9dA8PrMY_sAZA?feat=embedwebsite

3. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/LFKZLfWjptRMTOU-JCTxjA?feat=embedwebsite

4. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7035.htm

5. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7036.htm

6. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7037.htm
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1.7.67 31 жовтня 1857 року (2007-10-31 12:00)

31 [октября]

Сегодня только наконец дочитал своего «Матроса». Он показался мне слишком растянутым.
Может быть, оттого, что я по складам его читал. Прочитаю еще раз в новом экземпляре, и если
окажется сносным, то пошлю его к М. С. Щепкину, пускай где хочет, там его и приютит.
Вечером И. П. Грас познакомил меня с Марьей Александровной Дороховой. Директриса

здешнего института. Возвышенная, симпатическая женщина! Несмотря на сво[ю]
аристократическую гнилую породу, в ней так много сохранилось простого, независимого

человеческого чувства и наружной силы и достоинства, что я невольно [сравнил] с изображением
Свободы Барбье (в «Собачьем пире»). Она еще мне живо напомнила своей отрывистой прямою

речью, жестами и вообще наружностию моего незабвенного друга, к[няжну] Варвару Николаевну
Репнину. О если бы побольше подобных женщин-матерей, лакейско-боярское сословие у нас бы
скоро перевелось.

31 жовтня

Прочитаю еще раз в новом экземпляре... — Йдеться про примірник, якого чекав Шевченко

від нижньогородського переписувача, котрий мав переписати все начисто, врахувавши авторські

виправлення.
Дорохова Марія Олександрівна (1811 — 1867) — начальниця Нижньогородського інституту

шляхетних дівчат, двоюрідна сестра декабристів Олександра і Федора Вадковських та Захара

Чернишова. Протягом багатьох років була близька до учасників таємних товариств і повстання

1825 р. Переїхавши 1855 р. до Нижнього Новгорода, здійснювала зв’язки між декабристами, що
жили в Сибіру, і тими, що поверталися із заслання.
Рєпніна Варвара Миколаївна (1808 — 1891) — дочка Миколи Григоровича Рєпніна (1778 — 1845).
Поет познайомився з нею в липні 1843 р. в Яготині, в маєтку Рєпніних; тут він написав і присвятив
їй поему «Тризна», намалював і подарував свій автопортрет. Дружні стосунки підтримувались

протягом багатьох років. Під час заслання Шевченка В. М. Рєпніна до 1850 р. листувалася з ним,
поки III відділ їй це не заборонив. У 1849 р. Шевченко надіслав В. М. Рєпніній автопортрет (не
розшуканий). Повертаючись до Петербурга, двічі відвідав її в Москві. В. М. Рєпніна залишила

спогади «К биографии Шевченко» (Русский архив. — 1887. — № 2).

Варіанти:
аристократическую гнилую породу / аристократическую по[роду]
Свободы Барбье / свободы у [Барбье]

1.8 November

1.8.1 Спогад Д. В. Григоровича (2007-11-01 06:00)

* *

В числе учеников Брюллова находился в то время Т. Г. Шевченко, с которым, сам не знаю

как, я близко сошелся, несмотря на значительную разницу лет. Т. Г. было тогда лет тридцать,
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может быть, больше; он жил в одной из линий Васильевского острова и занимал вместе с каким-то
офицером крошечную квартиру. Я посещал его довольно часто и постоянно заставал за работой

над какою-нибудь акварелью — единственным его средством к существованию. Сколько помню,
Шевченко был тогда постоянно в веселом настроении духа; я ходил слушать его забавные рассказы
и смеялся детским, простодушным смехом.

Д. В. Григорович 1, Литературные воспоминания, Полное собрание сочинений, т. XII, СПб., 1896,
стор. 241. Див.: [1]текст спогадів повністю, [2]переклад уривка. 1 Григорович Дмитро Васильович

(1822 — 1899) — російський письменник, автор повістей «Деревня», «Антон Горемыка» та ін.
(оповідання «Гуттаперчевый мальчик») В молоді роки Григорович захоплювався мистецтвом, був
вільним відвідувачем Академії художеств, одночасно з Шевченком вчився малюванню у К. П.
Брюллова. У повісті «Неудавшаяся жизнь» Григорович описав тогочасне академічне середовище,
своїх товаришів і професуру. В своїх спогадах він подає короткі згадки про Шевченка-академіста.

1. http://az.lib.ru/g/grigorowich_d_w/text_0140.shtml

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/spog17.htm

1.8.2 1 листопада 1857 року (2007-11-01 12:00)

1 ноября

Рисовал портрет М. А. Дороховой, и после удачного сеанса по дороге зашел к Шрейдерсу,
встретил у него милейшего М. И. Попова и любезнейшего П. В. Лапу. Выпил с хорошими

людьми рюмку водки, остался обедать с хорошими людьми, и с хорошими людьми за обедом

чуть-чуть не нализался, как Селифан. Шрейдерс оставлял меня у себя отдохнуть после обеда, но
я отказался и пошел к madame Гильде, где и положил якорь на ночь.

1 листопада

Рисовал портрет М. А. Дороховой... — Портрет не знайдений.

1.8.3 Екзаменаційний список. 31 січня 1842 р. (2007-11-02 06:00)

№ 84. 1842 р., січня 31. Екзаменаційний список учнів натурного класу. Академії мистецтв

Список

вольноприходящим ученикам императорской Академии художеств, получившим №№ по

рисовальному экзамену, происходившему сего января 1842 года 31 дня

За рисунки с натуры

1. Ковригин 1 2. Тихобразов 3. Варнек 4. Капков 5. Антонов 2 6. Захаров 7. Лебедянцев

8. Денфер 9. Агин 10. Михайлов 2 11. Горонович 12. Григорович 13. Коцебу 14. Козлов

15. Авнатамов 15. Волосков 17. Бурдин 18. Шильцов 19. Жукотинский 20. Егорченков 21.
Ботман 22. Антонов 1 23. Ставассер 24. Оглоблин 25. Славянский 26. Горбунов 27. Молдавский

28. Трейлебен 29. Берестов 30. Станкевич 31. Баскаков 32. Могутов 33. Колокольников

34. Швабе 35. Киприянов 36. Горецкий 37. Дементьев 38. Воскресенский 39. Шевченко

40. Жарков 41. Корицкий 42. Садовников 43. Боржевский 44. Борисов 45. Бернадский 46.
Гребенка 47. Скосырев 48. Попандопуло 49. Шульц 50. Зельгейм 51. Шамрай 52. Без фамилии
Ермилов * 53. Матвеев 54. Без фамилии Вебель * 55. Крейтан, Сергей Федоров 56. А. Шведе

57. Кружкин 58. Матвеев 59. Витузов За жив[опись] с натуры 1. Дементьев 4. Шильцов 5.
Колокольников 6. Антонов 7. Борнсов 9. Киприянов 10. Садовников 11. Шевченко ЦДІА
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СРСР, ф. 789, оп. 19, спр. 723, арк. 81 зв., 82. Оригінал. 1 На цьому екзамені учні малювали

постать натурщика, що лежить. Зберігся рисунок Є. І. Ковригіна (Науково-дослідний музей

Академії мистецтв у Ленінграді), оцінений номером першим. На ньому є напис: «В оригиналы».
Тобто, він мав використовуватися для навчального копіювання, як один із наймайстерніших

зображень людського тіла. * Прізвища дописані пізніше. В НАТУРНОМУ КЛАСІ АКАДЕМІЇ

ХУДОЖЕСТВ. Начерки. Олівець. [1839-1842]. [1] [2]

1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/JS3JYRO-xBoTnxa-KS7xwA?feat=embedwebsite

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7239.htm

1.8.4 2 листопада 1857 року (2007-11-02 12:00)

2 [ноября]

Возвращаясь домой с благополучного ночлега, зашел я проститься к Варенцову. Он сегодня едет
в Петербург. У меня было намерение послать с ним в Москву своего «Матроса», но переписчик
мой тоже с добрыми людьми загулял, и рукопись остановилась. Досадно. Придется подождать

Овсянникова. Когда я сбуду с рук этого несносного «Матроса»?
Придя домой и от нечего делать раскрыл генварскую книжку «О[течественных] з[аписок]», и какая
прелесть случайно попалася мне на глаза. Это стихотворение без названия З. Тур.

Во время сумерек, когда поля и лес
Стоя[т] окутаны полупрозрачной дымкой,

556

http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/JS3JYRO-xBoTnxa-KS7xwA?feat=embedwebsite
http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7239.htm


С воздушных ступеней темнеющих небес

Спускается на землю невидимкой

Богиня стройная с задумчивым лицом.
Для ней нет имени. Она пугливей грезы;
Печальный взор горит приветливым огнем,
А на щеках заметны слезы.

С корзиною цветов, с улыбкой на губах,
Она украдкою по улицам проходит,
И озирается на шумных площадях,
И около дворцов пугливо бродит.

Но увидав под крышею окно,
Где одинокая свеча горит, мерцая,
Где юноша, себя и всех забыв давно,
Сидит, в мечтах стих жаркий повторяя,

Она порхнет туда и, просияв, войдет
В жилище бедное, как мать к родному сыну,
И сядет близ него, и счастье разольет,
И высыплет над ним цветов корзину.

2 листопада

...книжку «О[течественных] з[аписок]»... — Російський науково-літературний і політичний журнал;
виходив у Петербурзі в 1839 — 1884 рр. Окремі його номери Шевченко читав на засланні і мав

намір друкувати там свої російські повісті.
...стихотворение без названия З. Тур. — Вірш надруковано в журналі «Отечественные записки»
(1857. — № 1. — С. 90), автор — З. В. Тур, що систематично друкувався в цьому журналі.

Варіанти:
Где одинокая свеча горит, мерцая / где одинокая свеча горит, мелькая

1.8.5 З листа К. В. Маркович до Г. П. Ґалаґана, 13 лютого 1842 p. (2007-11-03 06:00)

Пришли мне в голову новые стихи Шевченко 1, ты их еще не знаешь, слушай... Вітре буйний,
вітре буйний, Ти з морем говориш, Збуди його, заграй ти з ним, Спитай синє море... Воно знає,
де мій милий, Бо його носило. 13 лютого 1842 p., Леньков 1 Думка [1]«Вітре буйний» написана
Т. Г. Шевченком у 1838 р. Вперше її надруковано в альманасі Є. П. Гребінки «Ластівка» 1841
p. Ґалаґан Григорій Павлович (1819 — 1888) — великий землевласник, засновник колегії П.
Ґалаґана в Києві, знайомий Т. Г. Шевченка. Маркович Катерина Василівна (пом. 1878) — дочка

надвірного радника Лобисевича. [2]Т. Г. Шевченко в епістолярії відділу рукописів. — К., 1966. —
С. 15.

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev105.htm

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/epis.htm
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1.8.6 3 листопада 1857 року (неділя) (2007-11-03 12:00)

3 [ноября]

Сегодня воскресенье, и я, как порядочный человек, причепурився и вышел из дому с намерением
навестить моих добрых знакомых. Зашел я к первому мистеру Гранду, англичанину от волоска

до ноготка. У него, у англичанина, я в первый раз увидел сочинения Гоголя, изданные моим

другом П. Кулишем. Друг мой немного подгулял. Издание вышло немного мужиковато, особенно
портрет автора до того плох, что я удивляюсь, как знаменитый Иордан позволил подписать под

ним свое прославленное имя.
У него же, у Гранда, и в первый же раз увидел я «Полярную звезду» Искандера за 1856 год,
второй том. Обертка, т. е. портреты первых наших апостолов-мучеников, меня так тяжело,
грустно поразили, что я до сих пор еще не могу отдохнуть от этого мрачного впечатления. Как
бы хорошо было, если бы выбить медаль в память этого гнусного события. С одной стороны

— портреты этих великомучеников с надписью «Первые русские благовестители свободы», а на
другой стороне медали — портрет неудобозабываемого Тормоза с надписью «Не первый русский
коронованный палач».

3 листопада

Зашел я к ... мистеру Гранду... — Грант Олександр Олександрович — один з організаторів

Волзького пароплавства, судновласник і підприємець. Ймовірно, що «Полярную звезду» та інші
герценівські видання О. Грант отримував безпосередньо з Англії.
...сочинения Гоголя, изданные моим другом П. Кулишем. — «Сочинения и письма Н. В. Гоголя»
в шести томах (СПб., 1857), видані П. О. Кулішем.
...как знаменитый Иордан позволил подписать... — Йордан Федір Іванович (1800 — 1883),
російський гравер і рисувальник. Після повернення Шевченка до Петербурга допоміг йому

оволодіти технікою гравюри акватинта. Доданий до шеститомника портрет М. В. Гоголя роботи
художника Ф. А. Моллера, гравійований Ф. І. Йорданом на сталі, М. В. Гоголь вважав кращим і

рекомендував його для друку.
...в первый же раз увидел я «Полярную звезду» Искандера... — Мовиться про літературно-
політичнй альманах, який видавали в 1855 — 1869 рр. за кордоном О. І. Герцен і М.
П. Огарьов. Названий на честь літературного альманаху «Полярная звезда», що видавали в

Петербурзі декабристи К. Рилєєв і О. Бестужев у 1823 — 1825 рр. Призначався для таємного

поширення в Росії.
Обертка, т. е. портреты первых наших апостолов-мучеников... — Шевченка схвилювала

літографована обкладинка альманаху, на якій були зображені в медальйоні барельєфні портрети

п’яти страчених декабристів: П. І. Пестеля, К. Ф. Рилєєва, М. П. Бестужева-Рюміна, С І.
Муравйова-Апостола, П. Г. Каховського.

Варіанти:
изданные моим другом П. Кулишем. / изданные К[улишем]

[1][il7-235-.jpg] Н. В. Гоголь. Гравюра на сталі Ф. І. Йордана 1857 р.
з портрету Ф. А. Моллера 1841 р. [poljarnaja_zvezda.jpg] Обкладинка

часопису «Полярная звезда», яку розглядав Шевченко
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1. http://feb-web.ru/feb/irl/il0/il7/il7-129-.htm

1.8.7 Екзаменаційний список. 26 лютого 1842 р. (2007-11-04 06:00)

№ 85. 1842 р., лютого 26. Екзаменаційний список учнів натурного класу Академії мистецтв

Список

вольноприходящим ученикам императорской Академии художеств, получившим №№ по

рисовальному экзамену, происходившему сего февраля 1842 года 26 числа

За рисунки с натуры

NB Захаров — взят в оригиналы, недельный.
1. Михайлов

2. Захаров
3. Ковригин
4. Капков
5. Иохим
6. Горецкий
7. Тихобразов
8. Бурдин
9. Горонович
10. Денфер
11. Шильцов

12 Козлов

13. Вернадский и Жаркое

14. Григорович
14. Антонов 1
16. Агин
17. Шевченко

18. Федоров
19. Баскаков
20. Колокольников
21. Меликов

22. Матвеев

23. Шведе

24. Горбунов
25. Антонов 2
26. Славянский
27. Ботман
28. Хрисанфов
29. Садовников
30. Скосырев
31. —
32. Федоров
33. Воскресенский
34. Оглоблин, Миквиц

35. Швабе

36. Берестов
37. —
38. Волосков
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39. Трейлебен
40. Молдавский

41. Авнатамов
43. —
44. Жукотинский

45. Могутов

46. Егорченков
47. Угрюмов
48. Боржевский
49. Шульц

50. Дементьев
51. Витузов
52. Гребенка
53. Борисов
0 Зельгейм

0 Соренс

ЦДІА СРСР (тепер РДІА), ф. 789, оп. 19, спр. 723, арк. 84 зв., 85. Оригінал.

УЧНІ АКАДЕМІЇ ХУДОЖЕСТВ ТА ІНШІ НАЧЕРКИ. Олівець. [1839-1842].

[1]

[2]
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1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/kSofdAoHU9plNJt__V6lww?feat=embedwebsite

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7246.htm

1.8.8 4 листопада 1857 року (2007-11-04 11:00)

4 [ноября]

Кончил сегодня портреты М. А. Дороховой и ее воспитанницы Нины, побочной дочери

Пущина, одного из декабристов. Удивительно милое и резвое создание. Но мне как-то грустно

делается, когда я смотрю на побочных детей. Я никому, и тем более заступнику свободы, не
извиняю этой безнравственной независимости, так туго связывающей этих бедных побочных

детей. Простительно какому-нибудь забубенному гусару, потому что он только гусар, но никак

не человек. Или какому-нибудь помещику-собачнику, потому что он собачник и только. Но

декабристу, понесшему свой крест в пустынную Сибирь во имя человеческой свободы, подобная
независимость непростительна. Если он не мог стать выше обыкновенного человека, то не должен
и унижать себя перед обыкновенным человеком.

4 листопада

...и ее воспитанницы Нины, побочной дочери Пущина... — Йдеться про Анну Іванівну Пущину

(1842 — 1863), дочку декабриста Івана Івановича Пущина (1798 — 1859), яку чотирнадцятилітньою
взяла на виховання М. О. Дорохова. Анна народилась в Ялуторовську, її матір’ю була бурятка.
Наприкінці 1860 р. А. I. Пущина вийшла заміж за А. О. Палібіна. Портрет А. І. Пущиної не

виявлений.
...подобная независимость непростительна. — Шевченку були невідомі всі обставини тяжкого

життя І. І. Пущина, зокрема, його ставлення до Анни-Ніни, яку він спочатку вважав «покинутою
дочкою». Пізніше Шевченко дізнався і про листи І. І. Пущина, сповнені турботи про дочку, і про
його увагу до стану здоров’я, освіти дівчини. У 1858 р., вже тяжко хворий, І. І. Пущин приїздив

до неї у Нижній Новгород.

Варіанти:
Я никому, и тем более заступнику свободы / я никому ни даже мученик[у]
Если он не мог / Не [?]

1.8.9 «Невдячність» (2007-11-05 06:00)

* *

Во время пребывания в Академии художеств Шевченко бывал в доме у известного ветерана-
инвалида Скобелева, бывшего в то время командиром Петропавловской цитадели 1, и дарил

старику картины своей работы. Когда Шевченка арестовали, то старик с сожалением вспоминал

о нем и называл его «неблагодарным». Н. Белозерский, Тарас Григорьевич Шевченко, по

воспоминаниям разных лиц, «Киевская старина», 1882, октябрь, стор. 73. Див. [1]переклад. 1

Петропавловська кріпость заснована за проектом Петра I у 1703 р. Втративши значення військової
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кріпості, була перетворена царським урядом на в’язницю для політичних. Там відбували покарання

друзі і знайомі Шевченка. [2]8 липня 1857 року у Щоденнику Шевченко згадав Скобелева як

«известного балагура Русского инвалида».

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/spog37.htm

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/40645.html

1.8.10 5 листопада 1857 року (2007-11-05 12:00)

5 [ноября]

Сегодня окончательно проводил Варенцова в Петербург и сегодня же через него получил письмо

от Костомарова из Саратова. Ученый чудак пишет, что напрасно прождал меня две недели в

Петербурге и не хотел сделать ста верст кругу, чтобы посетить меня в Нижнем. А сколько бы

радости привез своим внезапным появлением. Ничего не пишет мне о своих глазах и вообще о

своем здоровьи.

5 листопада

...получил письмо от Костомарова из Саратова. — [1]Лист М. І. Костомарова від 28 жовтня 1857
р. (Листи до Тараса Шевченка. — С. 88).

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/475517.html

1.8.11 Передплатний квиток, 21 березня 1842 р. (2007-11-06 06:00)

Квиток для передплати на видання поеми Т. Г. Шевченка «Гайдамаки».
21 березня 1842. С.-Петербург

ГАЙДАМАКИ

Поэма

Т. ШЕВЧЕНКО

№ 91
Цена 5 рублей ассигн[ациями]
Т. Шевченко

Подається за оригіналом (ЦДІА, ф. 1629, оп. 1, спр. 7, арк. 1 — 1 звор.). На звороті квитка —
власноручний підпис Шевченка.
Вперше надруковано: Бородін В. С. Т. Г. Шевченко і царська цензура. — С. 11.
До зібрання творів вводиться вперше.
Поема Шевченка «Гайдамаки» написана в 1839 — 1841 рр. у Петербурзі. В реєстрі Петербурзького

цензурного комітету про випуск у світ книжки Шевченка «Гайдамаки» записано:

№ № № Время вступления печатной книги Заглавие Год и № одобренной

рукописи Где напечатана Когда был выдан билет Имя ценсора,
подписавшего билет

295 [Марта 2] «Гайдамаки», поэма Шевченка 29 ноября В типогр[афии]
Сычева [Марта] 21 Корсаков
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(РДІА, ф. 777, оп. 27,№ 274, арк. 14 звор.; див. також: Тарас Шевченко. Документи та матеріали
до біографії. — С. 42).

1.8.12 6 листопада 1857 року (2007-11-06 12:00)

6 [ноября]

Написал письмо Костомарову и моим астраханским землякам-друзьям. Хотя погода и не совсем
благоприят[ст]вовала, но я все-таки отправился на улицу. С некоторого времени мне, чего прежде
не бывало, нравится уличная жизнь, хотя нижегородская публика ни даже в воскресный ясный

[день] не показывается на улице, и Большая Покровка, здешний Невский проспект, постоянно
изображает собою однообразный длинный карантин. А я все-таки люблю побродить час-
другой вдоль этого пустынного карантина. Откуда же эта нелепая любовь к улице? После

десятилетнего поста я разом бросился на книги, объелся и теперь страдаю несварением в желудке.
Другой причины я не знаю этому томительному нравственному бездействию. Рисовать ничего

порядочного не могу, не придумаю, да и помещение мое не позволяет. Рисовал бы портреты, за
деньги не с кого, а даром работать совестно. Нужно что-нибудь придумать для разнообразия. А
что — не знаю.
Погрузившись в это мудрое размышление или сочинение, я нечаянно нат[к]нулся на дом Якоби.
Зашел, пообедал, и после обеда отправился в гостиную на чай к старушкам, т. е. madame Якоби
и ее неумолимо говорливой сестрице. В числе разных, по ее мнению, чрезвычайно интересных

приключений ее быстроминувшей юности она рассказала мне о Лабзине, о том самом конференс-
секретаре Академии художеств, который предложил Илью Байкова, царского кучера, выбрать в
почетные члены Академии, потому что он ближе Аракчеева к государю. За эту остроту Аракчеев
сослал его в Симбирск, где он и умер на руках моей почтенной собеседницы. Мне приятно было

слышать, что этот замечательный мистик-масон до самой могилы сохранил независимость мысли

и христианское незлобие.
После Лабзина речь перешла на И. А. Анненкова, и я из рассказа моих собеседниц узнал, что
происшествие, так трогательно рассказанное Герценом в своих воспоминаниях про Ивашева,
случилося с супругою И. А. Анненкова, бывшей некогда гувернанткой, мадмуазель Поль.
Она жива еще и теперь. Меня обещали старушки познакомить с этою достойнейшею женщиною.
Не знаю, скоро ли я удостоюсь счастия взглянуть на эту беспримерную святую героиню.
Дюма, кажется, написал сантиментальный роман на эту богатырскую тему.
По поводу портрета М. А. Дороховой и ее воспитанницы Ниночки, которые я на днях рисовал,
старушки сообщили мне, что мать Ниночки — простая якутка и теперь еще жива в Ялуторовске,
а что отец ее, г. Пущин, служит где-то на видном месте в Москве и что он женился на богатой

вдове, некоей madame Коцебу, собственно для того, чтобы достойно и прилично воспитать свою

Ниночку. Отвратительный отец.

6 листопада

Написал письмо Костомарову и моим астраханским землякам-друзьям. — Лист М. I.
Костомарову не відомий. 6 листопада 1857 р. датується лист, адресований I. П. Клопотовському.
...Якоби и ее неумолимо говорливой сестрице. — Йдеться про дружину М. К. Якобі —
Аграфену Миколаївну. В домі Якобі постійно мешкала Марія Карлівна Якобі, сестра не Аграфени
Миколаївни, а Миколи Карловича.
...она рассказала мне о Лабзине... — Лабзін Олександр Федорович (1766 — 1825) — віце-президент
Академії мистецтв. Розповідь А. М. Якобі близька до епізоду з «Былого и дум» (ч. 1, гл. 3):
«Президент Академии предложил в почетные члены Аракчеева. Лабзин спросил, в чем состоят

заслуги графа в отношении к искусствам? Президент не нашелся и отвечал, что Аракчеев —
самый близкий человек к государю. „Если эта причина достаточна, то я предлагаю кучера Илью
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Байкова, — заметил секретарь, — он не только близок к государю, но и сидит перед ним“»
(Герцен А. И. Собрание сочинений: В 30 т. — М., 1956. — Т. 8. — С. 57). Точніший опис

цієї історії дав російський скульптор, професор, а згодом ректор Академії мистецтв І. П. Мартос

(1754 — 1835), який сам був учасником засідання ради Академії, де для обрання в почесні члени
були запропоновані царедворці Д. О. Гур’єв, О. А. Аракчеев і В. П. Кочубей. Тоді ж і висловився

щодо лейб-кучера О. Ф. Лабзін, за що був засланий до Сенгилея — глухого містечка Симбірської

губернії (Киевская старина. — 1896. — № 6. — С 361). Аракчеев Олексій Андрійович (1769 —
1834) — військовий міністр (з 1808 р.), голова департаменту військових справ Державної ради (з
1810 р.), фаворит Павла I і Олександра I.
...происшествие, так трогательно рассказанное Герценом в своих воспоминаниях про Ивашева...
— В «Полярной звезде на 1856 год» був надрукований уривок з «Былого и дум» (ч. 1, гл. 3), в якому
розповідалася історія одруження засланого до Сибіру декабриста Василя Петровича Івашова (1794
— 1840) з гувернанткою-францужнкою Камілою Ледантю (1808 — 1839). Зовсім юною поїхала вона

за нареченим і розділила з ним усі випробування нелегкого життя.
...случилося с супругою И. А. Анненкова... — Мовиться про Анненкову Парасковію (Поліну)
Єгорівну (1800 — 1876). Молода француженкамодистка Поліна Гебль поїхала за І. Анненковим

до Сибіру як його наречена і 1828 р. взяла з ним шлюб у Петровському заводі. П. Є. Анненкова
залишила «Записки», вперше надруковані 1888 р. у журналі «Русская старина», а згодом видані

окремою книжкою (Воспоминания Полины Анненковой. — М., 1929). Обидві історії справді дуже
подібні.
Дюма, кажется, написал сантиментальный роман на эту богатырскую тему. — Дюма (Дюма-
батько) Александр, французький письменник, написав роман «La maitre d’armes», прообразом
героїні якого була Поліна Гебль. Як відзначила у своїх спогадах П. Анненкова, в романі Дюма
більше вигадки, ніж правди. У російському перекладі під назвою «Учитель фехтования» роман

уперше виданий 1925 р. видавництвом «Время».
...отец ее, г. Пущин, служит где-то на видном месте в Москве и что он женился на богатой

вдове... — Шевченко лише переказує те, що почув від стареньких у домі Якобі. Насправді І. І.
Пущину було заборонено жити в Москві. Одружився він з удовою свого товариша-декабриста М.
О. Фонвізіна Наталією Дмитрівною, яка довгий час була разом зі своїм чоловіком в Сибіру.

Варіанти:
изображает собою однообразный длинный карантин. / а изображает собою зачу[мленный] б
изображает собою к[арантин]
приключений ее быстроминувшей юности / приключений ее ми[нувшей]
происшествие случилося / происшествие прик[лючилося]
воспитанницы Ниночки / воспитанницы Анют[ы]

1.8.13 З рецензії М. Тихорського на поему «Гайдамаки», 1842 (2007-11-07 06:00)

* *

Восторг, произведенный во всей Малороссии творениями г. Шевченки, особливо последнею

поэмою «Гайдамаки», уже прямо свидетельствует, что это дарование не поддельное, не

маленькое, не рядовое. Следовало бы больше, гораздо больше сказать; но щедрость на возгласные
хваления так нынче изверилась всем, что я ограничусь сказанным и постараюсь лицом к лицу

поставить поэта перед читателями; тогда сами они, собственною оценкою, добавят то, что мною
с намерением убавлено.
Поэма «Гайдамаки» вылилась прямо из души поэта. Это не вязка мертвых стихов, сочиненных
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умом и написанных холодным, гусиным пером; это глубокая, внутренняя песнь души,
воплотившаяся в живые звуки, долетающие до глубины вашего сердца.
Да, в «Гайдамаках» вся народная малороссийская поэзия, со всеми ее совершенствами и

недостатками: порой стихи без рифм, порой, где нужно, рифмованная проза..., но везде особенная
певучесть малороссийского стиха, который, в этом отношении к русскому, то же, что итальянский
к французскому. Многие страницы я решительно не читал, а пел, читая вслух, вовсе не будучи
певуном. И это — главное, неоцененное достоинство поэмы и лучшая проба дарования. Прочтя
со вниманием поэму, вы скажете: «да, это именно спивал Кобзарь!», так и виден запорожский

дух. Не многие поэмы, при всей правильности, искусстве и звучности стихов, могут похвалиться
тем, что они передали так верно родные напевы — свою народность, как Шевченко.

Николай Тихорский 1, «Гайдамаки». Поэма Т. Г. Шевченка, «Маяк», 1842, т. IV, кн. 8,
стор. 88. [Див. [1]повний текст] 1 Тихорський Микола Якимович (1806 — 1871) — письменник

і критик; співробітник петербурзьких журналів «Сын Отечества», «Маяк», «Иллюстрация»; з

1863 р. працював в «Иллюстрированной газете»; автор прихильної рецензії на поему Шевченка

«Гайдамаки».

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/tykhor.htm

1.8.14 7 листопада 1857 року (2007-11-07 12:00)

7 [ноября]

На днях как-то проходил я через Кремль и видел большую толпу мужиков с открытыми головами

перед губернаторским дворцом. Явление это показалось мне чем-то необыкновенным, и до

сегоднишнего дня я не мог узнать его содержания, а сегодня Овсянников рассказал мне, в чем

было дело.
Крестьяне помещика Демидова, того самого мерзавца Демидова, которого я знал в Гатчине

кирасирским юнкером в 1837 году и который тогда не заплатил мне деньги за портрет своей

невесты, теперь он, промотавшийся до снаги, живет в своей деревне и грабит крестьян. Кроткие
мужички, вместо того, чтобы просто повесить своего грабителя, пришли к губернатору просить

управы, а губернатор, не будучи дурак, велел их посечь за то, чтобы они искали управы по

начальству, т. е. начинали с станового.
Интересно знать, что дальше будет.

7 листопада

Крестьяне помещика Демидова... пришли к губернатору просить управы... — Демидов Денис

Олексійович, поміщик Макар’євського повіту Нижньогородської губернії, майор у відставці. Його
жорстокі утиски викликали масові заворушення селян у селах Варгани, Білозериха, Любимово, що
йому належали. 25 жовтня 1857 р. селяни (208 чоловік) прийшли скаржитися на Д. О. Демидова
губернатору. Тоді їх і бачив Шевченко. За наказом губернатора, селяни Демидова були повернуті
з суворим попередженням на місце проживання, деякі покарані різками й закуті. Незважаючи на

введення військового загону, заворушення у селах тривали до червня 1858 р. (Державний архів

Нижньогородської області, ф. 2, оп. 6, 1857, спр. 77).

Варіанти:
того самого мерзавца Демидова / того самого Д[емидова]
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1.8.15 Книгарня «Знання» (2007-11-07 16:22)

Поличка з виданням творів Шевченка. Книгарня «Знання». 7.XI.2007

Передостання книгарня на Хрещатику на межі закриття! Підтримайте їх хоча б своїми підписами.
[1]Більше фотографій.

1. http://maksymus.livejournal.com/47200.html

1.8.16 З рецензії Ф. Кітченка на поему «Гайдамаки» в журналі «Москвитянин»
(2007-11-08 06:00)

* *

Поэма г. Шевченка «Гайдамаки» есть драгоценный подарок не только для литературы русской,
но и для частной истории России! Если словесность есть представительница народного духа,
нравов, обычаев и деяний, то в этом отношении подобное произведение, как «Гайдамаки», есть
по-истине народное. Попробуйте передать его на каком другом языке, оно потеряет половину

своего достоинства: останутся только портреты и дела, т. е. общечеловеческое, все прочее

исчезнет. Язык всегда будет единственным препятствием, ибо он образуется по духу народа;
чем оригинальнее народ, тем своеобразнее язык его. А потому нельзя не пожелать нашим

литераторам, действующим с таким чистым усердием на втором поприще словесности всей

нашей русской семьи, чтобы их произведения на чисто малороссийском языке были издаваемы,
в типографском отношении, с гораздо большей аккуратностью. По изданию «Гайдамаков» (Спб.
1841 — в типографии Сычова) видно, что оно решительно не было в корректуре [...] В таком

языке, каков малороссийский, где правописание еще не обобщилось, где один пишет, сближаясь
более с звуками народной речи (что, кажется, едва ли не справедливее), другой — выражает эти

звуки сложными буквами и знаками, по образцу западнославянских: языков, — строгая корректура

при печатании книги должна обратить на себя особенное внимание издателя.

[1]Федор Китченко, Два слова собратам, по прочтении поэмы г. Шевченка «Гайдамаки», и

присловье «Москвитянину», «Москвитянин», 1843, № 11, стор. 242-243.

Кітченко Федір Андрійович (1809 — р. см. невід.) — учитель словесності й логіки в Новгород-
Сіверській гімназії; інспектор Чернігівської гімназії (1843-1846). У журналі «Москвитянин»
помістив позитивну рецензію на поему Шевченка «Гайдамаки».

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/kitch.htm
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1.8.17 8 листопада 1857 року (2007-11-08 12:00)

8 [ноября]

Рисовал сегодня до обеда портреты м[есье] и м[адам] Якоби, а вечером пошел к Веймарну;
у него сегодня полковой праздник и, следовательно, пиру[ш]ка. Войдя в первую комнату, я
совершенно растерялся, меня поразила [толпа] военных людей. Я этих почтенных господ давно

уже, слава Богу, не встречаю. В особенности один между ними так живо напомнил мне своею

толсто[ю] телячьею рожею капитана Косарева, что я чуть-чуть не вытянул руки по швам и не

возгласил: «Здрав[и]я желаю, ваше благородие!» Из этого отвратительного состояния вывел меня
сам гостеприимный хозяин, пригласив меня в гостиную; между прочими гостями в гостиной

встретил я И. А. Анненкова, и в продолжение вечера я не расставался с ним.

1.8.18 7. ЛИСТ ДО Г. С. ТАРНОВСЬКОГО. 26 березня 1842. С.-Петербург
(2007-11-09 06:00)

С.-Петербург — 1842, марта 26.

Григорий Степанович!
Я думаю, вы меня хорошенько побранили за «Гайдамаки». Было мне с ними горя, насилу выпустил
цензурный комитет, возмутительно да и кончено, насилу кое-как я их уверил, что я не бунтовщик.
Теперь спешу разослать, чтобы не спохватились. Посылаю вам три экземпляра, один возьміть

собі, другий оддайте Н[иколаю] Андреевичу maestro Маркевичу, третій Віктору Забілі на заочное

знакомство. По вашему реєстру я поручил И. М. Корби раздать экземпляры. Прощайте, желаю
вам встретить весну весело. А у нас еще зима.
Ваш покорный слуга

Т. Шевченко

P. S. Трохи-трохи був не забув. Я чув, що в вас є молоденькі дівчата. Не давайте їм, будьте
ласкаві, і не показуйте мої «Гайдамаки», бо там є багато такого, що аж самому сором. Нехай

трошки підождуть, я їм пришлю «Черницю Мар’яну», к Великодню думаю надрюковать. Це вже
буде не возмутительное.
Ще раз P. S. Поправляйте, будьте ласкаві, самі граматику, бо так погано видержана коректура,
що цур йому.

Примітки

Подається за автографом (ІЛ, ф. 1, № 211).
Вперше надруковано в журналі «Основа» (1862. —№ 5. — С. 4) з пропуском слів «возмутительно,
да и кончено».
Вперше введено до збірника творів у виданні: Шевченко Т. Твори: В 2 т. — СПб., 1911. — Т. 2.
— С. 345.
Тарновський Григорій Степанович (1788 — 1853) — український поміщик, власник сіл Потоки

Київської губернії та Качанівка Чернігівської губернії, в яких бував Шевченко. Качанівку, де Г. С.
Тарновський зібрав велику бібліотеку, створив картинну галерею, відвідували М. В. Гоголь, М. І.
Глинка, С. С. Гулак-Артемовський, Л. М. Жемчужников, М. О. Максимович, М. А. Маркевич, В.
І. Штернберг та ін. У 1839 р., очевидно, через Є. П. Гребінку, Г. С. Тарновський познайомився з
Шевченком, бо вже тоді дещо знав про його віршування. Під час першої подорожі в Україну 1843
р. Шевченко відвідав Качанівку. Його враження відбилися пізніше в повісті «Музыкант», в якій Г.
С. Тарновського змальовано в образі Арновського.
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Я думаю, вы меня хорошенько побранили за «Гайдамаки». — Поет просить пробачення за

несвоєчасне надіслання примірників поеми «Гайдамаки», які передплатив Г. С. Тарновський

для себе і знайомих.
Было мне с ними горя, насилу выпустил цензурный комитет... — Поема «Гайдамаки» викликала
невдоволення цензури своїм національно-визвольнм пафосом. [1]Цензор П. О. Корсаков тримав
її з 11 листопада до 29 листопада 1841 р., протягом грудня її надруковано, але до випуску в світ

підписано тільки [2]21 березня 1842 р. (Див.: Бородін В. С. До цензурної історії першого видання
поеми «Гайдамаки» // Збірник праць п’ятнадцятої наукової шевченківської конференції. — К.,
1968. — С. 76 — 78). Така затримка видрукованої вже книги спонукала поета якнайшвидше

розіслати її передплатникам і знайомим. У примірниках поеми «Гайдамаки», подарованих Р. І.
Чернявському (ІЛ, ф. 1, № 6) та Г. Ф. Квітці-Основ’яненкові (див.: Ланевський. Знахідка нового
листа Т. Г. Шевченка // Червоний шлях. — 1926. — № 2. — С. 163) Шевченко відновив деякі

цензурні вилучення.
Маркевич Микола Андрійович (1804 — 1860) — український історик, поет і етнограф. Освіту
здобув у Благородному пансіоні при Петербурзькому університеті. У Москві 1831 р. видав збірку
поезій «Украинские мелодии». Був знайомий з О. С. Пушкіним, Є. А. Баратинським, В. К.
Кюхельбекером. Написав п’ятитомну «Историю Малороссии» (М., 1842 — 1843), яка охоплює

період від найдавніших часів до кінця XVIII ст. З Шевченком познайомився 1840 р. у Петербурзі.
У щоденнику М. А. Маркевича (зберігається в ІРЛІ, відділ рукописів, ф. 488, № 39) зустрічаємо
цінні відомості про Шевченка 1840 р. (див.: [3]Спогади про Тараса Шевченка. — К., 1982. — С.
72-73). У 1847 р. М. А. Маркевич поклав на музику поезію Шевченка [4]«Думка» («Нащо мені

чорні брови...»).
...третій Віктору Забілі на заочное знакомство. — Забіла Віктор Миколайович (1808 — 1869) —
український поет-романтик. Шевченко знав В. М. Забілу з розповідей В. І. Штернберга, який
зустрічався з ним під час поїздки в Україну 1836 — 1838 рр. У 1842 р. Шевченко передав для

В. М. Забіли примірник «Гайдамаків». Познайомились вони 1843 р. у Качанівці, у січні 1846 р.
зустрічалися в Мойсівці у маєтку Т. Г. Волховської, а на початку 1847 р. Шевченко відвідав В. М.
Забілу на його хуторі Кукуріківщина (тепер Забілівщина), намалював його портрет, який досі не

розшуканий.
В. М. Забіла вчився у Ніжинській гімназії вищих наук разом з Гоголем і був з ним у приятельських

стосунках. Вірші почав писати рано, але не клопотався про їх друк; за його життя опубліковано

лише п’ять поезій, з яких три — в альманасі «Ластівка» (Шевченко міг познайомитися з ними

до публікації, оскільки допомагав Є. П. Гребінці укладати альманах). Збереглося жартівливе

послання В. М. Забіли до Шевченка (див.: Листи до Тараса Шевченка. — С. 17 — 18).
Під час арешту поета 1847 р. серед його паперів виявлені й вірші В. М. Забіли (див.: Тарас

Шевченко. Документи та матеріали до біографії. — С. 120). В. М. Забіла є прототипом Віктора

Олександровича в повісті Шевченка «Капитанша». 1861 р. він супроводив домовину поета від

Борзни до Києва і Канева, допомагав упорядковувати могилу на Чернечій горі.
Корбе Іван Михайлович (1800 — 1868) — генерал-майор, власник села Вейсбахівка. Шевченко

познайомився з ним у Петербурзі не пізніше 1840 р., зустрічався тут як до заслання, так і після.
Під час подорожей в Україну 1843 — 1845 рр. гостював у його маєтку разом з Я. де Бальменом,
В. О. Закревським, М. А. Маркевичем. Зберігся жартівливий лист до М. А. Маркевича від 21
січня 1844 р. з підписом Шевченка та І. М. Корбе (див. розділ «Колективні листи»).
Я чув, що в вас є молоденькі дівчата. — Поет має на увазі небог Г. С. Тарновського, які
виховувалися в нього. Пізніше одна з них вийшла заміж за лікаря Л. О. Бурцева, якого Шевченко

згадав у повісті «Художник», а друга — за Кржисевича. 1858 р. Шевченко намалював у Петербурзі

портрет Марії Степанівни Кржисевич, яка була приятелькою М. І. Глинки, подарував їй свій

офорт «Притча про виноградаря» і зробив запис у щоденнику 1 квітня 1858 р. про зустріч з нею.
...пришлю «Черницю Мар’яну», к Великодню думаю надрюковать. — Шевченко покладався на

запевнення О. О. Корсуна, що другий випуск альманаху «Сніп», до якого подав він поему

[5]«Мар’яна-черниця», незабаром вийде з друку. Одначе цей випуск альманаху не вийшов, і поема
«Мар’яна-черниця» тоді не була опублікована.
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1.8.19 9 листопада 1857 року (2007-11-09 12:00)

9 [ноября]

Окончил портреты Якоби.

[1]

9 листопада

Окончил портреты Якоби. — Парний портрет подружжя Якобі виконаний італійським і білим

олівцями на тонованому папері.

1. http://kobzar.univ.kiev.ua/draws/description/416.html

1.8.20 (2007-11-10 06:00)

[1]Кониський О. Я. Тарас Шевченко-Грушівський: Хроніка його життя [До укінчення Академії

художеств, стор. 2]
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Тим часом небавом услід за «Кобзарем» виходить в Петербурзі р. 1840 окремою книжкою

Шевченкова поема «Катерина».
За нею виходить Гребінчин альманах «Ластівка», харківський «Молодик».
І там, і там були Шевченкові твори.
Нарешті, видав він поему «Гамалія».
З оцього знати, як українці повітали Шевченкові твори. Знати, що «Кобзар» ластівкою весняною

полинув на Україну і розбудив там приспаних дітей її. Українці почули, що заговорило до них «нове,
огненне слово», і почали більш інтересуватися рідною мовою. Були і до «Кобзаря» твори, писані
мовою українською: повісті Квітки; «Полтава» і «Приказки» Гребінчині; твори Котляревського,
Гулака-Артемовського, Левка Боровиковського, Костомарова і дещо інше; як каже Чужбинський
223, все оте читали вищі стани на Україні якось мляво. А «Кобзар» одним ментом розігнав

апатію і викликав любов до рідного слова, що було тоді вже вигнане з ужитку в розмові не тільки
між панами, а навіть і в розмові з хрестянами... Після «Кобзаря» пани взялися читати Квітчині

повісті. Таким чином, Шевченкове ймення швидко стало відомим скрізь по Україні і зайняло зразу

місце на покуті, по правді приналежне авторові «Кобзаря» яко «першому великому поетові нової
великої літератури в слов’янському світі», як промовив се, вже після смерті Шевченка, російський
критик Григор’єв. Україна зрозуміла душу Шевченкових творів; зрозуміла, що його пісня — пісня

цілого народу, виведена голосно; що вона єсть зорею оновлення нашого письменства, задобреною
ідеями народно-національним і демократичними. Пісні з такими ідеями довіку не вмирають.
Щиро, радісно вітав «Кобзаря» тодішній ветеран нашого малого ще письменства Грицько Квітка.
Шевченко, скоро вийшов «Кобзар», дак один примірник його доручив якомусь українцеві, що
їхав до Харкова, і прохав піднести «Кобзар» Квітці. Одначе щось пошкодило тій людині їхати

до Харкова, і він передав «Кобзаря» Мартосові, а сей вже переслав його до Квітки. Старенький

Григорій Федорович, «одержавши «Кобзаря», притулив його до серця» і 23 жовтня р. 1840, дякуючи
за його Шевченкові, писав: «Ваші думки кріпко лягають на душу. Гарно, батечку, гарно. Вже так
що думки! Утніть ще; потіште душу; мов теплого маслечка злийте на неї; а то від московських

побрехеньок щось дуже вже до печінок доходить» 224. В тому ж листі Квітка просить Шевченка

переказати віршами його, Квітчину, «Панну Сотниківну», надруковану мовою російською в 3
книжці «Современника» 1840 р. «та ще й патрет з неї змалювати». Не відаємо, чи брався Тарас

перевіршувати «Сотниківну», але з листа його до Квітки 8 грудня р. 1841 225 відаємо, що він

«малював її і хотів скінчити ще до Різдва, та й не знаю, — пише він, — бо тут (в Петербурзі) ні
день, ні ніч, а так чортзна-що; прокинешся рано, тільки що заходишся малювати, дивись: вже й
ніч; тільки пензлі миєш, більш нічого». Щирі і приязні відносини Квітки до Шевченкових творів не

могли добре не вплинути, не підбадьорити Тараса. Квітка прохав у його поезій до якогось свого

альманаху, Тарас послав до його 8 грудня якусь невідому нам свою поезію Ганнуся 226 і писав:
«Оце сьогодня скомпонував її нашвидку, та й сам не знаю, чи до ладу, чи ні. Подивіться на неї

гарненько та й скажіть щиру правду. Як побачите, що вона дуже вже безецна 227 (бо вона такою
мені здається), то не давайте її друкувати; нех іде, звідкіля взялася».
223 Воспоминания о Шевченке. — С. 4. 224 [2]Листи до Т. Г. Шевченка, с. 10-11. — Ред.
225 Киев[ская } стар[ина]. — 1894. — Кн. IV. — С. 323. [Див. [3]лист 8 грудня 1841 р.] 226

«Утоплена». — Ред. 227 Сороміцька. — Ред. Коментар Квітка прохав у його поезій до якогось

свого альманаху... — У листі від [4]22 листопада 1841 р. Г. Ф. Квітка-Основ’яненко прохав

Шевченка вислати для видаваного І. Є. Бецьким альманаху «Молодик» якісь свої вірші. [5]8
грудня 1841 р. Шевченко сповістив його, що надсилає «що найшлось», в тім числі щойно написану

«Ганнусю» — тобто баладу «Утоплена»; ще були надіслані [6]«Песня караульного у тюрьмы» з

драми «Невеста» і кілька дрібних поезій, з яких у «Молодику» надруковано [7]«Н. Маркевичу» й
[8]«Думку» («Тяжко-важко в світі жити...»). [9]Попередня [10]Наступна

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/4899.html

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/70260.html

3. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/85763.html

4. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/82978.html

5. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/85763.html
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6. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/85548.html

7. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev116.htm

8. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev106.htm

9. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/65510.html

10. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/97155.html

1.8.21 10 листопада 1857 року (неділя) (2007-11-10 12:00)

10 [ноября]

Получил от Кулиша книги: «Записки о Южной Руси», два тома, и «Чорну раду». Какой милый

оригинал должен быть этот г. Жемчужников. Как бы я счастлив был увидеть человека, который
так искренно, нелицемерно полюбил мой милый родной язык и мою прекрасную бедную родину.

10 листопада

Получил от Кулиша... «Чорну раду». — Йдеться про окреме видання українською мовою: «Чорна
рада, хроніка 1663 року. Написав П. Куліш» (СПб., 1857). У перекладі російською мовоюШевченко

раніше читав «Чорну раду» в журналі «Русская беседа» (див. запис у щоденнику від 26 жовтня 1857
р.). «Я її прочитав і в „Руській бесіді“, і там вона добра, але по-нашому лучше», — писав він П.
О. Кулішу 5 грудня 1857 р.
Какой милый оригинал... этот г. Жемчужников. — Жемчужников Лев Михайлович (1828 — 1912)
— український і російський художник, фольклорист, етнограф, згодом близький друг Шевченка.
Згадка про нього викликана читанням другого тому «Записок о Южной Руси», надісланого П.
О. Кулішем. У ньому надруковані українські народні казки, записані Л. М. Жемчужниковим

під час перебування в Україні у 1852 — 1856 рр. Публікація супроводжувалася передмовою П.
Куліша: «Уже несколько лет знаком я в Малороссии с молодым русским художником Л. М.
Жемчужниковым. Он проводит у нас на юге сплошь лето и зиму, изучая нашу природу и нашу

жизнь во всех их проявлениях. Не довольствуясь тем, что видит глаз, он изучает нравственный

образ малороссийского народа в проявлениях его духа. Он убежден, что малороссиянина не

поймешь, не зная языка его и не ознакомясь на месте с его настоящим и прошедшим. Это

убеждение... тем замечательнее в г. Жемчужникове, что он родился в глубине Северной России,
воспитывался в г. С.-Петербурге (в пажеском корпусе) и до приезда в Малороссию не слыхал

малороссийской речи... Этнография южнорусская имеет в нем несравненного деятеля. Не говоря
уже о множестве этюдов с натуры, выражающих быт народа со всеми его принадлежностями, у
г. Жемчужникова набралось около пятисот напевов песен, положенных на ноты им самим или,
по его просьбе, другими с голоса малороссийских певцов и певиц; а недавно он привез мне из

Пирятинского уезда большой сверток сказок, записанных им слово в слово из уст народа» (Записки
о Южной Руси. — СПб., 1857. — Т. 2. — С. 3). Художня творчість Л. М. Жемчужникова

пов’язана переважно з українською тематикою; зокрема, він, продовжуючи традиції Шевченка,
створив велику серію з 48 гравюр «Живописная Украина» (видана альбомом як додаток до журналу

«Основа»), картину «Кобзар на шляху» та ін. Л. М. Жемчужников залишив [1]«Воспоминание о
Шевченке» (Основа. — 1861. — № 3).

[2]
Сторінка «Записок о Южной Руси»
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1. http://litopys.org.ua/shevchenko/vospom.htm

2. http://books.google.com.ua/books?id=IUpAAAAAYAAJ&dq=inauthor%3A%22%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%

D0%B5%D0%B9%D0%BC%D0%BE%D0%BD%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%

D1%87%20%D0%9A%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%88%22&lr=&as_drrb_is=q&as_minm_is=0&as_miny_is=1860&as_maxm_is=0&as_

maxy_is=1900&num=30&as_brr=3&pg=PR6&ci=157%2C757%2C795%2C438&source=bookclip

1.8.22 (2007-11-10 15:46)

Шановні!!
Мене дуже цікавлять відносини Тараса Шевченка і Ганни Закревської.
Хто-небудь може мені допомогти в цьому? Потрібна інформація, бажено якумога більше та

точніше. Якщо ви знаєте, де можна знайти такі дані (книги, сайти, віртуальні бібліотеки, статті),
велики прохання допомогти.
Дякую

1.8.23 (2007-11-11 06:00)

[1]Кониський О. Я. Тарас Шевченко-Грушівський: Хроніка його життя [До укінчення Академії

художеств, стор. 3]

Як перейшов у Тараса останній час року 1840 і початок р. 1841 — певних звісток не маємо,
опріч того, що він кватирував укупі з художником Михайловим і зазнав скорботи, похоронивши
свого друга-учителя студента Демського. Відомо ще, що з виходом його «Кобзаря» ширшає його
знайомість між українцями, що поприїздили жити до столиці. Між ними треба назвати Грицька

Тарновського, дуку-дідича з Борзенського повіту. Йому тоді було років під 50; дітей у його не

було; в годованках у його були небоги, і в одну з них закохався був Штернберг. Тарновський

любив товариство художників, письменників, учених і артистів, чимало їх і між ними Глинка,
знаменитий музика, перебували в селі Качанівці, маєтності Тарновського, де у його був прекрасний
розкішний дім і невимовно гарний парк. Тарновський належав до тих українських панів-дуків,
що хоч потроху пам’ятали свій національно-народний родовід і не цуралися ідей національно-
демократчних, звісно, на стільки хоча, на скільки давало те панське поводження. Маєтність Грицька

Тарновського перейшла по його заповіту до Василя Тарновського. Останній (род. р. 1809,
помер р. 1865) був чоловік доброї освіти і прихильник народу. Він зумів зібрати доволі значний

український музей, а син його, Василь же, збагатив той музей новими придбаннями, найпаче
придбанням власноручних манускриптів Шевченка і інших речей, що належали останньому, і
подарував сей музей чернігівському земству.
З Григорієм Тарновським познайомив Шевченка Мартос, одначе до р. 1842 нема у нас певних

фактів, щоб характеризували відносини між Шевченком і Тарновським за час 1840 і 1841 р. З

двох пізніших вже листів Тараса до Тарновського треба гадати, що відносини їх були прості,
приязні і щирі. Року 1841 Шевченко наділяє Україну новою своєю історичною поемою «Гайдамаки».
Довго її держала в своїх лабетах цензура. «Було мені з ними» (з «Гайдамаками») лиха, —
писав 26 марта 1842 р. Шевченко до Тарновського 228. — Насилу випустив цензурний комітет.
«Возмутительное», та й годі! Ледві сяк да так впевнив їх (цензорів), що я не бунтівник. Тепер

хватаюся розіслати, щоб не схаменулися». З тих помилок, з якими надруковано «Гайдамаків»
(друкарня Сичова в Петербурзі), справді знати, що Тарас хватався швидше їх надрукувати, боячись,
«щоб не схаменулися» і не заборонили їх цензори. На помилки він нарікає і в листі до Тарновського
26 марта р. 1842 229, і в листі до Квітки 28 марта 230. «Надрукував, — пише він до останнього,
— бодай йому очі повилазили... Не лайте дуже, коли що знайдете не до ладу, бо і написано,
і надруковано навмання». Шевченко добре добачав, що інде в «Гайдамаках» є дещо таке, що
інакше б треба його переробити, є таке, «що аж самому соромно». Одначе, не вважаючи на се,
«Гайдамаки» вельми швидко розійшлися; в грудні 1841 р. вони не були ще викуплені з друкарні
231, а в березілі року 1842 непроданих «Гайдамаків» лишилося тільки сотня примірників. Тут
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варто спинитися над питанням: звідкіль Шевченко взяв сюжет на «Гайдамаків» і коли саме

писав сю поему? Про се неоднакові звістки і думки. На думку д. Чалого, висловлену спершу
в «Основі», а потім і в книзі його «Жизнь и произведения Тараса Шевченка», так першим зерном,
з котрого зросла поема, були оповідання Тарасового діда Івана і подорожі Тараса з сестрами в

Лебединський-Мотроніський монастир, де на цвинтарі було чимало могил коліїв. Над могилами
були плити з написами. Тарас читав прочанам ті написи, а між прочанами були, може, такі діди,
що пам’ятали і розповідали про страшенні події гайдамаків. Тарас слухав їх, переносився думками
в минуле, і в фантазію до його на цілий вік запали ті місцевості, Де ходили гайдамаки З святими
ножами, І ті шляхи, що він міряв Малими ногами 232. Мартос ще р. 1863 доводив що інше.
Він писав: 233 «Ще року 1840 хотів я про Барську конфедерацію довідатися більше, ніж давав

Плюшарів лексикон і часто про се розмовляв з Гребінкою. При тих розмовах бував і Шевченко і,
слухаючи те, не подав і знаку, щоб йому тоді було що-небудь відомо про події гайдамацького часу.
Нарешті я дав Шевченкові прочитати новий роман Чайковського «Wernyhora». З того роману він
і взяв зміст «Гайдамаків» і більшу частину подробиць». Д. Чалий 234 зовсім знехтував Мартосову

звістку, навіть не згадав про неї і за джерело до «Гайдамаків» взяв єдине передмову до них,
написану Шевченком; але ж і передмова показує, що цілком не можна нехтувати Мартосової

звістки. Шевченко в передмові каже: «Про те, що діялося по Україні р. 1768, розповім я, як
чув від старих людей. Про гайдамаччину я не читав нічого друкованого». Одначе ж він подав в

«Припису» реєстр, що свідчить і про ті джерела, які він читав, перш ніж написав «Гайдамаків».
Він згадує і про Плюшарів лексикон, і про [2]історію Кониського і Бантиш-Каменського. Певна

річ, що перше зерно «Гайдамаків» запало в Тарасову душу з народних переказів і переважно з

переказів діда Івана; але воно не було і не могло бути таким, до якого розрослося в поемі,
коли б автор її не познайомився з подіями гайдамаків по іншим ще літературним джерелам.
А щодо гадок про вплив подорожі до монастирів, то їх треба або зовсім залишити, або уважати
їх, коли вони дійсне були, на стільки, на скільки можливо сподіватися впливу їх на хлопця 11
— 13 років. Якщо й доводилося Тарасові подорожувати, так певна річ, що до року 1827, коли
йому було не більш 13 років, а сестрі Ірині 11. До того ж ми й не відаємо, до якого саме

монастиря ходив Тарас «з сестрами» на прощу. (Зауважимо, що Тарасова сестра Катерина ще

р. 1823 вийшла замуж в друге село, а Маруся тоді була ще вельми мала). Д. Чалий каже

про «Лебединський-Мотроннський монастир», але такого монастиря не було й нема 235. Зерно

«Гайдамаків» розросталося відповідно тому, як Шевченко знайомився з історичними фактами

минулої України: хоч він і каже, що не читав про події р. 1768 нічого надрукованого, але додає:
і критикованого; от в отому слові і вся сила і вага, на яку не звернув уваги д. Чалий. Задумав

писати своїх «Гайдамаків» Шевченко коли не в 1838, так в 1839; бо, як відаємо з його «Записок»,
він тоді вже, стоячи перед малюнками Брюллова, задумувався про ілюстрації, про сліпого кобзаря
до «своїх лютих гайдамаків». Значить, очевидна річ, що з «Wernyhory» Чайковського коли Тарас

чим і покористувався, так хіба невеличкими подробицями, які й додав до готового вже образу

цілої поеми. До того ж часу реєструю я написання Шевченком віршів «Хустина» і другої поеми
«Черниця Мар’яна», бо, посилаю чи до Тарновського «Гайдамаків», Тарас р. 1842 пише: «Будьте
ласкаві, не давайте їм (дівчатам, небогам Тарновсього) читати і не показуйте їм мої «Гайдамаки»,
бо там є багато такого, що аж самому сором. Нехай тропіки підождуть; я їм пришлю «Черницю
Мар’яну», к Великодню (1842) думаю надрукувати. Се вже буде «не возмутительное». Оригінал
«Черниці», писаний власною рукою автора, з посвятою, [3]з малюнками до неї і пісню (Хустина)
Шевченко відіслав в Харків до Корсуна, щоб надрукував в своєму «Снопі» 236, що мав видати на

р. 1842. 228 [4]Основа. — 1862. — Кн. V. — С. 4. 229 Ibidem. 230 [5]Русск[ая] стар[ина]. —
1880. — Кн. II. — С. 593. 231 [6]Киев[ская] стар[ина]. — 1894. — Кн. II. — С. 323. 232 Чалий,
с. 16 — 17. 233 «Вестник Ю[го-Западной] и З[ападной] России», 1863, [кн. X]. Див. [7]переклад
спогадів Мартоса. 234 Жизнь и произведения Шевченка. — С. 248 — 250. 235 Се два окремі

монастирі, обидва вони в Чигиринському повіті. Жіночий монастир Лебединський Миколаївський

стоїть біля р. Гаптурки в лісі, що зоветься Лебедин, верстов за п’ять біля села Лебедина. Сей

монастир осаджено р. 1779 черницями з волоського кажгурського монастиря, що був зруйнований
турками. Будованню монастиря сього найбільш запоміг князь Ксаверій Любомирський. Саме

оцей монастир і згадує Шевченко в «Гайдамаках», не відаючи, що монастир «Лебедин дівочий
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між Чигирином і Звенигородом» осаджено більш, ніж через десять років після подій, списаних в
«Гайдамаках» його. Щодо монастиря мотронівського, так дійсне се монастир вельми стародавній.
Стоїть він в темному мотронівському лісі за 9 верстов від ведмедівського монастиря. Осадила
монастир, як каже переказ, якась княгиня Мотрона ще до Батия б то. Татарва зруйновала була

його, але князь Ольгерд року 1568 запоміг оновити його, а гетьман Сагайдачний р. 1620, 1621
наділив його землями, король Ян Казімір р. 1664 затвердив права монастиря на землі. Турки
р. 1676 спалили сей монастир; оновлено його р. 1686, а потім р. 1717 польський князь Ян

Яблоновський запоміг йому і затвердив за ним усі його землі, не вимагаючи; щоб монастир

пристав до унії. (Дивись Пам’ят[ную] [книжку] Киевск[ой] Эпарх[ии], 1882, с. 84 і 92). 236 Русск[ий]
архив. — 1891. — Кн. X. — С. 216. Коментар ...звідкіль Шевченко взяв сюжет на «Гайдамаків»...
— До перелічених біографом джерел поеми слід додати рукопис [8]«Истории Малороссии» М.
Маркевича, що вийшла друком у наступні роки (1842 — 1843). [9]Попередня [10]Наступна
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1.8.24 11 листопада 1857 року (2007-11-11 12:00)

11 [ноября]

Сегодня у меня день великий, торжественный, радостный день. Сегодня получил я письмо от

моей святой заступницы гра[фини] Н. И. Толстой, дружеское, родственное письмо. За что она

меня удостоивает этого неизреченного счастия? И чем я воздам ей за этот нечаянный светлый,
сердечный праздник? Слезы радости и чистая молитва — твоя единая награда, моя благородная,
моя святая заступнице.
Она советует мне написать графу Ф[едору] П[етровичу] письмо и просить его ходатайства о

разрешении явиться мне в столице. Это была моя первая мысль, но мне совестно было беспокоить
старика. А теперь решительно решаюсь. Еще просит она передать поклон В. И. Далю, от ее самой
и от какого-то г. Жадовского. С Далем я здесь не виделся, хотя с ним прежде и был знаком, и
теперь придется очима лупать. И поделом.

11 листопада

...получил я письмо от... Н. И. Толстой... — [1]Лист А. І. Толстої від 2 листопада 1857 р. (Листи
до Тараса Шевченка. — С. 88).
...просит она передать поклон В. И. Далю... — Володимир Іванович Даль з 1849 р. до виходу у
відставку в 1859 р. служив управителем Нижньогородської удільної контори. У 1857 — 1859 рр.
він одночасно очолював губернський тюремний комітет «попечительного о тюрьмах» товариства.
...от какого-то г. Жадовского. — С. Жадовський належав до петербурзької сім’ї, з якої вийшов
ряд відомих тоді діячів літератури і мистецтва. У домі Толстих Жадовські були частими гостями.

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/475985.html
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1.8.25 Слепая. Начерки. Перша половина 1842 р., С.-Петербург (2007-11-12 06:00)

{ [1]Слепая (Поэма) }

[2] [3] [4]

«СЛЕПАЯ», «ИСТОРИЯ СУВОРОВА». Ескізи та начерки. Олівець, сепія, туш. [1842].
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[5]

ОКСАНА. ЕСКІЗ АВТОІЛЮСТРАЦІЇ ДО ПОЕМИ «СЛЕПАЯ» (?). Червоний олівець. [1842].

[6]

Також:
http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7272.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev7272.htm
http://kobzar.info/kobzar/works/pictures/1842/05/29/845.html
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ОКСАНА. ЕСКІЗ АВТОІЛЮСТРАЦІЇ ДО ПОЕМИ «СЛЕПАЯ» (?). Туш, олівець. [1842].

[7]

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev121.htm

2. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/K27fOMgG7N7WMf2jAdlVkg?feat=embedwebsite

3. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/SOfFgOENUSFMibXrLc92og?feat=embedwebsite

4. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/UIc-7G1Jx3qS65RxymefAA?feat=embedwebsite

5. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7271.htm

6. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7272.htm

7. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7273.htm

1.8.26 12 листопада 1857 року (2007-11-12 12:00)

12 [ноября]

Ответивши на письмо моей святой заступницы, причепурился я и отправился к В. И. Далю.
Но почему-то, не знаю, прошел мимо его квартиры и зашел к адъютанту здешнего военного

губернатора, к Владимиру Федоровичу князю Голицыну, весьма милому молодому человеку,
раненному под Севастополем. Вслед за мной зашла к нему сестра его, чернобривое, милое
задумчивое создание. О чем грустит, о чем задумывается эта едва развернувшаяся сантифолия?
От князя зашел я к его зятю Александру Петровичу Варенцову, пообедал, послушал машинной

музыки и отправился в театр. Все было порядочно, кроме г-жи Васильевой. Она, бедняжка,
думала очаровать зрителей своим фанданго и совсем не надела панталон. Какое варварское

понятие об искусстве. Г-н Климовский в роли Филиппа IV был прекрасен, одет изящно и верно

портрету этого испанского государя. А вообще драма «Мать испанка» — так себе, дюжинная
драма.
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12 листопада

Голіцин Володимир Федорович (1834 — 1876) — ад’ютант нижньогородського військового

губернатора, учасник Кримської війни 1853 — 1856 рр., під Севастополем був поранений.
О чем грустит... эта едва развернувшаяся сантифолия? — Сантифолія — різновид французької

троянди. З цією квіткою Шевченко порівнює молодшу сестру В. Ф. Голіцина Лідію (1837 — 1889),
якій у ті дні (17 листопада) саме виповнилось двадцять років.
...зашел я к его зятю Александру Петровичу Варенцову... — О. П. Варенцов — директор

ярмаркової контори і ярмаркового театру в Нижньому Новгороді. Був одружений з сестрою В.
Ф. Голіцина Софією Федорівною.
Фанданго — іспанський народний танець; виконується під акомпанемент гітари і кастаньєт.
«Мать-испанка» — трьохактна драма російського драматурга, Шевченкового знайомого, М. О.
Полевого (1796 — 1846) з часів правління іспанського короля Філіппа IV (1621 — 1665).

Варіанти:
Она, бедняжка панталон. / она, бедняжка, думала очаровать зрителей и совсем не надела

панталон

1.8.27 8. ЛИСТ ДО Г. Ф. КВІТКИ-ОСНОВ’ЯНЕНКА 28 березня 1842. С.-Петербург
(2007-11-13 06:00)

С.-Петербург. 28 марта 1842 г.

«Надрюковав, бодай йому очі повилазили», — отак ви скажете, як зачнете читать мої

«Гайдамаки»; а що скажете, як прочитаєте, не знаю. Не лайте дуже, коли найдете що-небудь
не до ладу, бо і написано і надрюковано навмання, — та я ще і досі не знаю, чи получили ви мою
«Утоплену», що я послав вам через Корсуна, і білети на «Гайдамаки». Коли маєте субскрибентів,
то напишіть до мене швидче, бо вже тілько сто екземплярів осталось. Та якби ви не поліновались
прислать мені свої сочиненія хоч півекземпляра, так — на пам’ять, то велике спасибі вам сказав

би.

Т. Шевченко

Поцілуйте любого Гулака-Артемовського і отдайте йому книжку, а другу не цілуючи отдайте

Корсуну.

Примітки

Подається за рукописною копією О. Я. Кониського з автографа, тепер не відомого (ІЛ, ф. 77, арк.
4).
Вперше надруковано в журналі [1]«Русская старина» (1880. — № 3. — С. 593) з неточно

прочитаними словами і друкарськими помилками.
Вперше введено до зібрання творів у виданні: Шевченко Т. Повне зібр. творів: У 10 т. — К., 1957.
— Т. 6. — С. 23.
«Надрюковав, бодай йому очі повилазили», — отак ви скажете, як зачнете читать мої

«Гайдамаки»... — У першому виданні поема [2]«Гайдамаки» (СПб., 1841) надрукована з багатьма
помилками.
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... я ще і досі не знаю, чи получили ви мою «Утоплену», що я послав вам через Корсуна... — 8
грудня 1841 р. Шевченко послав Г. Ф. Квітці-Основ’яненкові баладу [3]«Утоплена», назвавши її за
іменем головної героїні «Ганнуся», для альманаху «Молодик», де 1843 р. (Ч. 2. — С. 114 — 121)
вона і була надрукована.
Субскрибенти — передплатники (у даному разі — поеми «Гайдамаки»). [4]Панове субскрибенти.
Поцілуйте любого Гулака-Артемовського... — Йдеться про П. П. Гулака-Артемовського.

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/ocherk.htm#lyst

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev117p.htm

3. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev120.htm

4. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/81933.html

1.8.28 Заповіт (2007-11-13 08:41)

[1]

1. http://pics.livejournal.com/edward_tur/pic/001t2dk5/

1.8.29 13 листопада 1857 року (2007-11-13 12:00)

13 [ноября]

Сегодня написал, а завтра отошлю просительное письмо графу Ф. П. Толстому. Прошу его

просить кого следует о дозволении мне жить в Петербурге и посещать классы Академии. Письмо,
кажется, мне удалось. Овсянников говорит, что при нужде я мог бы занять видное место между

кропателями просьб. Посмотрим, пожнем ли желаемые плоды от сего хитрого сочинения.
Сегодня же написал письмо М. С. Щепкину. Прошу свидания с ним где-нибудь на хуторе в

окрестностях Москвы. Как бы я рад был [увидеть] этого славного артиста-ветерана.
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13 листопада

...отошлю просительное письмо графу Ф. П. Толстому. — Лист не зберігся. Як видно з

письмового викладу листа Шевченка, поданого 28 грудня 1857 р. Ф. П. Толстим президенту

Академії мистецтв великій княгині Марії Миколаївні, поет висловлював прохання «о милосердном
ея ходатайстве относительно разрешения ему жить в С.-Петербурге, чтобы посещать классы

Академии». Наступного дня, 29 грудня, велика княгиня Марія Миколаївна звернулася з

клопотанням про це до міністра імператорського двору В. Ф. Адлерберга. Розгляд справи

перейшов до III відділу, і 5 лютого 1858 р. начальник III відділу В. А. Долгоруков повідомив

міністра імператорського двору, що «государь император всемилостивейше соизволил на сие

ходатайство, с тем, однако, что[бы] Шевченко был подвергнут здесь строгому полицейскому

надзору и чтобы начальство Академии художеств имело должное наблюдение, дабы он не обращал

во зло своего таланта» (див.: Тарас Шевченко: Документи та матеріали до біографії. — С. 295).
...написал письмо М. С. Щепкину. — Лист датований Шевченком «Ноября 12» 1857 р.

1.8.30 Газетна рецензія. 12 квітня 1842 р. Цензурний запис. 14 квітня 1842 р.
(2007-11-14 06:00)

№ 88. 1842 р., квітня 14 1. Запис про випуск у світ книжки Шевченка «Гайдамаки» в реєстрі,
поданому Петербурзьким цензурним комітетом до Головного управління цензури

№ Время вступления Заглавие Где напечатана Когда выдан билет Имя

ценсора, подписавшего билет

397 [Марта 21] Гайдамаки, поэма Шевченка В т[ипографии] Сычева [Марта]
21 Корсаков

ЦДІА СРСР (тепер РДІА), ф. 772, оп. 1, № 1508, арк. 108 зв. Оригінал. 1Дата супровідного

листа Петербурзького цензурного комітету до Головного цензурного управління (див. там же,
с. 106). * * * Рецензія на твори Шевченка. 12 квітня 1842 р. [1]Литературная газета: Вестник

наук, искусств, литературы, новостей, театров и мод. — № 15. — 12 апреля 1842 г. — С.
312-313. Гайдамаки. Поэма Т. Шевченка. С. п. б. 1841. Г. Шевченко владеет прекрасным

поэтическим дарованием и пишет на малороссийском языке чудесные стихи. Его «Гайдамаки»
есть произведение, проникнутое мыслью и чувством, дышет неподдельным вдохновением и

сверкает искрами живой, разнообразной и пылкой фантазии. Если б «Гайдамаки» были написаны
на русском языке, то эту поэму должно было бы причислить к числу лучших русских поэм. Для

доказательства мы выпишем вам начало его предисловия и потом сцену свидания. Все йде, все
минає — і краю немає, Куди ж воно ділось? Відкіля взялось? І дурень, і мудрий нічого не знає.
Живе... умирає... Одно зацвіло, А друге зав’яло, навіки зав’яло... І листя пожовкле вітри рознесли.
А сонечко встане, як перше вставало, І зорі червоні, як перше плили, Попливуть і потім, і ти,
білолиций, По синьому небу вийдеш погулять, Вийдеш подивиться в жолобок, криницю І в море

безкрає і будеш сіять, Як над Вавилоном, над його садами, І над тим, що буде з нашими синами;
Ти вічний без краю!.. Люблю розмовлять, Як з братом, з сестрою, розмовлять з тобою, Співать
тобі думу, що ти ж нашептав. Порай мені ще раз, де дітись з журбою? Я не одинокий, я не сирота
— Єсть у мене діти, та де їх подіти? Заховать з собою? Гріх, душа жива! А може, їй легше буде

на тім світі, Як хто прочитає ті сльози-слова, Що так вона щиро колись виливала, Що так вона

нишком над ними ридала. Ні, не заховаю, бо душа жива. Як небо блакитне — нема йому краю,
Так душі почину і краю немає. А де вона буде? Химерні слова! Згадай же хто-небудь її на сім
світі — Безславному тяжко сей світ покидать. Згадайте, дівчата, — вам треба згадать! Вона вас
любила, рожевії квіти, І про вашу долю любила співать. Поки сонце встане, спочивайте, діти,
А я поміркую, ватажка де взять. Как это просто, мило и трогательно! А вот сцена совсем в

другом роде, которая еще проще, милее, и трогательнее. Ярема ждет своей любезной; вот она
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является. — Забув, побіг, обнялися. «Серце!» — та й зомліли. Довго-довго тілько «серце» —
Та й знову німіли. «Годі, пташко!» «Ще трошечки, Ще... ще... сизокрилий! Вийми душу!.. ще

раз... ще раз... Ох, як я втомилась!» «Одпочинь, моя ти зоре! Ти з неба злетіла!» Послав свитку.
Як ясочка, Усміхнулась, сіла. «Сідай же й ти коло мене». Сів, та й обнялися. «Серце моє, зоре
моя, Де це ти зоріла?» «Я сьогодні забарилась: Батько занедужав; Коло його все поралась...» «А
мене й байдуже?» «Який-бо ти, єй же богу!» Слізоньки блиснули. «Не плач, серце, я жартую».
«Жарти!» Усміхнулась, Прихилилась головкою Та й ніби заснула. «Бач, Оксано, я жартую, А ти й

справді плачеш. Ну, не плач же, глянь на мене: Завтра не побачиш. Завтра буду я далеко, Далеко,
Оксано... Завтра вночі у Чигрині Свячений достану. Дасть він мені срібло-злото, Дасть він мені

славу; Одягну тебе, обую, Посажу, як паву, На дзиґлику, як гетьманшу, Та й дивитись буду; Поки
не вмру, дивитимусь». «А може, й забудеш? Розбагатієш, у Київ Поїдеш з панами, Найдеш собі

шляхтяночку, Забудеш Оксану!» «Хіба краща є за тебе?» «Може, й є — не знаю». «Гнівиш Бога,
моє серце: Кращої немає Ні на небі, ні за небом, Ні за синім морем Нема кращої за тебе!» «Що

се ти говориш? Схаменися!» «Правду, рибко!» Та й знову, та й знову. Довго вони, як бачите, Вели
таку мову Цілувались, обнімались З усієї сили; То плакали, то божились, То ще раз божились. .
. . . . . . . . . . . . . . . А надто вам розказать би, Як козак чорнявий Під вербою, над
водою, Обнявшись, сумує; А Оксана, як голубка, Воркує, цілує; То заплаче, то зомліє, Головоньку
схилить: «Серце моє, доле моя! Соколе мій милий! Мій!..» Аж верби нагинались Слухать тую

мову. Ото мова! Не розкажу, Мої чорноброві, Не розкажу против ночі, А то ще присниться. Нехай
собі розійдуться Так, як ізійшлися, —

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/shubrav.htm

1.8.31 14 листопада 1857 року (2007-11-14 12:00)

14 [ноября]

Начал портрет м[адам] Варенцовой. Плотная, кавалергард-мадам. Ничего женственного, ни
даже самого обыкновенного кокетства.

14 листопада

Начал портрет м[адам] Варенцовой. — Йдеться про Софію Федорівну Варенцову (1830 — 1893),
дружину О. П. Варенцова. Портрет не розшуканий.

1.8.32 5. Г. Ф. КВІТКА-ОСНОВ’ЯНЕНКО. 29 квітня 1842. Основа (2007-11-15 06:00)

29 апреля [18]42. Основа.

Милий і добрий мій паночку Тарас Григорович.

Ну, вже так що порадували Ви нас своїми «Гайдамаками»! Як кажу: читаєш та й

облизуєшся. Якраз к Великодню прислали Ви нам сюю писанку, а я зараз і розіслав

по рукам. Пан Артемовський аж підскакує та хвалить. Як такого добра не хвалити?
Пишіте ж, паничу, у усю руку; напишіте нам ще таке, дайте віддохнути від московських
брехень, що читаєш-читаєш та або заснеш гарненько, або на животі затошнить, а на

зуби паде оскома, що три дні не хочеться дивиться на книжку. Артемовський сам хотів

до Вас писати — і не збреше, напише, бо дуже похваляє. Корсуна після того не бачив.
Білети Ваші усі цілі лежать у мене, ніхто не взяв ні одного, кажуть: «Нехай книжки

пришлеть». Бісова Москва провчила: грошики зчистить, а книжки — овва! Записалося
у мене душ з п’ятнадцять, що певно дадуть гроші; пришліте десятків зо два, то гроші

581

http://litopys.org.ua/shevchenko/shubrav.htm


зараз і вишлю. Білети і Вам, певно, вишлю. Писав і про «Богдана» Є. П. Гребінки.
Кажуть, давай, кажуть, книжки — тоді і гроші. А де він? Вже я писав-писав до нього

— мовчить, так я і годі сказав. Може, сердиться? За що? А щоб його Бог любив! Або,
нехай Бог боронить, обмоскалився, у їх віру уступив. А спитайте його від мене, коли
побачите: що він дума?
Послав би я, батечку, Вам і десять своїх книжок, так нема їх у мене. Усі у москалів:
ні грошей, ні книжок не бачу. Обдурили добре? Коли хочете, то от писулька: по ній

дадуть Вам.
Пишіте ж ще, потішайте наші душі таким смашним, та «Гайдамаків» шліть до мене, я
Вам грошики вишлю. Та не розлюбляйте щиро Вас кохаючого

Григорія Квітку.

Сейчас прочитал Евгения Павловича «Сеню», и мы обое с женою хохотали очень.
Чудесна штука.
«Утопленницу» Вашу і усе гарнеє получили, як треба. Буде у «Молодику», нашому
альманасі.

Коментарі:

Подається за публікацією: Україна. — 1925. — № 1/2. — С. 85 — 86 (публікація М. М.
Новицького), де лист надруковано за автографом, нині не відомим.
Дата в автографі, як її відтворено в журналі «Україна»: «29 апреля [18]42 Основа».
Вперше надруковано: Киевская старина — 1900. — № 9. — С. 300, з пропусками і неточностями
в тексті.
Відповідь на [1]лист Шевченка від 28 березня 1842 р. з Петербурга.

порадували Ви нас своїми «Гайдамаками»! — [2]Гайдамаки. Поэма Т. Шевченка. — Санкт-
Петербург, 1841. Поему надруковано [3]в грудні 1841 р., але [4]квиток на її випуск у світ цензор

П. О. Корсаков підписав лише 21 березня 1842 р. (ЦДІА Росії Ф. 777. Оп. 27. № 274. Арк.
14 звор.; Ф. 772. Оп. 1. № 1508. Арк. 108 звор.). «Я думаю, вы меня хорошенько побранили

за «Гайдамаки», — писав [5]26 березня 1842 р. Шевченко Г. С. Тарновському. — Было мне с

ними горя, насилу выпустил цензурный комитет, возмутительно да и кончено, насилу кое-как я

их уверил, что я не бунтовщик. Теперь спешу разослать, чтобы не спохватились». Г. Ф. Квітці-
Основ’яненкові Шевченко послав примірник поеми на ліпшому папері, з дарчим написом (див.
Ланевський. Знаходка нового листа Т. Г. Шевченка // Червоний шлях. — 1926 — № 2 — С. 162
— 165). Примірник не зберігся.
Пан Артемовський — П. П. Гулак-Артемовський.
Корсун — О. О. Корсун.
Білети Ваші усі цілі лежать у мене... — [6]Передплатні квитки на поему «Гайдамаки».
Писав і про «Богдана» Є. П. Гребінки. — Маються на увазі передплатні квитки на поему Є. П.
Гребінки «Богдан» (Спб., 1843).
Вже я писав-писав до нього — мовчить... — Останній лист Є. П. Гребінки до Г. Ф. Квітки-
Основ’яненка датований 13 січня 1839 р.
Сейчас прочитал Евгения Павловича «Сеню»... — Повість Є. П. Гребінки «Сеня» була

надрукована в журналі «Отечественные записки» (1842. — Т. XXI. — Отд. 1. — С. 207—268).
«Утопленницу» Вашу і, усе гарнеє получили, як треба. — Йдеться про твори Шевченка

[7]«Утоплена», «Песня караульного у тюрьмы», [8]«Думка» («Тяжко-важко в світі жити...») та [9]«Н.
Маркевичу», надіслані Г. Ф. Квітці-Основ’яненкові для вміщення в альманасі «Молодик».

[10]
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1.8.33 15 листопада 1857 року (2007-11-15 12:00)

15 [ноября]

Получил письмо от моего милого Бронислава, жалуется, что его отец захворал, и рекомендует мне
какую-то свою приятельницу Елену Скирмонд, любительницу изящных искусств, мечтательницу
и вообще женщину эксцентрическую. Это тоже нехорошо. Но все же лучше, нежели моя

новая знакомая м[адам] Варенцова, правда, она тоже женщина эксцентрическая. Только она

сосредоточилась не на поэзии, не на изящных искусствах, а на конюшне и на псарне. А может

быть, и это своего рода поэзия.

15 листопада

Получил письмо от моего милого Бронислава... — Лист Бр. Залеського від 5 листопада 1857 р.
(Листи до Тараса Шевченка. — С. 89 — 91) — відповідь на лист Шевченка від 18 жовтня того ж

року, що не зберігся.
...свою приятельницу Елену Скирмонд... — Йдеться про художницю і меценатку Гелену Скірмунт

(1827 — 1874), близьку знайому Бр. Залеського, яка придбала в нього Шевченкові малюнки (нині
невідомі) «Дочка Хіоського гончаря» та «Сцена з казарм»; про неї Шевченкові Бр. Залеський

писав також 15 вересня 1857 р. (Листи до Тараса Шевченка. — С 86 — 87).

1.8.34 Рецензія В. Бєлінського на поему «Гайдамаки» (2007-11-16 06:00)

Белинский В. Г. Собрание сочинений: В 9-ти томах. — Т. 5: Статьи, рецензии и заметки, апрель
1842 — ноябрь 1843. — М., 1979.

ГАЙДАМАКИ. Поэма Т. Шевченка. Санкт-Петербург. 1841. В тип. А. Сычева. В 8-ю
д. л. 131 стр.

583

http://community.livejournal.com/ua_kobzar/98087.html
http://litopys.org.ua/shevchenko/shev117p.htm
http://community.livejournal.com/ua_kobzar/84896.html
http://community.livejournal.com/ua_kobzar/99005.html
http://community.livejournal.com/ua_kobzar/95788.html
http://community.livejournal.com/ua_kobzar/93957.html
http://community.livejournal.com/ua_kobzar/85548.html
http://litopys.org.ua/shevchenko/shev106.htm
http://litopys.org.ua/shevchenko/shev116.htm
http://whos.amung.us/show/ga7g092i


Читателям «Отечественных записок» известно мнение наше насчет

произведений так называемой малороссийской литературы. Не станем повторять его здесь

и только скажем, что новый опыт спиваний г. Шевченка, привилегированного, кажется,
малороссийского поэта, убеждает нас еще более, что подобного рода произведения издаются

только для услаждения и назидания самих авторов: другой публики у них, кажется, нет. Если же

эти господа кобзари думают своими поэмами принести пользу низшему классу своих соотчичей,
то в этом очень ошибаются: их поэмы, несмотря на обилие самых вульгарных и площадных

слов и выражений, лишены простоты вымысла и рассказа, наполнены вычурами и замашками,
свойственными всем плохим пиитам, — часто нисколько не народны, хотя и подкрепляются

ссылками на историю, песни и предания, — и, следовательно, по всем этим причинам — они

непонятны простому народу и не имеют в себе ничего с ним симпатизирующего. Для такой

цели было бы лучше, отбросив всякое притязание на титло поэта, рассказывать народу простым,
понятным ему языком о разных полезных предметах гражданского и семейного быта, как

это прекрасно начал (и жаль, что не продолжал) г. Основьяненко в брошюре своей «Лысты
до любезных землякив». А то, пожалуй, какой-нибудь волостной мудрец-писарь (только не

Шельменко), прочтя ваши «сочинения», ответит вам вашими же словами:

Теплый кожух, тилько шкода,
Не на мене шитый,
А розумне ваше слово

Брехнею подбыте.
(«Гайдамаки», стр. 11).

Что касается до самой поэмы г-на Шевченко — «Гайдамаки», здесь есть все, что подобает

каждой малороссийской поэме: здесь ляхи, жиды, казаки; здесь хорошо ругаются, пьют, бьют,
жгут, режут; ну, разумеется, в антрактах кобзарь (ибо без кобзаря какая уж малороссийская

поэма!) поет свои вдохновенные песни, без особенного смысла, а дивчина плачет, а буря

гомонит... Вот образчики;

Одчиняй, проклятый жиде!
Бо будыш битый, одчиняй!
Ламайте двери поки выйде,
Викна посыпались, «стрывай!
Стрывайте зараз»,— «нагаями
Свыняче ухо, жартувать
Чи що ты хочиш!?» «Я! з панами?
Крый боже зараз! Дайте встать
Ясновельможни» (нышком «свыни»).
«Пани полковнику ламай»,
Упалы двери... а нагай
Малюе вздовж жидивску спыну,
«Здоров свыне, здоров жиде,
Здоров чортив сыну».
Та нагаем, та натаем
А жид зогнув спыну
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«Не жартуйте мости пане.
Добри вечыр, в хату!»
Ще раз шельму, ще раз годи!
«Выбачай проклятый,
Добри вечыр, а де дочка?»
«Умерла, Панове»,
«Лжешь, Иудо, нагаями!»
Посыпалысь знову... и т. д.

Не правда ли, какая меткая кисть в описательной природе? Этой картине посвящена целая глава:
«Конфедераты». — А вот нечто в роде чувствительно нежном. Страстный любовник, Яремо,
пришел на свидание к своей возлюбленной; но ее еще нет. Яремо, по сему случаю, поет элегию
на целой странице и уже собирается умирать, как вдруг — шелест:

Попид гаем мов ласочка

Крадыця Оксана.
Забув, побит, обпялыся,
«Серце...» тай зомлилы
Довго, довго, тилько «серце»
Тай знову нимилы.

Яремо говорит:

«Годи пташко».

Оксана:

«Ще трошички,
Ще... Ще... сызокрилый,
Выймы душу... ще раз... ще раз...
Ох, як я втомилась».
(Стр. 38).

Опять картина, и какая живая! Вот уж подлинно, говоря поэтическим языком самого господина

сочинителя: ушкварил!
Издание наполнено всевозможными ошибками противу знаков препинания, как это отчасти

видно из приведенных примеров, где, для соблюдения смысла, мы принуждены были поставить

в некоторых местах свои знаки.

Гайдамаки. Поэма Т. Шевченка (с. 275—276). Вперше надруковано — «Отечественные
записки», 1842, т. XXII, № 5, отд. VI «Библиографическая хроника», с. 12—14 (ц. р. 30 апреля;
вып. в свет 1 мая). Без підпису.

[Див. [1]рецензію на альманах «Ластівка».]

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/78272.html
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1.8.35 16 листопада 1857 року (2007-11-16 14:00)

16 [ноября]

Кончил портрет своей отчаянной амазонки и начал ее милое чадо. Мальчик лет пяти,
избалованный, будущий собачник, камер-юнкер и вообще человек дрянь.

16 листопада

...милое чадо. — П’ятирічний Петро, син О. П. і С. Ф. Варенцових (народився близько 1852 р.).
Портрет невідомий.

1.8.36 (2007-11-16 21:00)

[1]Кониський О. Я. Тарас Шевченко-Грушівський: Хроніка його життя [До укінчення Академії

художеств, стор. 4]

II

Нові українські видання і нові Шевченкові твори знов викликали неприхильні, ворожі рецензії
в журналістиці російській. [2]Рецензію Бєлінського на «Гайдамаків» наш письменник Трохим

Зіньківський називає «нахабною, недотепною і недостойною тирадою» 237. Але ще раніш

«Гайдамаків», [3]розбираючи Гребінчин альманах «Ластівка», так само як і в рецензії про Квітчине
«Сватання», Бєлінський, як се признає і Пипін 238, висловив строгий осуд і взагалі антипатію до

українського письменства. Від себе додам, що в одній з тих рецензій висловлена і чудна зневага

до народу. По думці Бєлінського 239, так на Україні ще, бачте, з Петра Великого почався поділ

людності на стани. Дворянство (шляхта) силою історичної неминучості приняло «русскую» мову
і перейнялося «русско»-європейськии звичаями в житті. Мова народна почала псоватися і тепер

(1841) мови української нема вже, а є тільки «областное (провінціальне) наречие». По думці

Бєлінського, «поезія єсть ідеалізовання життя реального. Чиє ж життя ідеалізуватимуть українські

поети?» — питається Бєлінський. — Життя вищих станів на Україні переросло українську мову

і остання лишилася тільки в устах простого народу. Мовою «русскою» романіст у своєму романі
може списати людей усіх станів і примусити кожного з них балакати мовою людей освічених; а
життя мужика само по собі мало, мовляв, інтересне для людей освічених». Тим-то Бєлінського

«жаль брав бачити, коли і невеличка кебета (себто Квітка!) марнує свої сили, пишучи по-українськи
задля українських хрестян (себто задля народу!). Зміст такої писанини завжди одноманітний;
головний інтерес — мужича простосердність і простосерда привабливість мужичої балачки. Але

все оце вже надокучило! Та й гарне ж те письменство, іронізує далі Бєлінський, що «дышет
простоватостью крестьянского языка и дубоватостью крестьянского ума». Що ж спричинилося

таким відносинам Бєлінського і інших критиків петербурзьких до творів Шевченка і взагалі до

українського слова? Зіньківський каже, що література російська тоді була дворянсько-урядницькю
забавкою; її, як і всякий комфорт, потребували тільки люде освічені; а про те, щоб повернути

літературу на службу освіти маси народної, щоб силою її рушити простий люд з морального та

економічного занепаду, — про те «не дбали навіть такі «радикали», яким був Бєлінський». Не

можна мені згодитися з Зіньківським — як з тим, щоб література російська з початку рр. 1840-х
була тільки забавкою, так і взагалі з тим, що ніби єдине висловлені їм причини сплодили ворожі

відносини критики російської до нашого слова. Д. Пипін 240подає ще інші причини антипатії

Бєлінського до українського письменства взагалі; тієї антипатії, що потім через кільки років

відбилася і в розмові одного з героїв тургенівського роману «Дым». По думці д. Пипіна, дак
«імовірно, що та антипатія не була чужою і самому Тургенєву. Корінь її лежить, — каже д. Пипін,
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— в тому, що ліпші сили літературні в Росії рр. 1840-х були перейняті питанням штуки. По тих

питаннях гуртувалися у них і питання філософські, і питання практичного життя громадського.
Тоді усю увагу покладали на філософію Гегеля і Шілінга: або на Шекспіра, Гете, Байрона і т. ін. і
тут вбачали поетичні віщовання духу загальнолюдського». Дак от з сього б то погляду «українське
письменство здавалося критикам вузьким провінціалізмом, що пильнує держати людей на низькім
ступні прихильності до своїх звичаїв окільних, до мертвої давнини... Філософи російські рр. 1840-х
бачили в українському письменстві чужудля них мову; заводити оцю мову в книжки їм здавалося за

річ несерйозну, непотрібну, неоправдану; вона роз’єднує освітні сили; а таке роз’єднання знесилює
письменство російське». Одно слово, говорячи просто, по правді, по щирій, виходить, що д. Пипін
признає, що філософи і критики російські ворогували властиво на українське слово за те, що воно
стає перешкодою превподоблення, попросту — обрусіння. 237 Правда. — 1890. — [т. І. — Вип.
II і III. — С. 24]. 238 Вестник Европы. — 1888. — Кн. III. — С. 248. 239 Сочинения Белинского.
— [М., 1865]. — Т. V. — С. [108]. 240 «Вестник Европы». — 1888. — Кн. III. — С. 248 — і

далі. Коментар ...ще раніш «Гайдамаків», розбираючи Гребінчин альманах «Ластівка», так само

як і в рецензії про Квітчине «Сватання», Бєлінський... висловив строгий осуд... — Йдеться про

[4]рецензії В. Бєлінського на альманах Є. Гребінки «Ластівка» та п’єсу Г. Квітки-Основ’яненка
«Сватання на Гончарівці» (Отечественные записки. — 1841. — № 6. — С. 32 — 34), [5]рецензію
на «Гайдамаки» Шевченка (Отечественные записки. — 1842. — № 5. — С. 12 — 14).

[6]

[7]Попередня [8]Наступна

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/4899.html

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/100083.html

3. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/78272.html

4. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/78272.html

5. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/100083.html

6. http://whos.amung.us/show/ga7g092i

7. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/97155.html

8. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/100633.html

1.8.37 (2007-11-17 06:00)

[1]Кониський О. Я. Тарас Шевченко-Грушівський: Хроніка його життя [До укінчення Академії

художеств, стор. 5]

Критик німецький Кавенан каже, що Шевченкові ніяким чином і не було можна сподіватися,
щоб пануюча критика московська ласкаво повітала його твори. Пригадавши собі тодішнє (рр. 40)
становище московського письменства, треба дивом дивувати, каже німецький критик, юнацькій
відвазі того, хто на придворному з природження російському Парнасі хотів прищепити перекірливі
нарости демократичні.
Зупиняючись над тією думкою, яка мулить і мене, Трохим Зіньківський причину вороговання

москалів до нашого слова з’ясовував ще і «тією національною нетолерантністю московською, що
поруч себе не стерплює хоч би й невеликої культурної самостійності української».
Мене не вдовольняє і ся причина, і я хочу пошукати ще іншої, властивої критикам російським рр.
1840. Далі їх я не піду і, хтозна, коли б не та причина, на яку я зараз укажу, то, може б, про
твори Шевченка і взагалі про розвиток українського письменства Бєлінський був би вимовив такі

ж думки, які потім [2]вимовив Добролюбов, а за ним і дехто інший з однодумних з ним наступників

його.
Оцінювати твори народно-національних письменників чужої народності, хоч би і так близької

расою і далеким-предалеким родоводом, як-от народності наша і великоруська, діло не таке легке,
як воно здається з першого погляду; найпаче коли такі дві народності злучені під одним і тим

самим устроєм політичним, але розділені великою безоднею життя історичного аж до кінця віку
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XVIII. До того ж одна народність панує, тримає другу в неволі і в темноті і пильнує шляхом

неволення превподобити до себе оцю другу. А оця друга превподобитися не може; бо у неї інша
природа, інші обставини, інша була історія, та й нині інше соціально-моральне життя і світогляд.
В творах кожного письменника, до якої б національності він не належав, тим паче в творах

такого велетня, як Шевченко, єсть, правда, для оцінювання творів його, опріч грунту народно-
національног, грунт загальнолюдський, і на сьому грунті знайдемо матеріал для оцінювання

творів, але тільки матеріал загальний, теоретичний: загальну основу головну, загальні людські
риси загальних типів літературних. І що ж з того? Принаймні сього для правдивого оцінювання

творів народного письменника вельми ще мало. І земля — грунт загальний про всяку рослину,
і сонце — загальна керниця тепла, і серце людське — загальний ключ любові і почуття взагалі.
Одначе чому ж на півночі не ростуть банани? Бачимо, що навіть під однаковим теплом сонця не

всі дерева однакові: і кедр— дерево, і смерека, і тополя— дерево, а яка різниця між ними! Знаючи
життя дуба, осики, берези, ботанік не відважиться сказати, що він вже з того самого знає і життя
всякого іншого дерева. Знаючи загальноосновні теоретичні закони загального життя звіря, зоолог
з того одного не знає ще життя слонів. Бачимо знов, що світ і тепло сонця не по всіх світах і не
на всіх людей однаково впливають. Не всі люде за однаковими обставинами окільними однаково
почувають любов або ненависть, радощі або скорботи. Оцього самого не можна не бачити і на

народностях і не можна критикові знехтувати отаку національну різницю. Так само не можна

йому не уважати на другу ще сторону творів письменника: н а колорит їх. Колорит твору надає не
тільки часом, а трохи чи не завжди, без волі письменника, суми ознак національних укупі з впливом
історичного життя нації. Жоден письменник не спроможен цілком спекатися сього впливу, і чим
більша у письменника кебета, тим густіше на твори його ляже його колорит. Тим-то критикові,
що оцінює твори письменника другої народності, треба, щоб не наробити великих помилок, добре
знати історію і етнографію тієї національності, до якої належить письменник і його твори. Критик
повинен, опріч усього іншого, знати мову тих творів: знати, тямити і розважати окремості расові;
події історичні, всесторонній вплив їх; знати етнографію народу, до якого належать люде, чи групи
людей, списані в творах, за оцінку котрих він береться.
Мені здається, що оцього саме й бракувало тим критикам російським 1840-х рр., що так вороже,
антипатично висловилися про твори Шевченка, найпаче про твори його змісту історичного. Не

можна їх за се вельми й винуватити. Звідкіль їм було придбати такого знання? Звідкіль було їм

пізнати історію, етнографію і антропологію України? Історію вони знали хіба по Кайданову да,
може, дехто по Бантиш-Каменському; але ж хіба то була історія? Тим паче не була то історія

українського народу. Етнографія тоді була в пелюшках. Живої української мови, якою писані

твори Котляревського, Квітки, Шевченка, вони, може, чи й чули. Та вони й гадали собі, що
українська мова — «та ж сама русская мова, тільки попсована», і, щоб знати її, досить, як-от
[3]казав цензор Корсаков, проїхати кільки верстов по межі України. А через незнання мови і

такі совісні критики, як Бєлінський, плели нісенітницю. Наприклад, [4]розбираючи Гребінчину

«Ластівку», він помітив, що Квітка оповідання своє присвятив «любій своїй жінці»; та й і каже з

сього, що «жінця по-малороссийски значить жена». Я не відважуся сказати, що слово «жінця»
Бєлінський ужив на більший глум з української мови. Се було б занадто недостойно голови

російської критики... От через таке незнання, через темноту єдине Бєлінському наша мова народна
і здавалася «простоватою» (партацькою), а «Енеїда» Котляревського — «пресловутою». Тим-то
йому в Шевченкових творах ввижалося повно «вульгарних і сороміцьких слів і виразів». Тим-то
[5]другому критикові ввижалося, щоШевченко «уродует русский язык, подделываясь под хахлацкий
лад».

[6]Попередня [7]Наступна

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/4899.html

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/87330.html

3. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/25956.html
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4. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/78272.html

5. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/65110.html

6. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/100546.html

7. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/101313.html

1.8.38 17 листопада 1857 року (неділя) (2007-11-17 12:00)

17 [ноября]

Сделал визитацию В. И. Далю, и хорошо сделал, что я, наконец, решился на эту визитацию.
Он принял меня весьма радушно, расспрашивал о своих оренбургских знакомых, которых я не

видел с 1850 года, и в заключение просил заходить к нему запросто, как к старому приятелю.
Не промину воспользоваться таким милым предложением, тем более, что мои нижегородские

знакомые начали понемногу пошлеть.

1.8.39 (2007-11-17 21:00)

[1]Кониський О. Я. Тарас Шевченко-Грушівський: Хроніка його життя [До укінчення Академії

художеств, стор. 6]

Треба ще сказати, що Бєлінський, а тим паче критики «Сына Отечества» і т. ін., не розумів

ваги народної поезії взагалі. Чудно, але се факт: довелося йому розбирати в «Отечест[венных]
запис[ках]» дисертацію Костомарова [2]«Об историческом значении русской народной поэзии» і

він вимовляє, що «поезія народна — така річ, що працювати коло неї може тільки той, хто не

спроможен чи не хоче працювати ні коло чого більш путящого».
Темнота тодішніх критиків російських в тому, що треба було їм знати про Україну і її народ, коли
вони бажали про се балакати, не дала їм зрозуміти і поезію Шевченка. Вони не тямили, що
Шевченкова муза прорвала той підземний льох, де під семи замками і під семи печатьми лежав

закутий в кайдани дух волі і демократичний ідеал українського народу. Льох той засипано землею;
наумисне зверху по йому виорано і засіяно, щоб живі крепаки не знайшли й стежки до того льоху,
де сховано їх волю. Шевченкова муза сміливою рукою відчинила двері до того льоху, ввійшла
туди з своїм світом волі і братерства, відкрила туди щілину сонячному промінню поступу. З льоху
того тхнуло смородом тієї трути, що отруїла українську волю, демократизм, що люд вольний

закріпостила та наплодила тієї «братії», що донос і неволю довела до культу. Муза Шевченка не

побоялася тієї лиходійної пари смердячої і понесла в льох світло; те світло, якого не потушить

вже ніколи жадна трута бюрократизму, станових каст і деспотизму; бо світло поезії горить огнем
неземним, огнем Прометея.
Чужим критикам, що не знали ні історії, ні етнографії українського народу, не можливо було

зрозуміти те, що Шевченко в своїх поезіях стоїть на грунті національно-демократчному; що він не
услідовує народній пісні, не підроблюється під тон народу, а яко віщий пророк, він, наче сам народ,
веде далі народну творчість поетичну. Поезії Шевченка — не переказ народної пісні, а продовж
її. Таку саме пісню заспівав би тоді сам народ; Шевченко говорив те, що говорила народна душа;
що сказав би на Україні кожен і крепак, і козак, коли б тільки був спроможен висловити свої

думки, свої болі, що кипіли біля серця з тяжкої щоденної праці в ярмі. Так що ж! «Венценосная
благодетельница Украины» і її «великі сподвижники», як наприклад Потьомкін, Зубови та потроху
і Безбородьки і т. ін., закували український народ по рукам, по ногам, та ще й на уста наложили

печать!.. Критики Шевченка не зрозуміли, що, як каже Костомаров, Шевченка ніби сам народ

вибрав і послав співати замість себе.
Нарешті не треба ховатися з тим, що Бєлінський ворожо дивився не тільки на Шевченка, але й
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на саму українську ідею, в сьому легко запевнитися, перечитавши виписку з листа Бєлінського

до Анненкова, яку я подав вище в примітці в дослівному перекладі 241. 241 [3]Див.: с. 100.
Коментар ...довелося йому розбирати в «Отечест[венных] запис[ках]» дисертацію Костомарова

«Об историческом значении русской народной поэзии»... — Рецензія В. Бєлінського на другу

дисертацію М. Костомарова, видану 1843 р. в Харкові, опубліковано у журн. «Отечественные
записки». ...як каже Костомаров, Шевченка ніби сам народ вибрав і послав співати замість себе.
— Кониський переказує статтю М. Костомарова [4]«Воспоминание о двух малярах» (Основа. —
1861. — № 4. — С. 44—56). ...називається вона «Слепая красавица». — Така драма не відома;
ймовірно, її задум втілено в поемі російською мовою [5]«Слепая». [6]Попередня [7]Наступна

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/4899.html

2. http://litopys.org.ua/kostomar/kos02.htm

3. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/65510.html

4. http://litopys.org.ua/kostomar/kos14.htm

5. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev121.htm

6. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/100633.html

7. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/103025.html

1.8.40 Лист Б. Д. Грінченка до І. Л. Липи. 9 лютого 1892 р. (2007-11-18 07:00)

Все виховання 1 наскрізь московське, навіть вороже до всього українського та

мужичого (незважаючи на вбожество, панські тенденції задержано). Але ще з часів

давніх, дуже давніх, у батька збереглися переписані Гребінчині байки, і якимсь способом
(випадком) до його потрапив «Кобзар» Семеренкового видання. «Кобзаря» батько

ніколи не читав, але «Басни Гребенки» одного разу прочитав, себто власне не їх, але
«Бороду та чуприну» Думитрашкову, що туди ж доточена була. Читаючи, сміявся з

«москалів» (знов зауважую: він був ворожий цілком укр[аїнській] національній] ідеї).
Це зосталося в мене в голові. Потім я стрів (у першому класі реальної школи бувши)
«Енеїду» і читав її, трохи сміявся, але скоро забув. Я дуже любив книжки, і 12 років

схотів до своєї хлоп’ячої бібліотеки купити «Т[араса] Бульбу». Я приручив се товаришеві,
і він випадком купив мені його в укр[аїнському] перекладі. Це було мені горем, бо я

зовсім такого не бажав, а бажав по-рос[ійськи] — я продав книгу. Але другої зими я,
живучи на квартирі у московській (панській, звісно) сім’ї і чувши, як вона вихвалялася
своєю Москвою та Калугою, випадком почув і друге: як одна панія, що жила в цій же

господі, обороняла Україну, українську мову. Вона згадувала, хвалючи, про Шевченка.
Поїхавши додому влітку, я прочитав батькового «Кобзаря» і 13 років зробився тим,
чим я єсть. Я якось відразу і без ваганнів порвав з усіма московсько-патріотичими
тенденціями шовіністичного кольору (а саме до цього я прихильний був), і Тарас

зробивсь мені і до цього дня зостається пророком. Я не шуткуючи кажу, що й досі

я не можу думати про нього як про людину, — він і досі стоїть перед мене на такому

високому п’єдесталі, що торкається головою до неба. Може, це наївна дитяча віра

зробила, але я смію думати, що історія всесвітня не дає нам другого такого прикладу,
як Шевченко: з мертвого він зробив живе — «Трупи встали і очі розкрили».

9 лютого 1892 р.

1 Борис Грінченко пише про своє виховання. [1]Т. Г. Шевченко в епістолярії відділу рукописів. —
К., 1966. — С. 142-143.

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/epis.htm

1.8.41 18 листопада 1857 року (2007-11-18 15:00)

18 [ноября]
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После неудачного, вялого сеанса у м[адам] Варенцовой зашел я по соседству к ее больному брату,
князю Голицыну, и застал у него его меньшую милую, задумчивую сестру. Впечатление неудачного
сеанса как ветром свеяло. Полюбовавшись на это кроткое создание, я во весь день был счастлив.
Какое животворно чудное влияние красоты на душу человека.

18 листопада

...застал... меньшую милую, задумчивую сестру. — Тобто Лідію Федорівну Голіцину.

1.8.42 6. П. М. КОРОЛЬОВ. 2 травня 1842. Харків (2007-11-19 06:00)

Харьков, 2-го мая 1842

Брате! (Чи можна тебе так звать?). Бо я тебе полюбив, дуже полюбив — так, як
брата, та ні, ще більш, — як того, хто первий заспівав про ту славу козацькую, що
голосна та правдива, як Господа слово, про ту волю, що минулась, про степи та про

могили, що на Україні, над котрими орел чорний сторожем літає — не так, як кавун
у спасівку, та хіба тільки й є, що кавуни на нашій Україні або хрін... Гай-гай! Нехай

би вже москалі, а то... не найшли більш нічого, як карасів, та ще дечого, що всюди;
є у нас, є таке дещо, що чи й є воно у кого другого — кожна могила, кожний байрак

що-небудь скаже, була б тілько охота з ним побалакать, та скаже таке що-небудь, що
довго б, довго б слухав... аж не одірвешся. От давно вже я сумував сам собі — не чуть

нічого, ніхто нічого не скаже, не заспіва так, щоб серцю полегшало, заспівав би й сам...
та ба, не вмію. Аж ось Кобзар заспівав. Як мені тоді було легко! Бачив я «Кобзаря»
часов з чотири, а не чотири... то що й казать — і жінки, і дівчата, всім прийшовсь

«Кобзар» по серцю. Душ з півдесятка вже я бачив, що вони, як прочитаєш «Мар’яну»,
що прислав ти Корсунові, так і слова не виговорять. Співай же, моє серце, бо гріх не

співать тому, хто вміє, тільки, хай тебе Бог боронить, не по-московськи. Коли нінавіщо
буде надрюковать, присилай нам білетів, а ми тобі будем гроші та ще... не багатий я

чоловік — трудова у мене копійка, а, їй-богу, з тобою поділюсь послідньою. Дрюкуй
«Дорошенка» і все, що у тебе є. Узяв я у Корсуна десяток білетів, роздав скільки було

можно, і от тобі 30 рублів. Може б і більше, та, єй-богу, і в мене багато роботи, та ще
гірше те, що мало є в мене знакомих у Харкові, а на селі й того менше. Посилаю тобі

«Запорозьку старину», чим багаті, тим і раді. Прощай, твій

Пилип Корольов.

Пришли книжок, що каже Корсун, та і я прошу, бо зараз і гроші будуть, уже я за се

берусь. Мій адрес: Филиппу Николаевичу Королеву в Харьков, спросить в университете.
Та ще прошу виповни просьбу Корсуна, прошу одну книжку «Кобзаря».

Коментарі:

Подається за автографом: ІЛ. Ф. 92. № 106. Арк. 2 — 2 звор. Автограф — на окремому

аркуші, зігнутому вдвоє, на початку якого міститься автограф іншого листа: [1]О. О. Корсуна до
Шевченка від 2 травня 1842 р.
Вперше надруковано: Советская Украина. — 1962. — № 10. — С. 156 (публікація М. М.
Новицького та К. П. Дорошенко), і того ж року — в збірнику: Листи до Т. Г. Шевченка. 1840 —
1861 / Упоряд., передмова і прим. Л. Ф. Кодацької. — Київ, 1962. — С. 17 — 18.
Дата в автографі: «Харьков, 2-го мая 1842».
Відповідь Шевченка — лист від 22 травня 1842 р. з Петербурга.
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Корольов Пилип Миколайович (1821 — 1894) — учитель другої харківської гімназії, фізик. 1855
р. захистив у Харківському університеті магістерську дисертацію «О приложении анализа к

изложению начал динамики» (зберігається у ЦНБ Харківського університету, шифр: 544/С —
429). Належав до близького оточення видавця, альманаху «Сніп» (Харків, 1841) О. О. Корсуна,
від нього одержував відомості про літературний виступШевченка, виданий ним «Кобзар» та твори,
надруковані в альманасі «Ластівка» (Спб., 1841). Лист від 2 травня 1842 р. — єдиний відомий лист

П. М. Корольова до Шевченка.
...про ту славу козацькую... — Ремінісценція з Шевченкового «Кобзаря» (Спб., 1840): «Всю славу

козацьку за словом єдиним // Переніс в убогу хату сироти» («На вічну пам’ять Котляревському»);
«За що слава козацькая // На всім світі стала» («До Основ’яненка»); у примірнику «Кобзаря» з

повнішим текстом і меншими цензурними купюрами: «Тії слави козацької // Повік не забудем!»
([2]«Тарасова ніч»).
...що голосна та правдива, як господа слово, про ту волю, що минулась, про степи та про могили,
що на Україні... — Ремінісценції з Шевченкового «Кобзаря»: «А голосна та правдива, // Як

господа слово» («До Основ’яненка»); «За степи та за могили, // Що на Україні» («Думи мої, думи
мої...»).
...орел чорний сторожем літає... — Ремінісценція з Шевченкового «Кобзаря»: «Виросла могила,
// А над нею орел чорний // Сторожем літає» («Думи мої, думи мої...»).
...не так, як кавун у спасівку». — Полемічний випад проти Є. П. Гребінки. Публікацію

першого розділу поеми «Гайдамаки» в альманасі «Ластівка» він супроводив такою приміткою:
«Порадував нас торік Шевченко кобзарем («Кобзарем» 1840 р. — Ред.),а тепер, знов, написав
поему «Гайдамаки». Гарна штука, дуже гарна, така смашна, мовляв, як у спасівку та у жаркий

день після обіда гарний кавун! І їси і ще хочеться — читаєш і не одірвешся» (Ластівка. — Спб.,
1841. — С. 371).
Аж ось Кобзар заспівав. — Автор листа має на увазі самого Шевченка.
Душ з півдесятка вже я бачив, що вони, як прочитаєш «Мар’яну», що прислав ти Корсунові... —
Йдеться про читання поеми [3]«Мар’яна-черниця» в рукопису, надісланому Шевченком 11 — 12
січня 1842 р. видавцеві альманаху «Сніп» (Харків, 1841) О. О. Корсуну і одержаному останнім 18
січня 1842 р. (про це свідчить позначка на ньому О. О. Корсуна: «Получ[ено] 18 январ[я] 1842.
Харьков»). Тепер рукопис зберігається: ІЛ. Ф. 1. № 24.
Дрюкуй «Дорошенка» і все, що у тебе є. — Це єдина згадка про невідомий досі твір Шевченка.
Очевидно, йдеться про вірш, оскільки загальний контекст листа стосується поезії. Звідки мав

відомості про цей твір П. М. Корольов і чи мав він текст — не з’ясовано. Як можна

бачити з назви, даної П. М. Корольовим, вірш стосувався гетьмана Петра Дорошенка, до

постаті якого Шевченко виявляв творчий інтерес і в поезії («Заступила чорна хмара...»), і в

прозі (повість «Наймичка»). Можливо, як гадають упорядники Академічного видання творів

Шевченка, «...ранній вірш «Дорошенко» прислужився, безпосередньо чи опосередковано, до

створення згодом, 1848 р., на Косаралі, поезії Шевченка [4]«Заступила чорна хмара...» (Шевченко

Т. Г. Повне зібр. творів: У 12-ти т. — Київ, 1989. — Т. 1. — С. 516).
Узяв я у Корсуна десяток білетів, роздав, скільки було можно, і от тобі 30 рублів — Йдеться про

[5]передплатні квитки на поему Шевченка «Гайдамаки» (Спб., 1841). Зібрані П. М. Корольовим
30 карбованців — це вартість шести передплатних квитків (вартість одного квитка становила

5 карбованців). Саме стільки примірників поеми вислав Шевченко. «З дякою шлю Вам, —
відповідав він П. М. Корольову, — 6-ть екз[емплярів] «Гайдамаки» — і сьомий вам на пам’ять...»
Посилаю тобі «Запорозьку старину»... — «Запорожская старина», фольклорна й історично-
літературн збірка, яку видавав І. І. Срезневський. Вийшло шість книжок (Харків, 1833 — 1838).
Одержавши збірник, Шевченко писав П. М. Корольову: «Спасибі тобі, добрий чоловіче, за ласкаве
слово, за гроші і за «Старину запорозьку»... Лежу оце п’яті сутки та читаю «Старину», добра
книжка, спасибі вам і Срезневському». Проте це не було його перше ознайомлення зі збіркою,
найімовірніше, поет читав її в бібліотеці Є. П. Гребінки ще до свого викупу з кріпацтва.
Пришли книжок, що каже Корсун... — Про це писав О. О. Корсун у листі до Шевченка від 2
травня 1842 р.
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...прошу одну книжку «Кобзаря». — Перше видання Шевченкового «Кобзаря» (Спб., 1840)
розійшлося досить швидко. У відповідь на це прохання Шевченко писав: «Прийми не гніваючись
«Гайдамаки», а на «Кобзаря» вибач. Нема ні одного. Як надрюкую вдруге, то пришлю не один

екз[емпляр]».

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/102692.html

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev108.htm

3. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/82586.html

4. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev276.htm

5. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/93957.html

1.8.43 19 листопада 1857 року (2007-11-19 15:00)

19 [ноября]

К общему великому удовольствию сегодня, наконец, я окончил портрет гусароподобной м[адам]
Варенцовой и ее будущего собачника-сына. Она чрезвычайно довольна портретом, потому что
он похож на какую-то кокетливую нимфу в амазонке с хлыстом, а я еще больше доволен, что,
наконец, развязался с этою неуклюжею Бобелиною.

19 листопада

...окончил портрет... Варенцовой и ее будущего собачника-сына. — Можливо, мовиться про

парний портрет матері і сина. Відомостей про цю роботу немає.
Бобеліна (правильніше — Бубуліна; 1771 — 1825) — героїня грецького національно-визвольнго
повстання 1821 р. проти турецького поневолення. Ім’я її набуло популярності в Росії завдяки

перекладу роману німецького письменника Крістіана-Августа Вульпіуса (1762 — 1827) «Бобелина,
героиня Греции нашего времени» (М., 1823). Це ім’я стало синонімом енергійної, кремезної жінки.

Варіанти:
портрет гусароподобной м[адам] Варенцовой / портрет М. [Варенцовой]

Наступний запис [1]26 листопада

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/106871.html

1.8.44 Спогад А. О. Козачковського (2007-11-20 06:00)

* *

С произведениями Шевченка познакомил меня в Петербурге в 1841 году альманах Гребенки

«Ластовка» 1. Встретившись вскоре после этого с земляком Зеленским 2, я завел разговор

о помещенных в альманахе неподражаемых произведениях какого-то Шевченка. «Не хочешь

ли, я познакомлю тебя с автором?» Разумеется, предложение было принято с искреннею

благодарностью. Через несколько дней после этого, вечером, вошел ко мне с земляком моим

незнакомый господин, приветствовавший меня следующими словами: «Дай боже здравствовать,

593

http://community.livejournal.com/ua_kobzar/102692.html
http://litopys.org.ua/shevchenko/shev108.htm
http://community.livejournal.com/ua_kobzar/82586.html
http://litopys.org.ua/shevchenko/shev276.htm
http://community.livejournal.com/ua_kobzar/93957.html
http://community.livejournal.com/ua_kobzar/106871.html


оце той самий Тарас, що ви хотіли з ним познайомиться». Беседа наша продлилась далеко за

полночь, вращались около произведений и главного их предмета — дорогой обоим Украины.
С первой встречи поэт не мог не заметить, что думы его и в то время производили на меня

глубокое впечатление, и его добрая простая душа не могла не отозваться полным, искренним
сочувствием. [В] продолжение семимесячного пребывания моего в Петербурге Шевченко часто

посещал меня, принося почти каждый раз что-нибудь новое из своих произведений. Местность

моей родины, в средине Малороссии, отдалена от всего ей иногородного, и еще не так давно в

ней не было ни одного еврея, ни поляка. С другой стороны, с давнего времени существовало в ней
учебное заведение, в которое почти из каждого уголка Украины вносились родные литературные

элементы, усвоившиеся местным наречием, что естественно, вместе с влиянием науки, должно
было способствовать чистоте, богатству и художественной отделке наречия; так думал М. А.
Максимович, так был убежденШевченко и на основании этих убеждений произведения его должны

были подвергаться моей корректуре в видах очищения их от наплыва уродовавших родную ему

заднепровскую речь полонизмов. Из написанных им в то время произведений на русском языке

я помню прекрасную повесть в стихах «Слепая», написанную кипучим вдохновенным стихом, и
мелодраму в прозе «Невеста», содержание которой отнесено к периоду гетманства Виговского,
— образец неподражаемого неудавшегося Основьяненку искусства передавать местным русским

языком быт Украины с полнейшим соблюдением оборотов родной речи и народного характера

действующих лиц... А. Козачковский, Из воспоминаний о Т. Г. Шевченке, газ. «Киевский
телеграф», 1875, № 25. Див. [1]переклад. 1 «Ластівка» — альманах, який видавався Є. Гребінкою
у Петербурзі в 1841 р. Крім творів Л. Боровиковського, Є. Гребінки, Квітки-Основ’яненка, В.
Забіли, І. Котляревського, П. Писаревського, О. Чужбинського, Т. Шевченка, С. Шерепери та

інших, тут друкувались також народні пісні, прислів’я та казки. 2 Зеленський — знайомий Тараса

Шевченка і Андрія Козачковського, очевидно, студент Петербурзької медико-хірургічної академії.

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/spog19.htm

1.8.45 7. О. О. КОРСУН. 2 травня 1842. Харків (2007-11-20 12:00)

Харків, 2 мая 1842 року

«Хоч круть верть, хоч верть круть»— як там кажуть. Надрукував був 600 книжок, думав:
от добро! Купуватимуть та читатимуть наське слово! А я іще скомпоную другий, там
третій... Та ще з картинками, та з... Афю-тю-тю! — Цур дурня!!! — Надрукував 600,
продав 50, роздарив 200, а 350 не знаю, куди й діти. — Пани кажуть: «Нащо нам?! Хіба
ми школярі, чи що?» — А пані кажуть: «Нет, не чытаю такых кныжок. Я тэрпэть не

мóжу малосерыйського языку!.. Дівчино! Подвинь лишень коць! Ледащо!»
Се одно, а отце друге: Вам ще досі не писав, бо думка була, щоб послать укупі з папером
фабричним і банкового... Та бачите, що й досі, та й то, поздоров, боже, пана Короля,
тільки тридцять; кажуть сучі сини: «Хай пришле книжки...»
І так-таки: пришліть, будьте ласкаві, книжок: «Гайдамаків» штук 20 та «Кобзаря» так
з 15, чи що — як знаєте; а таки опріче того, — мені один такий екземпляр «Кобзаря»,
як ви дали старому, бо сором сказати, у мене нема ніякого!!! Та не забудьте свій та

Гребінкин портрети, та й ще що-небудь таки черкніть

Вашому А. Корсуну.

Кінчайте «Мар’яну». Ось-ось одправимо до Вас у Петербург другий «Сніп».

Дописка на першій сторінці:
Ради рóдини пишіть більш... Аркушів зо два, зо три: пишіть брате!

Коментарі:
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Подається за автографом: ІЛ, Ф. 92. № 106. Арк. 1 — 1 звор. Автограф — на окремому

аркуші, зігнутому вдвоє; друга частина аркуша (другий піваркуш) містить автограф іншого листа

до Шевченка: [1]П. М. Корольова від 2 травня 1842 р.
Вперше надруковано: Советская Украина. — 1962. — № 10. — С. 155 (публікація М. М.
Новицького та К. П. Дорошенко), і того ж року — в збірнику: Листи до Т. Г. Шевченка. — С. 17.
Дата в автографі: «Харків, 2 мая 1842 року».
Відповідь на [2]лист Шевченка від 11 — 12 січня 1842 р. з Петербурга, в якому поет надіслав О.
О. Корсуну поему [3]«Мар’яна-черниця».

Корсун Олександр Олексійович (1818 — 1891) — український письменник. Закінчив Харківський

університет. У 30-х — на початку 40-х рр. брав жваву участь у літературному житті Харкова,
підтримував зв’язки з Г. Ф. Квіткою-Основ’яненком, написав «Воспоминания о Г. Ф. Квитке»
(Литературная газета. — 1843. —№ 37), одержував від нього відомості проШевченка. Відгукнувся
на вихід «Кобзаря» (Спб., 1840) віршем «Шевченкові» (автограф: ДПБ. Ф. 341. №502. Арк. 1
— 2). Своїми враженнями від прочитання «Кобзаря» поділився у спогадах «Николай Иванович

Костомаров» (Русский архив. — 1890. — № 10. — С. 207).
Надрюкував був 600 книжок... — Йдеться про тираж українського альманаху «Сніп» (Харків,
1841). З клопотанням про дозвіл на його видання О. О. Корсун звернувся до Петербурзького

цензурного комітету 24 серпня 1840 р.: «Покорнейше прошу рассмотреть прилагаемую рукопись:
«Сніп, Український Новорочник», и по оцензуровании возвратить оную на мое имя в г. Харьков,
где имею жительство» (ЦДІА Росії. — Ф. 777. — Оп. 1. — № 1535. — Арк. 28). Цензурний

комітет, розглянувши це клопотання на засіданні 17 вересня 1840 р., ухвалив «...передать рукопись
для рассмотрения г. цензору экстраорд[инарному] профессору Никитенке» (Там само. — Арк, 29).
О. В. Никитенко дав цензурний дозвіл 20 грудня 1840 р. (Там само; — Оп. 27. — № 273. —
Арк. 29). Альманах надруковано в друкарні Харківського університету половинним, як видно з

коментованого листа О. О. Корсуна, накладом — 600 примірників (повний наклад становив 1200
примірників). Квиток на випуск видрукованого збірника в світ О. В. Никитенко підписав 3 червня
1841 р. (Там само. — Арк. 29).
...щоб послать укупі з папером фабричним і банкового... — Тобто разом із листом надіслати й

гроші («банковий папір») за реалізацію передплатних квитків на поему Шевченка «Гайдамаки».
Пан Король — П. М. Корольов.
Кінчайте «Мар’яну». — У другому випуску альманаху «Сніп» О. О. Корсун мав намір надрукувати
Шевченкову поему [4]«Мар’яна-черниця». Проте альманах виданий не був; поема надовго

лишилася в архіві О. О. Корсуна, і він категорично відмовлявся надати будь-кому автограф

для публікації твору.
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[1]Кониський О. Я. Тарас Шевченко-Грушівський: Хроніка його життя [До укінчення Академії

художеств, стор. 7]

III

Річ зовсім натуральна, що ворожі рецензії на «Кобзаря» і на «Гайдамаків» не могли не вразити

перейнятливої душі й чуткого серця Шевченка; не натурально б було, коли б вони не образили

його самолюбства. Натурально було йому зайнятися бажанням довести рецензентам російським,
що він спроможен писати і чужою мовою і що російською мовою може він орудувати добре, що
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він знає її, тямить 242. І от він береться за писання віршів і драм мовою російською. Ще р. 1841
посилав він до Квітки російські вірші своєї роботи. То була пісня з драми «Невеста», що перше

була трагедія «Никита Гайдай». «Я її, — [2]писав Шевченко, — перемайстрував на драму. Я ще

одну драму майструю: називається вона «Слепая красавица». Не знаю, що з неї буде; боюся, щоб
не сказали москалі: «Mauvais sujet», — бо вона, бачте, з українського простого биту». Не знаємо,
що се була за драма. Драма на 3 дії «Назар Стодоля» — се та сама, що потім надруковано

її по-українськи в перекладі самого автора. З того, що Шевченко написав мовою російською,
надруковано за життя його тільки частину драми «Никита Гайдай» в «Маяку» р. 1841 да пізніше

трохи поему «Бесталанный» 1844 р., видану тоді ж таки і окремо під назвою «Тризна». Усе останнє,
написане Шевченком не по-українськи, а між ним і «Слепая», надруковано вже після його смерті.
«Слепую» теж він хотів надрукувати ще р. 1842, але потім схаменувся. «Не хочеться її друкувати,
— писав він 30 вересня р. 1842 до Кухаренка, — та не маю вже над нею волі. Переписав «Слепую»
та й плачу над нею. Який мене чорт спіткав і за який гріх, що я оце сповідаюся кацапам черствим

кацапським словом! Лихо, брате отамане! Єй-Богу лихо! Се правда, що, опріч Бога і чорта, в душі
нашій є щось таке страшне, що аж холод іде по серцю, як хоч трошки його розкриєш. Цур йому:
мене тут і земляки і неземляки зовуть «дурнем». Але ж хіба я винен, що я уродився не кацапом
або не французом! Що ж нам робити, отамане-брате! Прати проти рожна чи закопатися заживо в
землю! Дуже мені не хочетьтя друкувати «Слепую», та вже не маю волі». Ми відаємо вже, за що
«неземляки» називали Шевченка «дурнем»: за те, що він, як їм здавалося, пишучи по-українськи,
«уродовал русский язык на [3]хахлацкий лад». А за що таким титулом величали його земляки,
можна, здається, вгадати без помилки. 242 [4]Лист до Григ[орія] Тарновського [від 26 берез. 1842
р.]. — Основа. — 1862. — Кн. V. — С. 5. Коментар Mauvais sujet — негідник (фр.). [5]Попередня
[6]Наступна
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[1]Кониський О. Я. Тарас Шевченко-Грушівський: Хроніка його життя [До укінчення Академії

художеств, стор. 8]

Під кінець р. 1841 і з початком р. 1842 знайомість Шевченка особиста геть поширшала і

він спізнався особисто між іншими земляками з прилучанами: Корбе, Маркевичем Миколою,
істориком, далі з Семеном Артемовським, з Щепкіним, а найважніша річ— з Яковом Кухаренком.
Яків Герасимович Кухаренко був людина жвава, перейнятлива, як і Шевченко; чорноморець з

глибоким почуттям національним; чоловік з палким темпераментом; з щирим серцем козака,
непопсованим цивілізацією фінського «болота». У його були свіжі традиції козацтва і козацької

волі і свіжа любов, міцна, чиста до України. Він бачив і тямив, яким «благом» наділено Україну, і
тямив, що з тим «благом» тяжко жити людям, колись вольним, жити у неволі під тими людьми,
що ніколи волі не зазнали. Зимою на рік 1842 він приїздив до Петербурга. По дорозі в Москві

він бачився з Бодянським. А сей глибокий демократ (попович з Варви, Лохвицького повіту),
людина учена, свідомий українець, нагадував Костомарову тих наших далеких предків, що ніколи
не страчували хоробрості й говорили: «Станьмо кріпко, да не посрамим землі руської». Скоро

оці два патріоти українські Кухаренко і Бодянський побачилися, то вже ж не можна було їм не

знати бесіди про «Кобзаря», про «Гайдамаків» і про автора їх. І певне, що Бодянський притьмом
радив Кухаренкові спізнатися особисто з Шевченком. Скоро Кухаренко приїхав до столиці, він і

познайомився з автором «Гайдамаків» і зараз сприятелився; довіку були вони щирими друзяками.
Яків Герасимович не вельми довго пережив Тараса Григоровича: убито його у вересні р. 1862.
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Отже, такі освічені люди, як Гребінка і Бодянський, довідавшись, що Шевченко пише і по-
російськи, не могли не зауважити на се. Вони тямили, який великий талант показав Шевченко в

своїх творах українських; тямили, що сей талант принесе найбільший урожай на грунті рідному.
Тим-то й бажали вони, щоб Шевченко з сього грунту не сходив. Інші, знов українці, Шевченкові

знайомі просто інстинктом чули, що Шевченкові не слід працювати не на своєму полі. Таким
чином, українцям не можна було не з’ясовати Тарасові, що він вбирається «в кожух, не на

його шитий». Найбільший вплив в сьому разі, опріч Гребінки і Кухаренка, зробив на Кобзаря

Бодянський, коли з початку р. 1843 Шевченко був у Москві і бачився з ним.
Не можна було Шевченкові не звернути уваги ще й на те, що інші критики, як-от Тихорський

в «Маяку», високо ставлять його талант. Та й ворожі йому критики «Сына Отеч[ества]»,
«От[ечественных] записок», «Биб[лиотеки] для чтения» і інших признають за ним велику кебету

поетичну і нападають на його єдине за мову та за те, що він «мужичий поет». Остання

атестація доводила, що критики російські тоді ще не доросли до розуміння великої ваги мужичого
письменника, мужичого поета, да ще й по роду, й по серцю, й по думкам мужичої дитини.
З усього того й виходило, очевидячки, щоШевченкові треба зовсім знехтувати вороговання до його

критиків російських і покинути писати чужою мовою. І от він починає коло сього міркувати. Ми

[2]читали вже каяття його в листі до Кухаренка; а в [3]листі до Тарновського 243 він каже: «Нехай
я буду собі і мужицький поет, аби тільки поет, то мені нічого більш і не треба! Нехай собака лає,
вітер рознесе». Але ж все ще якось вагається він, і в тому ж самому листі до Тарновського додає:
«Обіцянку пришлю вашим дівчатам к Великодню, а може, й раніш, тільки не ту, що писав вам,
а іншу, по-московському скомпоновану, щоб не казали москалі, що я їх язика не знаю». Обіцянка
ся була ніщо інше як «Тризна». Хоч після листа до Тарновського «Тризну» надруковано геть

більш як через рік, хоч присвячення до «Бесталанного» датовано 11 днем листопада р. 1843 в

Яготині, але ж, опріч оцієї «обіцянки», скомпонованої по-московському, я не відаю іншого якого

Шевченкового твору, щоб можна було ліпше припасуватися до обіцянки, висловленої в листі до
Тарновського. Запевне можна сказати, що після «Бесталанного» і до останніх років заслання,
Шевченко не компонував вже нічого по-московському. «Тризна» була останньою боротьбою його

проти призвання. Він взявся єдине до творів українською мовою і небавом скомпонував нову поему

«Гамалія». В листі до Кухаренка Тарас хвалився, що «Гамалія» друкується в Варшаві. Не відомо
мені, чому поема не була там надрукована, надруковано її вже року 1844 в Петербурзі. І «Гамалія»
не здобув собі прихильності від критиків російських. (Дивись 1844 р.: «Москвитянин» № 3 і

«Литературная газета»№ 19) 244. Отож кінець 1842 і першу половину р. 1843 бачимо, щоШевченко

перебуває в ваганні. Своє тодішнє становище він характеризував в листі до Тарновського 245 так:
«Я... чортзна-що! не то роблю що, не то гуляю, сновигаю по оцьому чортовому болоту та згадую

нашу Україну. Ох, якби-то можна було мені приїхати до солов’я (себто з початку другої половини
квітня), «весело б було, та не знаю». Року 1842 Шевченко чимало працює коло малярства. Він

намалював за літо р. 1842 кілька картин з українського життя. Одну з них «вимантачив» собі

Скобелєв, комендант петербурзької фортеці, а другу — «Катерину» — придбав собі Григорій

Тарновський; вона й досі є у музеї Василя Тарновського 246. На сій картині Тарас намалював

Катерину в той час, коли вона попрощалася з своїм москаликом і вертаєть[ся] в село. У царині

під куренем дідусь сидить, ложечки собі струже і сумно дивиться на Катерину. А вона, сердешна,
тільки плаче да підіймає передню червону запащину, бо вже, знаєте, трошки теє... А москаль дере

собі за своїми, тільки курява ляга. Собачка, ще поганенька, доганя його та нібито гавкає на його.
По тім боці могила, на могилі вітряк, а там вже степ тільки мріє» 247. 243 [4][Лист до Г. С.
Тарновського від 26 берез. 1842 р.] — Основа. — 1862. — Кн. V. — [С. 6]. 244 Автором рецензії

в «Москвитянине» (1844. — № 6. — С. 71 — 72) був В. Тіунський, в «Литературяой газете»
(1844. — № 19. — С. 335) — рецензія анонімна. Не згадано рецензію, так само анонімну, в ж.
«Библиотека для чтения» (1844. — Т. 64. — С. 41). — Ред. 245 [5][Лист до Г. С. Тарновського
від 26 берез. 1842 р.] — Основа. — 1862. — Кн. V. — [С. 5]. 246 Нині зберігається у ДМШ.
— Ред. 247 [6][Лист до Г. С. Тарновського від 25 січ. 1843 р.] — Основа. — 1862. — Кн. V.
— [С. 5]. Коментар ...Тихорський в «Маяку»... — Йдеться про [7]рецензію М. Тихорського на

поему «Гайдамаки» (Маяк. — 1842. — № 8. — С. 82 — 106). ...Критики «Сына Отеч[ества]»,
«От[ечественных] записок», «Библиотеки для чтения»... — Згадано рецензії: [8]невідомого автора
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(Сын Отечества. — 1840. — № 4. — С. 836 — 837); [9]В. Бєлінського (Отечественные записки.
— 1840. — № 3. — С. 23-24); [10]О. Сенковського (Библиотека для чтения. — 1840, — Т. 39. —
С. 14 — 16). [11]Попередня [12]Наступна

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/4899.html

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/103025.html

3. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/95788.html

4. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/95788.html

5. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/95788.html

6. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/109085.html

7. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/94562.html

8. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/65110.html

9. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/63514.html

10. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/59551.html

11. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/103025.html

12. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/109513.html

1.8.48 Рапорт скарбника Товариства заохочування художників, 15 травня 1842 року
(2007-11-21 12:00)

№ 89. 1842 р., травня 15. Рапорт скарбника Товариства заохочування художників А. П.
Сапожникова з пропозицією виключити Т. Г. Шевченка з складу пансіонерів Товариства

Пансионер Общества Шевченко в течение 7 месяцев не посещал академических классов и никаких
трудов своих не представлял Комитету, не взирая на деланные мною ему замечания, почему и
предлагаю Комитету уволить его из содержания его (состоящего из 100 руб. сер[ебром]) назначить
75 руб. сер[ебром] молодому граверу на дереве Дунину (ученику г. Дерикера), имеющему

крайнюю надобность в содержании и оказывающему отличные успехи в гравировальном искусстве

и постоянно занимающемуся в академических гипсовых классах.

Член-казначей А. Сапожников
1842, мая 15.

ЛДІА, ф. 448, оп. 1, спр. 115, арк. 62. Оригінал.
На документі напис: «Комитет согласен 16 мая». [Див. [1]постанову 16 травня.]

ХУДОЖНИК ПЕРЕД МОЛЬБЕРТОМ ТА ІНШІ ЕСКІЗИ І НАЧЕРКИ. Олівець. [1842].

[2]
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[3]

Також:
http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7275.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev7275.htm
http://kobzar.info/kobzar/works/pictures/1842/05/29/847.html

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/103790.html

2. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/RGJnSac_AAnyduugMGm1cQ?feat=embedwebsite

3. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7275.htm

1.8.49 Постанова Комітету Товариства заохочування художників. 16 травня 1842 року
(2007-11-21 21:00)

№ 90. 1842 р., травня 16. Постанова Комітету Товариства заохочування художників про

виключення Т. Г. Шевченка з числа пансіонерів

16 мая 1842
№ 20

В заседании Комитета общества поощрения художников присутствовали: г. вице-председатель
Ф. И. Прянишников, г.г. члены: Ф. И. Лабенский, А. Р. Томилов, А. П. Сапожников, Н. М.
Смирнов и М. Д. Резвой.
[...] 3. По представлению г. члена казначея [1]о нерадении живописца Шевченки и неоказании [им]
в последнее время никаких успехов, Комитет положил Шевченку из числа пансионеров Общества

уволить и определить на его место гравера на дереве Дунина с назначением семидесяти пяти

рублей сереб[ром] в год содержания.

ЛДІА, ф. 448, оп. 1, спр. 174, арк. 23, 23 зв. Оригінал.

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/103665.html
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1.8.50 Катерина та інші начерки. Літо 1842 р. (2007-11-22 06:00)

[1] [2] [3]

Катерина. Полотно, олія (93×72,3). [Пб.]. [Літо] 1842.

600



[4]

http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7038.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev7038.htm
http://kobzar.univ.kiev.ua/draws/description/38.html

Сліпа з дочкою. Папір, олівець, сепія (21,5×17,8). [Пб.]. [1842].

[5]
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Автоілюстрація до поеми «Слепая».

http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7039.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev7039.htm
http://kobzar.univ.kiev.ua/draws/description/39.html

Дід. Етюд до картини «Катерина» та інші начерки. Олівець. [XII 1841-1842].

[6]

1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/ff9Pb-zROW8FInoVobX_DA?feat=embedwebsite

2. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/IY3C-fOMznAtoIhOjPpCIw?feat=embedwebsite

3. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/e7WhW7KqBese-ceYaQ_jzw?feat=embedwebsite

4. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7038.htm

5. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7039.htm

6. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7270.htm

1.8.51 9. ЛИСТ ДО П. М. КОРОЛЬОВА. 22 травня 1842. С.-Петербург
(2007-11-22 12:00)

СПБ. 22 мая

1842.

Спасибі тобі, добрий чоловіче, за ласкаве слово, за гроші і за «Старину запорозьку», спасибі і
тілько що спасибі, а білше нічого я не маю. Прийми не гніваючись «Гайдамаки», а на «Кобзаря»
вибач. Нема ні одного. Як надрюкую вдруге, то пришлю не один екз[емпляр]. З дякою шлю вам

6-ть екз[емплярів] «Гайдамаки» — і сьомий вам на пам’ять, не забувайте мене, коли маєте чим

поминать. Лежу оце п’яті сутки та читаю «Старину», добра книжка, спасибі вам і Срезневському.
Я думаю дещо з неї зробить, коли здоров буду, там багато є дечого такого, що аж губи облизуєш,
спасибі вам, — напиши, будь ласкав, земляче, коли будеш мать час, як там у вас, у Харкові,
привітали мої «Гайдамаки», чи лають, чи ні, напиши щиру правду, і за щиру правду скаже щире
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спасибі

Т. Шевченко

Примітки

Подається за автографом (ЦДАМЛМУ, ф. 506, оп. 1, № 10, арк. 1 — 1 звор.).
Вперше надруковано у виданні: Литературное наследство. — 1935. — Т. 19/21. — С. 558
(публікація І. Я. Айзенштока).
Вперше введено до зібрання творів у виданні: Шевченко Т. Повне зібр. творів: У 10 т. — К., 1957.
— Т. 6. — С. 23 — 24.
Відповідь на [1]лист П. М. Корольова від 2 травня 1842 р. (Листи до Тараса Шевченка. — С. 17
— 18).

Корольов Пилип Миколайович (1821 — 1894) — викладач фізики й математики в 2-й Харківській
гімназії. Закінчив Харківський університет. Із захопленням зустрів «Кобзаря» і «Гайдамаків»
Шевченка, був знайомий з деякими не опублікованими тоді творами. В листі до Шевченка

повідомляв: «Душ з півдесятка вже я бачив, що вони, як прочитаєш „Мар’яну“, що прислав ти

Корсуневі, так і слова не виговорять. Співай же, моє серце, бо гріх не співать тому, хто вміє»
(Листи до Тараса Шевченка. — С. 12). З цим листом П. М. Корольов прислав поетові зібрані

з передплатників 30 крб. і «Запорожскую старину», просив надсилати квитки для передплати

творів і поширення їх серед читачів. Шевченко відправив йому в дарунок «Гайдамаки» і шість

примірників поеми для передплатників.
Спасибі тобі... за «Старину запорозьку»... — «Запорожская старина» — шість збірників дум,
пісень, уривків козацьких літописів, що їх зібрав, упорядкував і видав у 1833 — 1838 рр.
Срезневський Ізмаїл Іванович (1812 — 1880). До збірки упорядник включив і свої статті та

стилізації під фольклор. У творах Шевченка на історичну тематику ([2]«Тарасова ніч», «Іван
Підкова», «Гамалія» та ін.) є відгомони «Запорожской старины».
Як надрюкую вдруге, то пришлю не один екз[емпляр]. — «Кобзар» 1840 р. швидко розійшовся, і
автор, очевидно, мав надію на нове видання.
... як там у вас, у Харкові, привітали мої «Гайдамаки»... — Про успіх «Гайдамаків» у читачів

[3]писав поету Г. Ф. Квітка-Основ’яненко 29 квітня 1842 р.: «Ну, вже так що порадували Ви нас

своїми „Гайдамаками“! Як кажу: читаєш та й облизуєшся [...] Пан Артемовський аж підскакує та

хвалить. Як такого добра не хвалити» (Листи до Тараса Шевченка. — С. 11).

Варіанти

не забувайте мене / не забувайте і мене

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/101956.html

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev108.htm

3. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/99506.html

1.8.52 Грошовий розрахунок з Товариством заохочування художників. 1842, червень
(2007-11-22 21:00)

№ 91. 1842 р., [червень]. Запис у книзі видатків Товариства заохочування художників про

остаточний грошовий розрахунок в зв’язку з виключенням Т. Г. Шевченка з числа пансіонерів

№ Расход Руб. Коп.
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7. По 1-му разряду на содержание пансионеров общества поощрения

художников за май и июнь . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Тарасу Шевченко с 1 мая по 1 июля месяцы 1842 года окончательно 17 16

ЛДІА, ф. 448, оп. 1, спр. 55, арк. 261. Оригінал.

1.8.53 Ілюстрації до книги М. Полевого «История Суворова». Гравюри на дереві.
[1842] (2007-11-23 06:00)

Суворов на варті. [Пб.]. 1842.

[1]

Ілюстрація до стор. 8-9; гравюра (8,5×7,5) з оригіналу Шевченка вміщена на стор. 8 видання.
На гравюрі зліва внизу підпис художника: Т: Ш..

Конфедерати вимагають від краківського коменданта здати зброю. [Пб.]. 1842.
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[2]

Ілюстрація до стор. 42-43; гравюра (11,1×9,5) з оригіналу Шевченка вміщена на стор. 43
видання.
На гравюрі зліва внизу підпис художника: Т: Ш, та граверів: Andrew В. L.

Суворов у татарському наметі. [Пб.]. 1842.

[3]

Рисунок не пов’язаний з текстом книги; гравюра (10,4×8,7) з оригіналу Шевченка вміщена

на стор. 70 видання..
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Арешт Пугачева. [Пб.]. 1842.

[4]

Ілюстрація до стор. 75; гравюра (9, 5X10, 1) з оригіналу Шевченка вміщена на цій же

сторінці видання. На гравюрі зліва внизу монограма граверів: ABL.
Приналежність Шевченкові оригіналу, за яким зроблено гравюру, підтверджується наявністю в

альбомі 1839-1843 pp. ескіза до цього рисунка та двох етюдів до нього - начерків руки з пістолем
(див. № 156 та 157).

Суворов відправляє Пугачева з Уральська до Сімбірська. [Пб.]. 1842.
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[5]

Ілюстрація до стор. 77.
Ескіз до цієї ілюстрації див. в альбомі 1839-1843 pp. (№ 157). Гравюра (6,5×10,7) з оригіналу
Шевченка вміщена на стор. 77 видання.
На гравюрі зліва внизу підпис художника: Т: Ш. та посередині - граверів: Andrew Best Le Loir.

Суворов у кримського хана Шагін-Гірея. [Пб.]. 1842.

[6]

Рисунок не пов’язаний безпосередньо з текстом книги; гравюра (13×11,2) з оригіналу Шевченка
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вміщена на стор. 84 видання.
На гравюрі зліва внизу підпис художника: Шевченко, а справа - граверів: Andrew Best Le Loir.

Суворов на святі в честь угоди з татарами. [Пб.]. 1842.

[7]

Ілюстрація до стор. 99-100; гравюра (9,5×11,2) з оригіналу Шевченка вміщена на стор. 99
видання.
На гравюрі зліва внизу підпис автора: Т: Ш:, справа - гравера: Lavlellle.

Суворов у Муса-бея. [Пб.]. 1842.
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[8]

Ілюстрація до стор. 108; гравюра (6,8×11) з оригіналу Шевченка вміщена на цій же сторінці

видання. На гравюрі справа внизу підпис художника: Т: Ш. та зліва - граверів: Andrew Best Le
Loir.

Зустріч Катерини з королем польським Станіславом у Каневі. [Пб.]. 1842.

[9]

Зустріч Катерини з королем польським Станіславом у Каневі.
Ілюстрація до стор. 108; гравюра (6,8×11) з оригіналу Шевченка вміщена на цій же сторінці

видання. На гравюрі справа внизу підпис художника: Т: Ш. та зліва - граверів: Andrew Best Le
Loir.
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Поранений Суворов у Потьомкіна. [Пб.]. 1842.

[10]

Ілюстрація до стор. 132.
В начерках на листі Шевченка до брата Микити від 2 березня 1840 р. є тип козака, близький до

зображеного на ілюстрації (див. № 254).
Гравюра (9,7×11) з оригіналу Шевченка вміщена на стор. 132 видання.
На гравюрі справа внизу підпис художника: Т: Ш:, зліва - монограма граверів: ABL.

Принц Кобурзький вітає Суворова. [Пб.]. 1842.
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[11]

Принц Фрідріх-Іосія Кобург-Заальфельд (1737-1817)-австрійський полководець, брав участь в

російсько-австро-турецькій війні 1787-1791 pp.
Ілюстрація до стор. 144; гравюра (8,5×6,5) з оригіналу Шевченка вміщена на стор. 145 видання.
На гравюрі зліва внизу підпис художника: Т: Ш:, справа - монограма граверів: ABL.

Гонець сповіщає візира турецького про несподіваний напад Суворова. [Пб.]. 1842.

[12]
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Ілюстрація до стор. 145; гравюра (7,6×8,8) з оригіналу Шевченка вміщена на стор. 146
видання.
На гравюрі зліва внизу підписи: Т: Ш:, внизу посередині підписи граверів: Andrew Best Le Loir.

Смерть Потьомкіна. [Пб.]. 1842.

[13]

Ілюстрація до стор. 161 -162.
Начерки постаті Потьомкіна див. в альбомі 1839-1843 pp. (№ 162) та постаті чоловіка до цього ж
рисунка там же (№ 158).
Гравюра (7,2×11,2) з оригіналу Шевченка вміщена на стор. 146 видання.
На гравюрі зліва внизу підпис художника: Т: Ш. та граверів: Andrew Best Le Loir.

Суворов приймає депутатів польського короля Станіслава. [Пб.]. 1842.
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[14]

Ілюстрація до стор. 191; гравюра (7,5×8,6) з оригіналу Шевченка вміщена на цій же сторінці

видання.
На гравюрі внизу посередині підпис художника: Т: Ш:, справа внизу - монограма граверів: ABL.

Відречення від престолу польського короля Станіслава. [Пб.]. 1842.

[15]
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Ілюстрація до стор. 195-196; гравюра (7,2×9,6) з оригіналу Шевченка вміщена на стор. 146
видання.
На гравюрі зліва внизу підпис художника: Т. Ш:, справа - монограма граверів: ABL.

Суворов викладає Катерині II плани воєнних дій. [Пб.]. 1842.

[16]

Ілюстрація до стор. 200-201; гравюра (10,5×9,1) з оригіналу Шевченка вміщена на стор.
200 видання.
На гравюрі зліва внизу підпис художника: Т: Ш: та справа - граверів: Andrew Best Le Loir.

Прощання Суворова з солдатами в Тульчині. [Пб.]. 1842.

614



[17]

Ілюстрація до стор. 208-209; гравюра (6,3×9) з оригіналу Шевченка вміщена на стор. 209
видання.
На гравюрі справа внизу монограма граверів: ABL.
Приналежність Шевченкові оригіналу, за яким зроблено гравюру, підтверджується спільністю

деталей з підписними ілюстраціями, зокрема в постаті Суворова (див. № 46, 53, 65 та ін. ).

Суворов читає «Апостола» в церкві с. Кончанське. [Пб.]. 1842.

[18]

Ілюстрація до стор. 211; гравюра (8,5×6,6) з оригіналу Шевченка вміщена на цій же сторінці

видання.
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Суворов грає з селянськими дітьми в бабки. [Пб.]. 1842.

[19]

Ілюстрація до стор. 212; гравюра (8,7×8) з оригіналу Шевченка вміщена на цій же сторінці

видання.
На гравюрі зліва внизу підпис художника: Т: Ш:, справа – монограма граверів: ABL.

Суворов одержує орден від Павла І перед походом в Італію. [Пб.]. 1842.
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[20]

Ілюстрація до стор. 220; гравюра (9,2×8,5) з оригіналу Шевченка вміщена на стор. 221
видання.
На гравюрі зліва внизу монограма граверів: ABL.
Приналежність Шевченкові оригіналу, за яким зроблено гравюру, підтверджується спільністю

деталей з підписними ілюстраціями, зокрема в постаті та обличчі Суворова (див. № 46, 55, 56 та

ін. ), в постатях придворних (див. № 48, 61, 62, 66) та в інтер’єрі (див. № 60, 61 та ін. ).

Король Людовік XVIII вітає Суворова в Мітаві перед походом в Італію. [Пб.]. 1842.
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[21]

Ілюстрація до стор. 224-225; гравюра (8,5×9,8) з оригіналу Шевченка вміщена на стор. 225
видання.
На гравюрі справа внизу монограма граверів: ABL.
Приналежність Шевченкові оригіналу, за яким виконано гравюру, підтверджується спільністю

деталей з підписними ілюстраціями, зокрема в постаті Суворова (див. № 46, 55, 62), інтер’єрі
(див. № 47, 55, 61, 62) та в постатях придворних (див. № 59, 61 та ін. ). Крім того, в цьому

рисунку без будь-яких змін використано візерунок на стіні, який є і в акварелі ”Марія” (див. №
22).

Суворов відмовляється розкритії свої оперативні плани австрійському прем’єр-міністру Тугуту.
[Пб.]. 1842.
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[22]

Ілюстрація до стор. 233; гравюра (8,8×8,6) з оригіналу Шевченка вміщена на цій же сторінці

видання.
На гравюрі зліва внизу підпис художника: Т: Ш. та монограма граверів: ABL.

Кардинали дякують Суворову за перемогу при Нові. [Пб.]. 1842.

[23]
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Ілюстрація до стор. 266. Ескіз ілюстрації та начерк постаті одного з кардиналів з написом рукою

Шевченка гнучокъ - див. № 271.
Гравюра (8,6×8) з оригіналу Шевченка вміщена на стор. 265 видання.
На гравюрі посередині внизу підпис художника: Т: Ш:, справа - граверів; Andrew Best Le Loir.

Суворов куштує солдатську їжу. [Пб.]. 1842.

[24]

Рисунок не пов’язаний з текстом книги. Постать солдата з рушницею, подібну до зображеної на
ілюстрації, див. в альбомі 1839-1843 pp. (№ 155).
Гравюра (6,8×11,1) з оригіналу Шевченка вміщена на стор. 275 видання.
На гравюрі зліва внизу підпис художника: Т: Ш:, справа - монограма граверів: ABL.

Суворов розмовляє з абатом. [Пб.]. 1842.
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[25]

Ілюстрація до стор. 280; гравюра (6,7×9) з оригіналу Шевченка вміщена на цій же сторінці

видання. Приналежність Шевченкові оригіналу, за яким виконано гравюру, підтверджується

спільністю деталей з підписними ілюстраціями, зокрема в постаті та обличчі Суворова (див. №
46, 50, 62, 65, 66), та з ”Католицьким ченцем” (див. № 31, 260) в постаті абата. Постать офіцера,
подібна до зображеної на ілюстрації, повторюється в начерках альбома 1839-1840 pp. (див. №
155).

Суворов у склепі перед труною австрійського генералісимуса Лаудона. [Пб.]. 1842.

621



[26]

Ілюстрація до стор. 296-297; гравюра (9,2×7,8) з оригіналу Шевченка вміщена на стор. 296
видання.
На гравюрі посередині внизу підпис художника: Т: Ш.

Суворов влаштовує в Празі розваги за російськими народними звичаями. [Пб.]. 1842.

[27]

Ілюстрація до стор. 297. Начерк постаті гостя до цієї ілюстрації - див. № 275.
Гравюра (7×11) з оригіналу Шевченка вміщена на стор. 297 видання.
На гравюрі зліва внизу підпис художника: Т: Ш:, справа - граверів: Andrew Best Le Loir.
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Художник І. Г. Шмідт малює портрет Суворова. [Пб.]. 1842.

[28]

Ілюстрація до стор. 298, де помилково зазначено, що портрет Суворова малював 1800 р.
в Празі саксонський художник Д. X. Міллер (Мюллер). В цей час малювати Суворова ”міг лише
І. Г. Шмідт, який з 1775 р. був придворним живописцем у Дрездені, бо його сучасник Д. X.
Мюллер, також придворний художник курфюрста Саксонського, вмер майже за три роки до

приїзду Суворова в Прагу” (А. В. Лебедев, А. В. Суворов, Л., 1947, стор. 26).
Гравюра (9,7×8,2) з оригіналу Шевченка вміщена на стор. 298 видання.
На гравюрі зліва внизу підпис художника: Т. Ш.

Суворов за дзвонаря. [Пб.]. 1842.

623



[29]

Ілюстрація до стор. 211; гравюра (8,5×6,8) з оригіналу Шевченка вміщена на стор. 303
видання.
На гравюрі зліва внизу підпис художника: Т: Ш. та граверів: Andrew Best Le Loir.

Хворому Суворову передають орден від Людовіка XVIII. [Пб.]. 1842.

[30]
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Ілюстрація до стор. 305–306.
В рукописному відділі ІЛ АН УРСР зберігається записка М. Полевого з поясненням того, що саме
і як мусить бути зображено на цій ілюстрації: ”Суворов и Растопчин. Суворов, больной, в халате,
сидит в больших креслах, обкладен подушками. Подле него молодая женщина и еще кто-нибудь.
Растопчин (в генеральском мундире, невысокого роста, плотный, плешивый) держит в руке

письмо Людовика XVII 1-го, которое он прочитал Суворову вслух. Суворов горестно смотрит на
орден, присланный Людовиком, держа крест орденский в руках, голова его наклонилась. Ноги
его протянуты, во всем видно что называется abandonement1. Он как будто говорит: все суета!”
(ІЛ АН УРСР, ф. 1, № 501).
На звороті цього аркуша розписка Петра Бека про одержання ним грошей від Шевченка, датована
4 вересня 1842 р.
Гравюра (8,5×6,3) з оригіналу Шевченка вміщена на стор. 306 видання.
На гравюрі зліва внизу підпис художника: Т: Ш:.

Суворов в останні години життя. [Пб.]. 1842.

[31]

Рисунок не пов’язаний безпосередньо з текстом книги. Гравюра (6,6×9) з оригіналу Шевченка

вміщена на стор. 307 видання.
На гравюрі справа внизу підпис художника: Т. Ш., зліва - монограма граверів: ABL.

Суворов у труні. [Пб.]. 1842.
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[32]

Ілюстрація до стор. 308; гравюра (8,6×11,1) з оригіналу Шевченка вміщена на стор. 310
видання.
Приналежність Шевченкові оригіналу, за яким виконано гравюру, підтверджується ескізом до

нього (див. № 271).
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27. http://kobzar.univ.kiev.ua/draws/description/66.html
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1.8.54 З річного звіту Товариства заохочування художників. 1842-1843 (2007-11-23 12:00)

№ 92. 1842 р., квітня 28. — 1843, квітня 28. З річного звіту Товариства заохочування художників
про вибуття Т. Г. Шевченка з числа пансіонерів

Из числа воспитанников Общества в прошедшем году выбыли по окончании учебного

художественного курса, г.г. Шевченко, Антонов, Ермилов, Борисов и Парчин, которые, при

полученном ими направлении, могут поддерживать себя и существовать собственными трудами.
Надеемся, что они и впредь будут достойны внимания и покровительства Общества.

Северная пчела, 1843, 6 июля, № 147.

ДОПИТ ПОЛОНЕНИХ. ІЛЮСТРАЦІЯ ДО ПОЕМИ К. Ф. РИЛЄЄВА «ВОЙНАРОВСКИЙ».
Ескіз та начерки. Олівець. [1842].

[1]
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[2]

Також:
http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7274.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev7274.htm
http://kobzar.info/kobzar/works/pictures/1842/05/29/846.html

1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/TD6milAbsvE2wgexnGjNzA?feat=embedwebsite

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7274.htm

1.8.55 8. В. І. ШТЕРНБЕРГ. Липень 1842. Рим (2007-11-23 19:00)

Рим, 1842 г. Июля, не знаю которого.

Здравствуй, любезный Шевченко! Давно, брат, очень давно мы с тобою не видались.
И время-то и не так велико — 2 года, а многое с тех пор переменилось, того уже не

стало, та замужем, другой овдовел, а там дома все старая песня. Это уже в порядке

вещей. Боже мой! Хоть бы заглянуть туда, что там у вас поделывается. Ты вообрази,
что, кроме твоего письма, я никакого известия из Петербурга не имел, правда, я сам
виноват: ленив писать, но все-таки я писал, меня более всего удивляет, что дядько

мне не пишет, уж я и не знаю — писать опять, письма там, ведь, дороги. Только

прошу тебя, любезный Шевченко, не думать, чтобы я мог забыть друзей моих, это
было бы так же неблагодарно, как забыть человека, который мне сделал добро. Это
еще более, добро можно сделать по какому-нибудь постороннему внушению, а быть

другом человеку, делить с ним горе и радость, для этого надо иметь истинно добрую
чувствительную душу. Да, рассуждать-то мы умеем, но ведь надо и на деле доказать;
кто ж делом виноват, помилуй!
Благодарю тебя от души за письмо, которое ты мне прислал с Орловым, — оно меня

очень обрадовало, я живо вспомнил нашу петербургскую жизнь и милое семейство

Шми[д]та, которое ты в малых чертах так живо представил. Но жаль очень бедную

Наташу, милое было дитя. Когда будешь у них, не забудь сказать им, что я их люблю
по-прежнему, Иллариону Ивановичу и Фицтуму я непременно на днях напишу. Много,
много хотел бы тебе сказать, да вот уже Василий Иванович сбирается итти. Прощай,
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любезный Шевченко, будь здоров, и дай Бог тебе успеха, чтоб скорее быть к нам.
Василий Иванович тебе все расскажет. Ставассер тебе шлет поклон и все, кто тебя

знает. Прощай.

Твой Штернберг.

Мокрицкий, который занимается искусством с необыкновенной яростью, хотел тебе

приписать, но уже поздно теперь, надо отправиться прямо к дилижансу, едем

провожать Василия Ивановича.
При первом случае напишу тебе еще.
Если увидишь Иоахима, расцелуй его.

На четвертій сторінці:
Любезному Тарасу Шевченко

от Штернберга

из Рима.

Коментарі:

Подається за автографом: ІЛ. Ф. 92. № 331. Автограф на окремому подвійному аркуші з слідами

згинів та адресою на четвертій сторінці: «Любезному Тарасу Шевченко от Штернберга из Рима».
Вперше надруковано: Киевская старина. — 1897. — № 2. — С. 154 — 155.
Дата в автографі: «Рим, 1842 г. Июля, не знаю которого».
Відповідь на лист Шевченка, нині невідомий.

Штернберг Василь Іванович (1818 — 1845) — російський та український художник; у 1835 —
1839 рр. навчався в Академії мистецтв, в січні — липні 1840 р. жив з Шевченком на спільній

квартирі (Васильєвський острів, 11 лінія, будинок Донерберга. — ІРЛІ. Ф. 488. № 39 (опис цього
помешкання Шевченко дав у повісті [1]«Художник»). Тоді ж виконав кілька рисунків олівцем,
на яких зобразив Шевченка; в «Кобзарі» 1840 р. вміщено його офорт «Кобзар з хлопчиком-
поводирем». Вірш [2]«Іван Підкова» надрукований у «Кобзарі» з присвятою В. І. Штернбергові.
1840 р. В. І. Штернберг був відряджений до Рима для удосконалення в мистецтві. Шевченко

передав йому свого листа через художника П. М. Орлова, коли останній їхав до Італії. Лист-
відповідь В. І. Штернберг передав Шевченкові так само при нагоді через В. І. Григоровича, який
у липні 1842 р. повертався з Рима в Петербург. Чи листувалися Шевченко й В. І. Штернберг

в наступні роки, відомостей нема. Див.: Судак В. Т. Г. Шевченко і В. І. Штернберг // Тарас

Шевченко — художник : Дослідження; розвідки, публікації. Вип. І. — Київ, 1963. — С. 129 — 140.
Давно ... мы с тобою не видались. — В. І. Штернберг розстався з Шевченком [3]20 липня 1840
р., коли їхав до Рима (ЦДІА Росії. Ф. 789. Оп. 1. № 2470). Друзі провели його до Кронштадта,
звідки він відправився на пароплаві «Геркулес».
...но все-таки я писал... — Відомо лише кілька листів В. І. Штернберга з Рима до його

петербурзьких знайомих, у деяких із них згадувався Шевченко. Зокрема, 16 (4) жовтня 1840 р. він
писав В. І. Григоровичу: «Смею ли просить Вас, почтеннейший Василий Иванович, напомнить
Шевченке, чтобы он меня не забывал» (ДПБ. Збірка П. Л. Вакселя. № 4917); в листі до О. Є.
Шмідта від 16 (4) листопада 1840 р. збоку дописано: «Тараса Григорьевича целую. Что он ко мне
не пишет, злодей?» (Там же. — № 4918).
...дядько мне не пишет... — Прізвище дядька В. I. Штернберга не відоме. У листі до О.
Є. Шмідта від 16 (4) листопада 1840 р. з Рима В. I. Штернберг згадував його на ім’я та по-
батькові. «Пожалуйста, Александр Егорович, если увидите дядюшку Иван Иванов[ича], скажите,
что с следующею почтою он получит от меня письмо...» (Там же. — № 4918). Висловлюється

припущення, що йдеться про однофамільця і, можливо, родича О. Є. Шмідта — Йоганнеса

Шмідта, гравера і літографа Інституту шляхів сполучення і громадських споруд та літографії Поля
в Петербурзі (див.: Гаско М. У колі Шевченкових та Гоголевих друзів. — Київ, 1980. — С. 36 —
38).
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Орлов П. М. (1812 — 1863) — художник, разом із Шевченком навчався в Академії мистецтв. 1841
р. як пансіонер Товариства заохочування художників був відряджений до Італії для удосконалення
в мистецтві.
...милое семейство Шми[д]та... — О. Є. Шмідт (1794 — 1862), чиновник, далекий родич В.
І. Штернберга; його дружина Софія Іванівна (1799 — 1858) — сестра О. І. Фіцтума; їхні діти:
Маша, Соня, Наталя (В. І. Штернберг пише про них у згаданому листі до О. Є. Шмідта з

Рима). «Надвірний радник Олександр Єгорович Шмідт, — зазначає дослідник Шевченкового

оточення в Петербурзі П. В. Жур, — мешкав у власному будинку № 336 по 6-й лінії на ділянці

нинішнього будинку № 45. Це був четвертий будинок від Малого проспекту, як іти до Неви.
За часів Шевченка це була одноповерхова будівля з підвалом та мезоніном. На подвір’ї стояли
кам’яний флігель на три поверхи та різні дерев’яні служби. До флігеля прилягав невеликий сад»
(Жур П. Шевченківський Петербург. — Київ, 1972. — С. 94). Про знайомство Шевченка з

родинрю Шмідтів читаємо в його повісті [4]«Художник»: «Штернберг недавно познакомил меня

с семейством Шмидта. Это какой-то дальный его родственник, прекрасный человек, а семейство
его — это просто благодать господня. Мы часто по вечерам бываем у них, а по воскресеньям и

обедаем. Чудное, милое семейство! Я всегда выхожу от них будто чище и добрее. Я не знаю, как
и благодарить Штернберга за это знакомство» (т. 4).
...жаль очень бедную Наташу... — Обставини ранньої смерті наймолодшої дочки Шмідтів не

відомі.
Фіцтум (Фіцтум фон Екштедт) Олександр Іванович (1804 — 1873) — інспектор студентів

Петербурзького університету, брат дружини О. Є. Шмідта.
Василий Иванович — В. І. Григорович (1786 — 1865), історик мистецтва, професор, секретар
Товариства заохочування художників (1829 — 1854), конференц-секретар петербурзької Академії

мистецтв (1829 — 1859). Брав діяльну участь у звільненні Шевченка з кріпацтва, допомагав йому
й багатьом молодим українським художникам, які навчалися в Академії.
Ставассер Олександр Андрійович (1822 — ?) — російський архітектор, одночасно з Шевченком

навчався в Академії мистецтв (див.: Тарас Шевченко: Документи та матеріали до біографії. — С.
26 — 40).
Мокрицький Аполлон Миколайович (1810 — 1870) — український і російський художник, закінчив
Ніжинську гімназію вищих наук, де навчався одночасно з М. В. Гоголем, Н. В. Кукольником,
Є. П. Гребінкою. Спілкувався з ними і в Петербурзі, куди переїхав на навчання в Академію

мистецтв. Через І. М. Сошенка познайомився і заприятелював з Шевченком, взяв активну участь
в організації викупу його з кріпацтва. Зроблені про це А. М. Мокрицьким [5]записи в щоденнику

є одним з найважливіших джерел вивчення обставин визволення поета з кріпацького стану (див.:
Дневник художника А. Н. Мокрицького / Сост. и вступ ст. Н. Л. Приймак. — М., 1970). У

колонії російських художників у Римі А. М. Мокрицький перебував на власний кошт.
Иоахим — Йохим Карл Іванович (1805 — 1851), російський художник і скульптор, знайомий
Шевченка і В. І. Штернберга.

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev402.htm

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev114.htm

3. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/64185.html

4. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev402.htm

5. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/33859.html
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1.8.56 Ескізи та начерки 1841 — 1843 (2007-11-24 06:00)

[1] [2] [3]

[4]

«Слепая», «История Суворова», «Катерина» та інші ескізи і начерки. Олівець, туш. [Пб.].
1842.

[5]

Див.
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http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7155.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev7155.htm
http://kobzar.info/kobzar/works/pictures/1842/05/29/724.html

«История Суворова». Ескіз та інші начерки. Олівець. [1842 — 1843].

[6]

Див.
http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7157.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev7157.htm
http://kobzar.info/kobzar/works/pictures/1842/05/29/726.html

«Катерина», «История Суворова» та інші начерки. Олівець. [1842].

[7]
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Див.
http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7158.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev7158.htm
http://kobzar.info/kobzar/works/pictures/1842/05/29/727.html

«История Суворова». Ескізи та інші начерки. Олівець, туш. [1842].

[8]

Див.
http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7162.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev7162.htm
http://kobzar.info/kobzar/works/pictures/1842/05/29/731.html

Марія. Голова коня. Ескіз малюнка. Етюд до картини «Катерина». Олівець. [1840, 1842].
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[9]

Див.
http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7163.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev7163.htm
http://kobzar.info/kobzar/works/pictures/1840/05/29/732.html

«Панна Сотниківна». Ескіз та інші начерки. Олівець. [1841 — 1842].

[10]

Див.
http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7156.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev7156.htm
http://kobzar.info/kobzar/works/pictures/1841/05/29/829.html
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1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/igyOEbD0tW1mPA9HN4B6ig?feat=embedwebsite

2. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/R36H1YxqjYxqQDGHCUduGw?feat=embedwebsite

3. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/FbiDwVJwiD3WlRKUgHV-Zw?feat=embedwebsite

4. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/QMQK4OmlVzjIaxlecnicmg?feat=embedwebsite

5. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7155.htm

6. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7157.htm

7. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7158.htm

8. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7162.htm

9. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7163.htm

10. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7156.htm

1.8.57 9. В. С. СЕМЕНЕНКО-КРАМАРЕВСЬКИЙ. Літо 1842. Петербург
(2007-11-24 12:00)

Почтенный Тарас Григорьевич!
Вы уже, вероятно, на меня сердитесь, полагая, что я об Вас совершенно забыл, но Вы
извините меня ради хлопот, которые я имел в продолжение этого времени.
Вот вам объяснение на Ваши рисунки.
1) Денис Давыдов виделся с Суворовым на поле; прилагаю книжку, которая объяснит
Вам все. Старайтесь однако же, чтобы в этом рисунке фигуры не были карикатурны!
2) Портрет Репнина прилагаю.
3) Депутаты явились к Суворову без всего — с голыми руками.
Все эти рисунки должны быть готовы к 1-му числу августа непременно.
Не нужно ли Вам денег? Ежели нужно, то можете получить в понедельник.

Ваш В. Сем[ененко]-Кра[маревский].

Коментарі:

Подається за автографом: ІЛ. Ф. 1. № 280.
Вперше надруковано у виданні: Шевченко Т. Г. Повне зібр. творів. — К., 1929: — Т. 3.
Листування. — С. 219, як лист невідомого. Авторство листа розкрито в статті: Судак В.
О. Участь Т. Г. Шевченка в ілюструванні російських книжкових видань 40-х років XIX ст. //
Мистецька спадщина Т. Г. Шевченка, — Київ, 1959. — Вип. І. — С. 38 — 39. З прізвищем автора

— В. С. Семененко-Крамаревсьий — надруковано у виданні: Листи до Т. Г. Шевченка. — С. 19
— 20.
Автограф не датований.
Датується орієнтовно за змістом листа— згадуються перші випуски книжки: Полевой Н. История
князя Италийского, графа Суворова Рымникского. — Спб., 1842, — літо 1842 р., Петербург.

Семененко-Крамаревсьий Валер’ян Семенович (1817 — пом. не раніше 1859 р.) — інженер шляхів,
петербурзький видавець. Він і М. Д. Ольхін були видавцями книжки М. О. Полевого «История
князя Италийского, графа Суворова Рымникского» (Спб., 1843). В усіх трьох випусках книги було

вміщено ілюстрації Шевченка. В. С. Семененко-Крамаревсьий— видавець російського перекладу

книжки Ф. Кобеля «Гальванография, или Способ производить гальванически медные доски для

печатания кистью работанных рисунков. Сочинение Франца фон Кобеля, доктора философии,
профессора минералогии при Людвиге Максимилиянском университете и члена многих ученых

обществ» (Спб., 1843), де як один із зразків гальванографічного способу репродукування подано

малюнок Шевченка «Король Лір». В. С. Семененко-Крамаревєьий свідчив підписання 8 лютого

1843 р. контракту Шевченка з видавцем І. Т. Лисенковим про передачу останньому права на
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видання творів, що увійшли до «Кобзаря» 1840 р., та поеми «Гайдамаки» (Спб., 1841). Шевченко

згадував його в листах до Я. Г. Кухаренка від 30 жовтня 1842 р. і лютого 1843 р. та до С. С.
Гулака-Артемовського від 1 липня 1852 р.
...объяснение на Ваши рисунки. — Матеріали для виконання Шевченком ілюстрацій до чергового

випуску згадуваної книжки М. О. Полевого «История князя Италийского...».
Денис Давыдов виделся с Суворовым на поле... — Йдеться про ілюстрацію «Зустріч Суворова

з Денисом Давидовим», замовлену спочатку, як видно з коментованого листа, Шевченкові, але
виконану іншим ілюстратором книжки М. О. Полевом — О. Є. Коцебу (див.: История князя

Италийского... — С. 169). Д. В. Давидов (1784 — 1839) — російський поет, герой війни 1812 р.
О. В. Суворов (1729 — 1800) — російський полководець.
Портрет Репнина прилагаю. — Портрет князя М. В. Рєпніна (1734 — 1801), сподвижника О. В.
Суворова в російсько-турецькій війні 1787 — 1791 рр. Йдеться, очевидно, про виконання ілюстрації
«Поранений Суворов у Потьомкіна», де міг бути присутній М. В. Рєпнін (див.: История князя

Италийского... — С. 132). Припущення, висловленеЮ. О. Івакіним у «Нотатках шевченкознавця»
(К., 1986. — С. 185), що це мала бути ілюстрація до Тексту: «Посол ее (Катерини П. — Ред.)
князь Репнин явился самовластителем на сейме 1766 года», заперечується тим, що цей текст

увійшов до першого, а не до другого випуску книжки (История князя Италийского... — С. 29 —
30). Див.: Судак В. О. Сторінки діяльності Т. Г. Шевченка-ілюстратора // Народна творчість

та етнографія. — 1989. — № 1. — С. 7.
Депутаты явились к Суворову без всего... — Йдетьсяпро виконання ілюстрації «Суворов приймає
депутацію польського короля Станіслава», вміщеної в «Истории князя Италийского...» на с. 191.
...рисунки должны быть готовы к 1-му числу августа непременно. — Очевидно, термін, коли мало
розпочатися гравірування ілюстрацій для другого випуску книжки М. О. Полевого «История князя
Италийского...», до якого увійшло дванадцять ілюстрацій Шевченка (розсилався передплатникам
у квітні 1843 р.; див.: Северная Пчела. — 1843. — 15 апр.).

Див. [1]ілюстрації Шевченка до книги Полевого.

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/104708.html
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1.8.58 Ескізи до картини Смерть Богдана Хмельницького (2007-11-25 06:00)

[1] [2] [3]

СМЕРТЬ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО. Ескізи. Олівець. [1842-1843].

[4]

637



Див.
http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7277.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev7277.htm
http://kobzar.info/kobzar/works/pictures/1842/05/29/849.html

СМЕРТЬ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО. Ескіз. Олівець. [1842-1843].

[5]

Див.
http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7278.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev7278.htm
http://kobzar.info/kobzar/works/pictures/1842/05/29/850.html

СМЕРТЬ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО. Ескіз. Олівець. [1842-1843].
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[6]

Див.
http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7279.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev7279.htm
http://kobzar.info/kobzar/works/pictures/1842/05/29/851.html

Див. також http://community.livejournal.com/ua kobzar/15820.html

1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/Udk4gAocCcJd7JDaMxdcIA?feat=embedwebsite

2. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/DUddts7RJARaR7p8lS8Tzg?feat=embedwebsite

3. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/IPA6F5lFyC0W8w43w-gBJA?feat=embedwebsite

4. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7277.htm

5. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7278.htm

6. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7279.htm

1.8.59 З каталога академічної виставки. Вересень 1842 (2007-11-25 12:00)

№ 93. 1842 р., вересень. З каталога академічної виставки про експонування акварелі Т. Г.
Шевченка «Група сплячих жебрачок»

[...] Шевченки

Група спящих нищенок [аквар.] [...] 1 Указатель художественных произведений, выставленных в
залах императорской Академии художеств. Спб., 1842, с. 8. 1 Малюнок не розшукано.

1.8.60 10. ЛИСТ ДО Я. Г. КУХАРЕНКА. 30 вересня 1842. С.-Петербург
(2007-11-26 06:00)

С.П.Б. 1842 — 30 сентября.

Сидимо оце вдвох з Кіндратом, п’ємо чай та сумуємо, прочитавши ваше письмо, думаємо собі
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вдвох, де-то тепер наш добрий, наш щирий кошовий, чи ще в Тулі, чи вже за Тулою, чи, може, вже
дома, та вже нехай де хоче буде, аби був здоров. Спасибі тобі, мій сизий голубе, що не забуваєш
мене на чужині одинокого, і всі наші щирі приятелі дуже дякують, і Гулак, і Елькан, і Семененко,
я всіх їх сьогодні бачив і всім разів по двічі читав твоє письмо, а прийшовши оце додому, ще
раз прочитали ми вдвох собі з Кіндратом, удвох кажу, бо третього нема, нема вже Хтодота меж
нами, учора поїхав сіромаха в Киев служить Богу і государю, як той казав, а ми пропадаємо в

цьому проклятущому Пітері, щоб він замерз навіки, тут тепер 10° морозу, не вам кажучи, а кожуха
нема, чорти б убив його батька, і купила нема. Ну, та нехай стара в’язне — більше м’яса буде,
роздобудемо як-небудь, а поки що ось що: Чорноморський ваш побит у цензурному комітеті,
цензор Корсаков говорить, що нічого не вимараємо, коли хочете, каже, то не читаючи подпишу.
Моторний, спасибі йому, не знаю, що скаже театральний, як до його дійде, але, здається, що й

той моторний, побачимо, як тілько все кончиться, то дам звістку. Переписав оце свою «Слепую»
та й плачу над нею, який мене чорт спіткав і за який гріх, що я оце сповідаюся кацапам черствим

кацапським словом. Лихо, брате отамане, єй-богу, лихо. Це правда, що окроме Бога і чорта в душі
нашій єсть ще щось таке, таке страшне, що аж холод іде по серцеві, як хоч трошки його розкриєш,
цур йому, мене тут і земляки, і не земляки зовуть дурним, воно правда, але що я маю робить, хіба
ж я винен, що я уродився не кацапом або не французом. Що нам робить, отамане-брате? Прать

против рожна чи закопаться заживо в землю — не хочеться, дуже не хочеться мені дрюковать

«Слепую», але вже не маю над нею волі, та цур їй, а обридла вже вона мені. Присилайте, будьте
ласкаві, що ви там маєте доброго, та не журіться, компонуйте, нехай вам Бог помага. Скомпонував
я ще драму чи трагедію в трьох актах, зоветься «Данило Рева». Не знаю, що ще з неї буде, бо
ще і сам не читав, прочитаємо вдвох, як приїдете, бо я таки вас зимою сподіваюся, а весело б

було, матері його ковінька. Кіндрат каже, що із хати б не виходили, все б сиділи та балакали,
та галушки б та всяку всячину варили, та співали б, та танцювали. Приїзжайте, голубчику, коли
можна буде, а поки що поклонися своїй любій жінці. На сім тижні побачу ваших діточок, бо поїду
в Ц[арське] С[ело]. Бувай здоров, мій щирий рідний брате отамане, згадуй, коли будеш мать час

згадать, сірому Т. Шевченка.

Примітки

Подається за рукописною копією М. О. Дикарєва з автографа, що не зберігся (ІЛ, ф. 77, №
127, арк. 19).
Готуючи матеріали до біографії Шевченка, [1]О. Я. Кониський звернувся до етнографа і

журналіста Дикарєва Митрофана Олексійовича (1854 — 1899), який проживав у Катеринодарі й

був приятелем родини Кухаренків, щоб той надіслав йому копії листів поета до Я. Г. Кухаренка.
М. О. Дикарєв зробив 12 таких копій, про що свідчить його лист до О. М. Лазаревського від 11
березня 1899 р.: «Листи, писані Шевченком до Я. Г. Кухаренка, свого часу були мною переписані

і заслані до О. Я. Кониського» (Т. Г. Шевченко в епістолярії відділу рукописів. — С. 198). Копії
зберігаються під прізвищем М. Крамаренка.
Вперше надруковано в газеті «Кубанские областные ведомости» (1899. — 3 квітня).
Вперше введено до збірника творів у виданні: Шевченко Т. Твори: В 2 т. — СПб., 1911. — Т. 2.
— С. 348 — 349.

Кухаренко Яків Герасимович (1799 — 1862) — український письменник і етнограф. Народився в
Єйську в сім’ї військового. Закінчив військові класи гімназії в Катеринодарі (тепер Краснодар). В
останні роки життя був наказним (тимчасово призначеним) отаманом Чорноморського козацького

війська. Автор п’єси [2]«Чорноморський побит на Кубані» (1836) та етнографічних нарисів, що
публікувалися в журналі «Основа». Шевченко позитивно відзивався про п’єсу Я. Г. Кухаренка,
клопотався про її друк, постановку на сцені аматорського гуртка Медико-хірургічної академії в
Петербурзі. З Шевченком Я. Г. Кухаренко познайомився 1840 р. у Петербурзі. На знак щирої

дружби поет присвятив йому поему «Москалева криниця», надіслав автографи поем «Москалева

криниця», «Чернець», вірша «Садок вишневий коло хати...», подарував примірник офорта «Притча
про виноградаря» (з автографом), автопортрет. У щоденнику поет занотував 1 липня 1857 р.:
«Я дорожу его мнением чувствующего, благородного человека и как мнением неподдельного,
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самобытного земляка моего».
Одержавши звістку про звільнення із заслання, Шевченко мав намір відразу поїхати на Чорноморію

до Я. Г. Кухаренка, про що писав йому в листі від 22 квітня 1857 р., але планам цим не судилося

здійснитися (див.: Рєзанов В. Т. Г. Шевченко та Я. Г. Кухаренко // Записки Українського

наукового товариства в Києві. — 1926. — Т. 20. — С. 170 — 172).
Сидимо оце вдвох з Кіндратом... — Єжов Кіндрат (роки народження і смерті не відомі) —
російський художник-портретист. Учився в Академії мистецтв разом з Шевченком, приятелював
з ним, сприяв реалізації малярських творів поета. В листах до Я. Г. Кухаренка від 30 вересня 1842
р. і 31 січня 1843 р. Шевченко тепло згадував про нього.
... і всі наші щирі приятелі дуже дякують, і Гулак, і Елькан, і Семененко... — Гулак-
Артемовський Семен Степанович (1813 — 1878) — український композитор, соліст Маріїнського

театру в Петербурзі (1842 — 1864) та Великого театру в Москві (1864 — 1865), двоюрідний брат

українського поета П. П. Гулака-Артемовського. У 1835 р. вступив до Київської духовної семінарії
і провчився до 1838 р., коли російський композитор М. І. Глинка, подорожуючи Україною

у пошуках співаків для придворної капели, запримітив його талант і запросив до Петербурга.
За рекомендацією М. І. Глинки через рік С. С. Гулак-Артемовський виїхав до Італії для

вдосконалення музичної освіти і вокальних даних. 1862 р. за власним лібрето написав першу

українську оперу «Запорожець за Дунаєм». Автор солоспівів та музики до драм і водевілів. З

Шевченком познайомився на початку 40-х років і відтоді підтримував з ним дружні стосунки,
високо цінив його поетичний талант. Присвятив Шевченкові пісню «Стоїть явір над водою» (див.:
Кауфман Л. С. С. Гулак-Артемовський. — К., 1962).
Елькан Олександр Львович (1802 — 1868) — перекладач Головного управління шляхів.
Як фейлетоніст і театральний критик співробітничав у газетах «Северная пчела»,
«Санктпетербургские ведомости» та інших періодичних виданнях. З Шевченком познайомився на

початку 40-х років. 7 березня 1843 р. він відніс до Петербурзького цензурного комітету рукопис

поеми Шевченка «Гамалія», а 9 березня того ж року одержав його в цензурному комітеті (див.:
Тарас Шевченко. Документи та матеріали до біографії. — С. 45). Допомагав Шевченкові вивчати

французьку мову. В листах до Я. Г. Кухаренка від 31 січня 1843 р., до С. С. Гулака-Артемовського
від 1 липня 1852 р. і в щоденнику 3 квітня 1858 р. поет згадував О. Л. Елькана. У повісті

[3]«Художник» є про нього така деталь: «Странное явление этот Элькан. Нет языка, на котором
бы он не говорил. Нет общества, в котором бы он не встречался, начиная от нашей братии и

оканчивая графами и князьями».
Семененко-Крамаревсьий Валер’ян Семенович (1817 — не раніше 1859) — інженер шляхів,
літератор і видавець. З Шевченком познайомився на початку 40-х років, був свідком підписання

ним контракту з книгопродавцем І. Т. Лисенковим про продаж останньому «в вечное и

потомственное владение» права на видання «Кобзаря» і «Гайдамаків» (див.: Тарас Шевченко.
Документи та матеріали до біографії. — С. 44). Збереглася [4]записка В. Семененка-
Крамаревсього до Шевченка, написана влітку 1842 р. з приводу малюнків Шевченка до першого

випуску праці М. О. Полевого «История князя Италийского, графа Суворова-Рымникского (Листи
до Тараса Шевченка. — С. 14). В листах поета до Я. Г. Кухаренка від 31 січня 1843 р. і до С. С.
Гулака-Артемовського від 1 липня 1852 р. є теплі згадки про В. Семененка-Крамаревсього.
...нема вже Хтодота меж нами... — Ф. Л. Ткаченка.
...Чорноморський ваш побит у цензурному комітеті... — До цензурного комітету, а саме до П. О.
Корсакова, п’єсу Я. Г. Кухаренка «Чорноморський побит» відніс сам Шевченко, який позитивно

її оцінював, прагнув сприяти її публікації та постановці на сцені. П. Корсаков дозвіл дав, але з
якихось причин п’єса не була тоді надрукована.
Корсаков Петро Олександрович (1790 — 1844) — російський письменник і перекладач; був

помічником М. Греча як головного редактора «Энциклопедического лексикона» А. Плюшара

(СПб., 1835 — 1841), а також одним із редакторів журналу «Маяк» (1840 — 1845). З 1835 по

1844 рр. П. О. Корсаков — сторонній цензор Петербурзького цензурного комітету. Схвалив
до друку «Кобзар» ([5]7 березня 1840 р. Див. [6]спогад Мартоса), пізніше опублікував на нього

[7]позитивну рецензію в журналі «Маяк» (1840. — № 6). [8]29 листопада 1841 р. він дозволив

видання поеми «Гайдамаки», а [9]21 березня 1842 р. після тривалого вагання підписав видання в
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світ. Збереглася записка Шевченка до П. О. Корсакова 1843 р., в якій міститься прохання дати

дозвіл на друге видання «Кобзаря» (його одержано 27 лютого 1843 р.). Того ж року цензурував

альманах «Молодик», а 1844 р. — поему «Гамалія». На слідстві у справі Кирило-Мефодіївськог

братства III відділ збирався висловити П. О. Корсакову догану за дозвіл до друку «Кобзаря», але
на той час його вже не було в живих.
Переписав оце свою «Слепую»... — Задум написати поему «Слепая» виник у поета, очевидно, в
процесі роботи над п’єсою «Слепая красавица», про яку він сповіщав Г. Ф. Квітку-Основ’яненка
в [10]листі від 8 грудня 1841 р. (див. примітку до цього листа). Але тоді «Слепая» не була

надрукована, тривалий час її не включали до збірки творів і після смерті поета. Вперше її

опубліковано в журналі «Киевская старина» (1886. — № 6. — С. 310 — 338).
Скомпонував я ще драму чи трагедію в трьох актах, зоветься «Данило Рева». — Така п’єса не
відома. Як писав Шевченко в цьому ж листі, він ще не прочитав її після завершення, не визначив
її жанру (драма чи трагедія). Взявши до уваги, що в першому варіанті п’єса [11]«Назар Стодоля»
закінчувалася вбивством Хоми Кичатого і готовністю до смерті Гната Карого, а героїня спочатку
звалася Лукією, можна твердити: у процесі доопрацювання п’єси «Данило Рева» постала драма

«Назар Стодоля», в автографі якої рукою Шевченка перекреслено трагічний фінал і написано

новий, примирливий. Із зміною імен і прізвищ головних дійових осіб (Данило Рева — Назар

Стодоля; Лукія — Галя) змінилася і назва п’єси.
На сім тижні побачу ваших діточок... — Два сини Я. Кухаренка вчилися у військовій школі в

Царському Селі (тепер — м. Пушкін), куди Шевченко збирався поїхати.

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/4899.html

2. http://litopys.org.ua/dramukr/dram07.htm

3. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev402.htm

4. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/105974.html

5. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/56083.html

6. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/25956.html

7. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/66389.html

8. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/84896.html

9. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/93957.html

10. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/85763.html

11. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev303.htm

1.8.61 26 листопада 1857 року (2007-11-26 14:00)

26 [ноября]

Я хотел было совсем оставить свой монотонный журнал, но сегодня совершилось со мною то,
чего прежде никогда не совершалось. Шрейдерс, Кадинский и Фрейлих просили меня нарисовать
их портреты и предложили деньги вперед. Я никогда не брал денег вперед за работу, а сегодня
взял, и, добре помогорычовавши, отправился я в очаровательное семейство м[адам] Гильде и там
переночевал. И там украли у меня деньги, 125 руб. И поделом, вперед не бери незаработанных

денег. Поутру прихожу домой, другое горе: ночью проехал Федор Лазаревский. Был у Даля,
посылал искать меня по всему городу и, разумеется, меня не нашли. И теперь его карточка

лежит у меня на столе, как страшный упрек на совести.

26 листопада

...Кадинский... — А. К. Кадницький.

...Фрейлих... — Фреліх Микола Адамович, нижньогородський міський архітектор.
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Лазаревський Федір Матвійович (1820 — 1890) — один із шести братів Лазаревських. Шевченко

познайомився з ним 1847 р. в Оренбурзі, де той працював чиновником Прикордонної комісії; з
1854 р. — чиновник для особливих доручень при петербурзькому генерал-губернаторі, з 1859 р.
— керуючий удільними конторами в Орлі й Ставрополі. Шевченко намалював його портрет (не
зберігся) і парний портрет з братом Михайлом. Поет не бачився з Ф. Лазаревським з 1850 р.
Знову зустрілися вони в Петербурзі 1858 р. і підтримували дружні стосунки. Ф. Лазаревський

залишив спогади про свої зустрічі з Шевченком (Киевская старина. — 1899. — № 2, 4). [Див.
[1]переклад.]

Варіанти:
упрек на совести. / упрек на сердце

Попередній запис [2]19 листопада

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/spog42.htm

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/102208.html

1.8.62 «Гамалія». Жовтень — перша половина листопада 1842 р. (2007-11-26 19:00)

( [1]Гамалія )

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev122.htm

1.8.63 11. ЛИСТ ДО П. М. КОРОЛЬОВА. 18 листопада 1842. С.-Петербург
(2007-11-27 06:00)

Ноября 18 — 1842.

Спасибі тобі, мій голубе, що хоч ти мене не забуваєш: прочитав я твоє ласкаве письмо тілько

позавчора, бо позавчора вернувся в Петербург. Мене носив проклятущий пароход у Шведчину й

Датчину. Пливши в Стокгольм, я скомпонував «Гамалія», невеличку поему, та так занедужав, що
ледви привезли мене в Ревель, там трошки очуняв. Приїхав у це прокляте болото та й не знаю, чи
вже й виїду. Хоч лікар і говорить, що ничево, одначе так кивне головою, що аж сумно дивиться.
Сьогодні оце трошки легше стало, можна хоч перо в руках удержать. А, лебедику, як не хочеться
кидать землю, хоч вона й погана! а треба буде, хоч воно ще й рано. Молю тілько милосердного

Бога, щоб поміг мені весни діждати, щоб хоч умерти на Україні. Заставили мене злидні продать

свої компоновання всі — і дрюковані і не дрюковані. Як побачите Корсуна, то скажіть йому,
що «Мар’яна» продана, коли дрюкує він тепер, то нехай, а коли ні, то щоб і не зачинав, бо з

перших чисел декабря купець зачинає дрюковать. Хоч би Бог привів подивиться на свої сльози,
докупи зібрані. Поклоніться старому Грицькові, як побачите, і Петрові Гулаку. Скажіть Грицькові,
що я змалював його панну Сотниківну і, може, на цім тижні пошлю йому, як здужатиму письмо
написать. Не забувайте мене, будьте ласкаві, напишіть, коли матимете час, швиденько до мене,
бо вже з півроку, як не чую нічого із рідної моєї України, може, вже й ніколи не почую. Прокляте
море, що воно мені наробило. Бувайте здорові, не забувайте мене.

Щирий ваш Т. Шевченко
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Поклоніться, будьте ласкаві, Метлинському, спасеть його Бог за його «Думки і ще дещо», тіль
і полегкості, що вони.

Примітки

Подається за автографом (ЦДАМЛМУ, ф. 506, оп. 1, № 10, 2 — 2 звор.).
Вперше надруковано у виданні: Литературное наследство. — 1935. — Т. 19/21. — С. 558 — 559.
Вперше введено до зібрання творів у виданні: Шевченко Т. Повне зібр. творів: У 10 т. — К., 1957.
— Т. 6. — С. 25.
Відповідь на нині не відомий лист П. М. Корольова.

Мене носив проклятущий пароход у Шведчину й Датчину. — Ця подорож поета документально

не встановлена. Відомо тільки, що 1842 р. 30 вересня поет був ще в Петербурзі (цим числом

датовано його лист до Я. Г. Кухаренка), а останній пароплав 1842 р. із Петербурга в Стокгольм
вирушив 5 жовтня. На ньому Шевченко міг здійснити подорож до Ревеля (тепер Таллінн), звідки
після одужання приїхав у Петербург 16 листопада 1842 р.
Пливши... я скомпонував «Гамалія»... — Повний автограф поеми не відомий. Датується поема
на підставі цих слів поета, орієнтовно: жовтень — перша половина листопада 1842 р.
Заставили мене злидні продать свої компоновання всі— і дрюковані, і не дрюковані. —Можливо,
вже тоді була попередня домовленість Шевченка з І. Т. Лисенковим про продаж йому права на

видання «Кобзаря» і «Гайдамаків», а сама умова складена й підписана 8 лютого 1843 р. (див.:
Тарас Шевченко. Документи та матеріали до біографії. — С. 44).
Як побачите Корсуна, то скажіть йому, що «Мар’яна» продана... — [1]Поема не була опублікована
в «Чигиринському Кобзарі».
Поклоніться старому Грицькові... і Петрові Ту лаку. — Тобто Г. Ф. Квітці-Основ’яненкові й П.
П. Гулаку-Артемовському.
Скажіть Грицькові, що я змалював його панну Сотниківну... — Див. примітку до листа до Г. Ф.
Квітки-Основ’яненка від 8 грудня 1841 р.
Метлинський Амвросій Лук’янович (1814 — 1870) — український поет-романтик, фольклорист,
учений і видавець. 1839 р. видав у Харкові під псевдонімом Амвросій Могила збірку «Думки і

пісні та ще дещо», куди ввійшли 30 оригінальних поезій і переклади з кількох західноєвропейських
мов, 1854 р. видав фольклорний збірник «Народные южнорусские песни». «Кобзар» 1840 р.
зустрів схвально, в листі до І. Срезневського від 26 серпня 1840 р. писав про велике обдарування
Шевченка (Харківська школа романтиків. — Харків, 1930. — Т. 2. — С. 138). 20 березня 1847
р. він сповіщав того ж адресата про підготовку до друку нового видання творів поета і тоді ж у

листі до М. Костомарова висловлював бажання передплатити його. Мова йшла про підготовку

видання «Кобзаря» 1847 р., яке не пощастило здійснити у зв’язку з арештом Шевченка.

Варіанти

та так занедужав / так занедужав

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/82586.html

1.8.64 27 листопада 1857 року (2007-11-27 12:00)

27 [ноября]

Волей-неволей сегодня я должен был обедать у Даля и сочинять необыкновенное происшествие,
случившееся со мною прошедшей ночью. Но вместо фигурной лжи я сказал ложь лаконическую: я
сказал, что ездил в Балахну с Брылкиным, так, ради собственного удовольствия, и тем покончил
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дело.

1.8.65 Пам’ятне дерево і камінь в Естонії (2007-11-27 20:00)

У [1]листі до П. Корольова Шевченко згадує про невдалу подорож за кордон і перебування у

Таллінні (тоді Ревель), де написав [2]Гамалію. Поїздка могла тривати між 5 жовтня і 16 листопада
1842 року.
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1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/107450.html

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev122.htm

1.8.66 Об’ява в газеті «Северная пчела». 14 грудня 1842 р. (2007-11-28 06:00)

№ 94. 1842 р., грудня 14. Об’ява в газеті «Северная пчела» про продаж у книгарні К. О.
Полевого першого випуску книжки М. О. Полевого «История Суворова», одним із ілюстраторів

якої був Т. Г. Шевченко

[1]

В книжных магазинах Ксенофонта Алексеевича Полевого в С.-Петербурге, на Невском проспекте,
против Городской Думы, в доме Рогова, и в Москве, на Тверской, в доме г-жи Мятлевой,
продаются следующие книги:
«История Суворова» — великолепное издание В. С. Семененко-Крамаревскго и М. Д. Ольхина,
текст Н. А. Полевого, украшенный великолепным фронтисписом и 130-ю политипажными

рисунками, гравированными лучшими русскими и парижскими граверами по рисункам А. П.
Брюллова, П. В. Басина, А. Е. Коцебу, Р. К. Жуковского, В. М. Максимова и Т. Г.
Шевченки 1 с приложением портрета, планов главнейших сражений и facsimile почерка Суворова
На лучшей веленевой бумаге. План издания. История Суворова выйдет тремя выпусками в

семь печатных листов каждый. Ныне поступил в продажу первый выпуск, второй и третий

выпуски выйдут в январе и феврале будущего 1843 года. К третьему выпуску приложена будет

обертка, гравированная и печатанная в Париже. Условия. Цена каждого выпуска 2 р. сер[ебром].
Г.г. подписавшиеся на Историю Суворова до выхода в свет третьего выпуска платят за полное

издание 5 р. сер[ебром]. Г.г. иногородние прилагают за пересылку трех выпусков 2 р. 50
к. асс[игнациями]. Северная пчела, 1842, 14 дек., № 280. 1 В ілюструванні видання брали

участь лише: Р. К. Жуковський, О. Є. Коцебу та Т. Г. Шевченко, який [2]виконав
для видання 32 ілюстрації. Оголошення про продаж усіх трьох випусків книжки в повному

виданні вміщено в газ. «Северная пчела», 11 жовтня 1844 р., № 231. * * * АНАТОМІЧНИЙ
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МАЛЮНОК. Акварель. [Зима 1842]. [3] [4]

1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/bGE5Lyn6UH22kDuN9eDmXQ?feat=embedwebsite

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/104708.html

3. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/nA7PpQDIJTahEX74NT0z9w?feat=embedwebsite

4. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7276.htm

1.8.67 28 листопада 1857 року (2007-11-28 12:00)

28 [ноября]

Жаль мне стало незаработанных денег. В такой досаде отправился я к Кудлаю просить

полицейского участия в моем горе. Кудлай сам нездоров, не может выйти из квартиры, но
обещался мне завтра прислать одного из своих сподручников, какого-то отъявленного доку.
Посмотрим, сотворит ли чудо вышереченный дока.
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[1]

http://litopys.org.ua/shevchenko/shev10017.htm
http://kobzar.univ.kiev.ua/draws/description/417.html

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev10017.htm

1.8.68 Король Лір. Січень 1843 р., С.-Петербург (2007-11-29 06:00)

1843

[1]
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Король Лір. Папір, гальванокаустика. 12,4×9,2; 15,8×11,7; (20,7×14,6). [Пб. ]. [Н. п. 10. II
1843].

[2]

http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7072.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev7072.htm
http://kobzar.univ.kiev.ua/draws/description/72.html

Композиція на тему однойменної трагедії Шекспіра.
Зліва внизу підпис автора: Т. Шевченко; посередині під зображенням назва: Король Лиръ.
Рисунок вміщений в кінці книги «Гальванография или способ производить гальванические медные
доски для печатания кистью работанных рисунков, сочинение Франца фон Кобелля, доктора
философии, профессора минералогии при Людвиге Максимилияновском университете в Мюнхене

и члена многих ученых обществ» (СПб., 1843).

* *

( [3]Назар Стодоля. Малороссийская дия Тараса Шевченка )

1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/Z2A5gnd8aQ1pvrOSrcyCXg?feat=embedwebsite

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7072.htm

3. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev303.htm
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1.8.69 29 листопада 1857 року (2007-11-29 12:00)

29 [ноября]

Сегодня поутру в ожидании полицейского доки написал я М. Лазаревскому письмо и насчет

роковой ночи повторил ему ту же самую ложь, что и В. И. Далю. Одна ложь ведет за собою

другую, это в порядке вещей.
Часу в первом явился ко мне дока, я рассказал ему, в чем дело, и посулил за труды 25 рублей. Но
увы, при всем его старании результату никакого. Что с воза упало, то пропало. Следовательно, об
этом скверном анекдоте и думать больше нечего. Я так и сделал. Пошел к Шрейдерсу обедать,
с досады чуть опять не нализался. После обеда зашел к той же коварной мадам Гильде (какое
христианское незлобие!), отдохнул немного в ее очаровательном семействе и в семь часов вечера

пошел к князю Голицыну. У Голицына встретил я львов здешней сцены, актеров Климовского и
Владимирова. Болтуны и, может быть, славные малые.
Князь прочитал нам свое «Впечатление после боя». Неважное впечатление. После «Впечатления»
зашла речь о переводах Курочкина из Беранже. И я прочитал им наизусть не перевод, а

собственное произведение. А чтобы не забыть это прекрасное создание поэта, то я вношу его

в мой журнал.

Как в наши лучшие года

Мы пролетаем без участья

Помимо истинного счастья!
Мы молоды, душа горда...
Как в нас заносчивости много!
Пред нами светлая дорога.
Проходят лучшие года.

Проходят лучшие года,
Мы все идем дорогой ложной

Вслед за мечтою невозможной,
Идем, неведомо куда.
Но вот овраг, — вот мы споткнулись...
Кругом стемнело... оглянулись —
Нигде ни звука, ни следа.

Нигде ни звука, ни следа.
Ни светлых дней, ни сожаленья,
На сердце тяжесть оскорбленья

И одиночество стыда.
Для утомительной дороги

Нет силы, подкосились ноги.
Погасла дальняя звезда.

Погасла дальняя звезда!
Пора, пора душой смириться!
Над жизнью нечего глумиться,
Отведав горького плода;
Или с бессильем старой девы

Твердить упорно: где вы, где вы?
Вотще минувшие года!

Вотще минувшие года

Не лучше ль справить честной тризной!
Не оскверним же укоризной
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Господний мир — и никогда

С бессильной злобой оскорбленных

Не осмеем четы влюбленных,
Влюбленных в лучшие года.
В. Курочкин

29 листопада

...написал я М. Лазаревскому письмо... — В автографі листа до М. М. Лазаревського стоїть

авторська дата — «18 ноября». Датується 29 листопада 1857 р. на підставі цього запису в

щоденнику.
Князь прочитал нам свое «Впечатление после боя». — В. Ф. Голіцин писав вірші.
...не перевод, а собственное произведение. — Вірш В. С. Курочкіна «Как в наши лучшие

года...» Шевченко вперше прочитав у журналі «Библиотека для чтения» (1856. — № 12) ще в

Новопетровському укріпленні. Тут вірш, записаний з пам’яті, має відступи від оригіналу. У записі

[1]від 1 липня 1857 р. Шевченко цитував три рядки з цього ж вірша.

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/38220.html

1.8.70 12. ЛИСТ ДО Г. С. ТАРНОВСЬКОГО. 25 січня 1843. С.-Петербург
(2007-11-29 19:00)

С.-П.бург, 25 января 1843.

Спасибі вам, Григорій Степанович, що ви мене таки не забуваєте, ще раз спасибі. А я вже думав,
що мене всі одцурались, аж бачу — ні, єсть ще на світі хоч один щирий чоловік. Чув я, що ви

нездужали, але думав, що так тілько, звичайне по-панському. Аж як розказав мені Дараган, то
я аж злякався. Слава Господові, що минуло, цур йому, щоб і не згадувать. А ось що, шкода, що
ви сю зиму не приїхали, у нас була виставка в Академії і дуже добра. А тепер через день дають

«Руслан[а] и Людмилу». Та що то за опера, так ну! а надто як Артемовський співа Руслана, то
так, що аж потилицю почухаєш, далебі правда! добрий співака, нічого сказать. От вам і все, що
тут робиться. Василій Іванович вернувся із Італії ще товщий, як був, і розумніший і добріший,
дякує вам і кланяється. Карл Павлович байдики б’є собі на здоров’я, а «Осада Пскова» жде літа.
Михайлов кончив вашу картину добре. Штернберг пише мені, що він нездужав, але тепер вичуняв
і вам кланяється, бо він дума, що ви в Петербурге. А я... чортзна-що, не то роблю що, не то

гуляю, сновигаю по оцьому чортовому болотові та згадую нашу Україну. Ох, якби-то мені можна
було приїхать до солов’я, весело б було, та не знаю, спіткали мене прокляті кацапи так, що не

знаю, як і випручаться. Та вже ж як-небудь вирвусь хоч після Великодня і прямісінько до вас, а
потім уже дальше. Ще ось що, намалював я се літо дві картини і сховав, думав, що ви приїдете,
бо картини, бачте, наші, то я їх кацапам і не показував. Але Скобелев таки пронишпорив і одну

вимантачив, а друга ще в мене, а щоб і ця не помандрувала за яким-небудь москалем (бо це,
бачте, моя «Катерина»), то я думаю послать її до вас, а що вона буде коштувать, то це вже

ваше діло, хоч кусок сала, то й це добре на чужині. Я намалював Катерину в той час, як вона

попрощалася з своїм москаликом і вертається в село, у царині під куренем дідусь сидить, ложечки
собі струже й сумно дивиться на Катерину, а вона сердешна тіль не плаче та підіймає передню
червону запащину, бо вже, знаєте, трошки теє... а москаль дере собі за своїми, тілько курява ляга
— собачка ще поганенька доганя його та нібито гавкає. По однім боці могила, на могилі вітряк,
а там уже степ тілько мріє. Отака моя картина.
Коли вподобаєте, добре, а ні, то на горище, поки я приїду, а вже коли приїду, то не виганяйте

місяць або другий, бо в мене і на Україні, окроме вас, нема пристанища, а я вам що-небудь
намалюю. Спасибі вам і за ласкаве слово про дітей моїх «Гайдамаків». Пустив я їх у люди, а до
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ції пори ще ніхто й спасибі не сказав. Може, й там над ними сміються так, як тут москалі зовуть
мене ентузіастом, сиріч дурнем. Бог їм звидить, нехай я буду і мужицький поет, аби тілько поет,
то мені білше нічого і не треба. Нехай собака лає, вітер рознесе. Ви, спасибі вам, боїтеся мені
розказувать про людей — цур їм, покоштував уже я цього меду, щоб він скис.
Бачив я вчора вашого хлопця рисунки, добре, дуже добре, тілько треба йому другого майстра, бо
він тілько яблука та огірки і малює, а це така річ, що серце не нагодуєш. А з його був би добрий

маляр, бо воно хлоп’я до всього беруче.
Обіцянку пришлю вашим дівчатам к Великодню, а може, й раньше, коли впораюсь. Тілько не ту,
що вам писав, а іншу, по-московському скомпоновану. Щоб не казали москалі, що я їх язика не

знаю. Бувайте здорові, нехай з вами діється все добре, і не забувайте щирого вашого Т. Шевченка.

Примітки

Подається за автографом (ІЛ, ф. 1, № 212). На автографі є ескіз «Катерини».
Вперше надруковано в журналі «Основа» (1862. — № 5. — С. 5 — 6).
Вперше введено до збірника творів у виданні: Шевченко Т. Твори: В 2 т. — СПб., 1911. — Т. 2.
— С. 346 — 347.

Дараган — найімовірніше, Дараган Максим Якович, спільний знайомий Шевченка і Г.
Тарновського. У 1834 р. він закінчив Ніжинську гімназію. Працюючи у Міністерстві державних

маєтностей, М. Я. Дараган через Г. Тарновського міг познайомитися з Шевченком. З контексту
випливає, що він привіз від Г. Тарновського передачу і листа, на якого й відповідає поет.
... у нас була виставка в Академії... — Мова йде про [1]художню виставку в Академії мистецтв у

вересні 1842 р., на якій експонувалася акварель Шевченка «Група жебрачок, які сплять» (Указатель
художественных произведений, выставленных в залах Императорской Академии художеств. — С.
8). Малюнок не розшуканий.
«Руслан и Людмила» — опера М. I. Глинки за мотивами однойменної поеми О. С. Пушкіна.
Написана 1842 р., а 27 листопада того ж року на сцені Маріїнського театру відбулася прем’єра.
Артемовський — С. С. Гулак-Артемовський.
Василій Іванович вернувся із Італії... — Григорович Василь Іванович (1786 — 1865) — конференц-
секретар Академії мистецтв (з 1829 по 1859 р.), викладач теорії та історії мистецтв. 1842 р.
виїжджав до Італії. У листі до Шевченка з Риму в липні 1842 р. В. І. Штернберг сповіщав: «... едем
провожать Василия Ивановича» (Листи до Тараса Шевченка. — С. 13). Ще до викупу з кріпацтва

за дозволом В. І. Григоровича Шевченко відвідував рисувальні класи Товариства заохочування

художників, подавав на розгляд свої малюнки. В автобіографії поет відносить своє знайомство

з В. І. Григоровичем до 1837 р., коли «И. М. Сошенко представил его конференц-секретарю
Академии художеств В. И. Григоровичу с целью освободить его от горестного состояния. В. И.
Григорович просил о нем В. А. Жуковского». З допомогою В. А. Жуковського і К. П. Брюллова
Шевченка було викуплено на волю [2]22 квітня 1838 р., і на знак цієї події поет присвятив В. I.
Григоровичу поему «Гайдамаки». Він ставився з повагою до В. І. Григоровича, але в щоденнику
[3]5 липня 1857 р. висловлював критичні думки про його лекції з теорії мистецтв. В. Г. Григорович
склав проект створення при Київському університеті філіалу Академії мистецтв (1835).
Карл Павлович — К. П. Брюллов.
«Осада Пскова» — картина, над якою працював тоді К. П. Брюллов, присвячена одному з епізодів
Лівонської війни 1558 — 1583 рр. — битві російських військ 8 вересня 1581 р. під керівництвом

І. П. Шуйського і О. І. Хворостиніна з польсько-литовськими військами на чолі з Стефаном

Баторієм. У повісті [4]«Художник»Шевченко високо оцінював як масштабність задуму художника,
так і його мистецьке втілення.
Михайлов кончив вашу картину добре. — Михайлов Григорій Карпович (1814 — 1867) —
російський художник, учень і послідовник О. Венеціанова, товариш Шевченка по Академії

мистецтв. Образ Г. К. Михайлова змальовано в повісті [5]«Художник». У листах, щоденнику
поет часто згадував його як доброго друга. Тут ідеться про картину «Три возраста», виконану Г.
К. Михайловим на замовлення Г. С. Тарновського.
Штернберг Василь Іванович (1818 — 1845) — художник-пейзажист. У 1836 — 1838 рр. приїздив
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в Україну, написав тут багато пейзажів та жанрових творів. Один з перших художників Росії, які
звернулися до тематики українського народного побуту. Його малюнки Шевченко високо цінив,
присвятив йому поезію [6]«Іван Підкова» у «Кобзарі» 1840 р., змалював його образ у повісті

[7]«Художник». У 1840 р. вони жили на одній квартирі в Петербурзі. В. Штернберг намалював

олівцем кілька портретів поета і шаржовані рисунки «Шевченко з ковдрою», «Замість чаю ми

поголилися». У «Кобзарі» 1840 р. вміщено як фронтиспіс його офорт «Кобзар з поводирем».
Лист В. Штернберга, в якому він писав, що нездужав, не відомий. Шевченко часто згадував В.
Штернберга як свого кращого друга під час навчання в Академії мистецтв— в щоденнику, листах,
повістях (див.: Судак В. Т. Г. Шевченко і В. І. Штернберг // Тарас Шевченко — художник. —
К., 1963).
... намалював я се літо дві картини... Але Скобелев таки пронишпорив і одну вимантачив...
— Крім [8]«Катерини», йдеться, очевидно, про акварель «Група жебрачок, які сплять», яку

«вимантачив» комендант Петропавлівської фортеці генерал Скобелев Іван Микитович (1778 —
1849). І. М. Скобелев писав повісті під псевдонімом «Русский инвалид». У щоденнику [9]8 липня

1857 р. Шевченко назвав його «балагуром».
Спасибі вам і за ласкаве слово про дітей моїх «Гайдамаків». — Очевидно, в одному з листів до
поета Г. С. Тарновський висловив свої думки про поему [10]«Гайдамаки». Лист цей не відомий.
... до ції пори ще ніхто й спасибі не сказав. — Першим позитивно відізвався про «Гайдамаків» Є.
П. Гребінка у примітці до першого розділу поеми, що публікувався в альманасі «Ластівка» (СПб.,
1841. — С. 371). Схвальні відгуки про поему вмістили [11]журнал «Маяк» (1842. — № 8. — С.
82 — 106), «Литературная газета» (1842. — № 15. — С. 312 — 313), [12]«Москвитянин» (1843. —
№ 11); В. Бєлінський опублікував [13]гостро негативну рецензію в пародійному стилі, вбачаючи у

поемі лише вульгарність, штучність, малоросійські літературні штампи (Отечественные записки.
— 1842. — № 5. — Отд. 6. — С. 12 — 14).
Може, й там над ними сміються так, як тут москалі зовуть мене ентузіастом, сиріч дурнем. —
Йдеться про критику, яка глузувала з селянської мови, не визнавала прав і можливостей розвитку
української літератури, пророкувала, що така мова повинна «по воле судеб исчезнуть, умереть в
архивах» (Северная пчела. — 1840. — № 101). Такі відзиви про українську літературу і, зокрема,
про свою творчість, Шевченко міг чути і в усних розмовах.
Бачив я вчора вашого хлопця рисунки... — Особа не встановлена.
Тілько не ту, що вам писав, а іншу, по-московському скомпоновану. — У попередньому листі

[14]від 26 березня 1842 р. Шевченко обіцяв Г. Тарновському вислати [15]«Мар’яну-черницю», але
вислав її О. Корсуну для публікації в альманасі «Сніп». Тепер обіцяє вислати російську поему

[16]«Слепая», написану 1842 р. Іншого твору російською мовою на той час у нього не було.

Варіанти

як вона попрощалася / як по[прощалася]

КАТЕРИНА. Начерк картини. Олівець, чорнило. 25.I 1843.
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18. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7283.htm
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[1]Кониський О. Я. Тарас Шевченко-Грушівський: Хроніка його життя [До укінчення Академії

художеств, стор. 9]
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З початку р. 1843 Шевченко висловлює думку видавати «Живописну Україну», себто малюнки

(і текст при них) з природи й історії України. Певна річ, що думка про таке видання сплодилася в
голові Шевченка геть раніш, і сплодили її перш за все малюнки Штернберга з української природи

і картини історичні Брюллова.
Було вгорі говорено, як радів Шевченко, роздивляючись малюнки, пороблені Штернбергом на

Україні, і як любував з тих малюнків Брюллов, говорячи, що в одному ескізі Штернберга він

бачить всю Україну. Але ж Штернберг бачив природу тільки Лівобережжя, а Шевченко знав і

природу Правобережжя і тямив, що остання більш розкішна, більш мальовнича, ніж лівобережна.
Річ зовсім натуральна гадати, що в ту саме годину у Шевченка зародилася думка, що було б добре
познайомити освічену Росію з розкішною природою України і з її етнографією. Зросту і розросту
такої думки неминуче сприяли прохання видатніших людей України, щоб Шевченко намалював

той чи інший образ історичний, напр[иклад], Кухаренко прохав змалювати Головатого. От що

він писав до Кухаренка про сей малюнок: «Стоїть Головатий сумний біля царського Зимнього

двірця, позад його Нева, а за Невою кріпость, де конав Павло Полуботок». Шевченко гадав,
зробивши малюнок сей, відіслати його в Париж, щоб там його відлітографували 248. Більш за

все зросту думки про видання «Живописної України» «повинна була сприяти картина Брюллова

«Осада Пскова». Картину сю Шевченко називає «твором божественним». Коли він подивився

на неї вперше — йому «дух стисло»; перед ним «стояла не картина, а жива облога Пскова».
Дивлячись на неї, йому здавалося, «що він чує крики людей і ляск мечів об залізні шоломи

ливонські, польські і литовські» 249. Картина, що зробила такий вплив на перейнятливу душу

поета-художника, повинна була неминуче перенести його думкою на рідну Україну. І, певна річ,
він переносився туди і думав: ба! скільки таких малюнків можна взяти з історії України! Перед

очима його не можна було не воскреснути облозі Буші, руйнованню Батурина Меншиковим, баталії
Виговського з Ромодановським біля Конотопу або знов з часу Хмельницького битві біля Жовтої

Води, біля Корсуня і т. ін. Таку думку мою зміцняє і оповідання самою Шевченка , що коли він

стояв і задумався перед чудовими творами Брюллова, він голубив в своєму серці сліпця-кобзаря
до «Гайдамаків»; перед ним тоді «бовваніли тіні мучеників, бідолашних гетьманів наших». Перед
ним розстилався розкішний степ придніпрянський, засіяний могилами. Перед ним пишалася

наша Україна безталанна в усій своїй красі меланхолічній, і у його «не ставало сили відвести очі

від рідної краси чарівної». Дивлячись на малюнки Брюллова, поет-художник бачив свій рідний

край, де Кругом неправда і неволя, Народ замучений мовчить. Поетові ввижається стара Україна,
де «весело жилося»; та Україна, що Пишалась вольними степами, В садах кохалися, цвіли Неначе
лілії, дівчата; Пишалася синами мати, Синами вольними. Поет згадував собі ті Базари, де військо,
як море червоне, Перед бунчуками, бувало, горить, А ясновельможний — на воронім коні, Блисне
булавою — море закипить. Поетові не можна/ було від оцього колишнього не перелетіти думкою
на сучасну Україну. Він перелітав і бачив, що там Латану свитину з каліки здіймають, З шкурою

здіймають, бо нічим обуть Панят 251 недорослих. Він чув, що «могили з вітром в поліпро волю

говорять», і бачив, що «над дітьми козацькими поганці панують». Бачив, що Україна Бур’яном
укрилась, цвіллю зацвіла, В калюжі, в болоті серце прогноїла, У дупло холодне гадюк напустила,
А дітям надію в степу оддала. Знаючи, який великий вплив на людей роблять добрі малюнки,
Шевченко більш і більш переймався бажанням показати людям на малюнках мертву вольну і

живу зневолену Україну. Думка нарешті доспіла. Шевченко везе її на Україну, щоб поділитися нею
і порадитися з тямущими земляками. 248 [Лист до Я. Г. Кухаренка (кінець лютого 1843 р.). —
Зоря. — 1895. — Кн. V. — С. 88]. 249 Шевченко Тарас. Повн. зібр. творів.У 6 т. — Т. 4. — С.
213. 250 Кобзар. — Т. III. — С. 40. — (Записки..., [2][запис від 1 лип. 1857 р.]). 251 Княжат. — Ред.
Автор цитує за текстологічно недосконалим виданням: Кобзарь Тараса Шевченка. — Ч. І, II. —
Львів, 1893; Ч. III — 1895; ч. IV. — 1898. Коментар Кухаренко прохав змалювати Головатого. —
Зберігся олівцевий ескіз Шевченка, що зображує Антона Головатого біля Неви (VII. — № 284).
[3]Попередня [4]Наступна * * * АНТОН ГОЛОВАТИЙ БІЛЯ НЕВИ. Ескіз. Олівець. [Н. п. V
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1843]. [5] [6]

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/4899.html

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/38220.html

3. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/103402.html

4. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/118871.html

5. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/Aim2Jk4wOg57CI2aSsD-rg?feat=embedwebsite

6. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7284.htm

1.8.72 30 листопада 1857 року (2007-11-30 12:00)

30 [ноября]

Сегодня начал портреты в группе своих щедрых приятелей. Не знаю, будет ли толк из этой затеи,
приятели неаккуратны в сеансах, обстоятельство важное при работе. Посмотрю, что дальше

будет, и если сеансы затянутся, то нарисую отдельно каждого карандашом и тем покончу мой

счет с приятелями. Чего бы мне больно не хотелось, и тем более, что предполагаемый рисунок

сепиею очень удачно сгруппировался. И мне бы хотелося достойно заплатить им свой долг.

30 листопада

...начал портреты в группе своих щедрых приятелей. — Йдеться про К. А. Шрейдерса, А. К.
Кадницького і М. А. Фреліха. Груповий портрет не був виконаний; Шевченко згодом намалював

їхні індивідуальні портрети.

Варіанти:

656

http://community.livejournal.com/ua_kobzar/4899.html
http://community.livejournal.com/ua_kobzar/38220.html
http://community.livejournal.com/ua_kobzar/103402.html
http://community.livejournal.com/ua_kobzar/118871.html
http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/Aim2Jk4wOg57CI2aSsD-rg?feat=embedwebsite
http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7284.htm


тем более, что предполагаемый рисунок / тем более, что группа [?]

1.8.73 Портрет Олександра Коцебу, 1843 (2007-11-30 18:00)

[1]

Портрет художника-баталіста О. Є. Коцебу . Папір, акварель (27,9×22,5). [Пб.]. 1843.

[2]

http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7073.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev7073.htm
http://kobzar.univ.kiev.ua/draws/description/73.html
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Зліва внизу олівцем дата і підпис автора: 1843. Т. Шевченко.

1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/GPNzeF_f7_DsDBC50BrqVg?feat=embedwebsite

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7073.htm

1.9 December

1.9.1 13. ЛИСТ ДО Я. Г. КУХАРЕНКА. 31 січня 1843. С.-Петербург
(2007-12-01 06:00)

Отамане! Шкода, що в тебе руки не такі довгі, щоб досягти до моєї чуприни, а воно б добре

було. Якби ніколи, або нездужав, або що-небудь таке, то ще б нічого, а то все так як треба, та
ледащо, не вам кажучи, хоч і сором, та що маю робить — такий уже вдався. Тепер зачну: спершу.
Як будете ви мені розказувать про вареники та проче, то я вас так вилаю, як батька рідного не

лаяв. Бо проклятуща ота страва, що ви розказували, неділь зо три снилась. Тілько що очі заплющу,
вареник так, так тобі і лізе в очі, перехрестишся, заплющишся, а він знову. Хоч «Да воскреснет»
читай, таке лихо. А вдруге, чом ви мені не присилаєте костюма для Головатого. Ваш кошовий,
здається, тут, але я його не бачив. Я ось що думаю: замість того, щоб малювать Головатого для
вас одного, то я лучше зроблю літографію в 200 екземплярів, і то тойді тілько, як буду мать гроші,
бо це таке діло, що без грошей не втнеш. А коли хочете, щоб швидче, то ви спитайте у своїх, чи
багато їх найдеться таких, що хотять мать у себе Головатого. Я зроблю рисунок і пошлю в Париж

літографіровать, бо тут не зроблять так як треба. А коштувать се буде 1000 руб. асигна[ціями]:
так воно, бачите, гроші хоч і не нашому братові сердешному.
Так я думаю, щоб у мене все це не сіло на потилиці, зробіть ви подписку меж товариством на 100
чоловік або як знаєте. Коли все це, що я говорю, зробить можна, то ви й напишіть мені і пришліть
одежу, а я вам пришлю ескіз. Я думаю його нарисовать, що він стоїть сумн[ий] коло Зимнього

дворца, позаду Нева, а за Невою крепость, де конав Павло Полуботок. Поміркуйте самі, як це
лучше зробить, бо мені й самому дуже хочеться кликнуть на світ Головатого, на Україну я не

надіюсь, там чортма людей, німці прокляті — білш нічого. [1]«Чорноморський побит» вийшов

з цензури так як треба. Театральний цензор сказав, що йому не треба підписуваться, коли воно

буде надрюковано. Я в марті місяці їду за гряницю, а в Малоросію не поїду, цур їй, бо там,
окрім плачу, нічого не почую. То ви напишіть, що мені робить з «Чорноморським побитом».
Скомпоновав ще я маленьку поему «Гамалія», дрюкують у Варшаві. Як видрюкують, то пришлю.
І «Назара Стодолю» — драма в трьох актах. По-московському. Буде на театрі після Великодня.
Хтодонт умер у Києві. У Гулака вчора був концерт, і він вам кланяється. Елькан джеркоче на всіх
язиках так, як і перше, теж кланяється. Семененко оженився. Кіндрат рисує та сумує, та згадує вас.
А я гуляю собі на безголов’я. Бувайте здорові.

Т. Шевченко
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Примітки

Подається за рукописною копією М. О. Дикарєва (ІЛ, ф. 77, № 127, арк. 19 звор. — 20). Копія не
датована.
Датується за змістом листа, в якому згадано про концерт С. С. Гулака-Артемовського, що відбувся
30 січня 1843 р.
Вперше надруковано в журналі «Зоря» (1895. — № 5. — С. 88).
Вперше введено до зібрання творів у виданні: Шевченко Т. Повне зібр. творів. — К., 1929. — Т.
3. — С. 15 — 16.

... чом би мені не присилаєте костюма для Головатого. — Головатий Антон Андрійович

(1744 — 1797) — кошовий отаман Чорноморського козацького війська (1797). Писав вірші-
пісні; варіант одної з них («Ой Боже наш, Боже милостивий») під назвою «Ой Боже наш, Боже,
Боже наш єдиний» вписаний невідомою рукою в альбом Шевченка 1846 — 1850 рр. Поштовхом

до зацікавлення Шевченка А. А. Головатим стала стаття-нарис Г. Ф. Квітки-Основ’яненка
«Головатый. Материал для истории Малороссии», опублікована в журналі «Отечественные
записки» (1839. — № 10. — С. 1 — 29). Це засвідчують рядки у вірші-посланні [2]«До
Основ’яненка»: «Наш завзятий Головатий Не вмре, не загине». Пізніше А. А. Головатого

згадано у поемі [3]«Невольник»: «Тепер, кажуть, в Слободзеї Останки збирає Головатий та на

Кубань Хлопців підмовляє». Герой повісті [4]«Близнецы» Федір Сокира начебто разом з А. А.
Головатим виїжджав у Петербург до Катерини II. У 1843 р. Шевченко зробив ескіз олівцем «Антон
Головатий біля Неви».
Ваш кошовий... — Наказним отаманом Чорноморського козацького війська був тоді генерал М.
С. Завадовський (1788 — 1853). Очевидно, йдеться про нього.
Я зроблю рисунок і пошлю в Париж літографіровать... — Зберігся ескіз [5]«Антон Головатий біля
Неви». Відомостей про те, що Шевченко посилав рисунок у Париж, не маємо. Я. Г. Кухаренко

присилав Шевченкові портрети А. Головатого (Киевская старина. — 1897. — № 3. — С. 454).
Одяг на ескізі відповідає опису, який дав Г. Ф. Квітка-Основ’яненко в нарисі «Головатый».
...за Невою крепость, де конав Павло Полуботок. — Йдеться про Петропавлівську фортецю,
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в якій помер чернігівський полковник, з 1722 р. наказний гетьман Лівобережної України

Полуботок Павло Леонтійович (бл. 1660 — 1723). Під час Полтавської битви 1709 р. П. Л.
Полуботок залишився вірним російському урядові, але незабаром разом з іншими старшинами

почав домагатися відновлення гетьманства та ліквідації Малоросійської колегії, за що Петро І

ув’язнив його в Петропавлівській фортеці. Шевченко згадує П. Л. Полуботка у поемі «Сон» та
містерії «Великий льох».
«Чорноморський побит» вийшов з цензури так як треба. — Шевченко сам турбувався перед

цензурним комітетом про дозвіл до друку п’єси Я. Г. Кухаренка (див. примітку до листа до Я. Г.
Кухаренка [6]від 30 вересня 1842 р.).
Я в марті місяці їду за гряницю... — Одержавши гроші від І. Т. Лисенкова за продаж йому права

на видання «Кобзаря» і «Гайдамаків», Шевченко мав намір поїхати до Італії разом з художником

П. Т. Бориспольцем, але з якихось причин не зміг (найімовірніше, для цього потрібно було більше
грошей, ніж одержано від книгопродавця І. Т. Лисенкова). Пізніше, 2 листопада 1844 р., Я. Г.
Кухаренко запитуватиме поета: «Чи ви вже з’їздили з Бориспольцем на білому коневі в дріжках

до чужоземців?» (Листи до Тараса Шевченка. — С. 29).
Скомпоновав ще я маленьку поему «Гамалія», дрюкують у Варшаві. — Жодних даних про те, що
поема друкувалася у Варшаві, немає. Не зареєстровано дозвіл на друк і в цензурному комітеті.
Можливо, Шевченко ще тільки мав намір це зробити за допомогою невідомої нам особи. Вперше
поему «Гамалія» надруковано в Петербурзі у березні 1844 р.
«Назара Стодолю»... Буде на театрі після Великодня. —Про таку постановку [7]драми відомостей
не маємо. Вперше вона показана на сцені, очевидно, у травні 1843 р. таганрозькою трупою в

Ростові-на-Дону, про що не зовсім чітко того ж року повідомляв кореспондент «Репертуара и

Пантеона» Фон-Бок (1843. — Т. 3, кн. 7. — С. 118) (див.: Шубравський В. Є. Драматургія Т. Г.
Шевченка. — 1961. — С. 108 — 110).
Хтодонт умер у Києві. — Йдеться про Ф. Л. Ткаченка, який 29 вересня 1843 р. виїхав на Україну
і довго не подавав про себе звістки.
У Гулака вчора був концерт... — С. С. Гулак-Артемовський давав концерт 30 січня 1843 р. (див.:
Жур П. В. Літо перше. — К., 1979. — С. 12).
Елькан — Див. примітку до листа до Я. Кухаренка [8]від 30 вересня 1842 р.
Семененко — В. С. Семененко-Крамаревсьий.
Кіндрат — К. Єжов.

1. http://litopys.org.ua/dramukr/dram07.htm

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev113.htm

3. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev2122.htm

4. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev401.htm

5. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/109513.html#cutid4

6. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/106642.html

7. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev303.htm

8. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/106642.html

1.9.2 1 грудня 1857 року (неділя) (2007-12-01 12:00)

1 декабря

Получил письмо от М. С. Щепкина, в котором он предлагает мне свидание в селе Никольском

(имение его сына) или же, если я не имею лишних денег на эту поездку (125 рублей были у меня

совершенно лишние), то он обещает сам приехать ко мне в Нижний. Как бы он возвеселил и меня,
и своих нижегородских поклонников. Напишу ему, пускай едет сюда и пускай на здешней бедной
сцене тряхнет стариною. Теперь же, кстати, здесь дворянские выборы. После сеанса у Шрейдерса

и после обеда у Фрейлиха случайно попал я на полупьяный музыкальный вечер к путейскому

офицеру Ультрамарку и услышал там виртуоза на фортепьяно, какого я и не подозревал услышать
здесь в захолустьи. Виртуоз этот некто господин Татаринов. Между прочим он сыграл несколько
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номеров из «Пророка» и из «Гугенотов» Мейербера и вознес меня на седьмое небо.

1 грудня

Получил письмо от М. С. Щепкина... — Тобто лист від 27 листопада 1857 р. (Листи до Тараса

Шевченка. — С. 92), в якому М. С Щепкін писав: «Теперь же извещаю, что ежели тебе очень

хочется увидеть мою старую фигуру, то можно приехать: у сына под Москвой у 40 верстах есть

дача, Никольское...».
...дворянские выборы. — Вибори губернського і повітових предводителів дворянства, голів

кримінального і цивільного судів, а також деяких інших діячів, що обиралися дворянами.
...к путейскому офицеру Ультрамарку... — Йдеться про Миколу Івановича Уттермарка (20-ті роки
XIX ст. — 1881) — підпоручика, чиновника нижньогородської будівельної і шляхової комісії.
Татаринов Сергій Петрович — нижньогородський чиновник, музикант-аматор.
...из «Пророка» и из «Гугенотов»... — 3 опер Джакомо Мейєрбера.

Варіанти:
услышал там виртуоза на фортепьяно, какого я / услышал там виртуоза, какого

1.9.3 Зобов’язання Шевченка щодо продажу авторських прав. 8 лютого 1843 р.
(2007-12-02 06:00)

№ 95. 1843 р., лютого 8. Зобов’язання Т. Г. Шевченка щодо продажу «Кобзаря» і «Гайдамаків»
книгареві І. Т. Лисенкову

С.-Петербург,
1843 года февраля 8 дня.

Я, нижеподписавшийся, продал в вечное и потомственное владение мои собственные сочинения с.-
петербургскому книгопродавцу Ивану Тимофеевичу Лисенкову, стихотворения на малороссийском
языке: 1) «Кобзарь» и 2) «Гайдамаки», и сим обязываюсь, что кроме книгопродавца Лисенкова,
ни я сам, Шевченко, ни даже никто из моих наследников сего сочинения печатать права не имеет.
Следуемые за это деньги сполна получил; ежели же оные сочинения без ведома его, Лисенкова,
напечатаю, то обязан заплатить ему, Лисенкову, тысячу пятьсот рублей серебром неустойки, в чем
и свидетельствую собственноручного подписью. Т. Шевченко. Свидетелем был В. Семененко-
Крамаревскй .

Примітки

Подається за першодруком у газеті «Судебный вестник» (1867, 10,№ 269). У першодруці помилка:
«В. Саменко-Крамаревский, виправляється на «В. Семененко-Крамаревскй».
До зібрання творів вводиться вперше.
Лисенков (Лисенко) Іван Тимофійович (1795 — 1881) — петербурзький книготорговець і видавець.
8 лютого 1843 р. Шевченко продав йому право на видання творів, що ввійшли до «Кобзаря» (1840),
і поеми «Гайдамаки» (1841). Водночас І. Т. Лисенков придбав у Шевченка 800 примірників поеми
«Гайдамаки» (СПб., 1841). У реєстрі Петербурзького цензурного комітету про книжку Шевченка
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«Кобзар», подану І. Т. Лисенковим до другого видання, 15 лютого 1843 р. зазначається:

№ 96. 1843 р., лютого 15. Запис у реєстрі Петербурзького цензурного комітету про книжку

Шевченка «Кобзар», подану І. Т. Лисенковим до другого видання

Время вступления Заглавие книги или рукописи, имя сочинителя,
переводчика или издателя Число страниц От кого представлена Когда

отдана ценсору Время одобрения или неодобрения Имя ценсора В-мя
обратной выдачи Расписка получившего

[Февраля 15] Кобзарь Т. Шевченка. Изд[ание] второе 114 От

книгопр[одавцца] Лисенкова Февр[аля] 15 Февр[аля] 19 Корсаков

Февр[аля] 21 Получил мал[ь]чик Илья Гвоздев 1

(ЦДІА (тепер РДІА), ф. 777, оп. 27, № 207, арк. 5 звор. — 6; див. також: Тарас Шевченко.
Документи та матеріали до біографії. — С. 44).

1 Підпис І. Гвоздьова. І. Т. Лисенковим було здійснено видання «Чигиринский Кобзарь і

Гайдамаки» (СПб., 1844) і «Чигиринский Кобзарь» (СПб., 1867) (див.: Большаков Л. Н., Бородин
В. С. Путь «Кобзаря». — М., 1978). У 1867 р. вийшов у світ «Кобзар», виданий на кошти

російського видавця Д. Ю. Кожанчикова (1819 — 1877). Це було на той час найбільш повне

видання «Кобзаря», укладене М. І. Костомаровим та Г. С. Вашкевичем. 6 червня 1867 р. І. Т.
Лисенков подав до Петербурзького окружного суду позов, звинувативши Д. Ю. Кожанчикова

у незаконному виданні творів Шевченка. М. О. Некрасов, М. І. Костомаров і О. М.
Пипін виступили на суді експертами. Процес, який тривав десять років, закінчився на користь

Д. Кожанчикова (див.: Безъязычный В. Тарас Шевченко и книгопродавец Иван Лисенков... //
Книжная торговля. — 1964. — № 3).

1.9.4 2 грудня 1857 року (2007-12-02 12:00)

2 [декабря]

Сегодня сделал я визит вдохновенному моему виртуозу Татаринову и видел у него, чего я также
не воображал увидеть в Нижнем. Я увидел у него настоящего, великолепнейшего Гюдена.
Такие две прекраснейшие нечаянности разом — наслаждение редкое и высокое. И какие же

варвары нижегородцы: они знают Татаринова только как чиновника при компании, строящей
железную дорогу. А о картине Гюдена и даже о самом Гюдене никто и не слыхивал, кроме

старика Улыбашева, с которым я сегодня познакомился в театре. Это известный биограф и

критик Бетговена и самый неизменный посетитель здешнего театра.

2 грудня

Гюден Жан-Антуан (1802 — 1880) — французький художник-мариніст. Згадується у повісті

Шевченка [1]«Художник».
...старика Улыбашева... — Улибишев Олександр Дмитрович (1794 — 1858), російський

музикальний критик, публіцист, літератор, автор першого в Європі тритомного дослідження

про В.-А. Моцарта (М., 1843), фундаментальної праці «Бетховен, его критики и толкователи»
(Лейпциг, 1857), численних статей на музичні й літературні теми, перекладів. У молоді роки —
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учасник гуртка «Зелена лампа», пов’язаного з декабристським «Союзом благоденства». З 1841 р.
О. Д. Улибишев жив у Нижньому Новгороді.

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev402.htm

1.9.5 Оголошення в газеті «Северная пчела». 17 лютого 1843 р. (2007-12-02 18:00)

№ 97. 1843 р., лютого 17. Оголошення в газеті «Северная пчела» про продаж в книгарні І. Т.
Лисенкова поеми Т. Г. Шевченка «Гайдамаки»

В книжном магазине И. Т. Лисенкова под №№ 3 и 4, в доме Пажеского его

императорского величества корпуса, продаются следующие книги:

Гайдамаки

Поэма Т. Шевченка. Стихотворение на малороссийском языке, 130 страниц. Цена 75
к. сер[ебром], с пересылкою во все города России.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Северная пчела, 1843, 17 февр., № 38.

1.9.6 14. ЛИСТ ДО П. О. КОРСАКОВА. 15 — 19 лютого 1843. С.-Петербург
(2007-12-03 06:00)

Петр Александрович! Потрудитесь подписать на «Кобзаре» позволение для второго издания.
Преданный вам Т. Шевченко.

Примітки

Подається за першодруком у газеті «Судебный вестник» (1867. — № 269. — С. 1099).
Датується часом подання до цензурного комітету «Кобзаря» для другого видання 15 лютого 1843
р. та часом схвалення його до друку 19 лютого 1843 р. (Бородін В. С. Т. Г. Шевченко і царська

цензура. — К., 1969. — С. 83).
Вперше введено до зібрання творів у виданні: Шевченко Т. Повне зібр. творів. — К., 1929. — Т.
3. — С. 14.

... позволение для второго издания. — До цензурного комітету було подано раніше виданий

«Кобзар» (Спб., 1840). І. Т. Лисенков, придбавши його «в вечное и потомственное

владение», вирішив здійснити друге видання. На його пропозицію Шевченко звертається до

цензора Петербурзького цензурного комітету П. О. Корсакова із запискою, прохаючи підписати

на примірнику «Кобзаря» 1840 р. дозвіл на нове видання. До цензурного комітету «Кобзар» подано
самим І. Т. Лисенковим [1]15 лютого 1843 р., а схвалено до друку 19 лютого того ж року. Видано
21 лютого 1843 р. (Тарас Шевченко. Документи та матеріали до біографії. — С. 44).
Шевченко передав І. Т. Лисенкову 800 примірників поеми «Гайдамаки», виданої 1841 р.,
і той вирішив об’єднати їх з «Кобзарем», внаслідок чого друге видання вийшло під назвою

«Чигиринський Кобзарь и Гайдамаки. Две поэмы на малороссийском языке». У 1867 р. I. Т.
Лисенков порушив судову справу проти Д. Ю. Кожанчикова, звинувативши його в незаконному

виданні «Кобзаря». Експертами на суді виступили М. О. Некрасов, М. I. Костомаров, О. М.
Пипін. Суд відхилив претензії I. Т. Лисенкова.

Спогад Мартоса про цензуру Корсакова: http://community.livejournal.com/ua kobzar/25956.html
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Схвальна рецензія Корсакова на Кобзар, «Маяк», 1840: http://community.livejournal.com/ua
kobzar/66389.html

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/110628.html

1.9.7 3 грудня 1857 року (2007-12-03 12:00)

3 [декабря]

Три дня сряду нечаянности и самые приятные нечаянности. Это великая редкость в здешней

монотонной жизни. Сегодня посетил меня Густав Васильевич Кебер. Гость совершенно

неожиданный. Он большой приятель Ф. Лазаревского, и тот, уезжая из Нижнего, поручил ему

увидеться со мною, и добрейший Густав Васильевич сегодня исполнил поручение своего и моего
друга. Если бы больше подобных нечаянностей, как бы прекрасно текли дни нашей жизни.

3 грудня

Кебер Густав Васильович — лікар, помічник керуючого Нижньогородською удільною конторою,
співробітник В. І. Даля, приятель Ф. М. Лазаревського.

1.9.8 Цензурний запис про рукопис поеми «Гамалія». 9 березня 1843 р.
(2007-12-03 19:00)

№ 98. 1843 р., березня 9. Запис у реєстрі Петербурзького цензурного комітету про рукопис поеми
Шевченка «Гамалія»

№ Время поступления Заглавие книги или рукописи, имя сочинителя,
переводчика или издателя Число страниц От кого представлена Когда

отдана ценсору Время одобрения или неодобрения Имя ценсора

Время обратной связи Расписка получившего Время поступления в ценсуру

по напечатании и № билета, выданного на выпуск в свет

70 Марта 9 Г[а]малия 1 Т. Шевченка 12 от г. Элькана Марта 9
Корсаков Марта 9 Получил Элькан 2

ЦДІА СРСР (тепер РДІА), ф. 777, оп. 27, № 27, арк. 7 зв., 8. Оригінал.
1 В оригіналі: Гомалия.
2 Підпис О. Л. Елькана.

1.9.9 (2007-12-03 19:36)

Шановні учасники спільноти!
Нещодавно я зверталася до вас з проханням допомогти матеріалами щодо стосунків Ганни

Закревської і Тараса Шевченка.
Тепер дуже прошу дати меня хоч якісь посилання щодо самого Платона Закревського та Тараса

664

http://community.livejournal.com/ua_kobzar/110628.html


Шевченка, їх відносин.
Дякую

1.9.10 В гаремі (2007-12-04 06:00)

[1] [2] [3]

В гаремі. Брістольський папір, акварель (24,7×20). 1843.
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[4]

http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7074.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev7074.htm
http://kobzar.univ.kiev.ua/draws/description/74.html

Внизу зліва червоною фарбою дата і підпис автора: 1843. Т. Шевченко. На звороті чорнилом

напис: В гаремі.

В ГАРЕМІ. Ескіз. Олівець. [1843].
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[5]

В ГАРЕМІ. Ескіз. Олівець. [1843].

[6]
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В ГАРЕМІ. Ескіз акварелі та окремий начерк. Олівець. [Н. р. V 1843].

[7]

ВАКХАНКА. Ескізи. Олівець. [Н. р. V 1843].

[8]

ВАКХАНКА. Ескізи. Олівець. [Н. р. V 1843].
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[9]

1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/DMDgI-P29Uq_tokbUmm3uw?feat=embedwebsite

2. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/Rdv7cxnBRrWb7fBa3eqLsQ?feat=embedwebsite

3. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/XRUrZuGut98zoU3CpEf0Lg?feat=embedwebsite

4. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7074.htm

5. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7280.htm

6. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7281.htm

7. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7282.htm

8. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7297.htm

9. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7297.htm

1.9.11 4 грудня 1857 року (2007-12-04 12:00)

4 [декабря]

Написал письма Щепкину и Кулишу. Прошу их, друзей моих великих, отложить всякое житейское
или служебное попечение и приехать ко мне недели на две, а аще совесть не зазрит, то и больше.
Как бы я счастлив был, если б сбылось мое желание. Авось-либо и сбудется.

4 грудня

Написал письма Щепкину и Кулишу. — Листи М. С. Щепкіну і П. О. Кулішу датовані Шевченком

5 грудня 1857 р.
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Варіанти:
житейское или служебное попечение / житейское или служебное зан[ятие?]

Наступний запис [1]8 грудня

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/116074.html

1.9.12 Записи в Академії мистецтв про відпустку Шевченка. 11 травня 1843 р.
(2007-12-04 18:00)

№ 99. 1843 р., травня 11. Запис у журналі правління Академії мистецтв про відпустку Т. Г.
Шевченка на Україну

Ст[атья] 18. Определено: вольноприходящих учеников Тараса Шевченко, Александра Бравура и
Ивана Мяснова уволить в отпуск, 1-го в Малороссию и 2-го в Москву на четыре месяца, 3-го в

Тульскую губернию на три месяца и выдать билеты на проезд.

ЦДІА СРСР (тепер РДІА), ф. 789, оп. 19, № 1687, арк. 104.

№ 100. 1843 р., травня 11. Запис у журналі вихідних паперів Академії мистецтв про видачу Т.
Г. Шевченкові квитка для проїзду на Україну

11 [мая] 335

Билет

Ученику Тарасу Шевченко на проезд в Малороссийские губернии сроком на 4 месяца и на

беспрепятственное где нужно будет жительство.

ЦДІА СРСР (тепер РДІА), ф. 789, оп. 19, № 1318, арк. 92.

[1] [2]
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КРАЄВИД. НАЧЕРКИ ЖІНОЧОЇ ПОСТАТІ ТА ЧОЛОВІЧОГО ПРОФІЛЮ. Олівець. [Н.
р. V 1843].

[3]

ЖІНКА НА ПІДЛОЗІ. Ескізи. Олівець. [Н. р. V 1843].

[4]

1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/ZoASZ28Gc0wGiPuh7KrXLQ?feat=embedwebsite

2. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/vc2s5UGyv3EfcCOFXsObbg?feat=embedwebsite

3. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7194.htm

4. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7161.htm
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1.9.13 Селянська родина. Травень 1843 (2007-12-05 06:00)

[1] [2] [3]

Селянська родина. Полотно, олія (60×72,5). [Н. р. V 1843].
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[4]

Про цю картину в листі до Шевченка від 17 січня 1857 р. М. М. Лазаревський писав:
«Картина твоя, что ты сделал когда-то для Езучевского, досталась мне в лотерею» (Киевская
старина, К., 1901, февраль, стор. 286).
Сам же Шевченко на повідомлення М. М. Лазаревського 22 квітня 1857 p. відповів: «Яка там
моя картина була у Єзучевського, єй-богу, не знаю. Розигралн, кажеш, в лотарею, і вона досталася
тобі» (т. VI цього видання, стор. 132).

Диі. також:
http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7075.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev7075.htm
http://kobzar.univ.kiev.ua/draws/description/75.html
http://picasaweb.google.com.ua/litopys/18301847/photo #5173461750912237362

СЕЛЯНСЬКА РОДИНА. Етюд. Олівець. [Н. р. V 1843].
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[5]

СЕЛЯНСЬКА РОДИНА. Начерк ескіза. Олівець. [Н. р. V 1843].

[6]

СЕЛЯНСЬКА РОДИНА. Ескіз. Олівець. [Н. р. V 1843].
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[7]

СЕЛЯНИ ТА ІНШІ НАЧЕРКИ. Олівець. [Н. р. V 1843].

[8]

1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/HMv8gbZEsh5g5uX8YZv8Mg?feat=embedwebsite

2. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/NhDkH6OSIvLy8d_u-Ec9AA?feat=embedwebsite

3. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/w6C8tovnDwvLfzkEOPt5zA?feat=embedwebsite

4. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7075.htm

5. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7164.htm

6. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7188.htm

7. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7197.htm

8. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7170.htm
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1.9.14 Лист Платона Лукашевича до Якова Головацького. 26 вересня 1839 р.
(2007-12-05 12:00)

Милый мôй побратиме
Якове Θеодоровичю!

Коли Даніилъ король Галицкій бувъ въ ПереяславЂ? Охъ, давно!... Коли, пôсля Ондрусовьского
замиренья, писавъ Галичанинъ до Переяславця? Николи!... О Боже! велики суть вороги наши,
положившіи перстъ на наши уста... Кажете, що я васъ забувъ, або що... На се скажу вамъ

молодецькимъ выразомъ: „Гей, гей голубе мôй сивый, соколе ясный, кревный Русину! не питай
мене, брате, чого мовчу? мовчю, тугу маю — вже послЂднюю: заходить наше сонце; на его я

дивлюся, на его дивлюся якъ воно сЂдае, на мене козака сиромаху, свôй лучь пускаючи: Прощай,
каже, сыну, прощай, небораче, вже я тя покину — изôйдуть зороньки, изôйде мЂсяченько тебе

освЂтять — да не пригрЂють!...“
МенЂ вельми е любо що вы Галичане, нашу Малу Русь и насъ козакôвъ споминаете, спасибô вамъ
за се. Питаете: що есть нового у насъ по книжному, [2] пысьменному міру? Чортъ-ма — нечого!...
Котляревскій умеръ; — Сава Чалый — добре щось.
Посылаю вамъ де яки писульки и бôльше бы приславъ да хочю и очи звести на си кииги.
Панови Зубрицкому скажите, щобъ вôнъ не сумувавъ за Львоску (sic) ЛЂтопись 1): що мною взято,
то свято, чи рано чи пôздно а доведу до ладу. За неи уже сегодня почавъ отписки по Петербургскои
цензурЂ. Здаеться мЂсяцевъ черезъ шесть буде выпечатана. По нашому, се зветься скоро.
Прощайте, дайже же, Боже, щобъ мы и вы скорше понЂмечилися: лучого не могу бажати не вамъ,
ани намъ, до того вашь на вЂки поважатель и похильный слуга Платонъ Лукашевич. 1839 года

26-го Сентября Березань. Лист писаний на 2 стор. вел. 4°. 1) Копія ЛЂтописи находившейся въ

Ставропигійскомъ институтЂ, которую я приготовилъ къ печати, но по невозможности напечатать
ее въ Австріи, передалъ Платону Лукашевичу. Сколько мнЂ извЂстно она не была напечатана въ

Россіи. Я. Г. (пізніша дописка). За вид.: Кореспонденція Якова Головацького в літах 1835-49 /
За вид. К. Студинського. — Львів, 1909. — С. 18: Яків Федорович Головацький (1814-1888),
західноукраїнський літературознавець, історик, етнограф, греко-католицький священник. Видав

1837 року збірку «Русалка Дністрова». 1846-47 брав участь у виданні «Вінок русинам на обжинки».
У праці «Розправа о язиці южнорускім» продемонстрував першу спробу класифікування українських
діалектів. Під впливом ідей М. Погодіна з 1850-х рр. перейшов у москвофільський табір. Платон
Якимович Лукашевич (1809-1888), етнограф і фольклорист, поміщик с. Березань, Пирятинського
повіту, Полтавської губ., маршал дворянства. Видавець збірки «Малороссийские и червонорусские

народные думы и песни» (1836). З Шевченком познайомився в Мойсівці 30 червня 1843 року. В
Березані Шевченко написав вірш «Розрита могила». Через Лукашевича, який підтримував зв’язки
з Галичиною, ознайомився з працею західноукраїнських літераторів, з «Русалкою Дністровою».
Коли поет перебував у Яготині в кінці 1843 р., П. Я. Лукашевич послав до нього свого кріпака

в сувору зиму з Березані, що за 30 верст від Яготина, і наказав у той же день повернутися. Така
брутальна поведінка поміщика обурила Шевченка, і він заявив, що пориває з ним стосунки. У

відповідь П. Лукашевич написав, що в нього «300 душ таких, як Шевченко». Після арешту

кирило-мефодіївців Лукашевич різко нападав на Шевченка, закликав «віддати спаленню й вічному

прокляттю» поему «Сон».
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1.9.15 Начерки. Травень-червень 1843 р. (2007-12-05 18:00)

[1] [2] [3]

[4]

КРАЄВИД З ЦЕРКВОЮ. Начерк. Олівець. [Н. р. V 1843].

[5]

СЕЛЯНИН. СЕЛЯНКА. БУДІВЛЯ З ПЛАНОМ. Начерки. Олівець. [Н. р. V 1843].
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[6]

СУДНЯ РАДА. Ескіз. Олівець. [Н. р. V 1843].

[7]

СУДНЯ РАДА. Ескіз. Олівець. [Н. р. V 1843].
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[8]

СУДНЯ РАДА. Ескіз. Олівець. [Н. п. 13.VI 1843].

[9]

1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/M1luafH24T4Fhepnly5Mng?feat=embedwebsite

2. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/mT54sFbDTeRYu5douCOjzQ?feat=embedwebsite

3. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/BSL7NbEEswqyTOXaa0-tRA?feat=embedwebsite

4. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/TSQ8RX-zyoA7jfshxiEiWA?feat=embedwebsite

5. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7189.htm

6. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7179.htm

7. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7180.htm

8. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7184.htm

9. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7193.htm
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1.9.16 «На пасіці». Травень 1843 року (2007-12-06 06:00)

[1] [2]

На пасіці. Полотно, олія (53×41). [Н. р. V 1843].

[3]

Також:
http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7076.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev7076.htm
http://kobzar.univ.kiev.ua/draws/description/76.html
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До реставрації картини на звороті був напис, що невірно пояснював зміст картини: Dziewczyna
rozmawiajaca z kozakiem. Obrazek malowany przez Szewczetlke. Нижче іншою рукою: Szewczenko.
Картину датовано за етюдом до неї (див. № 295), що знаходиться на звороті малюнка «Сліпий»
(«Невольник») з авторською датою 1843 р. (див. № 77, а також ескіз№ 293 та прим, до№ 75-89).

НА ПАСІЦІ. «СЛІПИЙ» («НЕВОЛЬНИК»). БІЛЯ КРИНИЦІ. Ескізи. Олівець. [Н. р. V
1843].

[4]

НА ПАСІЦІ. Етюди. Олівець. [Н. р. V 1843].
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[5]

1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/L-15_7FIjrTvjNBrsrdTyQ?feat=embedwebsite

2. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/oQ7mABuwRu0cA_QS8NQV5A?feat=embedwebsite

3. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7076.htm

4. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7293.htm

5. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7293.htm

1.9.17 Рисунки. Травень 1843 р. (2007-12-06 12:00)

[1] [2]

«Сліпий» («Невольник»). Папір, сепія (14×11,1). [Н. р. V] 1843.
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http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/L-15_7FIjrTvjNBrsrdTyQ?feat=embedwebsite
http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/oQ7mABuwRu0cA_QS8NQV5A?feat=embedwebsite
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http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7293.htm
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[3]

http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7077.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev7077.htm
http://kobzar.univ.kiev.ua/draws/description/77.html

Малюнок на обрізаному аркуші. Зліва внизу дата і підпис автора: 1843 \\ Т. Шевченко.
Оригінал, що належав О. В. Капністу, згорів у 1919 р. в с. Михайлівці (нині Лебединський р-
н, Сумської обл.) під час пожежі його маєтку. Опис і репродукція подаються за фотографією,
зробленою у 1918 р. під час експонування оригіналу на першій виставці української старовини в

м. Лебедині (Каталог, стор. 17, № 172).
Як цей малюнок, так і його варіанти передували однойменній поемі Шевченка.

«Сліпий» («Невольник»). Папір, сепія (14,5×10,5). [Н. р. V 1843].

[4]

http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7078.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev7078.htm
http://kobzar.univ.kiev.ua/draws/description/78.html

На звороті зліва чорнилом напис: Бандурист.
Варіант. Інший малюнок, рисунки та ескізи на цю ж тему - див. №77, 199, 293, 295, 301. Рік

виконання встановлено відповідно до датованого автором однойменного малюнка (№ 77).

СЕЛЯНСЬКА РОДИНА. «СЛІПИЙ» («НЕВОЛЬНИК»). Ескізи. Олівець. [Н. р. V 1843].
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[5]

1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/Rmhepuoc64Kk9x2-aP4kMg?feat=embedwebsite

2. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/NDDVyErwQEG36nWJ8iwkEg?feat=embedwebsite

3. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7077.htm

4. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7078.htm

5. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7199.htm

1.9.18 Портрети Маєвської та Лукомського. Травень 1843 (2007-12-06 18:00)

[1] [2]

Портрет Маєвської. Полотно, олія (41,5×35,7). [Н. р. V] 1843.

684

http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/Rmhepuoc64Kk9x2-aP4kMg?feat=embedwebsite
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[3]

http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7079.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev7079.htm
http://kobzar.univ.kiev.ua/draws/description/79.html

Зліва над плечем олійною фарбою підпис автора і дата: Т. Шевченко \\ 1843. Зображення в

овалі.
Прізвище портретованої особи визначив колишній власник цього портрета В. П. Горленко (див.
Киевская старина, 1888, кн. VI, стор. 82).

Портрет Родіона Івановича Лукомського. Папір, олівець (18,5×14). [Н. р. V] 1843.
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[4]

http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7080.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev7080.htm
http://kobzar.univ.kiev.ua/draws/description/80.html

Справа внизу олівцем дата і підпис автора: 1843. \\ Т. Шевченко.
P. I. Лукомський (нар. 1801 p. ) — поміщик з містечка Журавки, Пирятинського р-ну, Полтавської
обл.

1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/vTyl4xzHmH6f4St82LD72w?feat=embedwebsite

2. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/zfULyKpYPJSpW3vaoJI30A?feat=embedwebsite

3. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7079.htm

4. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7080.htm
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1.9.19 Ескізи та начерки. Травень 1843 р. (2007-12-07 06:00)

[1] [2]

КУРІНЬ СТРЮЧКА. Олівець. [Н. р. V 1843].

[3]

КОМПОЗИЦІЯ НА ІСТОРИЧНУ ТЕМУ. Ескізи та начерк. Олівець. [Н. р. V 1843].

687



[4]

КОМПОЗИЦІЯ НА ІСТОРИЧНУ ТЕМУ. Ескіз. Олівець. [Н. р. V 1843].

[5]

КОМПОЗИЦІЯ НА ІСТОРИЧНУ ТЕМУ. Ескіз. Олівець. [Н. п. V 1843].
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[6]

КОМПОЗИЦІЯ НА ІСТОРИЧНУ ТЕМУ. Ескіз. Олівець. [Н. п. V 1843].

[7]
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1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/M6lP4PPuKRwJc-D_iDBasQ?feat=embedwebsite

2. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/L0vDMgjdZdMEECAIinHj9Q?feat=embedwebsite

3. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7168.htm

4. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7182.htm

5. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7183.htm

6. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7285.htm

7. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7286.htm

1.9.20 Травень 1843 року. (2007-12-07 15:00)

З 13 травня по 13 червня 1843 року Шевченко перебуває в подорожі Україною, між Качанівкою

поміщика Г. Тарновського на Чернігівщині та Межигір’ям під Києвом. Збереглося чимало

нарисів того періоду. Адже художник повернувся сюди через десяток років. Повернувся вже

не як кімнатний слуга, а столичним художником, а також автором кількох книжок. Це одразу

відкрило дорогу до провінційних панських маєтків.

1.9.21 Начерки, ескізи. Травень 1843 р. (2007-12-07 21:00)

[1]

ЖІНКА НА ПІДЛОЗІ. Олівець. [Н. р. V 1843].
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[2]

ПОСТАТЬ. ГОЛОВА СТАРОЇ ЛЮДИНИ. Начерки. Олівець. [Н. р. V 1843].

[3]

1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/y8FqSnPXKS3DKeOVMmd3iQ?feat=embedwebsite

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7296.htm

3. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7294.htm
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1.9.22 (2007-12-07 21:59)

[1]«Кобзар» 1985 року видання в форматі pdf

лінк побачив у [ LJ User: alb wiki ]

1. http://kobzar.misioner.info/

1.9.23 Старости. Етюди і начерки. Травень 1843 р. (2007-12-08 06:00)

[1] [2] [3]

[4] [5]

СТАРОСТИ. Етюди. Олівець. [Н. р. V 1843].

692

http://kobzar.misioner.info/


[6]

СТАРОСТИ. Етюди. Олівець. [Н. р. V 1843].

[7]

СТАРОСТИ. Етюди до офорта і окремий начерк. Олівець. [Н. р. V 1843].

693



[8]

КАЗКА. СТАРОСТИ. Етюди. Олівець. [Н. р. V 1843].

[9]

СТАРОСТИ. Етюд. Олівець. [Н. р. V 1843].

694



[10]

СТАРОСТИ. Етюди. Олівець. [Н. р. V 1843].

[11]

Див. офорт [12]«Старости»

1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/ADVJsDZ6WXaVfM5jmW5w4w?feat=embedwebsite

2. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/8AM3Tkp8YAFp3qeln1Kviw?feat=embedwebsite
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3. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/DdyZXRJwdS_vzT0OvVRigg?feat=embedwebsite

4. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/10VYlHpdwq7vsSj_HUaoig?feat=embedwebsite

5. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/lh2PEzPg8v_NisRbgebkPQ?feat=embedwebsite

6. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7176.htm

7. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7177.htm

8. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7178.htm

9. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7185.htm

10. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7178.htm

11. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7178.htm

12. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/155279.html

1.9.24 8 грудня 1857 року (неділя) (2007-12-08 12:00)

8 [декабря]

В продолжение этих четырех дней писал поэму, названия которой еще не придумал. Кажется,
я назову ее «Неофиты, или первые христиане». Хорошо, если бы не обманул меня Щепкин,
я ему посвящаю это произведение, и мне бы ужасно хотелося ему прочитать и услышать его

верные дружеские замечания. Не знаю, когда я примусь за «Дервиша и Сатрапа», а поползновение
большое чувствую к пи[санию].

8 грудня

В продолжение этих четырех дней писал поэму... — Йдеться про поему [1]«Неофіти», датовану
Шевченком «1857, 8 декабря, Нижний Новгород» (див. т. 2). Пізніше поема була присвячена М.
С. Щепкіну «На память 24 декабря 1857» (дня приїзду актора до Нижнього Новгорода).
...примусь за «Дервиша и Сатрапа»... — Шевченко повертається до давнішого задуму твору

«Сатрап і Дервіш», згодом частково реалізованого у незавершеній поемі [2]«Юродивий» (1857).

Варіанти:
Не знаю, когда я примусь / не знаю, когда я нач[ну]

Попередній запис [3]4 грудня

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev2109.htm

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev2110.htm

3. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/112889.html
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1.9.25 Начерки. Травень-червень 1843 р. (2007-12-08 18:00)

[1] [2]

АРХІТЕКТУРНИЙ ПЕЙЗАЖ. Начерк. Олівець. [Н. р. V 1843].

[3]

http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7291.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev7291.htm

КИЄВО-МЕЖИГІРСЬКИЙ МОНАСТИР. Олівець. [13. VI 1843].
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[4]

1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/0HQDNgPBn_QZgL8CL3dv-w?feat=embedwebsite

2. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/Lq4q6OFic1QhU76YGd4n_A?feat=embedwebsite

3. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7291.htm

4. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7292.htm

1.9.26 Київ, червень 1843 року. Перша зустріч з П. Кулішем (2007-12-09 06:00)

[1]

Портрет Пантелеймона Олександровича Куліша. Полотно, олія (40,3×32,2). [V 1843 — I 1847].
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[2]

Також:
http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7083.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev7083.htm
http://kobzar.univ.kiev.ua/draws/description/83.html

Зліва внизу олійною фарбою підпис автора: Т. Шевченко.
Цей портрет знаходився серед малюнків, значна частина яких 1847 p., під час арешту Шевченка,
потрапила до III відділу і була повернена художнику після заслання, про що свідчить його розписка
від 29. I 1859 р.

* *

Когда я сидел за мольбертом, утопая в игре линий, тонов и красок, [...] передо мною появилась

неведомая еще мною фигура Шевченка, в парусиновом балахоне и в таком же картузе, падавшем
ему на затылок, подобно козацкому шлыку.
— А вгадайте, хто? — это были первые слова Тараса, произнесенные тем очаровательно-веселы
и беззаботным голосом, который привлекал к нему и женщин, и детей. Я отвечал: «Шевченко».
— Він, — отвечал Тарас, засмеявшись так, как смеются наши молодицы. Тогда он не носил еще

усов, и на лице было много женственного.
— Чи нема в вас чарки горілки? — Это была вторая, услышанная мною от Шевченка, фраза.

С Костомаровым Кулиш особенно сошелся и жил с ним душа в душу, а Шевченко иногда

коробил его своим цинизмом, тогда как, с другой стороны, ультрадемократу Шевченку Кулиш

представлялся аристократом. Деликатный и сдержанный в речах, редко позволявший себе
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двусмысленности и цинизм, Кулиш, хотя и любил Шевченка и охотно проводил время в его

обществе, особенно часто отправляясь с ним в бытность в Киеве на рыбную ловлю, но не мог

чувствовать в нем такую же духовно-нравственную личность и находить в его обществе такое же

глубокое удовлетворение, как в обществе Костомарова.

Рассказ П. А. Кулиша 1. В. Шенрок, П. А. Кулиш (биографический очерк), «Киевская
старина», 1901, февраль, стор. 178 — 179. 1 [3]Куліш Пантелеймон Олександрович (1819 — 1897)
— український письменник. З Шевченком познайомився у Києві влітку 1843 р.

1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/Dcw1hFD-lX1aIuuUYY9suA?feat=embedwebsite

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7083.htm

3. http://litopys.org.ua/ukrmova/um34.htm

1.9.27 9 грудня 1857 року (2007-12-09 12:00)

9 [декабря]

В компании честных артистов Климовского, Владимирова и Платонова праздновал именины

общей и в особенности театральной красавицы, по имени Анны Дмитревны, а по прозванию

не знаю, и праздновал без хитрости, т. е. приличным случаю и месту продолжением, — яснее, в
ущерб очаровательному семейству мадам Гильды.

1.9.28 Краєвиди Києва. Травень-вересень 1843 р. (2007-12-09 18:00)

[1] [2] [3]

[4] [5]
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КРАЄВИД КИЄВА. Олівець. [Н. р. V 1843].

[6]

У КИЄВІ. Етюд. Олівець. [V-IX 1843].

701



[7]

ДАЛЬНІ ПЕЧЕРИ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛАВРИ. Олівець. [V-IX 1843].

[8]

КИЇВ З-ЗА ДНІПРА ТА ІНШІ НАЧЕРКИ. Олівець. [V-IX 1843].
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[9]

КИЇВ З БОКУ ДНІПРА. Олівець. [V-IX 1843].

[10]

1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/LonzmScfQFAf_1NuXEGzUw?feat=embedwebsite

2. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/UqCS5OaSwWhfs3j3vaqIpQ?feat=embedwebsite

3. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/R8L47ZX3ayCvjkWPvV4Pww?feat=embedwebsite

4. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/vm6jUHY3lrvus6o9GI9yRQ?feat=embedwebsite

5. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/Di20RJOjbrpWKAJT2tu-dA?feat=embedwebsite

6. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7169.htm

7. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7160.htm
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8. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7172.htm

9. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7174.htm

10. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7290.htm

1.9.29 Запис П. Куліша. Червень 1843 р. у Києві (2007-12-10 06:00)

{ [1]«Запорожці приїдуть, було, з Січі в Київ...» (Запис П.О. Куліша) }

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev404.htm#zap1

1.9.30 10 грудня 1857 року (2007-12-10 12:00)

10 [декабря]

Сегодня вечером Варенцов возвратился из Петербурга и привез мне от Кулиша письмо и только

что отпечатанную его «Граматку». Как прекрасно, умно и благородно составлен этот совершенно
новый букварь. Дай Бог, чтобы он привился в нашем бедном народе. Это первый свободный луч
света, могущий проникнуть в сдавленную попами невольничью голову.
Из Москвы Варенцов привез мне поклон от Щепкина, а от Бодянского поклон и дорогой подарок,
его книгу «О времени происхождения славянских письмен» с образчиками древнего славянского

шрифта. Сердечно благодарен О[сипу] М[аксимовичу] за его бесценный подарок. Эта книга

удивительно как пополнила современную нашу историческую литературу.
Еще привез он для Н.К. Якоби свинцовым карандашом нарисованный портрет нашего изгнанника,
апостола Искандера. Портрет должен быть похож, потому что не похож на рисунки в этом роде.
Да если бы и не похож, то я все-таки скопирую для имени этого святого человека.
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10 грудня

...привез мне от Кулиша письмо... — Лист П. О. Куліша від 26 листопада 1857 р. (Листи до

Тараса Шевченка. — С. 92).
...и только что отпечатанную его «Граматку». — Український буквар для селян, складений П.
О. Кулішем і виданий ним у Петербурзі 1857 р. Тут вперше були опубліковані без імені автора

«Давидові псалми» Шевченка, 12-й, 53-й і 132-й, а також уривки з псалмів 12, 53, 93, 132, 149.
Бодянський Осип Максимович (1808 — 1877) — український та російський філолог, історик,
письменник і перекладач, професор Московського університету. Шевченко познайомився з ним

у лютому 1844 р. в Москві, коли повертався до Петербурга з України. Монографія О. М.
Бодянського «О времени происхождения славянских письмен» видана в Москві 1855 р.
...портрет нашего изгнанника, апостола Искандера. — Йдеться про портрет О. І. Герцена,
скопійований з гравюри М. Леммеля, виданої 1854 р. в Лейпцигу, і доданий до другого видання

герценівських «Прерванных рассказов» (1857).

Варіанти:
привез мне от Кулиша письмо / привез мне письмо

этот совершенно новый букварь / этот но[вый]

Наступний запис [1]12 грудня

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/119264.html

1.9.31 Спогад Афанасьєва-Чужбинського. 29-30 червня 1843 року (2007-12-10 18:00)

* *

[1] В 1843 году Шевченка уже знали украинские

паны... К этому же году относится и первая моя встреча с Шевченком в Полтавской губернии.
Был июнь на исходе. На Петра и Павла в одном старинном доме у Т. Г. В[олхов]ской
1 съезжались помещики не только из Полтавской, но из Черниговской и даже из Киевской

губернии, и празднество продолжалось несколько дней. Дом этот был последним в своем роде;
восьмидесятилетняя хозяйка его — явление тоже невозможное в настоящее время, и потому

читатель не посетует, если я очерчу слегка быт знаменитой некогда Мосевки. 12 января день

именин хозяйки и 29 июня, кажется, день именин покойного В[олховско]го праздновались со

всевозможною пышностью; и в эти дни собиралось в Мосевке до 200 особ, из которых иные паны
приезжали в нескольких экипажах в сопровождении многочисленной прислуги. Все это нужно

было разместить и продовольствовать [...] По протекции одного приятеля я имел комнатку

не уютную, но отдельную, так что, несмотря на неудобства, все-таки я был помещен лучше

многих. Помню, что после шумного завтрака я отправился к себе покурить и почитать. Проходя
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мимо главного подъезда, я услышал голоса: «Гребенка! Гребенка» — и остановился. Е. П.
подъезжал к крыльцу в сопровождении незнакомца. Они вышли. Спутник его был среднего

роста, плотный; на первый взгляд лицо его казалось обыкновенным, но глаза светились таким

умным и выразительным светом, что невольно я обратил на него внимание. Гребенка тотчас же
поздоровался со мною, взял за плечи и, толкнув на своего спутника, познакомил нас. Это был

Т. Г. Шевченко. Последний знал меня по стихотворному посланию к нему, напечатанному в
«Молодике» 2, крепко обнялся со мной. Дорожным надо было умыться и привести в порядок

костюмы. Я пригласил их в свою комнату. Гребенка скоро ушел вниз, а Тарас Григорьевич

остался со мной. Я упомянул о своем стихотворении не из самолюбия, напротив, я считаю его

слабым, но потому что это было первое печатное заявление сочувствия и уважения украинца к

народному поэту, и Шевченко несколько раз произнес мне свое искреннее «спасибі», которое,
как известно всем, знавшим его близко, имело особенную прелесть в устах славного Кобзаря.
Но не долго мы разговаривали. Весть о приезде Шевченка мигом разлилась по всему дому, и
квартира моя вскоре наполнилась почитателями, приходившими познакомиться с родным поэтом.
Пришел и Гребенка, и мы отправились в залу. Все гости толпились у входа и даже чепорные

барыни, которые иначе не говорили, как по-французски, и те с любопытством ожидали появления

Шевченка. Поэт, видимо, был тронут блистательным приемом и после обычного представления

хозяйке, которая решительно не понимала, кого ей представляли, Шевченко уселся в кругу дам

в обществе С. А. З[акревск]ой 3. Целый день, он был предметом всеобщего внимания, за
исключением двух-трех личностей, которые не признавали не только украинской, но и русской

поэзии и бредили только Гюго и Ламартином 4. Скоро Шевченко сделался как свой со всеми и

был точно дома. Многие хорошенькие особы читали ему наизусть отрывки из его сочинений, и он
в особенности хвалил чистоту полтавского наречия. Влияние этой чистой речи отразилось на его
последних произведениях, а в первых заметно преобладание заднепровского говора. После ужина
одна веселая мужская компания увлекла Шевченка в свои комнаты, куда услужливый буфетчик

отпустил приличное количество увеселительных напитков. Среди шумных тостов и приветствий

Тарас подсел ко мне и сказал, что он не надеялся встретить такого радушия от помещиков

и что ему очень нравились иные «молодиці і дівчата». Вообще, он был в духе и не говорил

иначе, как по-украински. Здесь надо сказать несколько слов о небольшом кружке, который

овладел Шевченком. Тесный кружок умных и благородных людей, преимущественно гуманных и
пользовавшихся всеобщим расположением, принадлежал к числу тех собутыльников, которые,
не находя ли деятельности в тогдашней среде, не успев ли отрешиться от юной разгульной

жизни, единственным наслаждением находили удовольствие похмелья и девизом своим избрали

известную латинскую пословицу «in vino veritas». Слабость эта, извиняемая в дворянском быту,
а в то время заслуживавшая даже особенную похвалу, не вредившая никому, не мешала, однако
же, членам упомянутого кружка быть приятными собеседниками почти весь день, потому что

они могли выпивать очень много и только уже вечером нализывались до того состояния, когда
язык прилипает к гортани и в глазах двоятся предметы. Кружок этот носил название «общества
мочемордия» вследствие того, что на языке его не существовал глагол пьянствовать, а заменялся
фразой «мочить морду», и каждый удалой питух назывался «мочемордой» или по крайней мере

имел право на это название. В противоположность — неупотребление спиртных напитков

называлось «сухомордие или сухорылие». Члены, смотря по заслугам, носили титулы мочемордия,
высокомочемордия, пьянейшества и высокопьянейшества. В награду усердия у них существовали

отличия: сивалдай в петлицу, бокал на шею и большой штоф через плечо. В известные дни, или
просто при съездах, они совершали празднества в честь Бахуса, и вот как сзывались мочеморды

на эти празднества: бас гудел: «ром! пунш! ром! пунш!», тенора подхватывали: «полпиво!
полпиво! глинтвейн! глинтвейн!», а дисканты выкрикивали: «бела, красна, сладка водка!»
Великий магистр произносил приличную речь, и мочеморды предавались своим возлияниям.
Все горячие напитки считались достойными, но существовало одно условие, вследствие которого
истый мочеморда, для поддержания чести общества, не должен был употреблять простой водки,
а непременно настойку, если не действительную, то хоть прикрытую этим названием. Так напр.
в случае силного недостатка мочеморда пил гривенниковку, т. е. простую водку, в которую

за неимением под рукою никакой специи, вбрасывался гривенник. Старейшиной тогда был
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В. А. З[акревск]ий, носивший титул высокопьянейшества и получивший большой штоф через

плечо. Умный и благородный человек, гусар, в отставке, З[акревск]ий целый день бывал душею

общества, и все, кто слушал его рассказы о похождениях мочеморд в обоих полушариях, хватались
за бока от смеха, и в те минуты от него нельзя было оторваться. С крестьянами он обходился

необыкновенно кротко и иначе не отзывался к ним, как с какою-нибудь шуткой. Однажды при мне

где-то на бале, после ужина пошли мы в свои комнаты. З[акревск]ий горевал, что мало съехалось
истинных мочеморд «все этакое сухорылие» и собирался ложиться спать «черт знает в каком

положении!» Слуга его встретил нас шатаясь. З[акревск]ий расхохотался. — Каков поп, такой и

приход! — проговорил он, и, достав из кармана полтинник, прибавил: — О! достойный сын

Бахуса! Ступай же и мочи морду до рассвета. Это была чрезвычайная редкость в то время, когда
иные помещики, пившие без просыпу, строго наказывали людей, если последние хоть изредка

пробовали подражать господам своим. К В. З[акревск]ому сошлось несколько истых мочеморд

отпраздновать знакомство с Шевченком, и как все это были веселые, порядочные люди, то мы

и остались пировать с ними до рассвета. Два дня побыли мы вместе с Шевченком в Мосевке и,
расставаясь, дали слово друг другу повидаться при первой возможности, указав разные местности,
где располагали быть в известное время приблизительно. Заезжал он потом ко мне, провожал
я его к общим знакомым, и в эти-то поездки я успел поближе всмотреться в эту интересную

личность, о которой еще до появления в Малороссии ходили разноречивые слухи. Осторожный

ли от природы или вследствие гнетущих обстоятельств молодости, сложившихся такой тяжелой

долей, Шевченко при всей видимой откровенности не любил однако же высказываться. Мне

как-то удалось сразу подметить эту черту, и я никогда не беспокоил его никакими вопросами,
пока он сам не начинал разговора. А. Чужбинский, Воспоминания о Т. Г. Шевченке, стор.
4 — 10. [Див. [2]переклад.] 1 Волховська Тетяна Густавівна (1763? — 1855) — поміщиця-
генеральша, власниця с Мосівки, Полтавської губ., з якою Шевченко познайомився в червні 1843
р., коли разом з Є. Гребінкою заїхав до неї на бал. В творі [3]«Г. З.» (Ганні Закревській)
поет згадує стару Волховську та її бали. Волховський — чоловік Тетяни Густавівни. 2 Мова

йде про вірш Чужбинського «Шевченкові» (Гарно твоя кобза грає), який було надруковано в

літературному збірнику «Молодик» на 1843 р. «Молодик» — український літературний альманах,
який виходив у м. Харкові, Всього вийшло чотири випуски: два — в 1843 р. і два — в

1844 р. В «Молодику» були надруковані твори Шевченка [4]«Думка», «Тяжко, важко в світі

жити», [5]«Маркевичу», [6]«Утоплена». 3 Софія Олексіївна Закревська — письменниця. Шевченко

познайомився з нею на балу у Волховської в 1843 р. Пізніше, буваючи у В. О. Закревського в

Березових Рудках, зустрічався з Софією Олексіївною. 4 Гюго Віктор (1802 — 1885) — французький

поет, драматург і романіст, найвидатніший представник французького романтизму XIX ст. В
повісті [7]«Несчастный» Шевченко згадує ім’я героя твору Гюго. Де-Ламартін Альфонс (1791 —
1869) — французький поет-романтик, історик і політичний діяч, ідеолог лібералізму. Про Ганну

Закревську див.: http://community.livejournal.com/ua kobzar/96842.html

1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/Tk5nUzqn6aq2iF8zi7JylQ?feat=embedwebsite

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/spog24.htm

3. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev230.htm

4. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev106.htm

5. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev116.htm

6. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev120.htm

7. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev308.htm

1.9.32 З листа І. Вагилевича до Я. Головацького. 1 липня 1843 р. (2007-12-11 06:00)

№ 133. 1843 р., липня 1. [Львів]. — З ЛИСТА І. ВАГИЛЕВИЧА ДО Я. ГОЛОВАЦЬКОГО

З ПРОХАННЯМ ВИСЛАТИ МАТЕРІАЛИ ІЗ ТВОРІВ УКРАЇНСЬКИХ ПИСЬМЕННИКІВ,
НЕОБХІДНІ ЙОМУ ДЛЯ НАУКОВОЇ ПРАЦІ

Пане побраtиме!
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Тcшиtъ мене що Ты гараздъ tруждаешься въ лиtераtурc по своcй парtи, яку віtъ Бога маешь.
Н нашû краяны высtупляtъ въ жисtь европейску якъ нарідъ, уцивилизованый прикмеtно до духа и
поtребы веремня.
Віtъ половицc Березня я е у Львовc, де ходючи въ своихъ орудованіяхъ що е можна занимаюся
лиtераtурою. До Символики поробивъ емъ выписи изъ пcсенниківъ Смолера, Эрбена, Липинского
и зъ инш. До Демологіи изъ Вальвазора и изъ инш. До Коляди изъ Гавличка, Фаерпаtакого и инш.
Я хочу скоро кінчиtи Символику и Праздникъ Коляда: али передъ ще узнавъ емъ за конечне

поtрcбно издаtи сочиненіе „сtаtьи о южно-русскомъ языкc“. Мігбы и Ты мынc де що въ tcмъ

помочи абысь приславъ де яки свойсtва южно-руского языка въ Уграхъ — и слівъ изъ кілька

десяtок. — Также де що короtкого, повного описъ, сtихъ изъ якои книги що я еc не маю на

привідъ книжки повcсt. Г. Квctки, Сtихоtворенія Гулака Арtимовского, Т. Шевченька Кобзарь

и Гайдамаки, Коtляревского Энеида и пр. Добре бы було, абысь написавъ и оцcнку кождого

сочиненія, а я на Тебе ся покличу...
Чувъ емъ що Ты маешь Сборникъ пcсень южно-рускихъ на II Ч. издавай ихъ якъ найборше —
бо лише Ты поtрафишь подаtи ихъ пригіжно, и для мене придалобы ся розглядctи ихъ для

Символики...

Твій tоваришь Дал.
1/7. 1843

Варіант в сучасному правописі

Пане побратиме!
Тішить мене, що Ти гаразд труждаєшся в літературі, по своїй парті, яку від бога маєш. І наші
краяни виступлять в жизнь європейську як народ, уцивілізований прикметно до духу и потреби

веремня.
Від половиці березня я є у Львові, де, ходячи в своїх орудуваннях, що є можна, занимаюся

літературою. До «Символіки» 1 поробивєм виписки із пісенників Смолера, Ербена, Ліпінського
і з інш[их]. До «Демонології» 2 — із Вальвазора і із інш[их]. До «Коляди» 3 — із Гавлічка,
Фаєрпатського і інш[их]. Я хочу скоро кінчити «Символіку» і «Праздник Коляда», але перед

ще узнав-єм за конечне потрібне іздати сочиненіє «Статьи о южнорусском язике». Міг би і

Ти мені дещо в тім помочи, аби-сь прислав деякі свойства южноруського язика в Уграх і слів

із кілька десяток. Также дещо короткого, повного опису, стих із якої книги, що я її не маю,
напривід, книжки: повісті Г. Квітки, стихотворенія Гулака-Артемовського, Т. Шевченка «Кобзар»
і «Гайдамаки», [І.] Котляревського «Енеїда» і пр[оче], Добре би було, аби-сь написав і оцінку

кождого сочиненія, а я на Тебе ся покличу... Чув-єм, що Ти маєш Збірник пісень южноруських на II
ч[астини], іздавай їх якнайборше, бо лише Ти потрафиш подати їх пригіжно; і для мене придало би
ся розглядіти їх для «Символіки»... Твій товариш Дал[ибор] 1. 7. 1843 [р.] Кореспонденція Якова
Головацького в літах 1835-49. — С. 85 — 87: Шашкевич Маркіян, Вагилевич Іван, Головацький
Яків. — Твори. — С. 206. Примітки 1. Йдеться про працю І. Вагилевича, присвячену питанням
умовного відображення подій, явищ, понять, ідей тощо у слов’янських народів, побудовану в

типологічному співставленні з символікою інших народів. Незавершена. В рукописі збереглися

початкові розділи і підбірка матеріалів. Див.: ЛНБ АН УРСР. — Від. рукописів. — Ф. 19, спр.
34. — Арк. 1 — 205. — Док. № 133. 2. Мається на увазі, очевидно, дослідження І. Вагилевича

«Demonologia słowianska». В рукописі збереглися план, виписки з літератури та текст з окремих

розділів. Див.: ЛНБ АН УРСР. Від рукописів. — Ф. 19, спр. 39 — Арк. 1 — 46. Питань

демографії І. Вагилевич торкається також у праці «Kronika ludu. Z demonologii słowianskiej». —
Там же, спр. 49 — Арк. 1 — 49. — Док. № 133. 3. Ведучи мову про працю «Коляда», або
«Празник Коляди», І. Вагилевич мав на увазі підготовку ґрунтовного дослідження про це давньо-
і спільнослов’янське свято з додатком збірки колядок і щедрівок різних слов’янських народів та
спеціального коментаря. Над колядками І. Вагилевич працював тривалий час. Проте праця така
не була написана. Збереглося, однак, в архіві вченого чимало рукописних матеріалів, які мали
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лягти в основу праці, наприклад «Збірник колядок слов’янських народів» (ЛНБ АН УРСР. — Від.
рукописів. — Ф. 19, спр. 29. — Арк. 24 — 39), «Святочні пісні на коляду». — Там же, спр. 29.
— Арк. 59 — 66), «Збірка колядок з Прикарпаття». — Там же, спр. 29. — Арк. 5 — 6, 69 —
89). Крім того, зошити з Вагилевичевими записами колядок і щедрівок знаходяться у Державній

бібліотеці ім. В. І. Леніна (Від. рукописів, ф. Погодіна, спр. 38); у Національному інституті ім.
Оссолінських у Вроцлаві (№ 2411 (11). О. О. Дзьобан. Іван Вагилевич. Покажчик рукописів праць

та матеріалів до біографії. Львів, 1986. — С 26). — Док. № 133. За вид.: «Русалка Дністрова».:
Документи і матеріали / АН УРСР. Ін-т сусп. наук та ін.; Упоряд. Ф. І. Стеблій та ін.; Ф. І.
Стеблій (відп. ред.) та ін. — К.: Наук. думка, 1989. — С. 228-229. Див. також: [1]Із листа П.
Лукашевича до І. Вагилевича. 3 жовтня 1843 р.

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/123682.html

1.9.33 Із спогадів А. Козачковського (2007-12-11 12:00)

* *

Некоторые укоряли его в пьянстве. Два раза, в день его именин и на свадьбе, где мы были

шаферами, я видел его пьяным в такой степени, в какой приходится быть, к случаю, и трезвым

людям...
Насколько Шевченко способен был увлекать даже незнакомое общество, доказательством сможет

служить следующий случай, рассказанный мне двумя его знакомыми: в самом начале приезда его

в Малороссию один из его приятелей завез его к генеральше Т. Г. К *.
Кажется, это был день ее именин, на который, кроме местного общества из нескольких уездов,
съезжались к ней знакомые из Петербурга и Москвы, — около двести особ. В это блестящее

собрание Шевченко явился почти никому неизвестным. Не прошло часа после его приезда,
как среди русского и французского говора слышалась уже украинская речь, а через несколько

часов остановились танцы и хозяйка, почтенная за 60 лет старуха, увлеченная почти всеобщим

настроением гостей, исполнила с Шевченком народную украинскую «метелицю».

А. Козачковский, Из воспоминаний о Т. Г. Шевченке, газ. «Киевский телеграф», 1875, № 25.
[Див. [1]текст і [2]переклад]

Тут помилка; треба Т. Г. В. — Тетяна Густавівна Волховська.

* *

Може, ти читав Шевченкових «Кобзаря» і «Гайдамаки», щирий, кебетний хлопець, щира душа.
Він хотів дуже познакомицця з тобою, як ти приїдеш в Петербург, та, мабуть, не вдалось, бо чув,
що ти скоро повернув з Петербурга. [...] Сенковський в бібліотеці не знав як хвалить Чари. У

мене були вони, та Шевченко, нехай здоров буде, закабалив їх.

Із листа А. О. Козачковського до О. Бодянського від 18 квітня 1843 р. «Україна», 1930, березень
— квітень, стор. 132-133. [ІЛ. Ф. 99. № 86. Арк. 173.]

Сам Козачковський познайомився з Шевченком наприкінці 1841, або на початку 1842 p., бо вже 23
квітня 1842 р. згідно з формуляром його призначено лікарем до Курську.
* Чары, или несколько сцен из народных былей и рассказов украинских, соч. Кирила Тополи, М.,
1837. Сенковский — редактор першого «товстого» журналу в Росії «Библиотеки для Чтения»,
відомий тоді також під псевдонімом — барон Бромбеус.
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* *

Серпня 8. Помер у Харкові Г. Квітка-Основ’яненко.

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/vosp19.htm

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/spog19.htm

1.9.34 Із листа кн. Рєпніної до Шарля Ейнара. 27 січня 1844 р. (2007-12-11 18:00)

* *

Однажды в прошлом году, в июле я вышла в сад с мамою; было, вероятно, часов шесть; она
была в своей большой шляпе с абажуром, как всегда, а я не глядела кругом, так что мы не

замечали, что делалось на небе. Мы не прошли и ста шагов, как встретили Капниста 1 с каким-то
незнакомым мне человеком. Капнист говорит нам: «Ведь собирается сильная гроза, взгляните
на небо». Действительно, большие черные тучи, казалось, были готовы разразиться над нашей

головою. Однако мама не сдавалась: может быть мы еще успеем обойти лужок, — лужками

в русских садах называются сенокосные луга. Пока шли эти переговоры, гроза надвинулась и

разразилась, пошел крупный дождь, Капнист схватил мамину руку и побежал, я храбро следовала
за ними шагом, а незнакомец остался... Когда мы пришли домой, Капнист вернулся в сад за своим
знакомым; я вышла на мамин балкон и скоро увидала, как они возвращались мокрые насквозь.
Капнист, поселившийся у нас на часть лета ради своего больного сына, попросил разрешения

провести своего знакомого, художника, в гостиную, чтобы показать ему картины; разрешение,
конечно, было дано, и в ту минуту я узнала только, что это художник-живописец и поэт, причем
даже больше поэт, нежели живописец, и что зовут его Шевченкой. Запомните это имя, дорогой
учитель, оно принадлежит к моему звездному небу. Вечером Капнист один пришел к чаю, и с тем
очаровательным выражением, которое делает его красивым наперекор его уродству, принялся
рассказывать нам о Шевченке, об его оригинальности, о том, что он поэт даже в своих внешних

ухватках. Теперь, для того чтобы мой дальнейший рассказ был хоть сколько-нибудь понятен, я
должна вкратце изложить вам его биографию. 25 февраля 1814 года в Киевской губернии, в селе
Чигирин, игравшем видную и славную рось в истории Малороссии, бывшем резиденцией Богдана

Хмельницкого, одного из гетманов и героев Украйны, родился в бедной крестьянской хижине

ребенок, которому было дано имя Тарас по святому того дня. Это начало очень хорошо идет

к биографии поэта, но та крестьянская хижина не была похожа на хижины кантона Во, и этот

крестьянин, которому его жена родила сына, не был Кошаром; это был бедный крепостной. Вы,
благородный сын свободной страны, едва-ли можете понять во всем его объеме страшный смысл

этого слова. Этот-то мальчик Тарас и есть гениальный поэт Шевченко, которого вымочил дождь
в Яготине. О, дорогой учитель, никакое перо не способно изобразить противоположность этих

двух слов, которых я никогда не решилась бы сопоставить, если бы писала об этом не вам, — да

и теперь моя рука не так тверда, как обыкновенно. Эти два слова: Шевченко — и крепостной, о
ужас! Господи! где еще так нужны человеку вера, надежда, убеждение, что следует все переносить
из любви к Богу, как в этой несчастной стране! Словом, в четырнадцать лет у Шевченки уже

не было ни матери, ни отца; оставалась в живых только мачеха, злая, как почти все мачехи. У

него были три сестры и два брата. Он бежит — сперва в Вильну, около того времени, когда
вспыхнула польская революция, затем в Варшаву, затем в Петербург. Здесь он, без руководителя,
набрасывается на знание и поглощает его урывками, беспорядочно, но страшное имя все тяготеет
на нем. Тут случилась ужасная вещь — я не могу рассказать о ней коротко, и вот, несколько
художников и один из наших поэтов, Жуковский, заинтересовались им и выкупили его. Какой

позор! О, Господи! имей я какую-нибудь власть, я знаю, что я сделала бы! Так наконец он стал

человеком для других; по существу человеком он был давно, пройдя через горнило неслыханных
страданий. Он сделался художником по совету одного человека, принимавшего в нем участие,
и поэтом потому, что родился им. Все это и многое другое я узнала в подробностях уже после
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того, как познакомилась с ним. Затем я уехала с родителями в Седневу 2. В наше отсутствие

Шевченко снова побывал в Яготине 3, у моего брата и моей невестки, чтобы посмотреть портрет

папы, писанный Горнунгом 4, так как ему заказали две копии этого портрета. Уезжая, он обещал
еще раз приехать на две недели. В. Н. Репнина 5, Письмо к Шарлю Эйнару 6 от 27 января

1844 г., «Русские пропилеи», т. 2, 1916, стор. 203 — 205. 1 Капніст Олексій Васильович (1796 —
1869) — поміщик, син російського письменника В. В. Капніста (1757 — 1823), приятель Рєпніних,
притягався до слідства в справі декабристів. Шевченко познайомився з ним у 1843 р., бував у

його маєтку в с Яблуневому на Полтавщині. 2 Седнів — стародавнє містечко Городнянського

повіту, Чернігівської губ. (за сучасним адміністративним поділом с Седнів — Чернігівського

району). Вперше Шевченко побував у Седневі на початку 1846 р., завітавши до маєтку А. І.
Лизогуба. В Седневі Шевченко написав поему «Відьма», передмову до невиданого «Кобзаря»
1847 р., намалював краєвиди Седнева, портрети І. І. та А. І. Лизогубів. 3 Яготин — містечко

Пирятинського повіту, Полтавської губ. (за сучасним адміністративним поділом — районний

центр в Київській обл.). Вперше Шевченко був у Яготині в червні 1843 р., де з перервами жив у

маєтку кн. М. Г. Рєпніна до 10 січня 1844 р. До Яготина поет навідувався і пізніше та спинявся
на короткий час. 4 Горнунг Йозеф (1792 — 1870) — швейцарський художник, майстер історичного
живопису, графік і портретист. В Яготині Шевченко зробив копію портрета кн. М. Г. Рєпіна,
написаного Горнунгом в 1841 р. під час перебування Рєпніна в Швейцарії. 5 Рєпніна Варвара

Миколаївна (1808 — 1892) — дочка кн. М. Г. Рєпніна-Волконського. Друкувала статті в журналі
«Русский архив», залишила спогади про Гоголя. Була близько знайома з Шевченком, високо

цінила його талант, допомагала розповсюджувати його «Живописную Украину», піклувалась про
поліпшення долі поета під час його заслання і довгий час листувалася з ним. Рєпніна брала

участь в упорядкуванні могили Кобзаря. Француженка Рекордон — приятелька Рєпніної. 6 Ейнар

Шарль — духовник В. М. Рєпніної, з яким вона познайомилась у Женеві і листувалась. Це
листування вперше опубліковане М. О. Гершензоном у збірнику «Русские пропилеи» за 1916 р.

Див. [1]продовження. [2] Родина Рєпніних. Фото 1839.

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/130078.html

2. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/tYD6IeFctzr4owSUhQ7dag?feat=embedwebsite

1.9.35 (2007-12-12 06:00)

[1]Кониський О. Я. Тарас Шевченко-Грушівський: Хроніка його життя [До укінчення Академії

художеств, стор. 10]

IV

Бажання видавати малюнки історичної і живої України неминуче повинно викликати і викликало у

Шевченка бажання і навіть потребу побачити власними очами історичні останки України і зробити

з них малюнки власними руками. Та й бачив він живу Україну давно, бачив її геть не на всьому
обширі, а на невеличкому простороннищі свого рідного кутка і дивився тоді іншим поглядом,
поглядом людини майже темної, поглядом крепака неосвіченого. До такого бажання художника-
патріота натурально єдналося і друге, ще, може, глибше, бажання чоловіка— подивитися на рідне

село, на батьківську стріху, обняти, пригорнути до свого лона вольного серце дорогої сестри-
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крепачки і любих йому рідних братів, Микиту і Йосипа, безталанних крепаків. Певна річ, що
Тараса не могла не тягти на Україну непоборена, властива людям, найпаче українцям, сила

бажання подивитися на ті стежки і шляхи, «де ходив він малими ногами», на той «тихий, журливий,
обсаджений вербами та калиною ручай», де він купався, на двір батьківський, на леваду, на могилу
і на все те інше, де так хмуро минав його вік дитинний. Подорож на Україну задумав Тарас,
певне, ще року 1842, бо в січні р. 1843 він з Петербурга, як вже я згадував, [2]писав до Грицька

Тарновського: «Сновигаю я по оцьому чортовому болоту та згадую нашу Україну. Ох коли б то

мені можна було приїхати до солов’я 252, весело б було, та не знаю. Спіткали мене прокляті кацапи
так, що не знаю як і випручаться. Та вже ж, як-небудь вирвуся хоч після Великодня і прямісенько
до вас, а потім вже дальше» 253. Нема у мене жодної звістки, щоб запевне можна було визначити
коли не день, так хоч місяць виїзду Шевченка з Петербурга і приїзду в Качанівку до Тарновського;
певне тільки те, що в кінці червня, як каже Чужбинський, Шевченко був уже в Пирятинському

повіті у селі Мосівці на балу у Вільхівської, куди привіз його Гребінка. Могло бути, що й з

Петербурга він поїхав укупі з Гребінкою просто до його в Убіжище (хутір в Пирятинському повіті,
недалеко від Мосівки). В такому разі треба думати, що вони виїхали з Петербурга, де Гребінка
учителював, з початку червня, коли скінчилися вже шкільні роботи. Може, вони спершу приїхали

вкупі в Качанівку, де літом звичайно з’їздилися учені, письменники і артисти. З Качанівки, може,
спершу вони поїхали до Гребінки, а звідтіль в Яготин до Рєпніна і в Мосівку [3]до Вільхівської.
В усякому разі, річ певна, що влітку р. 1843 Шевченко спізнався з родиною князя Рєпніна. Ся

знайомість в житті Шевченка мала велику вагу і я мушу довше спинитися на сьому пункті. 252

Соловії в Україні починають співати під кінець квітня. 253 [4]Основа. — 1862. — [Кн. V. — С. 5].
Коментар ...щоб запевне можна було визначити коли не день, так хоч місяць виїзду Шевченка

з Петербурга... — Шевченко їхав у відпустку разом з Є. Гребінкою та його сестрою, ймовірно,
виїхали вони з Петербурга 19 травня 1843 р. (Шевченко був звільнений у відпустку 11 травня, а
Гребінка — 17 травня; найближчий день відходу пошт Білоруським трактом був 19 травня); вони
їхали через Гатчину, Лугу, Порхов, Великі Луки Гомель, Городню, Чернігів, Ніжин, Монастирище,
Ічню — у Качанівку; з Гребінками Шевченко розлучився у Ніжині (Жур П. В. Літо перше: З

хроніки життя і творчості Тараса Шевченка. — К., 1979. — С. 14 — 26). З Качанівки Шевченко

поїхав до Києва, згодом, у червні 1843 р., — у рідну Кирилівку, як доводить П. Жур у згаданій

монографії; наприкінці червня заїхав до Є. Гребінки на його хутір «Убіжище» під Борзною, а з
ним разом 29 червня приїхав у Мосівку; не пізніше 14 липня він був уже в Яготині (там же, с.
121), найімовірніше — 2 липня, а наступного дня залишив Яготин і поїхав у с. Березову Рудку до
Закревських. [5]Попередня [6]Наступна

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/4899.html

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/109085.html

3. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/117845.html

4. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/109085.html

5. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/109513.html

6. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/119536.html

1.9.36 12 грудня 1857 року (2007-12-12 12:00)

12 [декабря]

Сегодня видел я на сцене «Станционного смотрителя» Пушкина. Я был всегда против переделок,
и эту переделку пошел смотреть от нечего делать. И что же: переделка оказалась самою

мастерскою переделкою, а исполнение неподражаемо. В особенности сцены второго акта и

последняя сцена третьего были так естественно трагически исполнены, что хоть бы и самому

гениальному артисту так впору. Исполать тебе, господин Владимиров. Исполать тебе и тетенька
Трусова, ты так естественнозло исполнила роль помещицы Лепешкиной, что сама Коробочка

перед тобой побледнела. Вообще ансамбль драмы был превосходен, чего я никак не ожидал. И
если бы не усатые отставные гусары-помещики пьяные шумели в ложе, то я вышел бы из театра

совер[шенно доволен].
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Кстати о помещиках. Их теперь нахлынуло в Нижний на выборы видимо и невидимо. И все

без исключения с бородами и усами, в гусарских, уланских и других кавалерийских мундирах.
Пехотинцев и флотских незаметно. Говорят между собою только по-французски. Пьянствуют

и шумят в театре и, слышно, составляют оппозицию против освобождения крепостных крестьян.
Настоящие французы!

12 грудня

...видел я на сцене «Станционного смотрителя» Пушкина. — Сценічну переробку повісті О. С.
Пушкіна здійснив Микола Іванович Куликов (псевдонім — Н. Крестовський; 1812 — 1891) —
російський драматург, актор і режисер.
...тетенька Трусова... — Трусова Єлизавета Агафонівна (1803 — 1859) — російська драматична

актриса. Усе життя грала на сцені Нижньогородського театру. Шевченко бачив її в ряді ролей,
зокрема і в ролі поміщиці Лєпьошкіної, відсутньої в повісті О. С Пушкіна, але дуже колоритної в
п’єсі.
Коробочка — персонаж поеми М. В. Гоголя «Мертві душі».

Варіанти:
нахлынуло в Нижний на выборы видимо и невидимо. / нахлынуло в Нижний видимо и невидимо

Попередній запис [1]10 грудня

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/117732.html

1.9.37 (2007-12-12 18:00)

[1]Кониський О. Я. Тарас Шевченко-Грушівський: Хроніка його життя [До укінчення Академії

художеств, стор. 11]

Князь Микола Рєпнін був в 30-х роках українським генерал-губернатором і належав, як і Грицько
Тарновський, до тих українських панів, що вміли єднати свій аристократизм з новим прямованням і

з властивим Україні демократизмом. Людина високоосвічена, гуманна, справедлива і яко генерал-
губернатор доволі популярна в народі, князь Рєпнін попав в неласку у царя Миколи і мусив

доживати свого віку в своїх добрах в містечку Яготині, Пирятинського повіту 254. Д. Чалий

розповідає, що Рєпнін, знаючи про художественний хист Шевченка і довідавшись, що Шевченко

приїхав на Україну, покликав його в Яготин намалювати список з його патрета 255. Невідомо

звідкіль д. Чалий взяв оцю звістку. Професор Стороженко доводить, що вона непевна 256 і з уст

доньки Рєпніна, княжни Варвари, що була щирим другом нашого Кобзаря, зовсім інакше переказав

про першу знайомість Шевченка з родиною Рєпніних. Грицько Тарновський прохав Шевченка

намалювати йому патрет з князя Рєпніна. Загальний знайомий Тарновського і Рєпніна дідич О. В.
Капніст влітку р. 1843 поїхав з Шевченком в Яготин. З першого разу Шевченко зробив на Рєпніних

вражіння вельми симпатичне. Він поводився скромно, просто і з великою самоповагою. Не було
в йому бажання виставлятися з своїм поетичним призванням, ні бажання підлабузнюватися під

тон загальний. Першими днями він трохи варувався; але ж щирість і привітність, що панували в
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домі Рєпніних, небавом обгорнули його і розвіяли його здержливість. Чуючи серцем, що округи

його люде добрі, що вони симпатизують йому, Тарас підбадьорився, зняв живу бесіду і почав

співати українські пісні. Відомо, що спів його робив на слухачів вплив глибокий. Княжна Рєпніна,
споминаючи Шевченкові пісні, казала, що задушевність їх дивувала. М’який Тарасів голос, баритон
з високими нотами теноровими, лунав журбою і мимоволі западав глибоко в душу. Ласкава
привітність родини Рєпніних, що єднала в собі аристократизм породи з аристократизмом духовим,
з високістю ідей і почуття, чарівливо вплинула на Тараса і він згодився лишитися погостювати у

Яготині у Рєпніних. Тоді-то він сприятелився з прекрасною розумною княжною Варварою, котра,
нехтуючи людськими забобонами, сміливо простягла руку через ту безодню соціальну, що лежала
між нею і Шевченком. Родина Рєпніних, найпаче Варвара Миколаївна, що стала потім близьким

другом, сестрою і сумлінням поета, уміла цінувати в Шевченку чоловіка внутрішнього і не вагалася

признати рівнею собі колишнього крепака 257. Мабуть, в перший приїзд в Яготин Шевченко не

вельми довго був у Рєпніних, бо того ж року він був «і в Межигорського Спаса, і на Хортиці, і скрізь
був і все плакав, бачучи, як сплюндрувала нашу Україну катової віри німота з москалями; бодай
вони переказилися» 258. Треба думати, що до Яготина кілька разів за те літо навідувався Тарас,
виїздив, куди йому подобалося, і знов вертався до Рєпніних яко бажаний гість. 254 Князь Рєпнін

двічі вдавався до царя з щирою порадою — раз з докладом, вдруге з листом р. 1831, вказуючи на
неминучу потребу полегкостей задля України і доводячи тяжке бідовання її від непомірно великих

податків. Див.: Русск[ую] старину р. 1888. — Кн. III. — С. 776. — 1896. — Т. 88. — Кн. X
— XII. — С. 62 — 64. 255 Чалий, с. 41. 256 [Стороженко Н. И.] Первые четыре года ссылки

Шевченка. — Киев[ская] стар[ина]. — 1888. — Кн. X, — [С. 2 — 3]. 257 Ibidem. — [С. 3].
258 [2]Лист до Кухаренка від 26 листопада 1844 р. — Див.: [Правда. — 1895. — № 74. — С.
143. Лист помилково датований 20 листоп.]. Коментар ...того ж року він був «і в Межигорського

Спаса і на Хортиці...» — У Межигорському монастирі коло Вишгорода під Києвом поет побував

разом з П. Кулішем та О. Сенчилом-Стефановськм близько середини червня 1843 р., під час

згаданого відвідання Києва, про що свідчить запис, зроблений П. Кулішем в альбомі Шевченка

1839 — 1843 рр. під власним записом пісні «Да все луги, все береги...»: «1843, іюня 13, вночі на
плоту, на Дніпрі против Межигорського монастиря» (VII.№ 193. — С. 10). Подорож на Хортицю

поет відбув, як доводить П. Жур, у першій половині вересня, виїхавши з Яготина 3 — 5 вересня;
маршрут пролягав поштовими кіньми через Пирятин — Лубни — Хорол — Кременчук (тут по

наплавному мосту поет перебрався на правий берег Дніпра) — Катеринослав — Олександрівськ

— Нікополь — с. Покровське, що стояло на місці Нової Січі, зруйнованої за наказом Катерини II
1775 р. військами генерала П. А. Текелія. Імператриця подарувала ці землі генерал-прокурору
князю Вяземському, а з 1802 до 1861 р. їх власником був придворний банкір Штигліц, той самий

«мудрий німець», що садив на угноєній козацькою кров’ю землі картопельку. Звідси поет поїхав у
рідну Кирилівку (П. Жур. — Там же. — С. 141 — 154). [3]Попередня [4]Наступна

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/4899.html

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/159093.html

3. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/118871.html

4. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/119629.html

1.9.38 (2007-12-13 06:00)

[1]Кониський О. Я. Тарас Шевченко-Грушівський: Хроніка його життя [До укінчення Академії

художеств, стор. 12]

Червня 29 того ж 1843 р. бачимо Шевченка у селі Мосівці на балу у дідички Тетяни Вільхівської.
У Мосівку до Вільхівської, розповідає Чужбинський 259, з’їздилися на балі пани з Полтавщини, з
Чернігівщини і з Київщини; інші приїздили на кількох екіпажах з цілим поїздом слуг; жили по

кілька день, їли, пили, гуляли, танцювали, грали в карти і «роз’їздилися до 15-го січня» — день

іменин Вільхівської. Р. 1843, як каже Чужбинський, Вільхівській було вже 80 років ; майже сліпа
вже була вона, а проте загарливо любила гру в карти. Сама вже не спроможна була грати, а
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проте цілі ночі просиджувала біля тих, що грали. Вона тоді вже й на пам’ять вельми підупала;
більшості своїх гостей, — а їх з’їздилося чоловіка 200, — вона й зовсім не знала. Балі Вільхівської
були для України ніби той Версаль. Величезна зала на два світи, старосвітська мебель, зеркала і
занавіски XVII віку, квітки, тиск панства, прибраного в розкішну послідньої моди одежу — все оце

було незвичайно інтересним. В оцьому Версалі, додам я від себе, був, властиво кажучи, вертеп
панської деморалізації. Тут пани [не] тільки проїдали і пропивали піт і працю своїх кріпаків, але й
не гидували обігрувати в карти стару, сліпу, бездітну Вільхівську і, коли у неї нічим було платити,
брали в неї векселі. Коли Вільхівська померла, в Прилуцькому повітовому суді вже за моєї пам’яті
рр. 1855 — 1856 провадився величезний процес про довга небіжки. Такі пани, як Василь Петрович
Тарновський, граф де Бальмен, Селецький і ін. подали в суд векселі Вільхівської на кілька десятків
тисяч, «позичених» у них сліпою 80-літньою бабусею! Здається, Мосівку і всі інші добра Вільхівської

продано на ліцитації, щоб заплатити оті «версальські позики». До Вільхівської привіз Шевченка

Гребінка, сам пирятинець і близький сусіда мосівський. Гості Вільхівської сподівалися, що 29-
го червня приїде і Гребінка, а його знали вже яко письменника. І от після снідання прибув

Гребінка і з ним незнайомий нікому мужчина, середнього зросту, коренастий; з першого погляду
твар його здавалася звичайною, але очі світилися таким розумним і виразним світом, що я,
каже Чужбинський, мимоволі звернув на його увагу. Гребінка був знайомий з Чужбинським, вони
вчилися разом у Ніжині і вкупі тоді кватирували. Привітавшись з Чужбинським, Гребінка взяв

його за плечі, пхнув до свого товариша і познайомив їх 260. Той приїзжий був Шевченко. Року

1843 Шевченка знали вже українські пани з його «Кобзаря». Звістка про приїзд Шевченка в один

мент оббігла усіх гостей Вільхівської. В залі усі гості, навіть чепуристі пані, що інакше як не по-
французькому не балакали, дак і вони були зацікавлені. Біля дверей у залі цілим тиском дожидали

гості Вільхівської нашого поета, щоб повітати. Знати було, що його зрушило, схвилювало таке

блискуче повітання. Своїм звичаєм, Шевченка представили господині дому. Цілий день загальна

увага гостей була звернена на поета. Шевченко небавом став з усіма як своя людина і був наче

дома. Чимало вродливенького жіноцтва читало йому з голови його власні твори 261. Така-
то велика, така міцна сила рідного слова! Воно, наче горячим духом огню, розтоплює, немов
віск той, навіть заскориніле серце; чистим мителем обмиває на душі бруд антинаціональний і

попсований організм духовий лагодить і гоїть, а на духові і моральні виразки впливає незримою

цівкою цілющого бальзаму животворного! О велика-превелика вага і міць рідного слова! Баль,
своїм звичаєм, повинна була розпочати сама господиня танцем в першій парі з гостем, якого
вважали найзнаменитішим. Таким гостем усі уважали Шевченка, але 80-літня Вільхівська не

спроможна була танцювати. Шевченко сказав, що, опріч господині, він ні з ким не піде танцювати.
Погодилися на тому, що Шевченко вдарить трепака, а Вільхівська, сидячи в фотелю vis-a-vis,
буде притупцьовувати 262. Сієї звістки я не подаю яко певної; опріч того, що вона трохи чудна.
Чужбинський не згадує про неї ніже єдиним словом; а вже ж не забув би він про такий випадок.
259 [2][Чужбинский А. С] Воспоминания о [Т. Г.] Шевченке. — Петербург. — 1861. — [С. 4 —
6]. 260 Ibidem. — [С. 6 — 7]. 261 Ibidem. 262 [Шигарин Н. Воспоминания киевлян о Шевченко

и его времени.] — Библ[иотека] запад[ной] полосы России. — 1880. — Т. 1. — С. 12 — 17.
[3]Попередня [4]Наступна

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/4899.html

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/117845.html

3. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/119536.html

4. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/120108.html

1.9.39 13 грудня 1857 року (2007-12-13 12:00)

13 [декабря]

Получил письма от Щепкина и от Лазаревского. Старый друзяка пишет, что он приедет ко мне

колядовать на праздник. Добрый, искренний друг! Он намерен подарить несколько спектаклей

нижегородской публике. Какой великолепный праздничный подарок!
Лазаревский между прочим пишет, что он получил на мое имя 175 рублей через Льва
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Жемчужникова, с оговоркой — не объявлять мне своего имени. Жертва тайная, великодушная!
Чем же я заплачу вам, добрые, великодушные земляки мои, за эту искреннюю жертву? Свободной,
искренней песней, песней благодарности и молитвы!
Сегодня же принимаюсь за «Сатрапа и Дервиша», и если Бог поможет окончить с успехом, то
посвящу его честным, щедрым и благородным землякам моим. Мне хочется написать «Сатрапа»
в форме эпопеи. Эта форма для меня совершенно новая. Не знаю, как я с нею слажу?

13 грудня

Получил письма от Щепкина и от Лазаревского. — Йдеться про листи М. М. Лазаревського від
9 грудня 1857 р. та М. С Щепкіна від 11 грудня 1857 р. (Листи до Тараса Шевченка. — С. 94 —
95).

Варіанти:
Он намерен подарить несколько спектаклей / Он намерен дать н[есколько спектаклей]
175 рублей через Льва Жемчужникова / а 175 рублей де[нег] б 175 рублей от

1.9.40 (2007-12-13 18:00)

[1]Кониський О. Я. Тарас Шевченко-Грушівський: Хроніка його життя [До укінчення Академії

художеств, стор. 13]

Після вечері, читаємо далі у Чужбинського, одно веселе товариство мужчин взяло Шевченка до

себе в світлиці, принесли сюди доволі напоїв і тут справляли гучні привітання Тарасові. Тарас
признався Чужбинському, що не сподівався на такий привіт від панів. Що ж то за товариство

було? З кого воно складалося? Се було «общество мочемордия»; на чолі його стояв дідич

Пирятинського повіту Віктор Закревський. В лексиконі товариства не було слова: «пити».
Замість того уживали вираз «мочити морду». Товариші називалися «мочемордами» і титуловалися
відповідно «заслугам», себто відповідно тому, хто скільки випивав: чим більш хто з товаришів

спроможен був випити, тим вище був і титул його; починаючи з мочемордія, високомордія і

доходячи до «высокопьянейшества». За щире усердя були й нагороди, нібито ордени: «сиволдай
в петлицю, бокал на шию і велика пляшка через плече». Були і дні призначені, щоб справляти

свято на честь Бахуса. От як скликали «мочеморд» на святковання: бас ревів: «Ром! пунш!! ром!
пунш!!»; тенори гукали: «Полпиво, глинтвейн!», а дишканти співали: «Біла, красна, сладка водка!»
Зійшовшись, великий магістр держав промову, яка личила, а по промові справляли «мочемордіє»,
себто випивачку. Хоча мочеморди жодним напоєм не бридили, одначе сущий мочеморда не

повинен був уживати простої горілки; пити треба було «настоянку». Якщо ж не траплялося

настоянки справжньої, треба було вкинути в чарку з горілкою чи в пляшку хоча яку-будь монету,
наприклад, хоч сороківку (10 копійок) і виходила «настоянка». Голова товариства Закревський

носив титул «високоп’янійшества і мав орден «велику пляшку через плече». Закревський служив

колись в гусарах, був людина розумна і благородна; з крепаками поводився незвичайно сумирно.
Чужбинський додає, що товариство «мочеморд» складалося взагалі з людей розумних, гуманних і
благородних. Се були люде, котрі в тодішній сфері не знаходили собі роботи і єдиною «усладою»
вважали похмілля, становлячи собі девізом: «in vino veritas» 263. Звісно, з нашого погляду,
не великого треба було розуму, гуманності й благородства на те, щоб пропивати піт і тяжку
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працю крепаків, але ж не можна і осуджувати строго мочемордів: раз, що то був час, коли
пригніченість життя і духу за царя Миколи були доведені до високого ступня і коли дійсне

приватній ініціативі в сфері життя громадського не можна було, як кажуть, і носа показати.
Се був той час, коли безпечно тільки й можна було справляти «мочемордіє» да співати під ту

«катеринку», що грала тільки «три родные песни». «Мочемордіє» було консеквентним продуктом

тієї «всеросійської» культури, що йшла «зверху вниз», з столиці на села. Хоч ще з часів Володимира
Святого було «веселие Руси пити», одначе згадаймо, що першим організатором грандіозного

типічно «самобытного» мочемордія був цар Петро Великий. Організацію «всепьянейшего собора»
Семевський, не вгадаю, чи для цензури тільки, чи щиро, вважає продуктом «Петрового юмора».
Може!.. Одначе «юмор» той був міцний, коренистий. «Змолоду і до кінця свого віку Петро

Великий раз-нараз працював над поліпшенням статутів «Всепьянейшего собора» 264. Далі

згадаймо, що через увесь XVIII вік червоною ниткою переходить по історії Росії простовання

російських реформаторів і політиків великих і малих до асиміляції України, до повного, хоча й

проквільного скасовання на Україні автономії і до повного роз’єднання маси українського народу з
українською старшиною і духовенством, тими двома шарами, що, щоб не казали про їх, а були таки
вони українською інтелігенцією. Закріпостивши український народ, зробивши старшину українську
«благородным российским дворянством», давши їй право продавати людей «наравне со всякою

недвижимою собственностью», скасувавши виборне духовенство і принцип вибору, реформатори,
найпаче «венценосная благодетельница Украины» Катерина II, геть чисто роз’єднали на Україні

інтелігенцію з народом і викопали між ними страшенну безодню: по один бік безодні стояли

люде, по другий — пани; мостом між ними булр тільки самовластя панів, поліції і т. ін. органів
та повне безправ’я народу. Болячку роз’єднання і недовір’я людей до панів щодня роз’ятрювало
«двуязычие». Колишні народні школи були скасовані. Нових майже не заводили, а коли й заводили,
так з чужою мовою, і школи ті простували плодити народних п’явок-писарів. Україну повила

темнота! Навіть вищі школи, як-от ліцей у Ніжині, по закону р. 1840 після поганих доносів

Михайла Білевича 265 (Русин з Бистриці), а потім і інших, повернули на школу бюрокра-. тизму,
де студенти пильнували стежити майже тільки «Свод законов Российской империи». Така реформа
посприяла між іншим не тільки темноті, а й тому, що і серед студентів ліцея, дітей переважно

української лівобережної шляхти, завелося «мочемордіє». І дійшло воно до того, що одночасно

з пирятинськими «мочемордами» і ніжинські студенти ...Шкода Иван, Менестрель и баян, Наш
Конисский, Шрамченко, Макаров Напивались со мной 266 До того, что порой Принимали людей

за омаров. Таким чином, і пирятинські «мочеморди» були тільки «дітьми свого часу». Не можна
не жалкувати їх, але не по правді було б осуджувати і ганьбити. Дак ото в світлицю до голови

мочемордів Закревського покликали і Шевченка. «Зібралося туди кілько чоловіка сущих мочеморд
і ради знайомості з Шевченком гуляли до самого світу». В Мосівці Шевченко перебував два дні.
Потім приїздив в село Ісківці Лубенського повіту до Чужбинського і в гурті з ним їздив і до інших

знайомих. На жаль, Чужбинський не назвав в своїх споминках нікого з тих «інших» знайомих, а
через те навіки пропав слід, у кого тоді ще бував Шевченко. 263 Ibidem. — С. 8 — 9. [«Істина
в вині»]. — Ред. 264 [Семевский М. И.] «Слово и дело». — [1700 — 1725. — Спб, 1884].
— С. 286 — і далі — [280 — 334]. 265 Гимназия высших наук и Лицей князя Безбородько. —
Петербург, 1881. — С. 57 — 117. Коментар ...навіки пропав слід, у кого тоді ще бував Шевченко.
— Окрім відвідування Ісківців — маєтку О. С. Афанасьєва-Чужбинськго, Шевченко був у с.
Линовиці, що належала де Бальменам, у Лубнах, у маєтку П. Лукашевича Березані, у Качанівці в
Г. Тарновського, знову в Яготині, звідки поїхав на Запоріжжя. [2]Попередня [3]Наступна

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/4899.html

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/119629.html

3. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/120560.html

1.9.41 (2007-12-14 06:00)

[1]Кониський О. Я. Тарас Шевченко-Грушівський: Хроніка його життя [До укінчення Академії

художеств, стор. 14]

717

http://community.livejournal.com/ua_kobzar/4899.html
http://community.livejournal.com/ua_kobzar/119629.html
http://community.livejournal.com/ua_kobzar/120560.html


З споминок Чужбинського знати, що пани радо вітали Шевченка і один перед другим кликали

його до себе. «В Лубнах один пан покликав нас, — розповідає Чужбинський, не йменуючи того

пана, — обідати. Ми прийшли доволі ще рано. В прихожій на лавці дрімав слуга. Господар,
визирнувши з дверей і помітивши, що слуга спить, розбудив його по-своєму власною рукою. Тарас
почервонів, надяг шапку і пішов геть собі. Скільки не прохали його, він не схотів вернутися. За
те ж пан той, людина темна, і пімстився потім і немало горя заподіяв нашому поетові» 267.
Їздячи тоді з Шевченком, Чужбинський спостеріг, що Тарас, хоча і здавався людиною одвертою,
але не любив висловлюватися. Раз якось восени, п’ючи чай на селі у Чужбинського, Тарас почав
розказувати йому своє минуле життя, розказував до світу і «тоді тілько, — каже автор споминок,
— я вповні зрозумів Шевченка» 268. Ледві чи було воно так справді, як розповідає Чужбинський!
Коли б Шевченко розповів йому своє минуле життя, так чом же Чужбинський не розповів того

в своїх споминках? Кожному геть інтересніше б було довідатися від Чужбинського про життя

Тараса в кріпацтві у Енгельгардта і у Ширяєва, ніж про те, як автор споминок і Шевченко

пили уночі чай! Що Афанасьєв-Чужбинськи вельми любив чай, і той чай, властиво самовар,
надавав йому натхнення поетичного, про се розповів нам і сам Шевченко в своєму журналі. Так
він пише: «Самовар своїм сичанням підбиває до діяльності. Самому на собі не довелося мені

зазнати впливу самовара, а запевнився в сьому чарівному впливі на других. Во дні они був у мене
приятель Афанасьєв-Чужбинськи. Р. 1846 доля звела нас в «Царгороді» (готель в Чернігові).
Доля затягла мене в Чернігів в справах моєї служби 269, а його, як він сам казав, поривання
серця. Я знав його за невпинного і невиводного віршотворця, але я не відав, яка потайна підойма
надає руху тому невтомному натхненню його. Оцією підоймою був йому самовар. Спершу я

тямив: чому мій товариш не робить так, як я, що коли забажаю чаю, так кажу подати собі з

буфету, а він ні; він каже подати собі самовара. А потім вже бачу, що він загадує подати собі

не самовар, а натхнення. Спершу я дивом дивував: звідкіль у його, з якого джерела випливають
отакі довженні вірші, а потім бачу: еге, скринька відмикається дуже просто... Вкупі з ним ми

прожили великий піст. Не було в Чернігові панночки або молодиці, навіть старої баби, щоб він не
написав їй в альбом віршів; та не на чотири рядки (він дрібницею нехтував), а величезну ідилію,
а коли у якої чарівниці бракувало альбому, так він тоді на шістьох чи й більш аркушах просто

підносив найсентиментальніше посланіє» 270. От через що я й певен, що Чужбинський помилився,
думаючи, що він спізнав Тараса внутрішнього, спізнав його душу і сприятелився з Шевченком.
Знаючи, якої Шевченко був думки про Чужбинського яко про чоловіка і про його кебету поетичну,
ледві чи можна йняти віри і тому, щоб Шевченко радився з ним про свої твори, хоч, наприклад,
і про «Тризну». Яко поета Шевченко уважав Чужбинського другим Тредьяковським, а щодо

приятельства, так от його слова: «Пошли, Господи, усім людям такого друга, як Лазаревський,
але знівечи оту метлицю, що поросла на ниві благороднішого чуття і викорени таких друзяків, як
Афанасьєв, Борквіц 271 і Апрелєв» 272. Коли такої думки про Чужбинського Тарас тримався р.
1857, так не трудно гадати, що 14 років назад, коли вражіння від Чужбинського було зовсім свіже,
вона не була ліпшою, а певніш, що була гіршою. 266 З Н. Гербелем, годованцем того ж ліцея,
перекладчиком Шекспіра, Гете, Шевченка, Байрона і ін. (Див. його «Введение к поэме»; Ibidem.
— С. XCIX). 267 Воспоминания... — С. 11. [Див. [2]переклад] 268 Ibidem. 269 Шевченко служив

тоді в Археографічній комісії у Києві. Про се буде далі. 270 [3]Записки..., с. 43 [(Запис від 2 лип.
1857 р.)]. 271 Бархвіц. — Ред. 272 [4]Записки..., с. 43. [(Запис від 2 лип. 1857 р.)]. Коментар «В
Лубнах один пан покликав нас...» — особа невідома. П. Жур висловив припущення, спираючись
на народний переказ, що цим кріпосником міг бути офіцер Українського уланського полку Федір

Федорович Трепов, лютеранин за вірою і, певне, німець за походженням, батько петербурзького
генерал-губернатора часів першої російської революції — кривавого Д. М. Трепова, згодом —
варшавський обер-поліцмейстер (П. Жур. Літо перше..., с. 132). [5]Попередня [6]Наступна

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/4899.html

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/spog24.htm

3. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/38615.html

4. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/38615.html

5. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/120108.html
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6. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/121769.html

1.9.42 14 грудня 1857 року (2007-12-14 12:00)

14 [декабря]

Вечером отправился к старику Улыбашеву с благою целью послушать музыку. Старик прихворнул

и не принимал гостей. Возвращаясь домой, попалась мне на улице недавняя именинница и,
не совершенно против желания, затащила меня в маскарад. Явление редкое и оригинальное

в Нижнем. Это танцкласс Марцинкевича в Петербурге со всеми подробностями. Небольшая

разница в костюмах. Там пьяные черкесы заключают спектакль, а здесь просто офицеры с

помощию приезжих помещиков-французов. Одним словом, блестящий маскарад!

14 грудня

...танцкласе Марцинкевича в Петербурге... — другорядний розважальний заклад у Петербурзі 40
— 50-х років XIX ст.

Варіанти:
отправился к старику Улыбашеву с благою целью / отправился я с б[лагою целью?]

1.9.43 Запис у метричній книзі про народження племінника Шевченка. 20 вересня 1843
р. (2007-12-14 18:00)

№ 101. 1843 р., вересня 20. Запис у метричній книзі села Кирилівки про народження у брата Т.
Г. Шевченка — Й. Г. Шевченка сина Трохима

Метрическая книга, данная из Киевской духовной консистории Звенигородского духовного

правления села Кириловки в Богословскую церковь для записи родившихся, браком сочетавшихся

и умерших на 1843 год

Счет родившихся Месяц и день Имена родившихся

Мужска пола Женска пола Рождение Крещение Звание, имя, отчество и

фамилия родителей и какого вероисповедания Звание, имя, отчество и

фамилия восприемников Кто совершал таинство крещения Рукоприкладство

свидетелей записи по желанию

33 Сентябрь 18 20 Трофим Села Кириловки полковника Павла Васильевича

Энгельгардта крестьянин Иосиф Григориев Шевченко и его законная

первобрачная жена Матрена Григориевна, оба православного

вероисповедания Санкт-Петербургской Академии художеств вольный

художник Тарасий Григориев Шевченко и крестьянка Ирина Григориевна

Федора Бойченка жена Кириловской Богословской церкви священник Иоанн

Нестеровский с дьячком Лукою Ильичем
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ЦДІА УРСР, ф. 127, оп. 1012, спр. 2130, арк. 1139, зв., 1140. Оригінал.

1.9.44 Начерки. Травень-жовтень 1843 р. (2007-12-15 06:00)

[1] [2]

[3]

ПОСТАТЬ СЕЛЯНИНА ЗІ СПИНИ. ДЕРЕВО. Начерки. Олівець. [Н. р. V 1843].

720



[4]

ДЕРЕВА. Етюд. Олівець. [V-IX 1843].

[5]

ДЕРЕВА. Начерк. Олівець. [V-IX 1843].
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[6]

ХАТА БАТЬКІВ Т.Г. ШЕВЧЕНКА В с. КИРИЛІВЦІ. Олівець. [IX 1843].

http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7181.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev7181.htm

ХАТА БІЛЯ РІЧКИ. Олівець. [V-X 1843].
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[7]

КРАЄВИД З РІЧКОЮ. Олівець. [V-IX 1843].

[8]

НА БЕРЕЗІ. Начерк. Олівець. [Н. р. V 1843].
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[9]

1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/UYqnaj7X_JHTCciBGGuWew?feat=embedwebsite

2. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/Wm3kth6ZbJdb9Z-s22KFGQ?feat=embedwebsite

3. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/UT07rR7jfxyC-0ZSQTJARg?feat=embedwebsite

4. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7173.htm

5. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7167.htm

6. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7190.htm

7. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7175.htm

8. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7198.htm

9. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7192.htm

1.9.45 15 грудня 1857 року (неділя) (2007-12-15 12:00)

15 [декабря]

Через В. И. Даля получил письмо от Федора Лазаревского. Пишет он, что незабаром поедет

опять куда-то через Нижний, и просит меня не ездить в Балахну. Не поеду. Цур ий!

15 грудня

...получил письмо от Федора Лазаревского. — Лист Ф. М. Лазаревського [1]від 8 грудня 1857 р.
([2]Листи до Тараса Шевченка. — С 93).

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/482555.html

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/lystydo.htm

1.9.46 (2007-12-15 18:00)

[1]Кониський О. Я. Тарас Шевченко-Грушівський: Хроніка його життя [До укінчення Академії

художеств, стор. 15]
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V

В вересні р. 1843 Шевченко після 14 років розлуки побачився з братами і з сестрами, приїхавши в
свою рідну Кирилівку. Нема жодної звістки про те, коли саме він приїхав в Кирилівку і чи довго

там був. Запевне тільки відомо з метрик кирилівської церкви, що 18 вересня у Тарасового брата

Йосипа, жонатого з сестрою Варфоломея Шевченка — Мотрею, родився син Трохим і Тарас був

йому хрещеним батьком.
Запевне не відаємо і того, куди рушив Шевченко з Кирилівки. Може бути, що в Ісківці до

Чужбинського; бо останній в своїх споминках 273 каже, що раз якось восени того року увечері

довго сиділи вони з Шевченком, читаючи Міцкевичеві «Dziady». Тарас сидів, обпершись на

стіл і закривши лице руками, а коли Чужбинський, перечитавши сцену розмови Густава з попом,
спинився, Шевченко мовив до його: « — А що, втомився і хочеш спати? — Ні, хочу покурити. —
А маєш що? Добре б було напитися чаю, та хлопчик спить. — А хіба ми без його не обійдемося?
Тарас, взявши відро, пішов по воду співаючи: Та нема в світі гірш нікому, Як сироті молодому».
Під час того перебування у Чужбинського Шевченко багацько перечитав польських книжок. Коли
надворі була негодь, він, було, й з ліжка не встає, все читає. Поляків, каже Чужбинський, він
не любив, але до Міцкевича його якось особливо вабило. Байрона він знав тільки по деяким

перекладам російським, Шевченко художницьким чуттям вгадував вагу великого мирового поета;
але читаючи Міцкевичеві переклади творів Байрона, він приходив до захвату, найпаче від «Доброї
ночі» («Pożegnanie») з Чайльд-Гарольда. Він любив часто декламовати: Teraz po świecie błądzę sze-
rokim I pędzę życie tułacze, Czegoż mam płakać, za kim i po kim, Kiedy nikt po mnie nie placze. Кільки
разів він брався перекладати ліричні вірші Міцкевичеві, але не кінчав і рвав на дрібні шматочки,
щоб і пам’яті не лишалося. Інші вірші виходили в перекладі незвичайно добре, але ж скоро хоч де-
небудь здавалося йому не до ладу хоч трохи, він кидав і нівечив і попередній переклад. «Мабуть,
— говорив він, — сама доля не хоче, щоб я перекладав польські вірші» 274. І шкода, і чудно, що
Чужбинський не розповів нам далі нічого про перебування у його Шевченка; не сказав навіть, чи
довго він був у його і куди від його рушив. Здається, не буде помилки сказати, що з Ісковець поет
поїхав до Рєпніних. Принаймні з посвячення до поеми «Бесталанный» бачимо, що 11/23 листопада
р. 1843 він був у Яготині. Д. Чалий каже, що княжна Рєпніна розповіла, що Шевченко написав його

пізніш експромтом на шматочку паперу, а приводом до того було ось що. У Рєпніних було чимало

гостей, ішла весела розмова, а далі, коли зразу усі якось замовкли, княжна і промовила: «Тихий
янгол пролетів». Присвяченням Тарас бажав би то висловити, що він тоді тільки почав йняти віри,
що янголи перебувають і на землі, коли зустрівся з Рєпніною. Далі у Чалого є звістка, що поет наш
написав «Тризну» спеціально для Рєпніної через те, що вона не гаразд розуміла мову українську.
Жодних доводів на се нема, а тим часом є факти, що примушують мене не вважати певною звістку

д. Чалого. З листа Шевченка до Бодянського, писаного 13 марта 1844 р. 276, відаємо, що «вже
три тижні «Тризна» і «Гамалія» лежать у його, щоб переслати їх до Бодянського. Очевидна річ,
що, згуртовавши час, потрібний у нас в Росії на цензурний дозвіл, на друковання, брошуровання
книжки і на новий дозвіл випустити її з друкарні, запевнимось, що «Тризну» писав Тарас не тільки
р. 1843, але ще й до знайомості своєї з Рєпніною, а може, ще й під кінець р. 1842. До часу

перебування його р. 1843 на Україні належать два малюнки: власний патрет, поданий при книзі

Чалого, і вид батьківської хати, поданий при книзі Маслова. Д. Чалий каже, що Шевченко, живучи
в Яготині, написав кільки віршів 277, але на се нема жодних доводів. Принаймні мені невідомо,
щоб, опріч присвячення до «Тризни», Шевченко написав в Яготині що інше. 273 Воспоминания...
— С. 10 — [11]. 274 Ibidem. — С. 12. 275 Жизнь и произведения Шевченка, с. 42. 276 Русская

старина. — 1883. — Кн. IX. — [С. 639. Дата листа нині уточнена: 6 — 7 трав. 1844]. 277

Чалий, с. 43. Коментар Нема жодної звістки про те, коли саме він приїхав в Кирилівку і чи довго
там був. — Справді, документальних даних немає; але, за сімейними переказами, Шевченко

приїхав до села якраз на хрестини в родині свого молодшого брата Йосипа (про це згадувала у

листі до П В Жура правнучка Йосипа Параска Іванівна Шевченко (П. Жур Там же, с. 159 — 161)
За метричними книгами Кирилівської церкви, первісток Йосипа й Мотрі Шевченків народився

18 вересня, а хрестили його 20 вересня 1843 р., і хрещеними батьком та матір’ю були «Санкт-
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Петербурзької Академії мистецтв вільний художник Тарасій Григоріїв Шевченко і селянка Ярина

Григорівна Федора Бойченка жона» — сестра поета (П. Жур. — Там же. — с. 181). Справді

невідомо, коли саме Шевченко залишив Кирилівку; під написаним у Березані у П. Я. Лукашевича
віршем «Розрита могила» стоїть дата— 9 жовтня; у жовтні ж, за спогадами В. Рєпніної, Шевченко

приїхав до Яготина (Т. Шевченко в воспоминаниях современников. — М., 1962. — С. 109). Teraz
po świecie blądzę szerokim... — Нині по світу блукаю широкім // Без захисту й притулку, // Чому

б мав плакати — за ким і за чим, — // Ніхто ж бо за мною не плаче. ...«Тризну» писав Тарас не
тільки р. 1843, але ще й до знайомості своєї з Рєпніною, а може, ще й під кінець р 1842 — Поему

написано в Яготині орієнтовно між 11 та 27 листопада 1843 р. (Русские пропилеи. — М., 1916. —
Т. 2 — С. 208 — 210). [2]Попередня [3]Наступна

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/4899.html

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/120560.html

3. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/127849.html

1.9.47 Осінь 1843 р. Спогад Афанасьєва-Чужбинського (2007-12-16 06:00)

* *

Помню, однажды осенью, у нас в доме, долго сидели мы и читали «Dziady» Мицкевича 1. Все

давно уже улеглись. Тарас сидел облокотясь на стол и закрыв лицо. Я остановился перевесть дух

и покурить. Только что я прочел сцену, когда Густав рассказывал священнику свою последнюю

встречу с милой. — А що, ти втомивсь і хочеш спать? — спросил он меня. — Нет, — отвечал я,
— а хочу покурить. — І справді. А знаєш що? може б випить чаю! так, мабуть, хлопчик спить уже,
сердешний. — Разве же и без него мы не сумеем. Погоди, я соберу припасы, поставим самовар.
— От і добре! порайся ж ти тутечки, а я побіжу по воду до криниці. — Вода есть, а на дворе,
слышишь, какой ветер. — Байдуже. Хочу пробігатись. И Т. Г., отыскав ведро, пошел садом.
Вскоре ко мне донесся звучный его голос, напевавший любимую тогда им песню: Та нема в світі
гірш нікому, Як сироті молодому. Общими силами приготовили мы чай, и когда уселись за стол,
он, позабыв о Мицкевиче, начал мне рассказывать все свое прошедшее. Лишним будет говорить,
что рассвет застал нас за беседой, и тогда только я вполне понял Тараса. Но Шевченко уже

разочаровался в некоторых наших панах и посещал весьма немногих. Не отсутствие радушия или
внимания, не какое-нибудь высокомерие оттолкнули его, а печальная власть бывшего крепостного
права, выражавшаяся в той ли другой неблаговидной форме, приводила эту благородную душу

в самое мрачное настроение. Хоть перед ним везде все старались показывать домашний быт

свой в праздничном виде, однако трудно было обмануть человека, подобного Шевченку, который,
выйдя сам из крепостного сословия, очень хоршо знал кулисы и декорации на сцене помещичьей

жизни. Мне очень памятен один случай. В уездном городке Л[убнах], не желая отстать от

других, один господин пригласил Шевченка обедать. Мы пришли довольно еще рано. В передней

слуга дремал на скамейке. К несчастью, хозяин выглянул в дверь и, увидев дремавшего слугу,
разбудил его собственноручно по-своему... не стесняясь нашим присутствием... Тарас покраснел,
надел шапку и ушел домой. Никакие просьбы не могли заставить его возвратиться. Господин
не остался впоследствии в долгу: темная эта личность, действуя во мраке, приготовила немало
горя нашему поэту... Мысль о тогдашнем положении простолюдина постоянно мучила Шевченка

и нередко отравляла лучшие минуты. Т. Г. из иностранных языков знал один лишь польский и

перечитал на нем много сочинений. Как нарочно в то время я сам прилежно занимался польской

литературой, и у меня собралось довольно книг и журналов. В ненастную погоду Шевченко не

встает бывало с постели, лежит и читает... Он не любил поляков, но к Мицкевичу чувствовал

какое-то особенное влечение. Зная Байрона 2 лишь по нескольким русским переводам, Т. Г.
художническим чутьем угадывал великость мирового поэта; но читая великолепные переводы

Мицкевича из Байрона, он приходил всегда в восторг, в особенности от «Доброй ночи» из «Чайльд-
Гарольда». Действительно, пьеска эта не уступает подлиннику и вылилась у поэта гармоническими
и симпатичными стихами. Т. Г. долгое время любил повторять строфу: Sam jeden błądząc po
świecie szerokim Pędzę życie tułacze, Czegoż mam płakałć, za kim i po kim, Kiedy nikt po mnie nie
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płacze? * Несколько раз принимался он переводить лирические пьесы Мицкевича, но никогда

не оканчивал и разрывал на мелкие куски, чтобы и памяти не осталось. Иные стихи выходили

чрезвычайно удачно, но чуть какой-нибудь казался тяжелым или неверным, Шевченко бросал и

уничтожал все предыдущие строфы. А. Чужбинский, Воспоминания о Т. Г. Шевченке, стор. 10
— 12. Примітки * Вільний переклад: Сам брожу по світу широкому, Веду життя бродяче, Чого ж
мені плакать, За ким і об кім, Коли по мені ніхто не плаче? 1 Міцкєвич Адам (1798 — 1855) —
великий польський народний поет, видатний діяч польського визвольного руху XIX ст. Шевченко

високо цінив поезію Міцкєвича, з якою познайомився у Вільні в 1829 — 1830 рр., читав і знав

напам ять його твори. «Dziady» («Дзяди») — драматична поема Адама Міцкєвича Третя частина

поеми — яскравий політичний памфлет на миколаївську Росію. 2 Байрон Джордж Гордон (1788 —
1824) — англійський поет, найвидатніший представник революційного романтизму початку XIX
ст. Шевченко читав твори Байрона в російських і польських перекладах. В своїх творах «Тризна» і
«Прогулка с удовольствием и не без морали»Шевченко згадує про Байрона і його твори. «Чайльд
Гарольд» — романтична лірико-епічна поема Байрона, в основі якої лежить щоденник автора.

1.9.48 16 грудня 1857 року (2007-12-16 12:00)

16 [декабря]

Ввечеру отправился я к В. И. Далю засвидетельствовать ему глубокое почтение от Ф.
Лазаревского. После поздорованья и передачи глубочайшего почтения одна из дочерей его

села за фортепьяно и принялася угощать меня малороссийскими песнями. Я, разумеется, был
в восторге не от уродливых песень, а от ее наивной вежливости. Заметив, что она довольно

смело владеет инструментом, я попросил ее сыграть что-нибудь из Шопена. Но так как моего

любимца налицо не оказалось, то она заменила его увертюрою из «Гугенотов» Мейербера. И, к
немалому удивлению моему, исполнила это гениальное произведение лучше, нежели я ожидал.
Скромная артистка удалилась во внутренние апартаменты, а мы с В[ладимиром] И[вановичем]
между разговором коснулись как-то нечаянно псалмов Давида и вообще Библии. Заметив,
что я неравнодушен к библейской поэзии, В[ладимир] И[ванович] спросил у меня, читал ли я

Апокалипсис. Я сказал, что читал, но увы, ничего не понял; он принялся объяснять смысл и

поэзию этой боговдохновенной галиматьи и в заключение предложил мне прочитать собственный

перевод Откровения с толкованием и по прочтении просил сказать свое мнение. Последнее мне
больно не по душе. Без этого условия можно бы, и не прочитав, поблагодарить его за одолжение,
а теперь необходимо читать. Посмотрим, что это за зверь в переводе?

16 грудня

...одна из дочерей... — Даль Марія Володимирівна (1841 — 1903); згодом вона разом із сестрою

Ольгою відвідувала музичні класи, які організував 1860 р. при «Російському музичному товаристві»
в Москві російський піаніст, диригент і педагог Микола Григорович Рубінштейн (1835 — 1881).
Апокаліпсис — «Одкровення Іоанна Богослова», остання книга Нового Завіту, найдавніший

християнський літературний твір, що дійшов до наших днів (середина 68 — початок 69 р.).

Варіанти:
этой боговдохновенной галиматьи / этой вдохнов[енной]
собственный перевод Откровения с толкованием / собственный перевод с толкованием

727



1.9.49 Видубецький монастир. Жовтень 1843 р. (2007-12-16 18:00)

[1]

Видубецький монастир. Папір, олівець (17,6×26,1). [Н. п. X 1843].

[2]

http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7081.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev7081.htm
http://kobzar.univ.kiev.ua/draws/description/81.html

Характер пейзажу та листи В. М. Рєпніної до Шарля Ейнара дають підставу вважати, що рисунок
виконано влітку до жовтня (до приїзду Шевченка в м. Яготин) (див. «Русские пропилеи», т. II,
М., 1916, стор. 203-221).
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Офорт, зроблений по цьому рисунку для «Живописной Украины».

1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/Tt4Y9FPl-4jQMaVVFUsK9g?feat=embedwebsite

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7081.htm

1.9.50 Нариси. Травень-жовтень 1843 р. (2007-12-17 06:00)

[1]

Вдовина хата на Україні. Папір, олівець (22,7×29,5). [V — X 1843].
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[2]

http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7082.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev7082.htm
http://kobzar.univ.kiev.ua/draws/description/82.html

На звороті зліва вгорі олівцем напис рукою Честахівського: [Вдовина] хата на Україні. Під такою
назвою цей рисунок внесений [3]Честахівським до його списку за № 116.
За манерою виконання близький до рисунків 1843 р. (див. № 181).

СЕЛЯНИ. Олівець. [Н. р. V 1843].

[4]
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1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/3YiV_PAc94rqCh2pVl1sLg?feat=embedwebsite

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7082.htm

3. http://litopys.org.ua/shevchenko/litop09.htm

4. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7154.htm

1.9.51 17 грудня 1857 року (2007-12-17 12:00)

17 [декабря]

Получил письмо от П. Кулиша. Он отказывается от свидания со мною здесь, не по недостатку

времени и желания, но во избежание толков, которые могут замедлить мое возвращение в

столицу. Я с ним почти согласен. От журнала, о котором я ему писал, он наотрез отказался.
Готовит материалы для третьего тома «З[аписок] о Южной Руси» и что-то начал писать

серьезного, но что такое, не говорит.
Вечером был на бенефисе г. Климовского. И несмотря на порядочное исполнение, все-таки
«Дообеденный сон» Островского мне не понравился. Повторение, и повторение вялое. Прочее

так себе шло, кроме попурри, пропетого в антракте бенефициантом, вдобавок собственного

сочинения.

17 грудня

Получил письмо от П. Кулиша. — Лист датується орієнтовно— «середина грудня 1857 р.» (Листи
до Тараса Шевченка. — С. 96 — 97).
От журнала, о котором я ему писал, он наотрез отказался. — 5 грудня 1857 р. Шевченко писав

П. Кулішу, що хотів би бачити його «Записки о Южной Руси» постійним періодичним виданням

«на шталт журналу».
...для третьего тома «З[аписок] о Южной Руси»... — Третій том виданий не був, підготовку його
П. О. Куліш припинив задовго до завершення роботи.
...«Дообеденный сон» Островского... — Йдеться про нову п’єсу О. М. Островського

«Праздничный сон до обеда», відому Шевченкові, вірогідно, ще до постановки в Нижньому

Новгороді (друкувалася в журналі «Современник», 1857, № 2).

1.9.52 Медіа на сайті проекту ”УКРАЇНІКА” (2007-12-17 15:46)

Деякі відеоматеріали про життя Тараса Григоровича можна стягнути з [1]сайту проекту

”УКРАЇНІКА”.
(На сайті викладено у вільний доступ близько ДВОХ ТЕРАБАЙТ українського медіапродукту!)
Фільми ЗАПОВІТ, СОН, СЬОГОДНІ, ВЕЛИКИЙ ЛЬОХ, ВІДЛУННЯ - це тільки те, що знайшлося
за 5 хвилин вивчення сайту.

1. http://www.ukraine.ck.ua/
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1.9.53 Портрет М. Г. Рєпніна. Жовтень 1843 р. (2007-12-17 18:00)

[1]

Портрет Миколи Григоровича Рєпніна. Полотно, олія (63,6×50,5). [Яготин]. [Н. р. X 1843].

[2]

http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7084.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev7084.htm
http://kobzar.univ.kiev.ua/draws/description/84.html

Копія з портрета роботи швейцарського художника Йозефа Горнунга (1792-1870), оригінал якого

зберігається в фондах ДМШ.
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М. Г. Рєпнін — старший брат декабриста С. Г. Волконського, поміщик містечка Яготина, де
Шевченко перебував неодноразово під час подорожі на Україну.

Дата встановлена відповідно до даних в [3]листі В. М. Рєпніної до Шарля Ейнара від 27 січня 1844
p.

1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/vIKJmrA0hcQEylJ-1CawFA?feat=embedwebsite

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7084.htm

3. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/118727.html

1.9.54 Із листа П. Лукашевича до І. Вагилевича. 3 жовтня 1843 р. (2007-12-18 06:00)

1843 р., жовтня 3 (вересня 21). Березань. — ІЗ ЛИСТА П. ЛУКАШЕВИЧА ДО І. ВАГИЛЕВИЧА
ПРО ОЗНАЙОМЛЕННЯ Т. Г. ШЕВЧЕНКА З «РУСАЛКОЮ ДНІСТРОВОЮ» ТА ОЦІНКУ

ХУДОЖНЬОЇ ДОСКОНАЛОСТІ АЛЬМАНАХУ

Брате Далиборе Николаевичу!
Письмо Ваше від 3-го липня із Львова ледве дотягло послідніх чисел серпня... Коли Вашу листину
получив, той час з паном Шевченком читовали Вашого «Мадея», що єсте напечатали в Будимі 362.
Дуже жалко, що таковую поезію народную оставили. Дарите нас чистою мовою бескидською, бо
вона наша прадідівська. Ще не мало би нам услуг оказали, коли би описали весь народ руський,
живущий в Карпатах, з їх обичаями, преданіями і наріччями... В битність Шевченка у меня я

предложив йому заімствовать некоторії слова і форми Ваші, на что він согласився. Напишіте,
где тепер Головацький Яків Федорович. Я перед ним остаюсь много виноват, не отвічавши на

його письмо, но то не значить, щоби я його позабил. «Літопись Львівськая» 363хорониться у мене

яко зіниця ока, а що не тиснена, то тим нічого не потеряла, дасть бог, вийде, і може в лучшу

годину, а ще до неї найшов другую і сукупно їх іздам. Через Шевченка в ноябрі відправлю в

Петербург в цензуру. Да проситиму Вас прислать народнії складання карпаторусів, а особ[ливо] їх
обрядні пісні... Терпіте, Друже, і ми не мед п’ємо: вкупі каша їсться... Платон Лукашевич 1843 года
сентября 21. Березань. Україна (Київ). — 1930. —№ 3 — 4. Березень — квітень. — С. 69.; Возняк
М. У століття «Зорі» — Ч. 2. — С. 310-312. Примітки 362. В українському літературознавстві

прийнято вважати, що тут мається на увазі публікація вірша І. Вагилевича «Мадей» в «Русалці
Дністровій». На той час вірш був відомий на Україні також з публікації у журн. «Киевлянин» (1841.
— Кн. 2, — С. 143 — 147), здійсненої М. Максимовичем. — Док. № 136. 363. Йдеться про один
із кращих українських літописів 1-ої пол. XVII ст. «Літопись Львівська», чи «Львівський літопис»,
що був виявлений у рукописній книзі М. Г. Гунашевського. Назва його, однак, умовна, належить
археографам. Автор літопису, час і місце написання не відоме. Літописні записи починаються 1498
і закінчуються 1649 рр. Знайшов літопис Д. Зубрицький на початку 30-х років XIX ст., розшифрував
і переписав Я. Головацький (Головацький Я. Воспоминания о Маркияне Шашкевиче и Иване

Вагилевиче // Литературный сборник... Галицко-русской матицы. — Львов, 1885. — Вып. 1. —
С. 36). Вперше надруковано Товариством історії та старожитностей російських при Московському

університеті у 1839 р. («Русский исторический сборник...». — М., 1839. — Т. 3, кн. 3), вдруге
у Львові 1867 р. («Науковый сборник изд. литературным обществом Галицко-русской матицы».
— Львов. — 1867. — Вып. 3 — 4), втретє у Києві 1970 р. ([1]Бевзо О. А. Львівський літопис

і Острозький літописець — К., 1970). — Док. № 136. За вид.: «Русалка Дністрова».: Документи
і матеріали / АН УРСР. Ін-т сусп. наук та ін.; Упоряд. Ф. І. Стеблій та ін.; Ф. І. Стеблій

(відп. ред.) та ін. — К.: Наук. думка, 1989. — С. 230-231. * * * З листа І. Вагилевича до Я.
Головацького. 9 листопада 1843 р. Лист Ів. Дал. Вагилевича до Якова Головацького пис. дня 9.
XI. 1843 р. Любезный пріятелю! Дякую Ты за віtписъ на мій лисtъ. Я давно де що збирався до Тебе

ôпяtь написаtи, али небуло о чЂмъ, а tо для tого що я tогды бувъ у госtинЂ у своихъ родиtелЂвъ.
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Недавно писавъ до мене Г. П. А. Лукашевичъ, де и о tобЂ споминаtъ, оtъ що: „Напишtе гдЂ
tеперь Г. Я. Θ.; я передъ нимъ осtаюсь много виноваtъ, не оtвЂчавши на его письмо, но эtо не
значиtъ чtобы я его позабылъ. ЛЂtопись Львовская 1) хорониtся у меня яко зЂница ока, а що не
tиснена, tо tЂмъ ничого не поtеряно, дасtь Богъ выйдеtъ, и може въ лучшу годину, я ще до неи
другую и сукупо ихъ издамъ. ЧерезъШевченька въ ноябрЂ оtправлю въ Пеtербургъ въ цензуру.“ [...]
Твій щирый сtарый tоваришь Д. И. Н. Вагилевичъ 9/11 1843 1) Платонъ Акимовичь Лукашевичь
издатель книги: Малороссійскія и Червонорусскія народныя думы и пЂсни, Спб. 1836; путешествуя
по славянскимъ землямъ, познакомился съ нами во ЛьвовЂ 1839 или 40-году. Я передалъ ему

приготовленную къ печати рукопись Львовской ЛЂтописи, съ моимъ предисловіемъ. Лукашевичъ
не печаталъ ее, а только 1874 р. о. А. Петрушевичъ, переписавъ съ моего черняка, помЂстилъ
ее выписки изъ ней въ своей Сводной ЛЂтописи. (Литерат. Сборн. 1872 и 1873.) Я. Г. —
Пізніша примітка Я. Головацького. [Кореспонденція Якова Головацького в літах 1835—49 / За

вид. К. Студинського. — Львів, 1909. — С. 91-93.] Див. також: [2]Лист П. Лукашевича до Я.
Головацького, 1839 р. [3]З листа І. Вагилевича до Я. Головацького, 1 липня 1843 р.

1. http://litopys.org.ua/ostrog/ostr.htm

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/113569.html

3. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/118204.html

1.9.55 18 грудня 1857 року (2007-12-18 12:00)

18 [декабря]

Читал и сердцем сокрушился,
Зачем читать учился.

Читая подлинник, т. е. славянский перевод Апокалипсиса, приходит в голову, что апостол писал
это Откровение для своих неофитов известными им иносказаниями, с целию скрыть настоящий

смысл проповеди от своих приставов. А может быть, и [с] целию более материальною, чтобы они

(пристава) подумали, что старик рехнулся, порет дичь, и скорее освободили бы его из заточения.
Последнее предположение мне кажется правдоподобнее.
С какою же целию такой умный человек, как В[ладимир] И[ванович], переводил и толковал эту

аллегорическую чепуху? Не понимаю. И с каким намерением он предложил мне прочитать свое

бедное творение? Не думает ли он открыть в Нижнем кафедру теологии и сделать меня своим

неофитом? Едва ли. Какое же мнение я ему скажу на его безобразное творение? Приходится

врать, и из-за чего? Так, просто из вежливости. Какая ложная вежливость.
Не знаю настоящей причины, а вероятно, она есть. В[ладимир] И[ванович] не пользуется здесь

доброй славою, почему — все-таки не знаю. Про него даже какой-то здешний остряк и эпиграмму
смастерил; вот она:

У нас было три артиста,
Двух не стало, это жаль.
Но пока здесь будет Даль,
Все как будто бы не чисто.

18 грудня

Читал и сердцем сокрушился... — Неточне цитування «автоепіграми» В. В. Капніста:
Капниста я прочел и сердцем сокрушился,
Зачем читать учился.
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Варіанти:
он предложил мне / он д[ал] мне

1.9.56 Розрита могила. 9 жовтня 1843 р., Березань Етюди та ескізи (2007-12-18 19:00)

9 жовтня 1843 р., Березань (помістя П. Лукашевича)

[1]( Розрита могила )

* *

[2] [3] [4]

ПОРТРЕТ ЮНАКА. БІЛЯ КРИНИЦІ. БІЛЯ ЛІЖКА. Ескізи. Олівець. [1843].
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[5]

ПОРТРЕТ ЮНАКА. Руки. Ескіз та етюди. Олівець. [1843].

[6]

РУКА З ЧОХЛОМ ДЛЯ КІВЕРА. Етюд. Олівець. [1843].
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[7]

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/3169.html

2. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/O3tfq5WjYiZYDB-QOuEMvQ?feat=embedwebsite

3. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/TiQ60ZQA1MBqsb6fQJNi-w?feat=embedwebsite

4. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/ySdQ6Ry7pLb8zcEfmXDhqw?feat=embedwebsite

5. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7287.htm

6. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7288.htm

7. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7289.htm

1.9.57 10. П. О. КУЛІШ. 20 жовтня 1843. Київ (2007-12-19 06:00)

Милостивый государь Тарас Григориевич!

Писал я к Вам два раза из Украины, но, верно, Вы не получили ни одного моего письма.
Я написал первую часть «Украины». Это составит отдельную малороссийскую поэму до Богдана

Хмельницкого. Хмельницкий составит вторую, междоусобия третью, Мазепа и шведчина

четвертую. Знающие люди восхищались первою частью и уговорили меня скорее печатать, что
я и сделал. «Украина» печатается в Киеве и скоро выйдет в свет. Посылаю Вам 30 билетов.
Раздайте, пожалуйста, в Петербурге, а я Вам экземпляры немедленно вышлю. Из своей поездки

извлек я величайшие результаты. Вы это со временем увидите. О гайдамаках я записал

прекраснейшие рассказы, которые вместе с другими составили том и будут изданы под заглавием

«Малороссийские предания» etc. Вашего дідуся я не нашел в Чигирине. Напишите, пожалуйста,
что хорошего видели и слышали Вы в Малороссии. Шкода, що не будете в Киев. А мне бы очень

пригодилось поговорить с Вами кой о чем.
С истинным уважением имею честь быть Вашим покорнейшим слугою

П. Кулеш.

1843, окт[ября] 20, Киев.

P. S. Пишу это письмо прихватком. По получении от Вас ответа напишу Вам кой о чем

подробно.
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Коментарі:

Подається за публікацією: Україна. — 1925. — Кн. 1/2. — С. 78 (публікація М. М.
Новицького), де лист надруковано за і автографом, нині не відомим.
Вперше надруковано: Киевская старина. — 1900, №9. — С. 302 — 303.
Дата в автографі, як її відтворено в журналі «Україна»: «1843, окт[ября] 20, Киев».

Куліш Пантелеймон Олександрович (1819 — 1897) — український письменник, прозаїк і поет,
критик, етнограф, фольклорист. Про свою першу зустріч з Шевченком, що відбулась у червні 1843
р. у Києві, детально [1]розповів в автобіографії «Жизнь Куліша»: «Ввіходить хтось до Куліша в

полотняному пальті. — «Здорові були!.. А вгадайте — Хто?» — «Хто ж, як не Шевченко?!» (А
ніколи не бачив його й намальованого). — «Він і є!.. Чи не нема в вас чарки горілки?» і т. д.
Тут уже й пішло справдешнє січове балакання, а далі й співи» (Спогади про Тараса Шевченка.
— Київ, 1982. — С. 119). Тоді ж П. О. Куліш і Шевченко здійснили поїздку вгору по Дніпру,
до колишнього Межигірського монастиря, ловили рибу на Дніпрі, записували народні пісні. Під
записом пісні «Да все луги, все береги, ніде води да напити[ся]» в альбомі Шевченка 1839 —
1843 років — дата: «1843, июня 13, вночі на плиту, проти Межигірського монастиря» (ІЛ. Ф. №
106. Арк. 21 — 22). Після повернення до Києва Шевченко виїхав на Полтавщину до знайомих,
а П. О. Куліш з 5 липня — у відрядження для обстеження архівів та монастирів у Київській

губернії. Повернувшись на початку жовтня до Києва, П. О. Куліш розпочав листування з поетом

(листи П. О. Куліша, крім коментованого, — від 5 червня і 31 грудня 1844 р. та 25 липня

1846 р.), яке було перервано арештом обох у 1847 р. у справі Кирило-Мефодіївськог товариства

та наступним засланням: Шевченка — рядовим в Окремий Оренбурзький корпус із забороною

писати і малювати, П. О. Куліша — у Тульську губернію без права служити «по ученой части».
Відновилося листом П. О. Куліша до Шевченка від 6 листопада 1857 р. і тривало до 1860 р.
включно.
Писал я к Вам два раза... — Ці листи не відомі.
Я написал первую часть «Украины». — Історична поема в дусі народних дум: Україна : Од

початку до Батька Хмельницького. Зложив П. Куліш. Киев. В Университетской типографии.
1843.
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Из своей поездки извлек я величайшие результаты. — 13 липня 1843 р. П. Куліш був призначений

«...членом сотрудником при временной комиссии для собирания сведений о предметах древности

в некоторых уездах Киевской губернии» (Шенрок В. П. А. Кулиш: Биографический очерк. — К.,
1901. — С. 24. — З службового атестата П. Куліша). Час від часу за завданням цієї комісії він

виїжджав у різні місця Київської губернії, збирав історичні документи, фольклор, оглядав міські
монастирські архіви. Тут ідеться про Кулішеве відрядження з 5 липня до початку жовтня 1843 р.
у Київську губернію.
...будут изданы под заглавием «Малороссийские предания»... — Украинские народные предания,
собрал П. Кулеш. Книга 1. Москва, 1847.
Вашего дідуся я не нашел в Чигирине... — Про кого йдеться — невідомо.
Напишите, пожалуйста, что хорошего видели и слышали Вы з Малороссии. — Відповідь

Шевченка не відома.

Додаток.
Коментарі до іншого видання:

Подається за публікацією Михайла Новицького, здійсненою з автографа, нині невідомого:
М. Новицький. Шевченко в процесі 1847 р. і його папери // Україна. — 1927. — Кн. 1/2. — С

78.
Першодрук (із пропуском): Н. Стороженко. Новые материалы для биографии Шевченка // КС.
— 1900. — Сент. — Отд. І. — С. 302.
Про своє знайомство з Шевченком у Києві у червні 1843 року Куліш розповів у автобіографії:
«Ввіходить хтось до Куліша у полотняному пальті. „Здорові були!.. А вгадайте — хто?“ — „Хто
ж, як не Шевченко?“ (А ніколи не бачив його і намальованого). — „Він і є!.. Чи нема в вас

чарки горілки?“ і т. д. Тут уже й пішло справдешнє січове балаканнє, а далі й співи» (Жизнь, ч.
24, с 285). Тоді ж Куліш разом із Шевченком та художником Олексою Сенчилом-Стефановськм
здійснили поїздку вгору по Дніпру, до колишнього Межигірського монастиря, під час якої ловили
рибу на Дніпрі й записували народні пісні. Під записом пісні «Да все луги, все береги, ніде води
да напити...» у Шевченковому альбомі 1842-1843 рр. зазначено рукою Куліша: «1843, іюня 13,
вночі на плиту на Дніпрі, против Межигорського монастиря» (ВР ІЛ. — Ф. 1. — Од. зб. 106. —
Арк. 21 — 22). Після повернення до Києва Шевченко виїхав на Полтавщину, а Куліш 5 липня —
у відрядження для обстеження архівів та монастирів Київської губернії.
Після півторарічної розлуки Куліш знову зустрівся з Шевченком перед виїздом за кордон у грудні

1846 року в Києві. За його спогадами в «Історичньому оповіданні» поет тоді справив на нього

особливе враження: «Сам Шевченко зробивсь не тим, яким я його покинув, їдучи з України.
Се вже був не кобзар, а національний пророк. Восторженому щастєм, наукою і поезією, мені
здавалось, мовби перед нами сталося те, чого дознав на собі ветхозавітний посел Господень [...].
Для мене ж сяєво духа його було чимся надприроднім...» (П. Куліш. Хуторна поезія. — Л., 1882.
— С. 15). У січні на вечірці у Віктора Забіли Куліш запросив Шевченка бути старшим боярином

на своєму весіллі, яке відбулося 24 січня 1847 р.
Після арештів у справі Кирило-Методіївськог братства їхні взаємини перервалися й відновилися

щойно 1857 року (див. коментарі до наступних томів). Про творчі та особисті відносини Куліша

з Шевченком див.: Л. Білецький. Т. Шевченко і П. Куліш та їх взаємини у світлі новішої

історично-літературнї критики // Сьогочасне й минуле. — Л., 1939. Кн. III/IV. — С 84-94 (огляд
літератури 1910 — 1920-х років). Із сучасних праць слід відзначити: Є. Нахлік. Зіставлення і

протиставлення Шевченка і Пушкіна в рецепції П. Куліша // Київська старовина. — 1999. — №
3. С 27-46; № 4. — С. 27-45; В. Яцюк. Пантелеймон Куліш і Тарас Шевченко: побратими чи

антагоністи? // Літературна Україна. — 1995. № 17/18.- 18 трав.
У нашому томі подано чотири листи до Шевченка, які було вилучено в нього під час арешту.
Автографи листів зберігалися серед Шевченкових матеріалів у слідчій справі «Об Украйно-
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Славянском обществе». Сьогодні їхнє місцеперебування невідоме. Даних про інші листи Куліша

до Шевченка 1840-х років немає.

Продовження «України» Куліш так і не написав. У передмові до першої частини, у зверненні
«До земляків», він виклав план наступних книжок: «У другій буде все те, як войовав він

(Хмельницький. — Ред.) ляхів з своїми лицарями; у третій те, які смути, які чвари й руїни були

по Вкраїні, як умер козацький батько; а в четвертій буде Палій і Мазепа з шведами» (Україна. К.,
1843. — С 3).
что я и сделал. — Це місце відтворено за першодруком. У публікації Новицького: «что я делал».
Посылаю Вам 30 билетов. — Відомий білет № 199 на отримання «України» — картка in 16° із
друкованим текстом:

«Билет
На получение книги под заглавием:
Украина,
Соч. П. Кулеша
Цена 1 руб. серебр.»
(ІР НБУВ. - Ф. 1. - № 28752).

Білет зберігся в паперах архімандрита Веніаміна — ймовірно, архімандрита Видубецького

монастиря у 1855-1867 рр. (до постригу — Дмитро Ілліч Базилевич; 1787-1873), який у 1822-1855
рр. був начальником друкарні Києво-Печерської лаври (див.: П. Строев. Список иерархов и

настоятелей монастырей российской церкви. — СПб., 1877. — Стлб. 25, 525, 527).

За вид: Пантелеймон Куліш. Повне зібрання творів. Листи. К.: Критика, 2005. — Т. I:
1841-1850 / Упоряд., комент. Олесь Федорук; підгот. текстів Олесь Федорук, Наталья Хохлова;
відп. ред. Степан Захаркін. — С. 18, 363-365.

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/116574.html

1.9.58 19 грудня 1857 року (2007-12-19 12:00)

19 [декабря]

Monsieur Брас (учитель французского языка в гимназии) рассказал мне сегодня недавно

случившееся ужасное происшествие в Москве. Трагедия такого содержания.
Ловкий молодой гвардеец по железной дороге привез в Москву девушку, прекрасную, как ангел.
Привез ее в какой-то не слишком публичный трактир. Погулял с нею несколько дней, что

называется, на славу и скрылся, оставив ее расплатиться с трактирщиком, а у нее ни денег, ни
паспорта. Она убежала из дому с своим обожателем с целью в Москве обвенчаться, и концы в

воду. Трактирщик посмотрел на красавицу и, как человек бывалый, смекнул делом, подослал к

ней сводню. Ловкая тетенька приласкала ее, приголубила, заплатила трактирщику долг и взяла

ее к себе на квартиру. На другой или на третий день она убежала от обязательной старушки и

явилась к частному приставу, а вслед за нею явилась и ее покровительница. Подмазала частного
пристава, а тот, несмотря на ее доводы, что она благородная, что она дочь генерала, высек ее

розгами и отправил в рабочий дом на исправление, где она через несколько дней умерла. Ужасное
происшествие! И все это падает на военное сословие. Отвратительное сословие!
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19 грудня

...Брас... рассказал мне сегодня... — Брон Генріх Іванович, викладач французької мови в

Нижньогородському дворянському інституті, колезький секретар.

Варіанти:
Ловкий молодой гвардеец / О[дин?]

1.9.59 «Тризна». 11-27 листопада 1843 р., Яготин (2007-12-19 18:00)

[1] { Тризна }

[2]
Флігель в Яготині, в якому жив Шевченко. Фото 1923.

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev123.htm

2. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/vJtYkYuv8TicOzeeOoB9FA?feat=embedwebsite

1.9.60 УВАГА: Відкрито нову спільноту Український Вечір Де, коли,як?
(2007-12-19 23:32)

Друзі створили нову спільноту, в якій можна буде дізнатися, як і де провести вечір українцеві -
вечорниці, концерти, свята...

А також переглянути враження і фотки від вже минулих.

Приєднуйтеся!

http://community.livejournal.com/vechir ua/profile

1.9.61 (2007-12-20 03:46)

У новому словнику Ставицької ”Українська мова без табу. Словник нецензурної лексики та її

відповідників. Обсценізми, евфемізми, сексуалізми” знайшла цікаву інтерпретацію: ”напоїти коня”
позначає здійснення статевого акту. Для ілюстрації вона наводить такі цитати:
”Напувати коня - у народних піснях символічний образ любовного задоволення, бажання, кохання:
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”Дівчино моя, напій же коня! - не напою, бо ся бою, бо щем не твоя”; давати пити чужому

чоловікові - значить зраджувати свого; Т.Шевченко використав цей образ у поемі ”Великий льох”:
дівчина напуває коня Петра І, що вертався з-під Полтави, де загинула воля України” (Жайворонок

В.В. Знаки української етнокультури. Словник-довідник. - Київ: Довіра, 2006 - с.385)

Йдеться про фрагмент з ”Великого льоху”
”І за що мене карають,
Я й сама не знаю!
Мабуть, за те, що всякому
Служила, годила...
Що цареві московському

Коня напоїла!...”

Далі Ставицька наводить ще одне джерело:
”Представлення чоловічного статевого органа як коня, а жіночого - як джерела, звідки кінь тамує
спрагу, очевидно, дуже архаїчне: воно зустрічається також в інших індоєвропейських народів,
наприклад, у італійців” (Успенский Б. ”Заветные сказки А.А. Афанасьева”. Анти-мир русской

культуры. Язык. Фольклор. Литература. Сборник статей / составитель Н.Богомолов. - Москва:
Ладомир, 1996 - с.163)

Наскільки вдалою є така інтерпретація? (З одного боку, вона не знаходить підкріплення в ширшому
контексті. Але, з іншого боку, двозначності часто бувають добре завуальовані, непомітні при
поверховому прочитанні.)

1.9.62 15. ЛИСТ ДО В. О. ЗАКРЕВСЬКОГО. 10 листопада 1843. Яготин
(2007-12-20 06:00)

Великий мій і щирий друже Вікторе Олексійовичу!
Постигла мене долоня судьби, або побила лиха година. Як хочеш, а воно однаково; ось що, у мене
оце з тиждень уже буде, як я од якоїсь непотребниці або блудниці нечестивої купив за три копи

меди, і знаєш, яку я цяцю купив? Ой братику-лебедику! Отакий зелений, як оцей сучий папір... Аж
сором вимовить, ху...ху...х!.. Ох, аж страшно! Лежу оце, братику, стогну та проклинаю все на світі!
А [п...] забув уже, як і зовуть. Мене оце аж трясця затрясла, як прочитав твою цидулу. Чого б ми
оце з тобою не сотворили, та ба, у мене така суха морда, що аж сумно. Думав, щоб окутаться у

три кожухи, так перше те, що нижче пупа лихо, а друге те, що чортма ні одного кожуха, міркуй як
сам здоров знаєш. Намочи, серце, морду, та намочи не так чортзнаяк, а так як треба.
Та пом’яни во псалмі Бахусові щирого жерця спиртуозностей Т. Шевченка.
Всім вашим родичам низенько кланяюсь. У кого єсть чада, то і со чади, а в кого нема, то тілько
так. А Ганні вродливій скажи, що як тілько очуняю та кожух пошию, то зараз і прибуду з пензлями
і фарбами на цілий тиждень; скажи їй, що я аж плачу, що проклята хурт[ов]ина на цей раз зо мною
так пожартувала.
Прощай, голубчику, нехай тобі Бахус помага тричі по тричі морду намочить. Амінь.
Нудьгою і недугою битий

Т. Шевченко

У Яготині, року Божого 1843, ноября 10.

Примітки

Подається за автографом (ІЛ, ф. 1, № 133) з купюрами, позначеними у тексті крапками в

квадратових дужках.
Вперше надруковано у виданні: Шевченко Т. Повне зібр. творів. — К., 1929. — Т. 3. — С. 15 —
16.
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Закревський Віктор Олексійович (1807 — 1858) — український поміщик, один із власників с.
Березова Рудка. З Шевченком познайомився 29 — 30 червня 1843 р. на балу у Т. Г. Волховської в с.
Мойсівка. Організатор «товариства мочемордія» (п’яниць), до якого належали Віктор та Михайло

Закревські, брати Яків та Сергій де Бальмени, історик М. Маркевич, офіцер Ціхонський та ін.
Частина його учасників була опозиційно настроєна щодо самодержавства. На своїх зібраннях

учасники «товариства мочемордія» проголошували й вільнодумні тости. Пізніше, 1848 р., за

доносом пирятинського повітового маршалка Д. Селецького, вони притягалися до слідства за

тости «Да здравствует французская республика!», «Да здравствует украинская республика!» (див.:
Щурат В. Г. Тост за українську республіку // З життя і творчості Шевченка (до характеристики

«общества мочемордия»). — Львів, 1914. — С. 41-50). Під час поїздки в Україну влітку і восени

1843 р. у «товаристві мочемордія» бував і Шевченко. У грудні того ж року він намалював портрет

В. О. Закревського.
А Ганні вродливій скажи... — Закревська Ганна Іванівна (1822 — 1857), дружина брата Віктора
Закревського — Платона, вродлива й душевна жінка. Поет закохався в неї, через усе життя проніс
теплі спогади. У 1843 р. Шевченко намалював портрет Г. І. Закревської, на засланні присвятив
їй вірші «Г. З.», «Якби зострілися ми знову...».

1.9.63 20 грудня 1857 року (2007-12-20 12:00)

20 [декабря]

С благотворительною целью составляется спектакль из благородных

субъектов под непосредственной дирекцией г. Голынской и г. Варенцова. Спектакль составят

живые картины и концерт.
Г. Варенцов меня как живописца пригласил сегодня на репетицию, собственно, для живых картин,
т. е. для освещения этих бестолковых картин. Я по простоте души и попробовал осветить одну из

них так, что главная фигура в свету, а прочие в полутоне. Освещение вышло довольно эффектно.
Но жалкие маменьки подняли шум, почему одна такая-то освещена, а наши дочки разве хуже ее,
что их совсем не видно, что их только по афише будут знать. Я плюнул и хотел уйти, но меня

остановила Марья Александровна Дорохова и просила поставить и осветить ее Ниночку. Ниночка,
не красавица, явилася в картине очаровательною. Чадолюбивые маменьки хотя и заметили, в чем
дело, но все-таки не согласились оставить своих дочерей в полутоне.
Сегодня должен выехать из Москвы М. С. Щепкин. Ах, как бы он хорошо сделал, если бы выехал.
Послезавтра я имел бы радость поцеловать моего старого, моего единого друга!

20 грудня

...составляется спектакль... под непосредственной дирекцией г. Голынской и г. Варенцова. —
Спектакль готувався під керівництвом Олександра Петровича Варенцова і Парасковії (Поліни)
Михайлівни Голинської (1822 — 1892) — племінниці дружини нижньогородського військового

губернатора О. М. Муравйова.

Варіанти:
Освещение вышло довольно эффектно. / Кар[тина?]
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1.9.64 Автопортрет, ескізи. Листопад 1843 р. (2007-12-20 18:00)

«СЛІПИЙ» («НЕВОЛЬНИК»). Ескіз. Олівець. [23-26.XI 1843].

[1]

Див. [2]ескізи вище.

Автопортрет. Папір, туш, перо (22,7×18,4). [Яготин]. [23-26.ХІ] 1843.

[3]
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http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7085.htm
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Справа внизу тушшю рукою автора дата: 1843, нижче, в центрі, тушшю підпис автора: Т.
Шевченко.
Дата уточнена на підставі [4]листа В. М. Рєпніної до Шарля Ейнара від 27. I 1844 p.

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7301.htm

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/114250.html

3. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7085.htm

4. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/118727.html

1.9.65 16. ЗАПИСКА ДО В. М. РЄПНІНОЇ. 29 листопада 1843. Яготин
(2007-12-21 06:00)

Я как мастер, выученный не горем, а чем-то страшнее, рассказываю себя людям, но рассказать

вам то чувство, которым я теперь живу, все мое горе — мастерство бессильно и ничтожно. Я

страдал, открывался людям, как братьям, и молил униженно одной хотя холодной слезы за море

слез кровавых — и никто не ка[п]нул ни одной целебной росинки в запекшиеся уста. Я застонал,
как в кольцах удава — «он очень хорошо стонет», — сказали они —

И свет погас в душе разбитой!

О бедный я и малодушный человек! Девушка, простая девушка (камни бы застонали и кровью

потекли, когда бы они услышали вопль этой простой девушки); но она молчит, гордо молчит,
а я, о Господи! удесятери мои муки, но не отнимай надежды на часы и слезы, которые ты мне

ниспослал чрез своего ангела! о добрый ангел! молюсь и плачу перед тобою, ты утвердил во мне

веру в существование святых на земле!

Примітки

Подається за першодруком: Чалый М. К. Жизнь и произведения Тараса Шевченка. Свод

материалов для его биографии. — К., 1882. — С. 42.
Першодрук не датований. Не має дати й публікація у виданні «Русские пропилеи. Т. 2. Материалы

по истории русской мысли и литературы. Собрал и приготовил к печати М. Гершензон» (М., 1916.
— С. 239) за копією з автографа листа В. Рєпніної до свого духовника Шарля Ейнара від 27 січня
1844 р.
Датується на підставі [1]листа В. Рєпніної до Ш. Ейнара від 27 січня 1844 р., в якому сказано, що
цього листа Шевченко передав їй більш ніж через десять днів після вручення 11 листопада 1843
р. «Посвящения» до поеми [2]«Тризна», а також відомостей про перебування поета в Яготині 29
листопада (Жур П. Літо перше. — С. 200): 29 листопада 1843 р., Яготин.
Вперше введено до зібрання творів у виданні: Шевченко Т.Повне зібр. творів. — К., 1929. — Т.
3. — С. 16.

Рєпніна Варвара Миколаївна (1808 — 1891) — дочка малоросійського військового губернатора

М. Г. Рєпніна. Познайомилася з Шевченком у липні 1843 р. в Яготині (тепер районний центр

Київської області), коли його запросили зробити дві [3]копії з портрета М. Г. Рєпніна роботи

швейцарського художника Й. Горнунга. Того ж року поет написав поему [4]«Тризна» з присвятою
В. М. Рєпніній «На память 9-го ноября 1843 года, Княжне Варваре Николаевне Репниной», а
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також намалював і подарував їй автопортрет. В. М. Рєпніна високо цінувала талант Шевченка,
сприяла поширенню естампів «Живописной Украины». На клопотання Рєпніних міністр освіти

призначив Шевченка вчителем малювання у Київському університеті на початку 1847 р.
В одному з листів до Ш. Ейнара В. Рєпніна писала про своє захоплення Шевченком, відзивалась
про нього як про геніального поета. Їй належить стаття [5]«К биографии Шевченко» (Русский
архив. — 1887. — № 7. — С. 473 — 477; див.: Возняк М. Шевченко й княжна Рєпніна. — Львів,
1925).
...но рассказать вам то чувство, которым я теперь живу, все мое горе — мастерство бессильно

и ничтожно. — Ці слова, як і весь зміст записки, складеної в піднесено романтичному стилі,
засвідчують, що поет, прочитавши передане йому в рукопису оповідання В. М. Рєпніної «Девочка»,
глибоко перейнявся співчуттям до героїні — розумної, талановитої дівчини, яка не знайшла

практичного застосування своїм здібностям. У згаданому листі до Ш. Ейнара так про це писала

В. М. Рєпніна: «Это отнюдь не было любовное письмо, но записка, где поэтически высказывалось
благоговение перед моей душевной болью и горечь сознания, что его талант слишком слаб,
чтобы выразить чувства, обуревавшие его после чтения моей рукописи» (Русские пропилеи. Т.
2: Материалы по истории русской мысли и литературы / Собрал и приготовил к печати М.
Гершензон. — М., 1916. — С. 211).

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/118727.html

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev123.htm

3. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/123598.html

4. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/124952.html

5. http://litopys.org.ua/shevchenko/repn.htm

1.9.66 21 грудня 1857 року (2007-12-21 12:00)

21 [декабря]

Сегодня получил письмо от М. С. Щепкина. Он сегодня выехал из Москвы, и послезавтра я

обниму моего старого, моего искреннего друга. Как я счастлив этой нелицемерной дружбой! Не
многим из нас Бог посылает таку[ю] полную радость, и весьма, весьма немногие из людей, дожив
до семидесяти лет, сохранили такую поэтическую свежесть сердца, как М[ихайло] С[еменович].
Счастливый патриарх-артист!
Сегодня же получил письмо от моей святой заступницы, от графини Настасии Ивановны Толстой.
Она пишет, что письмо мое, адресованное графу Ф[едору] П[етровичу], на праздниках будет

передано М[арии] Н[иколаевне]. И сообщает мне адрес Н. О. Осипова. Боже мой! Скоро

ли я увижу мою Академию? Скоро ли обниму мою святую заступницу?
Спектакль с благотворительной целью сошел хорошо, кроме живых картин и народного гимна.
Ниночка Пущина была очаровательна.

21 грудня

...получил письмо от М. С. Щепкина. Он сегодня выехал из Москвы... — У листі від 17 грудня

1857 р. М. С. Щепкін повідомляв: «Я еду 21-го числа в Нижний Новгород, то есть в субботу»
(Листи до Тараса Шевченка. — С. 97).
...получил письмо от моей святой заступницы... — Лист А. І. Толстої від 13 грудня 1857 р.
(Листи до Тараса Шевченка. — С. 95 — 96).
...письмо мое... будет передано М[арии] Н[иколаевне]. — Тобто великій княгині, президенту
Академії мистецтв.
...сообщает мне адрес Н. О. Осипова. — Осипов Микола Йосипович (1825 — 1901) — російський
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художник-портретист, академік Петербурзької Академії мистецтв (з 1855 р.). Був близький до

родини Толстих, за їхнім дорученням листувався із засланим поетом, брав участь у клопотаннях
про його звільнення.

Наступний запис [1]24 грудня

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/129154.html

1.9.67 11. Р. Р. ШТРАНДМАН. 14 грудня 1843. Яготин (2007-12-21 18:00)

Яготин. 14 декабря

Необыкновенные вещи, просто чудеса на свете делаются! Вообрази, Тарас Григорьевич, носятся
слухи, что я еду в Петербург, а сам я о том сведущ столько, как и Вы, бачуть даже, что еду не

далее, как в субботу... Впрочем, вероятно, в Ковалевке будут говорить о том обстоятельнее и

внятнее. Приезжай, Бога ради, в Яготин хоть на денек, как-то больно расстаться, не простясь,
при том, кто знает, когда свидимся.
Хотелось бы много, много побеседовать с Рами, удалый поэт, добрый дружище, остатний из

козаков! Но время спешное, да и переписываться из Яготина в Ковалевку как-то негоже. Право,
приезжайте в Яготин!
Не поминай лихом

Роман Штрандман

Если разбогател, так пришли грошей рублив 30, бо жутко приходится.

На звороті:
Тарасу Григорьевичу Шевченку от Штрандмана.

Коментарі:

Подається за публікацією у виданні: Шевченко Т. Г. Повне зібрання творів. — К., 1929. — Т. 3.
Листування. — С. 238 — 239, де лист надруковано за автографом, нині не відомим. Помилкове
віднесення листа до 1845 р. виправляється на 1843 рік.
Вперше надруковано: Україна. — 1925. —№ 1/2. — С. 83 — 84 (публікація М. М. Новицького), з
помилковим прочитанням імені Штрандмана («Сашка» замість «Роман») і неточним датуванням

листа.
Дата в автографі, як її відтворено в «Листуванні», неповна: «Яготин. 14 декабря». Рік написання
листа встановлюється за змістом: 1843 р., коли Р. Р. Штрандман виїхав з Яготина (про що

йдеться в листі). Див.: Жур П. Літо перше. — Київ, 1979. — С. 205 — 211.

Штрандман Роман Романович (1822 — 1869) — російський журналіст. На час знайомства з

Шевченком у Яготині 1843 р. — домашній учитель дітей В. М. Рєпніна, з яким прибув із

Петербурга на Україну весною 1843 р. У 1849 р. притягувався до слідства в справі петрашевців.
Яготин— містечко Пирятинського повіту Полтавської губернії (тепер райцентр Київської області).
Тут, у маєтку Рєпніних, Шевченко жив з перервами з жовтня 1843 р. по 10 січня 1844 р. У липні

1843 р. познайомився з В. М. Рєпніною, і з сестрами Глафірою та Олександрою Псьол, які жили у
Рєпніних, з лікарем Ф. Фішером, домашнім учителем Р. Штрандманом, з сестрою В. М. Рєпніної
Є. М. Кривцовою. В Яготині в листопаді 1843 р. Шевченко написав поему «Тризна», автопортрет,
а також кілька портретів — дві копії портрета М. Г. Рєпніна-Волконського і портрет дітей В. М.
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Рєпніна. Згадки про Яготин — у повісті [1]«Близнецы», «Археологічних нотатках», у листах. У
маєтку Рєпніних зберігся колишній флігель, де жив Шевченко.
...носятся слухи, что я еду в Петербург... еду не далее, как в субботу... — В грудні 1843 р. В. №.
Рєпнін зі своєю дружиною і двома старшими дітьми, а з ними й Р. Р. Штрандман, збирався до
Петербурга. Однак виїхали вони «не в суботу», «тобто не ,18 грудня, а у вівторок, на десять днів
пізніше», 28 грудня, коли Шевченко написав листа до В. I. Григоровича і передав його адресатові
через Рєпніних (див.: Там же. — С. 212 — 213).
Ковалівка — село Пирятинського повіту Полтавської губернії (тепер Драбівського району

Черкаської області), маєток Капністів.
Впрочем, вероятно, в Ковалевке будут говорить о том обстоятельнее и внятнее. — Р. Р.
Штрандман передав свого листа Шевченкові через О. Капніста, який у ці дні був у Яготині.
Як близький до сім’ї Рєпніних, О. Капніст, безсумнівно, знав про плановану поїздку Рєпніних до

Петербурга.
...кто знает, когда свидимся. — Є підстави припустити, що після цього Шевченко ще зустрічався

з Р. Штрандманом у Петербурзі, куди поет також повернувся в кінці лютого 1844 р.
Хотелось бы много, много побеседовать с Вами... остатний из козакові — Лист Р. Штрандмана

разом з іншими паперами Шевченка потрапив до рук жандармів «третьего отделения», де відразу
звернули увагу на слова «остатний из Козаков». На запитання, хто такий Р. Штрандман і чому

він так називає Шевченка, той відповів: «С Штрандманом я познакомился в Яготине у князя

Репнина; он был там домашним учителем, а теперь не знаю, где он. Почему он называл меня

«остатним из козаков» не знаю» (Тарас Шевченко: Документи та матеріали до біографії. — С.
120). Можливо, Р. Штрандман бував із Шевченком у товаристві В. Закревського, бо саме там

могли вживати подібні звертання до Шевченка. У листі до М. А. Маркевича від 22 січня 1844 р.,
підписаному, крім Шевченка, В. Закревським, І. М. Корбе та Я. де Бальменом, поет жартівливо
називає себе гетьманом, а інших теж відповідними козацькими військовими рангами.
...переписываться из Яготина в Ковалевку как-то негоже. — Село Ковалівка знаходилося від

Яготина на відстані близько 25 верст.

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev401.htm
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1.9.68 Портрети Закревських. Листопад-грудень 1843 р. Березова Рудка
(2007-12-22 06:00)

[1] [2] [3]

Портрет Віктора Олексійовича Закревського. Папір, олівець (34,5×23,3). [Березова Рудка].
XII 1843.
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[4]

http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7086.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev7086.htm
http://kobzar.univ.kiev.ua/draws/description/86.html

Справа внизу олівцем дата і підпис автора: 1843. Декабря въ ночи \\ Т. Шевч[енко].

Портрет Ганни Іванівни Закревської. Полотно, олія (51×39,6). [Березова Рудка]. [9-23.ХІІ]
1843.
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[5]

http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7087.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev7087.htm
http://kobzar.univ.kiev.ua/draws/description/87.html

Зліва внизу олійною фарбою дата і підпис автора: 1843 \\ Т. Шевченко.
Портрет вмонтовано в овал.
Г. І. Закревська (народ. 1822 р.) — дружина П. О. Закревського (див. № 88).
У листі до В. О. Закревського від 10.ХІ 1843 р. з Яготина Шевченко пише: «А Ганні вродливій

скажи, що як тільки очуняю та кожух пошию, то зараз і прибуду з пензлями і фарбами на цілий

тиждень...».
Виконати портрет Г. І. Закревської та її чоловіка (див. № 88) Шевченко міг лише з 9 по 23.ХІІ
1843 p., коли виїздив з Яготина на два тижні («Русские пропилеи», т. II, М., 1916, стор. 203-221).

Портрет Платона Олексійовича Закревського. Полотно, олія (52×40,1). (Березова Рудка].
[9-23.ХІІ 1843].
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[6]

http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7089.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev7089.htm
http://kobzar.univ.kiev.ua/draws/description/88.html

Портрет вмонтовано в овал.
П. О. Закревський (1801/4 — 1882) -старший брат В. О. Закревського (див. № 86).
Датується за тими ж мотивами, що і портрет його дружини Г. І. Закревської (див. № 87).

1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/ac-WChfxUe-FZhYJ_gyHKw?feat=embedwebsite

2. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/n8qclu_y_zmnszCQ5jPdOA?feat=embedwebsite

3. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/bcjdO20O4LVTUPq2d0tRsA?feat=embedwebsite

4. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7086.htm

5. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7087.htm

6. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7089.htm

1.9.69 17. ЛИСТ ДО В. I. ГРИГОРОВИЧА. 28 грудня 1843. Яготин (2007-12-22 12:00)

Яготин.

Батьку мій рідний, порай мені, як синові, що мені робить? Чи оставаться до якої пори, чи їхать до
вас. Я щось не дуже ударяю на Академію, а в чужоземщині хочеться бути. Я тепер заробляю гроші

(аж дивно, що вони мені йдуть в руки!), а заробивши, думаю чкурнуть, як Аполлон Ніколаєвич.
Думаю, що так лучше, а може і помиляюсь. Порайте, будьте ласкаві! Якраз на Святвечір був я

у Пирятині у старої матері вашої, батьку мій. Рада, дуже рада була старенька, спасибі їй. Тричі

заставила мене прочитать вслух письмо, що ви писали о Ваничке. Єй-богу, і я заплакав, хоч я і не
дуже сльозоточивий. Батечку мій! Пишіть до старої частенько, бо вона чита всяке ваше письмо,
аж поки не получить другого. І це вся її радість. З плачем нарікає на меншого сина, що він до

неї не їде. Перехрестила мене, поблагословила, і я пішов до брата вашого через улицю снідать,
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взявши у старенької цвіти оці. Навдивовижу і на радість вам посилаю, батьку мій!
Од сентября я не бачився з Григорієм Степановичем, а побачуся швидко. Я тойді просив у вас

вида, і як ви його прислали, то я його ще й не бачив. А тепер ось чого прошу. Коли побачите, що
мені треба вернуться до вас, то, будьте ласкаві, пришліть ще на два місяця; а коли мені не треба
вертаться в Академію, хоч мені й дуже хочеться, то пришліть, батьку мій, безсрочний атестат на

ім’я Григорія Степановича. Страшно дивиться мені на грядущее, бо воно погане. А тепер мені

добре, дуже добре. Порайте, що мені робить. Коли не зберу грошей, щоб поїхать за границю, то
зберу так, щоб приїхать в Академію, бо єй-богу, хочеться вчиться.
Багато, багато треба б мені написать до вас, та ніколи, бо вже сідають, а я дописую. Нехай вам

Бог пошле того, чого ви самі собі просите.

Щирий син ваш Т. Шевченко

На звороті:
В Яготин местечко, Пирятин[ского] уезда, Варваре Николаевне княжне Репниной, писать мне.

Примітки

Подається за першодруком у журналі «Киевская старина» (1899. — № 10. — С. 10 — 11).
Вперше введено до збірника творів у виданні: Шевченко Т.Твори: В 2 т. — СПб., 1911. — Т. 2.
— С. 347.

Я щось не дуже ударяю на Академію... — Шевченко сподівався, що за успіхи у навчанні живопису
Академія мистецтв пошле його в Італію, але дедалі переконувався в марності такого сподівання.
Аполлон Ніколаєвич — Мокрицький Аполлон Миколайович (1810 — 1870) — український і

російський живописець, педагог, з 1849 р. академік Петербурзької Академії мистецтв. З

Шевченком познайомився ще до його викупу з кріпацтва, разом з І. М. Сошенком клопотався

перед К. П. Брюлловим і О. Г. Венеціановим, щоб викупити Шевченка від кріпосної залежності й

влаштувати вчитися в Академії мистецтв. У своєму щоденнику докладно описав цю історію (див.:
Дневник художника А. Н. Мокрицького. — М., 1975). У 1842 р. виїхав удосконалювати свою

освіту і художню майстерність до Італії. З тих пір і аж до 1858 р. друзі не бачились. Перебуваючи
проїздом із заслання у Москві, Шевченко разом із М. Щепкіним відвідав А. Мокрицького 18
березня 1858 р. Кілька разів вони зустрічались у кінці 50-х років під час приїзду А. Мокрицького

до Петербурга.
... був я у Пирятині... — У Пирятин Шевченко спеціально заїздив на прохання В. І. Григоровича,
щоб передати від нього листа матері. Було це, як зазначає поет, на «Святий вечір», тобто 24
грудня 1843 р.
... я не бачився з Григорієм Степановичем... — З Г. С. Тарновським.

1.9.70 (2007-12-22 18:00)

[1]Кониський О. Я. Тарас Шевченко-Грушівський: Хроніка його життя [До укінчення Академії

художеств, стор. 16]

Взагалі р. 1843 був у Тараса на твори доволі убогий: по-українськи «Гамалія» да по-російськи
[2]«Назар Стодоля» і [3]«Тризна», та й годі.
З Яготина і з України Шевченко вертає до столиці під кінець року 1843. Не трудно буде вгадати, з
якими думками Тарас покидав Україну. Навесні він рвався швидше покинути те «болото», де, «мов
журавлі, муштровались москалі, нагодовані, обуті і кайданами окуті». Він рвався до колишнього

«раю». Приязно вітали його скрізь в сьому «раю»; а проте і в Качанівці у Тарновського, і в
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Мосівці у Вільхівської, і в Яготині у Рєпніної, і скрізь по Україні він бачив «пекло»; да таке ще

пекло, що «українським полупанком можна здивувати Данта старого». Тарас бачив, що скрізь

по тому колишньому «раю» мовчать люде, «забиті в кайдани»; бачив, що «розпинають вдову за
подушне», а «сина, єдину дитину, кують і в військо віддають». Бачив скрізь по Україні, що «під
тином опухла дитина голодная мре, а мати пшеницю на панщині жне».

[4] Таким чином, Шевченко, яко людина

перейнятлива, з чутким серцем, яко певний і глибокий патріот-горожанин рідної України, повинен
був вивезти з своєї подорожі більше журби і сумовання, ніж радощів і надії на швидше поліпшення.
Побут народу труїв його трутою скорботи. Крепацтво серпом різало йому серце. Хоча він

перебував і між панами, хоча де з ким з них ніби-то і сприятелився, а проте всі оті балі; бенкети,
гулянки наповали йому душу гіркою трутою ! Так щиро, так глибоко любити народ, як його

Шевченко любив, і дивитися, як той народ мордують — о, се велика мука для душі благородної.
Се та трута, що не тільки серце проймає до самого дна, а увесь організм чоловіка труїть, робить
йому світ немилим. Чужбинський каже, що думка про крепаків раз у раз мучила Шевченка і

часто труїла йому ліпші хвилини 278. Сам Тарас, згадуючи про свою подорож 1843 р., писав до

Кухаренка: «Був я торік на Україні; був у Межигорського Спаса, і на Хортиці, і скрізь був і все

плакав. Сплюндровали нашу Україну катової віри німота з москалями, щоб вони переказилися»
279. І не було на Україні куточка, де б можна було сховатися Тарасові так, щоб бути з людьми

і не бачити того лиха, що огнем пекло йому душу. От де, на мою думку, причина тому, що
Шевченко приятелював з «мочемордами». Втекти йому — було нікуди; треба було болящу

душу і побите серце патріота чимсь хоч на часину розважити. Треба було розваги, хоч п’яної,
та розваги. В товаристві, кажуть, і вмирати легше. Шевченкові розваги треба було, се була

не тільки психічна, а навіть і фізична потреба горілкою залити хоч на якийсь час той огонь, що
палив душу і серце вольнолюбного українця. Я цілком розумію ті незримі Шевченковим біографам

спонукання, що примушували його товаришувати з «мочемордами». Він добре тямив усю гидоту

«мочемордія»; але розумів і те, що корень бідування України лежить не єдине в самих тільки

панах, а в загальнонаціональній і соціально-моральній темноті і панів, і людей. Не можна йому

було не тямити, що і Тарновські, і Капністи, і навіть Рєпніни — теж «раби з кокардами на лобі»,
раби з батьків, що вони отруєні чужоземним бюрократизмом і полудою галунів. Він розумів, що
огидливе «мочемордіє» є ніби щось похоже на протест проти режиму, що буяв скрізь по Росії і

несамовито приголомшував найменші ознаки волі людського духу... «Мочемордіє», наче ті деякі
трути в медицині, наприклад, кокаїн, морфій, хоч і лишає в організмі недобрий слід, а таки хоч

на якусь годиночку заспокоює, утихомирює біль. От чому «мочемордіє» Шевченкове мене зовсім

не дивує; а дивують мене ті біографи його, що гукають: «Що могло бути спільного між автором

«Катерини» і «Гайдамаків» — з мочемордою Закревським! Як можна було Шевченковій душі

одночасно єднати в собі високі ідеали поезії і паскудність товариства того, що оточало його, як-от
Свічка і інші...» Про яке-будь єднання ідеалів поезії з «мочемордієм» — ледві чи можна серйозно

промовити хоч одно слово. Як само не треба говорити й про те, що усім відома річ, як часто-
густо величезні таланти, навіть генії, не без гріха! Шевченко бачив і тямив, що хоч як невисоко

на сходах моральних стоять «мочеморди», одначе геть більша сила «сухомордів» стоїть на тих

сходах геть нижче за них. Певна річ, ще не раз, може, й не два, огортала його думка: чи не ліпше
буде йому розцуратися з усіма і «сухо» і «мочемордами»; але ж де б він сховався від них, коли без
них не було кутка по всій «неісходимій» Росії! Та чи не ліпше буде, чи не корисніш буде, може,
думав він, не цуратися їх взагалі усіх, а спробувати хоч де в кого з них роздмухати іскру почуття

754



волі, національного демократизму і гуманності? І бачимо, що Шевченко під осінь р. 1843 вже

скептично дивиться на декого з панів і провідує тільки декого з «мочемордів». Причиною того

сталося не брак привітливості й уваги до Кобзаря; ні, не яка-будь пиндючність панська відтручала
його він панів, свідчить нам Чужбинський 280, а скорботне право крепацьке, що в тій чи в іншій

формі лиходійній нагадувало про себе Шевченкові, воно навівало на благородну душу тьмяну

хмару найжурливішого сумовання. Одначе не з усіма панами він розцурався; з тими, що здавалися
йому ліпшими, він тримався, і через рік, спізнавши їх ще ліпше, обізвався до них з посланієм,
благаючи: Обніміте, брати мої, Найменшого брата... Благословіть дітей своїх Твердими руками, І
обмитих поцілуйте Вольними устами. От з якими вражіннями вернувся Шевченко до Петербурга,
до свого товариства, до любої йому Академії. 278 Воспоминания... — С. 11. 279 [[5]Лист до

Я. Г. Кухаренка від 26 листоп. 1844 р. — (Правда. — 1895. — № 74. — С. 143)]. 280

Воспоминания... — С. 11. Коментар ...по-українськи «Гамалія»... — Поему написано в жовтні

— першій половині листопада 1842 р. (датується на підставі згадки в листі Т. Шевченка від

18 листопада 1842 р. до П. М. Корольова: «Позавчора вернувся в Петербург. Мене носив

проклятущий пароход у Шведчину й Датчину. Пливши в Стокгольм, я скомпонував «Гамалію»,
невеличку поему...»). З Яготина і з України Шевченко вертає до столиці під кінець року 1843. —
Дата помилкова: 10 січня Шевченко закінчив у Яготині портрет дітей В. М. Рєпніна (на портреті
— авторська дата); найближчі три дні перебував у Мосівці, ночував в Ічні, відвідав Качанівку,
Вєйсбахівку, останню декаду січня провів у Києві, де шумів тоді контрактовий ярмарок і де він

познайомився з В. Білозерським, М. Максимовичем, а на прикінці січня вирушив до Кирилівки

(Жур П. Літо перше..., с. 227 — 236). Про яке-будь єднання ідеалів поезії з «мочемордієм»... —
У характеристиці т. зв. «мочеморд» О. Кониський пішов за спогадами В. Рєпніної, М. Чалого,
які бачила в них переважно п’яниць та гуляк, але вніс у цю трактовку інший психологічний нюанс;
пізніші дослідники, эокрема М. Драгоманов, В. Щурат, М. Новицький, побачили в поглядах

цих людей відгуки західноєвропейського радикалізму (див. огляд цієї літератури у статті М. М.
Новицького «Мочиморди» перед судом сучасників і досліду». — Життя і революція. — 1930. —
№ 3. — С. 123 — 145). «Обніміте, брати мої...» — У виданні О. Огоновського «Кобзарь Тараса
Шевченка». Ч. І. — Львів, 1893, за яким цитує всі твори Шевченка О. Кониський, фінал поеми «І
мертвим і живим...» не точний; в автографі збірки «Три літа» маємо: «Обніміте ж, брати мої, //
Найменшого брата, // Нехай мати усміхнеться, // Заплакана мати. // Благословить дітей своїх

// Твердими руками // І діточок поцілує // Вольними устами». [6]Попередня [7]Наступна

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/4899.html

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev303.htm

3. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev123.htm

4. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/MwNkuIlzHwjhexS5M1jGNA?feat=embedwebsite

5. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/159093.html

6. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/121769.html

7. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/129697.html

1.9.71 3. ЗАПИС Т. Г. ШЕВЧЕНКА В АДРЕСНІЙ КНИЗІ ЖУРНАЛУ «МАЯК».
1843-1844. С.-Петербург (2007-12-23 06:00)

В 5 линии против Академии художеств, дом Кастюриной — Тарас Григорьевич Шевченко.

Примітки

Подається за оригіналом (ІЛ, ф. 1, № 378); адреса записана рукою Шевченка на клапті аркуша

з адресної книги співробітників журналу «Маяк».
Датується за часом проживання Шевченка за цією адресою.
Вперше надруковано: Жур П. Шевченківський Петербург. — С. 168.
До зібрання творів вводиться вперше.
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В 5-й линии против Академии художеств, дом Кастюриной...— Будинок Костюріна (чи
Костюріної) на 5-й лінії значився тоді за № 41 у першому кварталі Васильєвської частини. Він

стояв на розі 5-ї лінії та Риночного провулка (Жур П. Шевченківський Петербург. — С. 168).
Нині — будинок № 8.
За свідченням П. Жура, Шевченко мешкав у цьому будинку з осені 1840 р. до травня 1843 р.
Після поїздки в Україну (травень 1843 р. — лютий 1844 р.) Шевченко повернувся у кінці лютого

до Петербурга і знову оселився в будинку Костюріна. Це підтверджується записом у книзі видачі

квитків учням Академії мистецтв від 13 березня 1844 р.: «311. Шевченко Тарас, 13 марта. В

доме Кастюрина. Получил Т. Шевченко» (ЦДІА, ф. 789, оп. 19/IV, № 53, арк. 35) (Жур П.
Шевченківський Петербург. — С. 168). З будинку Костюріна Шевченко, очевидно, виїхав восени
1844 р.

1.9.72 Портрет дітей В. Рєпніна. 10 січня 1844 р. (2007-12-23 12:00)

1844

[1]

Портрет дітей В. М. Рєпніна. Полотно, олія (40×51,3). [Яготин]. [1 - 10.I] 1844.
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[2]

http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7089.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev7089.htm
http://kobzar.univ.kiev.ua/draws/description/89.html

Зліва внизу червоною фарбою підпис автора і дата: Т. Шевченко. 1844.
Портрет вмонтовано в овал.
На портреті зображені Варвара та Микола Рєпніни— діти Василя Миколайовича Рєпніна - рідного
брата Варвари Рєпніної.

1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/S47EgEJ9WReovzFFJM-GLA?feat=embedwebsite

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7089.htm

1.9.73 12. О. В. КАПНІСТ. 18 січня 1844. Ковалівка (2007-12-23 18:00)

18 января 1844, с. Ковалевка

Крайне сожалею, что не имел удовольствия видеться с Вами, любезный Тарас Григорьевич! 13-
го поджидал Вас в Ковалевке, 15-го думал найти Вас у себя, возвратясь из Яготина. Но Вы

проскользнули, як вьюн скризь вершу.
Что ближе у меня на душе, о том поведаю Вам. Мне поручено просить Вас — не заезжать,
как Вы предполагали, а главное, не писать ни под каким предлогом. Я знаю Вас и совершенно

уверен, что Вы свято и ненарушимо это исполните. Не огорчитесь, добрый Тарас Григорьевич,
моею откровенностию. Она не из дурного источника. Ежели вспомните мои слова, то признаете
меня вправе говорить Вам с искренностию. Душа способна развиваться в истинно возвышенных

чувствах. Эгоизм не должен иметь места между ими. Временное увлечение исчезает, как дым,
но нередко пятна остаются невыводимые и помрачают душу, отзывающуюся в совести. Я считаю

на твердость Вашего характера и думаю, что Вы исполните просьбу мою не для меня. Ежели
Вы приняли ее с такою же искренностию и не огорчились ею, то Вы доставите мне душевное

утешение, писавши мне о всем, что относится к успехам Вашим на поприще Вашем, о всем, что
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встретите Вы на пути жизни; будьте уверены, что всегда и во всяком случае Вы найдете во мне

искренного человека, с живым желанием Вам существенного добра.
Благодарю Вас за труд, который Вы для меня приняли; он будет мне напоминать душею

уважаемого старца и вместе доброго моего земляка.
Бог да благословит путь Ваш и венчает добрым успехом начинания Ваши. Примите прилагаемое
приношение и верьте искренним чувствам душею Вам преданного

Алексея Капниста.

Все мои домочадцы семейным хором свидетельствуют Вам их преданность; Ульяна Дмитриевна
особенно благодарит Вас за добрую память.
Пишите из столицы.
Ежели что не помешает мне быть в Харькове, то я исполню все Ваши поручения и оттуда же буду

писать Вам в Петербург.

Коментарі:

Подається за автографом: ІЛ. Ф. 92. № 98.
Вперше надруковано (з пропусками, без дати, з довільним введенням у текст прізвища

Закревського): Киевская старина. — 1897. — №2. — С. 158 — 159, у статті М. К. Чалого

«Письма княжны В. Н. Репниной к Т. Г. Шевченку».
Дата в автографі: «18 января 1844, с. Ковалевка».

Капніст Олексій Васильович (1796 — 1869) — поміщик, власник села Ковалівка, син письменника
В. В. Капніста. Учасник декабристського руху, член «Союзу благоденства». Познайомився з

Шевченком наприкінці червня 1843 р. у с Мойсівці у Т. Г. Волховської. Перебуваючи в Яготині,
Шевченко виконав на замовлення О. В. Капніста копію з портрета М. Г. Рєпніна-Волконського,
подарував йому свій малюнок «Сліпий». У родині Капністів зберігалися рукописи творів Шевченка

— «Сон», «Кавказ». Як Миргородський повітовий маршалок допомагав Шевченкові поширювати

«Живописную Украину», і саме на його підтримку у цій справі дуже розраховувала В. М. Рєпніна.
Шевченко згадував про О. В. Капніста у листі до В. М. Рєпніної від 12 січня 1851 р.
У О. В. Капніста, за свідченням В. М. Рєпніної, були її листи від Шевченка, які він їй не повернув.
13-го поджидал Вас в Ковалевке, 15-го думал найти Вас у себя, возвратясь из Яготина. —
Шевченко відвідував Ковалівку восени 1843 р., коли жив у Рєпніних. Про приїзд О. Капніста в

Яготин свідчить лист М. Г. Рєпніна до своєї невістки, датований 14 січня: «Сьогодні після обіду п.
Капніст прибув зі своїми хворими до великого дому» (Жур П. Літо перше. — С. 223). 15-го січня,
як видно з листа, О. Капніст повернувся додому і, очевидно, після розмов з В. М. Рєпніною,
вирішив написати Шевченкові.
Мне поручено просить Вас не заезжать, как Вы предполагали, а главное, не писать ни под каким
предлогом. — О. В. Капніст, побувавши в Яготині, з розмов із В. Рєпніною та з Шевченкового

листа до неї довідався, що Шевченко перед від’їздом до Петербурга має намір заїхати до Яготина.
Це був саме той лист, який, за свідченням Варвари Рєпніної, «...довів Капніста до шаленства; але
який я розумію по-іншому: це не любовний лист; у тому листі він називає мене сестрою і, правда,
говорить мені «ти», та цього листа не можна розцінювати так, ніби його написав мені який-небудь
кавалер» (див.: Русские пропилеи. М., 1916. — Т. 2. — С. 217). Далі у цьому ж листі В. Рєпніна
пише, що «Капніст переконаний, що я люблю його (Шевченка — Ред.) і що я втратила голову».
Намагаючись стримувати дальший розвиток зближення В. Рєпніної і Шевченка, О. Капніст і

цього разу зробив усе можливе, щоб перешкодити їх зустрічі перед від’їздом Шевченка з України.
Ось як писала про це В. М. Рєпніна Г. Псьол 20 січня 1844 р.: «Я довго говорила з ним (з О.
Капністом. — Ред.) про Шевченка, який хотів ще повернутися до Яготина... Капніст серйозно

сердиться на нього, мені ж незручно за цю досадну мінливість. Я поручила Капністові сказати

йому, що я прошу його не приїздити і згадати, що він мені обіцяв їхати до Петербурга» (Жур П.

758



Літо перше. — С. 224).
Благодарю Вас за труд, который Вы для меня приняли; он будет мне напоминать душею

уважаемого старца и вместе доброго моего земляка. — Йдеться про копію з портрета князя М.
Г. Рєпніна-Волконського роботи швейцарського художника Й. Горнунга, виконану Шевченком для

О. В. Капніста. Оригінал цього портрета і одна з двох Шевченкових копій (друга була виконана
на замовлення Г. С. Тарновського) зберігаються в ДМШ у Києві, друга копія — в Ленінграді, в
Ермітажі.
Ульяна Дмитриевна — дружина О. В. Капніста (дівоче прізвище — Бєлуха-Кохановська).
Пишите из столицы. — О. Капніст, очевидно, вважав, що Шевченка вже не побачить. Наприкінці
січня, відвідавши Закревських, Г. С. Тарновського і рідну Кирилівку, Шевченко виїхав до

Петербурга.

1.9.74 Натурщик. 1844 (2007-12-24 06:00)

[1]

Натурщик. Тонований папір, олівець, вугіль (67,9×44,5). [Пб.]. [1844].
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[2]

Зліва червоним олівцем номер: 33, нижче олівцем підпис автора: Шевченко.
Номер 33 є оцінкою класної роботи (див. прим, до № 27).
За даними ЦДІАЛ, Т. Г. Шевченко одержав 33-й номер за рисунок з натури на іспиті 1844 р. (ф.
№ 789, оп. 19, від. IV, спр. № 54, 1844-1845 р., зв. арк. 14). Зображення цього ж натурщика див.
на рис. № 27, 239, 242.

Див. також:
http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7090.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev7090.htm
http://kobzar.univ.kiev.ua/draws/description/90.html
http://kobzar.info/kobzar/works/pictures/1844/05/20/672.html

http://community.livejournal.com/ua kobzar/72946.html

1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/mZbdkmVD0o5VkxnFzVwKSg?feat=embedwebsite

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7090.htm

1.9.75 24 грудня 1857 року (2007-12-24 12:00)

24 [декабря]

Праздникам праздник и торжество есть из торжеств!
В три часа ночи приехал Михайло Семенович Щепкин.
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Попередній запис [1]21 грудня

Наступний запис [2]29 грудня

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/126723.html

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/132872.html

1.9.76 1. КОЛЕКТИВНИЙ ЛИСТ ДО М. А. МАРКЕВИЧА. 22 січня 1844.
Вейсбахівка (2007-12-24 18:00)

Ми, по милости Господней, гетьман, повеліваємо вам— деркач в сраку! — щоб ви— генеральний

обозний! — прибули до нас сьогодня, коли можно, а не то завтра — у Безбуховку — до гетьмана.

Т. Шевченко

рукою власною

Полковник компанійський — Корба.

Января 22-го дня,
року 1844-го

Генеральний старшина Вихтор Мочеморденко.
Військовий ієсаул Яків Дибайло.

На першому аркуші:
Великоможному панові

генеральному обозному

Маркевичу

добродієві

Універсал

в Туровку.

Примітки

Подається за автографом (ІЛ, ф. 1, № 198).
Вперше надруковано в журналі «Глобус» (1928. — № 5. — С. 70).
Вперше введено до зібрання творів у виданні: Шевченко Т.Повне зібр. творів. — К., 1929. — Т.
3. — С. 17 — 18.
Лист написаний рукою В. О. Закревського. Після слова «вам» три слова густо закреслені. Під
текстом підпис Шевченка — «Т. Шевченко, рукою власною». Шевченкові також належить одно

слово в тексті. Всі інші підписи зробив В. О. Закревський. [1]На звороті другого аркуша —
звернена до Шевченка віршована відповідь М. А. Маркевича (Листи до Тараса Шевченка. — С.
17).
Ми, по милости Господней, гетьман, повеліваємо вам... — Адресований М. А. Маркевичу

лист пародіює стиль гетьманських універсалів. Універсал (від лат. universalis — загальний)
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— документ, що має характер маніфесту або розпорядчого адміністративно-поліичного акту.
Універсали видавали в XVII — XVIII ст. у феодальній Польщі король, а в Україні— гетьман (іноді
полковники). За «гетьмана» в листі підписався Шевченко, перед іншими прізвищами названо різні
високі адміністративно-війскові посади в козацькому війську.
Безбуховка — тобто Вейсбахівка, містечко Прилуцького повіту Полтавської губернії (тепер село

Білорічиця Прилуцького району Чернігівської області), маєток полковника, згодом генерал-
майора І. М. Корбе.
Полковник компанійський — Корба. — І. М. Корбе. Військова посада в цьому

жартівливому підпису походить від компанійських полків — найманих («охотницьких») кінних

полків у Лівобережній Україні (створені гетьманською адміністрацією на початку 70-х років XVII
ст., вони існували до 70-х років XVIII ст.). Однією з функцій компанійських полків була охорона

гетьмана та його резиденції, сторожова служба тощо.
Генеральний старшина Вихтор Мочеморденко. — В. О. Закревський. Відомий як організатор і

«старшина» «товариства мочемордія». Форма його підпису в листі — від назви цього товариства.
Військовий ієсаул Яків Дибайло. — Ротмістр граф Яків Петрович де Бальмен. Був талановитим
художником-аматором. Разом із М. С. Башиловим 1844 р. ілюстрував рукописний «Кобзар»,
переписаний ним латинською абеткою, і в липні того ж 1844 р. переслав його з Одеси В. О.
Закревському для передачі Шевченкові (зберігається в ІЛ, ф. 1, № 79). Автор понад десяти

повістей російською мовою (сім з них надруковано у виданні: Бальмен Я. Повести. — Харьков,
1988). Загинув на Кавказі. Шевченко познайомився з Яковом де Бальменом 29 або 30 червня 1843
р. на балу в селі Мойсівка, зустрічався з ним в селі Березова Рудка у Закревських та в економії

Вікторівка неподалік від села Лемешівка, де жив В. О. Закревський, можливо, в липні того ж року

відвідав його маєток у селі Линовиця Пирятинського повіту Полтавської губернії (тепер селище

міського типу Прилуцького району Чернігівської області). Шевченко присвятив Якову де Бальмену

поему «Кавказ» (1845).
Турівка. — село Прилуцького повіту Полтавської губернії (тепер Яготинського району Київської

області), де був маєток М. А. Маркевича.

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/130018.html

1.9.77 (2007-12-25 06:00)

[1]Кониський О. Я. Тарас Шевченко-Грушівський: Хроніка його життя [До укінчення Академії

художеств, стор. 17]

VI

Вернувшись, він заходжується тут, укупі з іншими земляками, спорудити українські спектаклі

аматорів. Український репертуар тоді був занадто убогий, чи було й з півдесятка п’єс; певне,
через те тієї зими спектаклі й не були споруджені. А може, піклуватися коло їх у Шевченка й часу

бракувало: треба було скінчити Академію, придбати собі звання «свободного художника». Він

сподівався поїхати за границю, повчитися ще там малярству.
Один з біографів Шевченка каже, що хоча у Тараса і була кебета художника, а проте «на ниві

малярства трудно було сподіватися від його великих успіхів». Одначе факти і люде, більш за

біографа компетентні в малярстві, кажуть нам що іншого. Правда, як було вже говорено вгорі,
всемогуща сила призвання мимо волі Тараса тягла його більш до пера, ніж до пензля, одначе ж
бачили ми вже й те, що й пензлем він працював з великим успіхом. Знаємо, що 29 квітня р. 1839
Академія дала йому в нагороду срібну медаль; а в вересні 1840 р. він знов бере медаль за першу

спробу малювати олійними красками. Варто уваги, що малюнок сей був «Хлопець-старченя дає
собаці шматок хліба». Малюнок сей показує нам не тільки реальний напрямок Шевченка в штуці,
але й ті симпатії, що носило серце його до злидарів; показує ту гуманність і любов до вбогого
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брата, з якими він ніколи не розлучався, перекаланавши увесь свій вік. За рік Шевченко знов бере

нагороду за успіхи в живописі історичній і патретній. Успіхи його були, як знати з академічної

постанови, «доведені роботами його, поданими в Академію».
Не відомо, чиїм коштом сподівався Шевченко поїхати за границю? Коли коштом Академії, то
знов не відомо, чому Академія не вирядила його? Хіба спинитися біля тієї думки, на яку наводить
мене дещо з [2]«Художника». Може бути, що він не справив заданої Академією програми. Може

бути, що сього не дало йому справити призвання до поезії і почуття патріотичної потреби будити
приспану Україну: віддаючись мимо волі своєї більш поезії і Україні, ніж малярству, Тарас не мав
вже ні часу, ні охоти пильнувати біля програми. Він не властен був спинити поривання почуття

поетичного і патріотичного. Та й марне б він мордував сам себе силкуванням на перше місце

постановити малярські роботи. Поривання поета і суще свідомого патріота так само не можна

спинити, як не спиниш вітру в степу або течії Дніпра. Нема їм спину; шлях їм скрізь битий.
Не можна не згодитися з думкою, висловленою художником Микешиним про художницьку кебету

Шевченка. Не можна й на хвилину бути непевним в тому, що коли б доля, як каже Микешин,
не поглумилася з Шевченка, коли б його не постигла нечувана в світі кара, жорстока, нелюдська,
з його вийшов би художник знаменитий. Скарб, що природа наділила Шевченкові, пограбовано
у його 28 мая р. 1847 забороною малювати, і проковтнула той скарб великий тяжка неволя в

казармі смердячій.
Опріч праці обов’язкової, зимою під кінець р. 1843 і з початку р. 1844 Шевченко працював над

малюнками задля «Живописної України» і виготовив три естампи: «Печерська криниця у Києві»;
«Судня в селі рада» і «Дари Богданові і українському народові».

[3]Попередня [4]Наступна

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/4899.html

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev402.htm

3. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/127849.html

4. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/130481.html

1.9.78 13. М. А. МАРКЕВИЧ. Близько 22 січня 1844. Турівка (2007-12-25 12:00)

Не дуже гетьмануй,
А більше кабануй,
Мій навіжений чоловіче,
Горілочку лигай,
Да в пузо сало бгай,
Да, й годі! А як чорт підтиче

Тебе гетьмановать

Да на старшин гукать

З Мазепинською булавою,
Тогді, Тарас, не плач:
Бо не один деркач

Московськой дужою рукою

На срачецьці поб’ють
Ще й плакать не дадуть.
Смотри ж, Тарасе, схаменися:
Горілочку лигай,
Да салом заїдай,
Да як нап’єшся — спать ложися.

Н. Маркевич.
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Коментарі:

Подається за автографом: ІЛ. Ф. 1. № 198.
Вперше надруковано: Глобус — 1928. — № 5. — С. 71.
Лист написано на звороті [1]колективного листа Т. Шевченка, І. Корбе, В. Закревського та Я. де
Бальмена від 22 січня 1844 р. і є відповіддю на нього.
Автограф не датований. Датується за часом одержання М. А. Маркевичем згаданого

колективного листа, орієнтовно близько 22 січня 1844 р., Турівка.

Маркевич Микола Андрійович (1804 — 1860) — український історик, етнограф, автор «Истории
Малороссии» в п’яти томах (М., 1842 — 1843), письменник, автор поетичної збірки «Украинские
мелодии» (М., 1831). Патріотичні мотиви цієї книги з її романтичною тугою за минулим,
оспівуванням козаччини і гетьманщини позначилися і на творчості Шевченка, зокрема його ранніх
патріотичних поезіях.
Знайомство М. А. Маркевича з Шевченком відбулося не пізніше березня 1840 р. у Петербурзі,
про що свідчить запис у щоденнику М. А. Маркевича (див.: Спогади про Тараса Шевченка. —
С. 72 — 73). 9 травня 1840 р. до дня іменин М. А. Маркевича і перед його поверненням з

Петербурга на Україну Шевченко написав вірш «Н. Маркевичу» («Бандуристе, орле сизий»). У

1843 — на початку 1844 р. Шевченко бував, ймовірно, і в маєтку М. Маркевича — с. Турівці, про
що свідчать і коментовані листи. Про дружні стосунки з М. А. Маркевичем Шевченко писав у

листі до його сина — А. Маркевича — від 22 квітня 1857 р.
А як чорт підтиче Тебе гетьмановать... — У жартівливому листі до М. Маркевича, що пародіював
гетьманські універсали, Шевченко підписався гетьманом.
...З Мазепинською булавою... — Мазепа Іван Степанович (1644 — 1709) — гетьман Лівобережної

України (1687 — 1708). У спогадах П. Д. Селецького, в яких відбилися позиції Шевченка з часу

перебування його у Рєпніних 1843 р. — поч. 1844 р., маємо цікаві свідчення, з яких випливає, що
Шевченко, збираючись писати лібретто опери про Мазепу, хотів «представити його поборником

свободи в боротьбі з деспотизмом Петра» і обурювався тим, що автор спогадів у суперечці назвав
Мазепу зрадником (Див. [2]Записки П. Д. Селецкого // Киевская старина. — 1884. — Кн. VIII.
— С. 621-622).

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/129287.html

2. http://litopys.org.ua/rizne/star15.htm

1.9.79 Лист Шарлю Ейнару від Рєпніної. 27 січня 1844 року (2007-12-25 18:00)

Фрагмент листа [1]публікувався раніше.

* *

[...] Однажды вечером, в октябре, входит мой брат вместе с господином, которого он тут же

представляет моим родителям: это был он. Потом брат говорит: «Вот моя сестра». Я напомнила

ему нашу первую встречу под дождем несколько месяцев назад, и мы разговорились. Он показался
мне простым и непритязательным. Он сразу стал у нас своим человеком. Одним из тех, которые
так удобны в деревне, кого приятно видеть в гостиной и кого можно оставлять одного, не боясь,
что он щепетильно обидится. Глафира 139, по-видимому, очаровала Шевченку; он еще не был

влюблен, но мог влюбиться при первом удобном случае. Тут приехала моя сестра. Спустя

несколько дней после ее приезда я узнала о смерти моего дорогого Хрущова; на следующий день
я заболела той невралгией, о которой писала вам; дней восемь я не выходила из моей комнаты.
В течение этого времени Шевченко прочитал одну из своих поэм, и все дамы были в восхищении.
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Я снова появляюсь на горизонте — он с участием справляется о моем нездоровьи, я опять вижу
его ежедневно — он мне нравится — но спокойно, именно как это могло и должно было быть.
Глафира по-прежнему — его солнце, а она держится просто и с тактом. Однажды вечером он

предлагает прочитать нам другую свою поэму под заглавием «Слепая». Сестра осталась с мамою:
мы не хотели, чтобы в ее присутствии читалась вещь, которая напомнила бы ей о состоянии ее

глаз. И вот он начинает читать. О, если бы я могла передать вам все, что я пережила во время
этого чтения! Какие чувства, какие мысли, какая красота, какое очарование и какая боль! Мое

лицо было все мокрое от слез, и это было счастьем, потому что я должна была бы кричать, если
бы мое волнение не нашло себе этого выхода; я чувствовала мучительную боль в груди. После

чтения я ничего не сказала; вы знаете, что при всей моей болтливости я от волнения теряю

способность речи. И какая мягкая, чарующая манера читать! Это была пленительная музыка,
певшая мелодические стихи на нашем красивом и выразительном языке. Позднее, когда я могла
говорить, я сказала ему: «Когда Глафира продаст свою первую картину и отдаст мне эти деньги,
как она обещала, я закажу на них золотое перо и подарю его вам». Перед сном я так горячо

молилась, я так страстно любила весь мир, я была так добра, — боюсь, даже добрее, чем я

на самом деле. Шевченко занял место в моем сердце, я часто думала о нем, я желала ему

добра и желала сама сделать ему добро, притом, по моей горячности, — сейчас и как можно

больше. Я втайне и не сознавая того, чувствовала ревность из-за предпочтения, которое он

оказывал Глафире. Моя радость была, может быть, слишком добра, грусть начинала становиться
недоброй. Один вечер он дурачился, болтал вздор и глупости. Видевши его раз великим, я
хотела всегда видеть его великим; я хотела, чтобы он был неизменно свят и лучезарен, чтобы
он распространял истину силою своего несравненного таланта, — и хотела, чтобы это сделалось

через меня. О, хитрость и коварство «я», этого ненасытного «я», которое не хочет умереть и

которого я не в силах смело убить! Я говорю ему: «Возможно ли, чтобы вам, которому дано
было быть столь благим, доставляло удовольствие стать тем, что вы теперь. В тот день, когда
вы нам читали «Слепую», я так горячо молилась за вас!» Тут он вскочил, схватил мою руку и

поцеловал ее; нечего вам говорить, доставило ли это мне удовольствие. Это был лишний парус,
чтобы ускорить быстрый бег моего челна. Проходит еще несколько дней, и я узнаю от мамы,
которая уже не покидала своей комнаты, что на одной свадебной вечеринке (я уже говорила

вам, что нигде так не любят веселиться, как у нас) Шевченко имел слабость выпить больше,
чем следовало. Словно острый нож пронзил мне сердце. Надо попенять ему за это, — но

как? Перед тем я взялась переписать ему стихи; и вот я воспользовалась этим и прибавила

там несколько аллегорических строк, которые хочу переписать вам здесь. На одной стороне листа
было написано: «Немногим даны в удел лира и свирель, но имеющие сердце любят вслушиваться
в бряцание певцов восторженных или жалобно вопиющих, и в ответ за их золото есть у них для

обладателей высокого таинственная молитва и искренние желания, и они (имеющие сердца),
чающие в будущем прекрасного, воскликнут: бедная Оксана (это — имя героини поэмы)! Люди
тебя погубили, и твой поэт забывает тебя!» На другой стороне листа было написано: «Ангел —
хранитель поэта уныло летает над головой его, отягченной грешным сном. Он остановил полет

свой, взор его полон болезненной любви. Он осеняет его крылами — и молитва, какую только

могут сложить небожители, постигающие вполне, что есть созерцание божества, вырывается из
уст его за вверенный ему сосуд, в который создатель влил столько прекрасного! Грех и соблазн

старается пошатнуть сосуд, и чистая, золотая струя на самом крае готова выкатиться из него

и быть поглощенной грязью разврата... Горячая слеза упадает из очей ангела на сердце поэта

— она его прожгла и обновила: он не погибнет! И раскаяние облекается в белую одежду, как
невинность». Это — плохой перевод того, что я написала Шевченке по-русски; но вам ведь

нужен не мой стиль, а мои мысли, — об них перевод даст вам представление. Итак, когда
он пришел к обеду, я отдала ему копию его стихов и сказала, что в ней есть еще что-то,
написанное мною; он поблагодарил меня. Вечером, сверх всякого ожидания, мама вышла к чаю

в гостиную; это меня радостно взволновало. Я принялась за чулок, который вяжу для вас; он
начал подсмеиваться над моим непоэтическим занятием; потом он стал говорить о разных вещах;
речь зашла о слепом поэте Козлове 140, Глафира принесла его произведения, и он прочитал нам

оттуда несколько отрывков так задушевно, с таким искренним восхищением, что даже мама
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была очарована им. В ту минуту, когда надо было идти спать, я на мгновение задержалась в

гостиной после всех, как-будто для того, чтобы взять кое-какие книги, и спросила его, сердится
ли он на меня; он ответил: нет, и поблагодарил меня, но таким тоном, который меня не убедил.
На следующий день он не явился; так прошло четыре дня, — ему все носили обедать в его

комнату; я мучилась, думала, что оскорбила его, хотела делать что-нибудь для него и, боясь
писать ему, так как это, по-видимому, совсем не удалось, принялась вязать для него шерстяной
шарф; шерсть дала мне мама. Наконец моя невестка, у которой он завтракал (летом и осенью

она занимает у нас флигель, не примыкающий к большому дому), сказала ему, что я думаю, что
он на меня сердится. Он ответил, что напротив, и вечером пришел к нам. Не было никого,
кроме Глафиры, Тани, меня и его, потому что m-lle Рекордон в счет не идет, особенно когда

говорят по-русски. Я поздоровалась с ним, отдала ему шарф и сказала, что боялась, не сердится
ли он на меня. Когда убрали чай, m-lle Рекордон ушла, и мы остались вчетвером; он стал болтать
вздор, и я сказала ему, как жаль, что он оставил свое уединение, потому что он говорит столько

глупостей; после этого водворилось полное молчание, никто не проронил слова. «Тихий ангел

пролетел», — сказал Шевченко. Это — русская поговорка, означающая общее молчание. «Вы
умеете разговаривать с ангелами, — сказала я, — расскажите же нам, что они вам говорят».
Он вскочил с места, побежал за чернильницей, схватил лист бумаги, лежавший на столе, и стал

писать, потом подал мне эту бумагу, говоря, что это — посвящение к одному произведению,
которое он вручит мне позже. На листе было написано следующее, в красивых и мелодичных

стихах по-русски, а это значит — пленительно и сладко: — В память 9 ноября (в этот день я

написала ему тот выговор). Душе с прекрасным назначеньем Должно любить, терпеть, страдать,
И дар господний — вдохновенье Должно слезами поливать. Для вас понятно это слово... Для

вас я радостно сложил Свои житейские оковы, Священнодействовал я снова И слезы в звуки

перелил. Ваш добрый ангел осенил Меня бессмертными крылами И тихоструйными речами

Мечты о рае пробудил *. * Присвята до поеми Т. Г. Шевченка «Тризна». — Ред. Он передал

мне лист, я прочла; чистая и сладкая радость наполнила мне сердце, и если бы я поддалась

обуревавшему меня чувству, я бросилась бы ему на шею. Но я сказала себе: надо подумать;
чтобы выиграть время, я вторично перечитала стихи, потом вскочила с места, — он в это время

ходил по комнате, — я сказала ему: «Дайте мне ваш лоб», — и поцеловала его чистым поцелуем,
потому что это было сделано в присутствии Тани и Глафиры. Вечер, начавшийся так неприятно,
кончился восхитительно. На следующий день я рассказала маме все, исключая поцелуя. Дальше
дни потекли мирно. Он все время был со мною открыт, но без всякого фатовства или ухаживания,
без всякой чувствительности; мы даже не подавали друг другу руки, здороваясь. Он уехал с моим
братом в Андреевку 141, и накануне его отъезда я дала ему молитву, в которой выражалось то,
чего я желала бы для него. Он вернулся через десять дней, в течение которых я много думала о
нем, и все по-русски; я не могла тогда писать ни на каком другом языке, я не могла разобрать, что
во мне происходило, — вот почему я вам не писала. Наконец они вернулись. Мы сидели за чаем,
когда он вошел в комнату; Капнист был у нас; увидав его, я вскочила во весь рост, но заметив,
что он обращает ко мне общий поклон, я села на свое место с очень неприятным чувством. Он
и мой брат говорили все глупости, наконец, после одной нестерпимой глупости брата я вскочила
на диван, прошла за спиною Капниста, потому что я была заперта с обоих сторон, спрыгнула
на пол и пошла к маме, которой я сказала, что Базиль 142 и Шевченко болтают такой вздор,
что я больше не могу выдержать. Много позднее, когда папа уже лег, Базиль пришел к маме, и
моя невестка позвала меня назад в гостиную, так как Шевченко будет читать свою новую поэму
143, ту, которую он посвятил мне. Я была так недовольна им, что не хотела идти; она мне

сказала: «Иди же, ведь это для тебя». Я пошла. В гостиной были только поэт, Капнист, Лиза,
Таня и Глафира, — больше никого. Капнист спросил меня: «что с вами?» я сказала, что я дурно
настроена. «Надо стараться превозмогать себя». Шевченко начал; я была в таком расположении

духа, что мне хотелось все находить дурным; но я снова была побеждена. О, какой чудесный

дар ему дан! Я не могла сдержать рыдания, Капнист молчал, Лиза * тоже, Таня была почти

растрогана, Глафира окаменела, у меня блестели глаза, лицо горело. Капнист подозвал к себе

Шевченку, который остановился было предо мной, — и тут этот милый Капнист, который весь

— сердце, начал расчленять и обсуждать поэму, хотел выказать себя холодным, рассудочным,
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положительным, но это ему не удалось. Шевченко отдал мне тетрадь, всю писанную его рукой, и
сказал, что к этой рукописи принадлежит еще портрет автора, который он и вручит мне завтра.
Я поблагодарила его очень сдержанно; все происходило как бы вне меня; я сказала, что дам

ему кое-что. На следующий день приехала княгиня Кекуатова 144, и так как, гостя у нас, она не
желает видеть никого из посторонних, то мне пришлось на все время взять ее на себя. Я кончила

переписывать мое писание, которого не могу вам перевести здесь, так как это было бы слишком

длинно; меня что-то толкало писать эту вещь, я не могла дать себе отчета— что. Она озаглавлена
«Девочка». Это почти точная история моего сердца, разделенная на четыре эпохи: 12 лет, 18, 25
и 35, и в заключение — одинокая могила. Когда настал вечер, я послала свое писание Шевченке

в гостиную. На следующий день я его не видела из-за княгини Кекуатовой, но невестка и Глафира
сказали мне, что он был мрачен и очень странен, и что он ушел тотчас после чая. Я была у мамы

вместе с княг. Кекуатовой, тут мне принесли записку; она была от него. Я не могу послать

вам ее перевод, потому что у меня ее выпросил Капнист, который все это последнее время был

для меня вашей тенью. Я не хотела читать эту записку при Лизе Кекуатовой; разговор зашел о

том, что я написала: дело в том, что я имела глупость прочитать это Лизе Кекуатовой. Мама

сказала мне: «Я ревную; мне одной ты не читаешь своих писаний». И хотя маме я меньше всего

хотела бы прочитать написанное мною, но так как я предпочитаю очертя голову бросаться в

сечу, нежели выжидать и рассчитывать, то я пошла за своей черновой и прочитала это несчастное
писание наскоро и так скверно, как читает m-lle Рекордон. Мама похвалила слог, и больше

ничего; но на ее лицо нашла та тень, которую я так хорошо знаю и которая всегда сжимает мне

сердце. На следующий день мама ничего не сказала, но ее лицо сохраняло то же выражение.
Она страстно желает, чтобы с нею были откровенны, а сама замкнута в высшей степени. Зная

это, я подумала: чтобы рассеять ее неприятное чувство, прочитаю ей записку Шевченки. Это

отнюдь не было любовное письмо, но записка, где поэтически высказывалось благоговение перед
моей душевной болью и горечь сознания, что его талант слишком слаб, чтобы выразить чувства,
обуревавшие его после чтения моей рукописи. Я читала эту записку, как дура, и была очень рада,
когда кончила. Что я предвидела, то и случилось. Мама была всецело занята этим, но хотела,
чтобы разговор начала я. Она мне сказала много верного и хорошего о том, что я слишком

легко пускаюсь в сердечные излияния; я храбро отвечала ей, что Шевченко для меня не чужой,
что я очень люблю его и вполне ему доверяю. На это она мне сказала, что говорить то, что я

говорила, — бесстыдство. О, боже! у нее есть слова, которые жгут и выворачивают сердце! Я,
так любящая истину, будто бы изменила истине, распространяясь о страданиях, которые большую
часть я вовсе не испытала! [...] Но вот я снова увиделась с Шевченкою; он ничего не говорит мне
о моем писании, и вообще неразговорчив и не прост со мною; он, видимо, избегает меня. Моя

невестка с удивлением спрашивает меня, что это значит; я отвечаю ей, что сама не понимаю.
Положение было странно до смешного: мы имели вид двух влюбленных, которые поссорились.
Я решила положить конец этому недоразумению, и раз вечером, когда мы с ним были вдвоем в

гостиной и он с мрачным видом шагал по комнате, я минуту помедлила, а потом сказала ему:
«Почему вы перестали разговаривать со мною?» — «Не могу, не могу», — отвечал он; затем он

овладел собою, остановился у рояля, о который я опиралась, и сказал, что никогда не переживал
того, что испытывает с тех пор, как прочитал мое писание. Не помню, что мы говорили дальше,
но помню, что я уверяла его в моей дружбе к нему и просила его смотреть на меня как на

сестру. Я прибавила еще, что если он интересуется мною, я могу его уверить, что с тех пор, как
я приобрела веру, я спокойна и счастлива. Потом я сказала ему, что мне надо идти к маме; он
подал мне руку и сказал: «Прощайте, сестра». Припоминаю, что, говоря о моем сочинении, он
сказал: «Да, это поэзия, страшная поэзия». На следующий день у него был счастливый вид, со
мною он держался сердечно и открыто; я, с своей стороны, с радостью вошла в это настроение

взаимного доверия. Но скоро он опять стал молчалив и холоден, хотя все еще кроток, когда я
заговаривала с ним. Я сделала для него несколько переводов 145. Весь день мне приходилось

быть возле мамы, но как только я оставалась одна в своей комнате, я могла писать только по-
русски, и мои молитвы, в которых он занимал большое место, превратились в конце концов почти
в один непрерывный ряд рассеяний. Я была точно в лихорадке; меня мучило его своенравие, а
также — не скрою — и его несчастная слабость выпивать иной раз лишний стакан вина, слабость,
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которая меня огорчала, от которой я хотела исцелить его; и это лихорадочное состояние сделало
меня вялой и наконец ввергло меня в окаменелость, которая испугала меня; под влиянием этого

чувства я и написала вам мое последнее письмо... Я дала Шевченке мою библию. И она доставила

ему большое удовольствие. Под конец он стал так молчалив и так холоден со мною, что я от

этого не только впала в уныние, но заболела. Восемь дней я почти ничего не могла есть; я
так изменилась, что моя невестка и Глафира поражались, а он, вероятно, и не заметил этого.
Так продолжалось до 4 декабря, моего и мамина дня ангела. В России празднуют именины.
Утром мы отправились в церковь; после обедни Шевченко подошел ко мне и поцеловал мне

руку с такой любовью и чистосердечием, что я снова ощутила радость в сердце. Еще до обеда

приехали г. и г-жа Капнист; я как раз выходила из маминой гостиной, когда в нее вошел Капнист;
он сердечно поздоровался со мной, спросил, как мое здоровье; я ответила, что я была больна, а
теперь поправилась, — и мы разошлись в противоположные стороны. Вечером Капнист попросил,
чтобы я показала его жене стихи, которые посвятил мне Шевченко. Капнист знал, что я писала

Шевченке аллегории с целью исправить его и что вывязала ему шарф. Он заговорил со мной о

нем, и я очень оживленно отвечала ему. Он сказал, что опасается, как бы я не сделала вреда

Шевченке, так как эти изъявления участия и интереса могут ему вскружить голову: «И неужели

вы думаете, что этого достаточно, чтобы справить его?» — Я ответила, что поможет милость

божия. — «Милость божия строга (или взыскательна), — возразил он торжественно, — а вы

поступили эгоистически, так как вы делали то, что доставляло вам удовольствие, не думая о

последствиях, какие это может иметь для него». — Этот упрек со стороны Капниста, который
никогда не говорил со мною в интимном тоне и пред которым я всегда чувствовала некоторое

смущение, поразил меня. Он протянул мне руку, прося извинения за то, что позволил себе так

говорить со мною; я отвечала, что искренно благодарю его. Эту ночь я почти не спала. На

следующий день невестка спросила меня, как я себя чувствую; я ответила ей, что по милости

Капниста провела бессонную ночь; он спросил, почему, и я обещала сказать ему это наедине.
После обеда мы остались одни, и я сказала ему, что много думала о его словах, что я считаю его

укор справедливым, но думаю, что в 35 лет могу себе позволить многое, чего в юности не сделала
бы, и что я хочу быть только другом, сестроюШевченки. Он отвечал мне умно и сердечно, говорил
о вас, подкреплял свои увещания ссылкою на ваши взгляды, которые, по его мнению, наверное
совпали бы с его взглядами, говорил, что мне отнюдь не следует полагаться на свои 35 лет,
что возраст ничего не доказывает, что когда женщина и молодой мужчина называют друг друга

сестрою и братом, в этом всегда есть опасность, что Шевченко, может быть, влюблен в меня, и
это было бы несчастием для него, или же его самолюбию льстит мое внимание, и в таком случае

я, по его мнению, должна быть осторожна. Словом, вывод из всего сказанного им был тот, что
Шевченке надо уехать и что он берется увезти его к себе, добиться его доверия, заставить его
высказаться и дать ему понять, что ему более нельзя жить в Яготине. От этого решения у меня
сжалось сердце; я до такой степени пала духом, что Капнист сказал мне: «Если бы я знал, что это
так серьезно, я не решился бы говорить с вами так, как говорил». С этого дня милый Капнист,
сказавший мне, что был поражен моим плохим видом, относился ко мне как нельзя лучше. У нас

было много народу; это, естественно, освободило меня от обязанности неотлучно находиться в

маминой комнате и дало мне гораздо больше свободы. Он ухитрялся ежедневно по несколько раз
говорить со мною с глазу на глаз; он укреплял и утешал меня, советовал мне написать вам, говоря,
что это облегчит меня и поможет мне, — но это мне было еще не под силу; он говорил еще, что
хотел бы, чтобы вы были возле меня, чтобы молиться вместе со мною, и жалел, что сам лишен

дара молитвы; словом, не могу вам передать, как добр и нежен он был ко мне. Наконец, пробыв
4 или 5 дней, он увез с собою Шевченку. За два дня до их отъезда я умоляла Шевченку довериться

Капнисту, сделать его своим другом, следовать его советам; он отвечал, что сам желает этого,
но что каждый раз что-нибудь становилось между ними. В минуту отъезда Шевченко вручил мне

какую-то бумагу со словами: «По праву брата». Я прочитала, — это была записка, писанная
сначала на «вы», потом исправленная им на «ты», письмо брата, где он, как брат, увещевал
меня хранить в себе богатства, которые бог вложил в прекраснейшее из своих созданий. Я не

могу послать вам перевод этого письма, потому что гадкий Капнист забрал у меня все письма

Шевченки с тем, чтобы показать их мне через год. Часто во время моих бесед с Шевченкой он
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уверял меня, что в этом мире невозможно высказать всю свою мысль, изъяснить свои убеждения,
с чем я никогда не считалась ни в теории, ни на практике, и он не раз бывал свидетелем моих

резких выпадов. Итак, они уехали. Некоторое время спустя Капнист опять приехал, но один. Он
сказал мне, что доволен Шевченкой, но заметил, что он не вполне откровенен с ним; он уверился,
что Шевченко убежден в том, что я сильно люблю его. Я показала ему то письмо, оно ему не

понравилось, и он сказал, что представляет мне на выбор, вернуться ли Шевченке, но только на
несколько дней, чтобы кончить начатые им картины 146, или совсем не вернуться. Я хотела вполне

подчиниться решению Капниста, но он решил заодно со мною, что неприезд Шевченка удивит

всех домашних и что поэтому надо, чтобы он вернулся, но только на несколько дней. И вот недели

через две после своего отъезда он вернулся в Яготин. У нас были гости; он искренно обрадовался
свиданию со мной. В тот же вечер он уехал по делу, но только на один день; когда он вернулся,
мой брат с женою уехали в Петербург. Я много раз говорила с ним, откровенно говорила ему о
чувствах, которые питаю к нему, — самых бескорыстных, какие во мне есть, — что я чувствую, что
могла бы искренно- любить его жену, если бы он женился, что я хотела бы, чтобы он был добр,
чист и велик. Часто я бывала очень довольна им, в другие же раза он по-прежнему холоден был,
молчалив, безучастен. Наконец однажды он был сильно огорчен: человек, которого он считал

своим другом и братом, оскорбил его грубо, низко, подло, попрекнув его его происхождением
147. Раз вечером после чая он сказал мне, что хотел бы поговорить со мною наедине. Я пошла с

ним в большую гостиную, и тут мой милый Шевченко, такой добрый и сердечный, что, казалось
бы, никто не решился бы причинить ему боль, рассказал мне ужасную обиду, которую нанесло

ему письмо этого ложного друга, и, рассказывая, плакал от боли. Видеть мужчину плачущим,
особенно если горячо любишь его, чувствовать, что его унизили, — это очень больно; я не знала,
что сказать, что сделать, чтобы утешить его; я прижала его голову к моей груди, обняла его,
поцеловала его руку, целовала бы его ноги. Я хотела ему доказать, что если нашелся негодяй,
который, вместо того чтобы скорбеть о таком участном положении вещей и радоваться, гордиться
и чувствовать себя счастливым, видя, что гениальный сын его родной страны избавился от этого

позора, ставит ему его в вину, то есть существо, ставящее благородные чувства и священный

огонь выше случайностей рождения. Мне удалось успокоить его. Он развеселился и оживился, с
удивительной легкостью перейдя от грусти к веселости. На следующий день он уехал, пробыл в
отсутствии два с половиною дня и вернулся, хотя, кроме меня, никто не ждал, что он так скоро

вернется. Я разговаривала с ним несколько раз, причем мое влечение к нему обнаруживалось

все более и более; он отвечал мне иногда теплым чувством, но страстным никогда. Глафира со
своими двумя братьями уехала навестить своих теток, сестер ее отца, живущих близ Полтавы; она
пробыла в отсутствии больше месяца. Я была расстроена ее отъездом; Шевченко, бывший при

ее отъезде и видевший мою грусть, остался, по-видимому, совершенно безучастным; Капнист на
его месте сказал бы мне дружеское слово. Два дня он был молчалив и холоден, хотя я проводила
с ним почти весь день, потому что он работал в мастерской Глафиры над портретами детей

моего брата, а я занимала их, чтобы они сидели смирно; но последние три дня его пребывания

он был сердечен, братски нежен и добр. Наконец, наступил день и час его отъезда. Я со слезами

бросилась к нему на шею, перекрестила ему лоб, и он выбежал из комнаты. С тех пор я имела от

него одно письмо, которое привело Капниста в бешенство, но которое я понимаю иначе: это —
не любовное письмо; в этом письме он называет меня сестрою и, правда, говорит мне «ты», но
это письмо нельзя оценивать так, как если бы его написал мне какой-нибудь кавалер. Шевченко

— дитя природы и не имеет никакого представления о приличиях; но у него много такта, доброты
и почтения ко всему святому, оттого он со всеми учтив, почтителен к старшим, и все его любят.
Даже мама, так мало знающая его, очень расположена к нему, а папа его даже любит. Он уехал

от нас 10 января [1844 г.]. После того он еще целый месяц пробыл в наших местах, но к нам

больше не заезжал; легкомыслие ли это, или деликатность, я не знаю. В. Н. Репнина, Письмо к
Шарлю Эйнару от 27 января 1844 г., «Русские пропилеи» т 2. М, 1916, стор. 205 — 217. Примітки
* Єлизавета Миколаївна Рєпніна (за чоловіком Кривцова) — сестра Варвари Рєпніної. — Ред. 139

Псіол Глафіра Іванівна (1823 — 1886) — художниця, приятелька В. М. Рєпніної. Жила у Рєпніних

разом з своїми сестрами, де й познайомилася з Шевченком. Псіол Тетяна Іванівна — молодша

сестра Глафіри. 140 Козлов Іван Іванович (1779 — 1840) — російський поет-романтик, один з
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перших перекладачів Байрона, близький знайомий Пушкіна, Жуковського і Баратинського. У 1818
р., розбитий паралічем і втративши зір, Козлов починає поетичну діяльність. Шевченко добре знав

його твори і любив їх декламувати. 141 Андріївка — село на Полтавщині, де бував Шевченко в

маєтку кн. В. М. Рєпніна. 142 Базиль — Рєпнін Василь Миколайович — брат В. М. Рєпніної.
У 1844 р. Шевченко написав портрет його дітей. 143 Поема «Тризна», або «Безталанний» —
написана російською мовою в Яготині і присвячена В. М. Рєпніній. У 1844 р. поема була

надрукована в журналі «Маяк» під назвою «Безталанний», а згодом вийшла окремою книжкою

під назвою «Тризна». 144 Кейкуатова Єлизавета Василівна (народилася у 1813 р.) — княгиня,
знайома кн. Рєпніних. Шевченко познайомився з нею в Яготині у 1843 р. Пізніше бував в маєтку
у Кейкуатових в с Бігач, Чернігівської губ. (за сучасним адміністративним поділом — с Бігач,
Березнянського району, Чернігівської обл.). Зберігся портрет Кейкуатової, написаний Шевченком

у 1847 р. 145 Про які саме переклади тут йдеться — невідомо. В. М. Рєпніна здебільшого робила
для Шевченка переклади з іноземних творів, вибираючи переважно сюжети релігійного характеру.
146 Тут мається на увазі портрет дітей кн. В. М. Рєпніна. В Яготині Шевченко писав також

автопортрет з пером у руці, який подарував Варварі Рєпніній разом з поемою «Тризна», та дві

копії з портрета кн. М. Г. Рєпніна. 147 У 1843 Шевченко познайомився з Платоном Якимовичем

Лукашевичем (1809 — 1888) — поміщиком с. Березань, Пирятинського повіту, Полтавської губ.
Того ж року взимку Лукашевич прислав до Шевченка в Яготин, за 30 верст, в якійсь нетерміновій
справі свого кріпака, суворо наказавши йому повернутися того ж дня назад. Поет обурився на

поміщика за варварське ставлення до кріпака і написав йому, що пориває з ним усяке знайомство.
Див. ще фрагмент листа: http://community.livejournal.com/ua kobzar/131538.html

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/118727.html

1.9.80 (2007-12-26 06:00)

[1]Кониський О. Я. Тарас Шевченко-Грушівський: Хроніка його життя [До укінчення Академії

художеств, стор. 18]

В першій половині лютого р. 1844 Тарас рушив у Москву; запевне не відаємо, чого він туди

їздив: можемо тільки гадати, що він їздив порадитись з Бодянським про видання «Живописної

України».
Перебуваючи в Москві, Шевченко, певна річ, здіймав довгі бесіди з Бодянським і про свої твори,
і про історію й сучасний побут України, як се знати з листа його до Бодянського 281. І от під

впливом якоїсь бесіди історичної він написав там один з ліпших віршів «Чигирин». В тому вірші,
датованому 10 лютого 282, з душі поета вилилися гіркі сльози за зневолений народ; в той день

серце поета «плакало, просило святої правди на землі». Поет віщує, що його слово тихе «викує до
старого плуга новий леміш і чересло; виоре переліг, а на перелозі» Я посію мої сльози, Мої щирі

сльози. Може, зійдуть і виростуть Ножі обоюдні, Розпанахають погане Гниле серце трудне... День
в день через сімнадцять років (19 лютого р. 1861) справдилися потроху пророчі слова Кобзаря: для
маси українського народу блиснуло коли не повне сонце волі й правди, так принаймні хоч один

промінь його, що розбив кайдани кріпацтва і освітив стежку, що повинна вести до тієї «оновленої
землі», де Врага не буде супостата, А буде син і буде мати І будуть люде на землі. Недовго
був тоді Шевченко в Москві і, вернувшись до Петербурга, небавом (13 березіля) пише він до

Бодянського: «Я її (Україну) намалюю в трьох книгах; в першій будуть види чи то по красі своїй, чи
по історії прикметні; в другій — теперішній людський бит, а в третій — історію. Три естампи вже
готові: Печерська київська криниця, Судня рада в селі і Дари Богданові і українському народові.
У тім місяці пришлю в Москву з білетами на подписку. В год виходитиме 10 картин. На види і

на людський бит тепер сам писатиму або Куліша проситиму, а на історію потурбуйтесь, будьте
ласкаві, виписати три листочки на рік, тільки по-нашому. Текст думаю випускать раз на рік, а
картини тричі...» 283 Той же лист показує нам, що Тарас пильновав тоді і над роботами в Академії:
«Не здивуйте, — каже він, — що так мало пишу: далебіг— ніколи; іду в Академію малювати». Те
ж саме пильновання його коло малярства бачимо і з листа до його від княжни Рєпніної, писаного
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17 мая р. 1844. «Душею раділа я, — пише вона, — читаючи, що ви з успіхом працюєте коло

живописі. Сподіваюся, що й перо ваше не лежить бездіяльно. Було б се страшенним злочинством.
Вашим же слівцем я висловлю вам мою добру раду: «Не погашай твое светило». Тут, до речі,
не можна не висловити великого жалю, що досі не оголошено упорядкованих хронологічно листів
до Шевченка від знайомих і приятелів його. Скільки б світу дали вони на невизначені виразно

дні і вчинки в Тарасовому житті і, певна річ, там, де тепер у нас самі лишень гадки, тоді б були

певні факти. Знаючи, що листи до Шевченка передані одному з його біографів, я вдавався до

його, просячи дозволити мені переглянути їх. Але ж мені в сьому разі не поталанило. А на мою

думку, уся Шевченкова переписка єсть добро громадське і ніхто не має права держати її у себе в

шуфлядці, а повинен або оголосити її, або передати до якого публічного музею. А, може б, з тих
листів ми довідалися б, як перебув Тарас весну р. 1844? Жодних звісток про сей час нема; лишень
З дати під віршами «Сон» знати, що 8 червня він перебував в Петербурзі. Ще й 29 червня він був

в Петербурзі і звідтіль знов турбовав Бодянського: «Чи ви на мене розсердились, чи не добре

вас знаю; вже другий місяць жду од вас звістки, хоч якоїнебудь. Нема, та й годі! Чи получили ви

Тризну і Гамалію, чи ні, і як їх там у вас привітали? Я рисую тепер Україну і для історії прошу

вашої допомоги... З теперішнього побуту України посилаю вам одну картину для штампу, а ще
три будуть готові в серпні; а на год виходитиме десять з текстом; а текст історичний будете ви

компонувати; бо треба, бачте, по-нашому або так, як в літописі. А ви, як що-небудь начитаєте

таке, що можна нарисовати, так зараз мені і розкажіть, а я нарисую. Будкова і Стороженка я теж
об сім турбую. Грабовський буде мені польські штуки видавати; а Куліш компоноватиме текст

для теперішнього биту народного. Так от яку я лемішку замісив; якби тільки добрі люде помогли
домісити, а потім і виїсти» 284. 281 [Лист до О. М. Бодянського 6 — 7 трав. 1844 р.] — Рус[ская]
стар[ина]. — 1883. — Кн. IX. — [С. 639]. 282 «Чигрине, Чигрине...», 19 лют. 1844 р. — Ред 283

Чалий, с. 43. 284 [Лист до О. М. Бодянського від 29 черв. 1844 р.]. — Русская старина. — 1883.
— Кн. IX. — [С. 640]. Коментар В першій половині лютого р. 1844 Тарас рушив у Москву...
— Шевченко прибув до Москви близько середини лютого, повертаючись з України в Петербург.
...як перебув Тарас весну р. 1844? Жодних звісток про сей час нема... — Справді, даних про цей
період дуже мало: поет видав поеми «Гамалія» (Спб, 1844), «Бесталанный» (Маяк. — 1844. —№
4. — С. 17 — 30) і окремим виданням («Тризна». — [Спб], 1844), 6 травня закінчив поему «Сова»,
а 17 травня — поезію «Дівичії ночі»; напружено працював над академічними програмами, здавав
екзамени, розпочав працю над «Живописной Украиной». [2]Попередня [3]Наступна

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/4899.html

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/129697.html

3. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/166688.html

1.9.81 14. В. М. ЗАБІЛА. Початок лютого 1844. Борзна (2007-12-26 12:00)

1844 по получении Записки, в тот день написано, а отправлено 21 Июня.

За що ти лаєшся, Тарасу,
Що не найшов в Борзні припасу,
Якого ти тогді бажав?
Сам ти такий, як мене лаєш.
За що? ти, може, попитаєш:
За те, що в хутор не забіг.
Який же ти земляк? Який же ти писака?
Неначе гнав тебе собака,
Боявся день подаровать,
Щоб побувать у мене в хаті,
Щоб пісень вмісті заспівати,
Якії серце нам гризуть.
Ми б на бандурці забринчали,
А циганчата б танцьовали,
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Хоч би вже з лихом пополам.
Я б рад би був тобі, як брату,
Якби забіг до мене в хату,
Неначе б сваху шановав!!!
В мене худоби дуже мало,
Да ще б найшов горілку, сало!
Із’їли б трошки й запили!
Да розказав би дещо гарне:
Про земляків, не іностранне,
Бо я до язиків невдавсь.
Дак ні!.. Зазнався, бач, з панами,
А земляка дак і забув.
Бодай тобі за сюю штуку

Послали відьми отцю муку,
Послухай, зараз іскажу:
Борщу, вареників, ковбас, литівки,
Сеньгі, чахоні і скумбрійки,
З півгоду щоб не коштував.
Щоб цілий день не пив горілки,
Не довелось щоб і наливки

Хоч раз один ковтнуть насміх,
Да щоб приснилось: бужанина,
В’юни, лоскірка і свинина
З сметанкою, да із хрінком!!!
Отії щі щоб їв ти руські!
Отії совуси хранцюзькі!!!
Що тільки в животі бурчать.
Лютую я на тебе дуже,
Тобі ж дак, може, і байдуже,
Мене ж за серце зачепив!!!
. . . . . . . . . . .
Іще скажу словце, Тарасу,
Біда жить в світі без запасу,
Грошима люде що зовуть.
Я б ще побув у Петенбурсі

І побував би в вашій бурсі,
Що, Академієй зовуть.
Побачив би тебе, Тараса,
Того, що написав Торквато Тасса,
Того, що славний медальєр!??
Там Григорович є, добряга,
Да ще б найшовся б чолов’яга,
І серце б трохи пожило.
Там Глинка, той, що добре грає,
Що пісень всяких він співає,
Як би весною всі птахи.
Дак що ж робить, не маю долі,
Живу у світі, як в неволі,
Як пташка в клітці, так і я!
Співають пташки і в неволі,
Да все не так, як би на волі,
Що аж звірі танцюють їм.
Прощай! Не хочу більш писати,
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Паперу більш щоб не псовати,
Нехай судовики псують!!!

Віктор За[біла].

Прошу покорнейше ответа, а лицам, здесь помянутым, мой усерднейший поклон, равно и себе

прошу засвидетельствовать.
Довольно трудное обстоятельство, но надо исполнить.
Погано без грошей.

Коментарі:

Подається за публікацією: Україна. — 1925. — № 1/2. — С. 76 — 77 (публікація М. М.
Новицького), де лист надруковано за автографом, нині не відомим.
Вперше надруковано: Зоря. — 1893. — Ч. 5. — С. 102 — 103, у статті В. Лукича «В. Забіла

і его жартобливе «посланіє» до Шевченка». За свідченням публікатора, він отримав цей твір В.
Забіли від В. Овсієнка з с Семенівки Чернігівської губернії. Лист мав заголовок — «Посланіє к
Шевченку»; текст був неповний — закінчувався рядком «Мене ж за серце зачепив!».
Дата в автографі, як її відтворено в журналі «Україна»: «1844 по получении. Записки, в тот день
написано, а отправлено 21 Июня».
Датується на основі цього запису з урахуванням приблизної дати, коли Шевченко по дорозі до

Петербурга зупинявся у Борзні: початок лютого 1844 р.
Відповідь на записку, яку Шевченко залишив В. М. Забілі, не заставши його у Борзні, десь у перші
дні лютого 1844 р., коли повертався до Петербурга.
Лист В. М. Забіли потрапив при арешті Шевченка 1847 р. до III відділу і фігурував у слідчій справі.
В описі змісту паперів і творів Т. Г. Шевченка, відібраних у нього під час арешту, зазначено: «7.
Стихотворение Виктора Забеллы; он описывает в виде пасквиля секретаря Академии художеств

Григоровича, сочинителя Торкватто-Тассо (вероятно, Кукольника), какого-то медальера и самого
Шевченко (Тарас Шевченко: Документи та матеріали до біографії. — С. 115). На допиті в III
відділі з приводу цього віршованого листа Шевченко давав пояснення (див.: Там само. — С. 120).
Забіла Віктор Миколайович (1808 — 1869) — український поет, автор ліричних пісень, що стали

народними. Знайомство Шевченка з В. М. Забілою відбулося влітку 1843 р. в Качанівці на

Чернігівщині, у маєтку Г. С. Тарновського. Про В. М. Забілу Шевченко міг знати ще в 1839 р.
від В. І, Штернберга, який, перебуваючи у Г. С. Тарновського, зустрічався з В. М. Забілою і

намалював його портрет. Через Г. С. Тарновського у березні 1842 р. Шевченко надіслав В. М.
Забілі «...на заочне знакомство...» окреме видання поеми «Гайдамаки» (див. лист Шевченка до Г.
С. Тарновського від 26 березня 1842 р.).
Пізніше, під час перебування Шевченка на Україні в 1845 — 1847 рр., він не раз відвідував В. М.
Забілу. У січні 1846 р. вони зустрічалися в маєтку Т. Г. Волховської — Мойсівці. Взимку 1847
р. Шевченко, очевидно, певний час жив у Забіли і одержував на його адресу листи (див. лист.
Шевченка до М. Костомарова від, 1 лютого 1847 р., написаний з Борзни, та спогади П. О. Куліша
у передмові до його зб.: Хуторна поезія. — Львів, 1882. — С. 21).
Є підстави вважати, що в образі Віктора Олександровича з повісті «Капітанша»Шевченко зобразив

В. М. Забілу (див.: Лященко А. Т. Г. Шевченко і В. М. Забіла // Науковий збірник

Ленінградського товариства дослідників української історії, письменства та мови. — Київ, 1929.
— Т. 2. — С. 14).
За що ти лаєшся, Тарасу, Що не найшов в Борзні припасу, Якого ти тогді бажав? — Можливо,
записка, яку Шевченко залишив В. М. Забілі, так само, як і відповідь на неї, мала жартівливий
характер, і Шевченко нарікав, що у Борзні не зміг знайти для себе «припасу» — купити щось в

дорогу.
Борзна — повітове містечко Чернігівської губернії (тепер районний центр Чернігівської області).
Тоді — поштова станція на шляху до Москви. Певний час В. М. Забіла утримував цю поштову
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станцію, що було одним із джерел його досить скромних прибутків (див.: Киевская старина. —
1906. — № 5/6. — С. 100). Згадки про Борзну є в «Щоденнику» Шевченка та в його поемі

«Чернець». 1861 р. у Борзні В. Забіла зустрічав домовину з тілом поета.
Щоб пісень вмісті заспівати... — П. Куліш писав, що В. М. Забіла складав «...українські пісні
взором звичайних жіночих та й козачих, і в інші з них улив стільки душі, що співались вони або

читались у рукописі геть широко по Вкраїні між панами, а деякі чував я й між простацтвом» (Куліш
П. О. Хуторна поезія. — Львів, 1882. — С. 19). Стали популярними й увійшли в український

пісенний фольклор пісні В. Забіли «Не щебечи, соловейку» і «Гуде вітер вельми в полі» (музика
М. Глинки), «Не плач, дівчино», «Голуб» та інші, музику до яких склав сам автор. Про те, що
пісні В. Забіли «уже поются в народе», писав І. Кулжинський (див.: И. К. [Кулжинский]. Отрывок
из поездки в Москву и С.-ПБург // Черниговские губернские ведомости. — 1857. — № 16. — С.
133 — 135).
Того, що написав «Торквато Тасса»... — Драматичну фантазію «Торквато Тассо» (1833) написав
російський письменник і драматург Кукольник Нестор Васильович (1809 — 1868).
Того, що славний медальєр!?? — Йдеться про Толстого Федора Петровича (1783 — 1873) —
російського скульптора, живописця, гравера, відомого медальєра.
Там Глинка, той, що добре грає... — Глинка Михайло Іванович (1804 — 1857) — російський

композитор. Перебуваючи на Україні у маєтку Г. С. Тарновського, познайомився з В. М. Забілою
і написав музику до його віршів «Не щебечи, соловейку» та «Гуде вітер вельми в полі».

1.9.82 Записки Петра Селецького. Лібретто про Мазепу. (2007-12-26 18:00)

* *

Из посторонних в то время жили в Яготине две личности, обращавшие на себя внимание.
В качестве домашнего доктора находился постоянно Фишер, вывезенный князем из Саксонии,
один из лучших учеников Гуфланда 1, очень умный, образованный, симпатичный человек и

отличный медик. Проживал временно в Яготине в одном из многочисленных флигелейШевченко,
живописец по профессии и поэт по призванию. Среднего роста, широкоплечий, крепкого и

здорового телосложения, рябой, с мутными карыми, неглупыми глазами, угловатый, неуклюжий,
не чесанный, не мытый, более чем небрежно одетый — вот наружность Тараса Шевченки,
далеко не изящная. Как живописец, он мало известен: рисовал довольно посредственно; как

поэт был замечателен чистотою малороссийского языка, плавным, мерным стихом, звучными
строфами, задушевным чувством, мягкою сердечностью; его «Кобзарь», в особенности его

«Катерина», может считаться одним из лучших произведений в этом роде. Но в Гайдамаках

Шевченке недоставало священного огня, проявления страсти, широкой кисти, увлекательного

действия, характеризующих историческую драму. Как человек..., но de mortuis aut bene, aut nihil, в
особенности принимая во внимание тяжкую судьбу, постигшую несчастного поэта. Старые князь
и княгиня 2 удалялись тотчас после вечернего чая в свои комнаты; мы, оставшись с молодыми
Репниными, с княжной, заставляли Шевченку читать «Катерину» и неизданные им стихотворения;
расходились рано. Ко мне обыкновенно приходил Фишер и Шевченко, болтали до поздней

ночи. Рассказы Фишера были очень интересны; он ездил в Египет, на мыс Доброй Надежды и

знакомил нас с этими отдаленными странами. Шевченко говорил о своем прошедшем и, казалось,
был совершенно доволен настоящим [...] Несколько раз играл я на фортепьяно в Яготине, и
музыка моя очень нравилась; Варвара Николаевна предложила мне написать оперу, либретто
взялся составить Шевченко, сюжетом избрали Мазепу 3. Сюжет для оперы действительно

богатый. Много драматизма, действия, разнородные элементы: велико- и малорусский, шведский,
польский. Но в разработке драмы и в языке либретто мы расходились. Все стояли за личность

Мазепы и хотели представить его поборником свободы в борьбе с деспотизмом Петра. Хотя Петр
никогда не был моим героем, но в действиях Мазепы я не находил также ничего героического и

желал представить его таким, каким он был в действительности. В пылу спора у меня сорвалось

слово изменник, и мы чуть-чуть из за этого не разсорились. Варвара Николаевна и Шевченко
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хотели, чтобы либретто было написано на малорусском языке, я был противоположного мнения
и уверял, что Шевченко владеет настолько русским языком, что хорошо напишет либретто; если
писать оперу, говорил я, так писать оперу серьезную и на языке общедоступном, а не какую

нибудь «Наталку-Полтавку». Каждый остался при своем мнении, тем дело и кончилось в Яготине.
[1]Записки Петра Дмитриевича Селецкого, «Киевская старина», 1884, август, стор. 620-622. Див.
також [2]переклад уривка. 1 Фішер М. — домашній лікар Рєпніних, вивезений князем із Саксонії.
Шевченко зустрічався з ним в Яготині і любив слухати його розповіді про закордонні подорожі.
Гуфлянд, вірніше Гуфеланд (Hufeland), Христофор Вільгельм (1762 — 1836) — німецький лікар,
професор Берлінського університету, директор Берлінської медичної колегії, відомий як автор

багатьох наукових праць. 2 Рєпнін-Волконський Микола Григорович (1777 — 1845) — князь, учасник
Вітчизняної війни 1812 р., управитель Саксонським королівством (1813 — 1814 рр.), український
генерал-губернатор (1816 — 1834 рр.). Рєпнін був ініціатором викупу з кріпацтва М. С. Щепкіна.
З 1842 р. проживав у своєму маєтку в Яготині, де й познайомився з Шевченком, запросивши
його до себе для зняття копії з свого портрета у 1843 р. Рєпніна Варвара Олексіївна (1778 —
1864) — дружина М. Г. Рєпніна, внучка останнього гетьмана України Кирила Розумовського.
Бажаючи допомогти Шевченку дістати посаду вчителя малювання при Київському університеті,
вона піклувалась про це перед своїм родичем (чоловіком сестри) міністром народної освіти гр.
Уваровим. 3 Мазепа Іван Степанович (1644 — 1709) — український гетьман (1687 — 1709).
4 Селецький Петро Дмитрович (1821 — 1879) — поміщик-реакціонер с. Малютинці (Отрада),
Пирятинського повіту, Полтавської губ. З Шевченком познайомився в Яготині у 1843 р.

1. http://litopys.org.ua/rizne/star15.htm

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/spog20.htm

1.9.83 Із листа В. Рєпніної до Г. Псьол. 11 січня 1844 р. (2007-12-27 06:00)

* *

[...] Я поспешу сообщить тебе то, что для тебя более всего интересно; сперва напишу о том,
что все идет хорошо, что, находясь в стычках с папа я не чувствую себя стесненной с маман, о
приятных впечатлениях о Шевченко в течение последних дней его пребывания. Итак, не будучи
веселой, я не чувствую себя и печальной. Он уехал вчера, этот добрый Шевченко. Я его едва

успела повидать в день его отъезда: явившись поздно к утреннему чаю, он прошел со мной четыре
круга в гостиной; я была остановлена твоим обожателем. Какой все же Виталий Иванович 1: он
делает хорошую мину при плохой игре. [...] Его неуместное прибытие испортило мне последний
вечер, проведенный вместе с Шевченко. Я хотела было заставить себя перечитать снова поэму

и в последний раз насладиться поэтом и поэзией, но вот явился этот человек и стал поперек

дороги самым серьезным образом. Накануне я прогуливалась с Т. Г. вечером в гостиной, и после
твоего отъезда это был первый раз, когда я нашла его по сердцу... [...] Его портреты искусно

сделаны и чрезвычайно хорошо вычерчены, если не считать колорита. Я спросила у него цену.
Она составила 150 руб. серебром, т. е. 520 руб. ассигнациями. Он возвратил мне из этой суммы
22½ целковых сдачи, которые был должен Василию; эта точность доставила мне удовольствие, и
я поспешу сегодня же написать Лизе с тем, чтобы это дошло до Василия. Я скопировала хаточку

Т. Г., и он сам попросил у меня разрешения написать что-нибудь внизу и затем не нашел ничего

более удачного, как поместить там эти два стиха, которые тебе хорошо известны: В ком веры

нет, надежды нет, Надежда бог и вера свет *. Он добавил к ним дату своего рождения, 1814
г., 25 февраля. В день твоего отъезда г. Капнист обедал еще с нами: по отношению ко мне

он был так мил, что уже совершенно расстроенная и вследствие твоего отъезда и вследствие

холодного отношения Шевченко, прощаясь с ним, я вдруг разрыдалась... Я передала ему твой

поклон, и когда я, согласно моему обещанию, начала говорить о тебе, он сказал: да, доброе
существо, и это свидетельство в его устах для меня было более приятно, чем его похвалы твоим

талантам и твоему уму. Между ним и М[арией] С[елецкой] 2 положительно что-то происходит;
третьего дня вечером мне представился естественный повод для того, чтобы заговорить с ним об

этом, и, не сказав определенно «да», он все же молчаливо признал, что было три побудительные
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причины для того, чтобы написать ей в альбом: 1) потому, что хорошенькая барышня; 2) что

подарила шарф и 3) ... и он не захотел продолжать далее. В. Н. Репнина, Письмо к Г. И.
Псёл от 11 января 1844 г., «Збірник праць четвертої наукової шевченківської конференції», К.,
1956, стор. 273. * Уривок з поеми Т. Г. Шевченка «Тризна». 1 Можливо, це Лизогуб Віталій

Іванович (1791 — 1869) — поміщик с Коломійці, Пирятинського повіту, колишній ад’ютант кн.
Рєпніна, полковник у відставці. 2 Селецька (за чоловіком Фалеева) Марія Дмитрівна (народилась
близько 1827 р.) — сестра П. Д. Селецького. В 40-х роках жила в маєтку батьків у с. Отрада,
де бував і Шевченко. З січня 1844 р. в її альбомі поет записав вступ до [1]«Мар’яни-черниці».

[2] Псьол Глафіра. Тарас Шевченко.
1843. Папір, олівець.

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev119.htm

2. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/5l50oWHac0ypC564bURrLQ?feat=embedwebsite

1.9.84 Листи Рєпніної про Шевченка. Кінець січня 1844 року (2007-12-27 12:00)

* *

[...] Капнист возвратился, я много говорила с ним насчет Шевченко, который хочет еще раз

приехать в Яготин, поехать в Чигирин и т. д. Капнист серьезно раздосадован на него, я же

стенаю от этого прискорбного непостоянства. Я попросила Капниста передать ему, что я умоляю
его не возвращаться и вспомнить, что он дал мне обещание отправиться в С.-Петербург. День

12 января он хорошо провел в Мосевке, но он оставался там 13-го и 14-го, уже без Капниста,
был уведен к Селецким и отправился к своим неизменным [Яковам] 1, после чего я ничего о

нем не знаю. Лиза Кейкуатова, возвратившаяся от своего отца, не преминула принести ужасные

новости о Шевченко, сообщенные Верой, которая была в Мосевке. Но так как все, что идет

из Борисполя, пропитано желчью, то я не очень верю всему этому, тем более, что нас посетил

прелестнейший Паульсон, и он не сообщил решительно ничего, что бросало бы тень на Шевченко.
В. Н. Репнина, Письмо к Г. И. Псёл от 20 января 1844 г., «Збірник праць четвертої наукової

шевченківської конференції», стор. 273 — 274. * * * Теперь я должна вам сказать, что Капнист

убежден, что я люблю его [Шевченка] и что я потеряла голову. Я же очень привязана к нему и не

отрицаю, что если бы я видела с его стороны любовь, я может быть ответила бы ему страстью.
В. Н. Репнина, Письмо к Шарлю Эйнару от 27 января 1844 г., «Русские пропилеи», т. 2, М.,
1916, стор. 217. Див. фрагменти листа: http://community.livejournal.com/ua kobzar/130078.html *
* * После выезда поэта из Яготина началась дружеская переписка его с Варварой Николаевной,
продолжавшаяся до самой ссылки его и даже в первые годы пребывания поэта в Оренбургских

степях. М. К. Чалый, Жизнь и произведения Тараса Шевченка, стор. 43. 1 Йдеться про графа

Якова Петровича де-Бальмена (1813 — 1845) — приятеля Шевченка, в родині якого в с. Ліновиці
на Полтавщині бував поет. У 1844 р. разом з М. Башиловим де-Бальмен ілюстрував «Кобзар»
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Шевченка, який фігурував на процесі кирило-мефодіївців. Якову де-Бальмену Шевченко присвятив

поему [1]«Кавказ».

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev139.htm

1.9.85 15. В. М. РЄПНІНА. 2 лютого 1844. Яготин (2007-12-27 18:00)

Шевченке.

Сестра моя, умирая, произнесла трижды слова: «Выше, выше, выше!» О, возьмите себе девизом
эти таинственные слова; я Вам их приношу в дар как избранному брату души моей. Выше

душою, выше гением, выше сердцем. Вот цели, которые Вы должны достичь. Свобода, родина,
самоотвержение, любовь воспеты Вами! Воспойте их вновь и выше! Пойте неутомимо, чувства
вечно новы! Не выпускайте лиры из рук Ваших, не кладите ее на ступенях, ведущ[их] к обману,
к лести, к предательству. С лирою молитесь, ударьте в струны ее величавыми аккордами,
воспойте славу творца, милосердие Спасителя, прикоснитесь к ней с смиренным воплем, оросите
струны дивной лиры Вашей слезами раскаяния, ибо все грешны, Вы и все, ударьте еще в них

восторженным гимном благодарности за все, за все — за слезы и милости, за страдания и за

озолоченные дни, за гений и за доброту, с лирою любите, с лирою гласите правду, с лирою

будьте заступником бедности, страдания, невинности, с лирою будьте благотворителем впавших

в ошибку, зовите всех и счастливых и терпящих, богатых и убогих, и семейных и сирых, и вельмож
и малых, и чистых и уронивших в грязь разврата свою белую одежду, зовите всех на простор, на
свободу, на чистый воздух, на солнце, на радость для услышания великой и славной песни. Пойте,
пойте выше, выше, выше.

Яготин, 2-е февраля 1844 года.

Коментарі:

Подається за чорновим автографом у записній книжці В. М. Рєпніної: ІРЛІ. Це невеликий зошит
із написом: «Кн. В. Н. Рєпнина. Записки и воспоминания. 1844 — 1847».
Вперше надруковано: Советская Украина. — 1959. — №7. — С. 160 — 161 (публікація Г. П.
Паламарчук).
Дата в автографі; «Яготин, 2 февраля 1844 г.»
Чистового автографа цього листа, того, який міг бути в руках Шевченка, не виявлено, хоч листи
В. Рєпніної, написані до Шевченка 1844 р., збереглися. Ймовірно, це була записка, яку В. Рєпніна
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збиралась передати Шевченкові, коли він ще був на Україні. Про це свідчить дата в чорновому

автографі — 2 лютого 1844 р. Саме в перші дні лютого Шевченко вже рушив до Москви, бо
приїхав туди «не пізніше 10 лютого» (див.: Жур П. Літо перше. — С. 240). Збираючись передати
таку записку Шевченкові, В. Рєпніна повинна була знати про місце його перебування (можливо,
перед своїм від’їздом Шевченко щось писав їй).

Рєпніна Варвара Миколаївна (1809 — 1891) — близький друг Шевченка, письменниця; дочка князя
Миколи Григоровича Рєпніна-Волконського, російського державного діяча, «малоросійського»
військового губернатора (1816 — 1834) та Варвари Олексіївни, онуки останнього гетьмана України
Кирила Розумовського. До родини Рєпніних-Волконських належав і декабрист Сергій Волконський,
рідний брат батька В. Рєпніної.
Шевченко познайомився з В. Рєпніною в Яготині у липні 1843 р. Про це розповіла вона в [1]листі
до Ш. Ейнара від 27 січня 1844 р. (Русские пропилеи. — С. 203 — 204). Згаданий лист — цінний

документ Шевченкової біографії, свідчення близьких, дружніх стосунків Шевченка і Рєпніної на

час перебування поета в Яготині з середини жовтня 1843 по 10 січня 1844 рр. Психологічно-
інтелекуальна атмосфера їх стосунків позначилася На поемі [2]«Тризна», що мала присвяту — «На
память 9-го ноября 1843 года, княжне Варваре Николаевне Репниной».
Глибоко переймаючись поезією і життєвою долеюШевченка, В. Рєпніна підтримувала його роботу
над «Живописной Украиной», листувалася із засланим поетом і турбувалася про полегшення його

долі перед начальником «Третього відділу» О. Орловим, за що 1850 р. була суворо попереджена
«как о неуместности такого ее участия, так и о том, что вообще полезно было бы ей менее

вмешиваться в дела Малороссии, и что в противном случае она сама будет виновницей, может
быть, неприятных для нее последствий» (Новицький М. До історії арешту Шевченка 1850 р. //
Збірник «Шевченко та його доба». — Т. Г. — С. 190).
17 та 23 березня 1858 р. Шевченко, повертаючись із заслання, відвідав В. Рєпніну в Москві. Це
була їхня остання зустріч.
Про Шевченка В. Рєпніна розповідала в своїй незакінченій повісті, написаній під безпосереднім

враженням після від’їзду Шевченка (вперше опублікована М. Гершензоном у кн.: Русские

пропилеи, — Т. 2. — С. 221 — 244), та у статті [3]«К биографии поэта Шевченка» // Русский

Архив. — 1887. — № 2.
Про взаємини Шевченка і В. Рєпніної писали: Возняк М. Шевченко й княжна Рєпніна. — Львів,
1925; Шагінян М. Тарас Шевченко. — М., 1964.
Сестра моя, умирая, произнесла... — Можливо, йдеться про старшу сестру В. Рєпніної —
Олександру Кушелєву-Безбородько.
...Вам ... как избранному брату души моей. — Про обставини, які певною мірою вплинули на

характер стосунків між Шевченком і В. Рєпніною і змусили її просити Шевченка «...дивитися на неї
як на сестру...», вона розповідає у [4]листі до Ш. Ейнара від 27 січня 1844 р.: «В минуту отъезда

Шевченко вручил мне какую-то бумагу, со словами: «По праву брата». Я прочла, — это была

записка, писанная сначала на «вы», потом исправленная им на «ты», письмо брата, где он, как
брат, увещевал меня хранить в себе богатства, которые Бог вложил в прекраснейшее из своих

созданий» (Русские пропилеи. — С. 215).

Репродукція Рєпніної з сайту http://www.mns.gov.ua/pressa/visnyk/2006 /29/img/08 01.jpg

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/130078.html

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev123.htm

3. http://litopys.org.ua/shevchenko/repn.htm

4. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/130078.html
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1.9.86 Чигрине, Чигрине... 19 лютого 1844 р., Москва (2007-12-28 06:00)

{ [1]«Чигрине, Чигрине...» }

За що ж боролись ми з ляхами?
За що ж ми різались з ордами?
За що скородили списами

Московські ребра?? Засівали,
І рудою поливали...
І шаблями скородили.
Що ж на ниві уродилось??!
Уродила рута... рута...
Волі нашої отрута.

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev125.htm

1.9.87 Із листа М. Литвинова до О. Бодянського. 8 березня 1844 року
(2007-12-28 18:00)

Истинно братику сам не знаю отчего я не писал до тебе... — Служба, хлопоты, а больше всего
думки. — Придешь додому из должности, сядешь, задумаешься, а як задумався то й задремав, а
як задремав то й задремав, а як задремав то и до сна недалеко, от тоби и день весь.
Недавно однако ж я был выведен из этого нечеловеческого бездействия самым приятным, самым
неожиданным образом. — На первой неделе поста приехал в Петербург по делам молодой

Галаган. — На первом вечере, данном им землякам, я познакомился с дорогим Тарасом

Шевченком, и вот уже прошло три недели, а мы не разлучаемся, живем як браты и попиваемо

горилочку во славу родины, друзей и вас, дорогих наших учителей. — Сохраняя в душе теплую

любовь к родному Галаган вполне прекрасный человек, сердце доброе, ум просвещенный и что

всего главнее, не строит великого барина.
О Шевченке говорить нечего — ты его знаешь, кто любит свое — тот любит и его. Чище

хохла быть не может. — На днях выходит в свет его поэма 1, писанная по-русски, не знаю,
будет ли успех, он читал нам несколько отрывков, но мне не дуже показалось. Он надеется,
что изданием этой поэмы успеет показать свету его заблуждения насчет малороссийского языка

и его писателей — успеет ли он в этом или нет, ты можешь сам судить. Мне кажется, что
время, одно только время может вылечить Русь от ее заблуждений. По желанию всей нашей

честной компании я познакомился с другим еще Григоровичем — ученым секретарем Академии

художеств. Человек чудный, душею и телом хохол и любит своих як ридных. Проведенный нами
у него вечер незабвенен. Мы вспоминали Неаполь, Рим, Венецию по картинам, развешанным в

его комнатах, и любовались ими как представителями прошедшего и как талантами России.
Шевченко при этом случае рассказал нам с памяти малороссийский анекдотик и рассказал

его так, что мы чуть животики не порвали... Михайло Литвинов 2, Лист до О. Бодянського
3 від 8 березня 1844 р., «Україна», 1930, березень — квітень, стор. 135. 1 Литвинов має

на увазі писану в Яготині російською мовою поему [1]«Тризна», що її було надруковано під

назвою «Безталанний» у «Маяку» в числі 14 за 1844 рік (ценз. дата 20 лютого). Написав

її Шевченко під час свого перебування в Яготині 1843 p., присвятивши її 11 листопада кн.
Рєпніній. 2 Литвинов Михайло Олексійович — поміщик, племінник Олександра Михайловича

Марковича, предводителя чернігівського дворянства. 3 Бодянський Осип Максимович (1808
— 1877) — професор Московського університету, філолог. Протягом багатьох років вивчав

історію слов’янських народів, був знайомий з багатьма культурними діячами, зокрема чеськими:
Шафариком, Штарком та ін. З 1842 р. керівник кафедри історії і літератури при Московському

університеті і секретар «Общества истории и древностей российских». Написав багато праць з
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минулого і сучасного України. Познайомився з Шевченком у 1844 р. і все життя підтримував з

ним дружні стосунки.

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev123.htm

1.9.88 Екзаменаційний список. 18 березня 1844 р. (2007-12-29 06:00)

№ 102. 1844 р., березень 18. Екзаменаційний список учнів натурного класу Академії мистецтв

Список

императорской Академии художеств ученикам, получившим №№ за рисунки по экзамену,
происходившему марта 18 числа 1844 года

За рисунки с натуры

1. Корицкий
2. Кружкин
3. Ершов
4. Захаров
5. Ковригин
6. Горбунов
7. Григорович
8. Баскаков
9. Горецкий
10. Шевченко

11. Трейлебен
12. Шильцов

13. Станкевич
14. Петцольд
15. Славянский
16. Сорокин
17. Пушкарев
18. Боржевский
19. Скосырев
20. Кунилакис
21. Завадский
22. Бурдин
23. Шведе

24. Мохов

25. Егорченков
26. Варнек
27. Садовников
28. Чарушин
29. Ковшенков
30. Дерикер
31. Горностаев
32. Игин
33. Щетинин

34. Бейдеман
35. Антонов
36. Горонович
37. Швабе

38. Молдавский

39. Оглоблин
40. Могутов
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41. Угрюмов
42. Бесперчий
43. Гофет
44. Ульянов
45. Кузнецов
46. Шумахер

47. Киприянов

ЦДІА СРСР (тепер РДІА), ф. 789, оп. 19, спр. 730, арк. 35 — 36. Оригінал.

[1]

НАТУРЩИК І УЧЕНЬ АКАДЕМІЇ ХУДОЖЕСТВ. Олівець. [1839-1842].

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7245.htm

1.9.89 29 грудня 1857 року (неділя) (2007-12-29 12:00)

29 [декабря]

В 12 часов ночи уехал от меня Михайло СеменовичЩепкин. Я, Овсянников, Брылкин и Олейников
проводили моего великого друга до первой станции и ровно в три часа возвратилися домой. Шесть

дней, шесть дней полной, радостно-торжественнй жизни! И чем я заплачу тебе, мой старый, мой
единый друже? Чем я заплачу тебе за это счастие? За эти радостные сладкие слезы? Любовью!
Но я люблю тебя давно, да и кто, зная тебя, не любит? Чем же? Кроме молитвы о тебе, самой
искренней молитвы, я ничего не имею.

29 грудня

Олейников — Аленников Микола Сергійович, службовець волзької пароплавної компанії

«Меркурій». Завідував кабестановим (вантажно-розвантажувальним) пароплавом, потім був

помічником керуючого пароплавством, а на початку 60-х років — керуючим нижньогородської

контори пароплавства і одним з директорів об’єднаної компанії «Кавказ і Меркурій». М. С.
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Аленников був знайомий з Т. М. Грановським, високо цінував діяльність О. І. Герцена,
підтримував зв’язки з учасниками «Народної волі» (ДАРФ, ф. 101, оп. 1, спр. 683, арк. 1, 12,
21; Пантелеев А. Ф. Воспоминания. — М., 1958. — С 316).
...шесть дней полной, радостно-торжественнй жизни! — М. С. Щепкін пробув у Нижньому

Новгороді шість днів — від 24 до 29 грудня 1857 р.

Попередній запис [1]24 грудня

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/129154.html

1.9.90 30 грудня 1857 року (2007-12-30 15:02)

30 [декабря]

Я все еще не могу прийти в нормальное состояние от волшебного, очаровательного видения.
У меня все еще стоит перед глазами городничий, Матрос, Михайло Чупрун и Любим Торцов.
Но ярче и лучезарнее великого артиста стоит великий человек, кротко улыбающийся друг мой

единый, мой искренний, мой незабвенный Михайло Семенович Щепкин.

30 грудня

У меня все еще стоит перед глазами городничий, Матрос, Михайло Чупрун и Любим Торцов. —
Йдеться про ролі, виконані Щепкіним у виставах «Ревізор» М. В. Гоголя, «Матрос» — водевіль

Соважа і Делюр’є, «Москаль-чарівник» І. П. Котляревського і «Бедность — не порок» О. М.
Островського.

Варіанти:
ярче и лучезарнее великого артиста / ярче и лучезарнее арт[иста]
великий человек, кротко улыбающийся друг мой единый / великий человек не[жно]

1.9.91 18. ЛИСТ ДО С. О. БУРАЧКА. Між 22 і 24 березня 1844. С.-Петербург
(2007-12-31 09:00)

Дайте мені, будьте ласкаві, коли маєте дома, «Историю» Маркевича. Бо я нездужаю, не вихожу з
хати, а нічого читать. А коли нема «Истории», то дайте «Маяка», бо я його ще і в вічі не бачив з
нового року.

Щирий ваш

Т. Шевченко

Примітки

Подається за автографом (ІЛ, ф. 1, № 128).
Автограф не датований.
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Датується за змістом наступного листа до С. О. Бурачка від 26—31 березня 1844 р., в якому

сказано, щоШевченко одержав книжку «Молодика» і першу книжку «Маяка» за 1844 р., орієнтовно:
22 — 24 березня 1844 р.
Зі змісту того ж листа, з якого видно, що С. О. Бурачок прислав Шевченкові ці книжки,
встановлюється адресат. Про часову близькість між першим і другим листом засвідчують і

нарікання поета на хворобу.
Вперше надруковано у виданні: Шевченко Т. Повне зібр. творів: У 10 т. — К., 1957. — Т. 6. —
С. 31.

Бурачок Степан Онисимович (1800 — 1877) — російський критик. Редагував журнал «Маяк»,
в якому вміщувались і твори українських письменників: Г. Ф. Квітки-Основ’яненка, М. І.
Костомарова, С. С. Афанасьева-Чужбинськго, О. О. Корсуна. На сторінках «Маяка» друкувалися
поема Шевченка «Бесталанный» ([1]«Тризна») (1844. — № 4) та уривок третьої дії трагедії

«Никита Гайдай» (1842. — № 9).
Дайте мені... «Историю» Маркевича. — [2]«Историю Малороссии» М. А. Маркевича (див.
примітку до листа до Г. С. Тарновського [3]від 26 березня 1842 р.).

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev123.htm

2. http://www.library.kr.ua/elib/markevich/index.html

3. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/95788.html
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Chapter 2

2008

2.1 January

2.1.1 1 січня 1858 року (2008-01-01 09:00)

1 генваря

Дружески весело встретил Новый год в семействе Н. А. Брылкина.
Как ни весело встретили мы Новый год, а придя домой, мне скучно сделалось. Поскучавши
немного, отправился я в очаровательное семейство мадам Гильде, но скука и там меня нашла.
Из храма Приапа пошел я к заутредни; еще хуже— дьячки с похмелья так раздирательно пели, что
я заткнул уши и вышел вон из церкви. Придя домой, я нечаянно взялся за Библию, раскрыл, и мне
попался лоскуток бумаги, на котором Олейников записал басню со слов Михайла Семеновича.
Эта находка так меня обрадовала, что я сейчас же принялся ее переписывать. Вон она:

На улице и длинной и широкой

И на большом дворе стоит богатый дом.
И со двора разносится далеко

Зловоние кругом.
А виноват хозяин в том.

«Хозяин наш прекрасный! но упрямый, —
Мне дворник говорит. —
Раскапывать велит помойную он яму,
А чистить не велит».

Зачем раскапывать заглохшее дерьмо?
И не казнить воров, не предавать их сраму?
Не лучше ль облегчить народное ярмо,
Да вычистить велеть помойную-то яму.

Сочинение этой басни приписывают московскому актеру Ленскому. Это не похоже на водевильный
куплет. Басня эта так благодетельно на меня подействовала, что я, дописывая последний стих,
уже спал.
Сегодня же познакомил я в семействе Брылкина милейшую Катерину Борисовну Пиунову

(актрису). Она в восторге от этого знакомства и не знает, как меня благодарить.
Как благодетельно подействовал Михайло Семенович на это милое и даровитое создание. Она

выросла, похорошела, поумнела после «Москаля-чаривныка», где она сыграла роль Тетяны, и так
очаровательно сыграла, что зрители ревели от восторга, а М[ихайло] С[еменович] сказал мне,
что она первая артистка, с которой он с таким наслаждением играл Михайла Чупруна, и что
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знаменитая Самойлова перед скромной Пиуновой — солдатка.

1 січня

Пріап — у [1]давньогрецькій міфології бог полів, садів і водночас покровитель плотських насолод.
Сочинение этой басни приписывают московскому актеру Ленскому. — Ленський Дмитро

Тимофійович (справжнє прізвище — Воробйов; 1805 — 1860) — драматург і актор, автор

сатиричних віршів і перекладів пісень П. Беранже. Ця байка, спрямована проти Олександра II,
поширювалася в Росії у списках. Під назвою «Помойная яма» вперше надрукована О. І. Герценом
в «Полярной звезде на 1859 год» (Кн. 5. — С. 46) та у виданні «Русская потаенная литература»
(1959. — С. 290).
Самойлова Надія Василівна (1823 — 1899) — російська драматична актриса, виступала у водевілях.
Шевченко бачив її на петербурзькій сцені у 30 — 40-х роках.

Варіанти:
так очаровательно сыграла, что зрители ревели от восторга / так очаровательно сыграла, что
пуб[лика]

1. http://litopys.org.ua/slovmith/slovm.htm

2.1.2 2 січня 1858 року (2008-01-02 09:00)

2 [января]

Обязательнейший Олейников сегодня сообщил мне стихотворение Курочкина на смерть Беранже,
но так скверно переписанное, что я едва мог прочесть. Прочитал, однак, и записал на память.
Прекрасное, сердечное стихотворение.

16-е ИЮЛЯ 1857 ГОДА

Зачем Париж волнуется опять?
На площадях и улицах солдаты,
Народных масс не может взор обнять,
Кому хотят последний долг воздать?
Чей это гроб и катафалк богатый?
Тревожный слух в Париже пролетел,
Угас поэт — народ осиротел.

Великая скатилася звезда,
Светившая полвека кротким светом

Над алтарем страданья и труда!
Простой народ простился навсегда

С своим родным учителем-поэтом,
Воспевшим блеск его великих дел.
Угас поэт — народ осиротел.

Зачем же блеск и роскошь похорон?
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Мундиры войск и ризы духовенства?
Тому, кто жил так искренно, как он,
Певец любви, свободы и равенства,
Несчастным льстил, но с сильными был смел,
Угас поэт — народ осиротел.

Зачем певцу напрасный фимиам?
И почестей торжественных забава?
Не быть ничем хотел он в жизни сам,
И в бедности нашла любимца слава.
И слух о нем далеко прогремел!
Угас поэт — народ осиротел.

Народ всех стран; страданье, труд
И сладких слез над звуками — отрада,
И в них, поэт, тебе великий суд!
Великому великая награда,
Когда, свершив завидный свой удел,
Угас поэт — народ осиротел.

2 січня

...стихотворение Курочкина на смерть Беранже... — Переписаний до щоденника текст вірша має

чимало різночитань порівняно з першодруком у журналі «Русский вестник» (1858. — Кн. 1. — С.
181-182). На час, коли вірш переписував Шевченко, він ще не був опублікований. У всіх виданнях

творів Б. Курочкіна вірш має назву «18 июля 1857 года», у Шевченка — «16-е июля 1857 года».
Беранже помер 16 липня, похорон відбувся 18 липня 1857 р.

Див. вірші Курочкіна: http://az.lib.ru/k/kurochkin wasilij stepanowich/text 0060.shtml

Варіанти:
Над алтарем страданья и труда / Над алтарем страны труда

2.1.3 3 січня 1858 року (2008-01-03 06:00)

3 [января]

Получил от Кулиша письмо со вложением 250 рублей. Деньги эти выручены им за рисунки,
которые я послал из Новопетровского укрепления Залецкому для продажи. Залецкий передал

их Сераковскому, от Сераковского я не имел об них никакого известия и совершенно потерял их

из виду. Не знаю, как они попали в руки Кулиша, и тот нашел им какого-то щедрого земляка-
любителя, и мне как будто подарил 250 рублей к Новому году. Спасибо ему.

3 січня

Получил от Кулиша письмо со вложением 250 рублей. — У листі від 23 грудня 1857 р. П.

787



О. Куліш писав: «От тобі, брате Тарасе, гроші — аж 250 цілкових! Се за твої невольницькі

пейзажі. Тут не знайшлось охочих, так я писав до наших панів, оцінивши 17 штук у 250 цілкових.
Хотілось мені, щоб споминки про твою святу для нас неволю були не в чужих, а в рідних руках...»
(Листи до Тараса Шевченка. — С 99). Йдеться про 17 малюнків гір Каратау та краєвидів

Новопетровського укріплення, які Шевченко в травні 1857 р. надіслав Бр. Залеському для

передачі видавцеві «Виленского альбома» Я. К. Вільчинському. Оскільки видавець альманаху

тоді виїхав за кордон, Бр. Залеський передав малюнки 3. Сераковському для продажу. У грудні

1857 р. акварелі були куплені Василем Васильовичем Тарновським (1837 — 1899), засновником
музею українських старожитностей у Чернігові. З цих акварелей відомі: «Вид на Каратау з долини
Апазир», «Туркменські аби в Каратау», «Чиркалатау», «Акмиштау», «Новопетровське укріплення
з моря», «Новопетровське укріплення з Хівинського шляху», «Мис Тюккарагай на півострові

Мангишлак».
Сераковський Зигмунд (1826 — 1863) — діяч польського національно-визвольнго руху. За намір
перейти російсько-австрійськй кордон для участі в революційних подіях у Галичині був засланий

солдатом до Оренбурзького Окремого корпусу 1848 р. Тут він пробув вісім років — служив

у Новопетровському укріпленні, в Уральську, Оренбурзі, Ак-Мечеті. У 1856 р., отримавши

офіцерський чин, вступив до Академії Генерального штабу; закінчивши її, служив у Генеральному
штабі. Під час польського повстання 1863 р. командував повстанськими загонами Литви, був
захоплений у полон і повішений. Вперше зустрівся з Шевченком у Петербурзі 28 березня 1858 р.

2.1.4 4 січня 1858 року (2008-01-04 09:00)

4 [января]

Весь день был посвящен писанию писем.
Обязанность скучная, но неизбежная. Написал полдюжины посланий, в том числе и

автору «Семейной хроники», приславшему мне с Михайлом Семеновичем экземпляр своей

очаровательной хроники. Кулишу при письме послал свои «Неофиты». Интересно мне знать

его мнение о сем новом моем произведении.
В 8-мь часов вечера проводил своего хозяина Овсянникова в Петербург и отправился на бал-
маскарад к Варенцову, директору театра, и познакомился там с доктором Рейковским, ученым и

весьма и[н]тересным человеком.

4 січня

Написал полдюжины посланий... — Відомо п’ять листів Шевченка, датованих 4 січня: М. С

Щепкіну, М. О. Максимовичу, М. М. Лазаревському, П. О. Кулішу та С. Т. Аксакову.
...в том числе и автору «Семейной хроники»... — С. Т. Аксакову, який надіслав з М. С.
Щепкіним у дарунок Шевченку свою книжку «Семейная хроника и воспоминания» (М., 1856) з
дарчим написом. Книжка зберігалася в бібліотеці поета.
Кулишу... послал свои «Неофиты». Интересно мне знать его мнение... — Свою думку про поему

[1]«Неофіти» П. О. Куліш висловив у листі до Шевченка від 20 січня 1858 р.: «Твої «Неофіти»,
брате Тарасе, гарна штука, да не для друку! Не годиться напоминать доброму синові про ледачого
батька, ждучи від сина якого б не було добра. Він же в нас тепер первий чоловік: якби не він,
то й дихнуть нам не дали б. А воля кріпаків — то ж його діло. Найближчі тепер до його люде

по душі — ми, писателі, а не пузатії чини. Він любить нас, він йме нам віри, і віра не посрамить
його» (Листи до Тараса Шевченка. — С. 102).
...познакомился там с доктором Рейковским... — Райковський Ізмаїл Іванович — лікар

громадської опіки в Нижньому Новгороді.
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[2]

http://litopys.org.ua/shevchenko/shev10018.htm
http://kobzar.univ.kiev.ua/draws/description/418.html

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev2109.htm

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev10018.htm

2.1.5 5 січня 1858 року (неділя) (2008-01-05 09:00)

5 [января]

Возвратился почталион из Москвы, который сопровождал Михайла Семеновича. Привез мне

от него письмо и четыре экземпляра своего портрета для раздачи своим нижегородским друзьям.
Письмо свое заключает он печальным известие[м], полученным на пороге своего дома, о смерти
сына Димитрия, умершего за границей.

5 січня

Привез... письмо... — Лист від М. С Щепкіна, що датується 1 — 3 січня 1858 р. (Листи до Тараса
Шевченка. — С. 100).
...и четыре экземпляра своего портрета... — Портрети М. С. Щепкіна Шевченко вручив М. О.
Брилкіну, М. О. Дороховій, П. М. Голинській і К. Б. Піуновій.
...о смерти сына Димитрия... — Щепкін Дмитро Михайлович (1817 — 1857) — старший син М.
С. Щепкіна, магістр астрономії; працював також у галузі археології, міфології, історії мистецтв.

789

http://litopys.org.ua/shevchenko/shev2109.htm
http://litopys.org.ua/shevchenko/shev10018.htm


З 1848 р. жив переважно за кордоном. Помер 12 грудня 1857 р. в м. Мантуя (Італія).

2.1.6 6 січня 1858 року (2008-01-06 09:00)

6 [января]

Пиунова сегодня в роли Простушки (водевиль Ленского) была такая милочка, что не только

московским— петербургским, парижским бы зрителям в нос бросилась. Напрасно она румянится.
Я ей скажу об этом. С роли Тетяны (в «Москали-чаривныке») она, видимо, совершенствуется, и
если замужество ей не попрепятствует, из нее выработается самостоятельная великая артистка.

6 січня

Пиунова сегодня в роли Простушки... — Йдеться про водевіль Д. Т. Ленського «Простушка и
воспитанная», в якому розбещеній жінці протиставляється проста селянська дівчина Палаша, що
зберегла чистоту і душевну щирість.

Варіанти:
что не только московским / что и

2.1.7 7 січня 1858 року (2008-01-07 09:00)

7 [января]

Круликевич, возвращаясь на родину из изгнания (с берегов Сырдарьи), узнал случайно о моем

пребывании в Нижнем и сегодни посетил меня. Между многими неинтересными степными

новостями он сообщил отвратительно интересную новость. Побочный сын гнилого сатрапа

Перовского собственноручно зарезал своего денщика, за что был только разжалован в солдаты; но
мелкая душонка [не вынесла] и этого всемилостивейшего наказания, он вскоре умер или отравил
себя. Туда й дорога. Выходит, яблоко недалеко от яблони упало. Мать этого малодушного

тигренка, жена какого-то паршивого барона Зальц и купленная блядь растленного сатрапа

Перовского, однажды, собираясь к обедне, рассердилась за что-то на горничную да и хватила ее

утюгом в голову. Горничную похоронили, и тем дело покончил всемогущий сатрап. О Николай,
Николай! Какие у тебя лихие сподручники были. По Сеньке шапка.

7 січня

Крулікевич Станіслав (1816 — ?) — рядовий 5-го, згодом 4-го лінійного батальйону Окремого

Оренбурзького корпусу, польський політичний засланець. У 1846 р. «был отдан в службу за

намерение присоединиться к краковским мятежникам и склонить к тому же рекрут, находившихся
в горных заводах Царства Польского». В Окремому Оренбурзькому корпусі служив до листопада

1855 р., коли був звільнений з військової служби «с оставлением на жительство в Оренбургском
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крае с учреждением над ним строгого полицейского надзора». В Оренбурзі засланець перебував до

кінця 1857 р. (ДАОО, ф. 6, оп. 6, спр. 13456, арк. 12). Шевченко познайомився з С. Крулікевичем
1847 р. в Орській фортеці. Приязні стосунки тривали в поході з Орської фортеці до Аральського

моря, а також на Косаралі та в Раїмі.
Побочный сын гнилого сатрапа Перовского... — Йдеться про Перекрестова Олександра

Васильовича, позашлюбного сина оренбурзького генерал-губернатора В. О. Перовського. З січня
1847 р. служив штабс-капітаном в Орській фортеці, але був розжалуваний за вбивство денщика.
Відзначався особливою жорстокістю до підлеглих.
...он вскоре умер... — В. О. Перовський помер 20 грудня 1857 р., про що Шевченкові вже було

відомо.
...Николай... — Микола I.

2.1.8 8 січня 1858 року (2008-01-08 09:00)

8 [января]

С сегоднишнего числа я занимаю две квартиры. Прежнюю у Овсянникова и новую у Шрейдерса.
Остается наделать долгов, а спрятаться есть куда.

8 січня

...занимаю две квартиры. — Після від’їзду П. А. Овсянникова до Петербурга Шевченко

переселився до К. А. Шрейдерса.

2.1.9 Оголошення про надходження поеми «Гамалія» до книгарні. 25 березня 1844 р.
(2008-01-08 15:00)

№ 103. 1844 р., березня 25. Оголошення в газеті «Северная пчела» про надходження в книгарні
М. Д. Ольхіна поеми Т. Г. Шевченка «Гамалія»

В книжных магазинах М. Д. Ольхина, комиссионера Министерства финансов, Министерства

внутренних дел, Главного управления путей сообщения и публичных зданий, Военного

энциклоледического лексикона и Полицейской газеты, — на Невском проспекте, против арсенала
Аничкова дворца, в доме Заветного и в Гостинном дворе (по Невскому же проспекту) № 13
поступили в продажу:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Гамалия

Сочинение Шевченки. СПб. 1844. Цена 60 к. сер[ебром], весов[ых] за 1 ф[унт].

Северная пчела, 1844, 25 марта, № 69.

2.1.10 19. ЛИСТ ДО С. О. БУРАЧКА. Між 26 березня і 4 квітня 1844. С.-Петербург
(2008-01-08 18:00)

Христос воскрес!
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Спасибі вам за оцей «Молодик». Коли маєте ви ще остатні книжки цього «Молодика», то дайте,
будьте ласкаві, прочтенія ради. Окроме малоросійського, цей я маю, та ще коли є зайвий новий

«Ма[як]», то теж дайте. Та [дайте ще], коли готова коректура, що для мене; білш нічого. Бувайте
здорові. Я щось трохи недомагаю. А може, увечері зайду, як трохи полегша.

Щирий ваш Т. Шевченко

На звороті:
Его высокородию

Степану Онисимовичу

Бурачку.
В 14 линии, в доме Мальгиной.

Примітки

Подається за автографом (ІЛ, ф. 1, № 127). Папір на зламі листа в куті перетлів і випав. Слова в
квадратових дужках відновлюються за контекстом.
Датується за змістом листа, що вказує на Великодні свята, які 1844 р. припадали на 26 — 31
березня, та часом перебування Шевченка в Петербурзі 1844 р., орієнтовно: 26 — 31 березня 1844
р., С.-Петербург.
Вперше надруковано у виданні: Шевченко Т. Повне зібр. творів: У 10 т. — К., 1957. — Т. 6. —
С. 31.

Спасибі вам за оцей «Молодик». — У 1843 р. з’явилося три книжки «Молодика». Оскільки

четверта книжка вийшла 1844 р. (цензурний дозвіл від 22 березня 1844 р.) і С. Бурачок не міг ще

її прислати, а друга книжка з українським відділом у поета була, — йдеться про третю книжку.
...новий «Ма[як]»... — Поет має на увазі третій номер журналу за 1844 р.
Та [дайте ще], коли готова коректура... — У четвертому номері «Маяка» 1844 р. друкувалася

поема Шевченка «Бесталанный» ([1]«Тризна»).

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev123.htm

2.1.11 У Києві. Весна 1844 р. (2008-01-09 00:00)

[1] [2]

У Києві. Папір, офорт 17,6×25,7; 22,3×30; (36×44,3). [Пб.]. [III — 6-7. V] 1844.
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[3]

http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7092.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev7092.htm
http://kobzar.univ.kiev.ua/draws/description/92.html

Зліва внизу рукою Шевченка вигравійовано дату і підпис: 1844 || Шевченко. Під зображенням

посередині назва: у Кыеви.
Цей офорт в листах Шевченко називав «Печерська Київська криниця».
Дата виконання офорта уточнена на підставі листа Шевченка до О. М. Бодянського від 6-7.V 1844
р.
(див. прим, до № 92 - 97).

У КИЄВІ. Олівець. [III-IV 1844].

[4]
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Також:
http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7302.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev7302.htm
http://kobzar.info/kobzar/works/pictures/1844/05/29/877.html

1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/fqm4IHfDRHiFFqbZd3vs7A?feat=embedwebsite

2. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/ImGfyDPpervqi_xUTONtJw?feat=embedwebsite

3. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7092.htm

4. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7302.htm

2.1.12 Дари в Чигрині 1649 р. (2008-01-09 06:00)

[1] [2]

Дари в Чигрині 1649 року. Малюнок до однойменного офорта. Папір, туш (19,7×27). [Пб.].
[III-IV 1844].
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[3]

http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7091.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev7091.htm
http://kobzar.univ.kiev.ua/draws/description/91.html

На звороті зліва вгорі напис чорнилом: Дари в Чигрині 1649 року.
Початкова дата визначається часом повернення Шевченка до Петербурга. Оскільки в листі до

Бодянського в перших числах травняШевченко повідомляє про те, що офорт «Дари в Чигрині» ним
уже закінчений, підготовчий малюнок до нього виконаний, очевидно, не раніше часу повернення
до Петербурга і не пізніше квітня місяця 1844 р.

Див. офорт: http://community.livejournal.com/ua kobzar/138742.html

ДАРИ В ЧИГРИНІ 1649 РОКУ. Ескізи. Олівець. [V 1843 — I 1844].

[4]

http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7299.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev7299.htm

1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/6ZpiWMoU7cwgqGQXfwBDgg?feat=embedwebsite

2. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/HXbSrEl_9FtisZ554VbQpA?feat=embedwebsite

3. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7091.htm

4. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7299.htm

2.1.13 9 січня 1858 року (2008-01-09 12:00)

9 [января]
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На новосельи у Шрейдерса нарисовал сегодня портрет Олейникова с условием, чтобы он написал

фельетонную статейку для «Московских ведомостей» о пребывании М. С. Щепкина в Нижнем.
Хорошо, если бы не соврал.

9 січня

...нарисовал сегодня портрет Олейникова... — Портрет М. С. Аленникова не відомий.

...с условием, чтобы он написал фельетонную статейку для «Московских ведомостей»... —
«Московские ведомости» — російська офіційна газета; виходила у Москві в 1756 — 1917 рр. У

1852 — 1862 рр. Її редактором був В. Ф. Корш, близький знайомий М. С. Щепкіна.

2.1.14 Цензурний запис про випуск «Тризни». 10 квітня 1844 р. (2008-01-09 18:00)

№ 104. 1844 р., квітня 10. Запис у реєстрі Петербурзького цензурного комітету про випуск у світ
книжки Т. Г. Шевченка [1]«Тризна»

№ Время вступления печатной книги Заглавие Год и № одобренной рукописи

Где напечатана Когда выдан билет Имя ценсора, подписавшего билет

503 [Апреля] 10 Тризна, Т. Шевченка В т[ипографии] Кор[пуса]
внутр[енней] стр[ажи] [Апреля] 10 Очкин

ЦДІА СРСР (тепер РДІА), ф. 777, оп. 27, № 276, арк. 19 зв. Оригінал.

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev123.htm

2.1.15 Глузлива рецензія на «Гамалію». Екзаменаційний список. 29 квітня 1844 р.
(2008-01-10 06:00)

* *

Гамалия или Гамалей был вместе Ахилл и Аякс запорожский, — бил, резал, жарил жидов, турков,
поляков, — только не кушал своего жаркого. В эпопее господина Шевченка описан поход Гамалии

на Скутари. Поход Греков на Трою перед подвигом Гамалии то же что Илиада перед «Мертвыми

Душами». Эти подвиги и изображены поэтом в стихах, достойных героя.

«Библиотека для чтения», 1844, т. 64, отд. 6, стр. 41. Цит. за вид.: «Україна», 1930, березень —
квітень, стор. 78.

Для кращого розуміння цієї вихватки треба, зазначити, що Сенковський ставився до Гоголя

зневажливо, знаходив у всіх його творах тільки «малороссийскоё жартование», а «Мертвые души»
називав «буффонадою» («Библ. для Чт.», 1842, т. III, 1843 p., т. VII).
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* *

№ 105. 1844 р., квітня 29. Екзаменаційний список учнів натурного класу Академії мистецтв

Список

императорской Академии художеств [ученикам], получившим №№ за рисунки по третному

экзамену, происходившему апреля 29 дня 1844 года

С натуры

1. Захаров
2. Сорокин
3. Ковригин
4. Корицкий
5. Григорович
6. Шевченко

7. Ульянов
8. Егорченков
9. Кунилакис
10. Горбунов
11. Горецкий
12. Баскаков
13. Горонович
14. Шильцов

15. Трейлебен
16. Станкевич
17. Гримм
18. Скосырев
19. Ершов
20. Славянский
21. Киприянов
22. Молдавский

23. Мохов

24. Могутов

25. Пушкарев
26. Дементьев
27. Гофет
28. Угрюмов
29. Безперчий
30. Завадский
31. Боржевский
32. Бурдин
33. Варнек
34. Петцольд
35. Оглоблин
36. М. Антонов
37. Щетинин

38. Ковшенков
39. Кузнецов
40. Шведе

41. Садовников
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42. Чарушин
43. Дерикер
44. Игин
45. Соколов

ЦДІА СРСР (тепер РДІА), ф. 789, оп. 19, спр. 730, арк. 38. Оригінал.

[1]

ПОРТРЕТ ЖІНКИ З ЛОКОНАМИ. Олівець. [1839-1843].

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7249.htm

2.1.16 10 січня 1858 року (2008-01-10 12:00)

10 [января]

Нарисовал портрет Шрейдерса, и довольно удачно. Часть долга, значит, уплачена. Нужно еще

нарисовать Фрейлиха и Кадинского, и тогда квиты. Но когда это случится, не знаю.
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[1]

10 січня

Нарисовал портрет Шрейдерса... — Портрет виконаний італійським і білим олівцями на

тонованому папері.

1. http://kobzar.univ.kiev.ua/draws/description/419.html

2.1.17 Судня рада. 1844 (2008-01-10 18:00)

[1] [2]
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Судня рада. Папір, офорт 19×26,1; 26,1×32,1; (42,5×63,5). [Пб.]. [III — 6-7. VI 1844].

[3]

http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7093.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev7093.htm
http://kobzar.univ.kiev.ua/draws/description/93.html

Під зображенням зліва дата і підпис автора: 1844. Т. Шевченко. Посередині назва: судня рада.
Зліва від неї пояснювальний текст Шевченка до офорта:
Отаманъ сбира насело громаду колы що трапиця незвичайне на раду и судъ, коло оранды або на

майдани, громада, порадывше и посудывше добре и давше миръ ворогамъ чито кару, розходыця
пьючи почарци позвовои.
Справа від назви — цей же текст, повторений французькою мовою.
Дата виконання офорта уточнена на підставі [4]листа Шевченка до О. М. Бодянського від 6-7.V
1844 р. (див. прим. до № 92-97).

СУДНЯ РАДА. Етюд. Олівець. [V 1843 — I 1844].
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[5]

http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7300.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev7300.htm

1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/mC_tALP7VD8Uzz826fvn0Q?feat=embedwebsite

2. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/V3CSHfuGFKInMC_GwzdzKQ?feat=embedwebsite

3. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7093.htm

4. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/138816.html

5. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7300.htm

2.1.18 Сова. 6 травня 1844 р. (2008-01-11 06:00)

6 травня 1844 р., С.-Петербург.

{ [1]Сова }

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev126.htm

2.1.19 11 січня 1858 року (2008-01-11 12:00)

11 [января]

Сегодня суббота. По субботам я и милейшая К. Б. Пиунова обедаем у М. А. Дороховой.
Но сегодня я должен о[т]казаться от этой радости, и моя милая компаньонка отправилась сам-
друг с портретом М. С. Щепкина, присланный им в подарок Марье Александровне, а я поехал
провожать до первой станции, по Казанской дороге, моего привлекательно-благоодного капитана
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В.В. Кишкина.
Грустно расставаться с такими добрыми людьми, как этот симпатический Кишкин. Я,
возвратившись домой, чувствовал себя совершенным сиротой. Но тягостное мое одиночество

недолго длилось. Я вскоре вспомнил, что я один из счастливцев мира сего. М. С. Щепкин, уезжая
из Нижнего, просил меня полюбить его милую Тетясю, т. е. Пиунову, и я буквально исполнил

его дружескую просьбу. А сегодня, прощая[сь] со мною, Кишкин со слезами на глазах просил

меня полюбить его кроткую любимицу Вареньку Остафьеву. И после таких милых обязанностей

я скучаю. Дурень, дурень, а в школи вчився. Остафьева выехала куда-то из города, и я в 6-ть часов
вечера отправился к Пиуновой. Застал ее дома. Продиктовал ей стихи Курочкина «Как в наши

лучшие года», а она прочитала мне некоторые вещи Кольцова и потом чуть-чуть не все басни

Крылова. Я в восторге был от этого импровизированного литературного вечера и пришел домой

совершенно счастлив. Она любит чтение, значит, она далеко пойдет в своем искусстве. Дай Бог,
чтобы сбылось мое пророчество.

11 січня

...кроткую любимицу Вареньку Остафьеву. — Остаф’єва Варвара Рафаїлівна, молодша сестра

керуючого конторою Спаського затону Д. Р. Остаф’єва.
Крилов Іван Андрійович (1769 — 1844) — російський поет-байкар, творчість якого високо цінував
Шевченко.

Варіанти:
Продиктовал ей стихи Курочкина / продиктовал ей стихот[ворение]

2.1.20 20. ЛИСТ ДО О. М. БОДЯНСЬКОГО. 6-8 травня 1844. С.-Петербург
(2008-01-11 18:00)

Мабуть, такого ледачого до письма чоловіка і на світі нема, як я. Третій тиждень лежать оці

книжки у мене, і я всякий день думаю писать до вас, потурбуйтесь, будьте ласкаві, оддать їх у ту
контору, що ви говорили, бо я її не знаю адреса, а в вас тойді не спитав. Оддайте «Тризну» по копі,
а «Гамалію» по півкопи серебром, проценти такі, які він положить. «Гамалія» не поправлений,
як ми з вами тойді поправляли, бо без мене надрюкований полукацапом. Ще ось що, чи я вам

розказував, що я хочу рисовать нашу Украйну, коли не розказував, то слухайте. Я її нарисую в трьох

книгах, в першій будуть види, чи то по красі своїй, чи по історії прикметні, в другій теперішній

людський бит, а в третій історію. Три естампи уже готові— «Печерська Київська криниця», «Судня
в селі рада» і «Дари Богданові і українському народові». У тім місяці пришлю в Москву з білетами

на подписку. В год буде виходити 10-ть картин. На види і на людський бит текст буду сам писать

або Куліша проситиму, а на історію потурбуйтесь, будьте ласкаві, ви писать три листочки в год.
Тілько по-нашому — щоби тямили безглузді кацапи. Текст думаю випускать раз в год, а картини
тричі. Послав би вам «Кобзаря» свого і «Гайдамаків», та, єй-богу, і в себе не маю ні одного

екз[емпляра]. Не здивуйте, що я так мало пишу вам, далебі ніколи, іду в Академію малювать, а
коли матимете час і охоту, то пишіть до мене в С.П.Б., в Импер[аторскую] Акаде[мию] худож[еств]
Тарасу Григоровичу Ше[вченку]. Бувайте здорові, згадуйте інколи щирого до вас

Т. Шевченка.

Примітки
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Подається за автографом (ІЛ, ф. 1, № 121).
Датується на підставі нотатки адресата на листі: «дістав 13 мая 1844 року у суботу». Пошта

з Петербурга до Москви доставлялася близько тижня. Отже, листа написано орієнтовно 6 — 8
травня 1844 р. у С.-Петербурзі.
Вперше надруковано в журналі «Русская старина» (1883. — № 9. — С. 639).
Вперше введено до збірника творів у виданні: Шевченко Т.Твори: В 2 т. — СПб., 1911. — Т. 2.
— С. 347 — 348.
Бодянський Осип Максимович (1808 — 1877) — український та російський філолог, історик,
письменник і перекладач, один із засновників славістики в Росії. Освіту здобув у Московському

університеті, з 1842 р. — професор слов’янської філології цього ж університету. Один з

перших ґрунтовно досліджував специфіку народної поезії слов’ян. З Шевченком познайомився

в лютому 1844 р., коли поет повертався з подорожі в Україну через Москву. Ще до знайомства

з ним захоплювався його творами, популяризував їх, 1843 р. видав у російському перекладі

«Слов’янський народопис» П.-Й. Шафарика, серед українських письменників дописавши в ньому

ім’я Шевченка. У наступні роки вислав В. Ганці, П.-Й. Шафарикові й Празькому музею,
а також хорватському поетові С. Вразу поеми Шевченка [1]«Тризна», «Гамалія». Першим

трьом адресатам надіслав також «Чигиринський Кобзар і Гайдамаки». Шевченко зустрічався з

О. Бодянським 1844, 1845 і 1859 рр., чимало відомостей одержав у розмові з ним про чеських і

словацьких будителів, зокрема про діяльність П.-Й. Шафарика, якому присвятив поему «Єретик».
Радився з ним з приводу видання «Живописной Украины». Коли Шевченко був на засланні, О.
Бодянський надсилав йому книжки, клопотався про полегшення його долі.
Оддайте «Тризну» по копі, а «Гамалію» по півкопи серебром... — Йдеться про продаж поем

Шевченка [2]«Тризна» (СПб., 1844) та «Гамалія» (СПб., 1844). Шевченко просить віддати їх для

продажу в контору «Москвитянина».
«Гамалія» не поправлений, як ми з вами тойді поправляли... — Повертаючись з України до

Петербурга в лютому 1844 р., Шевченко завітав у Москві до О. М. Бодянського і, як видно, вони
разом поправляли поему «Гамалія». Про ці правки відомостей не маємо.
... без мене надрюкований полукацапом. — Рукопис поеми «Гамалія» подав до друку О. Л.
Елькан (Бородін В. С. Т. Г. Шевченко і царська цензура. — С. 83).
... я хочу рисовать нашу Украйну... — Повернувшись з першої подорожі в Україну, Шевченко

задумав намалювати і видати серію офортів про історичне минуле, народний побут, звичаї та
природу рідного краю під назвою «Живописная Украина», а за виручені гроші викупити родичів

з кріпацтва. Повідомлення про підготовку такого видання з’явилося в газеті «Северная пчела»
від 25 серпня 1844 р. Того ж року в Петербурзі вийшов лише перший випуск, в якому вміщено

шість офортів: [3]«Судня в селі рада», [4]«Дари в Чигирині 1649 р.», [5]«Старости», [6]«Казка»,
[7]«Видубицький монастир», [8]«У Києві». Видання це не продовжено через брак коштів (Владич
А. «Живописна Україна» Тараса Шевченка. — К., 1963).
...текст буду сам писать або Куліша проситиму... — У повідомленні «Северной пчелы» про

видання «Живописной Украины» серед тих, хто братиме участь у підготовці цього видання,
зазначено й ім’я П. Куліша. Прочитавши це, П. Куліш писав поетові: «Объявление Ваше пахнет
так сильно спекуляциею, что я решился было, как только выйдет в свет Ваша „Украина“, написать
рецензию и указать все ошибки, каких, без сомнения, будет бездна в тексте Вашей скороспелой

книжки» (Листи до Тараса Шевченка. — С. 33).
Куліш Пантелеймон Олександрович (1819 — 1897) — український письменник, критик, історик,
фольклорист, етнограф і перекладач. З Шевченком [9]познайомився влітку 1843 р. в Києві.
«Кобзаря» сприйняв з ентузіазмом і висловив побажання внести суттєві й менш суттєві

виправлення в поезії [10]«Іван Підкова» і [11]«До Основ’яненка», в поеми «Катерина» і

«Гайдамаки» (див.: Листи до Тараса Шевченка. — С. 40 — 43). Під час перебування Шевченка

на засланні, коли його твори були заборонені, П. Куліш 1857 р. у «Записках о Южной Руси»
опублікував поему «Наймичка» (без підпису), а в своїй «Граматці»— окремі твори циклу «Давидові
псалми». Пізніше в альманасі «Хата» (1860) надрукував ряд поезій Шевченка, сприяв їх публікації
в журналі «Основа» (1861 — 1862). В цьому ж журналі вперше опублікував драму Шевченка

[12]«Назар Стодоля» (1862. — № 9).
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1. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev123.htm

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev123.htm

3. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/137961.html

4. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/138742.html

5. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/155279.html

6. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/143880.html

7. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/122618.html

8. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/137039.html

9. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/116574.html

10. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev114.htm

11. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev113.htm

12. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev303.htm

2.1.21 Дари в Чигрині 1649 року. Офорт (2008-01-11 18:00)

[1]

Дари в Чигрині 1649 року. Папір, офорт (19,6×27,1). [Пб.][III-V] 1844.
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[2]

http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7094.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev7094.htm
http://kobzar.univ.kiev.ua/draws/description/94.html

Під зображенням зліва підпис автора і дата: Т: Шевченко 1844. Посередині назва: Дары

|| въ Чигрыни 1649 року. Зліва від назви - пояснювальний текст Шевченка до офорта: Изъ

Царяграда, изъ Варшавы и Москвы, прыбувалы послы зъ велыкимы дарами еднать Богдана и

народъ Украинскій уже вольный и сильный. Султанъ, окроме велыкого скарбу приславъ Богданови
червоный оксамитовый жупанъ на горностаевій хутри шталтъ княжой - порфиры, булаву и шаблю,
одначе рада (опрыче Славного лыцаря Богуна) присудыла еднать Царя Московського. Справа від
назви цей же текст повторено французькою мовою.
[3]У листі до О. М. Бодянського від 6-7.V 1844 р. Шевченко цей же офорт називає «Дари Богданові
і українському народові».

Див. малюнок до офорта: http://community.livejournal.com/ua kobzar/136356.html

1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/mgG4_5MzVUDV8dGsBMBa5g?feat=embedwebsite

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7094.htm

3. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/138816.html

2.1.22 Цензурний запис про випуск Тризни. 15 травня 1844 р. Рецензія 18 травня
1844 р. (2008-01-12 06:00)

№ 106. 1844 р., травня 15 1.Запис про випуск у світ книжки Шевченка [1]«Тризна» в реєстрі,
поданому Петербурзьким цензурним комітетом до Головного управління цензури

№ Время вступления Заглавие Где напечатана Когда выдан билет Имя

ценсора, подписавшего билет

501 [Апреля] 10 Тризна, Т. Шевченка В т[ипографии] Корп[уса]
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внутр[енней] стр[ажи] [Апреля] 10 Очкин

ЦДІА СРСР (тепер РДІА), ф. 772, оп. 1, № 1698, арк. 8 зв. Оригінал. 1 Дата супровідного

листа Петербурзького цензурного комітету до Головного управління цензури (див. там же, арк.
2) * * * Рецензія на твори Шевченка. 18 травня 1844 р. [2]Литературная газета. — № 19. —
18 мая 1844 г. — С. 335-336. Гамалия. Соч. Шевченки. С.-Петербург. 1844. В типографии

М. Ольхина. В 12-ю д. л. 11 стр. Книжка, не имеющая никагого отношения к русской

литературе, потому-что написана на малороссийском языке. Мы уже высказали наше мнение

о малороссийских книгах, являющихся в русской литературе, и теперь остаемся при нем же.
Для любителей малороссийских стихов, приведем небольшой отрывокъ: «Наш отаман Гамалія,
Отаман завзятий, Забрав хлопців та й поїхав По морю гуляти, По морю гуляти, Слави добувати, Із
турецької неволі Братів визволяти. Ой приїхав Гамалія Аж у ту Скутару, Сидять брати-запорожці,
Дожидають кари. Ой як крикнув Гамалія: «Брати, будем жити, Будем жити, вино пити, Яничара
бити, А курені килимами, Оксамитом крити!» Вилітали запорожці На лан жито жати, Жито

жали, в копи клали, Гуртом заспівали: «Слава тобі, Гамаліє, На весь світ великий, На весь

світ великий, На всю Україну, Що не дав ти товариству Згинуть на чужині!» Г. Шевченко не

требует, чтоб вы непременно читали эту брошюру; если вы не любите малороссийского наречия,
читайте другую брошюру г. Шевченки, вышедшую вместе с первою, и писанную по-русски. Вот

она: ТРИЗНА. Т. Шевченки. На память 9-го ноября 1843 года, княжне Варваре Николаевне

Репниной. 1844. В типографии Штаба Отдельн. Корпуса Внутр. Стражи. В 12-ю д. л. 24
стр. Душа рвалась, душа рыдала, Просила воли,... ум горел, В крови гордыня клокотала... Он

требовал... он цепенел... Рука, сжимаяся, дрожала... Таков был он, тринадцатый друг, рано
похищенный смертью; двенадцать друзей, оставшиеся в живых, сговорились ежегодно сходиться

в урочный час и праздновать поминки покойника в трактире за круглым, за братским столом, и
долго сходились исправно. Но мало-помалу семья их начала редеть, приборы каждый год пустели.
Наконец, к ужасу трактирщика, в урочный час, вместо двенадцати друзей явился только один, —
старик печальный. Он долго сидел мрачен и тих за двенадцатью приборами; все поджидал,
не прийдет ли хоть один из лентяев, обещавших ежегодно являться помога ему допить вино,
приготовленное на двенадцать человек. Но никто не пришел. Старик решился отдать вино

слуге. Послушай, выпей, брат, вино, Сказал слуге он, — все равно, Я не могу; прошло, что было,
Да поминай за упокой; А мне пора уже — домой!» И слезы снова покатились. Слуга вино, дивяся,
выпил. «Дай шляпу мне... какая лень Идти домой!...» И печальный старик ушел. А слуга, как
легко догадаться, напился пьян. На следующий год, в урочный час, в трактире, по обыкновению,
поставили двенадцать бокалов на круглом столе, но никто не пришел к обеду, — навеки, навеки
забыты они. Автор хотел развить поэтически простую и глубокую мысль, которую так часто

приходится слышать в народе: Вот она, жисть-то человеческая! Цель похвальная!

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev123.htm

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/shubrav.htm

2.1.23 12 січня 1858 року (неділя) (2008-01-12 12:00)

12 [января]

Не ради воскресенья и светского пошлого визита пошел я к П. М. Голынской (племянница
здешнего губернатора), а по просьбе моего искреннего Михайла Семеновича пошел я передать

ей его портрет и приятельский поклон. В огромной гостиной старушку Шаховскую и Голынскую

окружали [столь] холодные, официальные, чопорные фигуры, что после приветствия и самого

коротенького присеста и на меня пахнуло холодом от этой честной компании. Вышел сам

губернатор, я поздравил его с получением через плечо Анны, раскланялся и вышел вместе с

Э. А. Бабкиным. Заехал к Бабкину на квартиру, взял у него Пушкина и Гоголя и повез
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к Пиуновой. Прочитал ей «Сцены из рыцарских времен» и отогрел губернаторским холодом

обвеянную душу. Она прочитала мне «Каменного гостя», и потом мы поехали к Брылкиным

обедать, после обеда М. А. Грас повезла ее в театр, куда последовал и я, совершенно доволен

таким теплым, прекрасным окончанием холодно начавшегося дня.

12 січня

...старушку Шаховскую... — Шаховська Марфа Михайлівна (1799 — 1885), дружина

нижньогородського губернатора О. М. Муравйова.
Вышел сам губернатор... — Муравйов Олександр Миколайович (1792 — 1863) —
нижньогородський військовий губернатор (з 1855 р.), один із засновників «Союзу порятунку» і

член «Союзу благоденства». У 1826 р. як декабрист засланий до Сибіру без позбавлення чинів

і дворянства. Завдяки втручанню О. М. Муравйова поетові було дозволено залишитися в

Нижньому Новгороді.
...с получением через плечо Анны... — Тобто одного з вищих орденів Російської імперії.
Бабкін Олександр Євграфович (Э. А. — помилка Шевченка) — чиновник нижньогородського

земського суду, титулярний радник. Подарував Шевченкові акватинту із зображенням страти

французького короля Людовіка XVI (1754 — 1793), гільйотинованого за вироком Конвенту 21
січня 1793 р.
«Сцены из рыцарских времен» — незавершена п’єса О. С. Пушкіна (1835).
«Каменный гость» — одна з «маленьких трагедій» О. С. Пушкіна (1830).
Грасс Марія Олександрівна — дружина I. П. Грасса, сестра М. О. Брилкіна.

Варіанти:
пошел я передать ей / пошел я к не[й]

2.1.24 16. В. М. РЄПНІНА. 17 травня 1844. Яготин (2008-01-12 18:00)

Яготин, 17-го мая 1844.
Благодарю Вас за поручение Ваше. Оно доказывает мне, что Вы нас не вовсе забыли. Душевно
приятно мне было читать, что Вы занимаетесь, и то с успехом. Я надеюсь со всеми, читавшими
Ваши произведения, что и перо не лежит у Вас в бездействии: это было бы ужасное преступление.
Вашим же стихом я выскажу Вам добрый совет: «Не погасай твое светило».
Никто из нас не едет за границу; мы все это лето на старом месте, а что будет? Бог один знает.
Я на него единого уповаю и для себя и для других. Лишь письменно передать могу поклон Ваш

нашему другу, которого имя Вы уже забыли!!! Вы его назвали Василием Алексеевичем!!! Он

неделю тому назад оставил Яготин, отправляясь уже за границу. Да благословит Господь путь

его и да возвратит он всем нам этого редкого человека! Он ожидал от Вас ответа и не дождался.
Родители мои и Глафира шлют Вам душевный поклон. Прощайте, Тарас Григорьевич; Вам также

желаю от искреннего сердца счастия и успеха и благодати!

Варвара Репнина.

На четвертій сторінці:
Милостивому государю

Тарасу Григорьевичу
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Шевченке

в Академию художеств

в Петербург.

Коментарі:

Подається за автографом: ІЛ. Ф. 92. № 287.
Вперше надруковано: Киевская старина. — 1897. —№ 2. — С. 157 — 158, з окремими пропусками
і помилками. Публікація М. Чалого.
Дата в автографі: «Яготин, 17-го мая 1844».
Відповідь на лист Шевченка, нині не відомий.

Благодарю Вас за поручение Ваше. Оно доказывает мне, что Вы нас не вовсе забыли.
— Можливо, у втраченому листі Шевченка йшлося про публікацію поеми [1]«Тризна»
(«Бесталанный») в журналі «Маяк» (1844. — № 4) і видання її окремою книжкою також у квітні

того ж року. Шевченко міг просити допомоги у поширенні цього видання серед знайомих В.
Рєпніної, бо в наступному листі до Шевченка, датованому 19 червня 1844 р., вона повідомляє

про це.
Вашим же стихом я выскажу Вам добрый совет: «Не погасай твое светило». — Трохи

перефразована цитата із поеми Шевченка «Тризна»: «Не погасай, мое светило!». Поема,
присвячена В. Рєпніній, була написана під впливом настроїв і роздумів, що виникли в Шевченка

від спілкування з нею (див.: Русские пропилеи. — С. 203 — 221).
Лишь письменно передать могу поклон Ваш нашему другу, которого имя Вы уже забыли!!! Вы

его назвали Василием Алексеевичем!!! Он неделю тому назад оставил Яготин, отправляясь уже
за границу. — Йдеться про О. В. Капніста. Як видно з дати цього листа — 17 травня, він виїхав
за кордон десь приблизно 10-го травня 1844 р.
Родители мои... — Варвара Олексіївна Рєпніна (1778 — 1864) та Микола Григорович Рєпнін-
Волконський (1778 — 1845).
Глафіра — Дунін-Борковська Глафіра Іванівна (дівоче прізвище Псьол, 1823 — 1886), українська
художниця. Разом із сестрами Олександрою і Тетяною жила у Рєпніних. Про стосунки Шевченка

з Глафірою В. М. Рєпніна писала [2]у згаданому листі до Ш. Ейнара (див.: Русские пропилеи. —
С. 203 — 221).

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev123.htm

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/130078.html

2.1.25 Дівичії ночі. 18 травня 1844 р., С.-Петербург (2008-01-13 06:00)

18 травня 1844 р., С.-Петербург.

{ [1]Дівичії ночі }

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev127.htm

2.1.26 13 січня 1858 року (2008-01-13 12:00)

13 [января]

Бабкин подарил мне прекрасную акватинту, изображающу[ю] смерть Людовика XVI, а я сегодня,
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за это назидательное изображение, изобразил его собственную персону и довольно удачно. Вечер
провел у милейшего юноши виртуоза-виолончелиса Весловского и, возвратясь домой, нашел у

себя на столе письмо Сергея Тимофеевича Аксакова. Самое любезное, самое сердечное письмо.
В заключение любезностей он пишет, что «Матрос» мой, наконец, пошел в ход, он передал его

Каткову, редактору «Русского вестника». В ожидании будущих благ принимаюсь переписывать

вторую часть «Матроса».

13 січня

...изобразил его собственную персону... — Портрет О. Є. Бабкіна невідомий.
Весловський Володимир Павлович — молодий

нижньогородський чиновник, член Нижньогородської губернської археографічної комісії. Належав
до відомої в Нижньому Новгороді родини, близької до літературно-музичних кіл (письменника П.
І. Мельникова-Печерськоо, історика музики О. Д. Улибишева та ін.).
...нашел у себя на столе письмо... Аксакова. — Лист С. Т. Аксакова не зберігся. Згадується в

листі Шевченка до М. С. Щепкіна від 17 січня 1858 р. Шевченко відповів С. Т. Аксакову 16
лютого 1858 р.
Катков Михайло Никифорович (1818 — 1887) — російський публіцист, видавець журналу «Русский
вестник». На початку журналістської діяльності належав до гуртка М. В. Станкевича, підтримував
зв’язки з О. І. Герценом і його соратниками, наприкінці 40-х років порвав з ними. Після спалаху
польського повстання 1863 р. «Русский вестник» — орган крайнього шовіністичного спрямування.
У журналі «Русский вестник» повість «Матрос» ([1]«Прогулка с удовольствием и не без морали»)
надрукована не була.

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev403.htm

2.1.27 Екзаменаційний список. 31 травня 1844 р. (2008-01-13 18:00)

№ 107. 1844 р., травня 31. Екзаменаційний список учнів натурного класу Академії мистецтв

Список

учеников императорской Академии художеств, получившим №№ за рисунки по месячному

экзамену, происходившему сего мая 31 числа 1844 года

С натуры

1. Захаров в оригиналы
2. Шильцов

3. Горецкий
4. Ершов
5. Шведе

6. Горонович
7. Шевченко

8. Корицкий
9. Мохов

10. Станкевич
11. Скосырев
12. Григорович
13. А. Угрюмов
14. Завадский
15. Бурдин

809

http://litopys.org.ua/shevchenko/shev403.htm


16. Трейлебен
17. Кузнецов
18. Садовников
19. Шумахер

20. Могутов

21. Федотов
22. Оглоблин
23. Боржевский
24. Петцольд
25. —
26. Бейдеман
27. Молдавский

28. Вебер
29. Егорченков
32. Гримм
33. Клименц
34. —
35. Деньер
36. Безперчий
37. Варнек
38. Щетинин

39. Ковшенков
40. Гофет
41. Чарушин
42. Антонов
43. Игин
44. Юнг

45. Ульянов

ЦДІА СРСР (тепер РДІА), ф. 789, оп. 19, спр. 730, арк. 41, зв. 142. Оригінал.

2.1.28 17. П. О. КУЛІШ. 5 червня 1844. Київ (2008-01-14 06:00)

Коханий земляче!

[1] Спасибі за книжечку — «Тризну». Дещо в їй промовляє до
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самого серця. Ще жду «Гамалії», «Кобзаря» і «Гайдамак». Де хоч бери, а не пришлеш, то й на

очі міні не показуйсь. Ой як же я зрадів, довідавшись з твоєї супліки, що ти не мариш дармо часу

у тій Петровій бурсі! Нехай тобі, приятелю, Господь помагає на все добре, а об мені будь певен,
що вже я не грітимусь даром коло твого куреня; чи дровець, то й дровець принесу; чи пшона на

кашу, то й пшона придбаю; сказано — що Бог послав! Аже ж недурно ведеться поміж людьми

та гуторка, що колись Бог посаджав людей кругом ваганка з кашею, да й подавав такії ложки,
що держа[л]но довше руки (а треба за самий кінець держати); то премудрий Салимін і сказав:
«Будете, — каже, — ви всі голодні, як кожен об собі тільки промишлятиме; а годуйте один

одного сими ложками, то не загинете з голоду» *. Розумні були стародавні люде! Багацько в їх

було таких приказок, що буцім так собі, витребенька, а розмізкуй лиш, до чого воно йде, так ой,
ой, ой! Отак же й нам, що взялись протирать очі своїм землякам, треба один одному пособляти,
один одному радити; а то не буде добра з нашого писання. І латини добре знали, що робиться

од конкордії **, а що од дискордії; да й батько козацький, старий Хмельницький, не згірше того
латиша Саллюстія промовив, умираючи:

«Тим і сталась, каже, страшенная козацькая сила,
Що у вас, панове молодці, була воля й дума єдина!».

Тепер не така вже година настала, щоб брязкотать шаблюками. Ляхів і татарву мов дідько злизав,
усе втихомирилось; прийшла пора поорудовать ще головою. Нуте ж, робіть усе так, щоб і Богу

була хвала зате, що дав нам розум, і людям темним було видно кругом, як од свічки, що стоїть

на високому ліхтарі. Не протів чого ж то й читається в Євангелії: «Тако да просветится свет Ваш
пред человеки, яко да видят ваша добрая дела и прославят Отца вашего, иже на небесех».
Їду знов на три місяці на Вкраїну. Присилайте Ваші картинки в Чигирин з надписом: «Михаилу

Грабовскому». Я в його буду, і він знатиме, куди міні їх переслать, да розтолкуйте міні

хорошенько, що і як Ви хочете робить; а то не второпаю, що для Вас компоновати. Бувайте ж

здорові!

Щирий земляк П. Куліш.
Рука власна.

«Р. Б. 1844, Іюня 5 дня,
зъ Кієва.»

Їду через три дні.

Се вже опісля перевернули його старосвітську гуторку на запорожців, що буцім їх так годувала

матушка.
* Згоди.

Коментарі:

Подається за публікацією: Україна. — 1925. — № 1/2, — С. 78-79 (публікація М. М.
Новицького), де лист надруковано за автографом, нині не відомим.
Вперше надруковано: Киевская старина. — 1900. —№ 9. — С. 303-304, з окремими неточностями
і пропусками. Публікація М. Стороженка.
Дата в автографі, як її відтворено в журналі «Україна»: «Р. Б. 1844, Іюня 5 дня, зъ Кіева».
Відповідь на лист Шевченка, написаний, ймовірно, в середині травня 1844 р. Цей лист не зберігся.

Спасибі за книжечку — [2]«Тризну» ... Ще жду «Гамалії», «Кобзаря» і «Гайдамак». —
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Йдеться про видання: Тризна: Т. Шевченка. — Спб., 1844; Гамалія: Соч. Т. Шевченки. — Спб.
— В типографии М. Ольхина. — 1844; Кобзарь Т. Шевченка. — Санкт-Петербургъ, 1840. В

типографии Е. Фишера; Гайдамаки : Поема Т. Шевченка. — Спб., 1841.
Ой як же я зрадів, довідавшись з твоєї супліки, що ти не мариш дармо часу у тій Петровій бурсі!
— Очевидно, в листі, що не зберігся, Шевченко писав про свої наміри і роботу над виданням

«Живописной Украины». Петровою бурсою Куліш називає Академію мистецтв у Петербурзі.
...премудрий Салимін... — Соломон (965 — 928 до н. е.), ізраїльсько-іудейськй цар, син Давида.
Біблійна традиція, що іменує Соломона мудрим, приписує йому авторство «Еклезіаста», «Притчей
Соломонових» і «Пісні пісень».
...да й батько козацький, старий Хмельницький... — Йдеться про Хмельницького Богдана

(Зіновія) Михайловича (бл. 1595 — 1657) — гетьмана України. П. Куліш так називає Б.
Хмельницького в багатьох своїх писаннях. У вірші «Якби-то ти, Богдане п’яний...» Шевченко

з гіркою іронією також називає гетьмана «козачим батьком» — «І препрославлений козачий

Розумний батьку!..» (т. 2, с. 247).
Салюстій Гай Крісп (86 — 35 рр. до н. е.) — римський історик.
...то й читається в Євангелії: «Тако да просветится свет ваш пред человеки, яко да видят ваша

добрая дела и прославят Отца вашего, иже на небесех». — За Євангелієм від Матвія, гл. 5, в.
16.
Їду знов на три місяці на Вкраїну. — Див. коментар до листа [3]П. О. Куліша від 20 жовтня 1843
р.
Присилайте Ваші картинки... — Йдеться про офорти серії «Живописная Украина».
...в Чигирин з надписом: «Михаилу Грабрвскому». — Михайло Грабовський (1805 — 1863)
— польський письменник «української школи», літературний критик та історик. П. Куліш

познайомився з ним у липні 1843 р. під час своєї поїздки по Україні, про що свідчить його лист

до М. Юзефовича від 30 липня 1843 р. із Олександрівки, що поблизу Чигирина, де жив М.
Грабовський. П. Куліш у цей час працював над «Чорною радою», і йому було цікаво показати

свої твори такому знавцеві української старовини, яким був М. Грабовський, автор «Koliszczyzna
i Stepy» (1838) та «Stannica Hulajpolska» (1840 — 1841).
...розтолкуйте мені хорошенько, що і як Ви хочете робить; а то не второпаю, що для Вас

компоновали. — Шевченко збирався (як видно з цього листа) переслати свої вже готові на той

час естампи чи картини і, очевидно, просив написати до них текст. Лист Шевченка не зберігся,
але про намір звернутися до П. Куліша у цій справі свідчать його листи до О. М. Бодянського від
6 — 7 травня і 29 червня 1844 р. В останньому з них Шевченко писав: «Куліш буде компоновать

текст для народного теперішнього побуту». Очевидно, П. Куліш не зовсім добре уявляв, що саме
має він робити, і в листі від 31 грудня 1844 р. дорікав Шевченкові за поспішність у здійсненні

свого задуму видання «Живописной Украины», яка може тільки пошкодити справі (див. коментар
до цього листа).

Додаток. Коментарі за іншим виданням

Подається за публікацією Михайла Новицького, здійсненою з автографа, нині невідомого:
М. Новицький. Шевченко в процесі 1847 р. і його папери // Україна. — 1927. — Кн. 1/2. — С

78-79.
Першодрук (із пропусками): Н. Стороженко. Новые материалы для биографии Шевченка // КС.
— 1900. — Сент. — Отд. І. — С. 303-304.
Дата в публікації Стороженка: «З Києва 1844 г. Июля 5 дня».

1. Т. Шевченко. Тризна. На память 9-го ноября 1843 года, княжне Варваре Николаевне

Репниной. — [СПб.], 1844. — 24 с.
2. Йдеться про окремі видання творів Шевченка: «Гамалія» (СПб.: В тип. М. Ольхина, 1844. —
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11 с), «Кобзарь» (СПб.: В тип. Е. Фишера, 1840. 114 с), «Гайдамаки. Поема» (СПб.: [В тип. А.
Сычева], 1841.-131 с).
3. Це слово відтворено за першодруком. У публікації Новицького помилково: «мариш».
4. Слово «ваганок» Куліш у романі «Михайло Чарнышенко...» витлумачив так: «большая
деревянная чаша» (К., 1843. — Ч. 2. — С. 87). У словнику української мови за редакції Бориса

Грінченка його тлумачено як «продолговатая деревянная миса, род небольшого корытца для

пищи» (Б. Гринченко. Словарь українскої мови. — К., 1907. — Т. I. — С. 121).
5. Це слово відтворено за першодруком. У публікації Новицького помилково: «держано».
6. Алюзія до «Югуртинської війни» Ґая Саллюстія Криспа (X, 6): «Concordia parvae res cres-
cunt, discordia maximae dilabuntur» («За згоди й малі держави ростуть, за незгоди й великі

розпадаються»; із промови, з якою нумідійський цар Міцис (II ст. до Р. X.), відчуваючи

наближення смерти, звернувся до спадкоємців).
7. Цитата з думи про смерть Хмельницького, що її Куліш навів за публікацією в «Запорожской
старине» Срезневського (X., 1834. — Ч. II. Кн. І. — С 42-43). У публікації: «Тим і сталась по

всьому світу страшенная козацькая сила, що у всіх у вас, панове молодці, була воля й дума єдина».
8. Цитата з Біблії (Мат. 5:16).
9. 10 червня 1844 р. на відношення Фундуклея про звільнення Куліша з училища для відрядження
у справах пошуку старожитностей Юзефович наклав резолюцію: «уволить учителя Киево-
Подольского уездного училища Кулеша от занятий по должности для собрания сведений о

предметах древности в некоторых уездах Киевской губернии сроком по 1 августа текущего года»
(ЦДІА. — Ф. 707. — Оп. 10. — Спр. 188. — Арк. 2). Одночасно Юзефович надіслав відповідне

відношення директорові училищ Київської губернії (Там само. — Арк. 3) та Кулішеві, якого,
зокрема, повідомляв: «Вследствие сего дано Вам знать, что я совершенно согласен на увольнение
Вас для означенной надобности сроком по 1 августа текущего года» (Там само. Арк. 4). Див.
також прим. 2 до листа 28.
10. У листі до Куліша (не зберігся) Шевченко, очевидно, писав про намір видати альбом офортів

«Живописная Украина». Видання було задумано як серійне; наприкінці 1844 року вийшов єдиний

випуск із шести естампів. Як видно з листа, Куліш прихильно поставився до ідеї такого видання.
Проте, мабуть, не отримавши на свого листа відповіді й дізнавшись про те, що Шевченко уже

видав якісь естампи, афішувавши у пресі прізвище Куліша як консультанта, висловив йому своє

невдоволення (лист від 31 грудня 1844 р. — № 37).
11. Дописка «рукою власною» (її Куліш часто робив у своїх листах, написаних до арешту) у III
відділі спричинилася до непорозуміння. На допиті в Куліша запитали: «Что значит подпись

ваша „рукою власною“ — как в прежнее время подписывались малороссийские гетманы», на що
той відповів: «„Рукою власною“ значит в переводе „рукою собственною“. Так подписывались,
впрочем, не гетманы только, а все грамотные люди в старину, в отличие от тех, которые не

умели собственноручно подписать своего имени. Это сделано мною по прихоти, из ребяческой
любви ко всякого рода старине. Старинные поляки тоже писали подписи своих имён: własną ręką
(собственною рукою), а малороссияне заимствовали от них» (КМТ, т. 2, с. 52-53).

Додаток за вид: Пантелеймон Куліш. Повне зібрання творів. Листи. К.: Критика, 2005.
— Т. I: 1841-1850 / Упоряд., комент. Олесь Федорук; підгот. текстів Олесь Федорук, Наталья
Хохлова; відп. ред. Степан Захаркін. — С. 37, 375-377.

1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/sO7quszcO7Xz5FeXmzoELQ?feat=embedwebsite

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev123.htm

3. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/124535.html
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2.1.29 14 січня 1858 року (2008-01-14 12:00)

14 [января]

Сегодня случайно зашел я к Пиуновой, речь зашла о конце ее театрального года, о возобновлении
контракта. Ей, бедняжке, ужасно не хочется оставаться в Нижнем, а не знает, куда девать себя.
В Казань ей и хотелось бы, но она боится там какой-то Прокофьевой, не соперницы, но ужасной
интриганки. В таком ее горе я предложил ей посильные услуги. Я напишу письмо директору

Харьковско[го] театра и буду просить Михайла Семеновича Щепкина о ее заступничестве. Как бы

это хорошо было, если б удалося ей переселиться в Харьков.

14 січня

...боится там какой-то Прокофьевой... — Йдеться про актрису Казанського театру. Умову з

антрепренером у Казані К. Б. Піунова уклала і в наступному сезоні (1858 — 1859 рр.) грала

вже там. Тоді Казанський театр був одним із кращих російських провінційних театрів.
Я напишу письмо директору Харьковско[го] театра и буду просить... Щепкина о ее

заступничестве. — Про творчу долю К. Б. Піунової, безперечно, йшлося під час [1]перебування
М. С. Щепкіна в Нижньому Новгороді. Харківський театр належав до найстаріших, був створений
ще наприкінці XVIII ст. (див.: Пилипчук Р. У дощепкінський період: З історії театру в Харкові і
Полтаві (1808 — 1816 рр.) // Український театр. — 1986. — № 6. — С. 26 — 29). М. С. Щепкін

грав тут протягом кількох сезонів; 1819 р. силами харківської трупи на чолі з ним у Полтаві була

поставлена «Наталка Полтавка» І. П. Котляревського (ця вистава започаткувала український

професійний театр). У 50-ті роки у Харкові працювала змішана російсько-українська трупа.

Варіанти:
о конце ее театрального года / о конце теа[трального]
в Казань и на компанейский завод / в Казань или

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/129154.html

2.1.30 21. ЛИСТ ДО В. М. РЄПНІНОЇ. 8-10 червня 1844. С.-Петербург
(2008-01-14 18:00)

Будущей весною, коли Бог поможет окончить дело с владельцем братьев, тогда-то приеду в

Малороссию. А коли нет, то и сам не знаю, куда я поеду.
Теперь же, кроме льстивых, подлых писем помещику моих родственников, я ничего не пишу,
искусство оставил в прошлом, а в Академию прихожу как на покой; горько, ужасно горько, но
быть так, коли иначе не делается.

Примітки

Подається за копією листа В. М. Рєпніної до О. В. Капніста від 20 червня 1844 р., зробленої
К. Д. Кононенком (Державний архів Полтавської області, ф. 1505, оп. 1, спр. 437, арк. 90 — 91).
Датується на підставі слів В. М. Рєпніної в листі до О. В. Капніста від 20 червня 1844 р.:
«Вчера получила его письмо», тобто 19 червня, а написано листа, звичайно ж, раніше (пошта із
Петербурга доставлялася через 9 — 10 днів), орієнтовно: 8-10 червня 1844 р., С.-Петербург.
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У листі до О. В. Капніста від 20 червня 1844 р. В. М. Рєпніна навела два уривки з листа

Шевченка, які подаються у цьому виданні. Через два місяці, 20 серпня 1844 р., в листі до Шарля

Ейнара вона знову згадала цього листа: «Получила я также два письма от Шевченка, хорошие и
очень грустные письма: он, бедный, хлопочет о том, чтобы сделать своих братьев свободными

людьми! Вы поймете без моих пояснений, что должна чувствовать его душа» (Русские пропилеи.
— С. 252). Ще про один лист В. Рєпніна писала до художниці Псьол Глафіри Іванівни (1823
— 1886) [1]4 серпня 1844 р.: «Я получила сегодня хорошее письмо от Шевченко, который пишет

мне снова о своих братьях: видно, что это его доминирующая мысль — а мы еще сомневались в

нем» (Прийма Ф. Я. Шевченко в работе над «Живописной Украиной» // Збірник праць четвертої

наукової шевченківської конференції. — К., 1956. — С. 274).
Вперше надруковано в статті: 3 листування Т. Г. Шевченка / Подав В. Бородін // Радянське

літературознавство. — 1965. — № 7. — С. 80 — 83.
Вперше вводиться до зібрання творів у цьому виданні. [Шевченко Т. Г. Зібрання творів: У 6
т. / Редкол.: М. Г. Жулинський (голова) та ін. — Т. 6: Листи. Дарчі та власницькі написи.
Документи, складені Т.Шевченком або за його участю. — К., 2003. — 632 с.]
... окончить дело с владельцем братьев... — Тобто викупити на волю братів Микиту і Йосипа у

поміщика П. В. Енгельгардта. «Владелец его братьев, — писала В. М. Рєпніна О. В. Капністу
в листі від 20 червня 1844 р., — желает получить 2000 рублей чистыми деньгами». Такої суми у

Шевченка, звичайно, не було, і він не зміг викупити братів на волю.
... искусство оставил в прошлом... — У цей час Шевченко вже знав, що в Італію за рахунок

Академії мистецтв не поїде. Справа з викупом братів не посувалася. Все це зумовило гнітючий

настрій.

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/144400.html

2.1.31 18. В. М. РЄПНІНА. 19 червня 1844. Яготин (2008-01-15 06:00)

19 июня 1844. Яготин

Да, да, мой добрый Тарас Григорьевич, я, бу[дучи] родною сестрою, я не хотела Вас огорчать...
не могла не удивиться молчанию Вашему... папенькой, к которому Вы непременно хотели...
с Алексеем Васильевичем, от которого... получили, я уверена, дружеские отзывы... не взялась

за перо, чтобы бранить Вас, а, напротив, чтобы стараться утешить Вас хоть сколько-нибудь;
от грустного Вашего письма навернулись слезы у меня на глазах. Я так понимаю, [что] в Вас

происходит, я так много думала о том, что Вас так теперь болезненно занимает... переносите

ужасные испытания — да поможет Вам Господь! Никто, я думаю, как я, так горячо не

присоединяет своих желаний к Вашим, дабы Вам во всем был успех! О, не откажите уведомить
меня, когда Вы совершенно будете спокойны насчет братьев Ваших; я ник[огда] не смела Вас о
них спрашивать, [хоть не] раз собиралась, но всегда слова з[амирали] на устах моих. Я хотела...
благодаря доказательст[вам] веры Вашей в моей дружбе, я могу... о скором совершении такого ...
доля Ваша плачевна, но вместе так восхи[ти]тельна! Оставьте людей, живите и действуйте [для]
друзей Ваших и для возвышенных сердец, [ко]торые всегда Вас поймут!
И здесь мало кто [о]ценил, как должно, «Тризну». Один экземпляр я [по]слала в Одессу Стурдзе,
умному, благочестивому, с восточным [во]ображением человеку; с нетерпением ожидаю ответ его;
надеюсь вскоре переслать к Вам итог моей продажи. Николай Андреевич Маркевич, которому я
отправила 10 экзем[пляров], вскоре послал мне должные деньги и написал мне насчет Вас и поэмы
так миленько, что я ожидаю его с удовольствием. От других комиссионеров нет еще отзывов.
Сама же я отдавала «Тризну», где только могла. В моем экземпляре, в котором вы мне писали, я
возобновила все то, что было пропущено, также и в том, который послан в Одессу, дабы Стурдза

Вас бы узнал всего.
Недавно я была в Полтаве, ровно десять лет после последнего моего в ней пребы[вания]. В
Полтаве... мы с Глафирой восхищались прекрасными [видами], стоящими внимания художников.
[Жаль, что она] доселе не может никуда [двинуться]; не в моей [власти] расторгнуть препоны,
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препятствующие [ей переселиться] в такое место, где бы она могла [заняться] обрабатыванием
драгоценного дара своего, но я не унываю и все надеюсь.
О, если я когда-нибудь желала пламенно, богатства, [то это] теперь, мой добрый поэт, теперь,
что я... прочла еще раз унылое Ваше письмо. С какою чистою радостию я воспользова[лась бы]
правом сестры предложить Вам мое, чт[обы окончить это] ужасное дело, Вас ныне занимающее;
[но] нет моего, нет ничего драгоценного, и [что] продала, все было бы Ваше. Помните, я говорила
однажды, что одно из ужа[сных испытаний] сердца — это немощь дружбы. Рад бы [помочь другу]
— и должен стоять на равне с... Остается одна молитва, средство в[сего более] действительное,
если только будет ... гореть истинная вера! Прибегните [к ней], добрый брат, не называйте

судьбу... Что такое судьба? — Вы сами ск[азали], что все в руках Божиих: самые строгие... имеют
свою благую цель, которую мы [можем] всегда понять, но зная, что сие зависит от [все]благого
отца, который дал нам сына возлюбленного, чтобы мы были живы, подк[репляя] себя его мыслью
в судоргах страдания воз[звал] к нему, дабы не допустить сердец наших к ропоту и со смирением

носить крест наш. Вам тяжело до нельзя, если бы Вам носить одному, обратитесь к Богу, он
простер Вам руку свою святую и сильную, Вы [к нему] пойдите, он Вас благословит что... настанут
дни отрадные, настанут часы прохлады и вдохновения!
Итак, Вы решаетесь печатать «Слепую», — как я рада! [По]лагаю, что Вы кое-что изменили: я
нахожу, [что] там, где говорится о любви атаманского сына... есть какая-то темнота. В начале

[Оксана] как будто бы не знает, что такое любовь, [мать] предсказывает ей, выслушав сон ее, что
[приходит] пора любить и страдать — а когда [она жила] у пана-отца, то упоминается о какой-
то [прежней] любви, о которой она вспоминает? Потом [не совсем] кажется ясно и то, отчего
стреляют... и тут тоже как бы дело идет о каком-[то] прошедшем, неизвестном читателю. [Когда]
Вы были у нас, я еще не хорошо разобрала [своего] впечатления, и сочувствие, возбужденное
красотами [чувством], драматическим концом прекрасной поэмы Вашей, помешало мне ясно

отдать себе отчет в том, что казалось недоступно понятиям моим; теперь же передаю Вам мои

замечания довольно запутано, но я полагаю, что Вы меня поймете.
Посвящение прекрасно и гармонирует с содержанием милой Оксаночки; я непременно примусь

за малороссийский язык; я хочу наслаждаться всеми Вашими цветами; я представляю себе, как
будет грудь болеть от чтения «Совы». Вы избрали один из тех случаев, из [которого] поэт, и такой
как Вы, может извлечь... глубокое, раздирающее, что от... таких...

Дописка на полях третьої сторінки:
...там, в вечности, будет царство радости, а здесь блаженные плачущие. Но пора мне, добрый
брат, оставить это послание; от нашего друга я ничего не получила, но он из Кракова писал к

папеньке, что путешествие их благополучно совершается. Всю зиму папенька был болен, много
ночей я провела у него в кабинете — именно в день Вашего рождения я записала к Вам письмо,
которое после не послала.

Коментарі:

Подається за автографом: ІЛ. Ф. 92, № 288. Папір, на якому написано лист, пошкоджений:
обірвано краї сторінки.
Вперше надруковано: Киевская старина. — 1897. — №2. — С. 159 — 160 (публікація М. К.
Чалого). Текст неповний.
Дата в автографі: «19 июня 1844. Яготин».
Відповідь на втрачений лист Шевченка орієнтовно від першої половини червня 1844 р. В. М.
Рєпніна згадує про нього і цитує у своєму листі до О. В. Капніста від 20 червня 1844 р. (див.:
Бородін В. З листування Т. Г. Шевченка // Радянське літературознавство. — 1965. —№ 7. — С.
80 — 83),
...с Алексеем Васильевичем, от которого... получили, я уверена, дружеские отзывы... — В.
М. Рєпніна висловлює припущення, що О. В. Капніст вже написав Шевченкові про його поему
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[1]«Тризна» (Спб., 1844). Лист О. В. Капніста до Шевченка не відомий.
...от грустного Вашего письма навернулись слезы у меня на глазах... О, не откажите уведомить
меня, когда Вы совершенно будете спокойны насчет братьев Ваших... — Йдеться про згаданий

лист Шевченка, уривки з якого В, М. Рєпніна процитувала у листі до О. В. Капніста від 20
червня 1844 р.: «Вчера я получила милое, доброе, благоразумное письмо от Шевченка. Он между
прочим вот что пишет: «Будущей весною, коли Бог поможет окончить дело с владельцем братьев,
тогда-то приеду в Малороссию. А коли нет, то и сам не знаю, куда я поеду», «Теперь же, кроме
льстивых, подлых писем помещику моих родственников, я ничего не пишу, искусство поставил в

прошлом, а в Академию прихожу как на покой; горько, ужасно горько, но быть так, коли иначе

не делается» (Там само. — С. 81).
Задумуючи видання «Живописной Украины», Шевченко сподівався також зібрати гроші для викупу

з неволі своїх братів і родичів. В. М. Рєпніна була найактивнішим помічником Шевченка в

розповсюдженні «Живописной Украины».
И здесь мало кто [о]ценил, как должно, «Тризну». —Йдеться про окреме видання поеми: Тризна.
Т. Шевченка. — Спб., 1844, що побачила світ у квітні. У згаданому листі до В. М. Рєпніної

Шевченко, очевидно, писав про усні відгуки на поему, оскільки рецензії в пресі (крім рецензії

невідомого автора, надрукованої в газеті «Русский инвалид» 14 травня 1844 р.) з’явилися тільки
в червні (Отечественные записки. — 1844 — №5 — 6; Современник. — 1844. — № 6; Северная
пчела. — 1844. — 22 черв.).
Один экземпляр я послала в Одессу Стурдзе... — Стурдза Олександр Скарлатович (1791 —
1854), чиновник міністерства іноземних справ, автор праць із релігійних і політичних питань.
Його «Записка о настоящем положении Германии», підготовлена для учасників Аахенського

конгресу 1818 р., в якій він вимагав взяти під нагляд поліції німецькі університети як розсадники
революційних та атеїстичних ідей, викликала різкий осуд громадськості. В. М. Рєпніна дружила

з сестрою О. С. Стурдзи — Роксандрою Едлінг (див.: Жур П. Літо перше. — С. 181 — 182).
Примірник поеми [2]«Тризна» (Спб., 1844), надісланий О. С. Стурдзі, не зберігся.
...надеюсь вскоре переслать к Вам итог моей продажи. — Вже в наступному листі, [3]від 3
липня 1844 р., В. М. Рєпніна повідомляє про те, що надсилає гроші за реалізовані примірники

Шевченкової поеми [4]«Тризна».
Николай Андреевич Маркевич... написал мне насчет Вас и поэмы... — Лист М. А. Маркевича

до В. М. Рєпніної, очевидно, не зберігся.
В моем экземпляре... я возобновила все то, что было пропущено... — Примірник видання поеми

[5]«Тризна»», про який пише В. Рєпніна, не зберігся в її архіві. Ним скористався М. Гершензон,
факсимільно відтворивши відновлені В. Рєпніною цензурні купюри у виданні: Русские пропилеи.
— С. 262 — 263.
Глафіра — Г. I. Дунін-Борковська.
Итак, Вы решаетесь печатать «Слепую»... — Йдеться про поему [6]«Слепая», написану в першій
половині 1842 року. Кому саме передав Шевченко право на її публікацію — невідомо. У листі до

Я. Г. Кухаренка від 30 вересня 1842 р. поет писав: «Не хочеться, дуже не хочеться мені дрюкувати
«Слепую», але вже не маю над нею волі, та цур їй, а обридла вже вона мені». Однак поему було

надруковано, лише після смерті Шевченка (Киевская старина. — 1886. — № 6. — С. 310 — 338).
[П]олагаю, что Вы кое-что изменили... — У Жовтні 1843 р. в Яготині Шевченко читав у

присутності В. Рєпніної поему [7]«Слепая». Про враження, яке на неї справила поема, як і

Шевченкова «мягкая, чарующая манера читать», В. М. Рєпніна писала у листі до Шарля Ейнара

від 27 січня 1844 р. (див.: Русские пропилеи. — С. 266).
Посвящение прекрасно и гармонирует с содержанием милой Оксаночки... — Окремої посвяти до

поеми [8]«Слепая» немає. Очевидно, В. М. Рєпніна має на увазі вступний монолог поеми.
...я представляю себе, как будет грудь болеть от чтения «Совы». — Про зміст поеми «Сова»,
датованої Шевченком 6 травня 1844 р., йшлося, мабуть, у згаданому листі Шевченка. Очевидно,
Шевченко збирався переслати поему до Яготина.
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2.1.32 15 січня 1858 року (2008-01-15 12:00)

15 [января]

Не откладывая в длинный мешок, сегодня же я написал и директору Харьковского театра и моему
великому другу. Каков-то будет результат из моих нехитрых затей?

15 січня

...сегодня же я написал и директору Харьковского театра и моему великому другу. — Лист до

директора Харківського театру Івана Олександровича Щербини (1821 — 1869) не зберігся. Лист
до М. С. Щепкіна датується 15-18 січня 1858 р.

2.1.33 22. ЛИСТ ДО О. М. БОДЯНСЬКОГО. 29 червня 1844. С.-Петербург
(2008-01-15 18:00)

29 июня.

Чи ви на мене розсердились, чи недобра вас знає, уже другий місяць як жду од вас звістки хоч

якої-небудь, нема та й годі, чи получили ви «Тризну» і «Гамалія», чи ні, і як там у вас їх привітали,
скажіть мені, будьте ласкаві, я рисую тепер Україну— і для історії прошу вашої помоги, я, здається,
тойді вам розказував, як я думаю це зробить. Бачте, ось як. Нарисую види, які єсть на Україні,
чи то історією, чи то красотою прикметні, вдруге — як теперішній народ живе, втретє — як

він колись жив і що виробляв; із теперішнього биту посилаю вам одну картину для шталту, а
ще три будуть готові у августі, а в год буде виходить 10-ть з текстом, а текст исторический

будете ви компоновать, бо треба, бачте, по-нашому або так, як єсть в літописях. А ви, як що-
небудь начитаєте таке, що можна нарисовать, то зараз мені і розкажіть, а я й нарисую. Будкова й
Стороженка я теж оцим турбую, а Грабовський буде мені польські штуки видавать, а Куліш буде

компоновать текст для народного теперішнього биту, так отаку-то я замісив лемішку, якби тілько
добрі люде помогли домісить, а потім і виїсти. Бувайте здорові, пишіть швидче, бо лаятиму.

Щирий ваш Т. Шевченко

Примітки

Подається за автографом (ІЛ, ф. 1, № 122).
Датується за автографом (рік встановлюється за змістом листа): 29 червня 1844 р., С.-Петербург.
Вперше надруковано в журналі «Русская старина» (1883. — № 9. — С. 640).
Вперше введено до збірника творів у виданні: Шевченко Т.Твори: В 2 т. — СПб., 1911. — Т. 2.
— С. 349.
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... уже другий місяць, як жду од вас звістки... — Попереднього листа О. Бодянському Шевченко

[1]написав 6-7 травня 1844 р. Одержавши другого листа, О. Бодянський відповів на обидва зразу,
зазначивши, що для цієї затримки «були деякії причини, між котрими найбільша і найгірша —
збори на Україну» (Листи до Тараса Шевченка. — С. 23).
... із теперішнього биту посилаю вам одну картину для шталту... — Шевченко надіслав О.
Бодянському офорт «Судня в селі рада».
Бутков Петро Григорович (1775 — 1857) — російський історик, академік Петербурзької Академії
наук (з 1841 р.). У своїх працях «Оборона летописи русской, Нестеровой, от наветов скептиков»,
«Нечто к Слову о полку Игоря», «О поляках и о Киеве» та ін. послідовно обстоював думку

про цінність [2]літописів як джерельної бази для вивчення історії. До П. Г. Буткова й звертався

Шевченко як до знавця слов’янської старовини.
Стороженко Андрій Якович (1791 — 1858) — відомий свого часу колекціонер документальних

історичних матеріалів, знавець історії України. Можливо, Шевченко познайомився з ним через О.
Бодянського.
... Грабовський буде мені польські штуки видавать... — Йдеться про польського письменника

«української школи» Міхала Грабовського (1804 — 1863). Народився і жив переважно в Україні.
Збирав і досліджував українську народну творчість. З ним Шевченко познайомився, очевидно, під
час подорожі до Чигирина 1843 р., де М. Грабовський збирав матеріали для видання «Ukraina
dawna a terazniejsza».

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/138816.html

2. http://litopys.org.ua/links/inlitop.htm

2.1.34 19. В. М. РЄПНІНА. 3 липня 1844. Яготин (2008-01-16 06:00)

При сем посылаю Вам, любезный Тарас Григорьевич, 25 целк[овых] за 50 экз[емпляров] «Тризны»,
и с радостию пользуюсь этим случаем, чтобы немного покалякать с Вами. По получении письма
Вашего я часто молилась за Вас или, лучше сказать, за успех Вашего дела. С каким нетерпением

буду ожидать известия от Вас; я надеюсь на дружбу Вашу и уверена, что Вы поспешите обрадовать

меня письмом, коль скоро только Вы сами будете покойны.
Что сказать Вам про нас всех? Папа уехал в Седнев с Глафирой на прошлой неделе. Мы здесь все

здоровы, исключая бедной Тани, которая ужасно страдала: сегодня первый день, что ей легче;
она Вам кланяется. Мы живем уединенно, никого не видим, ни о ком ничего не слышим. Когда
увижусь с Мариею Даниловною Селецкой, спрошу у нее, все ли проданы эк[земпляры]; если нет, то
предложу их взять под свое крыло; может быть, в Петра и Павла день она у Тат[ьяны] Густ[авовны]
успела поместить довольно большое количество их. Мосевка напоминает мне грустные минуты,
в которые искренняя моя к Вам привязанность давала мне и желание и даже право говорить

Вам правду, — что я, однако, не приводила в исполнение, потому что я Вас большею частию в те

именно минуты находила и неискренним и не настроенным на мой лад, но больше показывающим
вид, что я Вам надоела, как горькая редька, и что роль совести Вашей, которую я себе присвоила,
Вам казалась непозволенным завоеванием или просто присваиванием. И сколько раз святая

истина, которую я никак не могу согласиться назвать суровою, хотя б и была очень строгою,
сколько раз она рвалась из души моей на уста, желая, надеясь иногда, что будет доступна душе

Вашей, что будет принята как лучшее доказательство сестриной попечительности, что несмотря
на орудие, напоминающее Вам о цели жизни нашей и о надеждах вечных, орудие слабое и грешное,
Вы бы с молитвою в сердце и с сильною волею принялись за перевоспитание свое, — улучшив,
освятив с помощию благодати Господней все прекрасное, все святое, все высокое, дарованное
Вам столь щедро, и искоренив пагубный порок, который клонит Вас к долу! О, не говорите, что
на Вас нападают люди: здесь не завистники, не подлецы, обвинители Ваши — я, я сестра Ваша,
Ваш искреннейший друг, Ваша обвинительница. Я не сужу а Вас по рассказам; я не осуждаю Вас,
но я с смелостию, которую должна бы иметь гораздо прежде, ибо давно уже Вы в числе друзей

моих, говорю Вам, как брату, что не раз, что слишком часто я Вас видела таким, как не желала бы
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видеть никогда. О, сколько раз часовня освещалась грешным огнем; простите моей искренности,
простите моей докучливости и поймите бескорыстное чувство, которое водит моим пером. Но

довольно.
Забыла в предыдущем письме сказать Вам, что я очень обрадовалась Вашему доброму

расположению к моей «Девочке». Если будете весною к нам, я, может быть, дам ее продолжение.
Не пугайтесь частым моим письмам; вперед я, может быть, очень долго не буду к Вам писать.
Завтра надобно к Вам послать деньги, и этот случай — причина моему письму, которое будет,
я надеюсь, принято Вами, как оно написано, т. е. с чувством братского радушия. Прощайте, да
будет благодать святая над Вами.

Вам искренно преданная

Варвара Репнина.

3-го июля
1844-го года,
Яготин.

Коментарі:

Подається за автографом: ІЛ. Ф. 92. № 289.
Вперше надруковано: Киевская старина. — 1897. —№2. — С. 160 — 162, з окремими пропусками
і помилками (публікація М. Чалого).
Дата в автографі: «3-го июля 1844-го года, Яготин».
Відповідь на лист Шевченка, нині не відомий.

...посылаю Вам, любезный Тарас Григорьевич, 25 целк[овых] за 50 экз[емпляров] «Тризны»...
— Див. коментар до [1]листа В. М. Рєпніної від 19 червня 1844 р.
По получении письма Вашего я часто молилась за Вас или, лучше сказать, за успехи Вашего дела.
— Згаданий тут лист Шевченка, написаний, ймовірно, у 20 числах червня 1844 р., не відомий.
Мабуть, йшлося про роботу над «Живописной Украиной». Трохи раніше, [2]6-7 травня 1844 р.,
Шевченко повідомляв О. Бодянського, що вже готові три естампи: [3]«У Києві», [4]«Судня рада»,
[5]«Дари в Чигирині 1649 року».
Папа уехал в Седнев с Глафирой... —М. Г. Рєпнін та Г. І. Дунін-Борковська гостювали у Седневі
Чернігівської губернії у маєтку Лизогубів.
Таня — Псьол Тетяна Іванівна (1819 — 1858), сестра Глафіри і Олександри Псьол. Також жила у

Рєпніних.
Когда увижусь с Марией Даниловной Селецкой, спрошу у нее, все ли проданы эк[земпляры]... —
Йдеться про Селецьку Марію Дмитрівну (1827 — ?), сестру П. Д. Селецького, яка допомагала
В. М. Рєпніній у реалізації Шевченкової поеми [6]«Тризна». Шевченко в 1843 — 1844 рр. бував у
маєтку Селецьких в с. Малютинцях (Отрада), недалеко від Яготина. 3 січня Селецькі гостювали

в Рєпніних під час різдвяних свят, і Шевченко записав у альбом М. Д. Селецької вступ до поеми

[7]«Мар’яна-черниця». В. М. Рєпніна так переповідала події цих днів у [8]листі до Г. Псьол,
датованому 11 січня 1844 р.: «Между ним и М[арией] С[елецкой] положительно что-то происходит;
третьего дня вечером мне представился естественный повод для того, чтобы заговорить с ним об

этом, и, не сказав определенно «да», он все же молчаливо признал, что было три побудительные
причины для того, чтобы написать ей в альбом: 1) потому, что хорошенькая барышня; 2) что

подарила шарф и 3) ...и он не захотел продолжать далее» (див.: Прийма Ф. Я. Шевченко в

работе над «Живописной Украиной» (по материалам архива В. Н. Репниной) // Збірник праць

четвертої наукової шевченківської конференції. — К., 1956. — С. 273).
...может быть, в Петра и Павла день она у Тат[ьяны] Густ[авовны] успела поместить довольно
большое количество их. — В день Петра і Павла (29 червня за ст. ст.) поміщиця Т. Г. Волховська
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(1763 — 1853) традиційно влаштовувала іменини свого покійного чоловіка. В цей час у її маєтку в

с Мойсівці збиралося багато гостей, отож, була добра нагода запропонувати їм книжку Шевченка.
...я очень обрадовалась Вашему доброму расположению к моей «Девочке». Если будете весною

к нам, я, может быть, дам ее продолжение. — Йдеться про інтимну автобіографічну сповідь, що
під заголовком «Девочка» ввійшла в її «Повесть» про Шевченка. Написана в листопаді 1843 р.
Опублікована М. Гершензоном у кн.: Русские пропилеи. — С. 221 — 244. Про обставини і мотиви
її написання, а також про перше враження Шевченка від цієї повісті В. М. Рєпніна розповідала

в [9]листі до Ш. Ейнара від 27 січня 1844 р. (див.: Там само. — С. 210 — 211). Продовження

повісті «Девочка», про яке говорить В. Рєпніна, не відоме.

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/141374.html

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/138816.html

3. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/137039.html

4. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/137961.html

5. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/138742.html

6. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev123.htm

7. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/82586.html

8. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/131222.html

9. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/130078.html

2.1.35 «Сон» (Комедія). 8 липня 1844 р., С.-Петербург (2008-01-16 10:00)

8 липня 1844 р., С.-Петербург.

{ [1]Сон (Комедія) }

У всякого своя доля

І свій шлях широкий,
Той мурує, той руйнує,
Той неситим оком

За край світа зазирає,
Чи нема країни,
Щоб загарбать і з собою

Взять у домовину...

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev128.htm

2.1.36 16 січня 1858 року (2008-01-16 12:00)

16 [января]

Только что хотел заключить письмо моему великому другу, да вспомнил, что сегодня не почтовый
день. Оставил послание и принялся за «Матроса». Несносно скучная работа. Литераторам

должны платить не за писание, а за переписывание собственных произведений.
Вечером возвратился я из театра и нашел у себя письмо моего гениального друга. И хорошо, что
я своего письма не кончил. Между прочим он пишет мне, что рисунки мои он уж пустил в ход.
Спасибо ему, неутоми[мо]му.
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16 січня

...сегодня не почтовый день. — Листи з Нижнього Новгорода до Москви, Петербурга та інших
центрів Росії відправлялися не щоденно, а за спеціальним розкладом, два-три рази на тиждень.
...нашел у себя письмо моего гениального друга. — Лист М. С. Щепкіна від 15 січня 1858 р., в
якому він писав: «Рисунки твои на днях будут разыграны в лотарею» (Листи до Тараса Шевченка.
— С. 101). Які малюнки були взяті для продажу в Москві, не встановлено.

2.1.37 20. О. М. БОДЯНСЬКИЙ. 9 липня 1844. Москва (2008-01-16 18:00)

Не сердився та, здається, і не сердитимусь на такого щирого козака, як пан Шевченко. І за що ж, і
про що ж? А що я й досі мовчав на Ваше письмо, котре достав ще аж в половині мая, то, бачите,
на те були деякії причини, між которими найбільша і найгірша— збори на Україну. От, думав собі,
не сьогодні-завтра можна буде полинути на свою землю. Уже і свитка у мішку, і чобіт лишня пара
на вірьовочці, і кобеняк витрушений, бриль вивітрений, а кийок з новим набалдашником. Тільки
й діла стало, щоб то сісти та дмухнути: ан ба! Не можна да не можна, хоч собі трісни, як кажуть
то, а все завізні. Ну, коли не можна, то ми й не турбуємся. Зістанемся до другого літочка, а між
тим, пока воно надійде (бо, бачите, ще сьогорічне не сховалось), напишемо дещо тому завзятому
Петембурцю, як якого дразнять, Кобзарю, чи поводарю усіх нас. От вже й година відложена після
обіда у неділю щонайближчу. Аж ось вам, як з неба впало, Ваше друге письмо. От тобі й на,
думаю собі, і хлоста з Петембурга! Читаю— ні, нема, а тільки збираються ще дати. Швидчіше ж за

каламар та одписуйсь, поки сонце не закотилось, а березова каша не зварилась... Дякую дуже Вам,
добрий мій земляче, козаче, за Вашу ласку, і гостинець «Гамалію» і «Тризну». Жаль, що первий

вийшов таким чумарзою: бодай вже тому москалю легенько тикнулось, як він його нам нарядив у

свій армячок. Ну, та не вічно ж бути йому під москалем; прийде час, що він вивернеться і сизим

соколоньком зів’ється да стане їх козакам-орлам братом їх рідним, запорожцем щирим. Друга

(«Тризна») — нестеметна тризна: так і тягне тебе на могилки та на гробки. Москалям тутейшим

дуже по нутру; але нелегкий їх знає, що ні один з їх досі нічого не скаже об їй. Може, ніколи за

косовицею та за жницею; підождемо ж до осені, що вона нам скаже. Книжки я всі, що Ви їх мені
ни послали, дістав справно і зараз одніс першого цілу дюжину, а другої дві у контору москаля, і
казав продавати їх хрещеному миру по тій ціні, що Ви написали мені. Коли випродаються, зараз
дам і вдруге стільки ж, а там, коли знову дасть Біг теж, і втретє, аж до остатньої. Тепер же оддати
разом усі не радять бувальці; може, кажуть, усе статься, а там шукай вітра в полі. Чи, може, лучче
буде, щоб я переслав Вам оттеє все, що у мене мається Вам? Тільки напишіте, і не стямитесь, як
його зуздрите у себе під боком.
Теперечки об Ваших кунштах. Ні, Ви мені нічого об їх не розказували ніколи. Лучче придумати і, як
бачу з першого куншту, що його Ви послали мені, кращого не можна й придумати, як оце теє, що
Ви робите. Помагай Вам, Боже, на щастя і на славу нашому козацтву! Та й хто ж найздольніший

зробить сеє нам, як не Ви, що й пером і палітрою однако[во] вертите? Щасти ж Вам, Господи,
на все добрее! Робітників, здається, матимете досить; я теж не цураюсь зусім, тільки і не зусім

віддаюсь. Бо Ви самі здорові знаєте, кільки праці у мене, неборака, на в’язях. Воно б то і не

багацько, три листочки на рік, але їх треба вичитати, може, з тридцяти книжок або літописей,
для чого тільки подавай часу. А його-то у мене найменше всього! Дак, як бачите, не відхиляюсь,
і не піддаюся зусім; але буде так, як Біг святий дасть, а час укаже. Найлучче буде воно, як почну
печатати Українські літописи по налозі нашого Товариства Історії, або свій запас наських пісень.
Тоді, коли що вичитаю гарного, прикметного з батьківщини, зараз напишу і після того перешлю
Вам. Щоб же нарочне риться де, далебі, як кажуть, часу не маю! А тоді воно само йтиме у голову

і з голови. Отак то, пане козаче, буде теє робиться, коли Біг дасть!..
Дякую Вам за «Судню Раду». Нестеметна вона, от як буває на святій Україні! Дивлюсь разів по
п’яти, по десяти в одну годину і не надивлюся: таке ласе і солодке, бо наше, не чужеє. Що за лиця

у підсудимих! Тай от Вам кривда, що совість тягне крючком у землю глядіти, але вмісті з тим і

святая покора приговору старого з ціпком: а от і правда, з прямою, одкритою, ясною головою, що
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не жде, а сама лізе на слова судді. Гарно, козаче-земляче, дуже гарно! Одного тільки не второпаю,
де оце все робиться: чи в хаті якій, чи в хліву, чи під стріхою, чи в шинку. Біг його святий знає,
а я, далебі, ж не второпаю, да й тільки! Бачся що... але ятка не така, хоч там двоє і частуються

собі горілочкою тихенько, але он там пара окон... далебі ж не второпаю...
Затим, бувайте живенькі-здоровенькі та не поминайте лихом щирого до Вас серцем земляка

Вашого

Іська Бодянського.

9 іюля

1844 року,
Москва.

Коментарі:

Друкується за автографом: ІЛ. Ф. 1. № 256.
Вперше надруковано: Наше минуле. — 1919. — № 1 — 2. — С. 17 — 19; публікація П. Зайцева.
Дата в автографі: «9 июля 1844 року, Москва».
Відповідь на листи Шевченка від [1]6 — 7 травня та [2]29 червня 1844 р.

Бодянський Осип Максимович (1808 — 1877) — український письменник і вчений-філолог,
історик, перекладач, один із засновників славістики в Росії. Про бажання Шевченка познайомитися

з Бодянськйм свідчить лист А. О. Козачковського до Бодянського від 18 квітня 1843 р.: «Може,
ти читав Шевченкових «Кобзаря» і «Гайдамаки», щирий, кебетний хлопець, щира душа. Він хотів
дуже познакомицця з тобою, як ти приїдеш в Петербург, та, мабуть, не вдалось, бо чув, що ти скоро
повернув з Петербурга» (ІЛ. Ф. 99. № 86. Арк. 173). Листування між Шевченком і Бодянським

почалося в 1844 р. листами Шевченка від 6 — 7 травня і 29 червня після їх особистого знайомства
у Москві в лютому того ж року, коли Шевченко повертався в Петербург з України.
О. М. Бодянський відіграв дуже важливу роль у зацікавленні Шевченка культурою та історією

слов’янських народів, що позначилось і на його творчості ([3]поема «Єретик»). Серед архівних

матеріалів О. Бодянського знайдено запис про те, що 16 лютого 1844 р. один примірник

виданої у власному перекладі книжки П. Шафарика «Славянское народописание» було надіслано
Т. Шевченкові (див.: Радянське літературознавство. — 1965. — № 4. — С. 75). Видаючи

цю книжку, Бодянський доповнив автора, зазначив серед-українських письменників і Шевченка.
О. Бодянський зробив вагомий внесок і в поширення Шевченкових творів серед слов’янських
народів. У 1844 — 1845 рр. надіслав В. Ганці, П. Шафарикові і Чеському музеєві [4]«Тризну»,
«Гамалію», «Чигиринський Кобзар і Гайдамаки», а «Тризну» і «Гамалію» — хорватському поетові

С. Вразу.
Не сердився та, здається, і не сердитимусь на такого щирого козака, як пан Шевченко... А що я

й досі мовчав на Ваше письмо, котре достав ще аж в половині мая, то, бачите, на те були деякії

причини... — Йдеться про лист Шевченка від 6 — 7 травня. У листі від 29 червня 1844 р., на
який відповідає Бодянський, Шевченко, стурбований його мовчанням, запитував: «Чи ви на мене
розсердилися, чи недобра вас знає, уже другий місяць, як жду од вас звістки...».
Дякую дуже Вам, добрий мій земляче, козаче, за Вашу ласку — гостинець «Гамалію» і «Тризну».
— Йдеться про окремі видання: Гамалія: Соч. Т. Шевченки. — Спб., 1844. — В типографии М.
Ольхина; Тризна: Т. Шевченка. — Спб., 1844.
Книжки... дістав справно і зараз одніс... у контору москаля і казав продавати... — Шевченко у

листі від 6 — 7 травня 1844 р. просив Бодянського: «...потурбуйтесь, будьте ласкаві, оддать їх у
ту контору, що ви говорили, бо я її не знаю адреса, а в Вас тойді не спитав. Оддайте «Тризну» по
копі, а «Гамалію» по півкопи серебром, проценти такі, які він положить».
Теперечки об Ваших кунштах. — У згаданих листах Шевченко писав про свій задум видання
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«Живописной Украины».
...як почну печатати Українські літописи... — Як секретар . «Московского общества истории

и древностей российских» О. Бодянський 1845 р. очолив редакцію «Чтений в императорском

обществе истории и древностей российских» і почав реалізовувати свої плани щодо видання праць
з історії України. Серед матеріалів «Чтений» 1845 — 1848 рр. праці з історії України займали

головне місце. Серед них: «Критико-историческа повесть временных лет Червонной или Галицкой
Руси»— переклад з польської статей львівського історика Д. Зубрицького (1777 — 1862), «История
Русов или Малой России» (1846), «Летопись самовидца о войнах Богдана Хмельницкого и о

междоусобных, бывших в Малой России по его смерти» (1846). Див.: Кондрашов Н. А. Осип

Максимович Бодянский. — М., 1956. — С. 53 — 75.
...або свій запас наських пісень. — Збиранням народних пісень О. М. Бодянський займався

разом із своїм молодшим братом Ф. М. Бодянськйм. Деякі з цих пісень увійшли в збірник М.
Максимовича «Украинские народные песни» (М., 1834). Окремо пісні, зібрані О. Бодянським і Ф.
Бодянським вперше видані в кн.: Українські народні пісні в записах Осипа та Федора Бодянських.
— К., 1977.
Дякую Вам за «Судню Раду». — Один із перших трьох офортів «Живописной Украины», про
які Шевченко пише у листі від 6 — 7 травня: «Три естампи уже готові — «Печерська Київська

криниця», «Судня в селі рада» і «Дари Богданові і українському народові». У тім місяці пришлю

в Москву з білетами на подписку».

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/138816.html

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/141834.html

3. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev135.htm

4. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev123.htm

2.1.38 З листа Я. де-Бальмена В. Закревському. 20 липня 1844 року (2008-01-17 06:00)

* *

Посылаю тебе, милый Виктор, плоды наших трудов: — моих и Михаила Башилова 1. Все

главные творенья Тараса с виньетками. Они писаны латинскими буквами для того, чтобы в

случае фантазии Тараса издать это за границей; — все могли бы читать, — в особенности поляки.
Это тебе не подарок, а только посылается под твое сохраненье, про случай приезда самого Тараса,
кому этот труд посвящен, и делать с ним Он может, что ему заблагорассудится. Сохрани же его

в надлежащей бережности: тебя именно я избираю, как человека, чувствующего и понимающего
смысл многих виньеток, без истолкованья. Надеюсь на тебя, как на Каменную Гору. Я. де-
Бальмен, Письмо В. Закревскому от 20 июля 1844 г., ЦДИА УССР (ЦДІАК України), папка с

отдельными документами под названием «Из дела № 195, III отделения». 1 Башилов Михайло

Сергійович (1821 — 1870) — російський художник-ілюстратор. У 1844 р. разом з Яковом де-
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Бальменом ілюстрував рукописний «Кобзар» Шевченка. [1]
Башилов Михайло. Тарас Шевченко. 1844. Рисунок з рукописної збірки Wirszy T. Szewczenka,
де тексти поета подано українською мовою в польській транскрипції. Нарисовано в Одесі 1844

року. [2] Башилов Михайло. Тарасова
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ніч. 1844. [3] Де Бальмен Яків.
Гайдамаки. 1844. Рисунки з рукописної збірки Wirszy T. Szewczenka.

1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/BpZASjyaC1VCxmpK_kSbKQ?feat=embedwebsite

2. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/K1kDWcSLRgmlMkcs23Cw8w?feat=embedwebsite

3. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/edH8zlQHc-XbcIiDq86rMQ?feat=embedwebsite

2.1.39 17 січня 1858 року (2008-01-17 12:00)

17 [января]

Окончил неоконченное письмо, отправил на почту и принялся за «Матроса». Несносная работа,
когда я ее кончу.

17 січня

Окончил неоконченное письмо, отправил на почту... — Лист до М. С. Щепкіна, писаний

протягом 15 — 18 січня 1858 р.
...принялся за «Матроса». — Тобто переписування і редагування другої частини повісті

[1]«Прогулка с удовольствием и не без морали».

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev403.htm

2.1.40 21. О. К. БОДИСКО. 21 липня 1844. Ніжин (2008-01-17 18:00)

Милостивый государь,
Тарас Григорьевич!

Тетенька Марья Васильевна, уезжая в деревню, поручила мне передать ее благодарность

за прекрасную вашу «Тризну» и следуемые за 20 экземпляров деньги 10 рублей серебром

присоединить к этому письму, пользуюсь случаем, чтобы поблагодарить Вас и за свой экземпляр

и вместе изъявить Вам свое сожаление, что Вы, Тарас Григорьевич, пример всем, более, чем
пример всем, восхитивши меня своим прекрасным талантом малороссийской поэзии, если же

разочаровала меня, то очень черта, которую я всегда считаю принадлежностью благородного

малороссийского характера, это исполнение и цену, которую он придает данному раз слову;
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отступление от этого в Вас было без сомнения неожиданнее и удивительнее, чем от кого другого,
и вынудило меня сказать вам нелюбезность, в которой, однако, Вы должны видеть новый фимиам

Вашим дивным творениям, ибо они есть следствие непременного желания иметь их по обещанию
от Вас и его автора; прошу же этого последнего помнить, что я все еще в ожидании, имея его

слово, и поторопиться исполнить его поскорее.
При желании Вам много вдохновения только на национальном языке, а нам всем через это много

часов истинного удовольствия пребудет, милостивый государь.

Готовая к услугам

Е. Бодиско.

Адрес наш все по-прежнему:
в г. Нежине.
1844, 21 июля.

Коментарі:

Подається за автографом: ІЛ. Ф. 92. № 69.
Вперше надруковано у виданні: Листи до Т. Г. Шевченка. — С. 32 — 33.
Дата в автографі: «1844, 21 июля».
Бодиско Олена Костянтинівна (1825 — ?) — дружина російського письменника О. В. Станкевича,
племінниця Декабристів М. і Б. Бодисків, двоюрідна сестра професора Московського університету

Т. М. Грановського. Шевченко познайомився з О. К. Бодиско 1843 р. в Мойсівці чи в Яготині.
У березні 1858 р., коли Шевченко був у Москві, разом з М. С. Щепкіним заходив до Станкевичів.
19 березня поет записав у щоденнику: «...зашли к Елене Константиновне Станкевич, моей старой
знакомой» (див. також записи від 20 та 24 березня 1858 р.).
Тетенька Марья Васильевна... — Йдеться про Кромиду (уроджену Чарниш) Марію Василівну,
що, як і В. М. Рєпніна, допомагала Шевченкові в поширенні його книжки [1]«Тризна» серед своїх
знайомих. Документальних свідчень про якусь попередню домовленість з приводу цієї справи між

Шевченком і М. В. Кромидою не виявлено.
При желании Вам много вдохновения только на национальном языке, а нам всем через это много

часов истинного удовольствия пребудет. — Побажання писати українською мовою — свідчення

того, що О. К. Бодиско сприймала Шевченка як національного поета і, безсумнівно, знала його
поезію. Цей патріотичний настрій викликаний Шевченковою поезією, був, можна думати, досить
характерним для того оточення, в якому поет перебував на Україні. До речі, і сам він у вірші «Три
літа» писав, як його «...вітали, Гралися, хвалили».

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev123.htm
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2.1.41 Офорт Казка. Серпень 1844 р. (2008-01-18 06:00)

[1]

Казка. Папір, офорт 21.6×17,7; 25,4×20,2; (36,2×42). [Пб.] [Н. п. VIII] 1844.

[2]

http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7096.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev7096.htm
http://kobzar.univ.kiev.ua/draws/description/96.html

Справа внизу на зображенні автограф і дата: Шевченко \\ 1844. Посередині назва: КАЗКА.
Нижче неї — пояснювальний текст Шевченка до офорта: А видкиля и куди богъ несе Господа
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москалю? и де таки табачку бралы: чи несчимиричкою часомъ?! бо мы васъ знаемо пиддобрики!!!
...Изъ самой расЂи идемъ на тотъ свЂтъ судариня смерть... а табачок истинно Лубенскій...
Дата виконання офорта уточнена на підставі об’яви в газ. [3]«Северная пчела» від 24.VIII 1844 p.,
де офорт «Казка» згадується третім у числі чотирьох уже закінчених.

1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/pa-sSytv_wwOhiNHdma9cA?feat=embedwebsite

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7096.htm

3. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/146793.html

2.1.42 18 січня 1858 року (2008-01-18 12:00)

18 [января]

К немалому моему удивлению, сегодня встретил я у Брылкина давнишнего и нелицемерного

своего поклонника В. Н. Погожева. Он здесь по делам службы, и завтра едет в Москву.

18 січня

Погожев Василь Миколайович (1802 — 1859) — інженер-майор відомства шляхів сполучення.
Знавець і любитель літератури, музики і театру. Шевченко познайомився з ним у Петербурзі

на початку 40-х років. Дочки В. М. Погожева Віра і Наталія (1833 і 1834 рр. народження) були
відомі в Петербурзі як обдаровані піаністки, і вечори за їхньою участю користувалися успіхом.
Шевченко названий В. М. Погожевим серед тих, хто заохочував його розвивати далі обдарування
дівчаток, піклуватися про їхню освіту (Исторический вестник. — 1893. — № 8. — С. 372). Через
Погожева Шевченко передав у Москву рецензію на бенефіс К. Б. Піунової, що була надрукована
в «Приложениях» до газети «Московские ведомости» 11 лютого 1858 р. (див.: Листи до Тараса

Шевченка. — С. 274 — 275).

2.1.43 Із листа В. Рєпніної до Г. Псьол. 4 серпня 1844 року (2008-01-18 18:00)

* *

Я получила сегодня хорошее письмо от Шевченко, который пишет мне снова о своих братьях:
видно, что это его доминирующая мысль — а мы еще сомневались в нем! О, как скверно мы

судим о своих ближних! И как укоренилась в нас эта предрасположенность видеть соломинку в

глазу ближнего, ибо мы склонны видеть ее даже в глазах людей, любимых нами, а что же можно
сказать о тех, к которым мы питаем равнодушие, и тем более людях антипатичных? Владелец

его братьев желает получить 2 000 руб. чистыми деньгами! Шевченко предпринял огромный

труд: «Живописная Украина». Это будут гравюры, им изготовленные, с текстами известных

писателей; все они будут подразделены на три категории: пейзажи, достопримечательные по

своей красоте или по историческим воспоминаниям, затем изображения национальных нравов и,
наконец, исторические сюжеты. Он хочет, [чтобы мы] воспользовались выборами, с тем чтобы

произвести подписку; такой совет дал ему Григорович. Ежегодно будет выходить 10 эстампов и

цена за год будет 5 руб. серебром. Это дело займет два года, и именно на него возлагает свои

надежды этот лишенный состояния и замечательный человек. О, если бы я имела деньги, если
бы я не растратила так бестолково то, что я имела, если бы у меня были еще мои брильянты!
Он спрашивает у меня совета, просит меня поговорить с Капнистом, когда тот вернется из-за
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границы, и сообщить ему о нашем решении. В августе месяце Закревские должны доставить мне

три эстампа, которые Капнист должен будет выставить на выборах, чтобы осуществить подписку.
Мне хотелось бы получить возможность поехать в Полтаву, чтобы ускорить сбор средств для

ссуды. Он говорит мне, что два года в подобных обстоятельствах равны вечности. О, я охотно

верю этому. Он добавляет: я теперь готов всякому кланяться за один рубль, чтобы только кончить

скорее. Рассказывай о Шевченко, возбуждай сердца, подготавливай почву, но избегай делать все

это на глазах у папа; он не знает чувства меры в словах и иногда может причинить непоправимое

зло людям, которые заботятся о нем так много. В его присутствии мои уста сомкнуты в

отношении самых дорогих моих переживаний. Шевченко также вдруг впал в немилость у отца.
Итак, я не буду говорить ему о нем никогда, разве только, когда услышу, как будут говорить о

нем плохое, в таком случае, к счастью, молчание для меня совершенно невыносимо.

В. Н. Репнина, Письмо к Г. И. Псёл от 4 августа 1844 г., «Збірник праць четвертої наукової

шевченківської конференції», стор. 274.

2.1.44 22. В. М. РЄПНІНА. Серпень 1844. Яготин (2008-01-19 06:00)

Надобно непременно Вам прислать мне две программы Вашей «Живоп[исной] Укра[ины]», дабы
возможно было произвесть подписки во время выборов в Полтаве и в Чернигове в сентябре и

октябре. Алексея Васильевича еще нет, но я писала о намерении Вашем к Глафире, которая
находится в Седневе у Лизогубов.близ Чернигова: они одобряют Вашу мысль и надеются на

выборы, но программа непременно нужна. На будущей неделе, папа и Глафира воротятся, я
надеюсь; соскучилась я без Глафиры; здесь у нас все больные: маменька, невестка, Таня да еще
добрая и милая Василиса Егоровна Бабанина, с которою я бы очень желала Вас познакомить; я
ее назвала ландышом; та же белизна, то же благоухание, та же прелесть, та же величавость, та
же неизвестность, та же тенистая и уединенная жизнь. Она читала «Слепую» Вашу и оценила ее,
истинно поэтическое существо. Она здесь по случаю болезни; ее лечит м. Фишер.
О, как искренно я желаю Вам успеха для Вашего святого подвига, не унывайте, трудитесь,
приложите все Ваше старание, мы здесь будем стараться Вам помогать, сколько будет возможно.
Сколько недель, как это письмо начато, и все мне никак нельзя было его окончить. Яготин
превратился в совершенный лазарет, в котором я, однако, не участвую и по этой причине я не

имею свободного времени, потому что ночевала то у невестки, то у маменьки, последняя теперь
же не на шутку больна. Слава Богу, что доктора не находят никакой опасности. На днях мы

получили плачевное известие, что зять мой Кривцов скончался. Бедная моя милая сестра одна в
Тамбов[ской] губер[нии], и мне нельзя к ней поехать, потому что нездоровье маменьки меня здесь
приковывает.
Я не хочу более откладывать отправление этого письма, чтобы Вы спешили с высылкою

программы, которая, к несчастью, опоздает к Полт[авским] выборам, но будет нам полезна на

Черниговских. Капниста скоро ожидают. Если только будет свободная минута, то буду писать к

Галагану насчет «Живо[писной] Украины». От Закревских ничего не получила. Ваше несчастье,
что Вы связались с этими пустыми, полуобтесанными (?) людьми. Куда бы лучше для

духовного Вашего человека сблизиться с Кап[нистом] и с его женою, так богато одаренных и

умом, и истинным просвещением, и душою. Нельзя ли понять изречение: «вино веселит сердце

человеческое» в духовном смысле? О да, малодушие есть ужасное несчастье, но и это уже много,
что Вы себя знаете: остается не лелеять признанную слабость, а вооружиться против нее. Орудия:
вера, полезные занятия и общество чистое, святое, изящное. Отчего Вы всегда упоминаете о

Мосевке? Скажите, не называет ли Вам совесть и других мест, где Вы малодушно увлекались

недостойным и недостойными? Не сердитесь на вечные мои проповеди, я Вас слишком искренно

люблю, чтобы не говорить Вам правды. Но простите, вот Вам письмо от Федора, которое у меня
залежалось. Да будет в душе Вашей свет, дарованный свыше. Аминь.

В. Репнина.
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Коментарі:

Подається за автографом: ІЛ. Ф. 92. № 292.
Вперше надруковано: Киевская старина. — 1897. — № 2. — С. 162 — 163 (публікація М. К.
Чалого), з неточностями, пропусками слів та неправильно зазначеною датою (22 жовтня 1844 р.).
Автограф не датований. Лист почато після 4 серпня, а закінчено наприкінці серпня 1844 р.
Датується орієнтовно: серпень 1844 р. Яготин.
Відповідь на невідомий лист Шевченка, який В. Рєпніна одержала 4 серпня 1844 р.

Надобно непременно Вам прислать мне две программы Вашей «Живоп[исной] Укра[ины1», дабы
возможно было произвесть подписки во время выборов в Полтаве и в Чернигове... — Очевидно,
В. Рєпніна просила Шевченка прислати друковану програму «Живописной Украины», яка невдовзі
була опублікована в «Северной пчеле» (25 серп. 1844 р.). Зміст цієї програми В. Рєпніна знала

з Шевченкового листа, про що писала Г. І. Псьол [1]4 серпня 1844 р. Як видно з цього

листа, Шевченко мав намір «воспользоваться выборами, с тем чтобы произвести подписку» (див.:
Збірник праць четвертої наукової шевченківської конференції. — К., 1956. — С. 274).
Алексея Васильевича еще нет, но я писала о намерении Вашем к Глафире... — Йдеться про О.
В. Капніста, який у цей час був за кордоном. Шевченко чекав на нього, розраховуючи на те, що О.
В. Капніст під час дворянських виборів у Полтаві та Чернігові виставить готові уже три естампи
«Живописной Украины» (Шевченко їх переслав через Закревських) для ознайомлення й організації
передплати (див. [2]згаданий лист В. Рєпніної до Г. Псьол від 4 серпня 1844 р.).
...невестка... — Балабіна Єлизавета Петрівна, дружина В. М. Рєпніна. Вона часто бувала в

товаристві Шевченка, коли він жив у Рєпніних восени 1843 р. і в січні 1844 р., «слухала його

поетичні читання.
Таня — Т. І. Псьол.
...добрая и милая Василиса Егоровна Бабанина... Она читала «Слепую» Вашу и оценила

ее истинно поэтическое существо. — Особа не відома. Про неї та її захоплення поемою

[3]«Слепая» В. Рєпніна писала Г. I. Псьол [4]12 серпня 1844 р.: «Поэзия мчится с развернутыми
крыльями [нрзб], и вот почему мадемуазель Бабанина для меня очаровательна вдвойне, ибо

она наслаждается поэзией со страстью, с восторгом; прочитав «Слепую», она расцеловала руку

Ш[евченко] на его портрете» (див.: Збірник праць четвертої наукової шевченківської конференції.
— С. 274).
...ее лечит м. Фишер. — Фішер Фердинанд Федорович (1784 — 1859) — доктор медицини,
домашній лікар Рєпніних. П. Д. Селецький у своїх спогадах писав про нього: «За домашнього

лікаря постійно перебував Фішер, вивезений князем із Саксонії, один із кращих учнів Гуфланда,
дуже розумний, освічений, симпатичний чоловік і чудовий медик». Цей же автор дає нам свідчення

близьких стосунків Шевченка і Фішера: «До мене звичайно приходили Фішер і Шевченко, балакали
допізна» (див.: Спогади про Тараса Шевченка. — С. 81; а також: Жур П. Літо перше. — С. 169
— 171).
...зять мой Кривцов скончался. Бедная моя милая сестра одна в Тамбовской губернии... —
Йдеться про Кривцова Павла Івановича (1806 — 1844), чоловіка Рєпніної Єлизавети Миколаївни,
сестри Варвари. П. І. Кривцов, дійсний статський радник, працював у російському посольстві в
Римі, де опікував групу художників із Росії, які там вдосконалювали свою художню майстерність.
З Є. М. Кривцовою Шевченко познайомився у Рєпніних у жовтні 1843 р., коли вона повернулася з
Італії і розповіла Шевченкові про знайомих по Академії мистецтв художників (див.: Жур П. Літо
перше. — С. 163 — 164).
Галаган Григорій Павлович (1819 — 1888) — поміщик з с. Сокиринець на Полтавщині. Шевченко

познайомився з. ним 1844 -р., подарував йому примірник видання поеми [5]«Тризна» з дарчим

написом. Г. П. Галаган купував малярські твори Шевченка. Зберігся один лист Шевченка до Г.
П. Галагана від 27 травня 1858 р.
От Закревских ничего не получила. — Йдеться про близьких сусідів Рєпніних з с. Березова Рудка.
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Із Закревськими поет познайомився влітку 1843 р., часто бував у них. У листі Шевченка, який
В. Рєпніна одержала 4 серпня 1844 р., йшлося про те, що Закревські мають доставити передані

ним три естампи для організації передплати на «Живописную Украину». В. Рєпніна часто писала
Шевченкові про Закревських як таких, з якими йому не варто мати ніяких стосунків. Таке ж

ставлення до них прочитується і в її автобіографічній «Повісті». Про перебування Шевченка у

Закревських писав у своїх спогадах О. С. Афанасьєв-Чужбинськи (див.: Воспоминания о Тарасе

Шевченко. — К., 1988. — С. 106 — 112; а також: Щурат В. З життя і творчества Т. Шевченка. —
Львів, 1914).
...с Кап[нистом] и его женой... — Йдеться про О. В. Капніста і його дружину— Уляну Дмитрівну.
...вот Вам письмо от Федора, которое у меня залежалось. — Особа не встановлена. Можливо, це
лист від Федота Леонтійовича Ткаченка, товариша Шевченка по Академії мистецтв, який із 1842
р. жив у Полтаві (працював учителем малювання спочатку в Інституті шляхетних дівчат, а потім
у Полтавській гімназії).

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/144400.html

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/144400.html

3. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev121.htm

4. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/145299.html

5. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev123.htm

2.1.45 19 січня 1858 року (неділя) (2008-01-19 12:00)

19 [января]

Сегодня повторилась моя люби[ми]ца в роли Тетяны. Очаровательна, как и в первый раз. Но

Климовский в роли Чупруна и по выговору, и по мимике — вандал. Лапти плел, варвар, и только
мешал моей милой Тетяси.

2.1.46 Листи В. Рєпніної. Серпень 1844 р. (2008-01-19 18:00)

Із листа В. Рєпніної до Шарля Ейнара. 8-20 серпня 1844 року

* *

Получила я также два письма от Шевченка, хорошие и очень грустные письма: он, бедный,
хлопочет о том, чтобы сделать своих братьев свободными людьми! Вы поймете без моих

пояснений, что должна чувствовать его душа. Я имела по его поводу объяснение с мамой.

В. Н. Репнина, Письмо к Шарлю Эйнару от 8 — 20 августа 1844 г., «Русские пропилеи», т.
2, М., 1916 г., стор. 252.
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[1]

Автопортрет Шевченка на копії малюнка «Батьківська хата в Кирилівці».
У серпні 1844 скопіювала Варвара Рєпніна. Напис: «В ком веры нет, надежды нет, надежда Бог и
вера свет». Шевченко домалював свій профіль.

Із листа В. Рєпніної до Г. Псьол. 12 серпня 1844 року

* *

[...] Нет, совсем не Шевченко причина моей печали. Письмо его добросердечное, в надлежащем
тоне написанное и доставило мне удовольствие. Поэзия мчится с развернутыми крыльями

(2 нрзб), и вот почему мадемуазель Бабанина 1 для меня очаровательна вдвойне, ибо она

наслаждается поэзией со страстью, с восторгом; прочитав «Слепую», она расцеловала руку

Ш[евченко] на его портрете. Я признаюсь только тебе, что я несколько разочаровалась

Седневым, как продолжительным местопребыванием; я решительным образом предпочитаю

дикую природу — природе прикрашенной, простой народ — аристократии, степные цветы —
цветам оранжерейным. В. Н. Репнина, Письмо к Г. И. Псёл от 12 августа 1844 г., «Збірник
праць четвертої наукової шевченківської конференції», стор. 274. 1 Можливо це Балабіна Василиса

Єгорівна, про яку в [2]листі від 22 жовтня 1844 р. (серпня?) писала Шевченкові Варвара Рєпніна,
розповідаючи про те саме, що і в листі до Г. Псіол.: «Она [В. Є. Балабіна] читала Вашу

[3]«Слепую» и оценила ее — истинно поэтическое чутье!»

1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/y6z2tgFUADSKDnHNRGxIUw?feat=embedwebsite

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/144695.html

3. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev121.htm

2.1.47 Цензурний запис. 17 серпня 1844 р. (2008-01-20 06:00)

№ 108. 1844 р., серпня 17. Запис у реєстрі Петербурзького цензурного комітету про випуск у світ
книжки Шевченка «Чигиринський Кобзар і Гайдамаки»

№ Время вступления печатной книги Заглавие Год и № одобренной рукописи
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Где напечатана Когда выдан билет Имя ценсора, подписавшего билет

1148 [Августа 17] » Чигиринский Кобзарь и Гайдамаки. Т. Шевченка.
27-го февр[аля] 1843 г. В типографии] Гинце [Августа] 17 Никитенко

ЦДІА СРСР (тепер РДІА), ф. 777, оп. 27, спр. 276, арк. 42 зв. Оригінал.

2.1.48 20 січня 1858 року (2008-01-20 12:00)

20 [января]

Проводил в Петербург до[к]тора Кутерема, Кебера, Шрейдерса, Фрейлиха и Н. А. Брылкина

в Казань и на компанейский завод близ Казани. Сегодня у меня день провод.

20 січня

Проводил в Петербург до[к]тора Кутерема... — Йдеться про Ван-Путерена Дмитра Івановича

(1823 — 1877), відомого нижньогородського лікаря. У 1858 р. лікував Шевченка в Москві.

2.1.49 Передплатний квиток на «Живописну Україну». 23 серпня 1844 р.
(2008-01-20 18:00)

№ 109. 1844 р., [серпня 23]. Передплатний квиток на естампи Т. Г. Шевченка «Живописная

Украина» 1

Билет на получение Живописной Украины Т. Шевченка 1-й выпуск — 3 эстампа 2-й
» — 3 » Цена за 6 эстампов 3 руб. сер[ебром] Издатель Шевченко 2 Деньги получил

ЧОДА, ф. 128, оп. 1, спр. 9575. Оригінал. 1 «Живописная Украина» — серія офортів Т. Г.
Шевченка, які він збирався видавати окремими випусками по кілька естампів у кожному. Офорти
мали відтворювати історичне минуле, народний побут і звичаї, природу України. Патріотичне

і демократичне спрямування видання знайшло свій вияв у [1]заяві Шевченка до Товариства

заохочування художників (№ 111), [2]листі до Чернігівського цивільного губернатора П. І. Гессе

(№ 105) та інших документах. Підготовчі малюнки до видання виконані під час подорожей по

Україні в [3]1843 та [4]1845 рр. На кошти, виручені від розповсюдження «Живописної України»,
Шевченко мав намір викупити з кріпацтва своїх рідних, за яких П. В. Енгельгардт вимагав 2000
крб. Наприкінці 1844 р. уже було надруковано шість офортів серії. Продовжити видання автор не
зміг. 2 Підпис Т. Г. Шевченка.

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/151500.html

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/150800.html

3. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/tag/1843

4. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/tag/1845
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2.1.50 Цензурні записи 23 серпня 1844 р. 15 вересня 1844 р. (2008-01-21 06:00)

№ 110. 1844 р., серпня 23. Запис у реєстрі Петербурзького цензурного комітету про квиток на

одержання «Живописной Украины» Шевченка

№ Время вступления Заглавие книги или рукописи, имя сочинителя,
переводчика или издателя Число страниц От кого представлена Когда

отдана ценсору Время одобрения или неодобрения Имя ценсора Время

обратной відачи Расписка получившего Когда поступила в ценсуру по

напечатании и № билета, выданного на выпуск в свет

230 Августа 23 [1]Билет на получение «Живописной Украины» Шевченка 1
От издателя 23 авг[уста] 23 авг[уста] Очкин 23 август[а] Получил

ученик Сольмона В. Головин 1

ЦДІА СРСР (тепер РДІА), ф. 777, оп. 27, № 208, арк. 25 зв., 26. Оригінал.
1 Підпис В. Головіна. № 112. 1844 р., вересня 15 1.Запис про випуск у світ книжки Шевченка

«Чигиринський Кобзар і Гайдамаки» в реєстрі, поданому Петербурзьким цензурним комітетом

до Головного управління цензури

№ Время вступления Заглавие Где напечатана Когда выдан билет Имя

ценсора, подписавшего билет

1141 [Августа 17] Чигиринский Кобзарь и Гайдамаки. Т. Шевченка В

тип[ографии] Гинце [Августа] 17 Никитенко

ЦДІА СРСР (тепер РДІА), ф. 772, оп. 1, № 1699, арк. 7 зв. Оригінал. 1 Дата супровідного листа

Петербурзького цензурного комітету до Головного управління цензури (див. там же, арк. 2).

[2] № 113. 1844 р., вересня 15 1. Запис про квиток
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на одержання «Живописной Украины» Шевченка в реєстрі, поданому Петербурзьким цензурним

комітетом до Головного управління цензури

№ Время вступления Заглавие рукописи или печатной книги и от кого

представлена Число страниц Время одобрения или неодобрения Имя

ценсора, подписавшего оную

232 [Августа 23] Билет на получение «Живописной Украины» Шевченка. От

издателя 1 23 августа Очкин

ЦДІА СРСР (тепер РДІА), ф. 772, оп. 1, № 1699, арк. 4. Оригінал. 1 Дата супровідного листа

Петербурзького цензурного комітету до Головного управління цензури (див. там же, арк. 2).

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/146149.html

2. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/FA2c9SGKTQxNpXXZ9O3NRg

2.1.51 21 січня 1858 року (2008-01-21 12:00)

21 [января]

Бенефис милочки Пиуновой. Полон театр зрителей и очаровательная бенефициантка —
прекрасная тема для газетной статейки. Не попробовать ли? Попробуем наудалую.

21 січня

Бенефис милочки Пиуновой. — Програму вечора складали дві п’єси: мелодрама Ежена Сю

«Парижские нищие» і одноактний водевіль О. М. Баженова «Бедовая бабушка».
...прекрасная тема для газетной статейки. — Шевченко написав статтю [1]«Бенефис г-жи
Пиуновой, января 21, 1858 года», надруковану без підпису в газеті «Нижегородские губернские

ведомости» (1858. — 1 февраля. — С. 17 — 18).

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev508.htm

2.1.52 «Живописная Украина». 25 серпня 1844 р., С.-Петербург. (2008-01-21 18:00)

{ [1]Живописная Украина }

* *

№ 111. 1844 р., серпня 25. Повідомлення в газеті «Северная пчела» про видання Т. Г.
Шевченком «Живописной Украины»

Живописная Украйна

Назначение всех изящных искусств представить взору или воображению красоты и ужасы природы,
жизнь государств и быт частного человека, силу страстей и события, поражающие душу или

наполняющие нас чувством тихим и безмятежным. Пустыни Америки, берега Рейна, знойное
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небо Италии, в картинах, увлекают воображение, и мы, теряя ощущение времени и пространства,
витаем в краях далеких, живем жизнью прошедших столетий. Быть может это один из отблесков
души, искони вечной и деятельной, но отблеск сей живителен, божественен: он доказывает,
что человек гражданин мира, и что все высокое, все изящное находит отголосок в душе его.
Что же сказать о том, когда одного взгляда довольно, чтобы воскресить в нашей памяти и

родину, и обычаи предков, и события, ярко отделившиеся от обычного бытописания земли, где
мы начали жить и чувствовать! Подвиг достигнуть этого велик, а посильное к тому содействие

должно составлять нашу обязанность. Исполненный этого убеждения, известный и любимый

поэт-живописец Т. Г. Шевченко решился приступить к изданию, названному им «Живописною

Украйной».
Сюда войдут рисунки по следующим предметам:
1. Виды Южной России, примечательные по красоте своей или по историческим событиям.
Все, что время пощадило от совершенного истребления: развалины замков, храмы, укрепления,
курганы, найдут здесь себе место.
2. Народный быт настоящего времени, обряды, обычаи, поверья, содержание народных песен и

сказок.
3. Важнейшие события, известные из бытописаний Южной России, начиная от основания Киева,
имевшие влияние на судьбу обитателей того края. В сем последнем отношении г[осподин]
Шевченко воспользовался сведениями, почерпнутыми им от известнейших ученых-малороссиян:
Будкова, Строженко, Бодянского, Кулеша и пр. Эстампы гравированы будут на меди, шириною в

шесть и вышиною в пять вершков. Первые четыре картины уже готовы и изображают: 1. Вид в

Киеве, 2. Мирскую сходку, 3. Содержание известной сказки «Солдат и смерть». 4. Приношение
от трех держав даров Богдану и украинскому народу в 1649 году.
«Живописная Украйна» продаваться будет: в С.-Петербурге, в магазине Ольхина, Иванова и

Прево; в Москве в конторе Москвитянина, в Киеве, Харькове, Одессе и Варшаве.

Северная пчела, 1844, 25 авг., № 193.

[2]
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1. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev506.htm

2. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/Wpfz8OTHTLjGPok7cZz_Bg

2.1.53 Іронічна рецензія на «Чигиринський Кобзар і Гайдамаки». Вересень 1844 р.
(2008-01-22 06:00)

* *

Благодаря неутомимой деятельности г. Шевченка, малорусская литература процветает себе

да и только! Если несмотря на то, она совершенно неизвестна в Великороссии, так это не

потому, чтоб малорусская литература в богатстве и достоинстве своих произведений уступала,
например, французской, а потому что в Великороссии пока еще мало распространено знание

иностранных языков. Помилуйте, может ли малорусская литература быть ниже какой бы то ни

было литературы, когда для нее трудятся такие поэты, как г. Шевченко? — То-то талант. Что
ваш Пушкин!

«Отечественные записки», 1844, т. 36, №9-10, отд. 6, с. 75. Цит. за вид. «Україна», 1930, березень
— квітень, стор. 77.

2.1.54 22 січня 1858 року (2008-01-22 12:00)

22 [января]

Проездом из Петербурга в Вятку на службу посетил меня сегодня Яков Лазаревский. Он недавно
из Малороссии. Рассказал о многих свежих гадостях в моем родном краю, в том числе и о грустном

Екатеринославском восстании 1856 года, и про своего соседа и родственника Н. Д. Белозерского.
Этот филантроп-помещик так оголил сво[их] крестьян, что они сложили про него песню, которая
кончается так:

А в нашого Білозера

Сивая кобила,
Бодай же його побила

Лихая година.
А в нашого Білозера

Червоная хустка,
Ой не одна в селі хата

Осталася пустка.

Наивное, невинное мщение!

22 січня

В’ятка — губернське місто, засноване у 1457 р.; розташоване на торговельних шляхах до Сибіру і
Архангельська.
Лазаревський Яків Матвійович (1829 — 1880) — один із шести братів Лазаревських. Закінчив
1847 р. Полтавський кадетський корпус. У 1850 р. в чині підпоручика вийшов у відставку,
служив у Петербурзі чиновником господарчого департаменту міністерства внутрішніх справ. У

1857 р. одержав призначення до В’ятки, де й працював протягом кількох років. У 1858 р.
Шевченко подарував Я. М. Лазаревському офорт «Притча про робітників на винограднику» з

дарчим написом: «Якову Матвеевичу Лазаревскому на украшение его Вятской юдоле приносит
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Т. Шевченко». У листі до М. М. Лазаревського від 22 лютого 1858 р. Шевченко назвав Якова

Матвійовича «славним хлопцем». Пізніше поет і Я. Лазаревський зустрічалися кілька разів у

Петербурзі.
...о грустном Екатеринославском восстании 1856 года... — Маються на увазі селянські

заворушення в Катеринославській і Херсонській губерніях улітку 1856 р., викликані чутками, нібито
цар закликає селян переселятися в Крим, де надає їм волю і наділяє землею. Селяни кількох повітів
з усім своїм майном вирушили до Криму. Цей рух був придушений військовою силою в червні 1856
р.
Білозерський Микола Данилович (1800 — 1879) — поміщик з Чернігівщини, двоюрідний брат В.
М. Білозерського. Шевченко познайомився з ним у січні 1847 р. на хуторі Мотронівка на весіллі

П. Куліша й Білозерської і тоді ж побував на його хуторі Миколаєві під Борзною. У 1824 — 1841
рр. був повітовим суддею у Борзні.

2.1.55 Спогад М. Момбеллі (2008-01-22 18:00)

* *

[...] Я встречал Шевченку у Гребенки. Шевченко всегда выказывал сильную привязанность к

своей родине — Малороссии [...] Все малороссийское его веселило и приводило в восторг. Мотив

или песня малороссийская вызывали слезу из глаз патриота. Он среднего роста, широкоплеч и
вообще крепкого сильного сложения, в талии широк по особому сложению костей, но отнюдь

не толст; лицо круглое, борода и усы всегда выбриты, бакенбарды же, кругом окаймляющие все

лицо, волосы выстрижены по-казацки, но зачесаны назад; он не брюнет и не блондин, но ближе

к брюнету, не только по волосам, но и по цвету красноватой кожи; черты лица обыкновенные;
приемы и общее выражение физиономии выказывали отвагу, небольшие глаза блистали энергией.

Записки Н. А. Момбелли 1, Дело петрашевцев, т. I, М. — Л., 1937, стор. 310. [Див. [1]переклад]
1 Момбеллі Микола Олександрович (1823 — 1891) — офіцер лейб-гвардії Московського полку. За
участь в таємній політичній організації петрашевців був приговорений до розстрілу, який замінили
15 роками каторжних робіт. Шевченко познайомився з Момбеллі у Гребінки в 1844 — 1845 рр.

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/spog41.htm

2.1.56 Спогад В. Ковальова про Академію художеств (2008-01-23 06:00)

* *

В 1844 г. я поступил в Академию художеств; тогда же Тарас Григорьевич за исполненную

им программу «Мальчик с собачкой» получил звание художника. Я, подобно многим нашим

землякам, стремящимся к художественному образованию, приехал в столицу с ничтожными

денежными средствами. В таком положении обыкновенно сближаешься с подобными же себе

товарищами и устраиваешь жизнь свою сообща, как можно проще, и вот, сойдясь с такими же

тремя юношами — Карпом, Гудовским и Роговым, — мы заняли в доме Бема на Васильевском

острове в 1-й линии весьма скромное помещение, состоящее из одной проходной комнаты с

перегородкой. За перегородкой жили мы четверо, а налево, не доходя до перегородки, вела дверь
в другую комнату, которую занимал Т. Гр. Это была уютная комнатка с одним окном, убранная
заботливой женской рукой кисейными занавесками. Мы, как новички, только что поступившие

в Академию, смотрели на Тараса Григорьевича с подобострастием; в наших глазах это был уже

законченный художник, и притом еще и поэт, получивший уже среди малороссов известность.
Случалось, что Т. Гр., когда бывало захочется отвести душу народной песней, выходил к нам

за перегородку, садился на единственный стоявший в комнате деревянный диван и говаривал:
«Ануте, хлопці, заспіваєм!» — Карпо брал свою скрипку, Гуд.1 держал баса — и, при помощи
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наших молодых тогда голосов, песня лилась, и мы забывали нашу тяжелую нужду. Чаще всего

при этом пели песню из сочинений Т. Гр.: «Ой повій, вітре, з великого лугу, та розвій нашу тугу»
2 ; эту песню он и сам пел с нами и руководил пением; и напев к ней был им же сочинен; пели,
конечно, без нот. Т. Гр. в то время был в дружественных отношениях с Брюлловым К. П., у
которого часто собирались два брата Кукольника; вечере у них кончались не всегда благополучно.
Брюллов наконец не выдержал и, разойдясь с Кукольниками, впоследствии говаривал: «Черт
бы их побрал, я чуть не сделался через них горьким пьяницей.» К тому же времени относятся

и шалости Брюллова карандашом: так, в альбоме Т. Гр. я видел карикатуру, начерченную
Брюлловым, где Т. Гр. изображен с растопыренными пальцами, за ногтями которых была

намазана чернейшая грязь; в том же альбоме было много эскизов друга Т. Гр. — Штернберга

(из Диканьки), необыкновенно талантливого молодого человека, отправленного за границу для

усовершенствования и там, к сожалению, умершего.

[1] Карикатури Брюллова на Тараса

Шевченка

Из числа эскизов Т. Гр. в этом альбоме лучшим был «Король Лир», нарисованный сепией.
Энергическая фигура короля была почти в нагом виде с факелом в руках, в припадке безумия

бегущем (sic) поджечь свой дворец. В таком положении мне никогда не случалось видеть

«Короля Лира» на сцене при выполнении этой роли лучшими артистами. Эскиз Т. Гр.
производил сильное впечатление и по эффектному освещению. Т. Гр. готовился его исполнить,
но неблагоприятные обстоятельства тому воспрепятствовали; тут же был эскиз «Мальчик с

собачкой», за исполнение которого он получил звание художника 3. Хотя Т. Гр. как поэт

пользовался уже большою популярностью в среде своих земляков, но великороссы, ученики

Академии, не понимая малороссийского языка, не могли ценить его поэтического таланта...
Около 44-го года Т. Гр. предпринял издание альбома «Живописная Украина» 4, которого

была выпущена одна тетрадь в небольшом количестве экземпляров; тетрадь эта состояла из 4-
х рисунков: «Дары в Чигирине», «Подача рушников», третьего не помню и четвертый «Судна
Рада» (гравированные самим Т. Гр. иглою на меди). На этом последнем рисунке с удивительной

верностью схвачены экспрессии наших заспоривших на сходке земляков; в числе их изображен,
по-видимому, старшина, который, потупив глаза в землю, тычет палкой в кизяк. Под картиной

написано «Се діло треба розжувати»... Тут уместно вспомнить, что Т. Гр. первый у нас в России
начал гравировать иглою на меди по способу и манере фламандцев XVII стол., придерживаясь
манеры Рембрандта. Воспоминания В. В. Ковалева 5 о Т. Г. Шевченко, «По морю и суше», 1896,
№ 8, стор. 135 — 136. [Див. [2]переклад] Примітки: 1 Карпо Михайло — учень Академії художеств

у 1843 р., товариш Шевченка, допомагав йому в справі поширення «Живописной Украины».
Гудовський Іван Васильович — портретист і фотограф; разом з художником Карпо допомагав

Шевченкові видавати «Живописную Украину». В 1859 р. під час перебування у Києві Шевченко
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спинявся на квартирі в Гудовського. Збереглася [3]фотографія Шевченка того часу, виготовлена
Гудовським. 2 В. Ковальов неточно цитує рядки з Шевченкової поеми «Гамалія». В друкованих

виданнях «Кобзаря» вони читаються так: Ой повій, повій, вітре, через море Та з великого Лугу,
Суши наші сльози, заглуши кайдани, Розвій нашу тугу... 3 У В. Ковальова неточність: Шевченко

одержав срібну медаль другого достоїнства за картину «Хлопчик-жебрак, що дає хліб собаці».
Картина не збереглася. 4 «Живописная Украина» — серія естампів, яку Шевченко почав видавати

в 1844 р. у Петербурзі. За браком коштів задум художника не був здійснений. Було видано лише
шість офортів: [4]«Дари в Чигирині 1649 р.», [5]«Судна рада», [6]«Старости», [7]«Казка (Солдат і
смерть)», [8]«Видубецький монастир» та [9]«У Києві». 5 Ковальов Віктор Васильович (народився
у 1823 р.?) — у 1851 р. йому було присвоєно звання некласного художника, згодом учитель

малювання в гімназіях. Автор спогадів про Шевченка.

1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/ruL9NCCMlncq0YV3rHv-lQ?feat=embedwebsite

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/spog23.htm

3. http://izbornyk.org.ua/shevchenko/photos.htm

4. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/138742.html

5. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/137961.html

6. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/155279.html

7. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/143880.html

8. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/155279.html

9. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/137039.html

2.1.57 23 січня 1858 року (2008-01-23 12:00)

23 [января]

«Дочь второго полка» — глупейшее произведение Доницетти. Либретто тоже нелепо и

неестественно. Покойному нашему тормозу, надо думать, очень нравилось это топорное

произведение. Да не по его ли заказу оно и родилося на свет Божий? При нем, я помню,
когда-то в Петербурге оперетка эта исполнялась с большей дисциплиной. Теперь она и это

существенное свое достоинство утратила. Что бы сказал на это Тормоз? Он бы Гедеонова на

месяц на гауптвахту упрятал.
Старуха Шмитгоф в роли Марии безобразна, а мой любимец Владимиров в роли старика,
дворецкого маркиза, был тоже безобразен.

23 січня

«Дочь второго полка»— комічна опера «Дочь полка» італійського композитора Гаетано Доніцетті
(1797 — 1848), вперше поставлена в Парижі 1840 р. У Росії перша постановка здійснена 1841 р., у
Петербурзі— 1847 р. (італійською мовою). Шевченко, очевидно, бачив виставу однієї із зарубіжних
труп, що гастролювали в Росії у першій половині 40-х років. Є підстави вважати, що Шевченко

слухав цю оперу у виконанні якоїсь польської трупи в Ромнах у липні 1845 р. під час Іллінського

ярмарку, про що може свідчити згадка в повісті «Капитанша» («Настоящая Córka Rogimentu, что
в прошлом лете в Ромне польские актеры представляли»; докладніше див.: Пилипчук Р. Я.
Перебування Т.Г. Шевченка в Ромнах // Радянське літературознавсто. — 1979. — № 5. — С 38).
Гедеонов Олександр Михайлович (1790 — 1867) — директор імператорських театрів (1833 — 1858).
Старуха Шмитгоф... —Шмідтгоф Евеліна Карлівна (1828 — 1860) — актриса Нижньогородського

театру, виступала в комедіях, водевілях, оперетах. Назвавши її тут «старухой», Шевченко мав на

увазі, мабуть, лише те, що вона була старшою сестрою Люції Карлівни Шмідтгоф (1830 — ?),
також актриси Нижньогородського театру.
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2.1.58 23. В. М. РЄПНІНА. 22 вересня 1844. Яготин (2008-01-23 18:00)

22 сентября 1844 года

Несколько дней тому назад я получила от Закревских через Марию Даниловну Селецкую 3
гравюры. Честь и слава, добрый труженик, да благословит Господь Ваш подвиг.
Сегодня получила маленькое письмецо Ваше, за которое благодарю. Больно мне, что так часто

покушаются люди пошатнуть в Вас веру в доброе и светлое: не дай Бог, чтобы им удалось!
На будущей неделе ожидаем Алек[сея] Вас[ильевича]. С ним буду говорить об Вас и буду писать

подробно.
Прощайте, добрый поэт, не покидайте ни пера, ни кисти, идите чистой, святой тропой, и да осенит
Вас благодать Господа и Спасителя нашего.

Вам искренно преданная

Варвара Репнина,

На четвертій сторінці:
Милостивому государю

Тарасу Григорьевичу

Шевченке

в Академию Художеств

в Петербурге.

Коментарі:

Подається за автографом: ІЛ. Ф. 92. № 290.
Вперше надруковано: Киевская старина. — 1897. — №2. — С. 164 (публікація М. К. Чалого), з
неточностями і помилково визначеною датою (24 вересня 1844 р.).
Дата в автографі: «22 сентября 1844 года».
Відповідь на невідомий лист Шевченка, який В. Рєпніна одержала 22 вересня 1844 р.

Несколько дней тому назад я получила от Закревских... З гравюры. — Йдеться про перші

три Шевченкові офорти із «Живописной Украины»: [1]«У Києві», [2]«Судня рада», [3]«Дари в

Чигирині». Про пересилку цих офортів через Закревських Шевченко повідомляв В. М. Рєпніну в
листі, який вона одержала 4 серпня і того ж дня [4]писала Г. Псьол: «Я получила сегодня хорошее

письмо от Шевченко... В августе месяце Закревские должны доставить мне три эстампа...»
(Збірник праць четвертої наукової шевченківської конференції. — К., 1956. — С. 274).
На будущей неделе ожидаем Алек[сея] Вас[ильевича]. — О. В. Капніст був ще за кордоном.

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/137039.html

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/137961.html

3. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/138742.html

4. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/144400.html

2.1.59 23. ЛИСТ ДО М. А. ЦЕРТЕЛЄВА. 23 вересня 1844. С.-Петербург
(2008-01-24 06:00)

Князю мій сіятельний!

Якби мені Бог поміг докончить те, що я тепер зачав, то тойді склав би руки та й у домовину.
Було б з мене: не забула б Україна мене мізерного. Так ось що! зачав-то я зачав, а вже кончу,
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не знаю як, бо без людей і грошей не втну нічого. Та здається, що ще ніхто нічого не зробив без
цього товариства. На те вони люди, на те вони гроші, будьте ласкаві, помагайте мені, ви маєте і
силу, і славу, і любите ту країну, що я тепер заходився рисовать. Ось як я її рисую. Спершу види,
чи то історією, чи то красотою прикметні, вдруге, народний бит так, як він тепер єсть, втретє,
історію, все те, що робилося на нашій Україні колись-то. Тепер уже три картини готові, а ще

три вийдуть к Новому року. Посилаю вам оці три і вельми прошу: наберіть мені субскрибентів
у Харкові, коли вам Бог поможе, і шліть до мене з грішми за квит[к]ами і картинами. За 6-ть
картин три карбованці. Спасибі, сіятельний наш генерал-губернатор узявся мені помагать. Та ще
як ваша мость та інші добрі люди скинуться та поможуть, то тойді оживе наша країна хоч на

папері. Шлю вам оці три картини і квит на шталт, а ви, якщо там зберете, то шліть до мене в

С.-П.бург, в Академію художеств, на ім’я Тараса Григоровича Шевченка. На той рік, як доживемо,
то, дасть Бог, побачимось, я буду в вашому Харкові. А поки що прийміть милостиво мою просьбу

і не осудіть

щиро почитаючого вас

Тараса Шевченка.

С.-П.бург,
1844,
сентября 23.

Примітки

Подається за автографом (ІЛ, ф. 1, № 233).
Вперше надруковано в «Записках Наукового товариства ім. Шевченка» (1913. — № 2. — С. 157).
Вперше введено до зібрання творів у виданні: Шевченко Т. Повне зібр. творів. — К., 1929. — Т.
3. — С. 19 — 20.

Цертелєв (Церетелі) Микола Андрійович (1790 — 1869) — український і російський фольклорист. У
1819 р. видав першу збірку української народної поезії «Опыт собрания старинных малороссийских
песней» (СПб., 1819), вмістивши в ній дев’ять дум і одну історичну пісню. Збірник відкривався

вступною статтею упорядника «О старинных малороссийских песнях», в якій високо оцінювалась

українська народна поезія за те, що в ній «виден поэтический гений народа, дух его, обычаи
описываемого времени». Деякий час М. А. Цертелєв належав до декабристського «Вільного
товариства аматорів російської словесності». З 30-х років відійшов від науки, був інспектором

Полтавського інституту шляхетних дівчат, помічником куратора Харківського учбового округу.
Шевченко звертався до нього саме як до куратора учбового округу, щоб він сприяв передплаті

на «Живописную Украину». Ймовірно, на прохання М. А. Цертелєва Харківський університет

надіслав замовлення на це видання.
Якби мені Бог поміг докончить те, що я тепер зачав... —Йдеться про періодичне художнє видання

«Живописная Украина» (див. примітку до [1]листа до О. М. Бодянського від 6-8 травня 1844 р.).
...генерал-губернатор узявся мені помагать. — 3 1840 р. чернігівським, полтавським і харківським

генерал-губернатором був князь Долгоруков Микола Андрійович (1792 — 1847). До нього

Шевченко звертався з проханням допомогти у поширенні «Живописной Украины», і він надіслав

відповідні розпорядження цивільним губернаторам Харківської, Полтавської і Чернігівської

губерній (Тарас Шевченко. Документи та матеріали до біографії. — С. 52 — 53).
...я буду в вашому Харкові. — Про бажання приїхати до Харкова Шевченко писав ще раніше в

листі до Г. Квітки-Основ’яненка [2]від 19 лютого 1841 р. Таке бажання не покидало поета і тепер,
але його не пощастило здійснити.

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/138816.html

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/74296.html
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2.1.60 24 січня 1858 року (2008-01-24 12:00)

24 [января]

Получил письма от Кулиша и от М. Лазаревского.

24 січня

Получил письма... —Йдеться про листи П. О. Куліша від 20 січня 1858 р. та М. М. Лазаревського
від 19 січня 1858 р. (Листи до Тараса Шевченка. — С 102-103).

2.1.61 24. ДО ХАРКІВСЬКОГО ЦИВІЛЬНОГО ГУБЕРНАТОРА С. М. МУХАНОВА.
25 вересня 1844 р. С.-Петербург (2008-01-24 18:00)

25 вересня 1844. С.-Петербург

Ваше превосходительство

милостивый государь

Сергей Николаевич!

Во время пребывания моего в Малороссии я нарисовал много этюдов с натуры. И теперь

предпринял издать под названием Живописная Украйна. В состав издания входят предметы

следующие: 1-е — виды, 2-е — народный быт и 3-е — история. Его сиятельство князь Николай

Андреевич Долгоруков принял живое участие в моем деле. Ободренный его вниманием, я

осмеливаюсь утруждать Ваше превосходительство как начальника вверенной вам губернии

представить труд мой почтенным землякам моим, труд, для которого крайне искреннее мое

желание издать как нельзя лучше, недостает собственных моих средств для расходов, в таком

случае неизбежных. Льщу себя надеждою, что Ваше превосходительство удостоите внимания мою
просьбу и влиянием вашим дадите возможность осуществить цель моего предприятия.
Первый выпуск уже готов, и при сем имею честь поднести Вашему превосходительству. Второй
выйдет в конце декабря текущего года. Цена за 6-ть картин, на меди гравированных, 3-
й рубля серебром. Требование ваше благоволите адресовать в канцелярию его сиятельства

военного генерал-губернатора Черниговского, Полтавского и Харьковского или в С.-Петербург
в Императорскую Академию художеств на имя Тараса Григорьевича Шевченка.

Имею честь быть Вашего превосходительства

покорный слуга

Т. Шевченко

1844 сентября 25. С.-Петербург.

Примітки

Подається за автографом (ІЛ, ф. 1, № 201, арк. 1 — 2).
Вперше надруковано в наукових записках «Радянське літературознавство» (1939. —№ 4. — С. 140
— 141).
Вперше введено до зібрання творів у виданні: Шевченко Т. Повне зібр. творів: У 10 т. — К., 1957.
— Т. 6. — С. 235.

Муханов Сергій Миколайович (1796 — 1858) — генерал-майор, харківський цивільний губернатор.
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На прохання Шевченка допомогти в поширенні альбому офортів «Живописная Украина» сам

передплатив цей альбом і всіляко сприяв поширенню його в Харківській губернії. У його рапорті

чернігівському, полтавському і харківському генерал-губернатору М. А. Долгорукову про

організацію передплати на естампи «Живописная Украина» зазначалося: «... имею честь донести,
что о приглашении гг. дворян здешней губернии к подписке на периодическое издание классным

художником Императорской Академии художеств Шевченком картин „Живописная Украина“
[...] предложил губернскому правлению пропечатать в „Губернских ведомостях“ приглашение к

подписке желающих иметь это издание» (Тарас Шевченко. Документи та матеріали до біографії.
— С. 54).
У замітці [1]«Об издании Шевченки», опублікованій за вказівкою С. М. Муханова,
повідомлялося: «Находящийся при Императорской Академии художеств в С.-Петербурге классный
художник Шевченко, известный поэт-живописец, посвятив себя изучению всего достойного

замечания в пределах отечества, предпринял периодическое издание, которое будет иметь

целию изображение в картинах важнейших достопримечательностей южного краю России, столь
богатого историческими воспоминаниями и разнообразными красотами природы» (Прибавление
к Харьковским губернским ведомостям. — 1844. — 25 октября).
Про видання «Живописной Украины» повідомлялося також у петербурзьких газетах «Русский
инвалид» (1844. — 15 жовтня) та «Tygodnik Petersburski» (1844. — 5/17 грудня).
... предпринял издать под названием Живописная Украйна. — Див. [2]лист до О. М. Бодянського
від 6—8 травня 1844 р. та примітку до нього.

Відповідь С. Муханова: http://community.livejournal.com/ua kobzar/156461.html

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/154357.html

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/138816.html

2.1.62 Спогад Варфоломія Шевченка (2008-01-25 06:00)

* *

Раз я йому розказав, як, бажаючи вчитися і знати, мені доводилось гнутися перед кожним, у кого
можна було добути книжку. «Так, братику, так! — одповів мені Тарас, — і я спізнавався і дружився

спершу з сторожами, а потім з найменшими школярами, покіль боком та скоком просунувся у ту

святиню науки!.. Зате ж, як здав екзамен, так наробив такого, що сором тепер і згадувати! Як

здав я екзамен та як почав гуляти, то опам’ятався тілько тоді, як минуло моїй гульні два місяці!..
Прочунявши, ото лежу собі вранці та гадаю: а що ж тепер діяти? Аж гульк! хазяйка прийшла

та й каже: «Тарас Григорович! не маю чим дальш воювати! Від вас належиться мені за два

місяці за квартиру, харчі і прачку! Або давайте гроші, або вже не знаю, що з вами й робити».
Я попросив трошки підождати, а сам замислився, що й справді робити? Тілько що пішла від

мене хазяйка, приходять приказчики, один услід другого, та все то за грішми: «Пожалуйте, —
кажуть, — по счетцу-с». «Що його робити?!» — думаю; беру «счетцы» і кажу: «добре! лишіть

счети, я передивлюсь і пришлю гроші», — а собі на умі: «коли то я пришлю і де добуду грошей?»
Тілько що це думаю, приходить до мене Полевой і каже, що він гадає видати «двенадцать русских
полководцев», то щоб я намалював йому [1]портрети їх. Зрадів я, думаю: «правду люди кажуть:
«голий — ох! а за голим бог». Умовились ми з Полєвим, він дав мені завдатку, оцими грішми я й
визволився з пригоди; та з того часу й зарікся, щоб раз у раз хазяйці платити попереду за місяць,
бо добре знав, що в мене ніколи в кишені гроші не задержаться».

В. Г. Ш[евченко], Споминки про Тараса Григоровича Шевченка, «Правда», 1876, № 1, стор.
26 — 27. [Див. [2]повний текст.]

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/156122.html

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/spog04.htm
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2.1.63 25 січня 1858 року (2008-01-25 12:00)

25 [января]

Получил письмо от Костомарова с выговором за молчание. Я действительно виноват перед

ним на сей раз. Но что писать? О чем писать? Что я здесь скучаю и ничего не делаю? И не могу,
наконец, ничего делать. Лучше молчать, нежели переливать из пустого в порожнее.

25 січня

Получил письмо от Костомарова... — Лист М. І. Костомарова від 23 січня 1858 р. (Листи до

Тараса Шевченка. — С 103 — 104).

Варіанти:
виноват перед ним на сей раз. / виноват перед ним в [этот раз?]

2.1.64 24. В. М. РЄПНІНА. 25 вересня 1844. Яготин (2008-01-25 18:00)

Ах какие Вы несносные, Тарас Григорьевич: вот пришли две почты и не привезли мне обещанных

билетов насчет Вашего дела. А все желают программы. В Полтаве взялась начальница Института

сделать подписку и так как ее зять один из начальников корпуса, то есть надежда что это дело

пойдет там хорошо. Об этом будут хлопотать и в Одессе где находится знакомый Вам граф

де Бальмен. Сегодня же писала к одному знакомому Писаревых, чтобы он их употреблял в

Киеве; то же самое поручение даю в Харькове Осинскому. Вот подъедет Алексей Васильевич,
он нам поможет. Бедный Ал[ексей] Вас[ильевич], его ожидает большая горесть: брат его Семен

Василь[евич] почти скоропостижно скончался в Полтаве, оста[ви]в огромное семейство! О, если
бы не было будущей жизни, как горько было бы здесь! Но эта мысль что дольная жизнь лишь

дверь вечной, что смерть есть начало нескончаемой жизни, мирит душу с горестями и укрепляет
колеблющиеся сердца!
Прощайте, добрый Тарас Григорьевич, не медлите с высылкою билетов, если Вы их еще не

отправили. Сегодня я только о том и могу к Вам писать. Поздно, пора ложиться, да будет

господь с Вами!

Варвара Репнина.

25-го сентября
1844 года.

Неужели это Григорович так дурно поступил с Вами?

Коментарі:

Подається за автографом: ІЛ. Ф. 92. № 291.
Вперше надруковано: Киевская старина. — 1897. — №2. — С. 164 (публікація М. К.
Чалого). Текст подано без дати, з незначними скороченнями. Замість «Осинскому» надруковано
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«Основскому».
Дата в автографі: «25-го сентября 1844 года».

...вот пришли две почты и не принесли мне обещанных билетов насчет Вашего дела. — Йдеться

про передплатні квитки «на получение «Живописной Украины» Т. Шевченка». Вони були

віддруковані лише в кінці серпня 1844 р. ([1]цензурний дозвіл на їх випуск Шевченко одержав

23 серпня 1844 р.). Див.: Тарас Шевченко : Документи та матеріали до біографії. — С. 49 — 50.
В Полтаве взялись начальница Института сделать подписку... — Йдеться про начальницю

Інституту шляхетних дівчат Засс Софію Іванівну. П. Жур висловлює припущення, що Шевченко,
перебуваючи в Полтаві у червні-липні 1845 р., повинен був з нею зустрітися, оскільки знав, що
вона займається передплатою на його видання «Живописной Украины» (Жур П. Дума про Огонь.
— К., 1985. — С. 82).
...знакомый Вам граф де Бальмен. — З Яковом Петровичем де Бальменом (1813 — 1845)
Шевченко познайомився 29 червня 1843 р. у селі Мойсівці, бував також у його родовому селі

Ліновиці, що недалеко від Мойсівки. Зустрічалися вони ще у Закревських і Рєпніних. [2]22 січня

1844 р. Шевченко, Я. де Бальмен, І. Корбе, В. Закревський написали колективний лист М. А.
Маркевичу. Тоді ж, у січні чи на початку лютого, коли Шевченко повертався до Петербурга, а Я.
де Бальмен — в Одесу, де служив у чині ад’ютанта начальника штабу П’ятого піхотного корпусу
генерал-лейтенанта П. Данненберга 1-го, вони бачилися востаннє (див.: Шубравский В. Яков де
Бальмен // Яков де Бальмен. Повести. — Харьков, 1988. — С. 19). Маючи з собою друковані

та рукописні твори Шевченка, Я. де Бальмен разом зі своїм родичем Михайлом Башиловим

випустили власноручно ілюстрований рукописний «Кобзар» Шевченка, переписаний латинськими

буквами під заголовком «Wirscy T. Szewczenka». 20 липня 1844 р. ця збірка була переслана В.
Закревському для передачі Шевченкові (див. [3]лист Я. де Бальмена до В. Закревського від 20
липня 1844 р. у кн.: Шевченко Т. Г. в документах і матеріалах. — К., Держполітвидав. — 1950.
— С. 71-72).
Глибоке душевне потрясіння, яке Шевченко пережив, одержавши звістку про загибель Я. де

Бальмена на Кавказі 26 липня 1845 р., було головним психологічним мотивом для створення

поеми «Кавказ», яку Шевченко присвятив своєму щирому другові. За спогадами Варфоломія

Шевченка, фрагменти з поеми Шевченко декламував йому наприкінці вересня 1845 р. (див.:
Спогади про Тараса Шевченка. — С. 28).
Сегодня же писала к одному знакомому Писаревых... — Можливо, йдеться про М. Е. Писарєва
(1806 — 1884), правителя канцелярії Київського генерал-губернатора Д. Г. Бібікова. Сатиричний
образ М. Е. Писарєва Шевченко створив у поемі «Юродивий».
...то же самое поручение даю в Харкове Осинскому. — Особа не відома.
...брат его Семен Василь[евич] почти скоропостижно скончался в Полтаве... — Капніст Семен

Васильович (1791-1792 — 1844), брат О. В. Капніста. З 1838 р. працював директором училищ

Полтавської губернії та інспектором класів Полтавського інституту шляхетних дівчат. У статті

В. Василевського «Полтавская I Мужская Гимназия» згадується «чрезмерное добродушие и

мягкосердие» директора С. В. Капніста (див.: Труды полтавской ученой архивной Комиссии.
— Полтава, 1908. — Вып. V. — С. 156).
Неужели это Григорович так дурно поступил с Вами? —Можливо, Шевченко розчарувався у своїх

розрахунках на підтримку В. I. Григоровича як секретаря Товариства заохочування художників у
справі видання «Живописной Украины» і в одному з листів до В. Рєпніної писав про це. На думку
Ф. Я. Прийми, «...совершенно бесспорно, что Шевченко сообщал Репниной об изменившемся к

худшему отношении Григоровича к «Живописной Украине» (Прийма Ф. Я. Шевченко в работе

над «Живописной Украиной» // Збірник праць четвертої наукової шевченківської конференції. —
С. 280 — 281).

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/147071.html

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/129287.html

3. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/143253.html
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2.1.65 Лист М. Долгорукова до П. Гессе. 30 вересня 1844 р. (2008-01-26 06:00)

№ 115. 1844 р., вересня 30. Лист чернігівського, полтавського і харківського генерал-губернатора
М. А. Долгорукова чернігівському цивільному губернатору П. І. Гессе з повідомленням про

видання Т. Г. Шевченком естампів «Живописной Украины»

Милостивый государь

Павел Иванович.

Находящийся при императорской Академии художеств в С.-Петербурге, классный художник

Шевченко, известный поэт-живописец, посвятив себя изучению всего достойного замечания

в пределах отечества, предпринял периодическое издание, которое будет иметь целию

изображение в картинах важнейших достопримечательностей южного края России, столь богатого
историческими воспоминаниями и разнообразными красотами природы.
Издание свое г[осподин] Шевченко назвал «Живописной Украйною». Оно выходить будет

отдельными выпусками, в количестве 12-и эстампов ежегодно по программе, распубликованной
в столичных газетах и ведомостях. В последней половине текущего года выйдут первые шесть

эстампов, из коих три уже совершенно готовы.
Не сомневаясь в том, что в числе гг. помещиков и прочих жителей, управляемой вашим

превосходительством губернии, найдутся многие лица, любители изящного, коим приятно

будет содействовать успеху сего предприятия, тем более, что оно по назначению своему

непосредственно касается их родины, и следовательно, не может быть вовсе для них чуждым,
— я покорно прошу вас, милостивый государь, принять в деле этом зависящее с вашей стороны

участие приглашением желающих по Черниговской губернии к подписке на упомянутое издание

г. Шевченка, которому он назначает цену за шесть гравюр первого выпуска три рубля серебром.
Подписку эту не оставьте препроводить в канцелярию мою, коею немедленно истребовано будет

от издателя потребное количество экземпляров и по получении тот час же вышлются подписчикам

отпечатанные уже эстампы, изображающие: а) вид в Киеве, б) мирскую сходку и в) приношение
даров в 1649 году от трех держав Богдану и украинскому народу; на остальные же три эстампа,
предназначенные к выпуску не позже будущего декабря месяца, подписчики вместе с тем получат

билеты.
О распоряжениях, какие по предмету сему будут вами сделаны и о последующем прошу ваше

превосходительство уведомить меня безотлагательно.
Примите уверение в истинном моем к вам почтении и преданности.

Князь Н. Долгоруков

№ 3747
30 сентября 1844 г.
С.-П-бург

Его пре[восходительст]ву П. И. Гессе.

ЧОДА, ф. 128, оп. 1, спр. 9575, арк. 1 — 2 зв. Оригінал.

На відпуску цього листа, що зберігається в ДМШ (А-58, спр. 171/4088, арк. 1 — 2), є помітка
про адресатів таких же листів: «30 сентября 1844 года. Губернаторам: Харьковскому — № 3746,
Чернигов[скому]№ 3747, Полтавс[кому]№ 3748, предвод[ителям] дворянст[ва]: Харьков[скому]№
3751, Чернигов[скому] № 3750, Полтав[окому] № 3749».
На документі написи: «18 октября 1844», «Представить г[осподину] предвод[ителю]»; «№11305 /
4985»
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2.1.66 26 січня 1858 року (неділя) (2008-01-26 12:00)

26 [января]

Встретил Масляницу катаньем за город.
Я предложил это удовольствие милейшей Пиуновой с семейством. Она согласилась. Имы поехали

в село Бор, напилися чаю в каком-то кабаке, и на обратном пути она все пела известную свадебную

или святочную песню:

Меня миленькой он журил-бранил,
Он журил-бранил, добром говорил,
Ай люли-люли, выговаривал.
Не ходи, девка молода, замуж,
Наберись, девка, ума-разума,
Ума-разума да сундук добра,
Да сундук добра, коробок холста.

Жидовское начало в русском человеке. Он без приданого не может даже полюбить.

26 січня

...Пиуновой с семейством. — Старшою представницею родини була бабуся, Анастасія Іванівна

Піунова (дівоче прізвище — Полякова), в минулому актриса кріпосного театру князя М. Г.
Шаховського. Її син Борис у молоді роки був танцівником у театрі, потім служив театральним

адміністратором. З родини, близької до театру, походила й Феона Іванівна, мати актриси.
Шевченко познайомився з усіма членами цієї родини, гостював у них, любив гратися з малечею
(у Піунових було ще кілька дітей різного віку).
Бор — село на лівому березі Волги, проти Нижнього Новгорода.

Варіанти:
Меня миленькой он журил-бранил / меня миленькой журил-бранил
Наберись, девка, ума-разума / Припаси, девка, ума-разума

2.1.67 Спогад М. Мелікова (2008-01-26 18:00)

* *

Все, что вращалось нового около светила искусств из мира художественного и литературного,
люди с дарованиями находили в Карле Павловиче поддержку и часто выдвигались им. В числе их

был Тарас Григорьевич Шевченко, который начинал заниматься живописью и которому Брюллов

помог вырваться из крепостного состояния, дав ему звание свободного художника.

М. Меликов 1, Заметки и воспоминания художника-живописца, «Русская старина», 1896, июнь,
стор. 655. 1 Меліков Мусій Єгорович (народився у 1818 р.?) — вільний відвідувач Академії

художеств. У 1847 р. йому було присвоєно звання некласного художника за етюд «Голова
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старика с натуры». В журналі «Русская старина» опублікував «Заметки и воспоминания художника-
живописца», де згадує і про Шевченка.

2.1.68 25. ЛИСТ ДО П. I. ГЕССЕ. 1 жовтня 1844. С.-Петербург (2008-01-27 06:00)

Ваше превосходительство

милостивый государь

Павел Иванович!

История Южной России изумляет каждого своими происшествиями и полусказочными героями,
народ удивительно оригинален, земля прекрасная. И все это до сих пор никем не представлено

пред очи образованного мира, тогда как Малороссия давно имела своих и композиторов, и

живописцев, и поэтов. Чем они увлеклись, забыв свое родное, не знаю; мне кажется, будь родина
моя самая бедная, ничтожная на земле, и тогда бы она мне казалась краше Швейцарии и всех

Италии. Те, которые видели однажды нашу краину, говорят, что желали бы жить и умереть

на ее прекраснейших полях. Что же нам сказать, ее детям, должно любить и гордиться своею

прекрасне[й]шею матерью. Я, как член ее великого семейства, служу ей ежели не на существенную
поль[зу], то, по крайней мере, на славу имени Украины. Обладая в мале искусством в живописи,
предпринял я издание, названное мною «Живописная Украина». Издание разделяется на три

части. 1-е виды, примечательные или красотою, или историческими воспоминаниями. 2-е
народный быт настоящего времени и 3-я история. В настоящее полугодие выйдет 6-ть картин.
3-и уже готовы, которые и имею честь при сем препроводить Вашему превосходительству, а
оста[ль]ные три выйдут в декабре месяце. В последующие годы будут выходить по 12-и картин в
год, гравированных на меди а l’eau-forte.
Его сиятельство князь Николай Андреевич принял живое участие в моем предприятии,
ободренный его вниманием, я осмелился утруждать Ваше превосходительство своею

покорнейшею просьбою представить труд мой почтенным землякам моим, труд, для которого

крайне искреннее мое желание издать как нельзя лучше, недостает собственных средств для

расходов, в таком случае неизбежных. Я льщу себя надеждою, что Ваше превосходительство

удостоите вниманием мою просьбу и влиянием вашим дадите возможность достигнуть цели моего

предприятия.
Первые два выпуска, состоящие из 6-ти картин, стоят 3-и рубля серебром. Требования ваши с

именами подписчиков благоволите адресовать или в канцелярию военного генерал-губернатора
князя Николая Андреевича Долгорукова, или в С.-Петербург на имя Тараса Григорьевича

Шевченка в Академию художеств.
С истинным почтением

имею честь быть

Вашего превосходительства

покорный слуга

Т. Шевченко

1844 года,
октября 1 дня.
С. Петербург.

Примітки

Подається за автографом (Державний архів Чернігівської області, ф. 128, оп. 1, спр. 9575, с
4); в ІЛ — фотокопія (ф. 1, № 835).
Разом з листом адресатові надісланий квиток на одержання «Живописной Украины» з підписом
Шевченка.
Вперше надруковано в газеті «Радянська Україна» (1958. — 2 березня) (подав В. Горленко).
Вперше введено до зібрання творів у виданні: Шевченко Т. Повне зібр. творів: У 6 т. — К., 1964.
— Т. 6. — С. 31 — 32.
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Гессе Павло Іванович (1801 — 1880) — з 1841 р. чернігівський, а з 1855 р. київський цивільний

губернатор.
... князь Николай Андреевич... — М. А. Долгоруков.

2.1.69 27 січня 1858 року (2008-01-27 12:00)

27 [января]

В церкви Покрова отпели тело Д. А. Улыбашева, знаменитого критика и биографа Бетговена и

Моцарта.

27 січня

В церкви Покрова... — в нижньогородській Покровській церкві.
...отпели тело Д. А. Улыбашева... — Шевченко наводить ініціали і прізвище помилково, треба
— «А. Д. Улыбышева». — О. Д. Улибишев помер 24 січня, поховали його 26 січня 1858
р. Шевченко повідомляє про кончину шанованої ним людини, а не про свою участь у траурній

церемонії, оскільки 26 січня він їздив з Піуновими за місто.

2.1.70 3. ЛИСТ ДО ТОВАРИСТВА ЗАОХОЧУВАННЯ ХУДОЖНИКІВ. Жовтень
1844. С.-Петербург (2008-01-28 06:00)

В Общество поощрения художников

от ученика Императорской Академии художеств

Тараса Шевченка

Прошение

Будучи покровительствуемый Обществом поощрения художников в продолжение нескольких лет,
и средствами которого по мере моих способностей образовался в избранном мною художестве, и
получивши за первый опыт в живописи лестное для меня одобрение, решился вторично прибегнуть
с покорнейшею моею просьбою.
В пределах моей родины Южной России уцелели до сего времени многие следы вековых

потрясений, испытанных некогда этим краем в беспрерывной борьбе за веру и независимость

с иноплеменными хищными соседями. Там в памяти народной живы еще бесчисленные

поэтические предания старины, свидетельствующие о доблестных подвигах предков; там

разнообразные красоты природы или особенность местных нравов и обычаев, издревле

перешедших к потомкам, на каждом почти шагу останавливают внимание. Желая более сделать

известными достопримечательности родины моей, богатой воспоминаниями историческими и

резко отличающейся от других народным бытом настоящего времени, я предпринял издание,
названное мною «Живописная Украина», которое разделяю на три следующие части: 1-ое.
Виды, примечательные по красоте или историческим воспоминаниям. — 2-ое. Народный быт

настоящего времени. — 3-е. Исторические события. Издание будет выходить отдельными

выпусками в количестве 12-ти эстампов ежегодно. Три эстампа, по возможности конченые,
представляю на благоусмотрение Общества, и ежели удостоюсь благосклонного внимания и

одобрения, то, не имея собственных средств для расходов, в таком случае неизбежных, беру
смелость просить о помощи в предпринятом мною деле. И почту себя счастливым, ежели
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Общество благоволит мне дать возможность отпечатать первые два выпуска, состоящие из 6-ти
эстампов, в количестве 600 экземпляров и соизволит принять от меня 100 или более экземпляров
моего издания.

Императорской Академии художеств

вольноприходящий ученик Тарас Шевченко

Примітки

Подається за оригіналом (РДІА, ф. 448, оп. 1, спр. 115, арк. 65, 65 звор., 66). Рукопис невідомої
особи. Підпис не Шевченка.
Вперше надруковано у виданні: Шевченко Т. Повне зібр. творів. — К., 1929. — Т. 3. — С. 21 —
22 з неточною датою — «серпень 1844».
На документі напис: «См[отри] жур[нал] зас[едания] 30 окт[ября] 44 г., ст[атья] 2».
Товариство заохочування художників — об’єднання аматорів мистецтва (Петербург); засновано
1820 р. з метою пропагування образотворчого мистецтва, а також для надання матеріальної

підтримки художникам.
Розглянувши заяву Шевченка, комітет Товариства заохочування художників [1]30 жовтня 1844 р.
надав йому матеріальну допомогу (300 крб.) для видання альбому офортів «Живописная Украина».
Водночас повідомив, що 100 примірників видання «Живописной Украины», запропоновані

Шевченком, придбати не зможе (Тарас Шевченко. Документи та матеріали до біографії. — С.
57). У звіті за 1844 — 1845 рр. Товариство високо оцінило це видання.

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/155793.html

2.1.71 28 січня 1858 року (2008-01-28 12:00)

28 [января]

Николай Петрович Болтин,
губернский дворянский предводитель, изъявил желание познакомиться со мною. Я удовлетворил

его любезному желанию и не раскаиваюсь. Он человек здраво и благородно мыслящий, горячо
сочувствующий вопросу о крепостных крестьянах, и усердно хлопочет о составе комитета, который
должен порешить это дело в Нижегородской губернии.

28 січня

Болтін Микола Петрович — предводитель дворянства Нижньогородської губернії. Знайомство з

Шевченком, ініціатором якого був М. П. Болтін, могло бути пов’язане з діяльністю, яку він

провадив у зв’язку з організацією роботи Комітету по поліпшенню побуту поміщицьких селян, що
мав вирішити питання про скасування кріпацтва. М. П. Болтін був прихильником звільнення

селян з кабальним викупом.

2.1.72 25. В. М. РЄПНІНА. 10 жовтня 1844. Яготин (2008-01-28 18:00)

Наконец билеты и гравюры в руках моих. Сегодня же отправляю 10 в Полтаву и 3 гравюры; 10
в Чернигов и 3 гравю[ры]. С будущею почтою отправлю 10 остальных к Галагану. Но что такое
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30 билетов! Надобно было прислать их сотнями. Какие Вы несносные, и что это за перемена, на
место 10 экз[емпляров] только 6 и на место 10 руб[лей] — только 3 руб[ля]!!! Что это Вы сделали,
а я всем писала собирать по пяти руб[лей] с выпуска. Пишите же и растолкуйте мне эту путаницу.
Нет Капниста; право, я боюсь, чтобы с ним что-нибудь бы не случилось. Нет и сестры моей и

брата также нет. Маменька все больна, папа слаб и часто страдает. Мрачно, грустно у нас. Хоть
бы удалось для Вас сделать что-нибудь. В Полтаве мисс Засс и Белавин, хороший мне знакомый,
обещаются хлопотать; в Одессе также будут. Из других мест не имею еще ответов. В пятницу

буду писать графу Головкину, любителю хорошего.
Прощайте, добрый, спешу, поздно, все спят, ветер свищет. О, если бы была поэт, написала бы
Вам песнь, но так как я прозаик и плохой (кажется, женщин лишили [права] быть и тем и другим,
ибо нельзя в женск[ом] роде сказать эти два слова), то я протягиваю Вам запросто дружескую

руку и молю Бога о ниспослании на Вас святой благодати. Верьте неизменной дружбе к Вам

Варвары Репниной

10-го октя[бря]
1844 г.,
Яготин.

На четвертій сторінці:
Милостивому государю

Тарасу Григорьевичу

Шевченке

в Академию Художеств

в Петербурге.

Коментарі:

Подається за автографом: ІЛ. Ф. 92. № 293.
Вперше надруковано: Киевская старина. — 1897. — №2. — С. 164 — 165 (публікація М. К.
Чалого), з помилковою датою — 10 листопада.
Дата в автографі: «10-го октя[бря] 1844 г., Яготин».

Сегодня же отправляю 10 в Полтаву и 3 гравюры; 10 в Чернигов и 3 гравю[ры]. — В Полтаві

і Чернігові, тодішніх губернських містах, відбувалися тоді дворянські вибори, під час яких В.
М. Рєпніна через своїх знайомих мала намір організувати передплату на видання «Живописной

Украины» (див. її [1]лист до Шевченка, написаний у серпні 1844 р.).
...и что это за перемена, на место 10 экз[емпляров] только 6 и на место 10 руб[лей] — только 3
ру[бля]... — Ще в червні-липні 1844 р. Шевченко планував випускати в рік по 10 естампів. Про це
він писав до О. Бодянського (див. [2]листи від 6-7 травня і 29 червня 1844 р.), але вже в пізніших
повідомленнях бачимо, що план його дещо змінився. Щорічно він планує видавати 12 естампів, а
в другій половині 1844 р. лише 6 естампів двома випусками і, як видно [3]з листа до харківського
цивільного губернатора С. М. Муханова та інших документів, назначає ціну за ці 6 картин — «3-и
рубля серебром» (див.: Тарас Шевченко : Документи та матеріали до біографії. — С. 52).
...нет Капниста... — О. В. Капніст ще не повернувся з-за кордону.
Нет и сестры моей, и брата... — Йдеться про Є. М. Кривцову і В. М. Рєпніна.
В Полтаве мисс Засс и Белавин, хороший мне знакомый, обещался хлопотать. — Йдеться про С.
І. Зас і Якова Георгійовича Бєлавіна, «чиновника палати державних маєтностей» (див.: Жур. П.
Дума про Огонь. — С. 82).
...в Одессе также будут. — Серед знайомих. В. Рєпніної в Одесі — згадуваний в одному з її листів

до Шевченка О. С. Стурдза та Я. П. де Бальмен.
В пятницу буду писать к графу Головкину... — Особа не відома.
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1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/144695.html

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/138816.html

3. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/148995.html

2.1.73 Рапорт С. Муханова М. Долгорукову про передплату «Живописной Украины».
14 жовтня 1844 р. (2008-01-29 06:00)

№ 117. 1844 р., жовтня 14. Рапорт харківського цивільного губернатора С. М. Муханова

чернігівському, полтавському і харківському генерал-губернатору М. А. Долгорукову про

організацію передплати на естампи «Живописная Украина» Т. Г. Шевченка

Черниговскому, полтавскому и харьковскому
генерал-губернатору господину генерал-адъютанту
и кавалеру князю Долгорукову

Военного губернатора города Харькова

и харьковского гражданского губернатора

Рапорт

На предписание вашего сиятельства от 30 минувшего сентября № 3746, имею честь донести, что
о приглашении гг. дворян здешней губернии к подписке на периодическое издание классным

художником императорской Академии художеств Шевченком картин «Живописная Украина»,
я вместе с сим отнесся к г[осподину] исправляющему должность харьковского губернского

предводителя дворянства и предложил губернскому правлению пропечатать в «Губернских
ведомостях» приглашение к подписке желающих иметь это издание.

Генерал-майор Муханов

№ 13600
14 октября 1844 года

Харьков

ДМШ, А-58, спр. 171/4088, арк. 3, 3 зв. Оригінал.
На документі написи: «16 октября 1844»; «№8804 / 1852».

2.1.74 29 січня 1858 року (2008-01-29 12:00)

29 [января]

Аляповатый бенефис г-жи Васильевой и сплетни.

29 січня

Аляповатый бенефис г-жи Васильевой и сплетни. — Запис цього дня пов’язаний із [1]записом від

21 січня. [2]Рецензію на бенефіс К. Б. Піунової Шевченко написав одразу ж; уже 24-25 січня вона

була, очевидно, надіслана до редакції «Нижегородских губернских ведомостей», а 29 січня, ще не
надрукована, стала приводом для пліток серед місцевих театралів. Рецензія була надрукована 1
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лютого. Це ще більше загострило ситуацію, внаслідок чого 22 лютого 1858 р. в «Нижегородских
губернских ведомостях» з’явилась полемічна стаття «Заметки на статью о бенефисе г-жи Пиуновой
(в 5 № НГВ)» за підписом «Щеголев».

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/146504.html

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev508.htm

2.1.75 «У неділю не гуляла...». 18 жовтня 1844 р., С.-Петербург (2008-01-29 18:00)

{ [1]«У неділю не гуляла...» }

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev129.htm

2.1.76 Повідомлення в «Литературной газете». 19 жовтня 1844 р. (2008-01-30 06:00)

№ 118. 1844 р., жовтня 19. Повідомлення в «Литературной газете» про видання Т. Г.
Шевченком естампів «Живописной Украины» 1 «Живописная Украйна», издание, предпринятое
Т. Г. Шевченко, с целию знакомить Малороссию с Великороссиею. В состав этого издания

будут входить рисунки трех родов: 1. Снимки с мест, примечательных по красоте, с исторических
древних укреплений, монастырей, памятников. 2. Рисунки, в которых будет передаваться характер
народного малороссийского быта в настоящее время; представлены будут народные костюмы,
сцены из песен, преданий, поверий и пр. 3. Рисунки чисто исторического содержания; этот
отдел обоймет только времена казацких войн. «Живописная Украйна» будет выходить в числе

двенадцати эстампов в год; в нынешнем году появятся шесть эстампов, из которых три уже готовы
и вскоре должны выйдти. Вот их содержание: а) [1]Сельская сходка; б) [2]Чигиринские дары; в)
[3]Ландшафт в окрестностях Киева. Рисунки делаются самим г[осподином] Шевченко, хорошо
знающим малороссийскую природу, историю и старину, и гравируются на меди. Лит. газ., 1844,
19 окт., № 41, с. 694. 1 Повідомлення про видання «Живописной Украины» були вміщені також

у петербурзьких часописах «Русский Инвалид» (1844, 15 жовт., № 232) та «Tygodnik Petersburski»
(1844, 5/17 груд., № 95).

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/137961.html

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/138742.html

3. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/137039.html

2.1.77 30 січня 1858 року (запис не рукою Шевченка) (2008-01-30 12:00)

30 [января]

Любимая и многоуважаемая Катерина Борисовна!
Я сам принес вам книги, и принес их с тем, чтобы вы их прочитали. Но вы, не прочитавши их,
прислали мне назад. Как объяснить мне ваш поступок? Он ставит меня решительно в тупик,
особенно, если принять в соображение наш сегоднешний разговор. Уж не ответ ли это на мое

предложение? Если это так, то я прошу вас высказать мне его яснее. Дело слишком для меня

важно. Я вас люблю и говорю это вам прямо, без всяких возгласов и восторгов. Вы слишком

умны для того, чтобы требовать от меня пылких изъяснений в любви, я слишком люблю и уважаю

вас, чтобы употреблять в дело пошлости, так принятые в свете. Сделаться вашим мужем для

меня величайшее счастье и отказаться от этой мысли будет трудно. Но если судьба решила иначе,
если я имел несчастие не понравиться вам и если возвращенные мне вами книги выражают отказ,
то, нечего делать, я должен покориться обстоятельствам. Но во всяком случае ни чувства мои, ни
уважение к вам не изменятся, и если вы не можете или не хотите быть моей женою, то позвольте
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мне оставить себе хоть одно утешение — остаться вашим другом и постоянною преданностью и

почтительностью заслужить ваше доброе расположение и уважение.
В ожидании ответа, который должен решить мою участь, остаюсь преданный вам и

глубоколюбящий.

Тарас Шевченко

30 січня

«Проект» важливого для Шевченка листа від початку і до кінця написаний, імовірно, М. С.
Аленниковим. Лист мав багато в чому «діловий» характер. Аленников був юристом, згодом
присяжним повіреним. Версія про авторство М. О. Дорохової відпадає, оскільки почерки різні.

Варіанти:
Уж не ответ ли это на мое предложение? Если это так / Уж не ответ ли это на мое предложение?
Вы, может быть, не хотели мне прямо отказать. Если это так
я прошу вас / я еще раз прошу вас

Дело слишком для меня важно. / Дело это для [меня]
отказаться от этой мысли будет трудно. / отказаться от этой мысли мне будет трудно

если возвращенные мне / если присла[нные]
Но во всяком случае / а Но если б Тогда 4-5 ни чувства мои, ни уважение к вам не изменятся, и
если вы / ни чувства мои, ни уважение к вам не переменится, и я с той же преданностью
заслужить ваше доброе расположение и уважение. / заслужить если не любовь, в которой
оно и необходимо. / оно не[обходимо]

2.1.78 Спогад О. Чужбинського (2008-01-30 18:00)

* *

Случай увлек меня на Кавказ и Закавказье, где величественная природа и совершенно незнакомый
край с его диким населением поглотили все мое внимание. Я не имел вестей о Шевченке, но
везде, где находил несколько украинцев в кругу ли чиновников или в каком-нибудь полку, везде
встречал я истрепанные экземпляры «Кобзаря» и «Гайдамак» и полное, искреннее сочувствие их
автору.

А. Чужбинский, Воспоминания о Т. Г. Шевченко, стор. 12. [[1]Див. переклад]

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/spog24.htm

2.1.79 Лист В. Ладомирського М. Долгорукову про передплату «Живописной
Украины». 20 жовтня 1844 р. (2008-01-31 06:00)

№ 119. 1844 р., жовтня 20. Лист чернігівського губернського предводителя дворянства В.
М. Ладомирського чернігівському, полтавському і харківському генерал-губернатору М. А.
Долгорукову з повідомленням про передплату на естампи «Живописной Украины»
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Ваше сиятельство милостивый государь

князь Николай Андреевич!

Отношение вашего сиятельства за [1]№ 3750-м, я сообщил г.г. уездным предводителям

дворянства для приглашения г.г. дворян к подписке на периодическое издание г[осподина]
Шевченка под названием: «Живописная Украина», и просил их подписку на это издание,
препроводить прямо от себя в канцелярию вашего сиятельства.
О чем доводя до сведения вашего, с отличным уважением и совершенною преданностию имею

честь быть вашего сиятельства покорнейший слуга

Василий Ладомирский

№ 834
20 октября 1844 г.
Чернигов

Его сиятельству князю Н. А. Долгорукову.

ДМШ, А-58, спр. 171/4088, арк. 9. Оригінал.
На документі напис: «Получ[ено] 11 ноября 1844 года».

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/150069.html

2.1.80 31 січня 1858 року (2008-01-31 12:00)

31 [января]

Я совершенно не гожусь для роли любовника. Она, вероятно, приняла меня за помешанного

или просто за пьяного и вдобавок за мерзавца. Как растолковать ей, что я ни то, ни другое, ни
третье и что не пошлый театральный любовник, а искренний, глубоко сердечный ее друг. Сам я

ей этого не умею рассказать. Обращуся к моему другу М. А. Дороховой. Если и она не вразумит
ее, тогда я самый смешной и несчастный жених.

2.1.81 Газета «Прибавление к харьковским губернским ведомостям». 25 жовтня 1844
р. (2008-01-31 18:00)

№ 120. 1844 р., жовтня 25. Повідомлення в «Прибавлениях к харьковским губернским

ведомостям» про видання Т. Г. Шевченком естампів «Живописная Украина»

Об издании Шевченки

Находящийся при императорской Академии художеств в С.-Петербурге классный художник

Шевченко, известный поэт-живописец, посвятив себя изучению всего достойного замечания

в пределах отечества, предпринял периодическое издание, которое будет иметь целию

изображение в картинах важнейших достопримечательностей южного края России, столь богатого
историческими воспоминаниями и разнообразными красотами природы.
Издание свое г[осподин] Шевченко назвал Живописной Украиною; оно выходить будет

отдельными выпусками в количестве 12 эстампов ежегодно, по программе, распубликованной
в столичных газетах и ведомостях. В последней половине текущего года выйдут первые шесть

эстампов, из коих три уже совершенно готовы. Они изображают: а, вид в Киеве, б, мирскую
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сходку и в, приношение даров в 1649 году от трех держав Богдану и украинскому народу.
Вследствие предложения о сем г[осподина] начальника губернии, губернское правление, от имени
его превосходительства извещает, не изъявит ли кто желания в подписке на означенное издание

г[осподина] Шевченка, которому он назначил в год за 6 гравюр первого выпуска три рубля

серебром.
Желающие могут присылать деньги прямо к его превосходительству для истребования откуда

следует и доставления им, как отпечатанных эстампов, так равно и билета на остальные три

эстампа, предназначенные к выпуску не позже будущего декабря.

Прибавление к харьковским губернским ведомостям, 1844, 25 окт., № 43.

2.2 February

2.2.1 26. О. М. БОДЯНСЬКИЙ. 25 жовтня 1844. Москва (2008-02-01 06:00)

Еге, ж еге! То дуже погано, коли чоловік почне хату ставити, а глядь, чорт-ма матеріялу. Так
і тута, пане добродію! Без грошенят та ще в Петенбурзі що-небудь робити дуже погано, а як

кажуть, часто і зусім не можна. Послав би я Вам що-небудь за Ваші книжки, але ж коли б то вони

продалися.
А тож сьогодні був у того книжника, котрому їх віддав на продаж, а він каже, що ніхто нічогісінько
не питає по цім товару. Тільки би то і продано, що штук сім-вісім усього гуртом. Не спитав

котрих: чи тих, що по копі сріблом, чи що менше. А коли й по копі, то не дуже багацько того

дива. Напишіть мені, чи нічого то, щоб тілько їх вислати, чи може, підождати до Вашого приїзду
сюди, як Ви то кажете. Тоді вже візьмете самі їх, кільки їх не буде, чи то з приплодом, чи без

приплоду.
А щодо літописі, то її я вже не маю теперечки у себе. Навісний хазяїн взяв її ік собі, побачивши, що
з нею не можна нашого брата так одурити, як би йому хотілося. Не знаю, що і як з нею започне,
знаю тільки, що за дурницю ніхто нікому не стане робити, а тим більше у Московщині.
По сій мові бувайте, пане добродію, живі та здорові! До бачення зо мною, як то кажете, у Москві.

Ваш щирий земляк

І. Бодянський

25-го окт[ября]
1844 року,
Москва.

Стороженка, чую, немає у Варшаві, а там, десь на Україні блукає.

Коментарі:

Подається за автографом: ІЛ. Ф. 92. № 70.
Вперше надруковано: Правда. — 1891. —№ 9, — С. 183 — 184, з помилковою датою— 25 жовтня
1845 р. У редакторській примітці зазначалося, що лист друкується не за оригіналом, а за списком
Шевченкового біографа. Цим, очевидно, зумовлені деякі розбіжності між текстом автографа та

текстом, опублікованим у журналі.
Дата в автографі: «25-го окт[ября] 1844 року, Москва».
Відповідь на невідомий лист Шевченка, написаний, ймовірно, не пізніше першої половини жовтня
1844 р.
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Без грошенят та ще в Петербурзі що-небудь робить дуже погано... — Очевидно, Шевченко

скаржився О. Бодянському у згаданому листі на нестачу грошей на друкування офортів

«Живописной Украины». У жовтні цього ж року він звернувся з заявою до Комітету Товариства

заохочування художників за підтримкою, яка дала б «...возможность отпечатать первые два

выпуска, состоящие из шести эстампов, в количестве 600 экземпляров...» (див.: Т. Г. Шевченко :
Документи та матеріали до біографії. — С. 56 — 57).
Послав би я Вам що-небудь за Ваші книжки, але ж коли б то вони продали ся — Йдеться про

видання: Тризна: Т. Шевченка. Спб., 1844, та — Гамалія : Соч. Т. Шевченки. — Спб., 1844. — В

типографии М. Ольхина, які О. М. Бодянський на просьбу Шевченка (див. [1]листи Шевченка за

6-7 травня та [2]29 червня 1844 р.) віддав на комісію в контору журналу «Москвитянин».
...чи тих, що по копі сріблом, чи що менше. — Див. коментар до листа О. М. Бодянського [3]від
9 липня 1844 р.
А щодо літописі... — із рукописом історичної праці [4]Самійла Величка (бл. 1670 р. — після

1728 р.) «Летопись событий в Юго-западной России в XVII веке» (т. 1 — 4. — К., 1848 — 1864)
Шевченко вперше познайомився, мабуть, ще в лютому 1844 р., коли був у О. М. Бодянського

в Москві. Пізніше, в 1845 — 1846 рр., власник цього рукопису М. П. Погодін передав його до

Київської археографічної комісії (над підготовкою його до друку працював М. Костомаров), і
Шевченко мав добру нагоду читати цю цінну історичну працю (див.: Спогади П. Куліша: Новь.
— СПб., 1885 — Т. IV. — № 18. — С. 66-67).
Навісний хазяїн взяв її ік собі... — Йдеться про Погодіна Михайла Петровича (1800 — 1875),
російського історика, журналіста, публіциста, академіка Петербурзької АН із 1841 р. Рукопис С.
Величка був куплений Большаковим для М. П. Погодіна на аукціоні у Москві в 1840 р. у любителя
давніх пам’яток Лаптева. Передавши [5]«Летопись...» О. М. Бодянському для опублікування його
в «Чтениях в имп. Обществе истории и древностей Российских при Московском университете»,
М. П. Погодін хотів одержати за це 200 друкованих примірників цієї праці, «Московское общество

истории и древностей российских» відхилило такі умови. М. П. Погодін забрав рукопис (див.:
Барсуков Н. Жизнь и труды М. П. Погодина. — СПб., 1889. — кн. VII — С. 150 — 152).
Збереглися два листи-записки М. П. Погодіна до О. М. Бодянського від 1 і 12 червня 1844 р., які
стосуються рукопису С. Величка. «Услышав о Вашем отъезде в Малороссию, я не могу оставить
у Вас моей Малороссийской летописи и подвергать эту единственную вещь опасностям дороги,
переезда или огня», — писав він 1 червня 1844 р. (див.: ІЛ. — Ф. 99№ 90/1453. Арк. 185 — 188).
Лист від 12 червня опублікований в «Чтениях в имп. Обществе истории и древностей Российских
при Московском университете (М., 1884. — Кн. 3. — С. 4).
До бачення зо мною, як то кажете, у Москві. — Лист, в якому Шевченко писав про свій намір

зустрітися з О. М. Бодянським, не зберігся. Шевченко відвідав О. М. Бодянського 28 — 30
березня 1845 р., по дорозі в Україну.
Стороженка, чую, немає у Варшаві, а там, десь на Україні блукає. — Стороженко Андрій

Якович (1791 — 1858) — літератор, історик, власник колекції історичних документів. Про

А. Я. Стороженка Шевченко згадував у листі до О. М. Бодянського від 29 червня 1844 р.
Серед «известнейших ученых-малороссиян» прізвище А. Я. Стороженка також у рекламному

повідомленні про видання Шевченком «Живописной Украины» у газ. «Северная пчела» за 25
серпня 1844 р. (див.: Тарас Шевченко: Документи та матеріали до біографії. — С. 50).
Стороженко вже в 40-х роках мав багато архівних матеріалів, які збирався використати для

написання праці з історії України. Однак задум його не здійснився (див.: С. Н. Очерк

литературной деятельности А. Я. Стороженка // Киевская старина. — 1886. — № 8. — С. 3).
О. М. Бодянський в одному з листів до А. Я. Стороженка цікавився його колекцією українських

письмових пам’яток (див.: Киевская старина. — 1886. — № 10. — С. 315).
У Варшаві А. Я. Стороженко перебував на службі з 1832 по 1850 рр. як голова слідчої комісії,
сенатор внутрішніх та духовних справ (див.: Модзалевский В. Малороссийский Родословник —
Т. IV. — С. 785 — 787).
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1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/138816.html

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/141834.html

3. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/142881.html

4. http://litopys.org.ua/velichko/vel.htm

5. http://litopys.org.ua/velichko/vel.htm

2.2.2 1 лютого 1858 року (2008-02-01 12:00)

1 февраля

Получил письмо от М. С. Щепкина с двумястами рублей и с самой сердечной готовностию

переселить мою прекрасную невесту в Харьков. Он желает знать ее условия, а она не желает

свидания со мной. Но так как это свидание не любовное, а деловое, то оно и необходимо.
Делать нечего, принимаюсь опять за послание.

1 лютого

Получил письмо от М. С. Щепкина... — Цей лист не зберігся. Його зміст частково відомий з

листа Шевченка до М. С Щепкіна від 3 лютого 1858 р.
...принимаюсь опять за послание. — Йдеться, напевно, про лист до К. Б. Піунової, який
Шевченко готував на основі «проекту», записаного в щоденник [1]30 січня 1858 р.

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/153322.html

2.2.3 Екзаменаційний список. 29 жовтня 1844 р. (2008-02-01 18:00)

№ 121. 1844 р., жовтня 29. Екзаменаційний список учнів натурного класу Академії мистецтв

Список

учеников императорской Академии художеств, получивших №№ за рисунки по рисовальному

экзамену, происходившему сего октября 29 числа 1844 года

С натуры

1. Сорокин
2. Захаров
3. Ковригин
4. Капков
5. Станкевич
6. Горонович
7. Григорович
8. Кунилакис
9. Шильцов

10. Горецкий
11. NB
12. Варнек
13. Козлов
14. Федоров
15. Скосырев
16. Стречков
17. Славянский
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18. Щетинин

19. Федоров Сер[гей]
20. Садовников
21. Чарушин 1 22. Юнг 23. — 24. Петцольд 25. Ершов 26. — 27. Оглоблин 28. Мохов 29.
Могутов 30. Урандин 31. Кузнецов 32. Егорченков 33. Шевченко 2 34. Баскаков 35. Дерикер 36.
Трейлебен 37. Шведе 38. Краузольд 39. Клеменц 40. Гофет 41. Ковшенков Ив. 42. Матвеев 43.
Завадский 44. Соколов Пав[ел] 45. Соболе[н]ков 46. Боржевский 47. Шумахер 48. — 49. Ульянов
50. Бейдеман 51. Горностаев 52. Антонов ЦДІА СРСР (тепер РДІА), ф. 789, оп. 19, спр. 730,
арк. 52, 52 зв. Оригінал. 1 Зберігся також малюнок Д. Я. Чарушина (Науково-дослідний музей

Академії мистецтв у Ленінграді), оцінений номером двадцять першим. 2 Малюнок Шевченка,
виконаний на цьому екзамені, [1]«Натурщик з палицею», зберігається в ДМШ.

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/128770.html

2.2.4 Офорти. Листопад 1844 р. (2008-02-02 06:00)

[1] [2]

Старости. Папір, офорт 18×25,6; 23,8×29,9; (26,8×35,2). [Пб.]. [Н. п. XI] 1844.

[3]
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http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7095.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev7095.htm
http://kobzar.univ.kiev.ua/draws/description/95.html

Під зображенням зліва підпис автора і дата: Шевченко 1844.
Посередині назва: ΣТАРΩΣТЫ, нижче— ця ж назва, повторена французькою мовою. Зліва від неї
— пояснювальний текст Шевченка до офорта: Покохавшись лито чито два парубокъ здивчиною,
роспизнавше и уподобавше одно другого, парубокъ додивчининого батька и матери посыла

Старостивъ, людей добромовыхъ и натаку ричъ дотепныхъ; колы батько й маты побласловлять,
то дивчина перевязавше старостамъ рушныки черезъ плечи, подае зарученому своему на тарильци,
або крамну, або самодильну хустку.
Справа від назви — цей же текст, повторений французькою мовою.
Дата виконання офорта уточнена на підставі [4]листа Шевченка до Я. Г. Кухаренка від 26.ХІ 1844
р.

Видубецький монастир у Києві. Папір, офорт 17,1×24,2; 20,1×26,5; (36,1×41). [Пб.]. [Н. п. XI]
1844.

[5]

http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7097.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev7097.htm
http://kobzar.univ.kiev.ua/draws/description/97.html

Під краєвидом зліва підпис автора і дата: Шевченко 1844. Справа від підпису назва: Выдубецкій
монастырь \\ у Кыеви. Поруч назву повторено французькою мовою.
Рисунок з натури, використаний для офорта, — див. № 81.
Дата виконання офорта уточнена на підставі [6]листа Шевченка до Я. Г. Кухаренка від 26.ХІ 1844
р.
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1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/F3d_KmiMeyJOw2oClyefCQ?feat=embedwebsite

2. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/1XNwEuAhgSc1NK_t2RXG2Q?feat=embedwebsite

3. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7095.htm

4. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/159093.html

5. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7097.htm

6. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/159093.html

2.2.5 2 лютого 1858 року (неділя) (2008-02-02 12:00)

2 [февраля]

Дело мое не так плохо, как я думал. Она приняла мое внезапное предложение за театральную

сцену. Настоящая актриса, она во всем видит свое любимое искусство, даже во мне она открыла
сценического артиста тогда, когда я менее всего был похож на актера. Я действительно тогда

был похож на помешанного или, скорее, на пьяного, а она, бедняжка, приняла меня за лицедея.
Но перемелется — мука будет.
Все это объяснил мне ее отец, который явился на мое приглашение по поводу письма Михайла

Семеновича. Старик не высказал прямо своего мнения насчет моего сватовства, но согласился

со мною, что ей необходимо чтение, и взял у меня «Губернские очерки» и несколько ливрезонов

Гогарта. Добрый знак.
В заключение спектаклей дана была драма «Парижские нищие». Роль Антуанетты исполнила она,
и исполнила лучше, нежели в первый раз, но я не аплодировал. А почему, и сам не знаю. Мне

казалось, она выше всяких аплодисментов. Но я этого никому не сказал.

2 лютого

«Губернские очерки»— твір М. Є. Салтикова-Щедріна, опублікований у 1856 — 1857 рр. у журналі
«Русский вестник».
Ливрезон (франц.) — видання, твори, випуск.
Гогарт (Хогарт Уїльям; 1697 — 1764) — англійський художник і теоретик мистецтва, відомий
як майстер сатиричного побутового жанру; викривав недоліки, моральний розклад аристократії

та буржуазії, підкупність парламентських виборів (серії «Кар’єра повії», 1731; «Кар’єра гультяя»,
1735; «Проповідь», 1736; «Модний шлюб», 1745; «Вибори», 1755 — 1758). Гравюри видавались

окремими серіями і були широко відомі на батьківщині У. Хогарта та в інших країнах.
«Парижские нищие» — мелодрама французького драматурга Теодора Барр’єра (1825 — 1877) за
романом Е. Сю. Перекладена російським актором Александринського театру і перекладачем

Федором Олексійовичем Бурдіним (1827 — 1887).

Варіанти:
приняла мое внезапное предложение / приняла мое предложение
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2.2.6 Запис Комітету Товариства заохочування художників. 30 жовтня 1844 р.
(2008-02-02 18:00)

№ 123. 1844 р., жовтня 30. Запис у журналі засідання Комітету Товариства заохочування

художників про надання Т. Г. Шевченкові допомоги у виданні естампів «Живописной Украины»

Журнал

заседания Комитета Общества поощрения художников

30-го октября, 1844 года № 2.

Присутствовали: Г[осподин] вице-председатель Ф. И. Прянишников
гг. члены: А. П. Сапожников
П. А. Дурново
А. И. Сабуров
князь В. В. Кочубей
и М. Д. Резвой

[...] 2. Читано прошение бывшего воспитанника Общества Тараса Шевченки об оказании

ему пособия по случаю предпринятого им издания «Живописной Украины» с предложением

представить Обществу 100 экземпляров этого издания. Комитет, с одной стороны, не признавая
нужным приобрести означенное число экземпляров, по неимению в виду никакого для них

употребления, но с другой стороны, находя, что труд г[осподина] Шевченки и самое предприятие

его заслуживает некоторого поощрения, положил выдать ему единовременно триста рублей

ассигнациями безвозмездно, с тем, чтобы он по выпуске первой тетради, представил один

экземпляр оной в Общество.

ЛДІА, ф. 448, оп. 1, спр. 204, арк. 5, 5 зв. Оригінал.

Див. лист до Товариства: http://community.livejournal.com/ua kobzar/151500.html

2.2.7 Портрети російських полководців. 1844 р. (2008-02-03 06:00)

«Російські полководці». 12 портретів. [Пб. 1844.]

[1]
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Портрети виконані Шевченком для книги М. Полевого «Русские полководцы или жизнь и

подвиги российских полководцев, от времен императора Петра Великого до царствования

императора Николая I», виданої К. Жернаковим в Петербурзі 1845 року. Цензурний дозвіл на

друкування книги даний 2 квітня 1845 року.
В передмові до видання зазначено: «Портреты рисованные известным художником, Т. Г.
Шевченко, и... сняты с известных оригиналов, хранящихся у потомков Русских полководцев, в
Зимнем дворце русских царей и в общественных заведениях.»
Оригінали не знайдені. Вміщені у виданні гравюри на метлі англійського художника Джона-Енрі
Робінсона, надруковані в Лондоні, очевидно, дуже близькі до оригіналів, про що говорить і В. Г.
Бєлінський в рецензії на це видання: «Портреты очень хороши по отделке и, должно быть, очень
сходны с теми, с которых сняты» (В. Г. Белинский, ПСС, Т.IX, М., 1955, С. 131).
В описі кожного портрета дано розмір самого зображення; розмір аркушів видання — 27,2×17,6.

Портрет Петра I. Гравюра, 1844.

[2]

В передмові до видання зазначено: «Портрет Петра Великого взят с известной картины

Лакруа, но поверен маскою, снятою с Петра Великого и хранящейся в Академии художеств»
(стор. XI).
Гравюра (14,5×12,3) з оригінала Шевченка вміщена перед першою сторінкою видання.

Портрет Б. П. Шереметева. Гравюра, 1844.
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[3]

Гравюру (11,5×8,9) див. там же, між стор. 32-33

Портрет О. Д. Меншикова. Гравюра, 1844.

[4]

Гравюру (11,5×9,5) див. там же, між стор. 56-57.
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Портрет Б. X. Мініха. Гравюра, 1844.

[5]

В передмові до видання зазначено: «Портрет Миниха списан с портрета, находящегося в

С.-Петербургском Петров-Павловском Немецком Училище» (стор. XI). Гравюру (11,5×9,3) див.
там же, між стор. 82-83.

Портрет П. О. Румянцева. Гравюра, 1844.
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[6]

Гравюру (11,5×9,8) див. там же, між стор. 116-117.

Портрет Г. О. Потьомкіна. Гравюра, 1844.

[7]

Гравюру (10,7×9,5) див. там же, між стор. 144-145.

868



Портрет О. В. Суворова. Гравюра, 1844.

[8]

В передмові до видання зазначено: «Портрет Суворова с единственного портрета его, писанного
с натуры Саксонским живописцем Шмитом; верный список оного хранится у Ф. А. Бюлера,
родитель коего пользовался особенною благосклонностью Суворова» (стор. XI); див. також

прим, до № 67.
Гравюру (11,3×10,2) див. там же, між стор. 172-173.

Портрет М. I. Голенищева-Кутузова. Гравюра, 1844.
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[9]

Гравюру (11,5×10,8) див. там же, між стор. 198-199.

Портрет М. Б. Барклая де Толлі. Гравюра, 1844.

[10]

Гравюру (10,5×11,5) див. там же, між стор. 230-231.
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Портрет П. X. Вітгенштейна. Гравюра, 1844.

[11]

Гравюру (11,1×9,8) див. там же, між стор. 256-257.

Портрет І. І. Дибіча. Гравюра, 1844.

[12]
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Гравюру (11,1×10) див. там же, між стор. 284-285.

Портрет І. Ф. Паскевича. Гравюра, 1844.

[13]

Гравюру (13,7×12,3) див. там же, між стор. 306-307.

1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/V64EYHfUcoiM6eV8Zhp38A?feat=embedwebsite

2. http://kobzar.univ.kiev.ua/draws/description/98.html

3. http://kobzar.univ.kiev.ua/draws/description/99.html

4. http://kobzar.univ.kiev.ua/draws/description/100.html

5. http://kobzar.univ.kiev.ua/draws/description/101.html

6. http://kobzar.univ.kiev.ua/draws/description/102.html

7. http://kobzar.univ.kiev.ua/draws/description/103.html

8. http://kobzar.univ.kiev.ua/draws/description/104.html

9. http://kobzar.univ.kiev.ua/draws/description/105.html

10. http://kobzar.univ.kiev.ua/draws/description/106.html

11. http://kobzar.univ.kiev.ua/draws/description/107.html

12. http://kobzar.univ.kiev.ua/draws/description/108.html

13. http://kobzar.univ.kiev.ua/draws/description/109.html

2.2.8 3 лютого 1858 року (2008-02-03 12:00)

3 [февраля]

Ниночка Пущина именинница. Вчера я уведомил Пиунову об этом с намерением увидеться и

поговорить с нею, но политика мне не далась. Возлюбленная моя явилась, поздравила именинницу
и через полчаса уехала, и [я] успел, и то уже в передней, пожать и поцаловать ее руку и не
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проговорить ни слова. Лукавое создание! Теперь я тебе не западню, а капкан поставлю.
Посмотрим, кто кого перехитрит?
Тут же при ней прочитал я вслух уже напечатанную статейку собственного изделия о ее бенефисе.
Быть может, ей не понравилось мое нельстивое рукоделье, и она поторопилась уехать. Да не

плюнуть ли мне на эту сердечную затею? Не плюй в колодязь, придется воду пить.

3 лютого

...уже напечатанную статейку собственного изделия... — Стаття [1]«Бенефис г-жи Пиуновой,
января 21, 1858 года», надрукована в «Нижегородских губернских ведомостях» 1 лютого 1858 р.,
містила й окремі критичні зауваження.

Варіанти:
поцаловать ее руку и не проговорить ни слова. / поцаловать ее руку, не [проговорив?]
прочитал я вслух уже напечатанную статейку / прочитал я уже напечатанную статейку

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev508.htm

2.2.9 Лист С. Муханова з проханням надіслати естампи «Живописной Украины». 3
листопада 1844 р. (2008-02-03 18:00)

№ 124. 1844 р., листопада 3. Лист харківського цивільного губернатора С. М. Муханова до

канцелярії чернігівського, полтавського і харківського генерал-губернатора з проханням надіслати

естампи «Живописной Украины» Т. Г. Шевченка

3 ноября 1844 года

№ 14750

В канцелярию г. черниговского,
полтавского и харьковского генерал-губернатора

Получив письмо от находящегося при Императорской Академии художеств классного художника
1 Шевченка, в коем он просит, чтобы с требованиями о высылке выпускаемых им картин под

названием «Живописной Украины» обращаться в канцелярию г. черниговского, полтавского

и харьковского генерал-губернатора, я препровождаю при сем три рубля серебром и билет,
полученный от Шевченка, покорно прося канцелярию, доставить мне последние три эстампа

по выпуске их, так как первые три уже мною получены. Генерал-майор Муханов Правитель

канцелярии Павловский ДМШ, А-58, спр. 171/4088, арк. 7. Оригінал. На документі дописано: «С
препровождением 3-х р[ублей] сер[ебром] и билета» та «получ[ено] 5 ноября 1844 года. Харьков».
1 У тексті помилково «чиновника». Відповідь на лист: http://community.livejournal.com/ua
kobzar/148995.html

2.2.10 Кнопки (2008-02-04 06:00)

Кнопки спільноти [ LJ User: ua kobzar ], які можна розмістити у своїх «профілях» та

повідомленнях:
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[1]
код:

[2]
код:

<a href=”http://community.livejournal.com/ua kobzar/profile” tar-
get= blank><img src=”http://litopys.org.ua/pics/ua ko 1.gif”alt=”Тарас Шевченко. Шевченківські

читання” width=80
height=15 border=0></a><a href=”http://community.livejournal.com/ua kobzar/profile” target=
blank><img src=”http://litopys.org.ua/pics/ua ko 2.gif” alt=”Тарас Шевченко. Шевченківські

читання” width=80 height=15 border=0></a>

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/profile

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/profile

2.2.11 4 лютого 1858 року (2008-02-04 12:00)

4 [февраля]

Лучше хоть что-нибудь, нежели ничего.
Другой день нет спектаклей, бедных нижегородских спектаклей. И будто чего-то необходимого

недостает.

4 лютого

Другой день нет спектаклей... — Перерва в театральних виставах була викликана початком

Великого посту.

2.2.12 27. Я. Г. КУХАРЕНКО. 2 листопада 1844. Станиця Уманська (2008-02-04 18:00)

Брате! курінний товаришу, Тарасе Григоровичу! Де ти в Бога взявся? Год цілий, як я прошу

письменно своїх Черників, щоб дали мені про тебе звістку: де ти дівся, або де живеш? Але хоть

би одно слово об тобі од їх получив. Тепер бачу, що ти живий і що в Пітері обритаєшся. Спасибі
тобі, брате рідний! що згадав єси мене. Скажи мені про себе трохи більше: як ти тепер живеш і

при чому?
Чи ви вже з’їздили з Бориспольцем на білому коневі в дріжках до чужоземців? А я між тим

порадую Харківську громаду: що ти охляп, незанузданою бідою приїхав з того світа в Пітер.
Що ти, брате, думаєш, з «Побитом» — напиши мені по правді, а я не тілько «Побит», готов і

душу свою послать до тебе. Ждучи од тебе письма, на дозвіллі напишу ще.
Поклонись від мене панам: Тихорському, Ельканові і Гулакові.
Напиши, де Тихорського хватер, може, прийдеться писнути й йому коли-небудь.
Прощай, брате! Смашно цілую тебе. Твій поки світ-сонця

Яцько Кухаренко.
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2 ноября

1844,
с. Умань.

Пишіть до мене:
в с. Щербиновскую

Войска Черноморского.

Коментарі:

Подається за автографом: ІЛ. Ф. 77. № 124. С. 66.
Вперше надруковано: Киевская старина. — 1897. — № 3. — С. 452 — 453, з пропусками окремих
слів.
Дата в автографі: «2 ноября 1844, с. Умань».
Відповідь Шевченка — лист від 26 листопада 1844 р. з Петербурга.

Кухаренко Яків Герасимович (1800 — 1862) — український письменник і етнограф, автор п’єси
[1]«Чорноморський побит на Кубані між 1794 і 1796 роками» та кількох етнографічних нарисів.
Наказний отаман Чорноморського козацького війська.
Як випливає із Шевченкового листа до Я. Кухаренка, написаного у квітні 1854 р., познайомилися
вони «трохи чи не... чотирнадцять» років тому, тобто в 1840. Шевченко вже з перших років

свого знайомства з Кухаренком виявляв до нього щиру симпатію й повагу і як до людини, і
як до письменника, що писав про українське козацтво. Шевченко дуже схвально оцінив п’єсу
«Чорноморський побит» (Куліш П. Несколько предварительных слов // Основа. — 1861. — Кн.
XI. — С. 3). У 1842 р. звертався до цензури за дозволом на публікацію цієї п’єси (див. листи

Шевченка до Я. Кухаренка, написані [2]30 вересня 1842 р. та в кінці [3]лютого 1843 р.), радив
поставити її на сцені аматорського гуртка українських студентів Медико-хірургічної Академії в
Петербурзі.
Із листування між письменниками збереглося 12 листів Шевченка і 7 Я. Кухаренка.
Год цілий, як я прошу письменно своїх Черників, щоб дали мені про тебе звістку... — Йдеться

про земляків Я. Кухаренка. — братів Єлисея Денисовича та Івана Денисовича Черників, що
навчалися в Академії мистецтв у Петербурзі. У листі-відповіді Шевченко писав: «З поганими

отими черкесами я частенько отут зустрічався, але про тебе ні один нічого мені не казали, хоч я
їх і розпитував».
Чи ви вже з’їздили з Бориспольцем на білому коневі в дріжках до чужоземців? — Шевченко,
очевидно, писав Я. Кухаренкові про свій намір разом з П. Бориспольцем поїхати до Італії

для продовження своїх художніх студій. Борисполець Платон Тимофійович (1805 — 1880) —
український художник; разом із Шевченком навчався в Академії мистецтв. 1844 р. виїхав в Італію
для вдосконалення у живописному мистецтві власним коштом. Про знайомство Я. Кухаренка з

П. Бориспольцем під час його приїзду 1843 р. до Петербурга разом з дружиною і синами свідчить

Шевченків лист від 16 квітня 1854 року: «...сини-соколи твої, де вони тепер повертаються? ...То ти
їм нагадай, коли сам здоров згадаєш, як ми з Бориспольцем з вами попрощалися, не доїжджаючи
Александровського корпусу».
А я між тим порадую Харківську громаду... — Серед харківських знайомих Кухаренка були відомі

українські письменники і вчені — [4]М. І. Костомаров, І. І. Срезневський, А. Метлинський, О.
Корсун та ін. «Перші знайомства Кухаренка почалися десь у середині тридцятих років, цебто якраз
перед початком його письменницької діяльності. На це вказує Недоборовський «Н. И. Костомаров
был знаком с Кухаренком еще в Харькове с молодых лет, бывши еще студентом Университета»
(Мои воспоминания 193), що приблизно було зазначеного вище часу. Мабуть тоді само почалися

знайомства з іншими харківськими українцями і зав’язалося листування» (див.: В. Д.-ський. Я.
Г. Кухаренко як літературний діяч. — Червоний шлях. — 1928. — № 5. — С. 111). В архіві І. І.
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Срезневського знаходились окремі твори Я. Кухаренка, які він сподівався надрукувати в якомусь

із тодішніх харківських видань.
Близькі стосунки Я. Кухаренка з А. Метлинським підтверджує і лист Шевченка до Я. Кухаренка
від 16 квітня 1854 р., в якому Шевченко просить кланятися А. Метлинському, якщо буде йому

писати.
Що ти, брате, думаєш з «Побитом...» — Йдеться про п’єсу «Чорноморський побит на Кубані між
1794 і 1796 роками», написану 1836 р., вперше надруковану в журн. «Основа» (1861. — № 11). На
це запитання Шевченко відповідав: «На різдвяних святках наші земляки отут компонують театри
у Медицинській академії. Так я думав, щоб ушкварить твій Чорноморський побут, але тепер уже
пізно, а якби ти його звелів переписать гарненько та прислав к великодню, то б це так». П’єса у
згаданому театрі не була поставлена.
Тихорський Микола Якимович (1856 — 1871) — російський і український письменник і критик,
співробітник журналів «Сын отечества», «Маяк», «Иллюстрированная газета». У своїх статтях

відгукнувся на появу нових творів в українській літературі, написав [5]рецензію на «Гайдамаки.
Поема Т. Шевченка. — Спб., 1841» у журналі «Маяк» (1842. — № 8). У статті «До пана

Основ’яненка» (Маяк. — 1843. — Т. X. — Відд. IV) М. Я. Тихорський подав дуже цінні для

біографії письменників свідчення, що безпосередньо відтворюють живу атмосферу спілкування

між Шевченком і Кухаренком, показують їх спільний інтерес до історії українського козацтва.
Елькан Олександр Львович (1802 — 1868) — перекладач Головного управління шляхів, фейлетоніст
і театральний критик (співробітничав у газетах «Северная пчела», «Санктпетербургские
ведомости» та ін. періодичних виданнях). Шевченко познайомився з ним на початку 40-х років.
Про досить близькі товариські стосунки, що склалися між Шевченком і Ельканом, людиною

надзвичайно цікавою і відомою в Петербурзі (Див.: От Триумфальных ворот до Выборгской

заставы он почти в каждом доме известен // Пушкин и его современники: Материалы и

наследования. Вып. XXIX — XXX, Петроград, 1918. — С. 108 — 110) свідчать досить часті згадки
про нього у листах Шевченка (до Я. Кухаренка від 31 січня 1843 р., до С. С. Гулака-Артемовського
від 1 липня 1852 р.), у щоденнику (запис від 3 квітня 1858 р.), у повісті [6]«Художник». 7 березня

1843 р. О. Л. Елькан передав до Петербурзького цензурного комітету рукопис поеми Шевченка

[7]«Гамалія», а [8]9 березня одержав його. О. Л. Елькан листувався з Я. Кухаренком і, очевидно,
саме він повідомив його про Шевченкове заслання.
Гулак-Артемовський Семен Степанович (1813 — 1878) — український композитор, соліст

Маріїнського театру в Петербурзі (1842 — 1864) та Великого театру в Москві (1864 — 1865),
двоюрідний брат українського поета П. П., Гулака-Артемовського. 1862 р. за власним лібретто

написав першу українську оперу «Запорожець за Дунаєм».
З Шевченком познайомився на початку 40-х років і відтоді підтримував з ним дружні стосунки.
Присвятив Шевченкові пісню «Стоїть явір над водою». З листування між друзями збереглося 4
листи Шевченка і 1 лист С. С. Гулака-Артемовського.

* *

Станиця Уманська з червня 1934 року носить назву [9]Ленінградська. Під час Голодомору, восени
1932-го станиця була занесена на «чорну дошку», що призвело до масової смертності жителів. 1933
року, за прикладом повністю висланих станиць Полтавської, Медведівської та Урупської, з неї було
наказано вислати на північ СРСР та до Казахстану 1200 господарств. Новими жителями стали

переселені разом із сім’ями військовослужбовці з Білоруського та Ленінградського військових

округів.

[10]Яків Кухаренко, у майбутньому наказний отаман Чорноморського козацького війська, жив у

станиці між 1842 та 1851 рр.

1. http://litopys.org.ua/dramukr/dram07.htm

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/106642.html
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3. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/110264.html

4. http://litopys.org.ua/kostomar/kos.htm

5. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/94562.html

6. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev402.htm

7. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev122.htm

8. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/112016.html

9. http://www.leningradskaya.org/

10. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/110264.html

2.2.13 28. В. М. РЄПНІНА. 8 листопада 1844. Яготин (2008-02-05 06:00)

8-го ноября 1844 г., Яготнн.

Как давно мне хочется к Вам писать, мой добрый и любезный Тарас Григорьевич, и все не удается.
Днем мне никак нельзя и думать присесть к своему столу, а ночью не всегда свободна голова

от одуревающей боли. Наш друг приехал, все такой же милый и добрый, он будет стараться

для нашего дела. Я ожидаю с нетерпением его возвращения из Полтавы, куда он поехал по

несчастному случаю смерти его старшего брата. Да присылайте же билетов побольше. Я и не

хочу и думать, чтобы нам была неудача, хотя дело идет медленно. Надеемся на Бога, не станем
унывать, того советует Вам через меня Алексей Васильевич, и все пойдет хорошо.
Последнее Ваше письмецо меня очень обрадовало и тронуло. Вы знаете, как я всегда расположена
была радоваться всему хорошему в Вас; удесятерите же мою радость, соделавшись совершенно
таким, каким Вы можете быть с помощью благодати. О, зачем Вы не были в Риме при сестре

моей и при покойном ее муже. Как хорошо они жили с русскими артистами. Как бы Вашей

доброй, благородной душе светло и благодатно бы было в их обществе. Сестра моя принадлежит
к тем существам, которые не запятнали своей руки! Она проходит жизненный путь не с толпою

и при этом так доступна для всех; она свежит и возвышает приближающихся к ней! О, она
редкая женщина! Я перед нею благоговею! — Маменькина болезнь, папа расстроенное здоровье;
много того и другого совершенно расстроило наше житье. Были ужасные перестройки, Глафира
без рабочей, она рисует, но не пишет масляными красками, негде; но я надеюсь ей устроить

рабочую, и она опять примется за кисть. Весною, если приедете, то надеюсь, что увидите чудеса,
ею сотворенные.
Прощайте, мой добрый Тарас Григорьевич, да благословит Вас Бог.

Вам душею преданная

Варвара Репнина.

На четвертій сторінці:
Милостивому государю

Тарасу Григорьевичу

Шевченке

в Академию Художеств

в Петербурге.

Коментарі:

Подається за автографом: ІЛ. Ф. 92. № 294.
Вперше надруковано за цим же автографом у виданні: Листи до Т. Г. Шевченка. — С. 37 — 38.
Дата в автографі: «8-го ноября 1844 г., Яготин».
Відповідь на невідомий лист Шевченка написаний, ймовірно, в останній декаді жовтня 1844 р.
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Наш друг приехал... он будет стараться для нашего дела. — Мовиться про О. В. Капніста,
що повернувся з Швейцарії. Шевченко і В. М. Рєпніна розраховували на його допомогу як

Миргородського повітового предводителя дворянства в організації передплати на «Живописную

Украину».
...он поехал по несчастному случаю смерти его старшего брата. — С. В. Капніста.
О, зачем Вы не были в Риме при сестре моей и при покойном ее муже. — Йдеться про Є. М. та
П. I. Кривцових.
Глафіра — Г. І. Дунін-Борковська.

2.2.14 5 лютого 1858 року (2008-02-05 12:00)

5 [февраля]

Я видел ее во сне. К добру ли это? Будто бы она слепая нищая, но такая молодая и хорошенькая.
Стоит у какой-то ограды или забора и протягивает руку Христа ради. Я хотел подойти с какою-то
мелкою монетою, но она внезапно исчезла. Это продолжение роли Антуанетты. Ничего больше.
Вечером был у Татаринова. Белов и Татаринов играли в четыре руки увертюру из «Вильгельма
Телля» и из «Фрейшица», а потом некоторые вещи духовного содержания Гайдена. Божественный
Гайден! Божественная музыка!
После музыки зашла речь о театре и о таланте моей возлюбленной Пиуновой. Сначала слушал

я с удовольствием расточаемые ей похвалы, но потом так мне грустно стало, что я хотел уйти.
Что бы это значило? Не ревность ли? Глупо, нелепо ревновать актрису к зрителям, ее истинный
любовник должна быть публика, а муж — друг.
В заключение вечера хозяин прочитал нам песню Беранже, переведенную Ленским, под названием
«Старый холостяк». Мне она очень понравилась, потому, может быть, что я, если не одружуся с

моей возлюбленной артисткой, должен буду вступить в эту непочтенную категорию.

СТАРЫЙ ХОЛОСТЯК

(БЕРАНЖЕ)

Десятый час, пора на боковую,
Маланьюшка, поди ко мне, душа;
Сем, я тебя разочек поцелую...
Кухарочка, а как ведь хороша!
Мне кажется, ты видишь и по взгляду,
Что стал бодрей я в эти шесть недель...
Свари-ка мне с ванилью шоколаду

Да приготовь мою постель.

Маланьюшка, ты не дивись нимало,
Что я хочу служанкой быть любим:
Я в старину ухаживал бывало

За личком дрянь перед твоим.
Что есть любовь, пять лет не знал я сряду,
А прежних чувств все не проходит хмель.
Свари-ка мне с ванилью шоколаду

Да приготовь мою постель.

Дружочек, будь со мною без отлучки.
Ты с этих пор на кухне не слуга,
И можно ли, чтоб эти щечки, ручки
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Коптилися весь день у очага.
Я дам тебе хорошую награду,
Одену так, как лучшую мамзель...
Свари-ка мне с ванилью шоколаду

Да приготовь мою постель.

Что слышу я? Опять ответ всегдашний:
«Да полноте! Как можно! Стыд какой!»
Сударыня, я знаю ваши шашни

С Петрушкою, племянника слугой!..
В знакомстве с ним ни складу нет, ни ладу,
Того смотри, что сядешь тут на мель...
Свари-ка мне с ванилью шоколаду

Да приготовь мою постель.

Маланьюшка! Ты на мое желанье

Без дальних слов должна бы отвечать,
Вот, видишь ли, я скоро завещанье
Духовное намерен написать.
Чем приводить хозяина в досаду,
Пойми, мой друг, его благую цель...
Свари-ка мне с ванилью шоколаду

Да приготовь мою постель.

А! Наконец, мои приятны ласки...
Но... Как я слаб!.. Проклятие судьбе!..
Не плачь, душа: я не боюсь огласки
И немощен женюся на тебе.
Пожалуйста, в крови моей прохладу
Хоть как-нибудь поразогрей, мамзель...
Свари-ка мне с ванилью шоколаду

Да приготовь мою постель.

5 лютого

Бєлов Микола Олександрович— столоначальник нижньогородської палати цивільного суду. Через
брата Євгена Олександровича Белова був знайомий (особисто або заочно) з М. І. Костомаровим,
Д. Л. Мордовцем, М. Г. Чернишевським, В. Г. Варенцовим та ін. (див.: Юдин П. Е. А. Белов
// Русская старина. — 1905. — № 12. — С. 489 — 512).
...из «Фрейшица»... — «Фрейшютц» — опера німецького композитора Карла Вебера (1786 —
1826); йшла на російській оперній сцені під назвою «Волшебный стрелок».
Гайдн Йозеф (1732 — 1809) — австрійський композитор, представник віденської класичної школи.

Варіанти:
у какой-то ограды / у какой-то цер[кви?]
После музыки зашла речь / За[шла]
в эту непочтенную категорию. / в эту по[чтенную]

879



2.2.15 «Чого мені тяжко, чого мені нудно...» 13 листопада 1844 р., С.-Петербург.
(2008-02-05 18:00)

Чого мені тяжко, чого мені нудно,
Чого серце плаче, ридає, кричить,
Мов дитя голодне? Серце моє трудне,
Чого ти бажаєш, що в тебе болить?
Чи пити, чи їсти, чи спатоньки хочеш?
Засни, моє серце, навіки засни,
Невкрите, розбите — а люд навісний

Нехай скаженіє... Закрий, серце, очі.

{ [1]Коментар }

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev130.htm

2.2.16 29. ЛИСТ ПРАВЛІННЯ ХАРКІВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ. 13 листопада
1844. Харків (2008-02-06 06:00)

Министерство

Народного Просвещения

из правления

Императорского

Харьковского Университета

Господину Издателю

«Живописной Украины»,
Шевченку.

Ноября 13 дня 1844 года,
№ 2613,
Харьков.

Правление

Императорского Харьковского Университета, желая приобрести для Университета издаваемую

Вами в картинах «Живописную Украину», покорнейше просит Ваше Высокоблагородие, по выходе
в свет сказанных картин, доставлять таковые в правление Университета в двух экземплярах, за
каковое издание следующие деньги будут к Вам высылаемы за картины сего года — по получении

оных, а за продолжение издания в следующие годы — по получении годового издания.

Синдик Университета Голубинов

Секретарь Иосиф Якубинский.

Коментарі:

Подається за оригіналом: ДМШ, А — 52. Спр. 81. Ч. 6. Арк. 82.
Вперше надруковано: Україна. — 1925. — № 1/2. — С. 86 (публікація М. Новицького).
Дата в автографі: «Ноября 13 дня 1844 года, № 2613, Харьков».
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Звернення Правління Харківського університету прямо до Шевченка, а не до канцелярії

чернігівського, полтавського і харківського генерал-губернатора, дає підстави припустити, що

цьому сприяв тодішній помічник попечителя Харківського учбового округу Микола Андрійович

Цертелєв. У листі до М. А. Цертелєва від 23 вересня 1844 р. Шевченко просив його набрати

«субскрибентів у Харкові» і слати ці замовлення «в С. П. Бург в Академію художеств на ім’я
Тараса Григоровича Шевченка».
...просит... доставлять таковые в правление Университета в двух экземплярах... — Відомостей

про те, чи Шевченко надсилав «Живописную Украину» до правління Харківського університету,
немає.
...а за продолжение издания в следующие годы... — Наступного, 1845 р., Шевченко не зміг

продовжити своє видання через нестачу потрібних для друку естампів коштів.

2.2.17 6 лютого 1858 року (2008-02-06 12:00)

6 [февраля]

М. А. Дорохова сегодня репетировала предстоящий акт выпускным своим юным питомицам.
Юные питомицы в зеленых платьицах и белых пелеринках числом [23] чинно сидели на скамейках,
вроде театральных зрителей, и благоговейно внимали, как их досужие подруги исполняли на

фортепиано руколомные пьесы. Между прочим, была исполнена на двух инструментах, весьма
недурно, увертюра из «Вильгельма Телля». Потом прочитаны стихи по-французски, по-немецки,
и в заключение девица Беляева прочитала русские стихи собственного сочинения на тему —
благодарность за воспитание. Для ее возраста стихи хороши, за что я ей обещался подарить

сочинения И. Козлова, если найду в Нижнем. В заключение пропет был хором так называемый

народный гимн, и репетиция тем кончилась.
Все это обыкновенно дурно, но вот что отвратительно. В залах института, кроме скамеек и

грозного лубочного изображения самодержца, ни одной картины, ни одной гравюры. Чисто,
гладко, как в любом манеже. Где же эстетическое воспитание женщины? А оно для нее, как
освежающий дыхание воздух, необходимо. Душегубцы.
После этой театральной репетиции зашел к М[арье] А[лександровне]. Встретил у нее старого

моего знакомого, некоего г. Шумахера. Он недавно возвратился из-за границы и привез с собою

4 № «Колокола». Я в первый раз сегодни увидел газету и с благоговением облобызал.

6 лютого

...питомицы... числом... — У Шевченка число випускниць пропущено; має бути — 23
(Нижегородские губернские ведомости. — 1858. — 1 марта).
...девица Беляева... — Беляева Катерина Львівна, закінчивши курс навчання в Маріїнському

інституті шляхетних дівчат із золотою медаллю, склала іспит на домашню вчительку і

тривалий час працювала в підготовчому класі нижньогородської жіночої гімназії (Адрес-календарь
Нижегородской губернии на 1873 год. — С. 52).
...обещался подарить сочинения И. Козлова... — Козлов Іван Іванович (1779 — 1840) —
російський поет і перекладач. На деяких творах Шевченка позначився вплив його творчості.
Обіцяючи подарувати твори І. І. Козлова К. Бєляєвій, Шевченко, очевидно, мав на увазі останнє
видання: Стихотворения Ивана Козлова : В 2 т. — СПб., 1855.
...так называемый народный гимн. — [1]«Боже, царя храни» (музика князя А. Ф. Львова, слова
В. А. Жуковського).
Шумахер Петро Васильович (1817 — 1891) — російський поет-сатирик, співробітник журналу

«Искра». Знайомство Шевченка з П. В. Шумахером відбулося в Петербурзі у 40-х роках.
Он недавно возвратился из-за границы... — Із закордонної подорожі П. В. Шумахер повернувся
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не пізніше 1855 р.; разом з дружиною він побував у Німеччині, Італії та Франції.
...привез с собою 4 № «Колокола». — «Колокол» — перша російська вільна газета, яку видавали
О. Герцен і М. Огарьов у 1857 — 1865 рр. у Лондоні й у 1865 — 1867 рр. у Женеві. У
1857 р. вийшло шість випусків газети; до дня, коли було зроблено цей запис у щоденнику, —
вісім. Ураховуючи, що головний розповсюджувач герценівських видань у Нижньому Новгороді

московський книготорговець М. М. Щепкін (син М. С. Щепкіна) був тут узимку 1857 р., можна
гадати, що вказані «4№» — це комплект з перших чотирьох випусків «Колокола». П. В. Шумахер

та М. М. Щепкін були давніми знайомими і підтримували дружні стосунки.

Варіанти:
по-французски, по-немецки / по-французски и по-немецки
В залах института, кроме скамеек и грозного лубочного изображения / Кроме скамеек и грозного

лубочного изображения

как освежающий дыхание воздух / как св[ежий]

1. http://media.pravmir.ru/mp3/gimn.mp3

2.2.18 Листи малоросійських чиновників про передплату на «Живописную Украину».
24 листопада 1844 р. (2008-02-06 18:00)

№ 126. 1844 р., листопада 24. Лист борзенського повітового предводителя дворянства К. О.
Гамалії чернігівському цивільному губернатору П. І. Гессе про передплату на «Живописную

Украину»

24 ноября 1844
№ 507

Господину, состоящему в должности
черниговского гражданского губернатора

Вследствие предложения Вашего превосходительства от 30 октября, приглашал я г.г. помещиков
и прочих дворян к подписке на издание г[осподина] Шевченка под названием «Живописная

Украина». На приглашение это титулярный советник Николай Данилович Белозерский и

артиллерии подпоручик Иван Петрович Ловцов отозвались, что они внесли деньги за означенное
издание в Черниговское дворянское собрание и получили на оное билеты; я также имею билет

на получение сего издания. Из лиц же, к которым я обращался с приглашением к подписке,
представил три рубли серебром один только титулярный советник Иван Петрович Забелла,
которые на благораспоряжение Вашего превосходительства: о высылке г[осподину] Забелле

издания Шевченки, при сем имею честь представить.

Предводитель дворянства Константин Гамалея

ЧОДА, ф. 128, оп. 1, спр. 9575, арк. 10, 10 зв. Оригінал.
На документі написи: «От предводителя дворянства Борзенского уезда»; «С препровождением 3
р. серебром за издание г. Шевченка для помещика Забеллы», №12926 / 833»; «27 ноября 1844».
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№ 127. 1844 р., листопада 24, Лист титулярного радника М. М. Чигиринцова до харківського

цивільного губернатора С. М. Муханова з проханням надіслати естампи «Живописной Украины»

Ваше превосходительство!
Милостивый государь!

При этом честь имею представить в платеж три рубля на серебро за шесть эстампов, издаваемых
классным художником Шевченко, о которых извещается в 43-м № Харьковских Губернских

Ведомостей. Эти эстампы имеют быть высланы на имя нижеподписавшегося Богодуховского

уезда в заштатный город Краснокутск.
С глубочайшим почтением и. совершенною преданностию имею честь быть Вашего

превосходительства покорнейший слуга.

Матвей Максимович Чигиринцов

титулярный советник.

Ноября 24-го дня
1844 года

Краснокутск

ІЛ, ф. I, № 415, арк. 8, 8 зв.
Інший документ свідчить, що примірник естампів «Живописной Украины» Чигиринцову надіслано
15 лютого 1845 р.

№ 128. 1844 р., грудня 2. Лист харківського губернського предводителя дворянства М.
М. Ковалевського до чернігівського, полтавського і харківського генерал-губернатора М. А.
Долгорукова з проханням надіслати естампи «Живописной Украины»

2 декабря 1844 г.
№ 784

Господину черниговскому, полтавскому
и харьковскому генерал-губернатору

Помещик Сумского уезда: капитан Пимонов, титулярный советник Павел Линтарев, поручик
Пимен Веревкин и штаб-ротмистр Свирский, изъявив желание на выписку периодического

издания Живописной Украины, издаваемой классным художником Шевченком, — представили

г[осподину] предводителю дворянства Сумского уезда и следующие за 4 экземпляра этого

издания деньги серебром 12 рублей, которые, получив при отношении предводителя, имею честь

препроводить, при сем к вашему сиятельству с покорнейшею просьбою, об отправлении их по

принадлежности и высылке означенных картин для г.г. подписавшихся.

Исправляющий должность губернского предводителя

дворянства, полковник и кавалер Ковалевский
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ДМШ, А-58, спр. 171/4088, арк. 10. Оригінал.
На документі написи: «Получ[ено] 4 декабря 1844 года» та «№1085 / 214 б».

2.2.19 26. ЛИСТ ДО Я. Г. КУХАРЕНКА. 26 листопада 1844. С.-Петербург
(2008-02-07 06:00)

Друже мій! єй-богу, й досі не знаю, що я за погань на сім світі. Сказать би ледащо, так же ні,
бо б’юсь, як овечий хвіст по... Сказать гордий, так ти ж мене знаєш. Та й після чого мені кирпу

драть? далебі я чортзна-що. Оце другий рік, як я з тобою не балакаю, друже мій, а чому? і сам не

знаю. Вертишся ти у мене всякий день на думці і на серці, а ти, може, думаєш?.. Та цур йому, не
думай, братику, про мене нічого поганого. Далебі я не поганший меж людьми.
Єй-богу, не знаю, з чого й начинать і що тобі розказувать. Був я уторік на Україні — був у

Межигорского Спаса. І на Хортиці, і скрізь був і все плакав, сплюндрували нашу Україну катової

віри німота з москалями, щоб вони переказилися.
Заходився оце, вернувшися в Пітер, гравировать и издавать в картинах остатки нашої України. На
тім тижні вийде 6-ть картин, і тобі пришлю. Я на те літо буду у Таганрозі, напиши, будь ласкав,
як там найти шлях до тебе, от набалакаємось!
На Різдвяних святках наші земляки отут компонують театр у Медицинській академії. Так я

думав, щоб ушкварить твій [1]«Чорноморський побит», але тепер уже пізно, а якби ти його звелів
переписать гарненько та прислав к Великодню, то б це так. А тепер вони розучують «Москаля-
чарівника», «Шельменка», «Сватання на Гончарівці» і мого «Назара Стодолю».
З поганими отими черкесами я частенько отут зострічаюсь, але про тебе вони ні один нічого мені
не казали, хоч я їх і розпитував. Шамрай собі хлопець, як того треба. Але воно, здається, сирота
і не пащекує собі на лихо.
Оставайся здоров, друже мій. Низенько кланяюсь твоїй жінці. Гулак і все товариство здравствує.
Хтодот, нівроку йому, в Полтаві оженився та й байдуже, а я тим часом бурлакую.
Чого ти сам собі хочеш, то й я тобі того желаю.

Т. Шевченко

1844, ноября 26,
С.П.б.

Чом ми не зострілися в Москві ту зиму? Я там проживав той самий тиждень, що й ти. Цур

йому, аж нудно згадувать.

Примітки

Подається за рукописною копією М. О. Дикарєва (ІЛ, ф. 77, № 127, арк. 20 звор.).
Вперше надруковано в газеті «Кубанские областные ведомости» (1899. — 3 квітня) з цензурною
купюрою.
Вперше введено до збірника творів у виданні: Шевченко Т. Твори: В 2 т. — СПб., 1911. — Т. 2.
— С. 349 — 350.

Був я уторік на Україні... — Мова йде про першу подорож поета в Україну, що тривала з

другої половини травня [2]1843 р. до середини лютого [3]1844 р. Шевченко побував тоді в

Києві й на Київщині, на Чернігівщині, Полтавщині, на місцях колишньої Запорозької Січі. І

всюди спостерігав безчинство й сваволю кріпосників. Особливо вразило його те, що на колишніх
землях Запорозького Коша господарювали німецькі та єврейські колоністи, яким царизм надав

великі пільги всупереч інтересам місцевого населення (див.: Багалей Д. И. Колонизация

Новороссийского края и первые шаги его по пути культуры. — К., 1889).
Межигорский Спас — Межигірський Спасо-Преображенськи монастир, заснований 988 р. біля
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Вишгорода під Києвом. У 1240 р. зруйнований монголо-татарами; відбудований у 20 — 30-х роках
XVI ст. У першій половині XVII ст. був одним з важливих осередків антиуніатської боротьби,
особливо коли ним 1616 р. керував І. Копинський. Згодом став шпиталем для пристарілих

запорожців, мав великі маєтності. В часи Шевченка у приміщенні колишнього монастиря була

Межигірська фаянсова фабрика. Межигірський монастир згадується у поемах Шевченка «Сліпий»
і «Чернець».
Хортиця — острів на Дніпрі, тепер входить у міську смугу м. Запоріжжя. Відігравав роль

важливого стратегічного пункту в боротьбі Запорозької Січі як проти агресії султанської Туреччини

і Кримського ханства, так і проти намагань польських і литовських магнатів повернути запорожців
у неволю. Тут формувались і звідси виступали у визвольні походи повстанські загони під проводом
Т. Трясила, І. Сулими, Б. Хмельницького, І. Сірка.
Заходився оце... гравировать и издавать в картинах остатки нашої України. — Йдеться про

періодичне художнє видання «Живописная Украина» (див. примітку до [4]листа до О. М.
Бодянського від 6-8 травня 1844 р.).
Я на те літо буду у Таганрозі... — У Таганрозі жив тоді Я. Г. Кухаренко, але з якихось причин
Шевченко не зміг до нього приїхати.
На Різдвяних святках наші земляки отут компонують театр у Медицинській академії. — При

Медико-хірургічній академії в Петербурзі в кінці 1844 р. аматорський гурток виставляв п’єси
«Ревізор» Гоголя, «Наталка Полтавка» і «Москаль-чарівник» І. Котляревського, «Сватання на

Гончарівці» і «Шельменко — волостной писарь» Г. Квітки-Основ’яненка, [5]«Назар Стодоля»
Шевченка, «Скупий» Мольера (див.: История Императорской военно-медицинской (бывшей
медико-хирургической) академии за 100 лет. — СПб., 1898. — С. 487; Шубравський В. Є.
Драматургія Т. Г. Шевченка. — С. 108 — 109).
З поганими отими черкесами я частенько отут зострічаюсь... — Так жартівливо поет називав

учнів Академії мистецтв, які вчились на кошти кубанського козацького війська, Єлисея Демидовича
Черника і Павла Панасовича Шамрая. Вони були добрі знайомі Шевченка і Я. Г. Кухаренка.
Шамрай— Павло Панасович Шамрай (роки народження і смерті не відомі) — вчився в одній групі

з Шевченком в Академії мистецтв, виходець з Кубані. З 1842 р. — некласний художник історичного

живопису. В 1844 р. брав участь у художньому розпису Ісааківського собору в Петербурзі, а пізніше
— собору в Катеринодарі (тепер Краснодар).
Гулак — С. С. Гулак-Артемовський. Наприкінці листа дописка Гулака-Артемовського: «Спасибі
вам, добродію, за пам’ять обо мні; нехай Вам Бог пошле здравіє і спасеніє; на враги побіду і

одолініє, і да сохранить Вас і всіх окружающих Вас от огня, меча і нашествія іноплеменников.
Амінь. Любящий Вас Семен Артемовський Гулак».
Хтодот — Ф. Л. Ткаченко.

1. http://litopys.org.ua/dramukr/dram07.htm

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/tag/1843

3. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/tag/1844

4. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/138816.html

5. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev303.htm

2.2.20 7 лютого 1858 року (2008-02-07 12:00)

7 [февраля]

Сегодня получил письмо, да еще страховое, от директора Харьковского театра. Он весьма

любезно просит меня сообщить ему условия Пиуновой и ее самое поторопить приездом. Сердечно
рад, что мне удалося это дело. Вечером пошел я обрадовать ее этим любезным письмом и

поговорить окончательно об условиях и о времени выезда в Харьков. Ее самой не застал дома,
а глупая мамаша так меня приняла, что я едва ли когда-нибудь решуся переступить порог моей
милой протеже. Необходимо прибегнуть к письменным объяснениям.
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7 лютого

Сегодня получил письмо... от директора Харьковского театра. — Лист І. О. Щербини,
надісланий як рекомендований, не зберігся; його переслано до Москви М. С. Щепкіну, який
«тотчас написал к нему и приложил репертуар Пиуновой», сказавши «все, что нужно» (Листи до

Тараса Шевченка. — С. 110).
...глупая мамаша... — Йдеться про матір К. Б. Піунової, Феону Іванівну.

2.2.21 «Заворожи мені, волхве...» 13 грудня 1844 р., С.-Петербург (2008-02-07 18:00)

Заворожи мені, волхве,
Друже сивоусий,
Ти вже серце запечатав,
А я ще боюся.
Боюся ще погорілу

Пустку руйновати,
Боюся ще, мій голубе,
Серце поховати.
Може, вернеться надія
З тією водою

Зцілющою й живущою,
Дрібною сльозою.
Може, вернеться з-за світа
В пустку зимовати,
Хоч всередині обілить

Горілую хату.
І витопить, і нагріє,
І світло засвітить...
Може, ще раз прокинуться
Мої думи-діти.
Може, ще раз помолюся,
З дітками заплачу,
Може, ще раз сонце правди
Хоч крізь сон побачу...
Стань же братом, хоч одури,
Скажи, що робити:
Чи молитись, чи журитись,
Чи тім’я розбити??!

{ [1]Коментар }

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev131.htm

2.2.22 30. В. М. РЄПНІНА. 13 грудня 1844. Яготин (2008-02-08 06:00)

13 декабря 1844 года

Бога ради, пришлите мне на первый случай хоть 100 экземпляров Вашей «Украины». Я уже
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получила за несколько денег, другие желают их, и время проходит без удовлетворения. Я получила

вчера грустные Ваши письма; да, конечно, я не забыла 9 ноября. Грустные письма сжали мое уже
сжатое сердце опасною болезнью папеньки. С будущей почтою я буду писать к Вам подробно.
Пришлите «Украину», молитесь, не унывайте, верьте в меня, не увлекайтесь дурными Вашими

знакомыми, да будет над Вами и в душе Вашей благодать святая.

Искренно преданная Вам

Варвара Репнина..

На четвертій сторінці:
Милостивому государю

Тарасу Григорьевичу

Шевченке

в Академию Художеств

в Петербурге

Коментарі:

Подається за автографом: ІЛ. Ф. 92. № 295.
Вперше надруковано: Киевская старина. — 1897. — № 2. — С. 165.
Дата в автографі: «13 декабря 1844 года».
Відповідь на листи Шевченка (не збереглися), написані ним, як можна здогадуватися з контексту
коментованого листа, наприкінці листопада — в перших числах грудня 1844 р.

...я не забыла 9 ноября. — Шевченко відзначив цей день і в дарчому написі на рукопису поеми

[1]«Тризна»: «На память 9-го ноября 1843 года княжне Варваре Николаевне Репниной». В цей

день, тобто 9-го листопада 1843 р., як свідчить В. Рєпніна [2]у листі до Ш. Ейнара від 27 січня

1844 р., вона «написала ему (Шевченкові. — Ред.) тот выговор» — записку, в якій в алегоричній

формі висловила свою стурбованість легковажною поведінкою поета, що, на її думку, дисонувала
з високим призначенням поетичної ліри Шевченка. Записку що В. М. Рєпніна цитує у згадуваному
листі до Ш. Ейнара (див.: Русские пропилеи. — С. 207).

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev123.htm

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/130078.html

2.2.23 8 лютого 1858 року (2008-02-08 12:00)

8 [февраля]

Она прислала за мной, чтобы объясниться по поводу харьковского предложения. Я, разумеется,
охотно согласился на это деловое свидание, имея в виду и любовное. Но увы! Старая ворчунья
мамаша одного шагу не ступила из комнаты, и я должен был ретироваться с одними поручениями.
Она предпочитает с отцом ехать в Харьков. Это стеснит ее денежные средства, потому что отец
должен оставить контору, от которой получает 30 рублей в месяц. Но, вероятно, мамаша и ей

навязла в зубах.
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2.2.24 27. ЛИСТ ДО Я. Г. КУХАРЕНКА. Грудень 1844. С.-Петербург
(2008-02-08 18:00)

Отамане!

Будьте ласкаві, пришліть [1]«Чорноморський побит» до мене в Академію.
Отамане, якби ти знав, що тут робиться. Тут робиться таке, що цур йому і казать. Козацтво
ожило!!!

Оживуть гетьмани

В золотім жупані,
Прокинеться доля,
Козак заспіва:
Нема в краю

Нашім ні німця...

Примітки

Подається за рукописною копією М. О. Дикарєва з неповного тепер автографа, кінець якого

не зберігся (ІЛ, ф. 1, № 77, № 127, арк. 21).
Датується за змістом листа (згадка про вистави українських п’єс аматорським театром Медико-
хірургічної академії в Петербурзі), орієнтовно: грудень 1844 р., С.-Петербург.
Лист уривається на півфразі. Очевидно, друга його частина загублена до зняття копії.
Вперше надруковано в журналі «Зоря» (1895. — № 5. — С. 88) з незначною відміною: замість
«німця» надруковано «німців».
Вперше введено до збірника творів у виданні: Шевченко Т. Твори: В 2 т. — СПб., 1911. — Т. 2.
— С. 350.

Тут робиться таке, що цур йому і казать. Козацтво ожило!!! — Йдеться про вистави українських

п’єс на сцені аматорського студентського театру Медико-хірургічної академії в Петербурзі (див.
лист до Я. Г. Кухаренка від [2]26 листопада 1844 р.).
Оживуть гетьмани... — авторемінісценція з поеми [3]«Гайдамаки».

Варіанти

Тут робиться таке, що цур йому і казать / Тут робиться ой що б і казать

1. http://litopys.org.ua/dramukr/dram07.htm

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/159093.html

3. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev117.htm

2.2.25 31. В. М. РЄПНІНА. 20 грудня 1844. Яготин (2008-02-09 06:00)

Не знаю, удасться ли мне написать к Вам хоть немного подробно, мой добрый Тарас Григорьевич.
Я сижу у папа, который все еще болен, однако ему легче. Как я уже Вам сказала в последнем моем

письме, Ваши листы произвели на меня печальное впечатление: я так радовалась Вашему полету,
но вот Вы уже опять сложили крылышки и упали всею тяжестию Вашего малодушия (не сердитесь,
все позволено искренной дружбе) на землю. Оставьте злых, глупых, гадких в покое, отводите душу,
во-первых, тем, что Бог никогда не оставляет уповающих до конца на него и призывающих его

во имя Иисуса Спасителя, во-вторых, что если Вы имеете много недоброжелателей в Петербурге
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и, может быть, и здесь, то Вы сможете считать себя счастливым, что многие честные и теплые

души желают Вам добра. Наконец, цель Ваша должна живить Вас, должна соделать Вас скупым,
рассчетливым до ее достижения. У меня рублей 800! Что это такое — капля воды в море. Не

спите, пришлите мне как можно скорее 100 эк[земпляров], а потом с помощию Божию можно

мне будет еще и еще от Вас потребовать. Я с неудовольствием слышала от брата моего, что
на днях был у него В. З[акревский], который от Вас получил письмо. Я надеялась было, что
Вы уже не в переписке с ним, я этого знакомства очень боюсь для Вас: любите, сколько Вам

угодно Кап[ниста], Бурковского, Галагана, Влад. Лукашевича: с ними все хорошее, благородное,
находящееся в Вас, разовьется более и более, Вам будет хорошо и всем Вашим искренним друзьям

радостно. С каким благоразумием и вместе с теплым сочувствием ценил Андрей Лизогуб Ваши

малор[оссийские] поэмы, и как я сожалею, что Вы не знакомы лично с ним. Обрадуйте его и всех
любителей малороссийского языка Вашей «Совой».
Что сказать Вам об Капнисте? Я его видела только мельком. Он по случаю смерти брата своего

все жил в Полтаве и на днях приехал к нам, и хотя он пробыл здесь два дня (он сегодня уезжает),
я почти что его не видела: я надеюсь, потому что надежда меня никогда не оставляет, что может
быть при первом его посещении в Яготине мне удастся с ним беседовать о многом, в числе

которого и Вы не будете из последних тем. Но пора мне оставить эти строки. Прощайте, не
унывайте, Бога ради, и ради душевного Вашего спокойствия Вы должны достичь Вашей цели.
Вперед же, и да поможет Вам Господь.

Вам душевно преданная

Варвара Репнина.
20-го декабря
1844 года.

Поздравляю с наступающим новым годом и желаю Вам от искреннего сердца все, что может

только быть для Вас хорошо и благодатно.

На четвертій сторінці:
Милостивому государю

Тарасу Григорьевичу

Шевченке

в Академию Художеств

в Петербурге

Коментарі:

Подається за автографом: ІЛ. Ф. 92. № 296.
Вперше надруковано: Киевская старина. — 1897. — № 2. — С. 165 — 166; у цій публікації

є окремі відступи від автографа: пропуски слів або дещо змінений скорочений виклад окремих

речень, не надруковано закінчення листа: «Поздравляю з наступающим новым годом и желаю

Вам от искренного сердца все, что может только быть для Вас хорошо и благодатно».
Дата в автографі: «20-го декабря 1844 года».
Відповідь на лист Шевченка, що втрачений.

Как я уже Вам сказала в последнем моем письме... — Тобто в листі [1]від 13 грудня 1844 р.
...цель Ваша должна живить Вас, должна соделать Вас скупым, рассчетливым до ее достижения.
— Йдеться про видання «Живописной Украины», з яким Шевченко пов’язував сподівання на викуп
своїх родичів із кріпацтва.
У меня рублей 800! — Можливо, власні гроші В. Рєпніної, або зібрані з передплатників

«Живописной Украины».
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...от брата моего... — Йдеться про Василя Миколайовича Рєпніна (1806 — ?). Шевченко

познайомився з ним у липні 1843 р., бував у його маєтку в с. Андріївці, а в Яготині жив у флігелі,
що належав В. М. Рєпніну. Окремі епізоди, що характеризують стосунки брата з Шевченком,
описала В. М. Рєпніна у листі до Ш. Ейнара [2]від 27 січня 1844 р. (див.: Русские пропилеи. — С.
205 — 210, 217), зокрема роботу (у січні 1844 р.) Шевченка над «Портретом дітей В. М. Рєпніна».
...был у него В. З[акревский], который от Вас получил письмо. — Йдеться про Закревського

Віктора Олексійовича (1807 — 1858). Згаданий тут лист не зберігся.
Бурковський — мабуть, мовиться про Дунін-Борковського Петра Дмитровича (1822 — 1846), що
в 1845 р. одружився з Глафірою Іванівною Псьол.
Влад. Лукашевич — Лукашевич Володимир Якимович (1813 — ?), брат Платона Лукашевича,
про стосунки Шевченка з яким є значно більше відомостей, ніж з Володимиром Лукашевичем.
Дружиною В. Лукашевича була Євдокія Іванівна Псьол (1815 — ?), старша сестра Глафіри

і Олександри Псьол. Із «Малоросійського родословника» В. Модзалевського відомо, що В.
Лукашевич «воспитывался в 1 кадетском корпусе, откуда за неспособностью по болезни к военной

службе выпущен 16 окт. 1830 г. с чином 14 класса; 26 мая 1831 г. — в канцелярии бывшего

Малороссийского военного губернатора; там же и служил в 1836 г.; коллежский регистратор (1842
— 1867); за ним в селе Мехедовке 264 души (1850); владея Мехедовкой (1867)» (Модзалевский В.
Малороссийский родословник. — К., 1912. — Т. 3. — С. 207 — 208). Про знайомство Шевченка

з В. Лукашевичем відомостей немає.
С каким благоразумием и вместе с теплым сочувствием ценил Андрей Лизогуб Ваши

малор[оссийские] поэмы, и как я сожалею, что Вы не знакомы лично с ним. — З Лизогубом

Андрієм Івановичем (1804 — 1864) Шевченко познайомився весною 1846 р. у Седневі. Про оцінку
А. Лизогубом поезії Шевченка В. Рєпніна могла знати з особистих розмов з ним, — Рєпніни

підтримували тісні стосунки з родиною Лизогубів. Крім того, у серпні-вересні 1844 р. Седнів,
маєток Лизогубів, відвідали Глафіра Псьол і батько В. М. Рєпніної. Не виключено, що саме вони
розповідали про перебування поета в Яготині, і А. Лизогуб поділився з ними своїми враженнями
від поезії Шевченка.
Обрадуйте его и всех любителей малороссийского языка Вашей «Совой». — Див. лист В. М.
Рєпніної [3]від 19 червня 1844 р. та коментар до нього.
Что сказать Вам об Капнисте?.. Он по случаю смерти брата своего все жил в Полтаве... — Див.
лист В. М. Рєпніної [4]від 25 вересня та коментар до нього.

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/160168.html

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/130078.html

3. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/141374.html

4. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/149805.html

2.2.26 9 лютого 1858 року (неділя) (2008-02-09 12:00)

9 [февраля]

После беспутно проведенной ночи я почувствовал стремление к стихословию, попробовал и без

малейшего усилия написал эту вещь. Не следствие ли это раздражения нерв?

I
ДОЛЯ

Ти не лукавила зо мною,
Ти другом, братом і сестрою

Сіромі стала. Ти взяла
Мене, маленького, за руку
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І в школу хлопця одвела

До п’яного дяка в науку.
— Учися, серденько, колись
З нас будуть люде. — Ти сказала.
А я й послухав, і учивсь,
І вивчився. А ти збрехала.
Які з нас люде? Та дарма,
Ми не лукавили з тобою,
Ми просто йшли; у нас нема
Зерна неправди за собою.
Ходімо ж, доленько моя,
Мій друже щирий, нелукавий!
Ходімо дальше, дальше слава,
А слава — заповідь моя.

II
МУЗА

І ти, пречистая, святая,
Ти, сестро Феба молодая!
Мене ти в пелену взяла

І геть у поле однесла.
І на могилі серед поля,
Як тую волю на роздоллі,
Туманом сивим сповила.
І колихала, і співала,
І чари діяла... І я...
О чарівниченько моя!
Мені ти всюди помагала,
І всюди, зоренько моя,
Ти не марніла, ти сіяла!

В степу безлюднім, в чужині,
В далекій неволі,
Ти в кайданах пишалася,
Як квіточка в полі.
Із казарми смердячої

Чистою, святою
Вилетіла, як пташечка,
І понадо мною

Полинула, заспівала,
Моя сизокрила...
Мов живущою водою

Душу окропила.
І я живу, і надо мною
Своєю Божою красою

Витаєш ти, мій херувим,
Золотокрилий серафим,
Моя порадонько святая!
Моя ти доле молодая!
Не покидай мене. Вночі,
І вдень, і ввечері, і рано
Витай зо мною... і учи,
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Учи неложними устами

Хвалити правду. Поможи
Молитву діяти до краю.
А як умру, моя святая!
Моя ти мати, положи
Свого ти сина в домовину...
І хоть єдиную сльозину

В очах безсмертних покажи.

III
СЛАВА

А ти, задрипанко, шинкарко,
Перекупко п’яна!
Де ти в ката забарилась

З своїми лучами?
У Версалі над злодієм

Набор розпустила.
Чи з ким іншим мизкаєшся

З нудьги та з похмілля?
Горнись лишень коло мене

Та витнемо з лиха,
Гарнесенько обіймемось,
Та любо та тихо

Пожартуєм, чмокнемося
Та й поберемося,
Моя крале мальована,
Бо я таки й досі

Коло тебе мизкаюся.
Ти хоча й пишалась

І з п’яними королями
По шинках шаталась,
І курвила з Миколою

У Севастополі...
Та мені про те байдуже.
Мені, моя доле,
Дай на себе надивитись,
Дай і пригорнутись

Під крилом твоїм, і любо
З дороги заснути.

Варіанти:
написал эту вещь. Не следствие ли это / написал эту вещь. До
Ти не марніла, ти сіяла! / Ти непорочною сіяла

В степу безлюднім, в чужині / не помарніла в чужині

Ти в кайданах пишалася / У кайданах пишалася

Моя сизокрила / Та любо, та мило
Не покидай мене. Вночі / а Не б Витай зо мною уночі

Витай зо мною... і учи / Не покидай мене, учи
Моя ти мати / Не кидай марне
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Набор розпустила. / а Мабуть розпустила б Дрібно розпустила

Горнись лишень коло мене / Сідай лишень коло мене

Пожартуєм, чмокнемося / Поцілуємось... Та й теє...
Коло тебе мизкаюся. / Волочуся за тобою

По шинках шаталась / По шинках таскалась

У Севастополі / Під Севастополем

З дороги заснути. / а На б 3 похмілля заснути в Навіки заснути

2.2.27 Офіційні листи з проханням надіслати естампи «Живописной Украины». 24
грудня 1844 р. (2008-02-09 18:00)

№ 129. 1844 р., грудня 24. Лист правителя канцелярії харківського цивільного губернатора до

канцелярії чернігівського, полтавського і харківського генерал-губернатора з проханням надіслати

естампи «Живописной Украины»

Декабря 24 дня 184[4] года
№ 18086

В канцелярию черниговского, полтавского
и харьковского генерал-губернатора

Канцелярия г[осподина] начальника губернии имеет честь препроводить при сем полученные

от жителя г. Краснокутска титулярного советника Матвея Максимовича Чигиринцова три

рубля серебром на выписку издания художника Шевченка под названием «Живописная Украина»,
покорнейше прося выслать означенное издание для отправления г[осподину] Чигиринцову и

уведомить о получении сих денег.

Правитель канцелярии Павловский

ДМШ, А-58, спр. 171/4088, арк. 11. Оригінал.
На документі написи: «С препровождением 3 руб. сереб[ром]»; «25 декабря 1844, Харьков»; «№
11219 / 2263».

32. КАНЦЕЛЯРІЯ ЧЕРНІГІВСЬКОГО, ПОЛТАВСЬКОГО І ХАРКІВСЬКОГО ГЕНЕРАЛ-
ГУБЕРНАТОРА. 29 грудня 1844. Харків
№ 130. 1844 р., грудня 29. Лист правителя канцелярії чернігівського, полтавського і харківського
генерал-губернатора С. Ф. Танського до Т. Г. Шевченка з проханням надіслати естампи

«Живописной Украины»

29 декабря 1844
№ 4963

Господину классному художнику, состоящему
при Императорской академии художеств Шевченку

Канцелярия черниговского, полтавского и харьковского генерал-губернатора, препровождая при
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сем к вашему высокоблагородию 18 р.1 сер[ебром], покорнейше просит вас м[илюстивый]
г[осударь] выслать ей 6 экземпляров издаваемых Вами эстампов под названием «Живописная

Украина» для вручения оных гг. подписчикам. При сем канцелярия генерал-губернатора
прилагает также у сего и билет, присланный от начальника Харьковской губернии на получение

от вас второго выпуска изъясненных эстампов. Подписал: управляющий канцеляриею С. Танский
Верно: правящий должность помощника секретарь [підпис] ДМШ, А-58, спр. 171/4088, арк. 12.
Відпуск. На документі напис: «Препровождая 15 р. сереб[ром] и билет на получение эстампов

«Живописной Украины» в С.П.Б.». 1 Замість закресленого «пятнадцать рублей». Коментарі:
Подається за відпуском: ДМШ. А — 58. Спр. 171/4088. Арк. 12. На документі є напис:
«Препровождая 18 р. серебром и билет на получение эстампов «Живописной Украины» в СПБ».
Замість закресленого в тексті «п’ятнадцять рублей» написано: «18 р.». Вперше надруковано як

лист до Шевченка у виданні: Листи до Т. Г. Шевченка. — С. 41, за машинописною копією,
що зберігається в ІЛ (Ф. 1. №450). Дата в документі: «29 декабря 1844. № 4963. Харьков».
Канцелярия Черниговского, Полтавского и Харьковского генерал-губернатора... — 30 вересня

1844 р. чернігівський, полтавський і харківський генерал-губернатор М. А. Долгоруков звернувся
до підлеглих йому керівників губерній і предводителів дворянства цих губерній з розпорядженням

сприяти організації передплати на видання «Живописной Украины» (див.: Тарас Шевченко:
Документи та матеріали до біографії. — С. 52 — 53), покладаючи на свою канцелярію завдання

бути посередником між передплатниками і видавцем: «Подписку эту не оставьте препроводить
в канцелярию мою, коею немедленно истребовано будет от издателя потребное количество

экземпляров и по получении тотчас же вышлются подписчикам отпечатанные уже эстампы...
на остальные же три эстампа, предназначенные к выпуску не позже будущего декабря месяца,
подписчики вместе с тем получат билеты» (Там само. — С. 52). ...и билет, присланный

от начальника Харьковской губернии... — Йдеться про харківського цивільного губернатора

Муханова Сергія Миколайовича (1796 — 1858). У листі до канцелярії чернігівського, полтавського
і харківського генерал-губернатора (від 3 листопада 1844 р., № 14750) С. М. Муханов писав:
«...я препровождаю при сем три рубля серебром и билет, полученный от Шевченка, покорно
прося канцелярию доставить мне последние три эстампа по выпуске их, так как первые три

уже мною получены» (Там само. — С. 58). 25 вересня 1844 р. Шевченко звертався до С.
М. Муханова з листом (тоді ж і надіслав йому перший випуск, що складався з трьох офортів)
і просив допомогти у розповсюдженні «Живописной Украины». Відгукнувшись на цю просьбу, С.
М. Муханов розпорядився надрукувати в «Прибавлениях к харьковским губернским ведомостям»
(1844. — 25 окт. — № 43) рекламне оголошення «Об издании Шевченки» (Тарас Шевченко:
Документи та матеріали до біографії. — С. 55). Танський Сергій Федорович — титулярний

радник.

2.2.28 «Гоголю». 30 грудня 1844 р., С.-Петербург (2008-02-10 06:00)

За думою дума роєм вилітає,
Одна давить серце, друга роздирає,
А третяя тихо, тихесенько плаче
У самому серці, може, й Бог не бачить.
Кому ж її покажу я,
І хто тую мову

Привітає, угадає
Великеє слово?
Всі оглухли — похилились

В кайданах... байдуже...
Ти смієшся, а я плачу,
Великий мій друже.
А що вродить з того плачу?
Богилова, брате...
Не заревуть в Україні
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Вольнії гармати.
Не заріже батько сина,
Своєї дитини,
За честь, славу, за братерство,
За волю Вкраїни.
Не заріже — викохає

Та й продасть в різницю

Москалеві. Це б то, бачиш,
Лепта удовиці

Престолові-отечеству
Та німоті плата.
Нехай, брате. А ми будем

Сміяться та плакать.

{ [1]Коментарі }

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev132.htm

2.2.29 To Gogol (2008-02-10 10:09)

Thoughts fly out, swarm by swarm,
One tightens the heart, another rends it,
yet another weeps quietly
inside it, so that even God wouldn’t hear.

Whom shall I show it to?
And who would
greet it, who would guess
a word of Greatness?
All are deaf - bent down
in irons.... in indifference...
You are laughing, and I weep,
my great friend.
What shall sprout out of this lament?
Hemlock, brother.
Free cannons won’t
roar in Ukraine again.
A father won’t slaughter again
his son, his child,
for Honor, Glory, Brotherhood
or Liberty in our land.
He won’t slaughter,
but shall rather raise him,
and sell him off, retail,
to the Muscovite. As if it were
a widow’s lepton to the Throne,
a levy on staying mute.
So be it, Brother. And we
shall laugh and weep.

12/30/1844

Translation: [ LJ User: masaccio ] 2/10/2008
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2.2.30 10 лютого 1858 року (2008-02-10 12:00)

10 [февраля]

Получил письмо от кошового батька Я. Кухаренка от 7 августа. Оно из Екатеринодара

прогулялось через Новопетровское укрепление и Оренбург и только сегодня достигло своей цели.
А все-таки лучше позже, нежели никогда. Кухаренко не знал о моей резиденции. А я не знал, как
растолковать себе его молчание. А теперь все объяснилось.
И. А. Усков из Новопетровского укрепления пишет, что у них все обстоит благополучно. Не

завидую вашему благополучию.
В. Н. Погожев пишет из Владимира, что он на днях виделся в Москве с М. С. Щепкиным и что

он ему читал наизусть какую-то мою «Пустку». Совершенно не помню этой вещи. А слышу об

ней уже не в первый раз.

10 лютого

Получил письмо от кошового батька Я. Кухаренка от 7 августа. — Див.: Листи до Тараса

Шевченка. — С. 84 — 85.
И. А. У сков... пишет... — Йдеться про лист І. О. Ускова від 7 січня 1858 р. (Листи до Тараса

Шевченка. — С. 100 — 101).
В. Н. Погожев пишет... — Лист В. М. Погожева від 5 лютого 1858 р. (Листи до Тараса

Шевченка. — С. 106).
...читал наизусть какую-то мою «Пустку». — Мовиться про вірш Шевченка [1]«Заворожи мені,
волхве...» (1844), надрукований без заголовка в журналі «Пантеон» (1856. — № 6. — С. 84; див.:
Пилипчук Р. Я. Невідомі прижиттєві публікації Шевченкового вірша «Заворожи мені, волхве» //
Радянське літературознавство. — 1977. — № 5. — С. 36 — 43). Під заголовком «Пустка» (без
зазначення імені автора) він був надрукований в газеті «Русский инвалид» (1857. — № 61; див.:
Попов П. М. Ще одна прижиттєва публікація твору Т. Г. Шевченка// Жовтень. — 1957. — №
8. — С 112 — 115). Публікатором, вірогідно, був М. С. Щепкін; він, можливо, і дав віршу свою
назву, тому Шевченко й писав: «Совершенно не помню этой вещи».

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev131.htm

2.2.31 33. П. О. КУЛІШ. 31 грудня 1844. Київ (2008-02-11 06:00)

Милостивый государь, Тарас Григорьевич!

Вы получили бы ответ гораздо скорее, если б я не отлучался из Киева. Теперь опять выезжаю

и возвращусь в Киев в первых числах февраля. Михайло Владимирович довольно охотно раздал

Ваши билеты и если Вы не получили денег, то это потому, что он не знал Вашего адреса, о
котором спрашивал как-то у меня, да, верно, и забыл. Вы можете прислать часть на его имя,
а часть (назначенную для передачи книгопродавцам) на имя Алексея Фроловича Сенчиллы-
Стефановскоо или лучше на имя Осипа Дмитриевича Иванишева для передачи Сенчилле.
Иванишев — смотритель училища. Этот же адрес может Вам служить и для сношений со мною.
Мне досадно, что Вы, не списавшись со мною, объявили мое имя в числе сотрудников, тогда как
я понятия не имею о Вашем литературном предприятии. Объявление Ваше пахнет так сильно

спекуляциею, что я решился было, как только выйдет в свет Ваша «Украина», написать рецензию
и указать все ошибки, каких, без сомнения, будет бездна в тексте Вашей скороспелой книжки.
Но время уменьшило мое негодование. Вы, господа, принимаясь с ребяческим легкомыслием за

Малороссию, без советов людей, серьезно занятых этим предметом, вредите во мнении публики
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самому предмету и компрометируете нас. Выбачайте за сю мову!
В Харькове предположено издавать «Записки о Южной Руси» по славянах. Издатели: Н.
Костомаров (он же и I. Галка), П. Кулеш, А. Метлинский (он же и Могила) и И. Срезневский.
Там будут помещаться, кроме статей ученого содержания, и статьи в прозе и в стихах по-
малороссийски. Неизвестно, сколько издадим в год книжек. Если Вы имеете что-нибудь новое,
просим до гурту. Ваше имя также поставим в числе издателей на заглавном листке. Присылайте
в Киев на мое имя, по известному адресу.
Чи в Вас там на столиці всі такії дурні, як Подберезький? Разом з Вашим и от него получил я

письмо.

С должным уважением Ваш покорнейший слуга П. К[улиш].

1844, дек[абря] 31, Ки[ев].

В Киеве обо мне можете справиться в Училище. Вместе с картинками пришлите Сенчилле для

меня «Кобзаря» Вашего. Это одно из Ваших сочинений, которое я уважаю.
Не купит ли какой-нибудь книгопродавец у меня рукописи под заглавием «Повести П. Кулеша».
Тут помещены напечатанные некогда в «Киевлянине» и одна нигде не напечатанная, под

заглавием «Самое обыкновенное происшествие». Том этот составит около 250 страниц. in-8°.
Цена рукописи 80 р. серебр. Я желал бы, чтоб эта книжка предшествовала моему новому

роману, которым я, наконец, благополучно разрешаюсь от бремени. Упомянутая рукопись уже

процензерована киевским цензором.

Коментарі:

Подається за публікацією: Україна. — 1925. — № 1/2. — С. 79 — 80 (публікація М. М.
Новицького), де лист надруковано за автографом, що зберігався серед матеріалів Шевченка у

слідчій справі «Об Украино-Славянском Обществе».
Вперше надруковано: Киевская старина. — 1900. — № 9. — С. 304 — 305, текст неповний.
Дата в автографі, як її відтворено в журналі «Україна»: «1844, дек[абря] 31, Ки[ев]».
Відповідь на лист Шевченка, написаний приблизно в листопаді — на початку грудня 1844 р. Лист
не зберігся.

...если б я не отлучался из Киева. — Час від часу П. Куліш виїжджав у різні місця Київської

губернії за завданням «временной комиссии для собирания сведений о предметах древности в

некоторых уездах Киевской губернии» (Шенрок В. П. А. Кулиш. Биографический очерк. — С.
24).
Михайло Владимирович... — Юзефович Михайло Володимирович (1802 — 1889), інспектор

училищ, а пізніше помічник куратора Київського учбового округу. Як видно з цього листа,
брав участь у поширенні Шевченкової «Живописной Украины». Знайомство П. Куліша з М.
Юзефовичем відбулося завдяки М. Максимовичу (десь 1840 — 1841 року), який, намагаючись
допомогти Кулішеві влаштуватись, «дал о нем самую лестную рекомендацию Юзефовичу» (Там
же. — С. 20). При сприянні М. Юзефовича П. Куліш одержав посаду учителя російської мови

в Луцькому дворянському училищі (в лютому 1841 р.), надрукував у Києві історичний роман

«Михайло Чарнишенко, або Малоросія вісімдесят років назад» (див.: Дорошенко Д. П. О. Куліш,
його життя й літературно-громадсьа діяльність. — К., 1918. — С. 12). Пізніше Куліш писав, що
М. Юзефовичеві він «в первоначальном образовании своем обязан больше, чем кому-либо из

предшествовавшего поколения».
Як родич Тарновських М. Юзефович у 40-х роках був близьким до українських діячів — М.
Максимовича та М. Костомарова. Пізніше, після арешту Кирило-Мефодіївськог товариства,
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його ставлення до українського національно-визвольнго руху змінилось на вороже. Саме до М.
Юзефовича як помічника куратора учбового округу звернувся 28 лютого 1847 р. провокатор —
студент О. Петров, а 3 березня в присутності М. Юзефовича він написав донос кураторові округу

О. Траскіну про існування таємного товариства. Про негідну поведінку М. Юзефовича під час

арешту М. Костомарова див.: [1]Н. И. Костомаров. Автобиография. Бунт Стеньки Разина.
— К., 1992. — С. 139. Залишаючись на реакційних позиціях, брав участь у розробці заходів по

забороні української мови 1863 та 1876 рр. (останні дістали неофіційну назву «юзефовичівського
закону»).
Час знайомства Шевченка з М. Юзефовичем, очевидно, припадає на [2]літо 1843 р. У листі

до М. Костомарова Шевченко писав: «Як побачите Юзефовича, то поклоніться від мене». А

вже 6 травня 1858 р. у щоденнику Шевченко згадував про нього як про «предателя киевского

Юзефовича».
Листування П. Куліша і М. Юзефовича публікувалося у журн. «Киевская старина» (1899. — Кн.
II — III).
Сенчило-Стефановськи Олексій Фролович (1808 — 1861) — український художник, іконописний
маляр, учитель малювання в Київській повітовій школі на Подолі, співробітник Тимчасової

комісії для розгляду давніх актів у Києві. З Шевченком познайомився влітку 1843 р.; у 1846 р.
вони брали участь у розкопках могили Переп’ятихи поблизу Фастова. У виданні «Древности,
изданные Временной комиссией для разбора древних актов» (К., 1846) є 11 хромолітографованих

таблиць з ілюстраціями до цієї могили, рисунки яких належать Шевченкові і О. Сенчилу-
Стефановськоу, хоча, як писав Ор. Левицький, «мы не можем с точностью указать, какие именно
рисунки принадлежат ему и какие другому сотруднику — рисовальщику Сенчилу-Стефановском»
(Левицкий Ор. Археологические экскурсии Т. Г. Шевченка в 1845 — 1846 гг. // Киевская старина.
— 1894. — Кн. 2. — С. 236).
У листі до Г. Фундуклея від 16 липня 1847 р. Шевченко просив залишені у нього речі переслати

в «Крепость Орскую» або передати «моему приятелю, сотруднику Археографической комиссии

Алексею Сенчилу для. отправки ко мне».
У спогадах М. М. Білозерського говориться про О. Сенчила-Стефановськоо як про «великого
приятеля Шевченка» і повідомляється, що «Сенчило листувався з Шевченком, і в нього було

до двадцяти листів від Шевченка (нещодавно втрачених); листи були гумористичні; в одному

Шевченко писав: «Коли б вас у Петербург виписать, дак там вас зробили б товкачем або

підтовкачем» (див.: Спогади про Тараса Шевченка. — С. 163 — 164).
Іванишев Осип Дмитрович — наглядач Києво-подільського дворянського училища, де на той час

працював П. Куліш, брат М. Д. Іванишева.
Мне досадно, что Вы, не списавшись со мною, объявили мое имя в числе сотрудников, тогда
как я понятия не имею о Вашем литературном предприятии. — Повідомлення про видання

«Живописной Украины» було надруковано в газ. [3]«Северная пчела» 25 серпня 1844 р. Мотивом

невдоволення П. Куліша були, очевидно, не якась там неприязнь до Шевченка чи небажання

підтримати видання (як це часто намагалися пояснювати), а, скоріше, надзвичайна вимогливість,
науковий педантизм, з яким Куліш ставився до всього, що писалося про Україну, про український
народ. Це видно з наступних рядків його листа: «Вы, господа, принимаетесь за Малороссию без

советов людей, серйозно занятых этим предметом, вредите во мнении публики самому предмету
и компрометируете нас». У цьому зв’язку варто процитувати уривок з листа П. Куліша до М. П.
Погодіна від 2 листопада 1843 р.: «Взяла меня досада, что всякий суется писать о Малороссии,
тогда как во всем Русском царстве не насчитаешь и пяти человек, которые занимались бы

постоянным ея изучением. (А она этого стоит.)». (П. О. Куліш. [матеріяли і розвідки]. Частина
1. — Львів, 1929. — Накладом наукового Товариства імені Шевченка. — С. 13).
Судячи зі слів П. Куліша «я понятия не имею о Вашем литературном предприятии», Шевченко не

мав з ним якихось конкретних розмов. Як випливає із листа-відповіді П. Куліша [4]від 5 червня

1844 р. («Присилайте Ваші картинки в Чигирин...»), інформація про видання «Живописной

Украины» могла бути лише у втраченому тепер листі Шевченка до П. Куліша, написаному в

травні 1844 р.
В Харькове предположено издавать «Записки о Южной Руси» по славянах. Издатели: Н.
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Костомаров (он же и І. Галка), П. Кулеш, А. Метлинский (он же и Могила) и И. Срезневский.
— Йдеться про здійснене значно пізніше видання: Записки о Южной Руси. Издал П. Кулиш. —
Том первый. — С.-Петербург, 1856; Том второй. — С.-Петербург, 1857. У другому томі цього

видання П. Куліш надрукував Шевченкову поему [5]«Наймичка» без зазначення імені автора.
Шевченко був тоді у засланні, і видання його творів було заборонено. Шевченко захоплено зустрів

«Записки о Южной Руси» (див. листи до М. М. Лазаревського і Я. Кухаренка за 1857 р.), а в листі
до П. Куліша від 5 грудня 1857 р. він писав: «Боже мій, як би мені хотілося, щоб ти зробив свої

Записки о Южной Руси постоянным периодическим изданием на шталт журнала. Нам з тобою

треба б добре поговорить о сім святім ділі».
М. Костомаров, А. Метлинський та І. Срезневський, відомі українські письменники харківської

школи романтиків, не стали співвидавцями «Записок о Южной Руси». Очевидно, задум Куліша

не здійснився через тривалий розрив зв’язків між друзями, що наступив після розгрому Кирило-
Мефодіївськог товариства 1847 р.
Подберезький — Подберезький-Друцьки Ромуальд (1813 — 1856), білоруський і польський

літературознавець, поет і видавець. Шевченко познайомився з ним 1839 р. Р. Подберезькому-
Друцькму належить перша згадка про Шевченка в польських періодичних виданнях. У тижневику

«Tygodnik Petersburski» (Петербурзький тижневик. — 1842. — № 36), в рецензії на академічну

виставку 1841 р. «Кілька слів про малярські твори в Петербурзькій академії мистецтв...» він

схвально відгукнувся про картину Шевченка «Циганка-ворожка». У статті «Мальовнича Україна»
високо оцінив це Шевченкове видання, як і загалом його талант художника і поета (Там само. —
1844. — № 950.
В Киеве обо мне можете справиться в Училище. — 1844 р. П. Куліш працював учителем історії

та географії в Києво-подільському дворянському училищі (з 23 жовтня 1843 р. по 31 серпня 1845
р.) (див.: Шенрок В. П. А. Кулиш: Биографический очерк. — С. 24).
Не купит ли какой-нибудь книгопродавец у меня рукописи под заглавием «Повести П. Кулеша».
— Твори в трьох томах під назвою «Повести П. А. Кулиша» вийшли у Петербурзі 1860 р.
Тут помещены напечатанные некогда в «Киевлянине» и одна нигде не напечатанная, под

заглавием «Самое обыкновенное происшествие». — «Киевлянин» — український літературний і

науковий альманах, видавцем якого був М. Максимович. Вийшло три випуски альманаху — 1840,
1841 і 1850 рр.
В альманасі «Киевлянин» П. Куліш надрукував свої оповідання: «О том, от чего в местечке

Воронеже высох Пешевцов став», «О том, что случилось с козаком Бурдюгом на Зеленой неделе»
(Киевлянин на 1840 год. — Кн. 1. — С. 205 — 228) та «Огненный змей. Повесть из народных

преданий» (Киевлянин на 1841 год. — Кн. 2. — С. 181 — 288) Оповідання «Самое обыкновенное
происшествие» було надруковано в журн. «Современник» (1846. — Т. XLIV. — Кн. 2. — С. 131
— 156).
...моему новому роману, которым я, наконец, благополучно разрешаюсь от бремени. — Йдеться,
очевидно, про роман «Чорна рада». В журн. «Современник» за 1845 р. з’явилися «Пять глав из
нового романа П. Кулеша «Черная рада» (Т. XXXVII. — Кн. 1-3. — С. 332-376; Т. XXXVIII.
— Кн. 4 — 6. — С. 5 — 37, 135 — 196). У 1846 р. окремі частини цього роману друкувалися

в журналах «Современник» і «Москвитянин». Через арешт у справі Кирило-Мефодіївськог

товариства Кулішеві не вдалося надрукувати «Чорну раду» окремим виданням. Лише 1857 р.
роман вийшов українською і російською мовами.

Примітки за іншим виданням

Подається за публікацією Михайла Новицького, здійсненою з автографа, нині невідомого:
М. Новицький. Шевченко в процесі 1847 р. і його папери // Україна. — 1927. — Кн. 1/2. — С

79-80.
Першодрук (зі значними пропусками): Н. Стороженко. Новые материалы для биографии
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Шевченка // КС. — 1900. — Сент. — Отд. І. — С. 304-305.
1. Йдеться, очевидно, про передплату на Шевченків альбом офортів «Живописная Украина».
2. З Олексою Сенчилом-Стефановськм Куліш був знайомий по спільній праці у Києво-
Подільському повітовому дворянському училищі, де той викладав малювання. 1845 року

Сенчила-Стефановськоо як художника було залучено до діяльности Тимчасової комісії для

розгляду давніх актів, працівником якої в грудні 1845 року став і Шевченко. Улітку 1846 року

вони разом взяли участь у розкопах могили Переп’ятихи поблизу Фастова. Контакти Сенчила-
Стефановськоо із Шевченком Куліш згодом оцінив негативно, мовляв, приятелі «бражничали»
(П. Кулиш. Воспоминания о Николае Ивановиче Костомарове // Новь. — 1885. — Т. IV. — №
13. — С. 67).
Після того як Куліш виїхав до Петербурга, його стосунки з Сенчилом-Стефановськм перервалися

(поновилися в 1850-х роках).
3. Осип Іванишев з 1841 року був штатним наглядачем Києво-Подільського повітового

дворянського училища, де з кінця того ж року викладав і Куліш. Як свідчать матеріали слідства,
проведеного в Києві у справі Кирило-Методіївськог братства, Іванишев і Куліш іноді бували один

в одного вдома. Іванишев мешкав разом з братом Миколою, проте стосунки Куліша з останнім,
мабуть, були здебільшого офіційні. Микола Іванишев від дня заснування Тимчасової комісії для

розгляду давніх актів був її дійсним членом та діловодом.
4. Оголошення про те, що Шевченко готує альбом офортів «Живописная Украина» і що

декілька естампів уже видано, опублікувала «Северная пчела» (1844. — 25 авг. — № 193). У

ньому зазначалося, що художник має намір змалювати, окрім іншого, «важнейшие события,
известные из бытописаний Южной России, начиная от основания Киева, имевшие влияние на

судьбу обитателей того края». При тому, йшлося далі, Шевченко «воспользовался сведениями,
почерпнутыми им от известнейших малороссиян: Буткова, Стороженка, Бодянского, Кулеша и

пр.».
Як слушно відзначають коментатори останнього видання листів до Шевченка, мотивом

Кулішевого невдоволення були не неприязнь до Шевченка чи небажання підтримати видання (як
це часто намагалися пояснити), а радше надзвичайна вимогливість, науковий педантизм, із яким
Куліш ставився до всього, що писали про Україну (Листи до Тараса Шевченка. — К., 1993. — С

216-217). Судячи з Кулішевих слів («я понятия не имею о Вашем литературном предприятии»),
Шевченко не мав із ним якихось конкретних розмов про цей проект. Інформацію про плановане

видання «Живописной Украины» Куліш отримав лише в Шевченковому листі, написаному навесні
1844 року (не зберігся). У листі-відповіді від 5 червня 1844 р. (№ 29) Куліш просив: «Присилайте
Ваші картинки в Чигирин...» — однак, найімовірніше, відповіді не отримав.
5. Намір видавати періодичний літературно-науковий збірник у Куліша виник після зустрічі з

Костомаровим у жовтні 1844 року в Києві. Під враженням від цього знайомства Костомаров

писав Срезневському та Метлинському (лист від 23 жовтня 1844 р. з Рівного): «Познакомился
я с Кулешом и нашёл в нём человека образованного, даровитого и глубоко знающего Украину.
Он предполагает издать здесь повременное издание, которого цель была по преимуществу

Русь южная. Материальные средства у него есть, потому что богатый помещик Тарновский (у
публікації помилково: Гарновский. — Ред.) ассигновал для этого большую сумму; остановка за
сотрудниками. Он предложил мне написать Вам, Измаил Иванович и Амвр[осий] Лукьянович,
не захотите ли взять редакцию на себя, а он только был бы участником, или же, если б Измаил

Иванович или Амвр[осий] Лукьянович взялся издавать с ним пополам так, что издание бы

печаталось в Харькове, а издавалось в двух городах — в Харькове и Киеве. Я помещаю туда

Хмельницкого, обработавши его и обогативши местными замечаниями. Польский литератор

Грабовский, с которым я здесь познакомился, записывается решительным соучастником этого

издания. У самого Кулеша есть много таких богатых материалов, что мне и во сне не снилось.
[...] Хорошо бы было, если б поместить в предполагаемое издание повести Квитки» (Айзеншток
1929, с. 15).
Одним із керманичів цього так і не зреалізованого проекту був Срезневський. У листі до нього

(від 13 лютого 1845 р. — № 41) Куліш детально обговорював характер майбутнього видання.
Куліш і Срезневський мали різні погляди на його концепцію: перший прагнув зробити це видання
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за тематикою передовсім українським, другий — всеслов’янським. Кулішів переїзд до Петербурга
унеможливив видавання збірника, про що Куліш писав Срезневському зі столиці (у листі від

10 грудня 1845 р. — № 60). Сумнів щодо здійснення цього наміру дещо раніше висловив у

листі до Срезневського Костомаров: «Предположение издавать в Киеве нечто (підкреслення
Костомарова. — Ред.) рушилось, потому что Кулиш уехал в Петербург, куда вызвал его Плетнёв
для участия в „Современнике“; впрочем, быть может, возьму это дело на себя и я» (Харківська
школа романтиків / Ред. А. Шамрая. — X., 1930. — Т. 3. — С. 341; лист від 4 листопада 1845
р.).
До ідеї випускати «Записки о Южной Руси» Куліш повернувся у другій половині 1850-х років.
Видання, що врешті отримало ту саму назву, було задумано як серійне, проте Куліш зміг

упорядкувати й видати лише перші два томи (у 1856 та 1857 рр. у Петербурзі).
6. Ромуальд Подбереський переклав етнографічні оповідання Куліша, опубліковані в

«Киевлянине», вмістивши їх 1843 року в журналі Крашевського «Athenaeum»: «O tem dlaczego w
miasteczku Woroneżu wysechł staw Pieszowiecki» та «O tem, co się zdarzyło z kozakiem Burdiugiem
podczas Zielonych Światek» (Т. 1. — S. 132-149). Про ці переклади Куліш знав, можливо, від
Ґрабовського. Див. прим. 1 до листа 14.
Шевченко був знайомий з Подбереським від 1839 року. Польському критику і видавцю належать

одні з перших згадок про Шевченка в польській періодичній пресі (у 1842-1843 рр. у «Tygodniku
Petersburskiemu»; див.: В. Г. Щурат. Перші польські голоси про Шевченка (1842-1844 рр.) // В.
Г. Щурат. Вибрані праці з історії літератури. — К., 1963. — С 219-223).
Кулішеве листування з Подбереським невідоме.
7. До книжки «Повести П. Кулеша» мали увійти етнографічні оповідання 1840-х років.
Окрім названих творів, автор, можна думати, мав намір перевидати й оповідання «Циган» з

Гребінчиного альманаху «Ластівка» (СПб., 1841. — С. 362-370) та «Коваль Захарко».
Не отримавши відповіді од Шевченка, Куліш надіслав повісті Плєтньову разом із листом від 20
березня 1845 р. (№ 43), з тим же проханням — посприяти їх публікації окремим виданням.
1860 року в Петербурзі Куліш таки видав свої російськомовні твори у чотирьох томах під тією

ж назвою: «Повести П. А. Кулиша». Проте жодний твір із циклу етнографічних оповідань у це

зібрання не ввійшов (зрештою, як і роман «Михайло Чарнышенко...»).
8. Київськими цензорами на той час були Орест Новицький та Александр Фєдотов-Чеховський.
Найімовірніше, саме останній був (або мав бути, якщо Куліш видавав бажане за дійсне) цензором
його повістей. Див. прим. 4 до листа 25.

За вид: Пантелеймон Куліш. Повне зібрання творів. Листи. К.: Критика, 2005. — Т. I:
1841-1850 / Упоряд., комент. Олесь Федорук; підгот. текстів Олесь Федорук, Наталья Хохлова;
відп. ред. Степан Захаркін. — С. 44-45, 384-386.

1. http://litopys.org.ua/kostomar/kos22.htm

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/116574.html

3. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/146793.html

4. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/140730.html

5. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev138.htm

2.2.32 11 лютого 1858 року (2008-02-11 12:00)

11 [февраля]

М. С. Щепкин с сокрушением сердца пишет мне о моем безалаберном и нетрезвом

существовании. Интересно бы знать, из какого источника он почерпнул эти сведения. Стало быть,
и у меня не без добрых людей. Все же лучше, нежели ничего.
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Благодарю тебя, мой старый, мой добрый, но чем тебя разуверить, не знаю.
Далее он пишет о перемещении Пиуновой в Харьков. Он сомневается, чтобы ей дали там

требуемое ею содержание. Будет досадно, если не состоится это перемещение. Подождем, что
скажет Иван Александрович Щербина.
Боже мой, как бы мне хотелося вырвать ее из этой тухлой грязи.

11 лютого

...пишет мне о моем безалаберном и нетрезвом существовании. — У листі до Шевченка від 6
лютого 1858 р. М. С. Щепкін писав: «Не витерплю! Скажу! Ти, кажуть, друже, кутнув трохи?
Никакая пощечина меня бы так не оскорбила. Бог тебе судья! Не щадишь ты и себя, и друзей

твоих. Погано, дуже погано. Не набрасывай этого на свою натуру и характер... Дружба строга, а
ты сам произвел меня в друзья, и потому пеняй на себя...» (див.: [1]Листи до Тараса Шевченка. —
С. 108). Шевченко був глибоко схвильований цією доганою і «паскудной брехней», що її викликала.
10 лютого 1858 р. він відповів М. С. Щепкіну: «...коли мене неволя і горе не побороло, то сам

я не звалюся». На доказ своєї творчої активності Шевченко, очевидно, й переписав для Щепкіна

щойно створений триптих.

1. http://izbornyk.org.ua/shevchenko/lystydo.htm

2.2.33 Офіційний лист М. Ковалевського з проханням надіслати естампи «Живописной
Украины» 12 січня 1845 р. (2008-02-11 18:00)

1845

№ 131. 1845 р., січня 12. Лист в. о. харківського губернського предводителя дворянства М.
М. Ковалевського до канцелярії чернігівського, полтавського і харківського генерал-губернатора
з проханням надіслати естампи «Живописной Украины»

12 генваря 1845 года

№ 18

В канцелярию г[осподина] черниговского,
полтавского и харьковского генерал-губернатора

Препровождая при сем деньги три рубля серебром на выписку для волчанского уездного судьи

Батезатуля Живописной Украины, издаваемой классным художником Шевченком, покорнейше
прошу канцелярию сделать распоряжение о высылке ко мне одного экземпляра первого выпуска

Живописной Украины, а о получении денег уведомить.

Исправляющий должность губернского

предводителя дворянства полковник и кавалер Ковалевский

ДМШ, А-58, спр. 171/4088, арк. 13. Оригінал.
На документі написи: «Получ[ено] 13 январ[я] 1845 года»; «№ 298 / 49».
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2.2.34 Мотрин монастир (2008-02-12 06:00)

[1]

Мотрин монастир. 1845. Акварель. [IV — X 1845].

[2]

http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7218.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev7218.htm

Зліва внизу чорнилом напис рукою Шевченка: Мотринъ || Монастирь.

Мотрин, або Мотрининський, монастир знаходився у кол. Чигиринському пов., Київської губ.
(нині Чигиринський р-н, Кіровоградської обл.), за 27 км від Чигирина.

Монастир заснований у 1568 p., відновлений у 1707 р.

1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/oZc5lD5ScSgl-ErRyjeKiA?feat=embedwebsite

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7218.htm
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2.2.35 12 лютого 1858 року (2008-02-12 12:00)

12 [февраля]

Сегодня нарисовал портрет Кадинского. Остается нарисовать Фрейлиха и квиты.

[1]

http://kobzar.univ.kiev.ua/draws/description/421.html
http://litopys.org.ua/shevchenko/shev10021.htm

12 лютого

...нарисовал портрет Кадинского. Остается нарисовать Фрейлиха... — Йдеться про портрети А.
К. Кадницького та М. А. Фреліха.

Наступний запис [2]14 лютого

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev10021.htm

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/165114.html

2.2.36 28. ЛИСТ ДО М. А. ДОЛГОРУКОВА. 16 січня 1845. С.-Петербург
(2008-02-12 18:00)

Сиятельнейший князь!
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Ваше сиятельство соизволили, в пребывание свое в Петербурге, осчастливить меня дозволением
поднести вам первые три эстампа издаваемой мною «Живописной Украины».
Милостивое внимание высокой особы вашей к труду моему, предпринятому с целию сделать

известными памятники древности, предания и существующие обычаи жителей края, коего

обширнейшая часть вверена главному вашему начальству, внушает мне смелость представить

при сем вашему сиятельству продолжение моего издания с покорнейшею просьбою удостоить

благосклонно принять сие слабое приношение.

С глубочайшим уважением и преданностью

честь имею быть

Вашего сиятельства

всепокорнейшим слугою

Т. Шевченко

1845,
Генваря 16.
С.-Петербург.

Примітки

Подається за фотокопією з автографа, тепер не відомого (ІЛ, ф. 1, № 130).
Вперше надруковано у виданні: Труды Полтавской ученой архивной комиссии. — 1908. — Вып.
5. — С. 6.
Вперше введено до зібрання творів у виданні: Шевченко Т. Повне зібр. творів. — К., — 1929. —
Т. 3. — С. 22 — 23.

... поднести вам первые три эстампа... — Перший випуск «Живописной Украины» — [1]«У
Києві», [2]«Судня в селі рада» і [3]«Дари в Чигирині 1649 р.» — вийшов у серпні 1844 р. і тоді

ж був подарований М. А. Долгорукову під час його перебування у Петербурзі.
... представить при сем Вашему сиятельству продолжение моего издания... — Тобто три естампи

— [4]«Старости», [5]«Казка», [6]«Видубецький монастир», видані у грудні 1844 р.

[№ 132. 1845 р., січня 16. Лист Т. Г. Шевченка до чернігівського, полтавського і харківського

генерал-губернатора М. А. Долгорукова про надіслання естампів «Живописной Украины».
ДМШ, А-58, спр. 171/4088, арк. 18, 18 зв. Оригінал. На документі написи: «Получ[ено] 28 январ[я]
1845 года» та «№ 779 / 126».]

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/137039.html

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/137961.html

3. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/138742.html

4. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/155279.html

5. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/143880.html

6. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/155279.html

2.2.37 КАНЦЕЛЯРІЯ ЧЕРНІГІВСЬКОГО, ПОЛТАВСЬКОГО І ХАРКІВСЬКОГО
ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРА. 17 січня 1845. Харків (2008-02-13 06:00)

17 января, 1845 г.
№ 38,
г. Харьков.
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Г[осподину] классному художнику, состоящему
при Императорской Академии художеств, Шевченку.

В дополнение отзыва канцелярии Черниговского, Полтавского и Харьковского генерал-
губернатора к Вашему Высокоблагородию от 29-го декабря минувшего 1844 г. за № 4963
канцелярии его сиятельства имеет честь препроводить к Вам, м[илостивый] г[осударь], еще три
руб. сереб[ром] и покорнейше просить выслать на имя ее 1-й экземпляр издаваемых Вами

эстампов под названием «Живописная Украина» и уведомить ее о получении как сих, так и прежде
отправленных денег.

Подписал: Управляющий канцеляриею С. Танский
Верно: Столоначальник [підпис]

Коментар

Подається за відпуском. ДМШ. А — 58. Спр. 171/4088. — Арк. 14.
На документі напис: «С препровождением 3 руб. серебром».
Вперше надруковано у виданні: Листи до Т. Г. Шевченка. — С. 44, за машинописною копією, що
зберігається в ІЛ (Ф. 1. № 450).
Дата в документі: «17 января, 1845 года, № 38, г. Харьков».

(№ 133. 1845 р., січня 17. Лист правителя канцелярії чернігівського, полтавського і харківського
генерал-губернатора С. Ф. Танського до Т. Г. Шевченка з проханням додатково надіслати

естампи «Живописной Украины».
ДМШ, А-58, спр. 171/4088, арк. 14. Відпуск.)

2.2.38 Лист М. Селецького з проханням надіслати естампи «Живописной Украины».
17 січня 1845 р. (2008-02-13 12:00)

№ 134. 1845 р., січня 17. Лист полтавського віце-губернатора М. В. Селецького до канцелярії

чернігівського, полтавського та харківського генерал-губернатора з проханням надіслати естампи

«Живописной Украины»

17 января 1845 года

№ 897

В канцелярию господина черниговского,
полтавского и харьковского

генерал-губернатора

Роменский градский глава, переяславский городничий, кобелякский городничий, исправляющий
должность предводителя дворянства Золотоношского уезда и прилукский градской глава

представили ко мне: первый 3 р. 30 коп., второй 18 руб., третий 6 руб., четвертый 12 руб. 15
коп. и пятый 3 р. 50 коп. серебром деньги на выписку предпринятого издания художником

императорской Академии художеств Шевченко под названием «Живояисная Украина» и просят о
высылке экземпляров этого издания.
Препровождая при сем в канцелярию его сиятельства означенные деньги за употреблением
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от них в пользу почт на пересылку, я вследствие отзыва ко мне князя Николая Андреевича

Долгорукова, прошу оную канцелярию сделать надлежащее распоряжение к удовлетворению

означенного ходатайства, о получении же денег меня уведомить.
Список лицам, подписавшимся на помянутое издание Шевченка [1]при сем прилагается.

Управляющий губерниею вице-губернатор Селецкий

ДМШ, А-58, спр. 171/4088, арк. 16, 16 зв. Оригінал.
На документі написи: «Получ[ено] 23 января 1845 года» та «№ 678 / 107»

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/164449.html

2.2.39 Список передплатників на «Живописную Украину». 17 січня 1845 р.
(2008-02-13 18:00)

№ 135. [1845 р., січня 17]. Список передплатників на естампи «Живописной Украины» Т. Г.
Шевченка, прикладений до листа полтавського віце-губернатора М. В. Селецького

Общий список лицам, подписавшимся на получение издания Шевченка под заглавием

«Живописная Украина»

Имена и фамилии Число экземпляров Серебром

Руб. Коп.
В должности Переяславского городничего Трунов Городовой врач А.
Козачковский (1) Инспектор семинарии иеромонах Феодосий. Профессор

Александр Новоселов (2) Переяславский купец Дмитрий Новов Роменский

градский глава Терновец Прилукский градский глава Новов Кобелякский

городничий Игнатьев Губернский секретарь Губрен Предводитель

дворянства Золотоношского уезда штабсротмистр Михайло Томара Дворянин

коллежский регистратор Федор Шамраевский Дворянин Аким Михайлович

Лукьянович Экономия помещика полковника Ивана Ивановича Неплюева

Чернобаевская 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 6 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 — — — — — 30 50 — — 3 3 3 6
Итого 14 42 96

Управляющий губерниею вице-губернатор Селецкий.

ДМШ, А-58, спр. 171/4088, арк. 17. Оригінал.
1 У документі помилково замість «А. Козачковский» написано «А. Козлиновский». 2 У документі

помилково замість «Новоселов» написано «Новомов».

2.2.40 35. В. М. РЄПНІНА. Між 10 січня— 22 лютого 1845. Яготин (2008-02-14 06:00)

Мой добрый и грустный певец, выплачьте песню в память человеку, которого Вы так умели

уважать и любить! Моего доброго отца нет уже между нами! После долговременной и тяжкой

болезни, изнуренный ужасными страданиями, он отдал душу свою Богу 7-го января. Вы поймете
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пустоту Яготина. Я начала было писать с дороги в Прилуку, куда мы повезли священные останки

его, т. е. в Густынский монастырь. Это было его желание: там возобновляются церкви, и одну

хочет маменька возобновить над ним. Сестра оставалась при маменьке, я же с Глафирою и

братом да еще с несколькими друзьями повезли труп милого доброго папеньки в последнее его

жилище. О Тарас Григорьевич, мой добрый друже, как передать Вам все эти вековые минуты,
через которые мы прошли в эти дни.

22-го фев[раля].

Более месяца, как это письмо начато и все не удалось мне окончить его: хотела было рассказать
Вам подробно болезнь папеньки, его последние дни, его тихую, спокойную, святую смерть,
благодатное выражение его истинно ангельского лика, когда он уже лежал без жизни для всех, но
для нас еще так исполнен жизни, потому что все, принадлежащее любимой душе, наполнено для
сердца жизнью таинственною, красноречивою! Я хотела сказать Вам, как земляки Ваши показали

себя по всей дороге, как в Прилуке добрый народ отпряг лошадей и на себе в ужасную метелицу

повез сани, на которых стоял гроб, через весь город: хотела многое Вам сказать, но некогда, к
тому же я как бы замерзла от всего происшедшего, я чего-то жду и чего-то страшусь! Глафира
осенилась благодатью, развившей ее чувства, в этом случае, как обыкновенно не бывает в столь

юных летах, удивительно удачно схватила выражение папа лица и, к великому нашему утешению,
нарисовала его портрет в натуральной величине, а на днях приступит к живописи, ибо она хочет
его сделать масляными красками. Она же будет делать образ в церкву. Ей нужны материалы, и
мы адресуемся к Вам, чтобы Вы были нашим комиссионером, прилагаю и реестр. Она просит

насчет кистей, чтобы Вы сами их выбирали, дабы она могла положиться на их доброту. Деньги
Вы получите от Степана Васильевича Василевского, к которому пишу, что на требование Ваше

он вручил бы Вам сколько Вам нужно будет денег. А жительствует С. В. Василевский в ...
Я получила доброе Ваше письмо, получила также «Украину» — есть у меня Ваших денег 105
ассиг[нациями] и 30 руб[лей] сереб[ром]: прислать Вам их или ждать большего прихода?
Сколько я могла понять Вашу «Хустину», она очень мне понравилась, землякам же Вашим —
очень. Прощайте, в другой раз буду писать больше: да хранит Вас Господь, да осенит он Вас

благодатью своею. Полюбите с помощью молитвы правду — это единственный якорь спасения

для нас, бедных. Правда озаряет совесть, научает, какой путь избирать, какую язву исцелять, от
чего отказываться и к чему прилепляться. Правда — Бог! Да будет он в душах наших.

Преданная Вам

Варвара Репнина.

Нет, не от Василевского Вы получите деньги, а от Варвары Осиповны Балабиной, матери моей

невестки. Сегодня я не могу к ней писать, потому что мама нездорова и она имеет к ней

порученности, но с будущей почтой я ее извещу, что мы ее просим заплатить Вам за покупки,
а покупки, пожалуйста, отправьте от себя на мое имя.

Коментар

Подається за автографом: ІЛ. Ф. 92. № 297.
Вперше надруковано: Киевская старина. — 1897. — № 2. — С. 167 — 168, з пропусками і

незначними відступами від автографа.
Автограф датований частково: друга половина листа означена датою: «22 февр[аля]». Помилково
написане прізвище «Бабаніна» виправляється на «Балабіна».
Датується приблизно за змістом листа: близько 10 січня — 22 лютого 1845 р.
Відповідь на невідомий лист Шевченка.
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...с дороги в Прилуку, куда мы повезли священные останки его, т. е. в Густынский монастырь.
— Про відвідання Густинського монастиря і церкви, де був похований князь М. Г. Рєпнін, у
жовтні-листопаді 1845 р. Шевченко писав у повісті «Музикант»: «Я... по поручению Киевской

археографической комиссии, посетил эти полуразвалины и... узнал, что монастырь воздвигнут...
в 1664 г. ...нарисовавши, как умел, главные, или святые, ворота, да церковь о пяти главах

Петра и Павла, да еще трапезу и церковь, где погребен вечныя памяти достойный князь

Николай Григорьевич Репнин, да еще уцелевший циклопический братский очаг... я на другой

день хотел было оставить Прилуки...» (т. 3, с. 131). За малюнками, зробленими в с. Густині (село
Пирятинського повіту Полтавської губернії, тепер — Прилуцького району Чернігівської області),
Шевченко створив три акварелі: «В Густині. Церква Петра і Павла», «В Густині. Трапезна церква»,
«Брама в Густині. Церква св. Миколая».
...а я с Глафирой и братом... да еще с несколькими друзьями... — Тобто з Г. І. Дунін-
Борковською та В. М. Рєпніним. Серед тих, хто проводив князя М. Г. Рєпніна «в последнее

его жилище», був і Г. П. Галаган. Він залишив про це запис у своему щоденнику (див.: Киевская
старина. — 1889. — № 11. — С. 229 — 230).
Деньги Вы получите от Степана Васильевича Василевского... — Особа не відома.
...получила также «Украину» — есть у меня Ваших денег 105 ассиг[нациями] и 30 руб[лей]
сереб[ром]... — Йдеться про видання «Живописной Украины» і гроші, що В. Рєпніна зібрала

від передплатників цього видання.
Сколько я могла понять вашу «Хустину»... — Вірш Шевченка «У неділю не гуляла...»; був

поширений на Полтавщині в списках з 1844 р.
...моей невестки... — Є. П. Рєпніної (дівоче прізвище — Балабіна).

2.2.41 14 лютого 1858 року (2008-02-14 12:00)

14 [февраля]

Кончил, наконец, вторую часть «Матроса». Переписыванье — это самая несносная работа, какую
я когда-либо испытывал. Она равняется солдатскому ученью. Нужно будет прочитать еще это

рукоделье, что из него выйдет? Как примет его С. Т. Аксаков? Мне ужасно хочется ему нравиться,
и только ему. Странное чувство!

14 лютого

Как примет его С. Т. Аксаков? — Думка С. Т. Аксакова про другу частину повісті [1]«Прогулка
с удовольствием и не без морали» була негативною. «Я обещал Вам откровенно сказать свое

мнение об этом Вашем произведении, — писав він у листі від 19 червня 1858 р. — Исполняю

мое обещание: я не советую Вам печатать эту повесть. Она несравненно ниже Вашего огромного
стихотворного таланта, особенно вторая половина...» (див.: Листи до Тараса Шевченка. — С.
119). Шевченко прислухався до поради С. Т. Аксакова.

Попередній запис [2]12 лютого

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev403.htm

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/163353.html
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2.2.42 Портрет невідомої (2008-02-14 18:00)

[1]

Портрет невідомої в коричневому вбранні. Брістольський папір, акварель (28,3×22,3). 1845.

[2]

http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7110.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev7110.htm
http://kobzar.univ.kiev.ua/draws/description/110.html

Зліва внизу олівцем дата і підпис автора: 1845. Т. Шевченко.
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1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/K5Qq4jfA0XTTU5L768bPjw?feat=embedwebsite

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7110.htm

2.2.43 Офіційне листування з приводу передплати на «Живописную Украину». Січень
1845 р. (2008-02-15 06:00)

№ 136. 1845, січня 29. Лист правителя канцелярії чернігівського, полтавського і харківського

генерал-губернатора С. Ф. Танського до в. о. харківського цивільного губернатора С. М.
Муханова про пересилку «Живописной Украины»

29 января 1845
№ 78
Харьков

Г[осподину] исправляющему должность
харьковского гражданского губернатора

Вследствие отзыва г[осподина] начальника губернии и канцелярии его, канцелярия черниговского,
полтавского и харьковского генерал-губернатора имеет честь препроводить при сем к вашему

в[ысокоблагородию] 2 экземпляра эстампов, издаваемых классным художником Шевченком под

названием «Живописная Украина» для вручения оных по принадлежности гг. подписчикам,
покорнейше прося вас м[илостивый] г[осударь] о получении таковых не оставить почтить

уведомлением канцелярию его сиятельства.

Подписал: Управляющий канцеляриею С. Танский
Верно: коллежский секретарь [підпис]

ДМШ, А-58, спр. 17/4088, арк. 19, 19 зв. Відпуск.
На документі напис: «Кому именно были выписываемы эстампы «Живописная Украина». По

отзыву генерал-майора Муханова, от 3 ноября за № 14750 — 1 экз., по отзыву канцелярии его от
24 дек. № 18086 — 1 экз., по отзыву полковника Ковалевского, 2 дек. № 784 — 4 [экз.]. Итого —
6 экз.»

№ 137. 1845 р., січня 30. Лист правителя канцелярії чернігівського, полтавського і харківського

генерал-губернатора С. Ф. Танського в. о. харківського губернського предводителя дворянства

М. М. Ковалевському про пересилку естампів «Живописной Украины»

№ 82
30 января 1845
Харьков

Г[осподину] исправ[ляющему] долж[ность]
губ[ернского] пред[водителя] дворянства

Вследствие отзыва в[ашего] в[ысокоблагородия] за № 784, канцелярия чер[ниговского],
пол[тавского] и харьк[овского] генер[ал]-губернатора имеет честь препроводить при сем 4
экз. эстампов, издаваемых классным художником Шевченком под названием «Ж[ивописная]
У[краина]», для вручения юных по принадлежности г.г. подписчикам, покорнейше прося
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вас, м[илостивый] г[осударь], о получении таковых не оставить почтить уведомлением сию

канцелярию.

Подписал: Управляющий канц[еляриею] С. Танский
Верно: Столоначальник [підпис]

ДМШ, А-58, спр. 171/4088, арк. 20 зв. Відпуск.

№ 138. 1845 р., лютого 27. Лист полтавського віце-губернатора М. В. Селецького до канцелярії
чернігівського, полтавського і харківського генерал-губернатора з проханням надіслати естампи

«Живописной Украины» Т. Г. Шевченка

27 февраля 1845 года

№ 2952

В канцелярию

господина черниговского, полтавского
и харьковского генерал-губернатора

Пирятинский уездный предводитель дворянства представил ко мне 24 руб. 25 коп. сереб[ром]
деньги на выписку предпринятого издания художником императорской Академии художеств

Шевченко под названием «Живописная Украина», и просит о высылке экземпляров этого

издания.
Препровождая при сем в канцелярию его сиятельства означенные деньги, за употреблением

от них в пользу почт на пересылку, я, вследствие отзыва ко мне князя Николая Андреевича

Долгорукова, прошу оную канцелярию сделать надлежащее распоряжение к удовлетворению

означенного ходатайства генерал-майора Селецкого; о получении же денег прошу меня уведомить.
Список лицам, подписавшимся на помянутое издание Шевченка при сем прилагается.

Управляющий губерниею вице-губернатор Селецкий

ДМШ, А-58, спр. 171/4088, арк. 23, 23 зв. Оригінал.
На документі написи: «Получ[ено] 9-го марта 1845 года» та «№ 2166 / 351».

№ 139. 1845 р., лютого 27. Список передплатників на «Живописную Украину» Т. Г.
Шевченка, доданий до листа полтавського віце-губернатора М. В. Селецького

Подписка внесенным от дворян Полтавской губернии

Пирятинского уезда деньгам на выписку издания г. Шевченка

под названием «Живописная Украина»

Сколько внесено денег

руб. коп.
Генерал-майор и кавалер Дмитрий Петрович Селецкий, на шесть гравюр
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первого выпуска Коллежский секретарь Кирилл Осипович Катеринич на

шесть эстампов Коллежский секретарь Степан Степанович Огронович на

шесть гравюр первого выпуска 3 18 3 — — —
Итого 24 —

Верно: в должности младшего помощника правителя канцелярии [підпис]

ДМШ, А-58, спр. 171/4088, арк. 24. Оригінал.

2.2.44 15 лютого 1858 року (2008-02-15 12:00)

15 [февраля]

Приглашал запиской свою мучительницу обедать у М. А. Дороховой. Сказалась больной,
несносная лгунья. Мне необходимо с ней поговорить наедине до выезда из Нижнего, а как это

устроить, не придумаю. Писать не хочется, а кажется, придется писать. Опять видел ее во сне

слепою нищею, только уже не у церковной ограды, как в первый раз, а в живой картине, в
малороссийской белой свитке и в красном очипке.

2.2.45 36. В. М. РЄПНІНА. 6 березня 1845. Яготин (2008-02-15 18:00)

Что с Вами, что от Вас ни словечка нет, тогда когда Вы, наверное, давно знаете, что нет уже

между нами моего доброго папа! Налету к Вам пишу. Я надеюсь, что Вы получили мое письмо,
в котором просила Вас о покупке красок для Глафиры. Сделайте одолжение, отправляйтесь к

Варваре Осиповне Балабиной в собственный ее дом на Английской набережной и представьте ей

свой счет, дабы она могла бы Вам заплатить, что я Вам должна; благодарю за дружескую услугу.
Нет времени больше писать, я не очень здорова и спешу, чтобы не опоздать на почте. Прощайте,
да будет с Вами Господь.

Преданная Вам душою

Варвара Репнина.

6-го марта
1845-го года,
Яготин.

Коментар

Подаєтьря за автографом: ІЛ. Ф. 92. № 298.
Вперше надруковано: Киевская старина. — 1897. — № 2. — С. 168 (публікація М. Чалого),
з окремими відмінами від автографа: наприклад, замість «ни словечка» — «ни слова», замість
«Преданная Вам душою Варвара Репнина» — «В. Р.»
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Дата в автографі: «6-го марта 1845-го года, Яготин».

Я надеюсь, что Вы получили мое письмо... — Йдеться про [1]лист від 10 січня — 22 лютого

1845 р.

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/164655.html

2.2.46 Лист М. Ковалевського про одержання естампів «Живописной Украины». 8
березня 1845 р. (2008-02-16 06:00)

№ 140. 1845 р., березня 8. Лист. в. о. харківського предводителя дворянства М. М.
Ковалевського до канцелярії чернігівського, полтавського і харківського генерал-губернатора про
одержання естампів «Живописной Украины»

8 марта 1845 года

№ 133

В канцелярию черниговского, полтавского
и харьковского генерал-губернатора

На отношение канцелярии от 30 января за № 82, имею честь уведомить, что приложенные

при оном четыре экземпляра эстампов Живописной Украины, издаваемой классным художником

Шевченком, мною получены и разосланы по принадлежности.

Исполняющий должность губернского предводителя

дворянства полковник и кавалер Ковалевский

ДМШ, А-58, спр. 171/4088, арк. 25. Оригінал.
На документі написи: «Получ[ено] 11-го марта 1845 года» та «№ 2203 / 399».

2.2.47 16 лютого 1858 року (неділя) (2008-02-16 12:00)

16 [февраля]

Отправивши на почту письма Кухаренку и Аксакову, зашел в собор послушать архиерейских певчих.
Странно, или это с непривычки, или оно так есть. Последнее вернее. В архиерейской службе с ее

обстановкою и вообще в де[ко]рации мне показалось что-то тибетское или японское. И при этой

кукольной комедии читается Евангелие. Самое подлое противуречие.
Нерукотворенный чудовищный образ, копия с которого меня когда-то испугала в церкви Георгия.
Подлинник этого индийского безобразия находится в соборе и замечателен как древность. Он
перенесен из Суздаля князем Константином Васильевичем в 1351 году. Очень может быть, что
это оригинальное византийское чудовище.
Вечером были живые картины в театре, которые я не пошел смотреть, несмотря даже на то,
что в них участвовала моя несравненная. Я боялся увидеть византийский стиль в этих картинах.
Опасения мои основательны. Г. Майоров малейшего понятия не имеет в этом простом деле. В
театральном кафе, или, как его здесь называют, в кабаке, встретил старика Пиунова, которому,
как он мне сказал, очень бы хотелось, чтобы его Катя что-нибудь прочитала в следующее

воскресенье на сцене. Я обещал порыться в российской поэзии. Порылся. И выбор мой пал

на последнюю сцену из «Фауста» Гете, перевод Губера. Она прочитает хорошо, только нужно
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будет одеть ее сообразно с местом и временем. Жаль, что нет под рукою Реча. Да достану ли

еще и книгу Губера в этом затхлом городе.

16 лютого

Отправивши на почту письма Кухаренку и Аксакову... — Листи Шевченка до Я. Г. Кухаренка і С.
Т. Аксакова датовані 16 лютого 1858 р.
...зашел в собор... — Йдеться про Преображенський (Спасо-Преображенський) собор у

Нижньогородському кремлі.
Г. Майоров... — Майоров Дмитро — декоратор і актор Нижньогородського театру.
...последнюю сцену из «Фауста» Гете, перевод Губера. — Російський поет і перекладач Едуард

Іванович Губер (1814 — 1847) переклав віршами лише першу частину трагедії. Сцена, про яку

йдеться, — побачення Фауста з Маргаритою в тюрмі.
...нет под рукою Реча. — Мовиться про ілюстрації до «Фауста» (26 гравюр, 1828 р.) Моріца-
Фрідріха-Августа Ретша (1779 — 1856), німецького живописця і гравера.

Варіанти:
И при этой кукольной комедии / И при этой матери[и]
Подлинник этого индийского безобразия / Подлинник этого безобразия

2.2.48 (2008-02-16 18:00)

[1]Кониський О. Я. Тарас Шевченко-Грушівський: Хроніка його життя [До укінчення Академії

художеств, стор. 19]

Таким чином, р. 1844 Шевченко рушив на Україну коли не раніш, так ні в якому разі не пізніш

липня. Думаю, що перш за все він заїхав до Рєпніних, а потім до рідної Кирилівки 285. Тут саме в
жнива тужила душа його, дивлячись, як його рідні брати й сестра на панщині пшеницю жали. Тугу
свою і скорботи він вилив в листі до княжни Рєпніної. І певне, що туга його була тяжка, бо княжна
19 липня відписує до його: «З скорботного вашого листа у мене сльози навернулися. О, напишіть
до мене, коли ви будете цілком заспокоєні про долю ваших братів! Далебіг, не було у мене

відваги розпитувати вас про них. Слова замирали на устах». Д. Чалий 286, подаючи частину сього
листа, каже: «Яке вражіння обгорнуло поета від перебування в Кирилівці, можемо довідатися

з одного місця його [2]«Тризни», де він пише: Когда при тысяче огней...» і т. д. Шан[овний]
біограф не звернув уваги на те, що сам же він казав попереду, що «Тризну» Шевченко написав р.
1843 до листопада, значить, жодним чином в «Тризні» годі шукати того вражіння, яке довелося
переживати Тарасові в липні р. 1844!.. Коли не в кінці серпня, дак в першій половині вересня

Шевченко навідався до Закревських і звідтіль через Марусю Селецьку переслав до Рєпніної три

гравюри і коротенький лист. Княжна [3]22 вересня відписує до його: «Честь і слава вам, добрий
трудовниче! Да благословить Господь ваші події. Сьогодні одержала вашого маленького листочка.
Боляче мені, що люде так часто здіймаються похитати вашу віру в добре і святе. Прощавайте,
добрий поете; не покидайте ні пера, ні пензля; ідіть чистою, святою стежкою і да покриє вас

благодать Господня...» 287 З другого листа княжни доШевченка, писаного через два місяці, бачимо,
що цоета обгорнули знов скорботи, що він «згорнув крила і упав на землю усією своєю вагою».
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Спричинилися тому якісь покліпи про його і недобра слава. Слава і популярність Шевченка яко

поета і художника тоді була вже велика і скрізь лунала по Україні. Вже оце єдино повинно було

сплодити і явних, а ще більш — потайних ворогів йому з гурту тих низьких душ, що з заздрості

щедрою рукою і з-за плечей сіють покліпи і брехні. Се, звичайно, зброя людей низьких; нею воюють

вони завжди проти людей видатніших. Покліпи і брехні вразили чутке серце Тарасове і воно вилило
свій біль в листі до друга-сестри. Друг-сестра, очевидно, не вгадала, що саме було причиною

брехень, і гадала собі, що вся сила в «мочемордії». Тим-то вона, заспокоюючи Шевченка, додає:
«Прикро мені було почути від брата 288, що тими днями був у його Закревський і хвалився, що
одержав від вас листа . А я сподівалася, що ви вже не листуєтесь з ним. Я вельми боялася про

вас сієї знайомості. Любіть, кільки бажаєте, Капніста, Борковського, Галагана, Пл. Лукашевича.
З ними усе добре, благородне, що є у вас, розвиватиметься більш а більш. Який мене жаль бере,
що ви не знайомі з А. (Андрієм) Лизогубом! З яким теплим спочуттям він цінить ваші поеми,
і як же він жалкує, що не знає вас особисто» 290. 285 Правда. — 1876. — № 1. — С. 25. 286

Чалий, с. 46. 287 Листи до Т. Г. Шевченка. 1840 — 1861. — К., 1962. — С. 34. — Ред. 288 В. М.
Рєпніна. — Ред. 289 Лист невідомий. — Ред. 290 Листи до Т. Г. Шевченка. — С. 39 — 40. —
Ред. Коментар ...р. 1844 Шевченко рушив на Україну... — Насправді поет не залишав столиці до

березня наступного, 1845 р., а виїхав на Москву разом з О. Лук’яновичем, як з певністю встановив

П. Жур, 25 березня 1845 р. (Жур П. Дума про огонь. — К., 1985. — С. 19 — 24). З другого листа
княжни... — Йдеться про лист В. Рєпніної [4]від 20 грудня 1844 р. з Яготина (Листи до Т. Г.
Шевченка, 1962. — С. 39 — 40). [5]Попередня [6]Наступна

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/4899.html

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev123.htm

3. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/148391.html

4. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/161017.html

5. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/130481.html

6. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/166999.html

2.2.49 (2008-02-17 00:00)

[1]Кониський О. Я. Тарас Шевченко-Грушівський: Хроніка його життя [До укінчення Академії

художеств, стор. 20]

Ще й раніш того княжна Рєпніна остерегала Шевченка від товариства «мочемордів» і щиро вельми
вболівала, що він товаришує з ними. «Мосівка, — писала княжна до Тараса, — нагадує мені ті

сумні хвилини, коли щира моя прихильність до вас давала мені право говорити вам щиру правду,
але я сього не чинила, бо бачила, що в ті хвилини саме ви були нещирим і ненастроєним на мій

лад... Кільки разів істина рвалася з моєї душі, бажаючи і сподіваючись, що душа ваша прийме її, яко
ліпший доказ мого сестриного піклування про вас; і що ви з молитвою в серці та з волею міцною

візьметеся перемайструвати себе; поліпшите, освятите усе прекрасне, усе святе, високе, чим так

щедро природа вас наділила, і викорените тяжку ваду, що принижує вас. Не кажіть, що люде на

вас нападають. Обвиновачують вас не заздрісники, не «падлєци», а я обвиновачую, я — сестра

ваша, найщиріший ваш друг. Я не суджу вас по переказам, а кажу вам яко братові, що не раз, а
часто бачила вас таким, яким не бажала б бачити ніколи... вибачте мене за щирість». Перегодом
княжна Рєпніна знов вболіває, що Тарас «злигався з такими людьми, як Закревський! Куди б

ліпше було для вашого духового чоловіка, — пише вона, — коли б ви сприятелилися з Галаганом,
з Капністом і з його жінкою; з Борковським і з Володимиром] Пл[атоновичем] Лукашевичем: їх
щедро наділено розумом і душею. Та чи не можна оті слова: «вино веселить серце» — розуміти

в значінні духовому? Так, малодушність єсть велике нещастя, але вже й то багацько, що ви себе

знаєте. Треба, значить, признану ваду не голубити, а воювати її. Зброєю проти неї: віра, корисна
праця, громада чиста, свята, хупава. Через що ви завжди згадуєте Мосівку? А скажіть лишень, чи
ваше сумління не нагадує вам і інших місць, де ви хилилися до недостойного і до недостойних?» 291

Читаючи таку щиру, приязно-сердечну пораду, Тарасові не можна було не спитатися: «А де ж мені

916

http://community.livejournal.com/ua_kobzar/4899.html
http://litopys.org.ua/shevchenko/shev123.htm
http://community.livejournal.com/ua_kobzar/148391.html
http://community.livejournal.com/ua_kobzar/161017.html
http://community.livejournal.com/ua_kobzar/130481.html
http://community.livejournal.com/ua_kobzar/166999.html


знайти, де його в світі взяти оту «громаду чисту, святу, хупаву?» Де вона? Чи вже ж таки і друг-
сестра була певна, що т а к о ю громадою може стати товариство Галагана, Вол. Пл. Лукашевича
і інших володарів душ людських? Хіба ж Галаган, Тарновський, Борковський і т. ін. не так само,
як і «мочеморди», запрягають людей в ярма? Де була тоді на Україні така панська громада, щоб
була вона хоч не забруднена болотом зрабовання і неволення українського народу? Певна річ, що
коли б Шевченко спитав про се друга-сестру, так ледві чи спромоглась би вона на певну відповідь.
Княжна знала український народ хіба здалека, менш, ніж знав його Гоголь; вона не відала, тим
паче не бачила, очевидно, «як люде плачуть живучи». Вона і здалека ледві чи бачила гольцем-голе
лихо кріпацтва, а Тарас 24 роки коштував його на собі. Тим-то княжна і не розуміла реально та й
теоретично — вона більш почувала своїм добрим серцем, ніж розуміла ту глибоку рану, що була
на серці у Тараса. Вона через те й не тямила, яка причина тягла Шевченка до «мочемордія» і

до «мочеморд». Не тямила вона і ліків дійсне раціональних проти вади, яка так прикро вражала

її серце. Тим-то вона щиро радила незриму їй, тяжку болячку, що мордувала найліпшого сина

народу, гоїти вірою да таким товариством ідеальним, що його й ознаки на Україні не було.
Княжна розуміла деспотизм взагалі, але розуміла його аристократично, по-панськи; Шевченко

тямив його демократично і тямив всіма сторонами. При всіх своїх певних достоїнствах високих

княжна Варвара Рєпніна була дитиною свого кодла, панночкою, аристократкою, а оце саме й

не давало їй зрозуміти ту труту, що труїла демократичне серце великого горожанина України,
воно ж не давало їй бачити, що і в Галагана, і в Закревського, і в Лукашевича під неоднаковою

трохи покришкою лежить однакова в істоті душа «рабовладельческая». Коли б княжна розуміла

оце, вона б не радила Шевченкові сприятелитися з Галаганом, з Лукашевичем і т. ін. панством.
Такого чоловіка-українця, щоб вдовольнив Шевченків дух, як тоді, так і пізніш, тяжко було знайти
на Україні. Наприклад, з самого початку рр. 50-х лиха доля примусила була і мене вештатися по
селах Лівобережжя і переважно по тих, де перебували і «сухоморди», і «мочеморди». Стрівав я і
Віктора Закревського, і Платона Лукашевича; знавав не згірше і Скоропадських, і Тарновських, і
Родзянок, і Галагана, і Миколу Маркевича (історика, поета і музику). Та не тільки тоді, навіть і
тепер, коли вже на минуле я дивлюся зовсім безстороннім оком, я не скажу, хто з них був ліпший?
У кого з них було більш почуття українського горожанина? Хто з їх гидував кріпацтвом? Хто

з них не неволив кріпака? Хто не був «російським дворянином» з кокардою на лобі і в кого

була більша іскорка почуття демократичного? В останньому разі я дав би перевагу Закревському

та В. В. Тарновському! Закревський, правда, більш за всіх «мочив морду», хоча, напр[иклад], і
Маркевич не дурень був випити; але ж Закревський ні у вік би не написав такого доносу, який подав
Маркевич на молодого ще студента Константина Масальського! 292 А про Платона Лукашевича

Чалий розповідає такий факт. Треба було Лукашевичу чогось до Шевченка, котрий перебував тоді
в Яготині. От він, написавши лист, і послав туди за 30 верстів в холод, в мороз пішки свого

крепака, наказавши йому, щоб він невідмінно того ж самого дня приніс відповідь. Шевченко

уважав Лукашевича в відносинах до крепаків за ліберала і не хотів йняти віри, щоб Лукашевич

заподіяв такий нелюдський вчинок. А проте факт стояв перед очима. Тарас зараз же написав

відповідь, повну жовчі і гидування, і додав, що більш він з Лукашевичем не знайомий. Лукашевич
відповів листом Тарасові, що у його 300 чоловіка таких «олухов», як Шевченко. Тарас, читаючи ту
відповідь Рєпніній, ридав, наче дитина та 293. Тоді тільки княжна повинна була запевнитися, що
«з Лукашевичем, Капністом, Галаганом і ін. «геть далеко не все «хороше і благородне». 291 Листи

до Т. Г. Шевченка. — С. 34. — Ред. 292 Останній жив у Маркевича у Турівці, здається, учителем
його дітей і закохався в небогу Його Настю. Маркевич скоро спостеріг те кохання, зараз відмовив
Масальському і звелів відвезти його в Прилуку. Закоханий парубок, сидячи в Прилуці) з розпуки
випив і— підпилий написав до своєї коханки лист, повний палких, але зовсім дурних фраз: до свого
кохання, до своєї злоби на Маркевича він приплів і такої нісенітниці, що «поля Чугуєва і Борисполя
давно жаждуть крові...» Маркевич перехопив того листа, зробив з його донос на Масальського,
і останній, по наказу генерал-губернатора Кокошкіна, просидів у Прилуці а острозі щось чи не

більш двох років, доки його не визволили вже по маніфесті нового царя. 293 Чалий, с. 39 — [40].
Коментар «Мосівка, — писала княжна до Тараса, - нагадує мені ті сумні хвилини...» — З листа

В. Рєпніної до Т. Шевченка [2]від 3 липня 1844 р. з Яготина. Перегодом княжна Рєпніна знов

вболіває... — Далі йде часткове цитування листа В. Рєпніної, написаного у липні — вересні 1844
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р., а частково — переказ вже цитованого [3]листа від 20 грудня 1844 р. [4]Попередня [5]Наступна

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/4899.html

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/142128.html

3. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/161017.html

4. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/166688.html

5. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/167200.html

2.2.50 (2008-02-17 06:00)

[1]Кониський О. Я. Тарас Шевченко-Грушівський: Хроніка його життя [До укінчення Академії

художеств, стор. 21]

Тієї ж осені Шевченко був в Суботові, там змалював руїни Богданового будинку і суботівську

церков. Альбом малюнків його, зроблених р. 1844 (альбом сей бережеться в музеї Василя

Тарновського), показує нам, де тоді був Шевченко: бачимо його в Густинському монастирі біля

Прилуки; бачимо в Переяславському повіті в селі В’юнищах, в Переяславі 294. Потім знов він

навідався до Яготина і, здається, до сього часу треба реєструвати факти, що нагадує він княжні

Рєпніній вже з заслання в листі, писаному 7 березіля р. 1850, трохи що не останньому до неї. «Усі
дні перебування мого колись в Яготині, — пише він, — були і будуть низкою прекрасних споминок.
Один лишень день вкрила була тінь легенька, але останній лист ваш і той день освітив. Чи не

забули ви? Якось була між нами бесіда про «Мертві душі» (Гоголя) і ви обзивалися про них занадто
сухо. Се мене прикро вразило, раз, через те, що я завжди читав Гоголя, раюючи з його; а вдруге
— тому, що я глибоко шанував ваш-ум благородний, ваш смак і ваше чуття ніжно-високе. Мені

стало боляче; я й подумав: от який-то я неосвічений, що не вдатен тямити і почувати прекрасне...
Тепер же мене невимовно радує ваша теперішня думка про Гоголя і про його твори безсмертні.
Я радію, що ви зрозуміли його суще християнську мету. Так! перед Гоголем треба благоговіти

». Не скажу, чи довго тим разом Шевченко перебував у Яготині. Знаємо тільки, що він тоді

саме простав програму «Живописної України». Княжна Рєпніна щиро спочувала його замірам і

запомагала простати програму. «Невідмінно треба прислати до мене, — писала вона Тарасові,
— два примірники програми вашої «Живописної України», щоб можна була зробити передплату

на неї під час виборів дворянських в Полтаві і в Чернігові. Я щиро бажаю успіху в вашій святій

справі. Не сумуйте і працюйте, а ми тут будемо пікловатися, щоб запомогти вам, скільки буде

спроможно» 295. 294 Дата 1844 р. — помилкова, йдеться про альбом 1845 р. (ІЛ. — Ф. 1. — №
107); див.: т. VII. — Кн. 2. — №№ 201 — 234. — Ред. 295 Листи до Т. Г. Шевченка. — С. 33. —
Ред. Коментар Тієї ж осені Шевченко був в Суботові, там змалював руїни Богданового будинку...
Альбом малюнків його, зроблених р. 1844... — Йдеться про альбом малюнків 1845 р., де вміщені
малюнки, зроблені під час подорожі по Полтавщині та Київщині у квітні — жовтні 1845 р. Серед
них — акварелі «Богданові руїни в Суботові» та «Богданова церква в Суботові» (VII. — №№ 221,
222). [2]Попередня [3]Наступна

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/4899.html

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/166999.html

3. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/167932.html

2.2.51 17 лютого 1858 року (2008-02-17 12:00)

17 [февраля]

Не без труда, однако же, достал «Фауста» Губера. Послал книгу моей артистке и часа через три

являюся к ней в полной уверенности, что она уже наизусть читает роль Маргариты. Ничего не

бывало. Она нашла почему-то неудобной эту сцену для чтения. На зов матери вышла из комнаты,
а я с полчаса проболтал с отцом и ушел, как несолоно хлебал. Замечательная простота нравов.
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17 лютого

...достал «Фауста» Губера. — Тобто книжку: Фауст. Сочинение Гете / Пер. Эд. Губера. — СПб.,
1838, видану з посвятою пам’яті О. С. Пушкіна, який виявляв глибоку зацікавленість у здійсненні
Губером головної його праці.

2.2.52 (2008-02-17 18:00)

[1]Кониський О. Я. Тарас Шевченко-Грушівський: Хроніка його життя [До укінчення Академії

художеств, стор. 22]

Далі відомо нам, що під кінець листопада р. 1844 Шевченко був вже в столиці. Подорожуючи
по Україні, він довгий час не обзивався до Кухаренка; нарешті [2]26 листопада він пише до його:
«Оце другий рік, як я не балакаю з тобою, а чому, і сам не знаю... вернувшись оце в Петербург,
заходився гравіровати і видавати в картинах останки нашої України. На тім тижні вийде шість

картин» 296. Таким чином, бачимо очевидну помилку у д. Чалого 297, що «поет наш цілу зиму р.
1844 перебував в Яготині, загарливо прихилившись до освіченої і гостинної родини Рєпніних». До
речі помітити і другу помилку: на тій самій стороні своєї книжки д. Чалий розповідає, що любов і
шановання до «ветхого деньми» князя Миколи Рєпніна визначив Шевченко між іншим і тим, що
раз якось в переддень Нового року, коли князь, йдучи спати, зайшов до своєї доні сказати їй і її

гостям «на добраніч», дак Шевченко кинувся чуло обнімати його, палко поцілував його в руку і

мовив потім: «Отаких старих я дуже люблю». Все оце річ неможлива, але тільки не в переддень

Нового року. Ми вже знаємо, що Шевченко спізнався з Рєпніним влітку р. 1843 і перед Новим,
ні 1844, ні 1845 р., він не був в Яготині, а був у Петербурзі. За життя князя Рєпніна Шевченко

в листопаді р. 1844 був в Яготині останній раз. Під кінець грудня князь занедужав; а в січні

р. 1845 княжна писала до Тараса: «Виплачте пісню на пам’ять про чоловіка, що ви так уміли

любити і шанувати. Мого доброго тата нема вже між нами. Після довгого і тяжкого недугу

він віддав богові душу 7 січня». Перегодом, [3]22 лютого, княжна переказує Тарасові, що коли з

Яготина перевозили тіло її тата в Густиню, щоб там похоронити в монастирі, так скрізь по дорозі

народ виявляв свій жаль, а в Прилуці народ випряг коней і, не вважаючи на страшенну хуртовину,
самотужки повіз сани з труною. Потім того княжна ще тричі писала до Шевченка, питаючи, чого
він замовк і не пише? Очевидна річ, що душа поета, переживши журливі звістки з Яготина,
нирнула туди, де живою цівкою било живе життя. Річ натуральна: живий живе гадає. Перш за

все Шевченко, як ми бачили вже, був заклопотаний виданням «Живописної України». Друге знов,
земляки заходилися на різдвяних святах спорудити в Медицинській академії українські спектаклі.
«Я думав, — писав Тарас до Кухаренка, — ушкварити твій [4]«Чорноморський побит»; але вже

пізно тепер; піде на Великдень; а тепер учать «Москаля-чарівника», «Сватання на Гончарівні» і

мого «Назара Стодолю» 298. Сю драму з мови московської Тарас переложив на мову українську

24. X — 9.ХІ 1844 . Значить, спектаклі забирали немало часу у Шевченка: а головна річ в тому,
що він яко натура глибоко перейнятлива, бачачи, що його «огненне слово» серед молодіжі в

Петербурзі глибоко зворушило національне почуття, рвався ще більш гуртувати українців, більш
виховати і гартувати в них святе почуття національне. Ентузіазм молодіжі так пронизував і самого

Шевченка, що він [5]в листі до Кухаренка писав: «Якби ти знав, отамане, що тут робиться! Тут
робиться таке, що цур йому й казати! Козацтво ожило!.. Оживуть гетьмани В золотім жупані,
Прокинеться доля, Козак заспіва: Нема в краю нашім Ні німців... 300 До сього часу припадають

і останні роботи Шевченка в Академії; бо диплом на звання «свободного художника» присуджено
йому радою Академії в березілі р. 1845. Хто був у школі взагалі, той добре відає, що відсвяткувати
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скінчення школи — річ звичайна; можна сказати, що се потреба психічна; найпаче вона властива
і потрібна яко спочин, яко перехід до життя нового таким перейнятливим душам, як Шевченко.
Натурально, що й Шевченко як «здав екзамен» (на жаль, не відаємо, коли саме), так наробив

такого, що сором і згадувати. Опам’ятався тільки тоді, як минуло два тижні. Хазяйка і перекугацик
почали править набор. «Спас мене, — признається Шевченко, — Полевой. Задумавши видати 12
полководців, він заказав мені патрети. Взявши завдаток, я поквітував довги». Оце видання було
зроблено доволі розкішно, на гарному папері; ціна йому була вельми висока— п’ять руб. Було воно
присвячене царю Миколі. Рекламовано, що патрети зроблені «відомим художником Шевченком»
301. Вже і се такий факт, свідок слави і популярності Шевченка яко художника, що нехтувати

його не можна. Тут треба зауважити ще на одну помилку Шевченкових біографів: вони кажуть,
що Тарас звання «свободного художника» одержав р. 1843. Тим часом, постанова Академічної

ради про признання за Шевченком права на се звання відбулася 22 березіля р. 1845. Академія

своїм звичаєм видала Шевченкові на се звання і диплом, чи атестат. Чудна доля сталася з тим

дипломом. В грудні р. 1846 Шевченко, просячи собі посаду професора малювання при київському
університеті, подав свій диплом кураторові київського учебного округу. Перегодом, колиШевченко

був вже на засланні, дак прохав своє військове начальство відібрати з Києва і доручити йому той

диплом. Новопетрівський комендант майор Усков 7-го січня (ст. ст.) р. 1855 написав про се до

київського куратора. Куратор відповів, що Ускову треба в сій справі «вдатися через начальство»,
себто написати до батальйонного командира, а той до полкового і т. д. Не скажу, чи послухався

Усков такої чудної поради, чи ні; але річ про Шевченків диплом так і принишкла до р. 1891,
коли в «Галицькій Русі» якийсь М. В. Домбровський оповіщає, що Шевченків диплом у його: до
його він перейшов від дядька, діставшись йому від якогось урядника, що дістав його з канцелярії
київського куратора після того, як Шевченко опинився на засланні. Тепер стала ясною і відповідь

куратора Ускову: якийсь урядник «взяв» нишком з канцелярії куратора Шевченків диплом. На

другий день після постанови Академії Шевченко 23 березіля писав до Кухаренка: «Я сьогодні

Петербург покидаю. Літом буду в Таганрозі. Напиши до мене, як там шлях знайти до твого

гнізда, бо мені дуже треба побачитися з тобою. Я якось писав до тебе, та, мабуть, не дійшло, або
ти запишався, або тобі ніколи і ждеш півтора року, щоб заплатити мені, так як я за твоє сало

ласку і добре слово заплатив. Не згадуй злого, а пом’яни добре і напиши мені, хоч де ти живеш,
щоб я знав, як долетіти до тебе. Пиши до мене в Миргородський повіт, в село Маринське 302 на

ім’я Александра Андрієвича Лук’яновича 303. Р. 1844 теж небагацько написав Шевченко: опріч

віршів [6]«Чигирин» і [7]«Сон», він переложив на рідну мову [8]«Назара Стодолю» і написав поему
«Наймичка», опріч того, переложив з Давидового Псалтиря кільки псалм. Куліш 25 мая р. 1845
про ті переклади писав до Бодянського 304, що Шевченко переложив псалми 146, [9]149 і інші «с
блистательным успехом». На жаль, переклад псалму 146 досі не був надрукований і не відомо, чи
він у кого зацілів. 296 [Правда. — 1895. — № 74. — С 143. — Лист від 16 листоп. 1844 р.]. 297

Жизнь и произведения Шевченка. — С. 41. 298 [[10]Лист до Я. Г. Кухаренка від 26 листоп. 1844
р.] — Правда. — 1895. — № 74. — Ред. [С. 143]. 299 ЗНТШ. — Т. VIII. — С. 9. 300 [[11]Лист
до Я. Г. Кухаренка, написаний у грудні 1844]. — Зоря. — 1895. — Ч. 5. — [С. 88]. 301 Див.: т.
VII. — Кн. 1. — №№ 98 — 109. 302 С. Мар’їнське. — Ред. 303 Джерело вказано помилково; текст
поданий, ймовірно, за копією листа, виконаного М. Крамаренком (М. О. Дикаревим). — ІЛ. —
Ф 77 — 127. — Ред. 304 Русский архив. — 1891. — Кн. II — С. 292 — [29]3. Коментар За життя
князя Рєпніна Шевченко в листопаді р. 1844 був в Яготині останній раз. — Насправді Шевченко у

Рєпніних зустрів Новий 1844-й рік і виїхав з Яготина не раніше 10 січня 1844 р. (Анісов В., Середа
Є. Літопис життя і творчості Т. Г. Шевченка. — К., 1976. — С. 54). ...він в листі до Кухаренка

писав: «Якби ти знав, отамане...» — Йдеться про лист Шевченка до Я. Г. Кухаренка, датований
орієнтовно груднем 1844 р. ...майор Усков 7-го січня (ст. ст.) р. 1855 написав про се до київського
куратора. — Лист І. Ускова див.: Тарас Шевченко: Документи..., 1982, с. 265 — 266; відповідь
з канцелярії куратора Київського учбового округу — с. 266; текст атестату на звання некласного

художника, з датою — 10 грудня 1845 р., — там же, с. 73. ...Шевченко переложив псалми 146, 149
і інші... — А також псалми 1, 12, 43, 52, 53, 81, 93, 132; замість 136-го псалма біограф помилково

назвав 146-й. Повний текст циклу «Давидові псалми» у складі збірки «Три літа» став відомий 1907
р. після того, як заходами А. М. Марковича з архіву департаменту поліції (колишнього III відділу)

920



вилучено й опубліковано Е. Щоголевим та Я. Забілою автографи Шевченка, що знаходилися у

справі «Об Украйно-славянском обществе» (1847). [12]Попередня [13]Наступна

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/4899.html

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/159093.html

3. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/164655.html

4. http://litopys.org.ua/dramukr/dram07.htm

5. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/160626.html

6. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev125.htm

7. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev128.htm

8. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev303.htm

9. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev142.htm#ps149

10. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/159093.html

11. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/160626.html

12. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/167200.html

13. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/170271.html

2.2.53 37. В. М. РЄПНІНА. 20 березня 1845. Яготин (2008-02-18 06:00)

Что с Вами, Тарас Григорьевич? Я не понимаю Вашего молчания или я его понимаю грустно.
Здоровы ли Вы, на хорошей ли дороге? Пишите ко мне. Наверно, и на Ваших глазах навернулись
слезы, услышав, что нет уже папеньки, и Вы вспомнили об Яготине, где теперь заветное место
доброго старца пусто и ничем не заменится. О, наверное, и Вашей душе захотелось сказать моей
слово дружбы и сочувствия. Живы ли Вы, я не понимаю Вашего молчания! Всегда, во всяком

случае, молитва моя будет проливаться перед престолом Всевышнего за Вас. Простите. Душею
преданная Вам

Варвара Репнина.

20 марта

1845, Яготин.

Коментар

Подається за автографом: ІЛ. Ф. 77. № 124. Арк. 127.
Вперше надруковано: Киевская старина. — 1897. — №2. — С. 168 — 169 (пкблікація М. К.
Чалого), з незначними відмінами від автографа.
Дата в автографі: «20 марта 1845, Яготин».

Я не понимаю Вашего молчания... — Причина Шевченкового мовчання залишається

нез’ясованою. В цей час він, мабуть, збирався на Україну, і вже 25 березня виїхав з Петербурга. По
дорозі в с. Мар’їнське Миргородського повіту, куди Шевченко їхав разом із О. А. Лук’яновичем,
йому, очевидно, не вдалося заїхати до Рєпніних, але в жовтні-листопаді поет знову побував на

Полтавщині і, звичайно, якісь зв’язки з В. М. Рєпніною підтримував (про це можна судити з листа
В. Рєпніної від 9 грудня 1845 р.). Жодного листа Шевченка до В. Рєпніної за 1845 р. не збереглося.

2.2.54 18 лютого 1858 року (2008-02-18 12:00)

18 [февраля]
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Проездом из Киева в Иркутск посетили меня земляки мои Волконский и Малюга. Они едут

в звании медиков заслуживать казне за воспитание. Какая нелепость посылать молодых медиков
в такую даль от центра просвещения. Где средства на будущее развитие? Варварство!
Малюга сообщил мне, что Марко Вовчок — псевдоним некоей Маркович и что адрес ее

можно достать от Данила Семеновича Каменецкого, поверенного Кулиша в Петербурге. Какое

возвышенно прекрасное создание эта женщина. Не чета моей актрисе. Необходимо будет ей

написать письмо и благодарить ее за доставленную радость чтением ее вдохновенной книги.

18 лютого

...посетили меня земляки мои Волконский и Малюга. — Волхонський Федір Миколайович

і Малюга Павло Потапович, лікарі, вихованці медичного факультету Київського університету

(випуск 1857 р.).
Марко Вовчок (Маркович Марія Олександрівна; 1833 — 1907) — українська і російська

письменниця. Її твори, зібрані в книжці «Народні оповідання» (СПб., 1857), П. Куліш надіслав

Шевченкові в Нижній Новгород (див.: Листи до Тараса Шевченка. — С. 98, 103, 104). Шевченко

розпитував про письменницю в листах і під час зустрічей із земляками. Згодом вони листувалися,
а в січні 1859 р. познайомились особисто в Петербурзі. Свої почуття Шевченко висловив у вірші

[1]«Марку Вовчку» (1859). Їй присвятив також вірш [2]«Сон» («На панщині пшеницю жала...»).
Каменецький Данило Семенович (1830 — 1881) — український фольклорист та етнограф,
управитель друкарні П. О. Куліша в Петербурзі. Шевченко познайомився з ним у квітні 1858
р. Д. С Каменецький допомагав Шевченкові в літературно-видавничх справах, брав участь у

виданні «Кобзаря» 1860 р. (див.: Бородін В. С. До історії тексту «Кобзаря» 1860 року // Збірник

праць вісімнадцятої наукової шевченківської конференції. — К., 1977. — С 49 — 77).

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev2119.htm

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev2116.htm

2.2.55 4. ЛИСТ ДО РАДИ АКАДЕМІЇ МИСТЕЦТВ. 22 березня 1845. С.-Петербург
(2008-02-18 18:00)

В Совет Императорской Академии художеств

ученика г. профессора К. П. Брюллова
Тараса Шевченки

Прошение

Обучаясь живописи исторической под руководством г. профессора К. П. Брюллова и

желая получить звание художника, почему представляю при сем свои работы, прошу удостоить
меня просимого звания.

Тарас Шевченко

22 марта 1845

Примітки
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[№ 141. 1845 р., березня 22. Заява Т. Г. Шевченка до Ради Академії мистецтв про

надання йому звання художника]

Подається за оригіналом (НМТШ, № а-61, арк. 1). Прохання написане писарем, під ним

власноручний підпис: «Тарас Шевченко».
Вперше надруковано в «Записках Наукового товариства імені Шевченка» (1914. — Т. 119-120. —
С. 62 — 63) з помилковим твердженням, ніби прохання написано власноручно Шевченком.
Вперше введено до зібрання творів у виданні: Шевченко Т. Повне зібр. творів. — К., 1929. — Т.
3. — С. 23.

Обучаясь... под руководством г. профессора К. П. Брюллова... — Див. примітку до

листа до Правління Академії мистецтв [1]від 3 червня 1839 р.
...желая получить звание художника... — Звання класного художника після закінчення повного

курсу навчання надавали учням, яким присуджували золоту медаль, звання некласного — срібну.
Шевченко був нагороджений трьома срібними медалями. У виписці з журналу Ради Академії

мистецтв про надання йому звання некласного художника від 22 березня 1845 р. зазначалося:
«Определено: Поскольку Шевченко известен Совету по своим работам и награжден уже за

успехи в живописи серебряною медалью 2-го достоинства, то удостоить его звания неклассного

художника и представить на утверждение общему собранию Академии» (Тарас Шевченко.
Документи та матеріали до біографії. — С. 66).
Ухвалу Ради Академії мистецтв затверджено загальними зборами Академії ([2]18 листопада) і

виписано Шевченкові атестат (10 грудня 1845 р.), в якому вказувалося, що Шевченко «возведен
в звание неклассного художника и утвержден в оном Публичным Собранием Академии [...] с

правом по силе всемилостивейше дарованной Академии художеств привилегии пользоваться с

потомством его вечною и совершенною свободою и вольностию и вступить в службу, в какую он

сам, как свободный художник, пожелает» (Тарас Шевченко. Документи та матеріали до біографії.
— С. 73).

* *

№ 142. 1845 р., березня 22. Виписка з журналу Ради Академії мистецтв про надання Т.
Г. Шевченкові звання некласного художника

Выписка из журнала Совета И[мператорской]
А[кадемии] х[удожеств] 22 марта 1845 года

Ст[атья] 12. По прошению вольноприходящего ученика Академии Тараса Шевченко [по
вх[одящей] кн[иге] № 386].
Определено: Поскольку Шевченко известен Совету по своим работам и награжден уже за успехи в

живописи серебряною медалью 2-го достоинства, то удостоить его звания неклассного художника
и представить на утверждение общему собранию Академии.

Верно: Н. Соколов

ДМШ, А-7, спр. 96, арк. 5. Оригінал.

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/26603.html

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/191435.html
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2.2.56 5. ЛИСТ ДО ПРАВЛІННЯ АКАДЕМІЇ МИСТЕЦТВ. 22 березня 1845. С.-
Петербург (2008-02-19 06:00)

В Правление Императорской Академии художеств

вольноприходящего ученика

Тараса Шевченко

Прошение

Имея надобность по художественным моим занятиям ехать в Малороссию, всепокорнейше

прошу Правление Академии о выдаче мне билета на проезд как туда, так и обратно, равно и на

беспрепятственное на месте пребывания жительство.

Т. Шевченко

1845 года марта 22 дня

Примітки

[№ 143. 1845 р., березня 22. Прохання Т. Г. Шевченка до правління Академії мистецтв

про видачу квитка для подорожі на Україну]

Подається за оригіналом (НМТШ, №а-40, арк. 1). Рукопис невідомої особи з підписом

Шевченка: «Т. Шевченко». В рукопису помилка: замість «Тараса» написано «Потапа».
Вперше надруковано з деякими неточностями в «Записках Наукового товариства імені Шевченка»
(1914. — Т. 119-120. — С. 62).
Вперше введено до зібрання творів у виданні: Шевченко Т. Повне зібр. творів. — К., 1929. — Т.
3. — С. 23.

... о выдаче мне билета на проезд... — Йдеться про документ, що засвідчував би особу

Шевченка під час подорожі в Україну. В «билете», виданому Шевченкові 23 березня Академією

мистецтв за підписом конференц-секретаря В. І. Григоровича, зазначалося: «Предъявитель
сего, удостоенный звания неклассного художника Имп[ераторской] Акад[емии] худ[ожеств] Тарас
Шевченко, отправляется в малороссийские губернии для художественных занятий...» (Тарас
Шевченко. Документи та матеріали до біографії. — С. 66).

* *

№ 144. 1845 р., березня 23. Квиток, виданий Т. Г. Шевченкові Академією мистецтв для

подорожі на Україну

№ 275

Билет

Предъявитель сего, удостоенный звания (неклассного) художника имп[ераторской] Акад[емии]
худ[ожеств] Тарас Шевченко отправляется в малороссийские губернии для художественных

занятий, почему г.г. на заставах команду имеющие благоволят чинить ему как туда, так и

обратно свободный пропуск, равно и беспрепятственное на месте, где сколько нужно будет,
пребывание. Во уверение чего и дан ему Шевченко сей билет с приложением Академической
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печати. С.-Петербург. Марта 23 дня 1845 года.

Конференц-секретарь Григорович
Производитель дел А. Всеславин

ІЛ, ф. 1, № 380, арк. 1. Оригінал.
На документі напис: «в Двор. 7, 23 апреля № 342» та сургучева печатка Академії мистецтв.
Документ перекреслено навхрест чорним чорнилом. Копія цього документа є в ДМШ (А-7, спр.
96, арк. 6), датована 25 березня 1845 р.

2.2.57 19 лютого 1858 року (2008-02-19 12:00)

19 [февраля]

В шесть часов утра приехал Шрейдерс из Петербурга, привез мне письмо от Лазаревского,
песни Беранже Курочкина и четыре экземпляра моего портрета, фотографированного с моего

же рисунка.
В 12 часов в зале дворянского собрания происходило торжественное открытие комитета,
собранного для окончательного решения свободы крепостных крестьян. Великое это начало

благословлено епископом и открыто речью военного губернатора Н. А. Муравьева,
речью не пошлою, официальною, а одушевленною, христианскою, свободною речью. Но банда

своекорыстных помещиков не отозвалася ни одним звуком на человеческое святое слово. Лакеи!
Будет ли напечатана эта речь? Попрошу М. А. Дорохову, не может ли она достать копию.

19 лютого

...привез мне письмо от Лазаревского... — Лист М. М. Лазаревського від 10 лютого 1858 р.
(Листи до Тараса Шевченка. — С 109).
...песни Беранже Курочкина... —Йдеться про перше видання: Песни Беранже / Переводы Василия

Курочкина. — СПб., 1858.
...четыре экземпляра моего портрета... — М. М. Лазаревський надіслав Шевченкові чотири

фотовідбитки його автопортрета з бородою, нарисованого італійським і білим олівцями й 4 січня
1858 р. відправленого до Петербурга з П. А. Овсянниковим. Лазаревський писав: «...посылаю
4 портрета; много есть охотников, желающих и молящих у меня твоего портрета, и я решился

заказать их 50 штук...» (Листи до Тараса Шевченка. — С. 109).
...торжественное открытие комитета... — Офіційна його назва — «Губернский комитет по

устройству и улучшению быта помещичьих крестьян».
...благословлено епископом... — Тобто Антонієм, єпископом Нижньогородським і Арзамаським

(до постригу в ченці — Олександр Павлинський; 1804 — 1878).
...воєнного губернатора Н. А. Муравьева... — Має бути: «А. Н. Муравьева». Промова О. М.
Муравйова надрукована в «Нижегородских губернских ведомостях» від 8 березня 1858 р.

Варіанти:
христианскою, свободною речью. / христианскою реч[ью]
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2.2.58 29. ЛИСТ ДО Я. Г. КУХАРЕНКА. 23 березня 1845. С.-Петербург
(2008-02-19 18:00)

Отамане!

Я сьогодня Петербург покидаю. Буду літом у Таганрозі, то, будь ласкав, напиши до мене, як
там шлях найти до твого гнізда. Бо мені дуже треба побачиться з тобою. Я якось оце писав до

тебе, та, мабуть, не дійшло. Або запишався, або тобі ніколи, або, може, ждеш півтора року, щоб
заплатить мені так, як [я] за твоє сало, ласку і добре слово заплатив. Не згадуй злого, а пом’яни
добре і напиши мені хоч де ти живеш, щоб я знав, як долетіть до тебе. Бувай здоров. Отамане,
пиши, коли матимеш час, до мене.
В Полтавскую губернию, в Миргородский повіт, в село Мариенское. На ім’я Александра

Андреевича Лукьяновича с передачею щирому твоему Шевченкові.

23 март[а]
1845. Академ[ия].

Примітки

Подається за рукописною копією М. О. Дикарєва (ІЛ, ф. 77, № 127, арк. 21).
Вперше надруковано в газеті «Кубанские областные ведомости» (1899. — 3 збірника).
Вперше введено до збірника творів у виданні: Шевченко Т. Твори: В 2 т. — СПб., 1911. — Т. 2.
— С. 350.
Я сьогодня Петербург покидаю. — Шевченко мав намір тоді виїхати в Україну 23 березня. Цим
числом датований квиток Академії мистецтв за підписом конференц-секретаря В. І. Григоровича
на проїзд «в малороссийские губернии для художественных занятий» (Тарас Шевченко. Документи
та матеріали до біографії. — С. 66). Але трапився попутник — О. А. Лук’янович, поміщик
Миргородського повіту Полтавської губернії, майор у відставці, й Шевченко вирішив їхати з ним.
О. А. Лук’янович же виїхав з Петербурга, як зазначено у «Прибавлениях» до «Санкт-Петербургских
ведомостей» від 27 березня 1845 р. (див.: Жур П. Дума про Огонь. — К., 1985. — С. 21). Отже,
цього числа виїхав і Шевченко.
Буду літом у Таганрозі... — Здійснити цей намір поету не випало.

2.2.59 Тарас Шевченко малює селянське подвір’я. Весна 1845 р. (2008-02-20 06:00)

[1]
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Т. Г. Шевченко малює селянське подвір’я. Папір, сепія (18,5×27). [Весна 1845].

[2]

http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7111.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev7111.htm
http://kobzar.univ.kiev.ua/draws/description/111.html

1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/tMfNZSOwOMzoGoiJ-zftAg?feat=embedwebsite

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7111.htm

2.2.60 20 лютого 1858 року (2008-02-20 12:00)

20 [февраля]

Один экземпляр моего нерукотворенного образа подарил М. А. Дороховой, он ей не понравился,
выражение находит слишком жестким. Просил достать копию речи Муравьева, обещала.

20 лютого

...экземпляр моего нерукотворенного образа... — Йдеться про один із чотирьох фотовідбитків

автопортрета Шевченка, надісланого М. М. Лазаревським.

2.2.61 Листи з проханням надіслати естампи «Живописной Украины». Березень-
квітень 1845 р. (2008-02-20 18:00)

№ 145. 1845 р., березня 30. Лист в. о. харківського губернського предводителя дворянства М.
М. Ковалевського до канцелярії чернігівського, полтавського і харківського генерал-губернатора
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з проханням надіслати естампи «Живописной Украины»

30 марта 1845 года

№ 198

В канцелярию черниговского, полтавского
и харьковского генерал-губернатора

Препровождая при сем деньги три рубля серебром на выписку для помещика Старобельского

уезда, майора Петра Савельева «Живописной Украйны», издаваемой художником Шевченком,
— покорнейше прошу канцелярию сделать зависящее от нее распоряжение о высылке ко мне

одного, экземпляра помянутого издания.
Исправляющий должность харьковского губернского предводителя дворянства полковник и

кавалер Ковалевский

ДМШ, А-58, спр. 171/4088, арк. 27. Оригінал.
На документі написи: «Получ[ено] 1 апреля 1845 года» та «- № 2974 / 543».

№ 146. 1845 р., квітня 4. Лист в. о. полтавського цивільного губернатора М. В. Селецького

до канцелярії чернігівського, полтавського і харківського генерал-губернатора з проханням

надіслати естампи «Живописной Украины»

4 апреля 1845 года

№ 5487

В канцелярию господина черниговского, полтавского
и харьковского генерал-губернатора

Миргородский уездный предводитель дворянства представил ко мне 3 рубля серебром,
полученные от статского советника Петра Александровича Шамшева, на выписку для него,
предпринятого художником императорской Академии художеств Шевченко, издания под

названием «Живописная Украина».
Препровождая при сем в канцелярию его сиятельства означенные деньги, за употреблением из

них в пользу почт на пересылку, покорно прошу сделать распоряжение о высылке сказанного

издания для статского советника Шамшева, о получении же посылаемых денег меня уведомить.

Исправляющий должность гражданского губернатора Селецкий

ДМШ, А-58, спр. 171/4088, арк. 29. Оригінал.
На документі написи: «24 апреля 1845 года» та «№ 3668 / 688».

№ 147. 1845 р., квітня 24. Лист новозибківського повітового предводителя дворянства М.
П. Бороздни до канцелярії чернігівського, полтавського і харківського генерал-губернатора з

проханням надіслати естампи «Живописной Украины»

Апреля 24 дня 1845 года

№ 368

928



г. Новозыбков

В канцелярию его сиятельства господина

черниговского, полтавского и харьковского
генерал-губернатора

Г., состоящий в должности черниговского гражданского губернатора, предложением от 30 октября
1844 года № 15741 поручить мне изволил: пригласить г.г. дворян, мною предводительствуемых,
к подписке на периодическое издание художника Шевченка под названием: «Живописная

Украина», при чем его превосходительство предложил, чтобы подписку на означенное издание

препроводить прямо от себя в канцелярию его сиятельства, от которой немедленно будет

истребовано у издателя шесть гравюр первого выпуска, за которые он назначил цену 3 рубли

серебром.
Вследствие того, по приглашению моему представленные дворянином Новозыбковского уезда

поручиком Николаем Александровичем Бакаевым деньги на выписку помянутого издания три

рубли серебром при сем прилагая, имею честь покорнейше просить канцелярию его сиятельства

о получении сих денег уведомить меня и по истребовании от издателя г[осподина] Шевченко

шесть гравюр «Живописной Украины» не оставить выслать их ко мне для вручения г[осподину]
поручику Бакаеву.

Предводитель дворянства Бороздна

Письмоводитель Василий Охременко

ДМШ, А-58, спр. 171/4088, арк. 33, 33 зв. Оригінал.
На документі написи: «С приложением трех рублей серебром на выписку 6-ти гравюр

«Живописной Украины»; «Получ[ено] 10 мая 1845 года» та «— № 4151 / 500».

2.2.62 (2008-02-21 06:00)

[1]Кониський О. Я. Тарас Шевченко-Грушівський: Хроніка його життя [Під час перебування на

Україні (1845—1847), стор. 1]

ТАРАС ШЕВЧЕНКО

під час перебування на Україні

(1845 — 1847)

І

В 24 день березіля р. 1845 Шевченко рушив з Петербурга на Україну 305. По дорозі спинився в

Москві; бачився тут з своїми приятелями професором Бодянським, артистомМихайломЩепкіним
306 і з іншими. Щепкін був «світлим, свіжим, бадьорим, добрим». В Москві був недовго — виїхав

в кінці березіля; їхав почтовими кіньми гостинцем через Тулу, Орел на Глухів. Хоча з Москви

до Орла тільки три сотні верст, але поет каже, що він їхав би то три тижні і в дорозі набрався

великого лиха. Звісно, навесні; вода і болото пойняли шлях, кілька разів віз перекидався і поет

мусив купатися в калюжах, падаючи з воза. Харчі, яких набрав з Москви на дорогу, теж падали

кільки разів з воза, попсовалися; Тарас мусив повикидати їх, а через те довелося, як каже він,
подорожувати «на харчах святого Антонія». В Тулі, коли він сидів в готелі, якийсь чоловік приніс
до його продавати рушницю і заправив за неї три карбованці. Тарас, не роздивляючись рушниці,
купив її за карбованця. Доїхавши до Орла і зраховавши свої гроші, Тарас побачив, що з тієї сотні
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карбованців, з якою він виїхав з Москви, у його лишилося ледві 2½ карбованці. Значить, далі їхати
почтовими кіньми ні з чим вже було; а проте він з тих 2½ карбованців купив собі ще «гармонійку»
за карбованця. Тоді поєднав якогось фурмана Єрмолая і поїхав далі на Глухів, умовившись, що
гроші заплатить, приїхавши. На якомусь заїзді, вже біля Есмані, коли стали вони, щоб погодовати
коней, ні у фурмана, ні у Шевченка нічим було заплатити за сіно. Тарас імкнув, що отут-то і

здасться ота придбана їм у Тулі нікчемна рушниця; він сподівався лишити її господареві заїзду в

застанову, доки, приїхавши на хутір до свого знайомого Віктора Олександровича, пришле гроші.
Тим часом, доки коні їли, Тарас заходився вчити господарську дівчину грати на гармонійці. Наука
пішла добре; гармонійка подобалася господареві заїзду Омелькові Туману, а коли заграла на неї

Олена, старий Туман спитав Тараса: — Чи не продасть він тієї музики? — Продати я її не продам,
а коли хоче Олена, я їй подарую; а ти, діду, купи у мене рушницю. Дід огледів рушницю і мовив:
«На чорта мені ваша тульська рушниця, коли я і стреляти не вмію». Мусив Тарас признатися,
яке у його безгрошів’я. Дід усміхнувся і мовив: «Ну, Олено! Музика наша, неси її в хату». Таким
чином поквітовали за сіно і Тарас поїхав далі на хутір до свого приятеля, що жив верстов за дві

до Глухова. Се було в суботу перед Великоднем 307 (значить, 14 квітня). 305 Зоря. — 1894. — Ч.
5; Поэмы и повести... — С. 364 — і далі. 306 Кобзар. — Т. III. — Записки... — С. 45. — [2][Запис
від 4 лип. 1857]. 307 [Поэмы и повести ([3]Капитанша)... — С. 378]. Коментар В 24 день березіля

р. 1845 Шевченко рушив з Петербурга на Україну. — П. Жур за хронікою у «Прибавлениях» до
газети «Санкт-Петербургские ведомости» від 27 березня 1845 р., де між вибулими 25 березня зі

столиці значився відставний майор Лук’янович, точно встановив дату виїзду Шевченка, який їхав

разом з О. А. Лук’яновичем через Москву, Орел, Кроми, Есмань, Глухів, Кролевець, Батурин,
Миргород у маєток Лук’яновича — с. Марійське; на Великодніх святах був у Яготині — 15 — 17
квітня 1845 р. (Жур П. В. Дума про Огонь. К., 1985. — С. 24 — 48). О. Кониський надто звірився
на художній опис подорожі на Україну, зроблений Шевченком у повісті «Капитанша». ...він ще

до Великодніх свят приїхав до Києва... — П. Жур аргументовано довів, що Шевченко прибув до

Києва не пізніше 22 квітня, вже після свят (П. Жур. Дума про Огонь, с. 48 — 60). За спогадами
родичів поета, він знову відвідав Кирилівку; про це непрямо свідчить і запис в альбомі 1845 р.:
«Отец Иеремия Обидовский, протоиерей села Лузановки Черкасского уезда» (VII. —№ 210; Т. Г.
Шевченко: Біографія, 1984, с. 128), тобто він незаперечно побував на рідній Черкащині. Далі, як
вважає П. Жур, він через Київ перебрався на Лівобережжя й вирушив на Полтавщину, — спершу в

Прилуки, розшукуючи археологічні пам’ятки й описуючи їх— за завданням Археографічної комісії,
хоч офіційно його оформлено співробітником у грудні 1845 р. Першою такою пам’яткою був

Густинський монастир, де у січні 1845 р. поховано батька В. Рєпніної — князя М. Г. Рєпніна-
Волконського, якого поет шанував і любив. [4]Попередня [5]Наступна

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/4899.html

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/39669.html

3. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev309.htm

4. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/167932.html

5. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/172120.html

2.2.63 21 лютого 1858 року (2008-02-21 12:00)

21 [февраля]

Писал Лазаревскому, чтобы он свои письма ко м[н]е адресовал на имя М. С. Щепкина в Москву.
Начал переписывать свою поэзию для печати, писанную [1]с 1847 года по 1858 год. Не знаю,
много ли выберется из этой половы доброго зерна.

21 лютого

Писал Лазаревскому... — Лист до М. М. Лазаревського від 22 лютого 1858 р. Шевченко надіслав
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«недавно спечену штуку» — триптих [2]«Доля», «Муза», «Слава», а також свою майбутню адресу:
«В Москву. Михайлу Семеновичу Щепкину. С передачею. В конторе императорских театров».
Начал переписывать свою поэзию для печати... — Шевченко розпочав обробку своїх поезій років

заслання, які зібрав у «Малій книжці» і переписав у «Більшу книжку».

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev2.htm

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/161234.html

2.2.64 Портрети. Квітень 1845 р. (2008-02-21 18:00)

[1] [2] [3]

Портрет невідомої в бузковій сукні. Папір, акварель (28,3×21,7). [IV 1845-1846].
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http://litopys.org.ua/shevchenko/shev2.htm
http://community.livejournal.com/ua_kobzar/161234.html


[4]

http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7128.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev7128.htm
http://kobzar.univ.kiev.ua/draws/description/128.html

Портрет купця. Брістольський папір, олівець, акварель (28,1×23). [IV 1845-1846].

932



[5]

http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7129.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev7129.htm
http://kobzar.univ.kiev.ua/draws/description/129.html

Портрет невідомого. Акварель. [IV 1845-1846].

933



[6]

Портрет невідомого. Начерк. Олівець. [Н. р. IV 1845].

[7]

934



1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/LMeSabmMZo1VVhIctTCOuA?feat=embedwebsite

2. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/48jLrVePkBlN6-QB5mlr7w?feat=embedwebsite

3. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/DBYr2FVTHZt_jrrXGSSf-Q?feat=embedwebsite

4. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7128.htm

5. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7129.htm

6. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7306.htm

7. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7217.htm

2.2.65 Звіт Комітету Товариства заохочування художників. 1844-1845 рр.
(2008-02-22 06:00)

№ 148. 1844 р., квітня 28 — 1845 р., квітня 28. Із звіту Комітету Товариства заохочування

художників про видання «Живописной Украины» Т. Г. Шевченка

Бывший пансионер Общества Шевченко предпринял издание под заглавием «Живописная

Украйна». Находя полезным это издание, передающее картины местностей, нравов, обычаев,
костюма и проч. одной из примечательнейших, особенно в художественном отношении, областей
нашего отечества, Комитет счел приятною обязанностию оказать г-ну Шевченке некоторое

пособие для облегчения его в расходах, требующихся вначале на подобное издание. Первые

тетради «Живописной Украйны» вышли и представляются на усмотрение ваше. Г[осподин]
Шевченко доказал, что приложенные о нем попечения Общества не потеряны. Издание

отличается немалыми достоинствами. Рисунки начерчены и выгравированы на меди (á l’eau
forte) самим автором, смелою рукою. В них обнаруживается оригинальность, замысловатость,
наблюдательность, эффекты освещения и выразительность. Мы знакомимся с прошедшим и

настоящим бытом украинцов, с их поверьями и обрядами, и с особенным удовольствием следим

за очерками художника, который красноречиво и остроумно передает нам впечатления своего

детства о любимой Родине.

ЛДІА, ф. 448, оп. 1, спр. 125, арк. 137, 137 зв., 138. Оригінал.

2.2.66 22 лютого 1858 року (2008-02-22 12:00)

22 [февраля]

Третий раз вижу ее во сне и все нищею.
Это уже не вследствие роли Антуанетты, а вследствие каких данных — не уразумею.
Сегодня представилась мне она грязною, безобразною, оборванною, полунагою, и все-таки в

малороссийской свитке, но не в белой, как прежде, а в серой, разорванной и грязь[ю] запачканной.
Со слезами просила у меня и милостыни, и извинения за свою невежливость по случаю «Фауста»
Губера. Я, разумеется, простил ее и в знак примирения хотел поцаловать, но она исчезла. Не

предсказывают ли эти ночные грезы нам действительную нищету?

22 лютого

Третий раз вижу ее во сне... — Йдеться про К. Б. Піунову.
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Варіанти:
оборванною, полунагою, и все-таки в малороссийской свитке / оборванною и все-таки в

2.2.67 Жанрова сцена. Квітень 1845 р. (2008-02-22 18:00)

[1] [2]

ЖАНРОВА СЦЕНА. Ескіз. Олівець. [Н. р. IV 1845].

[3]

http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7201.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev7201.htm

ЖАНРОВА СЦЕНА. Ескіз та начерки. Олівець. [IV-IX 1845].

936



[4]

http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7202.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev7202.htm

1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/NNU0VgToeUMdgtlbtsPECg?feat=embedwebsite

2. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/bmuUcKs0I0_FNPDvxZQBKw?feat=embedwebsite

3. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7201.htm

4. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7202.htm
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2.2.68 Начерки. Весна 1845 (2008-02-22 23:30)

[1] [2] [3]

Сільське кладовище. [Н. р. IV 1845].

[4]

http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7216.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev7216.htm

938



Пейзаж. Начерк. Олівець. [IV 1845-IV 1846].

[5]

http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7303.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev7303.htm

Капличка. Сепія [Н. р. IV 1845].

[6]

http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7220.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev7220.htm

1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/-Y1tBFg1Hittx2wuoCDwEQ?feat=embedwebsite

2. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/xPCvFa9kZackA8e8Da7mVg?feat=embedwebsite
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3. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/Q628o0sid9r80n4_F6js8g?feat=embedwebsite

4. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7216.htm

5. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7303.htm

6. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7220.htm

2.2.69 (2008-02-23 06:00)

[1]Кониський О. Я. Тарас Шевченко-Грушівський: Хроніка його життя [Під час перебування на

Україні (1845—1847), стор. 2]

Чи довго гостював Шевченко у Віктора Олександровича, куди і кудою рушив далі — звісток нема.
Можна гадати тільки, що з Глухова він поїхав до Києва, а звідсіль подорожував по Правобережжі,
властиво по Київщині, і що ото і була та подорож, про яку він потім написав у своєму оповіданні

«Прогулка с удовольствием и не без морали»; хоча проти такої думки знайдемо в сьому оповіданні
деякі змагання і противоріч. Погодити їх я одначе відважуся, ставши на тому, що подорож, описана
Тарасом в названому оповіданні і в «Капітанші», одна й та сама. Тоді вийде, що його їзда

впродовж трьох тижнів з Москви до Орла, просто поетична гіпербола, а що виїхавши в кінці

березіля з Москви, він ще до Великодніх свят приїхав до Києва, а звідсіль ще перед святами поїхав
по Київщині та через Васильків, Білу Церков і Лисянку приїхав на свята в село Будища до якогось
свого знайомого. Тут він і святковав. В п’ятницю підвечір, гуляючи по парку, він почав згадувати
минуле України: «Йому було весело і приємно, його хвилювали сумні, задушевні наші історичні
думи; він був зачарований їми; він перейнявся їх сумним тоном, пішов у свою світличку, взяв
папір і написав епіграф до першої частини своєї нової поеми. Епіграф взяв з думи про Олексія

Поповича «По морю синьому, по каменю білому». Потім ліг на ліжко і віддався споминкам

про своє життя в Академії, так щиро віддався, що аж заплакав: «Сльози оновили, воскресили
його». Він зненацька почув в собі ту свіжу силу духу, що вдатна в нашому виображенню чудо

сотворити. Перед ним повстав чудовий, прекрасний мир захватних, найграціозніших видінь. Він
бачив, він мацав ті чарівні видіння, він чув небесну гармонію, він почував, що в йому воскрес дух
живої пісні святої. Трохи заспокоївшись, він взявся за роботу. Певна річ, за написання поеми, і в
середу на проводах вже перед світом написав останній вірш; положив перо, зітхнув, перехристився
і мовив: «Слава тобі, Господи!»— і хотів заснути, але не заснув» 308. Очевидно, що писання поеми
переймало всю душу, всі нерви поета. На превеликий жаль, запевне не відаємо, яка то була поема.
Можна тільки гадати, що то був «Єретик, або Іван Гус». До такої думки прихожу я, уважаючи,
раз, на обставини, серед яких поета перейняло натхнення (весна, дивна природа, історичні думи,
страстна п’ятниця, потім Великдень; відповідне їм богослужіння з піснями і молитвами, що хоч

у кого переймають увесь духовий організм, оживляють і високо підносять дух), а вдруге, — на

те, що, як каже Чужбинський 309, Шевченко літом того ж року читав йому «Єретика» і хвалився,
що перечитав велику силу джерел, які належать до гуситів і до попередньої перед ними епохи; а
щоб не наробити помилок, він у кожного чеха, якого стрівав у Києві чи деінде, розпитував про

етнографічні і топографічні подробиці. 308 Ibidem . — С. 470 — і далі. 309 «Воспоминания». — С.
13. Коментар Можна тільки гадати, що то був [2]«Єретик, або Іван Гус». — Автограф поеми має

дату: «10 октября 1845, с. Марьинское», а посвята П. Й. Шафарикові має дату: «22 ноября 1845,
в Переяславі». [3]Попередня [4]Наступна

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/4899.html

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev135.htm

3. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/170271.html

4. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/174356.html

2.2.70 23 лютого 1858 року (неділя) (2008-02-23 12:00)

23 [февраля]
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Сон в руку. Возвращаясь с почты, зашел я к Владимирову и услышал, что моя возлюбленная

Пиунова, не дождавшись письма из Харькова, заключила условие с здешним новым директором

театра, с г. Мирцовым. Если это правда, то в какие же отношения поставила она меня и Михайла

Семеновича со Щербиною? В отвратительные!
Вот она где, нравственная нищета, а я боялся материальной. Дружба врозь и черти в воду. Кто
нарушил данное слово, для того клятва не существует.

23 лютого

...с здешним новым директором театра, с г. Мирцовым. — Мирцев Микола Іванович був

директором (антрепренером) не Нижньогородського, а Казанського театру, на сцені якого К. Б.
Піунова і стала грати з наступного сезону. «Тутешнім» він міг бути названим у запису, бо перебував
на той час у Нижньому Новгороді, «новим» — бо прийняв антрепризу в Казані того ж року (або
стосовно К. Б. Піунової).

2.2.71 Начерки селян. Квітень 1845 р. (2008-02-23 18:00)

[1] [2] [3]

[4]

Селянин. Начерк. Олівець. [Н. р. IV 1845].

941



[5]

http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7203.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev7203.htm

Три постаті. Начерки. Олівець. [Н. р. IV 1845].

[6]

http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7223.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev7223.htm

Людська постать. Начерк. Олівець. [Н. р. IV 1845].

942



[7]

http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7226.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev7226.htm

Селяни. Постаті. Начерки. Олівець. [Н. р. IV 1845].

[8]

http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7233.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev7233.htm

Кобзар та інші начерки. Олівець. [Н. р. IV 1845].

943



[9]

http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7234.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev7234.htm

1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/9XUilT9yl3l0TeEFUd0xXA?feat=embedwebsite

2. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/ca2S1_L_OIfutSmllFLCBg?feat=embedwebsite

3. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/UdK95h2noviVEzX77fhRTA?feat=embedwebsite

4. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/HPvaojCNVmvUoRQLqfMnMw?feat=embedwebsite

5. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7203.htm

6. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7223.htm

7. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7226.htm

8. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7233.htm

9. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7234.htm

2.2.72 Лист з проханням надіслати естампи «Живописной Украины». 3 травня 1845 р.
(2008-02-24 06:00)

№ 149. 1845 р., травня 3. Лист в. о. харківського губернського предводителя дворянства М.
М. Ковалевського до канцелярії чернігівського, полтавського і харківського генерал-губернатора
з проханням надіслати естампи «Живописной Украины» Т. Г. Шевченка

3 мая 1845 года

№ 242

В канцелярию черниговского, полтавского
и харьковского генерал-губернатора

Препровождая при сем деньгишесть рублей шесть копеек серебром, на выписку Живописной

Украины, издаваемой художникомШевченком, для помещиков Лебединского уезда: камер-юнкера
Куриса и коллежского советника Кондратьева, имею честь покорнейше просить канцелярию о

доставлении ко мне двух экземпляров помянутого издания.

Исправляющий должность губернского

предводителя дворянства полковник
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и кавалер Ковалевский

ДМШ, А-58, спр. 171/4088, арк. 31. Оригінал.
На документі написи: «Получ[ено] 4-го мая 1845 года» та «№ 3942 / 754».

2.2.73 24 лютого 1858 року (2008-02-24 12:00)

24 [февраля]

Получил письмо от Кулиша с дороги в Бельгию, с хутора Матроновки около Борзны. Он

предлагает мне рисовать сцены из малороссийской истории, из песен и из современного народного
быта. Рисунки, которые бы можно было вырезать на дереве, печатать в боль[шо]м количестве,
раскрашивать и продавать по самой дешевой цене. Мысль его та, чтобы заменить в нашем

народе суздальское изделие. Прекрасная, благородная мысль, но она может осуществиться только
при больших деньгах и принести даже материальную пользу. Теперь я не могу приняться за

такую работу. Для этого нужно жить постоянно в Малороссии, чтобы была разница между моими

рисунками и суздальскими. И потому еще, что я не теряю надежды быть в Академии и заняться

любимой акватинтой.
Я так много перенес испытаний и неудач в своей жизни, казалось бы, пора уже освоиться с

этими мерзостями. Не могу. Случайно встретил я Пиунову, у меня не хватило духу поклониться
ей. А давно ли я видел [в ней] будущую жену свою, ангела-хранителя своего, за которого

готов был положить душу свою? Отвратительный контраст. Удивительное лекарство от любви

— несамостоятельность. У меня все как рукой сняло. Я скорее простил бы ей самое бойкое

кокетство, нежели эту мелкую несамостоятельность, которая меня, а главное, моего старого

знаменитого друга поставила в самое неприличное положение. Дрянь госпожа Пиунова! От

ноготка до волоска дрянь!
Завтра Кудлай едет во Владимир, попрошу его взять и меня с собой. Из Владимира как-нибудь
доберусь до Никольского и в объятиях моего старого искреннего друга, даст Бог, забуду и Пиунову,
и все мои горькие утраты и неудачи. Отдохну и на досуге займусь перепиской для печати

моей невольничьей поэзии. А сегодня перепишу чужую не поэзию, но довольно удачные стишки,
посвященные памяти неудобозабываемого фельдфебеля.

Когда он в вечность преселился,
Наш незабвенный Николай,
К Петру апостолу явился,
Чтоб дверь ему он отпер в Рай.
— Ты кто? — спросил его ключарь.
— Как кто? Известно, русский царь.
— Ты царь? Так подожди немного;
Ты знаешь, в Рай тесна дорога
И узки райские врата,
Смотри, какая теснота!
— Что ж это все за сброд?
— Простой народ!
Аль не узнал своих? Ведь это россияне,
Твои бездушные дворяне,
А это — вольные крестьяне.
Они все по миру пошли

И нищими к нам в Рай пришли.
Тогда подумал Николай:
— Так вот как достается Рай!
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И пишет сыну: — Милый Саша!
Плоха на небе участь наша.
И если подданных своих ты любишь,
То их богатства поубавь.
А если хочешь в Рай ввести,
То всех их по миру пусти.

24 лютого

Получил письмо от Кулиша... с хутора Матроновки около Борзны. — Лист від 14 лютого 1858 р.
(Листи до Тараса Шевченка. — С. 110). Мотронівка — хутір Борзнянського повіту Чернігівської

губернії; Шевченко приїздив сюди у січні 1847 р. на весілля П. О. Куліша.
Завтра Кудлай едет во Владимир, попрошу его взять и меня с собой. — Поїздка Шевченка не

відбулася, оскільки була отримана звістка про дозвіл на проживання в Петербурзі.
...довольно удачные стишки, посвященные памяти неудобозабываемого фельдфебеля. —
Автором вірша, що поширювався в анонімних списках, був П. Л. Лавров; до цього Шевченко

переписав його вірш «Русскому народу» (див. [1]запис від 18 вересня 1857 р.).

Варіанти:
из песен и из быта. / из песен и во[обще?]

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/67454.html

2.2.74 Оголошення в газеті «Северная пчела». 14 травня 1845 р. (2008-02-24 18:00)

№ 150. 1845 р., травня 14. Оголошення в газеті «Северная пчела» про продаж у книгарнях М.
Д. Ольхіна книжки М. О. Полєвого «Русские полководцы», яку ілюстрував Т. Г. Шевченко

В книжных магазинах М. Д. Ольхина,

на Невском проспекте против Аничкова дворца, в доме
Заветного и в Гостинном дворе [по Невскому же проспекту]
№ 13, поступили в продажу следующие книги:

Русские полководцы

или жизнь и подвиги русских полководцев, от времен императора Петра Великого до царствования
императора Николая I. Жизнеописания составлены Н. А. Полевым. Издание [...] украшенное

[1]двенадцатью портретами, гравированными на стали в Лондоне. СПб. 1845., в 8-ю д[олю] л[иста]
на лучшей бумаге, в английской папке. Цена 5 р. сер[ебром] с перес[ылкою] 6 р. сер[ебром]. [...]

Северная пчела, 1845, 11 мая, № 107.
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[2]

Оголошення в журналі «Отечественные записки», 1845, т. 40.

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/156122.html

2. http://books.google.com/books?id=RxEYAAAAYAAJ&dq=%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE&lr=

&as_drrb_is=b&as_minm_is=0&as_miny_is=1800&as_maxm_is=0&as_maxy_is=1845&as_brr=0&as_pt=ALLTYPES&hl=uk&pg=

RA9-PA151&ci=40,209,940,668&source=bookclip

2.2.75 Портрет Й. Рудзинського. Квітень-травень 1845 р. (2008-02-25 06:00)

[1]

Портрет Йосипа Федоровича Рудзинського. Полотно, олія (45×35,5). [Кролевець]. [IV-V] 1845.
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[2]

Див. також:
http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7112.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev7112.htm
http://kobzar.univ.kiev.ua/draws/description/112.html

Зліва внизу червоною фарбою дата і підпис автора: 1845 Т. Шевченко.

1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/gYfTEo8WUBYO6aG6mJFFbg?feat=embedwebsite

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7112.htm

2.2.76 25 лютого 1858 року (2008-02-25 12:00)

25 [февраля]

В 7-мь часов утра получил письмо Лазаревского. Он пишет, что мне дозволено приехать и жить

в Петербурге. Лучшего поздравления с днем ангела нельзя желать.
В три часа собрались к обеду Н. Брылкин, П. Брылкин, Грас, Лапа, Кудлай, Кадинский, Фрейлих,
Климовский, Владимиров, Попов, Товбич. За обедом было и шумно, и весело, и изящно, потому
что компания была единодушна, проста и в высокой степени благородна. За шампанским я сказал

спич: сначала поблагодарил гостей моих за сделанную мне честь и в заключение прибавил, что
я не буду на Бога в претензии, если буду встречать всюду таких добрых людей, как они, теперь
сущие со мною, и что память о них навсегда сохраню я в моем сердце.
Праздник мой совершился в квартире добрейшего К. Шрейдерса.
Вечером пошел я проводить отъезжающего в Петербург Климовского, с которым предполагал и

сам отправиться в гости к М. С. Щепкину, но письмо Лазаревского меня вовремя остановило.
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25 лютого

...получил письмо Лазаревского. — Лист М. М. Лазаревського від 20 лютого 1858 р. (див.: Листи
до Тараса Шевченка. — С. 113).
...с днем ангела... — 25 лютого (за ст. ст.) за православним церковним календарем відзначається

день св. Тарасія Константинопольського. Цього дня Шевченкові виповнилось сорок чотири роки.
Брилкін Петро Олександрович — старший брат М. О. Брилкіна, капітан пароплава «Мінін»
пароплавної компанії «Меркурій».
Товбич Лев Йосипович — старший чиновник для особливих доручень при нижньогородському

військовому губернаторі.

2.2.77 38. Я. Г. КУХАРЕНКО. 25 травня 1845. Станиця Уманська (2008-02-25 18:00)

Стан[иця] Уманська. 25 мая 1845 года.

Курінний товаришу! Брате!
Тарасе Григоровичу! Із Таганрога дві дороги на нашу Вкраїну, перша: прямо через море байдаками
на Єйську косу (як я вже писав тобі); друга — на Ростов і Кущівку (140 верст). Од Ростова до

Кущівки приїдеш на ізвощикові, а з Кушівки курінний отаман Моргун, до якого ти прямо і їдь,
домчить тебе до мене чим знатиме, бо йому вже сказано. Коли ж їхатимеш на Єйську косу, то
питай пана Літевського — той тебе прийме і домчить до мене. Моя резиденція в Уманській, а
якщо тут мене не застанеш, то питай мого отютанта (бо тут мій штаб), то і будеш там, де і я. З
Таганрога пиши, брате, до мене. Таганрозька трупа грає мій «Побит». Приїзди, будь ласкав, до
нас подивитись на тих потомків, котрі два віки різались з ляхами, а третій з черкесами. Нічого

більш тобі не скажу, надіюсь балакати побачившись, а до того часу будь здоров, як вода, багатий,
як земля: бий лихом об землю, як швець мокрою халявою об лаву, а я поки світа сонця

Тобі, брате!
Буду щиро слуговати.
Я. Кухаренко.

Коментар:

Подається за автографом: ІЛ. Ф. 1. № 35.
На звороті листа записаний рукою Шевченка чорновий варіант 149-го псалма, датований «20
дека[бря]».
Вперше надруковано: Україна. — 1925. — № 1/2. — С. 73 — 74 (публікація М. Новицького).
Дата в автографі: «Стан[иця] Уманська. 25 мая 1845 года».
Відповідь на лист Шевченка від 23 березня 1845 р. з Петербурга.

Із Таганрога дві дороги... — Це відповідь на запитання Шевченка у згаданому листі: «Буду літом
у Таганрозі, то будь ласкав, напиши до мене, як там шлях найти до твого гнізда». Таганрог

— портове місто на північно-східному березі Таганрозької затоки Азовського моря (тепер місто

обласного підпорядкування Ростовської області Російської Федерації).
...нашу Вкраїну. — Йдеться про колишню Кубанську область, заселену вихідцями з України,
запорозькими козаками, через деякий час після зруйнування Запорозької Січі. Тепер це територія
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Краснодарського краю Російської Федерації.
...перша... на Єйську косу... — Єйськ — портове місто на березі Азовського моря (тепер
Краснодарський край).
...як я вже писав тобі... — Цей лист не зберігся. Як видно із згаданого Шевченкового листа, він
не одержав його.
...друга — на Ростов і Кущовку... — Йдеться про теперішнє місто Ростов-на-Дону, обласний центр
Російської Федерації. Кущівка — станиця Кущовська Краснодарського краю.
...курінний отаман Моргун... — Особа не відома.
...питай пана Літевського... — Літевський Петро Іванович служив у Кубанському козачому війську.
Уманська — станиця Кубанської області, де знаходився штаб Уманського полкового округу.
Таганрозька трупа грає мій «Побит». — Яка саме трупа в Таганрозі ставила п’єсу Я. Кухаренка

«Чорноморський побит на Кубані між 1794 і 1796 роками» — невідомо. Про оцінку Шевченком

цієї п’єси див. коментар до листа Я. Кухаренка від 2 листопада 1844 р.
Приїзди, будь ласкав... — Шевченкові не вдалось здійснити цю поїздку.
...подивитись на тих потомків, котрі два віки різались з ляхами, а третій з черкесами. — Йдеться

про кубанських козаків, потомків запорожців, що у XVII ст. боролися проти польської експансії

на Україну, а після переселення на Кубань стали сусідами кавказьких народів, яких тут названо

черкесами. Конфлікти з черкесами були зумовлені агресивною щодо кавказьких народів політикою

Російського самодержавства. Кубанські козаки входили до Чорноморського козацького війська, що
було підпорядковано командуванню російської армії.
Слова Я. Кухаренка «два віки різались з ляхами...» явно перегукуються з Шевченковим «За що
ж боролись ми з ляхами? // За що ж ми різались з ордами?» з вірша [1]«Чигрине, Чигрине...»,
написаного 19 лютого 1844 р. Чи був знайомий Я. Кухаренко із цим твором? Чи, може, цей вислів
щодо козацтва був обом добре знайомий із часу їх зустрічей і розмов в Петербурзі у 1840 р.

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev125.htm

2.2.78 (2008-02-26 06:00)

[1]Кониський О. Я. Тарас Шевченко-Грушівський: Хроніка його життя [Під час перебування на

Україні (1845—1847), стор. 3]

В Гнилих Будищах він спізнався з попом Савою Нестеровським. В світлиці отця Сави був

різаний дубовий сволок з словами, хто і коли збудував той дом; на покуті — образ Почаївської

Богоматері і перед ним воскова свічка; стіл покритий килимом, а поверх килима білий наче сніг

настільник; лавки липові, на другому столику гусла, над ними патрет Богдана Хмельницького, над
патретом — поличка з книжками; далі — груба з кахель; на кахлях між квітками і птахами орли.
Вони нагадали мені, каже Шевченко, розповідку Кониського про українця, що за такі малюнки

на кахлях «покоштовав «пытки» і заплатив життям» 310. Цілий май подорожував Шевченко по

Звенигородському та Каневському повітах через Шендерівку, Богуслав, Росаву, Потоки і Трипілля.
З Трипілля він з Прехтелями поїхав темним бором понад Дніпром до Києва, спиняючись на попаси
біля мальовничого ручая або на широкому лузі біля Дніпра. На попасах, заким пані Прехтель

варить каву або лагодить їжу, Шевченко малював або сосну, або березу; на останньому попасі

намалював групу сосон і коня, що пасеться. В Києві Тарас закватировав у домі будівничого Беретті;
але в Києві довго він не всидів. Він каже в оповіданні, що рушив на Поділля та на Волинь 311.
З останнім не можна мені погодитися, я бачу, що се у Шевченка, певне, наумисне, помилка;
пізнішу поїздку свою на Волинь і Поділля він зарегистровав до червня р. 1845. Мабуть, чи не

до часу оцієї подорожі треба зарегистровати і той Шевченків вчинок, що переказав він р. 1859
д. Чалому. «Був я в гостях у пристава, — говорив він. — Під Великдень пішли ми з ним на

діяніє. Постоявши в церкві, я, щоб часом не заснуть, вийшов з церкви і приліг собі під орішиною
над рівчаком, повним води. Через рів була кладка. Люде йдуть до церкви, весело гомонять,
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несуть паски і поросята. Дивлюся: йде і панотець у своїй празничній рясі. Тільки що зійшов він

на середину кладки, я на його: «Тю!» — А він шубовсь в воду... Я драла, увійшов у церкву, став
між людьми і нічичирк» 312. 310 Поэмы и повести..., с. 473 — [474]. 311 Ibidem. — С. [552]
— 556. 312 Чалий М. К. Жизнь и произведения Шевченка, с. 149. [2]Попередня [3]Наступна

[4] [5]

Повідь. Акварель. [IV 1845]. [6]
http://litopys.org.ua/shevchenko/shev722-
5.htm http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev7225.htm Подвір’я на селі. Олівець. [Літо] 1845. [7]

http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7304.htm http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev7304.htm

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/4899.html

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/172120.html

3. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/175175.html
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4. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/z-1hlGBS5GdFjeOI_6M_iw?feat=embedwebsite

5. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/IGrwccDqNIVehuId_gixNg?feat=embedwebsite

6. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7225.htm

7. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7304.htm

2.2.79 26 лютого 1858 року (2008-02-26 12:00)

26 [февраля]

Товбич предложил мне прогулку за 75 верст от Нижнего. Я охотно принял его предложение, с
целию сократить длинное ожидание официального объявления о дозволении жить мне в Питере.
Мы пригласили с собой актера Владимирова и некую девицу Сашу Очеретникову, отчаянную особу.
Скверно пообедали на мой счет в трактире Бубнова и пустилися в дорогу.

2.2.80 Лист Я. Головацького до О. Бодянського. 5 листопада 1844 р. (2008-02-26 18:00)

1844 p., листопада 5 (жовтня 24). Пістинь. — З ЛИСТА Я. ГОЛОВАЦЬКОГО ДО

О. БОДЯНСЬКОГО ПРО ОБСТАВИНИ СТАНОВЛЕННЯ НАРОДНОЇ СЛОВЕСНОСТІ В

ГАЛИЧИНІ

Чесний господине!
...Питаєте, що у нас коїться в письменнім світі, дивуєтеся, що Червона Русь менше Вам звісна,
ніж Америка. Правда! Але ж ледве є в світі де така сторона, де би так мало робилося, так мало

писалося і печаталося, як у нас. Галіція найбідніша область з того огляду із всіх австрійських!
Причин тому багато. Русини, правда, жиють на своїй питомій землі, в своїм отечестві вони самі

первії населенці, первії обитателі сеї землі, але нарід руський понижен, придоптан, прибит до

землі ляшиною, не може і досі голови піднести. Предці руська народність ще жиє і досить сильна,
хотя ледве у самім простонародді — найлучшим доказом того, що жодна друга словесність не

може пустити глубоко корінь на несвоїй землі, не може приймитися. Поляки самі кажуть, що із

всіх областей давньої Польщі Галіція в плоди словесності найбідніша. Тим менше Німеччина

приймається. Коли Австрія загорнула під високу руку свою наше отечество, то шляхта руська

заможніша або уже була спольщена, або була на тій дорозі зляшитися. Духовенство, піднесене
ласкавим австрійським правлінням, не багато дбало за народність, лиш за тим гонило, якби

во всім в правах і образованню зрівнятися із шляхтою і духовенством римського ісповідання,
тим же, хотячи і не хотячи, сторонила від рущини. Для того і само духовенство найбільше

причинилося до знищення катедр руських в філософськім і богословськім факультетах [Мається на

увазі Studium Ruthenum]. Преподавання слов’янсько-руські філософії і богословія замінені (1809)
латинськими. Так самохіть утратилисьмо добродійство, котрого досі жоден народ словянський

в Австрії не мав і не має! Від того часу потахали в нас все чужії соки, докись-мо зовсім ним не

пересякли. Професори філософії і богословія руського зовсім забуті, їх преподавання рукописні

або печатні пішли в нітвісті. Язик руський винужден із урядових діл, ізо шкіл, остався в одній

церкві попри слов’янсько-церковнім. Поволі-поволі занедбалася і наука церковного язика і так

грозив нам совершенний упадок народності руської! Аж недавно — от около десять літ тому

або щось більше назад, як зачав-ся появляти дух інший — дух руський. Ні геній не пробудив

здрімалу народність, ні жодне важне проісшествіє не потрясло народом, хиба грім, котрий у

сусідстві загримів [Листопадове повстання], або приклад других слов’янських народів прочумав

і нас. Зразу показалися лишень деякі вірші, пригодові радісні або печальні, котрі ледве не зовсім
вирахував пан Максимович у «Киевлянине» і дуже милосердно і ласкаво осудив. Потому минуло
рік, два — не показалося нічого. Здавався вже первий огонь народної словесності пригасати! Але
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ніт! Не погас тот священний огонь, лиш тихо розжарювався, щоби ще ясніше розсвітити пітьму

нашого обзору. І от теперка показалося одного року більше книжок, чим уперед за кільканадцять, і
то не полулисткові вірші або переводи, не однохвильнії плоди, але труди кільколітнії, не поляками
видавані пісні народні, котрі хотіли нам свою азбуку польську накинути і до своєї словесності нашу

приліпити, не сварки, не перетики [* В тексті «перераки».] за азбуку, але грубшії книжки, таки
русинами для русинів видані. Побідив руський дух!..
Шкода лишень, що галицьким писателям так мало знакома молода література малоруська на

Україні, через що дуже збиваються з дороги народного слова і одні впадають в польщину,
тай псують чистонародний, ізустний язик, котрий так прекрасно цвіте в піснях народних, а

другі, хотячи його прибрати і прикрасити із церковно-слов’янського язика взятими формами,
впадають на друге бездоріжжя, котре тілько літ не дало розвитися істинно народній словесності,
і відклоняються від тої непринужденної, щиросердечної, а разом і благородної простоти, котрою
лиш простонародний южноруський язик похвалитися може...
Видно із того, що галицько-руськую словесність подібна доля спіткала, як сербськую, і у нас

заноситься на суперечку межи чисто народним слогом (которого защитником у сербів був Вук

Стефанович Караджич) та й межи мішаним, макаронізованим (хотя, думаю, у нас ледве найдуться
такі загонисті і запеклі поборники церковно-слав’янського язика, як у сербів), але надія, що

із лучшим пізнанням народного домашнього язика і словесності народної, котра на Україні

процвітає, переможе сторона народна.
...Шкода, і велика шкода, що сего року помер Маркіан Шашкевич, іздатель «Русалки Дністрової»
(у Будимі, 1837) і переводчик Королеводвірської рукописи. Сей високим дарованієм обдарений

муж був так же великим любителем і цінителем народності...

Із сим прощайте Ваш щиросердечний Я. Федорович [Головацький]

24-го жовтня
Пістинь, дня 24-го жовтня / 5-го листопада [1]844 [р.]

Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка АН УРСР. — Від. рук. — Ф 99, № 70. — Арк. 10-
11. Автограф.

За вид.: «Русалка Дністрова».: Документи і матеріали / АН УРСР. Ін-т сусп. наук та ін.; Упоряд.
Ф. І. Стеблій та ін.; Ф. І. Стеблій (відп. ред.) та ін. — К.: Наук. думка, 1989. — С. 238-240.

2.2.81 (2008-02-27 06:00)

[1]Кониський О. Я. Тарас Шевченко-Грушівський: Хроніка його життя [Під час перебування на

Україні (1845—1847), стор. 4]

II

Тоді в Києві в Дворянському училищі на Подолі учителював Куліш. Шевченко був ще з року

1842 313 з ним знайомий і листовався, але після першої знайомості вони і досі не бачилися;
Шевченко, через те, мабуть, гадав, що за такий довгий час він так перемінився, що Куліш не

пізнає його. Тимто, прийшовши до Куліша, Тарас, замість звичайного привітання, мовив своїм

чарівним голосом: — А вгадайте, хто я? Тодішній душі Куліша не можна було по першому ж

слові не вгадати, хто перед ним. — Ніхто більш, як не Шевченко, — мовив він. — Він самий.
Вже ж можна без помилки гадати, про що тоді була у їх бесіда; не могли вони не знати бесіди

про те, як би його і Тарасові примоститися у Києві? У Куліша на той час поміж знайомими
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його, опріч таких людей, як Михайло Юзефович (помічник тоді куратора київського шкільного

округа), були у Києві і такі щирі українці, як Михайло Максимович, а серед молодіжі — такі жваві

ентузіасти, як Дмитро Пильчиків, Юрій Андрузький, Василь Білозерський і ін. Гурт молодіжі

тієї був глибоко освічений Святим Письмом; се була молодіж, як каже Куліш, високої чистоти
духової; апостольство любові до ближнього доходило у неї до ентузіазму. От серед сієї молодіжі

благодатної з’явився Шевченко з голосним плачем своїм по нещасливій долі земляцькій і заспівав:
Світе тихий, краю милий, Моя Україно! За що тебе сплюндровано, За що, мамо, гинеш? Спів

сей для молодіжі був воістину гуком воскресної труби архангела. Якщо коли було говорено по

правді, свідчить Куліш 314, що серце ожило, що очі загорілися, що над чолом у чоловіка засвітився

полум’яний язик, то се було у Києві р. 1845. Серед тієї молодіжі сплодилася думка проповідувати
між освіченими панами українськими визволення народу з кріпацтва шляхом просвіти, заразом
християнської і наукової. Молодіж київська перш за все хотіла духом своєї любові натхнути луччих

людей з панських родин, з’єднаних з нею високими інтересами науки і поезії. Задля такої молодіжі
Шевченко був чоловіком бажаним; немов само небо послало його до неї, і молодіж, як каже Куліш,
взирала на його, як на якийсь світильник небесний. Такий погляд був погляд правдивий. Про

його великого, хоч де в чому і пригніченого духа, можна сказати, що він буде світильник «горя
и светя». Шевченко з’явився посеред нас, яко видиме оправдання нашого натхнення звиш 315.
313 Так посвідчив Шевченко на опиті в «III отделении», але не повідав, де саме він спізнався з

Кулішем, але сказав тільки — «в одну из отлучок из Академии». Беручи оцю «отлучку» в значенні
поїздки на Україну і знаючи, що до р. 1843 на Україну Тарас не їздив, можна гадати, що на

опиті він помилився і замість р. 1843 — взяв рік 1842. 314 [Куліш П. О.] Хуторна поезія. —

[Львів, 1882]. — С. 8. 315 Ibidem. — С. 8 — 9. [2]
Хрещатицька площа в Києві. Гравюра за малюнком М. Сажина Коментар Шевченко... гадав,
що... Куліш не пізнає його. — Цей епізод із спогадів Куліша «Жизнь Кулиша» стосується

їхнього першого знайомства, [3]яке відбулося в Києві 1843 р. [4]Попередня [5]Наступна * * *

[6] [7] [8]
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Селянське подвір’я. Папір, акварель (16,1×24,6). [IV-

X 1845]. [9]
http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7114.htm http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev71-
14.htm http://kobzar.univ.kiev.ua/draws/description/114.html Селянське подвір’я. Начерк. Олівець.

[Н. р. IV 1845]. [10]
http://litopys.org.ua/shevchenko/shev722-
9.htm http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev7229.htm Селянське подвір’я. Начерк. Олівець.
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[Н. р. IV 1845]. [11]
http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7206.htm http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev7206.htm

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/4899.html

2. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/BvQ1RuER7lLOobNVmnCiWA?feat=embedwebsite

3. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/116574.html

4. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/174356.html

5. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/176034.html

6. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/1wh93LNxOHuHxSlYgirasQ?feat=embedwebsite

7. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/-ssWotAzmdeLePnaCbfAGA?feat=embedwebsite

8. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/Zt_kOc8vQZpQs2taRhUykg?feat=embedwebsite

9. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7114.htm

10. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7229.htm

11. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7206.htm

2.2.82 27 лютого 1858 року (2008-02-27 12:00)

27 [февраля]

В селе Медновке, цели поездки Товбича, пробыли мы до 8 часов вечера. Тут встретился я с

путейским капитаном Петровичем, приехавшим туда по одному делу с Товбичем. Петрович по

происхождению серб, образованный, прямой и сердечный человек, хорошо разумеющий и глубоко
сочувствующий всему современному. Мне больно, что я прожил столько времени в Нижнем и

только сегодня встретился с этим редким человеком.

27 лютого

Медновка — село за 78 км від Нижнього Новгорода.
...встретился я с путейским капитаном Петровичем... — Петрович Григорій Фердинандович —
капітан корпусу лісничих, чиновник нижньогородської будівельної і дорожньої комісії; працював
на будівництві нижньогородської залізниці. Походив із сербської сім’ї, що брала активну участь у
національно-визвольнму русі придунайських князівств.
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2.2.83 Начерки. Весна-осінь 1845 р. (2008-02-27 18:00)

[1] [2] [3]

[4]

Краєвид з кам’яними бабами. Папір, олівець (17,1×25,7). [IV-X 1845].

[5]

http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7118.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev7118.htm
http://kobzar.univ.kiev.ua/draws/description/118.html

Краєвид виконаний Шевченком під час перебування на Полтавщині та Київщині.
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Косар. Сепія,туш. [V-X 1845].

[6]

http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7209.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev7209.htm

Кашовари. Начерк. Олівець. [1845].

[7]

http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7231.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev7231.htm

На околиці. Акварель. [Літо 1845].
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[8]

http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7230.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev7230.htm

1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/VvN350-6BcZi1RNHM7MYLw?feat=embedwebsite

2. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/DGk8aOzyBeSjDVsrEcp4kQ?feat=embedwebsite

3. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/CXPCuT-TC0ckcwHVHnBuxA?feat=embedwebsite

4. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/SZabPn1AId3VqGRdrGTE8A?feat=embedwebsite

5. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7118.htm

6. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7209.htm

7. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7231.htm

8. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7230.htm

2.2.84 (2008-02-28 06:00)

[1]Кониський О. Я. Тарас Шевченко-Грушівський: Хроніка його життя [Під час перебування на

Україні (1845—1847), стор. 5]

Річ натуральна, що київська ота молодіж рада-радісенька була усіма заходами пікловатися, щоб
Шевченко лишився жити у Києві, тим паче коли люде довідалися, що й Шевченко бажає саме

того ж. Молодіж тоді вже добре знала Шевченкові твори; студенти без різниці національної

читали їх з жадобою, переписували, виучували напам’ять. Інші, хто не вмів мови української,
навчався її єдине на те, щоб читати і розуміти Шевченкові твори 316. Жодної помилки не

зробимо ми, сказавши, що тоді саме у когось з людей того гурту і, може, ні в кого більш, як
не у Куліша, сплодилася спасенна думка примостити Шевченка яко доброго маляра до «Комиссии
для разбора древних актов», організованої у Києві р. 1843. Обставини склалися тоді так добре, що
немов наумисне так, щоб посприяти Шевченкові. Комісія тоді саме була зреформована і повинна
була взятися стежити археологічні й історичні пам’ятники нашої старовини 317. Про се комісії

треба було добрих освічених малярів. А наймення Шевченка яко художника було тоді доволі

добре відоме на Україні скрізь, а в Києві й поготів: видання «Живописної України» і «Русские
полководцы» Полевого були відомі людям освіченим і разом з «Кобзарем», з «Гайдамаками» і з
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іншими творами Шевченка надбали йому популярності. В складі тієї комісії був яко «сотрудник»
і Куліш, і його приятелі Максимович, Юзефович, Іванишев, Селін і інші. Головою комісії був

Писарєв. Всі вони були знайомі з Рєпніними. Взагалі, склад комісії, так само її мета і

простовання були переважно українські. Значить, не вельми великої праці треба було спожити

на те, щоб Шевченка примостити до комісії. Запевне не відаю, а гадаю, що більш за всіх

попрацювали в сій справі Рєпніни да Куліш. Отож заким приятелі Шевченка пікловалися, щоб
приділити його у Києві до комісії, він рушив на Лівобережну Україну. Спершу поїхав в Бровари

й Оглав, потім в село Баришівку провідати свого старого приятеля 318 Боришпольця 319. 316

Биб[лиотека] зап[адной] п[олосы] России — 1880 — [Т. 1]. — С. 12 — 17. 317 «Пятидесятилетие
киевской комиссии для разбора древних актов». — Київ, 1893. 318 Поэмы в повести... —
С. 559. 319 Бориспольця Т. Н. — Ред. [2]Попередня [3]Наступна Чигиринський дівочий

монастир. [IV-X 1845]. Сепія. [4] Див.
також: http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7219.htm http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev72-
19.htm http://kobzar.info/kobzar/works/pictures/1845/09/28/45.html

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/4899.html

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/175175.html

3. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/183269.html

4. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7219.htm

2.2.85 28 лютого 1858 року (2008-02-28 12:00)

28 [февраля]

В 7 часов утра возвратились мы благополучно в Нижний. Поездка наша была веселая и не совсем
пустая. Саша Очеретникова была отвратительна, она немилосердно пьянствовала и отчаянно

на каждой станции изменяла, не разбирая потребителей. Жалкое, безвозвратно потерянное, а
прекрасное создание. Ужасная драма!

2.2.86 Спогад Ф. Лебединцева (2008-02-28 18:00)

* *
[...] Тарас уехал в Зелену до Катри [...]
В этот единственный раз Тарас Григорьевич был у нас в доме; но меня в ту пору не было там и мне

не пришлось тогда видеть его, о чем я, конечно, много жалел. Провожал его от нас в ближайшее
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село Княжу на почтовую станцию один из старших моих братьев. Пора была вечерняя; на пути
лежал густой лиственный лес довжок, с версту шириною. Когда въехали мы в лес, рассказывал
мне брат, стало совсем темно. Я ехал с Шевченком, позади следовал брат его Никита с другим

родичем. Вдруг Тарас хватился своего кисета с табаком и нигде его не находит. Остановили
лошадей, слезли с брички и давай искать, присвечивая скоропотухавшими спичками. Никита,
остановившись позади, нетерпеливо ожидал конца наших поисков, все спрашивая брата, что он

потерял.
— Та яка там згуба? — крикнул он еще раз Тарасу.
— Та капшук з тютюном десь дівся, — отвечал тот ему.
— Тьпфу! — откликнулся на это Микита; кат-зна що шукать, и крикнув родичу: «звертай», свернули
с дороги и умчались вперед...
Куда уехал Тарас из Княжей, не помню.

Ф. Лобода, Мимолетное знакомство мое с Т. Гр. Шевченком и мои об нем воспоминания,
«Киевская старина», 1887, ноябрь, стор. 567 — 568. [Див. [1]переклад]

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/spog06.htm

2.2.87 В Густині. Квітень-липень 1845 р. (2008-02-29 06:00)

[1] [2] [3]

В Густині. Церква Петра і Павла. Акварель. [IV-20.VII 1845].
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[4]

Також:
http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7204.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev7204.htm
http://kobzar.info/kobzar/works/pictures/1845/05/29/774.html
http://kobzar.info/kobzar/works/pictures/1845/09/28/33.html

Брама в Густині. Церква св. Ніколая. Акварель. [IV-20.VII 1845].

[5]

Також:
http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7205.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev7205.htm
http://kobzar.info/kobzar/works/pictures/1845/05/29/775.html
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В Густині. Трапезна церква. 1845. Акварель.

[6]

Також:
http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7228.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev7228.htm
http://kobzar.info/kobzar/works/pictures/1845/09/30/55.html

1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/LaXq3Xo2xjrqTfENSZirxA?feat=embedwebsite

2. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/R-HUp85cgzXLyz1m1M70JQ?feat=embedwebsite

3. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/zqV4C4e8oF7yBUloo4rQHw?feat=embedwebsite

4. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7204.htm

5. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7205.htm

6. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7228.htm

2.2.88 Листи з проханням надіслати естампи «Живописной Украины». Червень-липень
1845 р. (2008-02-29 12:00)

№ 151. 1845 р., червня 12. Лист полтавського цивільного губернатора М. I. Ознобишина
до канцелярії чернігівського, полтавського і харківського генерал-губернатора з проханням

надіслати естампи «Живописной Украины»

12 июня 1845 года

№ 8114

В канцелярию господина черниговского,
полтавского и харьковского генерал-губернатора

Миргородский уездный предводитель дворянства представил ко мне 12 р. 12 к. серебром

на выписку предпринятого издания художником императорской Академии художеств Шевченко,
под названием «Живописная Украина» и просит о высылке этого издания собственно для него,
подполковника графа Орурка, майора Петра Баранова и штабс-ротмистра Николая Коченовского.
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Означенные деньги, за употреблением из них в пользу почт на пересылку, я препровождаю при сем

в канцелярию его сиятельства, прося покорнейше сделать распоряжение о высылке означенного

издания г[осподина] Шевченко для помянутых лиц, о получении же денег меня уведомить.

Состоящий в должности гражданского губернатора Ознобишин

ДМШ, А-58, спр. 171/4088, арк. 35. Оригінал.
На документі написи: «4 экз.»; «Получ[ено] 19 июня 1845 года» та «№ 5527 / 1072»

№ 152. 1845 р., червня 16. Лист харківського губернського предводителя дворянства В. П.
Голіцина чернігівському, полтавському і харківському генерал-губернатору М. А. Долгорукову з
проханням надіслати естампи «Живописной Украины»

16 июня 1845 года

№ 303

Господину черниговскому, полтавскому
и харьковскому генерал-губернатору

Препровождая при сем деньги серебром шесть рублей, на выписку в двух экземплярах шести

гравюр Живописной Украины, первого выпуска, издаваемой художником Шевченком, имею честь

покорнейше просить ваше сиятельство сделать распоряжение о выписке и доставлении ко мне

двух экземпляров означенного издания и о получении денег почтить меня уведомлением.

Статский советник, камергер и кавалер князь Голицин

ДМШ, А-58, спр. 171/4088, арк. 37. Оригінал.
На документі написи: «2 экз.», «Получ[ено] 17 июня 1845 года» та «№ 5454 / 1051».

№ 153. 1845 р., липня 27. Лист в. о. чернігівського віце-губернатора Є. О. Пашковського

до канцелярії чернігівського, полтавського і харківського генерал-губернатора з проханням

надіслати естампи «Живописной Украины»

Июля 27 дня 1845 года

№ 12255

В канцелярию господина черниговского,
полтавского и харьковского

генерал-губернатора

Вследствие отзыва его сиятельства от 30 сентября, прошедшего 1844 года за № 3747 к

г[осподину] состоящему в должности гражданского губернатора, его превосходительства сделал

тогда же надлежащее распоряжение, к приглашению желающих к подписке на периодическое

издание классного художника Шевченка, но с того времени до настоящего представлены на

приобретение такового издания только от одного предводителя дворянства Борзенского уезда

три рубля серебром, прочие же отозвались, что за оповещением по ведомствам их, желающих на
приобретение сказанного издания не оказалось.
Уведомляю об этом оную канцелярию и прилагаю при сем означенные три рубля серебром,
за исключением из них подлежащего числа на пересылку, честь имею покорнейше просить,
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о получении этих денег уведомить господина начальника губернии под каким номером будут

записаны по книге на приход.

Вице-губернатор Пашковский
Управляющий канцеляриею П. Карпинский

ДМШ, А-58, спр. 171/4088, арк. 39, 39 зв. Оригінал.
На документі написи: «1 экз.»; «11 августа 1845»; «— 7314 / 1568».

2.2.89 Хутір. Хата над водою. Квітень 1845 - квітень 1846 (2008-02-29 18:00)

[1] [2]

Хутір на Україні. Папір, олівець, акварель (16,7×24,7). [IV 1845- IV 1846].

[3]

Зліва внизу олівцем рукою Шевченка ледве помітний напис: 3 Хуторъ БЂ... (кінець цього напису
не прочитується).
Справа внизу чорнилом рукою Честахівського напис: Хуторъ на Украйні. Справа вгорі чорнилом
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позначено: № 116-10.
Датується на підставі даних про перебування Шевченка на Полтавщині

Також:
http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7116.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev7116.htm
http://kobzar.univ.kiev.ua/draws/description/116.html
http://kobzar.info/kobzar/works/pictures/1846/05/20/702.html

Хата над водою. Папір, олівець (15,9×24,3). [IV-X 1845].

[4]

http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7113.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev7113.htm
http://kobzar.univ.kiev.ua/draws/description/113.html

Справа внизу чорнилом напис: «Хата над водою», вгорі чорнилом: № 97. На звороті ледве

помітний начерк ”Пейзаж з річкою” (не репродукується). Датується часом перебування Шевченка

на Полтавщині та Київщині.

1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/VtmEknMi3wMBT5phXOKFCQ?feat=embedwebsite

2. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/tGkKr8jJX96PCvTCksBGLw?feat=embedwebsite

3. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7116.htm

4. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7113.htm
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2.3 March

2.3.1 На Орелі. Квітень — жовтень 1845 р. (2008-03-01 06:00)

[1] [2]

На Орелі (село). Папір, олівець (16,7×24,3). [IV-X 1845].

[3]

http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7115.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev7115.htm
http://kobzar.univ.kiev.ua/draws/description/115.html

Зліва внизу олівцем рукою Шевченка напис: на Орели. Справа вгорі чорнилом напис: 2.
Під такою ж назвою відомий ще один рисунок (див. № 117).

На Орелі. Папір, олівець (16,4×24,8). [IV-X 1845].
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[4]

http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7117.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev7117.htm
http://kobzar.univ.kiev.ua/draws/description/117.html

Зліва внизу олівцем рукою Шевченка напис: 4. на Орели. Справа вгорі чорнилом напис: 117-
90.
Інший рисунок під такою ж назвою див. № 115 та примітку до нього.

1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/M6ryFDNUOsnQqkqZK0bIJg?feat=embedwebsite

2. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/DnsfLosFIpGdFcwXY6_gXA?feat=embedwebsite

3. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7115.htm

4. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7117.htm

2.3.2 1 березня 1858 року (2008-03-01 12:00)

1 марта

На имя здешнего губернатора от министра внутренних дел получена бумага о дозволении

проживать мне в Петербурге, но все [е]ще под надзором полиции. Это работа старого распутного
японца Адлерберга.

1 березня

На имя здешнего губернатора... получена бумага... — 13 лютого 1858 р. головний начальник

III відділу В. А. Долгоруков повідомив міністра внутрішніх справ С. С. Ланського про те,
що «г[осударь] и[мператор] изволил всемилостивейше разрешить отставному рядовому Шевченко

проживать в С.-Петербурге и для усовершенствования в живописи посещать классы... Академии с
тем, однако, чтобы он подвергнут был здесь строгому полицейскому надзору и чтобы начальство

Академии имело должное наблюдение, дабы он не обращал во зло своего таланта в живописи».
Одночасно Долгоруков просив дати відповідні розпорядження «к дозволению Шевченко приезда

в С.-Петербург и учреждению здесь помянутого надзора», повідомивши при цьому, що Шевченко

«в настоящее время проживает в Нижнем Новгороде» (Тарас Шевченко: Документи та матеріали
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до біографії. — С. 297). На підставі цього листа С. С. Ланськой направив відповідний лист на

адресу нижньогородського військового губернатора О. М. Муравйова.
Адлерберг Володимир Федорович (1791 — 1884) — з 1852 по 1872 р. — міністр імператорського

двору.

Адлерберг був одним з організаторів і керівників слідства по справі Кирило-Мефодіївськог

товариства. (Тарас Шевченко. Документи та матерiали до бiографii. — К., 1982, — С. 127).
Через нього проходило листування про рядового Шевченка — його відправлення, доставку,
зарахування до батальйону, арешт 1850 р., слідство над ним в Орській фортеці (С. 133, 140,
145, 205, 214, 229, 291-295). Саме він сповістив велику княгиню Марію Миколаївну, як президента
Академії мистецтв, про дозвіл Т. Шевченкові жити в Петербурзі під суворим наглядом поліції й

адміністрації Академії (С. 296-297). [[1]Оренбурзька шевченківська енциклопедія]

1. http://www.orenburg.ru/culture/encyclop/tom1/a.html

2.3.3 У Полтаві. Серпень 1845 р. (2008-03-01 18:00)

[1] [2]

Воздвиженський монастир у Полтаві. Папір, сепія, акварель, туш (19,1×27.1). Полтава. [VIII
1845].
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[3]

Зліва внизу чорнилом рукою Шевченка напис: воздвиженскій монастырь в Полтаві.

http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7119.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev7119.htm

Будинок І. П. Котляревського в Полтаві. Папір, акварель (16,7×24,4). [Полтава]. [VIII 1845].

[4]

http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7120.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev7120.htm
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1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/OGmEGhRewjTJQzOdDsJDNA?feat=embedwebsite

2. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/f6O23ANYWYm_tKw_SbS13A?feat=embedwebsite

3. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7119.htm

4. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7120.htm

2.3.4 В Решетилівці. Серпень 1845 р. (2008-03-02 06:00)

[1] [2]

В Решетилівці. Папір, туш, сепія, акварель (19×27,4). Решетилівка. [VIII 1845].

[3]

http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7121.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev7121.htm

В Решетилівці. Папір, туш, сепія, акварель (17,9×27,1). Решетилівка.
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[4]

http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7122.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev7122.htm

1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/ZAiz6RlMw8FpQzX2PoTfIA?feat=embedwebsite

2. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/cromnZzBsk4baFjX6dX4ZQ?feat=embedwebsite

3. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7121.htm

4. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7122.htm

2.3.5 2 березня 1858 року (неділя) (2008-03-02 12:00)

2 [марта]

Получил письмо от графини Н. И. Толстой. Она пишет, что ее сердечное желание наконец

исполнилось и что она с нетерпением ждет меня к себе. Доброе, благородное создание! Чем я

воздам тебе за добро, которое ты для [меня] сделала? Молитвою, бесконечною молитвою!
Овсянников просит, чтобы [подождал] его здесь до 7 числа. Подожду. А если он обманет, прокляну
и без денег уеду.

2 березня

Получил письмо от графини Н. И. Толстой. — Лист від 24 лютого 1858 р. «Итак, мои заветные
мечты сбываются, — писала А. I. Толстая. — По получении официального на то повеления не

мешкайте нисколько и отправляйтесь тотчас в Петербург. Вас ждет здесь многое: Академия,
друзья и Ваша родная семья...» (Листи до Тараса Шевченка. — С. 114).
Овсянников просит... — П. А. Овсянников перебував у Петербурзі й обіцяв повернутись до 7
березня. Його приїзд був важливим для Шевченка, оскільки М. М. Лазаревський мав передати

поетові гроші на дорогу. Лист П. А. Овсянникова з проханням почекати його невідомий.
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2.3.6 Спогад А. Козачковського (2008-03-03 06:00)

* *

На вопрос мой в 45 году о «Слепой» 1 Шевченко сказал, что, помнится, он отдал ее Щепкину
2, и советовал мне написать О. М. Бодянскому, чтобы он спросил ее у Щепкина и выслал мне;
но у Щепкина ее не оказалось. О мелодраме «Невеста» 3 автор говорил мне в Петербурге, что
он представлял ее в дирекцию императорского театра и что ее соглашались поставить, но, по
всей вероятности, она не дождалась от автора окончательной отделки, в 45 году у него ее уже

не было. Такая же судьба, должно быть, постигла прекрасную поэму «Иван Гус», посвященную
Шафарику 4. Если бы он послал ее при посвящении Шафарику, то в бумагах сего последнего,
после его смерти, она наверное сохранилась бы. Расставаясь со мной в мае 42-го года, Шевченко

предупредил меня, что он чрезвычайно ленив писать письма, поэтому я ничего не знал о нем до

45 года. В августе этого года он неожиданно посетил меня в Переяславе 5, прожив у меня две

недели. Не могу не вспомнить вечер 19-го августа 1845-го года. Общество, большей частью

из молодежи, шумно вокруг стола пировало. Шевченко был в полном одушевлении; против

него, на противоположном конце стола, стоял, не сводя глаз с поэта, с бокалом в руке господин

почтенных лет, по происхождению — немец, по вероисповеданию — протестант. «Оце — батько!
Ей-богу, хлопци, батько! будь здоров, батьку!» — высоко поднимая бокал, провозгласил немец,
и затем мы все называли его «батьком». Песни украинского народа симпатичны потому, что
исполнены глубокого смысла. Кроме богатства содержания в их то живых, игриных, веселых, то
грустных, но никогда не безнадежно грустных мотивах, как в изящных звуковых формах, отлилась
вся Украина с ее патриархальным бытом, с исполненным простоты и героизма характером, с ее
чувствами, с ее славной и вместе грустной историей, с ее привлекательной природой. Вот почему
украинская песня служит для простолюдина бессознательным источником самоуважения и создает

ту нравственную силу, которая всегда охраняла его народность среди иноплеменной ему среды.
Вот почему немец-протестант, состарившийся на Украине, при виде поэта, в личности которого,
в его думах олицетворилось перед ним все прекрасное второй его родины, первый провозгласил

его «батьком». А. Козачковский, Из воспоминаний о Т. Г. Шевченке, газ. «Киевский телеграф»,

1875, № 25. [Див. [1]переклад] [2] Будинок Андрія

Козачковського в Переяславі. Фото. 1 Доля цього раннього твору нам невідома. Дехто з приятелів
Т. Г. Шевченка (В. М. Рєпніна, А. О. Козачковський) знав цей твір у рукописі. 2 Щепкін

Михайло Семенович (1788 — 1863) — геніальний російський актор, виходець з кріпаків, один з

найближчих друзів Шевченка. Знайомство їх припадає на 1843 р. Вони зустрічалися в Петербурзі

(1844 та 1858 рр.), Москві (1845 та 1858 рр.), Нижньому Новгороді (1857 р.). Шевченко присвятив

Щепкіну твори [3]«Чигирине, Чигирине», [4]«Заворожи мені, волхве» та [5]«Неофіти». У 1857 р.
Шевченко подарував Щепкіну [6]автопортрет з автографом, а згодом намалював його портрет.
3 «Невеста» — мелодрама в прозі, зміст якої стосується періоду гетьманування Виговського,
написана російською мовою наприкінці 1841 р. Твір до нас не дійшов. Збереглася з нього лише

[7]«Песня караульного у тюрьмы», яка вперше була опублікована в 1939 р. 4 Шафарик Павло Йосип

(1795 — 1861) — чеський вчений, професор Празького університету. В своїх творах (з багатьма з
них Шевченко був знайомий) пропагував ідею єднання слов’ян, сприяв визвольному руху чеського
народу в боротьбі з австро-німецькими загарбниками. У 1845 р. Шевченко присвятив Шафарикові
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поему [8]«Єретик». 5 Переяслав — повітове місто на Полтавщині (зараз Переяслав-Хмельницькй
— районний центр Київської обл.). В Переяславі Шевченко був у 1845 та 1859 рр., там він написав

присвяту до поеми [9]«Єретик», поеми [10]«Кавказ», [11]«Наймичка», вірш [12]«Заповіт» та ін. Про
це місто поет згадує в багатьох поетичних творах і в повісті [13]«Близнецы».

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/spog19.htm

2. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/EyYGFeIHKJvgmTVEuDJFfg?feat=embedwebsite

3. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev125.htm

4. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev131.htm

5. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev2109.htm

6. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/108398.html

7. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev302.htm

8. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev135.htm

9. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev135.htm

10. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev139.htm

11. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev138.htm

12. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev146.htm

13. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev401.htm

2.3.7 3 березня 1858 року (2008-03-03 12:00)

3 [марта]

Давно ожидаемую книгу «Детство Багрова внука» сегодня получил с самою лестною надписью

сочинителя. Книга была послана из Москвы 7 февраля и пролежала до сегодня у сухого Даля.
Могла бы и навсегда остаться у него, если бы я сегодня случайно не зашел к нему и не увидел

ее. Он извиняется рассеянность[ю] и делами. Чем хочешь извиняйся, а все-таки ты сухой немец и

большой руки дрянь. И что вздумалося Сергею Тимофеевичу делать моим комиссионером Даля?
Тогда как ему мой адрес известен. Не думал ли он через это познакомить меня с ним? Добрейший

Сергей Тимофеевич!

3 березня

...книгу «Детство Багрова внука» сегодня получил... с надписью сочинителя. — Йдеться про

перше видання книжки [1]С. Т. Аксакова «Детские годы Багрова-внука», здійснене в Москві 1858
р. У складеній після смерті поета «Описи книгам, принадлежавшим Т. Г. Шевченко» зазначений
цей примірник.

Варіанти:
Он извиняется рассеянность[ю] и делами. / Хо[рош?]

1. http://www.aksakov.net.ru/lib/sb/book/2062
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2.3.8 Випис з метричної книги. 28 серпня 1845 р. (2008-03-03 18:00)

№ 154. 1845 р., серпня 28. З метричної книги с. Потоки про народження дочки Наталії у М. Г.
Говядовського, в якого Т. Г. Шевченко був за кума

Метрическая книга, данная из Киевской Духовной Консистории Богуславского духовного

правления в Преображенскую церковь в с. Потоках для записи родившихся, браком сочетавшихся

и умерших на 1845 год

Счет родившихся Месяц и день Имена родившихся Звание, имя, отчество и

фамилия родителей и какого вероисповедания Звание, имя. отчество и

фамилия восприемников Кто совершал таинство крещения Рукоприкладство

свидетелей записи по желанию

мужска пола женска пола рождение крещение

50 Август 26 28 Наталия Диакон Потоцкий Преображенской церкви Марк

Григориев Говядовский и его законная жена Александра Ивановна Тарасий

Григорьев Шевченко художник С.-Петербургской Академии художеств и

Надежда Васильевна Тарновская, девица, дочь титулярного советника

Священник Григорий Ставиновский с диаконом Марком Говядовским и

дьячком Андреем Красовским

Священник Григорий Ставиновский

Диакон Марк Говядовский

Дьячок Андрей Красовский

ЦДІА УРСР, ф. 127, оп. 1012, 1845 р., спр. 2246, т. III; арк. 392 зв., 393. Оригінал.

2.3.9 В Потоках. Серпень 1845 р. (2008-03-04 06:00)

Автопортрет. Папір, олівець (17×13,3). [с. Потоки]. [Кінець серпня 1845].
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[1]

http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7125.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev7125.htm

На звороті рисунка, внизу, чорнилом напис: Портретъ Т. Шевченко сделанный имъ самимъ въ

зеркало въ до 1845 года въ с. Потокахъ Кіев. губ. и подаренный своей куме Н. В. Тарновской.

* *

Комора в Потоках. Акварель. [Кінець серпня 1845].

[2]
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[3]

Також:
http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7214.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev7214.htm
http://kobzar.info/kobzar/works/pictures/1845/05/29/784.html
http://kobzar.info/kobzar/works/pictures/1845/09/28/39.html

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7125.htm

2. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/9KShLHsBLhLBzFDAFxy8UQ?feat=embedwebsite

3. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7214.htm

2.3.10 4 березня 1858 року (2008-03-04 12:00)

4 [марта]

В ожидании Овсянникова и полицейского пропуска в Питер принялся переписывать «Видьму»
для печати. Нашел много длинного и недоделанного. И слава Богу, работа сократит длинные

дни ожидания.

4 березня

...принялся переписывать «Видьму» для печати. — З «Малої книжки» [1]поему переписано до

«Більшої книжки» зі значними відмінами і переробками.

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev2114.htm

2.3.11 39.КАНЦЕЛЯРІЯ ЧЕРНІГІВСЬКОГО, ПОЛТАВСЬКОГО І ХАРКІВСЬКОГО
ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРА. 8 вересня 1845.Харків (2008-03-04 18:00)

Сентября 8-го дня 1845 года

№ 805
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Харьков

Г[осподину] классному художнику, состоящему
при Императорской Академии художеств, Шевченку

Канцелярия Черниговского, Полтавского и Харьковского генерал-губернатора, препровождая при
сем к Вам, милостивый государь, сто два рубля шестьдесят одна коп. сереб[ром], за вычетом из

них в пользу почт, покорнейше просит Вас выслать на имя ее 34 экземпляра издаваемых Вами

эстампов под названием: «Живописная Украина» и уведомить о получении сих денег.

Управляющий канцеляриею

С. Танский

Коментар:
Лист правителя канцелярії чернігівського, полтавського і харківського генерал-губернатора С. Ф.
Танського до Т. Г. Шевченка з проханням надіслати естампи «Живописной Украины»

Подається за оригіналом: ДМШ. А — 58. Спр. 171/4088. Арк. 44 — 44 зворот.
На документі написи: «С препровождением денег» та «по ненахождении г. Шевченка в С.-
Петербурге возвращено обратно в Харьков».
Вперше надруковано у виданні: Листи до Т. Г. Шевченка. — С. 46.
Дата в оригіналі: «Сентября 8-го дня 1845 года. № 805, Харьков».
Шевченко виїхав із Петербурга 23 березня 1845 р. і з того часу був в Україні. Намагаючись
з’ясувати місце перебування Шевченка, С. Ф. Танський 26 квітня 1846 р. написав лист «В
канцелярию Императорской Академии художеств». Очевидно, ці листи потрапили до Шевченка

лише в листопаді 1846 р., бо 13 листопада датований лист Шевченка в канцелярію Чернігівського,
Полтавського і Харківського генерал-губернатора, в якому він повідомив, куди адресувати

замовлення на одержання естампів «Живописной Украины».
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2.3.12 В Переяславі. Серпень-вересень 1845 р. (2008-03-05 06:00)

[1] [2] [3]

[4]

Михайлівська церква в Переяславі. Акварель. [VIII-IX 1845].

[5]

Варіанти зображення:
http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7207.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev7207.htm
http://kobzar.info/kobzar/works/pictures/1845/05/29/777.html
http://kobzar.info/kobzar/works/pictures/1845/09/28/31.html
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Церква Покрови в Переяславі. [VIII-IX 1845].

[6]

Варіанти зображення:
http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7210.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev7210.htm
http://kobzar.info/kobzar/works/pictures/1845/05/29/780.html
http://kobzar.info/kobzar/works/pictures/1845/09/28/37.html

Вознесенський собор в Переяславі. Акварель. [VIII-IX 1845].

[7]

Варіанти зображення:
http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7208.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev7208.htm
http://kobzar.info/kobzar/works/pictures/1845/05/29/778.html
http://kobzar.info/kobzar/works/pictures/1845/09/28/35.html
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Кам’яний хрест св. Бориса. Папір, акварель (17,5×26,2). [Переяслав]. [VIII-IX 1845].

[8]

Варіанти зображення:
http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7125.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev7125.htm
http://kobzar.univ.kiev.ua/draws/description/125.html

На рисунку аквареллю відтворено вибитий на хресті напис: І�ΣХ�Σ/НІКα сей крестъ здЂ

на мЂстЂ семъ убіенно святого страстотерпца христова Бориса великого князя россійськаго,
Водрузи григорий Буто вичъ протопопъ переяславській СпоспЂшествовалъ во ономъ селивана

кириловича Билого, головы стрЂлецкого, лЂта отъ сотворенія міра З�ροα отъ Р. X. α ХЗД мая

В дня [Від створення світу 7171, від Р. Х. 1664 мая 2 дня].
Справа на вільному полі майже затертий напис, зроблений рукою Шевченка, а по ньому вгорі

чорнилом і тією ж рукою напис, що знаходиться на звороті хреста: а дЂлалъ крестъ сей Харько

безпальчі[й] Мельникъ с т[ова]рищемъ своимъ Марты[номъ].

Жанрова сцена. Начерк. Олівець. [VIII-IX 1845].
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[9]

Варіант зображення:
http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7311.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev7311.htm
http://kobzar.info/kobzar/works/pictures/1845/05/29/886.html

1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/vLq8YundLuOkQqLhakRdLw?feat=embedwebsite

2. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/o3W5EUH2eE_MCL_BrwwtbA?feat=embedwebsite

3. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/BSD6XyBX-PkH6QeM-llNZA?feat=embedwebsite

4. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/6U6kxNSe52asTcSL3d71bQ?feat=embedwebsite

5. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7207.htm

6. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7210.htm

7. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7208.htm

8. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7125.htm

9. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7311.htm

2.3.13 5 березня 1858 року (2008-03-05 12:00)

5 [марта]

Послал письмо графине Н. И. Толстой. Писал ей, что 7 числа в 9 часов вечера оставлю Нижний

Новгород. Сбудется ли это? Это будет зависеть от Овсянникова, а не от меня. Глупо. Продолжаю
работать над «Видьмою».

5 березня

Послал письмо графине Н. И. Толстой. — У листі до А. І. Толстої від 5 березня 1858 р.
Шевченко повідомляв про те, що «всемогущая бумага [...] получена в губернаторской канцелярии
и завтра будет передана полицмейстеру ... я получу от него пропуск и послезавтра же, т. е. 7
марта, в 9 часов вечера (в этот час мальпост отходит от Нижнего Новгорода в Москву), я оставлю
гостеприимный Нижний Новгород».
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2.3.14 40. I. В. ГУДОВСЬКИЙ. 22 вересня 1845. Петербург (2008-03-05 18:00)

Санкт-Петербу[рг]. 1845-го сент[ября] 22.

Дай Боже здравствовать,
Тарас Григорович.

Аж ось коли пришлось із Вами побалакать попереду ось об чім. Получив я від Вас двадцять

п’ять карбованців, отдав Служинському 35 руб. 60 коп., зовсім розщитавсь, а печатать єму ніколи,
дак я ледве отдав Долгову, да не знаю, чи так зробив. Ви мені пишете, щоб прислать 35 екз.,
дак я щитаю усякий екземпляр із 6-ти картин, дак так і розсилать буду, та ще купив 10 арш[ин]
полот[на] по 1 руб. 40 коп. за арш[ин], 12 листов бумаги за 3 [руб.] 50 коп. Посилаю Вам «Дівчину»
і кар[тину] Рембранта, да, мабуть би, пропала, якби ми з Карпом не були на іменинах у старухи,
глядь, а вона на стіні прибита, да я ледви видурив. Єзучевський і Галуза Вам кланяються. Картина
ще не розіграна, я взяв у Єзучевського 30 карб. і оддав Кузьмі, которі ви були виноваті, а останні,
— він каже, — чи й зберу, бо обіщаються багато, а дають мало. Я хотів у его попросить для

Вашого діла, да якось совісно, у його у хаті усе болізнь — то діти, то жінка, дак і він невеселий.
У Григоровича я двічі був, і він обіщався усе зробить як треба. Одіславши до Вас посилку, да
розплачусь із печатником. У мене для розсилки нічого не останеться, а у мене своїх нема, є
зароблені, да не получив. Коли до присилки од Вас [не] получу, то на свої розішлю. Пришліть
карбов[анців] 10. Долгов бере по 10 руб. от сотні картин. Спасибі Вам, що не забули побачиться з
моєю матусею і сестричкою. Хіврич Вам низенько кланяється, він гарно рисує, да учиться погано,
да ему треба непремінно ходить учиться куди-небудь, щоб давали чубкової. А батько єго чудні

чоловік, до мене нічого не пише, а пище стороннім, щоб дивились, за що він гроші платить, та й
єго у письмах балує. Попова ще нема у Петербурсі, а Кузьма від нас одійшов до Кунілакіса, да й
там не вжився, уже на третю перейшов, нікого не слухає. Григорій Кондратович Вам кланяється,
а ми тож перейшли на другу квартиру, живемо собі усяк, а при чарці і Вас згадуємо. Здається, усе.
Бувайте здорові, пийте вишнівку, їжте ковбаси, той ми ситі будем. Дуже щирий Вам услужувать.

Іван Гудовський.

Коментар:

Подається за публікацією: Україна. — 1925. — № 1/2. — С. 83 — 84 (публікація М. М.
Новицького), де лист надруковано за автографом, нині не відомим.
Дата в автографі, як її відтворено в журналі «Україна»: «Санкт-Петербу[рг]. 1845-го сент[ября]
22».
Відповідь на лист Шевченка (нині не відомий), написаний, ймовірно, в першій половині вересня

1845 р., адресований І. Гудовському і М. Карпові.

Гудовський Іван Васильович (? — 1860) — художник-портретист, фотограф. Навчався в Академії
мистецтв з 1844 по 1849 рр. Тут познайомився з Шевченком, певний час жив з ним на

одній квартирі в буд. Бема на 2-й лінії Васильєвського острова (тепер 2-а лінія, буд. № 3).
Шевченко, виїхавши 1845 р. на Україну, доручив І. Гудовському організацію друкування естампів

«Живописной Украины» та розсилання їх замовникам.
...отдав Служинському 35 руб. 60 коп,.., а печатать ему ніколи... — Слуджинський Франц
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Йосипович, гравер, 1837 р. закінчив Академію мистецтв. Займався друкуванням тиражу офортів

першого випуску «Живописной Украины».
Долгов Єгор Микитович (1800 або 1797 — 1847) — гравер, майстер Печатної палати Академії

мистецтв (з 1824 р.).
Посилаю Вам «Дівчину» і кар[тину] Рембранта... — Про які тут картини йдеться, з’ясувати не

вдалося.
Карно — М. М. Карпо.
Єзучевський Василь Йосипович (1805 — ?) — чиновник, походив із сім’ї дрібних поміщиків на

Чернігівщині. Шевченко познайомився з ним у 40-х роках. В. Єзучевський підтримував поета у

засланні.
Галуза — Галузевський Василь Федорович (1802 — 1852), чиновник міністерства державних

маєтків, родич В. Й. Єзучевського (їхні дружини були сестрами). Разом із В. Й. Єзучевським

допомагав Шевченкові реалізовувати його малярські твори.
Картина ще не розіграна... — Йдеться, очевидно, про картину Шевченка [1]«Селянська родина»,
написану олійними фарбами 1843 р. У листі до Шевченка від 17 січня 1857 р. М. М. Лазаревський
писав: «Картина твоя, что ты сделал когда-то для Езучевского, досталась мне в лотерею».
22 квітня 1857 р. Шевченко відповів М. М. Лазаревському: «Яка там моя картина була у

Єзучевського, ей-богу, не знаю». У коментарі до картини «Селянська родина» (т. 7, кн. 1. —
С. 29 — 30) читаемо: «Оскільки відомо, що крім. «Селянської родини», у М. М. Лазаревського
інших олійних картин Шевченка не було, є підстави вважати, що в рецензії (див.: Киевская старина.
— 1893. — Июнь. — С. 535. — Ред.) йдеться про картину «Селянська родина».
Спасибі Вам, що не забули побачиться з моєю матусею і сестричкою. — П. Жур так коментував

ці рядки: «У першій половині серпня з Лубен через Пирятин поштовим шляхом поет виїхав до

Переяслава. Очевидно, саме в цей час, проїжджаючи через Пирятин, він провідав матір і сестру

Івана Васильовича Гудовського» (Жур. П. Дума про Огонь. — С. 113).
Хіврич. — особа не відома.
Попов. — особа не відома.
...одійшов до Кунілакіса... — Прізвище Кунілакіса Миколи (1827 — ?) фігурує в [2]екзаменаційних
списках учнів натурного класу Академії мистецтв за 1844 р. У цьому ж списку є і Шевченко (див.:
Тарас Шевченко: Документи та матеріали до біографії. — С. 47).

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/113179.html

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/137422.html

2.3.15 41. М. М. КАРПО. 22 вересня 1845. Петербург (2008-03-06 06:00)

Отамане наш,
Тарас Григорович!

Дуже дякуєм Вам за те, що не забули до нас написать, та й довго ж дожидали від Вас письма, та
й така була думка, що, може, Ви про нас забули зувсім, аж ні. Ми Вас дожидали, що приїдите та
опять кутю вмісті справлять будемо, та, мо, Ви будете краще від нас бенкетувать. Ми на ква[р]тирі
у Матвеева, у того молоденького кацапчика, що Ви колись з ним балакали про теорію ізящних.
Зима підходить, та холодно, а топить нічим, про [?] грошей нема. Як будете у Харкові зимувать,
то не кажіть Пані Матусі про те, що знаєте про мене, бо Бог що подума. Дудирев ще ходе до нас,
ми об Вас часто балакаєм, він приказав Вам низенько кланяться, Кузьма пресвята — теж.

Остаюсь до віку любящий Вас

Михайло Карпо.

Та й усі знающі Вас веліли Вам кланяться.
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Коментар:

Подається за публікацією: Україна. — 1925. — № 1/2. — С. 84 (публікація М. Новицького),
де надруковано за автографом, нині не відомим.
Датується на основі дати на початку листа І. В. Гудовського до Шевченка від 22 вересня 1845 р.
(листи І. Гудовського і М. Карпа, як видно з їх змісту, написані одночасно).
Відповідь на лист Шевченка (нині не відомий), написаний, ймовірно, в першій половині вересня

1845 р. і адресований І. Гудовському та М. Карпові.

Карпо Михайло Мартинович (1827 — ?) — український художник. 1851 р. закінчив Академію

мистецтв. У 1844 — 1845 рр. жив разом із Шевченком на одній квартирі «в будинку Бема на

Васильєвському острові, на 1-й лінії» (Ковальов В. В. Спогади про Т. Г. Шевченка // Спогади

про Тараса Шевченка. — С. 85).
Матвеєв Володимир Максимович (1814 — ?) — художник” разом із Шевченком вчився в Академії

мистецтв. Його прізвище зустрічається в екзаменаційних списках учнів натурного класу Академії
мистецтв за 1842 — 1844 рр. (див.: Тарас Шевченко: Документи та матеріали до біографії. — С.
40, 41, 56).
Як будете у Харкові.,. — Харків Шевченко не відвідав.
Дудирєв — особа не відома.

2.3.16 6 березня 1858 року (2008-03-06 12:00)

6 [марта]

Я слишком плотно принялся за свою «Видьму», так плотно, что сегодня кончил, а работы было

порядочно, и, кажется, порядочно кончил. Переписал и слегка поправил «Лилею» и «Русалку».
Как-то примут земляки мои мою невольническую музу?
Часов в 7 вечера явился ко мне жандармский унтер-офицер и предложил довезти меня за 10 рублей
до Москвы. Сердечно благодарен за предложение. Он отвозил в Вятку какого-то непокорного отцу
своему капитана Шлипенбаха. И на обратном пути искал себе попутчика и нашел меня в Нижнем.
Еще раз спасибо ему.
Условившись в цене и времени выезда, я пошел к Кудлаю поторопить его насчет полицейского

пропуска. Кудлая не застал дома и по дороге зашел к Вильде, где встретил Татаринова, мамзелей
Шмитгоф и брата их, молодого, весьма талантливого скрипача и сценического артиста. После

ужина хозяин, прощаясь со мной, подарил мне на память несколько миниатюрных медальонов,
копии с известных скульптурных произведений древних и новых, сделанных разными художниками.
Милый и умный подарок.

6 березня

...«Видьму»... сегодня кончил... —Нову редакцію поеми [1]«Відьма» у «Більшій книжці» датовано:
«1855, марта 6».
Переписал и слегка поправил «Лилею» и «Русалку». — Йдеться про балади, написані Шевченком

у [2]липні — серпні 1846 р. у Києві.
Он отвозил в Вятку ...капитана Шлипенбаха. — До В’ятки відвозили не «непокорного отцу своєму
капитана», а нижньогородського почтмейстера Павла Антоновича Шліппенбаха, психічно хворого.
Вільде Микола Євстафійович (Карл Густавович; 1832 — 1896) — у 1857 — 1858 рр. чиновник

особливих доручень при нижньогородському губернаторі, актор-любитель; згодом — актор
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московського Малого театру, драматург. Виходячи з характеру запису, Шевченко і М. Є. Вільде
зустрічалися часто (Вільде був родичем О. Д. Улибишева).
...встретил ... мамзелей Шмитгоф и брата их... —Йдеться про Евеліну Карлівну і Лючію (Люцію)
Карлівну Шмідтгоф, актрис Нижньогородського театру. Їхній брат — Максиміліан Карлович

Шмідтгоф (1835 — 1879), актор і музикант. Акторську діяльність розпочав 1850 р. в Калузі, пізніше
виступав на інших провінційних сценах, переважно в амплуа простаків і коміків; як обдарований
музикант грав в оркестрі на скрипці і диригував оркестром. «Он был замечательный музыкант и

полезный артист. 17 лет от роду он дирижировал балетною труппою своего отца». Цікавий такий
факт, наведений тим самим мемуаристом: М. Шмідтгоф, «хорошо зная малороссийские мотивы»,
починав писати оперу «Тарас Бульба», але не закінчив (див.: Самсонов А. Н. Пережитое. — СПб.,
1880. — С. 116 — 118). До Нижньогородського театру М. Шмідтгоф вступив уже після від’їзду
Шевченка з цього міста, проте поет мав можливість познайомитись з ним під час приїзду актора

до батька і сестер. У 1860 р. М. К. Шмідтгоф одружився з актрисою К. Піуновою.

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev2114.htm

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev2.htm

2.3.17 Спогад Варфоломія Шевченка (2008-03-06 18:00)

* *

[...] В 1845 р. Тарас знову був у Кирилівці, і на сей раз мені пощастилось поговорити з ним.
Трапилось се під храмове свято у кирилівській церкві, себто під свято Івана Богослова (26
сентября). Церковний титар Ігнат Бондаренко запросив нас до себе на мед. День стояв теплий,
ясний; у титаря було велелюдно, і ми, сівши в саду під яблунею, кружали мед (про сей мед Тарас
і опісля згадував в однім з своїх листів). У титаря медовав якийсь сліпий лірник; Тарас зараз
до него: «співай думи». Лірник ніяких дум не знав; Тарас став просити, щоб співав пісні, і сам
підтягав за ним. Далі лірник заграв «козака»; Тарас підмовив жінок і дівчат, і пішов танець!
Раз ходили ми з Тарасом по саду: він став декламувати «За горами гори хмарами повиті...» 1. Я
слухав, притаївши дух; волосся у мене піднялося дибом! Я став радити йому, щоб не дуже «заходив
він у хмари». Тарас став показувати мені якісь портрети і говорив, що все то його приятелі, що
всі вони умовилися працювати задля народної просвіти. Ся праця мусіла йти ось якою дорогою:
кожний з них, відповідно своїм достаткам, визначав, яку суму він вкладатиме в громадську касу.
Касою управлятиме виборна адміністрація. Каса ростиме як з вкладок, так і з процентів, і як
виросте гаразд, тоді видаватиметься з неї тим убогим людям, котрі, скінчивши гімназію, не
матимуть спроміжности йти в університет. Той, хто брав сю допомогу, повинен був, скінчивши
університет, служити шість літ учителем на селі. Сільським учителям гадали вистаратися від

казни і від поміщиків-панів плату, а коли ся плата буде мала, так давати допомогу з каси. Я

спитав Тараса, яким же путем можна добитися, щоб уряд видав позволєнє заводити по селах

школи? Тарас відповів мені, що се вчиниться дуже просто: по козачим і казенним селам уряд

не заборонятиме, а поміж панськими треба наклонити панів. Тарас мені додав, що думка, як би
завести по Україні добрі сільські школи, народилася у нього ще тоді, як він був у кирилівській школі.
Гадка про темноту нашого люду і про велику потребу освіти давно сиділа і в мене у голові: од
слів Тараса я дуже зрадів, але мені показалось, що, дбаючи про народну освіту, не слід Тарасові

пускати такі твори, як «За горами гори». Тарас задумався; довго він ходив по саду, спустивши
голову, і до самого вечора я не добився від нього іншого слова, крім: «ні» або «а вже ж пак

так». Прийшовши увечері в хату, він сів біля столу і схилився на свій товстий ціпок (котрий хтось
переслав йому з Кавказа). Довго так сидів він мовчки, та вже жінка моя спитала: — «Чого се

ви, Тарас Григорович, такий смутний? може що неприятно вам?» — «Ні, сестро! — одповів

він; — так!., не одно в мене в голові». Тут треба додати, що Тарас мав надзвичайну силу слова:
начне було що розказувати, усі його слухають мовчки, наче якого проповідника. В. Г. Ш[евченко],
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Споминки про Тараса Григоровича Шевченка, «Правда», 1876,№ 2, стор. 25 — 26. [Див. [1]повний
текст.] 1 Цими словами починається поема Шевченка [2]«Кавказ». У вересні 1845 р. поема ще не
була написана (закінчено її 18 листопада в Переяславі), проте Шевченко міг читати в той час

Варфоломію уривки з неї.

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/spog04.htm

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev139.htm

2.3.18 Спогад Варфоломія Шевченка (2008-03-07 06:00)

* *

[...] Раз, при поїздці в Кирилівку, Тараса запросив до себе в гості старий священник [Григорій
Кошиця], котрий пам’ятав про нього, ще як він був школярем у кирилівській школі. Син сего

священника, теж таки священник, бажаючи, щоб було веселіше, запросив ще одного молодого

священника, свого товариша. Тарас сидів все з старим панотцем і розпитував його про своїх старих

товаришів. Розмова з молодими священниками якось не йшла, і вони, видимо, ремствовали,
що Тарас тілько й говорить що про «мужиків»... Після того, як Тарас попрощався і поїхав від

священника, одна стара жінка Лимариха спитала молодого попа: «а що, батюшка, чи бачили

Тараса, який він?»
— Та бачив же! — одповів священник, — але коли б ти, бабо, знала, який він дурний!
— Що се ви, батюшка, говорите! чи правда се? — дивовалася баба.
— Свята правда! я умисне запросив свого товариша, щоб Шевченку було веселійше, щоб було

з ким йому побалакати, а він сів собі з старим та тілько розпитує про голодранців, про Дмитра

Смалька і таких інших (Смалько був товариш Тараса по школі, а потім церковний сторож). Та ще
як на глум просив покликати Смалька; а як прийшов Смалько, то давай з ним цілуватися.
— Чудно отсе ви кажете, батюшко! — одповіла стара баба. — З нами Тарас ніколи не мовчить;
мабуть, з вами не мав про що балакати...
Піп закусив губи і замовк.

В. Г. Ш[евченко], Споминки про Тараса Григоровича Шевченка, «Правда», 1876, № 2, стор.
68. [Див. [1]повний текст]

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/spog04.htm

2.3.19 7 березня 1858 року (2008-03-07 12:00)

7 [марта]

От часу пополудни до часу пополуночи прощался с моими нижегородскими друзьями. Заключил
расставанье у М. А. Дороховой ужином и тостом за здоровье моей святой заступницы графини

А. И. Толстой.

Наступний запис [1]10 березня

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/184746.html
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2.3.20 Не завидуй багатому... 4 жовтня 1845 р., Миргород (2008-03-07 18:00)

Не завидуй багатому, Багатий не знає Ні

приязні, ні любові — Він все те наймає. Не

завидуй могучому, Бо той заставляє. Не завидуй і

славному, Славний добре знає, Що не його люди

люблять, А ту тяжку славу, Що він тяжкими

сльозами Вилив на забаву. А молоді як зійдуться,
Та любо та тихо, Як у раї, — а дивишся:

Ворушиться лихо. Не завидуй же нікому, Дивись

кругом себе, Нема раю на всій землі, Та нема й на

небі.

{ [1]«Не завидуй багатому...» Коментар }

Не женися на багатій, Бо вижене з хати,
Не женися на убогій, Бо не будеш спати. Оженись

на вольній волі, На козацькій долі, Яка буде,
така й буде, Чи гола, то й гола. Та ніхто не

докучає І не розважає — Чого болить і де болить,
Ніхто не питає. Удвох, кажуть, і плакати

Мов легше неначе; Не потурай: легше плакать, Як

ніхто не бачить.

{ [2]«Не женися на багатій...» Коментар }

[3]
Хата селянина Коробки в Миргороді, в якій жив Шевченко в 1845 році. Фото

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev133.htm

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev134.htm

3. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/Jf-C1Nl6eOcEIoHU3FXchA?feat=embedwebsite

2.3.21 Розповідь Арсенія Татарчука (2008-03-08 06:00)

* *

[...] Тарас Григорьевич приехал к ним [Татарчукам] 1 вместе с их владельцем А. А. Лукьяновичем
2 в с. Марьинское, иначе Шимково, Миргородского уезда, в апреле 1842 или 1843 года. Несмотря
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на мое указание, что Шевченко жил в Марьинском в 1845 г. (это видно из даты под поэмой

«Невольник»), Татарчуки настойчиво утверждали, что пребывание поэта у их барина было не

позже лета 1843 г. Лукьянович пригласил к себе Шевченка в качестве живописца для писания

портретов всех членов своей семьи. Художник исполнил заказ, но когда работа была окончена, у
владельца не оказалось денег для уплаты за нее, и потому хозяева настойчиво упрашивали своего
гостя продлить свое пребывание в Марьинском. Только в ноябре * явились деньги, а вместе с
тем и уплата за портреты, после чего он и уехал. Жил Шевченко в Марьинском в отдельном

отведенном ему помещении; ему назначили особого лакея, но от услуг его Тарас Григорьевич

почти всегда отказывался. Он вставал с рассветом и немедленно принимался за работу. Татарчуки
особенно указывают на его трудолюбие. По их словам, в свободное от писания портретов

время он почти всегда днем оставался в своей комнате, постоянно читал книги, которые брал

из панской библиотеки, или же писал письма или что-то иное; лишь изредка бродил он по

окрестностям, при этом часто останавливался, вглядывался в какие-то отдаленные предметы,
срисовывал разные виды. Завтракал и обедал он вместе с панами, и за все время Татарчуки

ни разу не слышали о его нетрезвости. В Марьинском Шевченко все время оставался почти

безвыездно; лишь изредка он вместе с Лукьяновичем ездил в с. Злодиевку для купания в р. Псле,
причем иногда они заезжали к местному помещику Замятнину; кроме того, Шевченко два раза

уезжал на лошадях Лукьяновича в м. Яготин к княжне Репниной и оставался у нее по 4 — 5 дней;
других поездок он, по воспоминаниям Татарчуков, за все время своего пребывания в Марьинском

не предпринимал. С знакомыми Лукьяновича он не сближался — он предпочитал знакомство

со священниками, которые все очень любили и уважали Шевченка, а священник в с. Устивице,
о. Бабичов, однажды за обедом у Лукьяновича сказал: «Тарас Григорьевич! Вашого розуму хоч

би на двадцять чоловік та роздать, всім достачило б!» Шевченко в ответ громко расхохотался.
Но всего охотнее сближался Шевченко с дворовыми и крестьянами в Марьинском; почти всех

он знал по имени, очень сошелся со многими из них. Часто по вечерам посещал он «вулыцю».
Появление его в этих случаях всегда всеми собравшимися ожидалось с нетерпением, приход его

все приветствовали. В эти вечера время проходило незаметно: Шевченко и сам очень оживлялся;
он многое рассказывал о прошлом Украины, о подвигах Козаков, о борьбе их с турками и панами.
Говорил он о своем крестьянском происхождении и освобождении, но о том, как и когда опять

вернется воля закрепощенному люду, не упоминал. Ухаживанием за дивчатами и молодицами

он никогда не занимался; напротив, с ними обращался так же, как и с парубками и чоловиками.
Иногда он приглашал на свой счет музыку; тогда бывало очень весело; сам Шевченко очень

любил, чтобы собравшиеся пели и танцовали. Из песен ему особенно нравилась та, где поется:
Ой хто лиха не знає, Да нехай мене спитає **. Он почти всегда предлагал пропеть и повторить

ему песню. * З Мар’їнського Т. Г. Шевченко виїхав в Переяслав трохи раніше — в кінці жовтня.
— Ред. ** Чумацкая песня. Рассказ Арсения Татарчука. В. Беренштам 3, Т. Г. Шевченко и

простолюдины, его знакомцы (из встреч и воспоминаний), «Киевская старина», 1900, февраль,
стор. 251-253. [Див. [1]переклад і [2]повний текст.] 1 Татарчуки — Арсеній (народився у 1823
р.) та його дружина Горпина (народилася у 1833 р.) — кріпаки поміщика Лук’яновича. Арсеній

служив поваром у Лук’яновича. Татарчуки добре знали Шевченка, який весною 1845 р. приїздив у
с Мар’їнське. 2 Лук’янович Олександр Андрійович (близько 1803 — 1880) — поміщик с Марійське,
Миргородського повіту на Полтавщині. Шевченко познайомився з ним у кінці березня 1845 р.,
завітавши до його маєтку. У Мар’їнському Шевченко написав «Єретик» (без присвяти), «Сліпий»
(«Невольник»), «Стоїть в селі Суботові», намалював кілька портретів і краєвидів. 3 Беренштам

Вільям Людвигович (1839 — 1904) — педагог, член Південно-західного географічного товариства,
постійний співробітник журналу «Киевская старина», дослідник творчості Т. Г. Шевченка. При

його активній участі. в 1883 р. було видано «Кобзар» у найповнішому для того часу вигляді.

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/spog25.htm

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/vosp25.htm
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2.3.22 (2008-03-08 12:00)

[1]Кониський О. Я. Тарас Шевченко-Грушівський: Хроніка його життя [Під час перебування на

Україні (1845—1847), стор. 6]

Про сю подорож більш жодних звісток не маємо; а небавом стріваємо нашого поета в

Миргородському повіті у приятеля його Лук’яновича. Тоді ото він написав у Миргороді прегарну

свою містерію «Великий льох». Від Лук’яновича він через Лубни поспішив до Закревського в

Пирятинський повіт. В Лубнах зустрівся з ним Чужбинський і запросив до себе в Ісківці 320.
Мабуть, не вельми подобалося йому в Ісківцях, бо гостював він тут тільки два дні. Гостюючи
у Чужбинського, він перечитав йому чимало своїх нових поетичних творів. «Предивні були твори
у Шевченка», — каже Чужбинський. З великих творів його найбільш уподобав Чужбинський поему

«Іван Гус» і містерію без назви. «В першій, — каже автор «Воспоминаний о Шевченке», — Тарас

піднявся до свого апогею; містерія змістом своїм була слабіша за «Гуса», одначе ж і там Шевченко

розсипав силу квіток української поезії». Знаємо, що досі ще не знайдену поему «Іван Гус»,
або «Єретик» Шевченко присвятив Шафарикові; присвяту він датовав: 22 листопада 1845 р. в

Переяславі; одначе з сього треба гадати тільки те, що присвята написана поетом пізніше, ніж
поема. Містерією, про яку згадує Чужбинський, був, певна річ, ніщо більш, як «Великий льох»,
датований автором р. 1845 в Миргороді. Вже з оцих двох творів Шевченка добре знати, як широко
тоді розгорнувся світогляд художника-поета. Стоячи на грунті національному, Кобзар ширяє в

сфері загальнолюдських ідей: волі, правди і братолюбія. Вболіваючи за минулою волею України,
поет бачить, що й скрізь по світах: «кругом неправда та неволя, народ замучений мовчить»; бачить
він своїм пророчим оком, як «чернець годований людською правдою торгує і рай у найми оддає», і
переймається серце поета високогуманним бажанням: «щоб усі слов’яни стали добрими братами
і синами сонця правди». Небавом, як будемо бачити, ідеалу поета тісно стає в межах слов’ян
і він обіймає бажанням волі і правди усіх людей. У Чужбинського була Тарасова [2]«Тризна».
Побачивши свою поему, Шевченко засміявся своїм симпатичним сміхом і спитав: — Ти читав?
— Читав. — І треба ж було мені вискочити з нею, наче той Пилип з конопель. Чому не писать,
коли сверблять руки, а друкувать не годилось. Дехто хотів зачепить моє авторське самолюбство,
але я й сам бачу: швець знай своє шевство, а у кравецтво не мішайсь. — І з сими словами кинув

«Тризну» 321. 320 Воспоминания... — с. 13. 321 Ibidem, с. 13 і 14. [3]Попередня [4]Наступна

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/4899.html

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev123.htm

3. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/176034.html

4. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/183408.html
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[1]Кониський О. Я. Тарас Шевченко-Грушівський: Хроніка його життя [Під час перебування на

Україні (1845—1847), стор. 7]

У Закревських, певне, Тарас теж перебув нещодовго і в гурті з ними поїхав на знаменитий тоді

ярмарок в Ромнах. Ярмарок сей відбувався об Іллі (20 липня) і стояв цілий місяць. Ярмарок
той мав велику вагу, найпаче для панів Лівобережної України. Тут пани спродували різну худобу,
надбану за рік кріпацькими руками: збіжжя, льон, вовну, тютюн і т. ін. Набравши грошей, пани
куповали тутечки ж запас, теж трохи що не на рік, усякої бакалії, потрібної для свого життя по

селах. Пані і панночки дбали про свій модний крам і т. д. Одно слово, Роменський ярмарок був

тоді осередком купівлі і продажу усячини, яку Лівобережна Україна продавала і куповала. Разом
з тим ярмарок був і карнавалом про лівобережне панство: пани і полупанки з своїми родинами,
кому і як спроможно було, переводили на ярмарку і марновали різні продукти кріпацької праці

людей. На ярмарок, звичайно, приїздила трупа драматична і хори московських циган веселити
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українське панство хижими «концертами». Готелів про всіх приїжджих браковало: звісно, готелів
треба було тільки під час ярмарковий, бо на останні одинадцять місяців місто пустіло: готелі

стояли б порожніми. Ромни — місто невеличке, через що під час з’їзду ярмаркового більшість

міської людності перебиралася жити в комори, а світлиці свої наймала приїжджим, беручи з них

великі гроші. Через те з приїжджого панства тільки самі багатирі спроможні були найняти собі

кватири в домах; та й то по таких кватирах перебувало майже саме жіноцтво. Мужчини привозили

для себе і розпинали на ярмарковому майдані катраги, шатри, а то й просто намети — і тут вже

справляли ярмаркове свято Бахуса.
Приїхавши в Ромни подивитися на лівобережний «карнавал», Шевченко перебув тут тільки три

дні в катразі Павла Вікторовича Свічки. Свічка сам каже, було, про себе, що він «недогарок
великої свічки і недогарок лоєвий». На ярмарку Шевченко вперше бачив геніального артиста

українського Соляника 322 в ролі Михайла Чупруна (жарт Котляревського: «Москаль-чарівник»).
«Мені, — згадує в своїх «Записках » Шевченко 323, — здавалося, що Соляник вдавав Чупруна

більш за Щепкіна природно і хупаво». І циган московських вперше тоді бачив і чув Шевченко, —
«бачив, як вони гарцювали перед ремонтерами і іншою п’яною публікою; чув, як вони насамкінець
свого хижобрудного концерту співали: Не пылит дорога» — і т. д. Циганські концерти на

художницько-поетичну душу Шевченка робили вражіння прикре. Згадуючи про їх через 12 років,
він пише: «Чи гадав коли великий германський поет, а за ним і великий Лермонтов, що їх

глибокопоетичні вірші співатимуть отак хижо п’яні цигани перед оравою п’яних ремонтерів?
їм і в сні не ввижалася така пародія брудна!» 322 Карпо Трохимович Соляник [Соленик. —
Ред.] родився р. 1811. На 18 році свого віку він вступив на математичний відділ Віденського

університету, але не скінчив його, бо р. 1832 університет той цар Микола скасовав. З університету
Соляник пішов в трупу Штайна [Штейна. — Ред.], що перебувала в Харкові. Спершу він став

за суфлера, але суфлеровав недовго і р. 1832 вперше бачимо його наймення на афіші в ролі

слуги Провори в комедії Шепталова «Неслыханное диво, или Честный секретарі»». Через два

роки актор з Штайнової трупи Млотковський організовав власну трупу; до неї вступив і Соляник.
Трупа переважно перебувала в Курському. Року 1841 Карпо Трохимович побрався з харківською

акторкою Протасовою. З того часу він грав з різними трупами в Києві, в Вороніжу, в Полтаві,
в Кишиневі, в Одесі, але переважно в Харкові. Року 1837 довелося йому з трупою Єрохіна бути

у Вознесенському під час перебування там царя і грати там разом з Щепкіним. Соляникова гра

так подобалася публіці, що його запрошувано до Петербурга на столичну сцену. «Ні, — відповів

на те Карпо Трохимович, — я українець: люблю Україну і мені вельми жалко було б покинути

її». В Харкові наймення Соляника було незвичайно популярним; публіка щиро вітала і шановала
його. Навесні р. 1851 він занепав на сухоти і вмер 4/19 жовтня того ж року. Опріч артистичної
кебети, Соляник вславився за свою добру, просту і благородну вдачу. Його добрість і чесність були
популярні в Харкові не менш, як його артистична гра на сцені. Якою великою була слава Соляника

яко артиста, можна знати з того, що Гоголь, піклуючись ставити в Петербурзі першим разом свого

«Ревізора», клопотався, щоб покликати Соляника, хоча очевисто його й не знав. Без порівняння
незабутнім був і буде Соляник в українських ролях: Макогоненка («Наталка Полтавка»), Чупруна
(«Москаль-чарівник»), Стецька («Сватання на Гончарівці») і Шельменка («Шельменко— волосний

писар» і «Шельменко-денщик»). «В тих ролях, що грав Соляник, особа українця виходила не

в’ялою, — каже Мизко в «Основі» 1861 р. [кн.-II, с. 183], — не простосердою, немов дурень, а
повною життя внутрішнього і глузду». В історії театру українського Соляник повинен зайняти

перше місце яко артист з такою сценічною кебетою, якої ні до його, ні після його ще не було на
Україні. 323 Записки... — С. 75. — [[2]Запис від 20 лип. 1857 р.]. Коментар На ярмарку Шевченко

вперше бачив геніального артиста українського Соляника (Соленика. — Ред.) в ролі Михайла

Чупруна. — Це було 24 липня 1845 р. (Пилипчук Р. Я. Т. Г. Шевченко в Ромнах. — Рад.
літературознавство. — 1979. — № 5). [3]Попередня [4]Наступна
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2.3.24 (2008-03-09 06:00)

[1]Кониський О. Я. Тарас Шевченко-Грушівський: Хроніка його життя [Під час перебування на

Україні (1845—1847), стор. 8]

«Тоді ж, — розповідає далі Шевченко, — я спізнався з старим розпусником Якубовичем, батьком
відомого декабриста 324, і з його молодшим братиком Квазимодою. Сьому останньому під слово
честі позичив я «до завтрього» два півімперіали. Так вони за ним і пропали. Ще спізнався з

одним паростком незчисленного роду Родзянків. Поковтавши три дні в Ромнах куряви, купив
собі на жилетку якоїсь матерії і з оцієї ковбані поїхав шляхом Ромоданом з Родзянкою». Поїхали
вони в село Веселий Поділ. Аркадій Родзянко писав вірші і вважав себе за поета; «своєю тупою

естетикою і своїми найбруднішими віршами по-українськи» він так остогид Тарасові, що сей

мусив утікти від його до брата його Платона, «найближчого сусіда і лютого ворога Аркадієвого»
325. Читаючи такі певні характеристики, нам не трудно зрозуміти, чи було що справді спільного

у Шевченка з такими людьми, як Родзянки, Якубовичі і ін. Чужбинський каже, що «Тарас ще
раніш розчаровався де в кому з панів і рідко до кого з них навідувався». Хіба зовсім не тямлячи

Шевченкової душі, можна гадати, що він був причарований до когобудь з полтавських панів,
опріч Рєпніної!.. Коли він з ким з них і знайомився і начебто товаришував, так через те, що
вони самі шукали знайомості з ним. А він, користуючись з того, бажав ліпше придивитися і

спостерегати їх побит і відносини до кріпаків; та, може, й сподівався впливати на панів, щоб
поліпшити їх відносини до кріпаків. Нарешті, будемо пам’ятати, що Шевченко з натури своєї

був людина високо ввічлива і добра. М’яке, наче віск той, серце його ніколи навіть в своєму

ворогові особистому не забувало чоловіка. Може, до сього саме часу треба відносити і анекдот

з Шевченкових пригод, переданий їм Чалому р. 1859 326. «Покликали поета полтавські пани на

польовання! Приїхавши на польовання, вони розпустили псів і самі розійшлися, а Тарас лишився в
тарантасі (бричка з верхом) доглядати харчі. Взяла поета нудьга; ждав він, ждав, доки вернуться

мисливці, та й годі сказав і заходився коштовати усе, що було з харчів і напоїв: горілку, наливку,
закуски; нічого не лишив без уваги та й заснув. Вернулися пани зголоднівши, кинулися до кошиків,
а там нічого нема...» З Веселого Подолу Шевченко вертав, мабуть, через Переяславський повіт

і через Переяслав і в серпні спізнався з лікарем і професором духовної семінарії Козачковським.
19 серпня Козачковський покликав чимало гостей. Тарас був веселий, з піднесеним духом, читав
свої вірші і своєю гарячою бесідою зробив на гостей такий вплив, що за вечерею один з гостей,
німець, протестант, піднявши бокал на здоров’я Тараса, мовив: «От батько! далебіг батько! будь
здоров! будь здоров, батько!» 327 Гості, слухаючи Шевченкову бесіду, дивовалися його широкому
розвитку. З Переяслава Шевченко вернув до Києва. Тим часом приятелі його попильновали

і встигли, що комісія згодилася взяти його за співробітника, призначивши йому річної платні

150 крб. Річ певна, що такий поспіх порадовав Тараса. Він бачив перший ступінь на тій стежці

бажаній, якою, він сподівався, прийде до своєї мети, щоб осістися в Києві міцно. 324 Олександр

Якубович служив капітаном в Нижегородському драгунському полку; 34 літ його в гурті з іншими
«декабристами» заслано на каторгу. 325 Записки... — С. 53. — [[2]Запис від 9 лип. 1857 р.]. 326

Жизнь и произведения Шевченка. — С. 149. 327 Киев[ский] телегр(аф]. — 1875. —№ 25. Коментар
...старим... Якубовичем, батьком відомого декабриста. — Декабристом був Олександр Іванович

Якубович. Він помер на засланні від туберкульозу, забутий і занедбаний своїми батьком та братом.
[3]Попередня [4]Наступна
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2.3.25 В Суботові. Весна-осінь 1845 р. (2008-03-09 12:00)

[1] [2] [3]

Богданова церква в Суботові. Акварель. [IV-X 1845].

[4]

Також див.:
http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7222.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev7222.htm
http://kobzar.info/kobzar/works/pictures/1845/05/29/792.html
http://kobzar.info/kobzar/works/pictures/1845/09/28/53.html
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Богданові руїни в Суботові. Акварель. [IV-X 1845].

[5]

Також див.:
http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7221.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev7221.htm
http://kobzar.info/kobzar/works/pictures/1845/05/29/791.html
http://kobzar.info/kobzar/works/pictures/1845/09/28/47.html

Кам’яні хрести в Суботові. Сепія [IV-X 1845].

[6]

Також див.:
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http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7215.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev7215.htm
http://kobzar.info/kobzar/works/pictures/1845/05/29/785.html

1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/DLI4gPsjeD3Cakw_3NmW_g?feat=embedwebsite

2. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/qWhcAiwksOmiW4xJUYZmtw?feat=embedwebsite

3. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/WWprIDSJGbladsfIkyJU1w?feat=embedwebsite

4. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7222.htm

5. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7221.htm

6. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7215.htm

2.3.26 Ювілейне опитування. Спільноті виповнюється рік (2008-03-09 16:00)

Поки Тарас Шевченко [1]150 років тому зустрічає свій 44-й день нарождення у дорозі між Нижнім

Новгородом та Москвою, будь ласка, оцініть цю спільноту. Опитування анонімне.

Голосування можна помістити у повідомленнях

<lj-poll-1151185> (для користувачів з розширеним рахунком) або краще просто послатися на

нього: http://www.livejournal.com/poll/?id=1151185

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/tag/%D0%A9%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA

2.3.27 (2008-03-10 06:00)

[1]Кониський О. Я. Тарас Шевченко-Грушівський: Хроніка його життя [Під час перебування на

Україні (1845—1847), стор. 9]

III

Ще вторік, коли Шевченко був в Кирилівці, йому подобалася, мабуть, попівна, доня отця Григорія
Кошиці— Федосія. Тепер, їдучи на Україну, він голубив думку побратися з нею, «та й жити на світі,
як добрі люде живуть» 328. І от тепер, одержавши хоч дуже не значну посаду, він заходжується

здійснити своє бажання і їде в Кирилівку сватати молоденьку, на 17-й весні Кошицівну. Приїхав
він в Кирилівку перед храмом, себто перед 26 вересня. Титарем і тоді був той сам Бондаренко

і народним звичаєм в храмовий день покликав до себе між іншими гостями і свого шкільного

товариша Тараса 329. Храмовий день вийнявся годинний, ясний, теплий, храмовали і мед овали

у саду під яблунею. Мабуть, пам’ятен був Тарасові той мед; бо він не забув про його і за 15
років: пишучи 7 грудня р. 1859 лист до Варфоломія 330 і просячи, щоб вислав йому ковбас, додає:
«Та щоб ковбаси були такі самі, які ми їли на меду у Гната Бондаренка» 331. На меду був і

сліпий лірник, та без лірника і мед не в мед би був! Одначе трапився такий лірник, що не вмів

співати українських дум; а Тарас вимагав, щоб він співав думи. Лірник, переспівавши пісні, які
вмів, вдарив — «козака». Музика зворушила людей: жіноцтво пустилося в танці. Весело витинав
«козака» і Тарас. Натанцювавшись, він взяв під плече Варфоломія Шевченка, став ходити з ним

по саду і читати з голови: «За горами гори, хмарами повиті...» Я слухав, — каже Варфоломій,
— притаївши духа: волорся у мене на голові дибом ставало. Я став радити Тарасові, щоб
він не дуже «заходив в хмари». Тарас тоді ж показував мені патрети якихось людей і говорив,
що все те його приятелі і всі вони умовилися працювати коло народної освіти. Кожен з них,
відповідно своїм достаткам, визначав, які датки вноситиме в касу громадську. Каса та, звісно,
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потайна від уряду, ростиме з датків громадян; правитиме нею виборна адміністрація. Коли каса

розростеться, дак з неї даватимуть запомогу тим убогим людям, що, скінчивши гімназію, не
матимуть достатків йти на університет. А той, хто братиме запомогу, повинен буде, скінчивши
університет, шість літ учителювати на селі. Учителям сільським гадали виклопотати платню від

уряду та від панів, а якщо платня та буде мала, дак додавати до неї з каси. Нарешті Тарас додав
би то Варфоломеєві, що думка завести по селах на Україні добрі сільські школи зародилася йому в
голові ще тоді, коли він перебував в школі у Кирилівці. Варфоломій каже, що він дуже тому зрадів;
одначе йому здавалося, що, піклуючись про освіту народну, Тарасові не слід пускати такі твори,
як «За горами гори» (себто «Кавказ»). Він висловив свою думку Тарасові, і Тарас замислився 332.
Мушу сказати, що в наведених споминках Варфоломея є чимало такого, чого не можна признати
певним. Почнемо от хоч би з патретів. Які то могли бути патрети? Фотографії, здається, тоді
ще не було; літографії, або дагеротипи, були річ дорога; хіба гадати, що все то були патрети,
намальовані самим Тарасом. Далі знаємо, що поема «Кавказ» тоді не була ще написана. 328

Русск[ая] ст[арина]. — 1883. — Кн. IX. — С. 640. 329 Правда. — 1876 — [№ 1]. — С. 25. —
Жизнь и произведения Шевченка, с. 51. 330 Правда. — 1875. — [№ 23]. — С. 927 — [928]. 331

Тарасова невістка Микитиха казала мені, що сей мед був тоді, як Тарас останнім разом 1859 був

у Кирилівці. Те саме казав Прокопу Шевченку і сам Бондаренко. Але зауваживши, що р. 1859
Бондаренко вже не титаровав, і розібравши деякі інші подробиці, переказані мені в Кирилівці, я
прийшов до впевнення, що і Микитиха і Бондаренко помилилися. 332 Правда. — 1876. — [№ 1].
— С. 23 — 28. Див. [2]Споминки Варфоломія Шевченка. [3]Попередня [4]Наступна

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/4899.html

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/spog04.htm

3. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/183618.html

4. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/186063.html

2.3.28 10 березня 1858 року (2008-03-10 12:00)

10 [марта]

В три часа пополудни 8 марта оставил Нижний на санях, а во Владимир приехал 9-го ночью на

телеге. Кроме этого весьма обыкновенного явления в настоящее время года, ничего особенного
не случилось, кроме легкого воспаления в левом глазе и зуда на лбу. Во Владимире я взял розовой
воды и думал все покончить этим ароматическим медикаментом. А вышло не так, как я думал.
Во Владимире на почтовой станции встретил А. И. Бутакова, под командою которого плавал я

два лета 1848 и 49 по Аральскому морю. С тех пор мы с ним не видались. Теперь он едет с женою в

Оренбург, а потом на берега Сырдарьи. У меня при одном воспоминании об этой пустыне сердце

холодеет, а он, кажется, готов навсегда там поселиться. Понравилась сатана лучше ясна сокола.
В 11 часов вечера приехал в Москву. Взял № за рубль серебра в сутки в каком-то великолепном

отеле. И едва мог добиться чаю, потому что уже было поздно. О Москва! О караван-сарай! Под
громкою фирмою — отель. Да еще и со швейцаром.

10 березня

Владимир — одне з найстаріших російських міст (засноване в XII ст.), важливий політичний

центр періоду створення Російської держави; за часів Шевченка — губернське місто з численними

пам’ятками національного зодчества.
Бутаков Олексій Іванович (1816 — 1869) — російський мореплавець і географ, дослідник

Аральського моря. У 1848 — 1849 рр. — начальник Аральської описової експедиції, до складу

якої на його клопотання було введено й Шевченка.
...едет с женою... — Тобто з Бутаковою Ольгою Миколаївною (1830 — 1903). Однією з перших

у російському образотворчому мистецтві вона взялася за широку планову розробку «степової»
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тематики в живопису, зокрема в художньому офорті. Виконала кілька офортів з малюнків

Шевченка періоду Аральської експедиції 1848 — 1849 рр.

Варіанти:
У меня при одном воспоминании об этой пустыне / При одном воспоминании об этой пустыне

Попередній запис [1]7 березня

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/182445.html

2.3.29 У В’юнищі. Літо-осінь 1845 р. (2008-03-10 18:00)

[1]

У В’юнищі. Сепія. [VIII—X 1845].

[2]

Зліва внизу чорнилом напис рукою Шевченка: у Вьюныщи. Шевченко приїздив до В’юнищ між

VIII — XII 1845 р.
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Також див.:
http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7227.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev7227.htm
http://kobzar.info/kobzar/works/pictures/1845/05/29/799.html

1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/AiC4R6mKMUc9ext0rUyb3g?feat=embedwebsite

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7227.htm

2.3.30 Весна-осінь 1845 р. (2008-03-11 06:00)

[1] [2] [3]

Чигрин з суботівського шляху. Акварель. [IV-X 1845].
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[4]

Також див.:
http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7224.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev7224.htm
http://kobzar.info/kobzar/works/pictures/1845/05/29/795.html
http://kobzar.info/kobzar/works/pictures/1845/09/28/49.html

Урочище Стінка. Олівець. [V-X 1845].

[5]

Також див.:
http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7309.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev7309.htm
http://kobzar.info/kobzar/works/pictures/1845/05/29/885.html
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Урочище Білик. Олівець. [V-X 1845].

[6]

Також див.:
http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7310.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev7310.htm
http://kobzar.info/kobzar/works/pictures/1845/05/29/884.html

1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/yzetAw-9zNo2K54fTNarDw?feat=embedwebsite

2. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/R06omGmSCp5033co-CD3lA?feat=embedwebsite

3. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/8KOvt5isK1mKPAx3hS_1gA?feat=embedwebsite

4. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7224.htm

5. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7309.htm

6. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7310.htm

2.3.31 11 березня 1858 року (2008-03-11 12:00)

11 [марта]

В 7 часов утра оставил я караван-сарай со швейцаром и пустился отыскивать своего друга М.
С. Щепкина. Нашел его у старого Пимена в доме Щепотьевой и у него поселился, и, кажется,
надолго, потому что глаз мой распух и покраснел, а на лбу образовалося несколько групп прыщей.
Облобызав моего великого друга, отправился я к доктору Ван-Путерену, моему нижегородскому
знакомому. Он прописал мне английскую соль, зеленый пластырь, диету и по крайней мере

неделю не выходить на улицу. Вот тебе и столица! Сиди да смотри в окно на старого безобразного
Пимена.

11 березня

Нашел его у старого Пимена в доме Щепотьевой... — 3 1847 по 1859 р. М. С. Щепкін наймав

будинок у Воротниковському провулку, що виходив на Садово-Тріумфальну вулицю; будинок
належав московській домовласниці Щепотьєвій; провулок знаходився у північній частині центру
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Москви, спочатку тут мешкали вартові при воротах Кремля, Китай-города і Білого города, звідси
і назва провулка. «Старий Пимен» — храм Пимена.

английская соль. — Англійська сіль — магнія сульфат; проносний та жовчогінний засіб.
зеленый пластырь. — Зелений пластир — засіб від наривів та нагноєнь, який виготовляється на

основі буркуна лікарського (мелілотуса).

Варіанти:
английскую соль, зеленый пластырь / английскую соль и зеленый пластырь

2.3.32 Вечір Шевченка в Севастополі. 2 березня 1903 р. (2008-03-11 18:00)

З листа Б. О. Лазаревського до В. П. Науменка. 8 березня 1903 р.

2-го марта у нас состоялся вечер памяти Т. Г. Шевченко...

Чому ти, Тарасе, тоді не піднявся,
Чому, як Христос, за батіг не узявся...

Началось с того, что жінка Галайди м-м Хоткевич занедужала и ее номер был снят с очереди.
Вышла некая М-ме Барановская и на ужаснейшем языке продекламувала

Реве та стогне и т. д.

Что-то невероятное... Вышла ее дочка, рыжая, пидстаркувата, з носом завбільшки, наче

добрый гірок, — щось коротеньке проспівала українське, а далі на bis ни к селу ни к городу

сантиментальные, салонные романсы. Гнат Галайда, встревоженный болезнью жены (выкидыш),
співав сжатым голосом, видимо, без малейшого вдохновения. Хор ниже всякой критики, костюмы
тоже. Якобы козаки надели полицейские шашки. Я, страшно взбешенный тем, что нельзя мне

было читать моего «Святого города», прочитал «Наймычку» и, вероятно, очень скверно, ибо
сейчас после антракта г[оспо]да публика гремела стульями, и перекричать этот шум было трудно.
Мацкевич читал из Пыпина про Т. Г. Шевченко, но так, что 1/2 присутствовавших вряд ли

поняла, в чем дело. Виноват Мацкевич. Он выражает свое «щире українофільство» тем, что
ходит в публике в широченных синих штанах, но не позаботился сделать ни одной репетиции.
Я злился ужасно. На окраинах, как Севастополь, такие вечера нужно устраивать хорошо, иначе
получается оперетка, и публика о малорусском искусстве получает бог знает какое представление.
В заключение среди зала состоялся безжизненный балетный гопак, который танцевали любители
и любительницы. Бог им судья, не ведали, что танцевали. Если будет вечер на тот год, то я

потребую 2-х репетиций, если буду участвовать. Муркен утешала тем, что сбор был хороший, но
чорта ли в сборе, коли срам был еще больший.

8 марта 1903 г., Севастополь

III, 7644
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[1]Т. Г. Шевченко в епістолярії відділу рукописів. — К., 1966. — С. 221.

Лазаревський Борис Олександрович (1871, Полтава — 1936, Париж) — син історика О. М.
Лазаревського, російський письменник. Племінник Лазаревських, неодноразово згадуваних у

[2]Щоденнику. З 1920 р. на еміграції. Залишив щоденники, цікаві описами зустрічей з Л. Толстим
та А. Чеховим. «Святий город» — українська повість Б. Лазаревського (1902).
Науменко Володимир Павлович (1852, Новгород-Сіверський— 1919, Київ) — український філолог,
історик, журналіст. Член Старої Громади, перший редактор «Словаря української мови», відомого
нині як словник Грінченка.
Гнат Галайда — Гнат Хоткевич.

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/epis06.htm

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/tag/%D0%A9%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA

2.3.33 (2008-03-12 06:00)

[1]Кониський О. Я. Тарас Шевченко-Грушівський: Хроніка його життя [Під час перебування на

Україні (1845—1847), стор. 10]

На другий, чи що день Шевченко навідався і до попа. У старого отця Кошиця був тоді син його,
молодий піп, і ще один піп з сусіднього села. Вони пильновали провадити з Шевченком бесіду про

сучасні справи, але він не охоче якось розмовляв про те і цілий вечір говорив з старим попом про

старовину. Коли Шевченко пішов вже до господи, до Кошиця прийшла баба Лемериха і спитала

молодого попа:
— А що, бачили Тараса? як він вам здається?
— Та бачив же! Але коли б ти знала, бабо, який він дурний! Сів собі з старим, та тільки й речі у
його, що розпитує про голодранців; та ще, наче на глум, казав покликати свого старого товариша
Смалька, що сторожем при церкві, і ну з ним ціловатися.
— Чудне оце ви говорите, — відповіла баба, — з нами він ніколи не мовчить, все балакає, з
вами, мабуть, не знав про що говорити 333. Мабуть, батьки Федосіїні спостерегли Шевченкову

думку побратися з їх донею. Вже ж їм не під мисль було дружити свою доню з Шевченком.
Вони хотіли хитрощами відвернути Шевченкові заміри. Тоді як Шевченко гостював у Кирилівці,
жінка Прокопа Демченка повила дитину. Стара Кошечиха умовила Демченків покликати кумами

Тараса з Федосією. Думка у неї була, що молода доня не спостереже, куди мати верне. Але

доня перехитрила матір. Вона пішла до Демченків, взяла дитину, пішла з нею до другого попа

і перехристила з іншим кумом 334. Тоді Тарас посватався; але взяв у батьків гарбуза. Воно й не

диво! Згадаймо, що не далі як років тому 17 назад Тарас у Кошиця наймитував за погонича. Річ не
можлива, щоб піп віддав дочку свою за колишнього свого «попихача»!.. Попівна не відважилася

йти проти волі батьків, і вони не побралися. Вельми плачливого добутку зазнала безталанна

дівчина з батьківської незгоди: попівна збожеволіла 335. Року 1883 вона лічилась у Києві в

університетській клініці, а року 1884 вмерла дівкою 336. 333 Правда. — 1876. — [№ 1]. — С.
23-28 [[2]див.]; Жизнь и произведения Шевченка, с. 51. 334 З усних переказів кирилівських людей.
335 «Зоря». — 1885. — № 15. 336 Метрика кирилів[ської] церкви. [3]Попередня [4]Наступна

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/4899.html

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/spog04.htm

3. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/184544.html

4. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/186685.html
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2.3.34 12 березня 1858 року (2008-03-12 12:00)

12 [марта]

Посетил меня доктор Ван-Путерен, прибавил еще два лекарства для внутреннего и наружного

употребления. И посулил мне по крайней мере неделю заточения и поста. Веселенькая

перспектива!
Вслед за доктором посетил меня почтеннейший Михайло Александрович Максимович. Молодеет

старичина, женился, отпустил усы да и в ус себе не дует.
Вечером, по настоянию моих гостеприимных хозяев, сошел я вниз в гостиную с повязанной

головой, где встретил несколько человек гостей, и между ними Кетчера, Бабста и Афанасьева, с
которыми тут и познакомил меня хозяин. Время быстро прошло до ужина. Подали ужин, гости
сели за стол, а я удалился в свою келию. Проклятая болезнь!

12 березня

Максимович Михайло Олександрович (1804 — 1873) — український учений-природознавец,
історик, філолог. Був професором Московського університету на кафедрі ботаніки (1833), пізніше
— ректором Київського університету (1834 — 1835) і професором російської словесності (до 1841
р.). Наприкінці 1857 р. М. Максимовича запросили до Москви для редагування журналу «Русская
беседа» — одного з органів слов’янофілів. Знайомство Шевченка з Максимовичем відбулося 1845
р. у Києві. Після зустрічі в Москві вони листувались, Шевченко гостював у нього в Україні й

намалював його портрет.
...по настоянию моих гостеприимных хозяев... — Йдеться про М. С. Щепкіна та його дружину

Олену Дмитрівну (1789 — 1859).
Кетчер Микола Христофорович (1809 — 1886) — російський письменник і перекладач, лікар за

фахом; учасник московських громадсько-політични гуртків. До московської зустрічі Шевченко

знав про М. X. Кетчера головним чином як про перекладача У. Шекспіра.
Бабст Іван Кіндратович (1824 — 1881) — російський економіст і публіцист, професор Московського

університету. Звернула на себе увагу його актова промова, виголошена у Казані 1856 р., в якій він
виявив себе палким і переконаним поборником реформи.
Афанасьев Олександр Миколайович (1826 — 1871) — історик літератури і фольклорист.
Представник міфологічної школи у фольклористиці. З 1849 по 1862 р. служив у головному архіві
міністерства іноземних справ. Одночасно займався літературною діяльністю. З 50 — 60-х років
був одним з кореспондентів О. Герцена, брав участь у його виданнях.

Варіанти:
и между ними / а между ними

Кетчера, Бабста / Кетчера и Бабста

1003



2.3.35 Село Андруші. Літо-осінь 1845 р. (2008-03-12 18:00)

[1] [2]

Андруші — село Переяславського пов., Полтавської губ. (нині Переяслав-Хмельницькго р-ну,
Київської обл.), розташоване поблизу Переяслава (за 7 км) в напрямку до Дніпра.

Андруші. Сепія. [VIII-X 1845].

[3]

Також див.:
http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7211.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev7211.htm
http://kobzar.info/kobzar/works/pictures/1845/05/29/781.html

Андруші. Сепія. [VIII-X 1845].
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[4]

Також див.:
http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7212.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev7212.htm
http://kobzar.info/kobzar/works/pictures/1845/05/29/782.html
http://kobzar.info/kobzar/works/pictures/1845/09/28/41.html

1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/9ITSP7AeIb8rqo3OkOPSoQ?feat=embedwebsite

2. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/ja8ae8Rj8qWgEuYnzASp1w?feat=embedwebsite

3. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7211.htm

4. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7212.htm

2.3.36 (2008-03-13 06:00)

[1]Кониський О. Я. Тарас Шевченко-Грушівський: Хроніка його життя [Під час перебування на

Україні (1845—1847), стор. 11]

Засмучений і зажурений невдачею в сватанні покидав Тарас Кирилівку. Брати його, Микита і

Осип, розказує Варфоломій, пішли провести його і, річ звичайна, завернули до корчми випити на
прощання. Випили більш, ніж треба було. А тут жид-шинкар заходився ганьбити і лаяти якогось

хрестянина. Скоро почув Тарас, як жид знущається з хрестянина, зараз озвався до людей, що були
в корчмі: «А чого, хлопці, дивитеся мовчки? Ось нуте лишень — простягніть жида, да різками!»
Тарасові слова, немов огнем тим, запалили хлопців: не встиг жид і озирнутися, як вже готові

були різки і жид лежав на долівці: били його, аж доки Тарас не сказав: «Годі, хлопці!» Жиди з

сього зараз зробили цілий «бунт». Пішли доноси, що Шевченко простає Коліївщину; зібрав би

то сотню чоловіка селян і хотів вирізати в Кирилівці усіх жидів. Поліція піднялася на диби; але
скінчилася буча на тому, що брати Тарасові відкупилися і покрили собою усіх, хто був замішаний
в жидівську хлосту 337. Факт сей здається мені непевним. Нехай би ми й не змагалися, що
Тарас напідпитку підбив людей до такого паскудного вчинку, нехай згодимося й на те, що зайва

прощальна чарка так затуманила йому голову, що він не зауважив на те, що вчинок з жидом

неминуче нашкодить йому: попсує йому стежку до служби в комісії; але коли б була правда про

доноси, що Шевченко простає Коліївщину, то вже ж тим доносам не можна б було не дійти до

Києва і там вони зачинили б перед Тарасом двері в комісію. Хто-хто, а Бібіков 338 би довідався

про такий вчинок і тоді не стосовався б він так приязно до покликання Шевченка рисовальником
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в комісію! З Кирилівки Шевченко приїхав до Києва і небавом подався в Полтавщину справляти

наказ комісії... Наказ генерал-губернатора Бібікова, щоб Шевченко поїхав по Полтавщині «для
некоторых разысканий», і 150 руб. на подорож дано Шевченкові в листопаді р. 1845; але альбом
Тарасових малюнків і інші певні факти свідчать, що він поїхав в Полтавщину раніш, ніж дано йому

бібіковський наказ. Треба гадати, що, вернувшись з Кирилівки і запевнившись, що його беруть

до комісії і виряджають в Полтавщину поробити малюнки з пам’ятників старовини, він не ждав

урядового оповіщення, і наказ Бібікова переслано до його вже потім. Бібіков наказував йому

довідатися: які є по Полтавщині могили, давні руїни і взагалі останки життя і подій історичних

і, коли можна, поробити з них малюнки. Очевидна річ, що справити сей наказ можна було

тільки, доки ще не вдарили морози, доки не випав сніг. Здається, перш за все Шевченко поїхав в

Прилуцький повіт в Густинський монастир, «збудований коштом гетьмана Івана Самойловича р.
1674» 339. Опріч інтересу історичного, Густиня вабила до себе Шевченка й інтересом моральним:
тут похоронені були останки князя Миколи Рєпніна, батька княжни Варвари. Не можна не гадати,
щоб у Шевченка не було бажання поклонитися останкам чоловіка, якого він шановав і в родині

котрого зазнав щирого привіту і ласки. 337 Правда. — 1876. — [№ 1]. — С. 23 — 28. [Див.
[2]споминки В. Шевченка] 338 Київський генерал-губернатор того часу. 339 [3]Музыкант. (Поэмы и

повести. — [С 590 — 591]). Коментар З Кирилівки Шевченко приїхав до Києва і небаром подався

в Полтавщину... — На цей раз з Києва Шевченко поїхав на Миргородщину: 4 жовтня 1845 р. у

Миргороді написано вірші [4]«Не завидуй багатому» й [5]«Не женися на багатій»; описані нижче
поїздки слід віднести до травня того ж року. [6]Попередня [7]Наступна

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/4899.html

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/spog04.htm

3. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev307.htm

4. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev133.htm

5. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev134.htm

6. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/186063.html

7. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/188798.html

2.3.37 13 березня 1858 року (2008-03-13 12:00)

13 [марта]

Доктор Ван-Путерен уехал сегодня в Нижний; рекомендовал мне своего приятеля, какого-то
немца, которого я, однако ж, не дождался и просил М[ихайла] С[еменовича] пригласить медика,
какого он лучше знает, потому что болезнь моя не шутя меня беспокоит. М[ихайло] С[еменович]
пригласил доктора Мина. Завтра я его дожидаю.
Навестил меня Маркович, сын Н. Марковича, автора «Истории Малороссии», и М. А.
Максимович с брошюрою «Исследование о Петре Конашевиче Сагайдачном». Сердечно

благодарен за визит и за брошюру.

13 березня

Мін Дмитро Єгорович (1818 — 1885) — лікар, поет і перекладач, з 1858 р. — ад’юнкт-професор
Московського університету.
Навестил меня Маркович... — Йдеться про А. М. Маркевича.
...М. А. Максимович с брошюрою... — «Брошюрою» Шевченко назвав окрему відбитку статті

М. О. Максимовича «Сказание о гетьмане Петре Конашевиче Сагайдачном», надрукованої 1850
р. в альманасі «Киевлянин».
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2.3.38 Поезії. Жовтень 1845 р., Мар’їнське (2008-03-13 18:00)

10 жовтня 1845 р., Мар’їнське

{ [1]Єретик (Шафарикові) }

Запалили у сусіда

Нову добру хату

Злі сусіди; нагрілися
Й полягали спати,
І забули сірий попіл

По вітру розвіять.
Лежить попіл на розпутті,
А в попелі тліє

Іскра огню великого.
Тліє, не вгасає,
Жде підпалу, як той месник,
Часу дожидає,
Злого часу. Тліла іскра,
Тліла, дожидала
На розпутті широкому,
Та й гаснути стала.

Отак німота запалила

Велику хату. І сім’ю,
Сім’ю слав’ян роз’єдинила
І тихо, тихо упустила
Усобищ лютую змію.

{ [2]Далі... }

16 жовтня 1845 р., с. Мар’їнське

{ [3]Сліпий (Поема) }

21 жовтня 1845 р., Мар’їнське

{ [4]Великий льох (Містерія) }

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev135.htm

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev135.htm

3. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev136.htm

4. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev137.htm
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2.3.39 Портрети. Літо-осінь 1845 р. (2008-03-14 06:00)

[1] [2]

Портрет Гаврила Родзянка. Папір, акварель (25,1×22,1). [Веселий Поділ]. [24. VII-19. VIII
1845].

[3]

Зліва внизу олівцем підпис автора: Т. Шевченко.

Також див.:
http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7123.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev7123.htm
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http://kobzar.univ.kiev.ua/draws/description/123.html

Портрет Олександра Андрійовича Лук’яновича. Полотно, олія (67×53,5). [с. Мар’їнське]. [X
1845].

[4]

О. А. Лук’янович (1803 — 1879?) — предводитель дворянства Миргородського повіту, жив у

с. Мар’їнському.

Також див.:
http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7126.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev7126.htm
http://kobzar.univ.kiev.ua/draws/description/126.html

1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/63RA1LYUddqcrs0cBGSZqg?feat=embedwebsite

2. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/FF9ni1DmHYPDTNgbQfcp6g?feat=embedwebsite

3. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7123.htm

4. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7126.htm

2.3.40 14 березня 1858 року (2008-03-14 12:00)

14 [марта]

Отправил Лазаревскому два рисунка, назначенные для преподнесения М[арии] Н[иколаевне].
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После обеда явилися ко мне два доктора, хорошо еще, что не вдруг. Приятель Ван-Путерена
прописал какую-то микстуру в темной банке, а Мин — пильнавскую воду и диету. Я решился

следовать совету последнего.
Дмитрий Егорович Мин— ученый переводчик Данта и еще более ученый и опытный медик. Поэт
и медик. Какая прекрасная дисгармония.
У старого друга моего М[ихайла] С[еменовича] везде и во всем поэзия, у него и домашний медик
поэт.

14 березня

Отправил Лазаревскому два рисунка... — Про малюнки, призначені для подарунка президенту

Академії мистецтв великій княгині Марії Миколаївні, Шевченко писав у листах до М. М.
Лазаревського від [1]12 і 19 березня 1858 р. Які саме малюнки були надіслані, не встановлено.

1. http://litopys.org.ua/links/taras_shevchenko.htm

2.3.41 Спогад О. Афанасьєва-Чужбинського (2008-03-14 18:00)

* *

По возвращении на родину я встретился с Т. Г. в уездном своем городе [Лубнах], через который
он проезжал из Миргорода 1, где сошелся с Л[укьяновиче]м. Шевченко хлопотал о подорожной,
и как время было после полудня и все городские власти спали по обычаю после обеда, то и не

представлялось возможности исполнить его желание. Получение подорожной действительно у

нас обставлено весьма стеснительными формами для проезжего. Я предложил Шевченку заехать

ко мне, погостить день, другой, а потом обещал доставить его» куда надобно. Он спешил к

З[акревско]му 2, но тотчас же принял мое предложение, и мы отправились в Исковцы 3. Т. Г.
рассказал мне, что сблизился с В. А. [Закревским], который не сложил ещес себя звания старшины
общества мочеморд и подвизался в нем с успехом во славу Бахуса. При этом он сообщил мне

множество анекдотов. В Два дня Т. Г. прочел мне несколько своих сочинений. Дивные вещи были
у Шевченка. Из больших в особенности замечательны: «Иоан Гус», поэма и мистерия без заглавия
4. В первой он возвысился, по моему мнению, до самого апогея, во второй, уступавшей, Гусу по
содержанию, он рассыпал множество цветов чистой украинской поэзии Шевченко рассказывал

мне, что прочел все источники о гусситах. и эпохе, им предшествовавшей, какие только можно

было достать, а чтобы не наделать промахов против народности — не оставлял в покое ни

одного чеха, встречавшегося в Киеве или других местах, у которых расспрашивал топографические
и этнографические подробности. Считаю обязанностью упомянуть об одном обстоятельстве,
которое освещает с чрезвычайно важной стороны личность Шевченка. Напечатано было его

русское стихотворение [1]«Тризна». Он нашел его у меня и засмеялся своим симпатичным смехом.
— Ти читав? — спросил он и на утвердительный мой ответ прибавил: —От треба було вискочить,
як Пилип з конопель. Чому не писать, коли сверблять руки, а друкувать не годилось. — Говоря

правду, ты лучше пишешь по-нашему. — От спасибі! А дехто хотів одурить мене, зачепить, знаєш,
авторське самолюбіє, так я ж і сам бачу. Швець знай своє шевство, а у кравецтво не мішайся, —
прибавил он с улыбкою. Бросив книгу, он улегся на кровать. — Нехай йому цур! Ось сядь лиш

та розкажи мені про Кавказ ї про черкесів. Долго мы беседовали о горцах; его все занимало,
он расспрашивал о малейших подробностях тамошнего быта. Потом мы мечтали о поездке по

Днепру в дубе на Запорожье, потом до Лимана, поискать остатков старины, исчезающих уже от
исследователей; но как у нас у обоих не хватало средств, то мы и откладывали это до более

благоприятного времени. Зимой мы съехались у З[акревс]ких. Шевченко был у них как свой и
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с удовольствием проживал в их гостеприимном доме. Иногда съезжались к В. А. некоторые

поклонники Бахуса и совершались знаменитые празднества. Но Т. Г. любил и женское общество,
нередко просиживал в гостиной у хозяйки в дружеском кружке, весело болтая, слушая музыку или
звучным своим голосом распевая заунывные украинские песни. Никакие тогда усилия поклонников
Бахуса не в состоянии были его отнять у нас, и кончалось тем, что В. А. с товарищами приходил
из флигеля и все вместе мы просиживали далеко за полночь. Однажды мы собрались к родным

З-их, верст за десять. Время прошло незаметно. М. А. [Закревская] превосходно играла Шопена
5, С. А. [Закревская] рассказывала занимательные эпизоды из прежнего быта украинских панов.
Т. Г. был весел и разговорчив. Давно уже повечерело, мы начали собираться в обратный путь.
Горничная объявила, что расходилась метель. По обычаю нас начали удерживать, но молодые

спутницы наши решились ехать, тем более, что дорога знакомая, лошади отличные, да и метель,
по-видимому, не могла в час времени разыграться до такой степени, чтобы уничтожить след.
Призвали кучера, и тот с своей стороны ободрил и сказал, что в случае необходимости — он не

пожалеет лошадей и доставит нас в полчаса на место. В. А. тотчас же сделал свое распоряжение.
Он попросил бутылку рому и предложил Т. Г. распить ее на всякий случай: во-первых, для
сохранения подолее теплоты, если бы пришлось сбиться с дороги, во-вторых, с целью поскорее

уснуть и не чувствовать никаких неприятностей. Но Шевченко не внял убеждениям приятеля и

не исполнил его желания. Тогда В. А., осушив ром во славу Бахуса, завалился в свою кибитку и

пожелал всем нам покойной ночи. Мы разместились в санях с барынями и выехали за ворота.
Разыгрывалась степная метель, не та, которая, осыпая снегом сверху, залепляет глаза, но не

шибко заметает дорогу, а самая страшная, низовая, которая, вырывая снег с земли, крутит его

в воздухе и с визгом и каким-то воем носится над обширной степью. Через несколько минут мы
уже не видели огней усадьбы. Лошади сперва бежали бодро, но скоро кучер известил, что мы

сбились с дороги, и когда мы раздумали поворотить назад, то никто не знал, какое принять

направление. Мороз крепчал, ветер изменялся беспрерывно. Дамы немного трухнули, тем

более, что в это время по степям обыкновенно рыскают стаи волков, а несколько дней назад,
как нарочно, мы провели вечер в рассказах о подобных приключениях. Делать было нечего;
решились спуститься на волю судьбы с надеждой, что прибьемся куда-нибудь, если не заберем

вправо от почтовой Киевской дороги. Кучер наш ехал небольшой рысью; В. А., уснувший в своей
кибитке, не слыхал ничего происходившего, а его возница старался только не отстать. Метель

усиливалась. Мы с Т. Г. предлагали дамам обычное средство пристать у какой-нибудь скирды
сена, развесть огонь и греться до утра; но дамы и слышать не хотели, надеясь, что как-нибудь
добъемся. При свете спички, которую удалось мне зажечь в шапке, посмотрел я на часы. Было за
полночь. А мы выехали часов около 7... и ни признака жилья, ни собачьего лая, столь отрадного
путнику, сбившемуся с дороги. Дамы начали было ободряться при мысли, что одетые тепло,
мы не замерзнем, что с полуночи волки не так уже бродят, и мало-помалу пошли рассказы. Т.
Г. запел «Ой не шуми, луже!», мы начали ему вторить... Но тут ураган разразился с ужасной

силой, лошади остановились, песня наша замолкла, и вой порыва, пронесшегося мимо, показался
нам воем голодных волков. Кибитка В. А. чуть не наехала на нас. Лошади ни с места. Мы

врезались в сугроб, какие обыкновенно образуются во время метели по низменностям. Общими
силами вытащили мы санки и снова поехали шагом. — А що, Тарасе? — спросил я, усаживаясь
весь в снегу на свое место. А он в ответ запел мне строфу из запорожской песни. Ой котрі

поспішали, — Ті у Січі зимували, А которі зоставали, — У степу пропадали. Отчаяние начало

овладевать нашими спутницами, и много надо было усилий Шевченку успокоить их. Он начал

импровизировать «Метель» и сложил несколько строф, которые однако же разнеслись вслед за

порывами бури, потому что впоследствии ни он, ни мы не могли их вспомнить. Кажется, что
у меня уцелели некоторые отдельные стихи, но не привожу из боязни, чтобы не вмешалась

какая-нибудь строчка собственного сочинения. Знаю только, один куплет выражал мысль, что
козакам и умирать было бы хорошо в обществе таких милых спутниц. Мы подавались вперед,
решительно не зная направления, но чем далее, тем с большой надеждой на спасение, потому что
близко было к рассвету... Наконец дамы наши усмотрели в стороне огонек... Конечно, спасены.
Кучер приударил лошадей, которые, почуяв близость отдыха и корма, несмотря на изнурение,
пустились бежать рысью, и скоро мы выбрались к постоялому двору на почтовой Киевской дороге.
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Весь фасад был освещен, в окнах мелькали тени, за воротами слышались возгласы суетившихся

извозчиков. Хотя до дому оставалось недалеко, но мы решились отдохнуть часа два на постоялом.
Рыцарь большого штофа спал как убитый и из кибитки его раздавался богатырский храп, который
звукоподражал завыванию бури разными голосами. В. А. едва разбудили, а когда он ввалился

к нам в теплую комнату, то усердно смеялся, узнав, как долго мы блуждали, и остроумно начал

доказывать, что нет ничего на свете блаженнее мочемордия. Скоро представился ему еще случай
привести одно доказательство. Когда перезябшие дамы попросили чаю, на постоялом дворе не

оказалось его, потому что хозяин держал только самовар, предоставляя проезжим возить с собою

припасы; зато водки было сколько угодно. Но я достал чаю у какой-то проезжей барыни, которой
рассказал наше приключение, и два часа, проведенные нами до рассвета в корчме, принадлежат
к одним из приятнейших в моей жизни. Мы их вспоминали не раз с Шевченком. А. Чужбинский,
Воспоминания о Т. Г. Шевченке, стор. 12 — 17. [Див. [2]переклад] 1 Миргород — повітове місто

на Полтавщині. На сторінках своїх повістей Шевченко неодноразово згадує про це місто; у 1845 р.
він зробив запис в археографічних записках про околиці Миргорода. Тут же у 1845 р. поет написав
містерію «Великий льох» і вірші «Не завидуй багатому», «Не женися на багатій». 2 Закревський

Віктор Олексійович (1807 — 1858) — ротмістр-гусар у відставці, поміщик с Березової Рудки,
Пирятинського повіту, Полтавської губ. Шевченко познайомився з ним на балу у Волховської

в 1843 р., часто бував у нього. В пам’ять їх знайомства Шевченко у [3]1843 р. написав [4]портрет
Закревського. 3 Ісківці — село Лубенського повіту на Полтавщині (за сучасним адміністративним

поділом Лазірківського району, Полтавської обл.). Вперше Шевченко відвідав Ісківці у [5]1843
р., завітавши до Афанасьєва-Чужбинськго, бував тут поет ще в [6]1845 — 1846 рр. 4 Містерією

(жанр драматичного твору, що виник в середньовічному театрі) Шевченко назвав свою поему

[7]«Великий льох», написану в 1845 р. у Миргороді. 5 Шопен Фредерік Францішек (1810 — 1849)
— геніальний польський композитор і піаніст, улюбленець Шевченка, про якого він неодноразово
згадував на сторінках повістей та щоденника.

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev123.htm

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/spog24.htm

3. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/tag/1843

4. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/127467.html

5. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/tag/1843

6. http://litopys.org.ua/shevchenko/litop04.htm

7. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev137.htm

2.3.42 У Василівці. Осінь 1845 р. (2008-03-15 06:00)

[1]

Василівка— село Миргородського пов., Полтавської губ. (нині Миргородського р-ну, Полтавської
обл.), де пройшли дитячі роки М. В. Гоголя.

У Василівці. Акварель. [X 1845].
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[2]

Також див.:
http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7232.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev7232.htm
http://kobzar.info/kobzar/works/pictures/1845/05/29/805.html
http://kobzar.info/kobzar/works/pictures/1845/09/28/51.html

1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/VaWlVhcX48dP_HDzuEkwGw?feat=embedwebsite

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7232.htm

2.3.43 15 березня 1858 року (2008-03-15 12:00)

15 [марта]

Вчера было у меня два доктора, а сегодня ни одного. Мне, слава Богу, лучше, скоро, может
быть, они для меня будут совсем не нужны. Как бы это хорошо было. Надоело смотреть в окно
на старого Пимена.
М[ихайло] С[еменович] ухаживает за мною, как за капризным больным ребенком. Добрейшее

создание! Сегодня вечером пригласил он для меня какую-то г. Грекову, мою полуземлячку,
с тетрадью малороссийских песень. Прекрасный, свежий, сильный голос, но наши песни ей не

дались, особенно женские. Отрывисто, резко, национальной экспрессии она не уловила. Скоро ли
я услышу тебя, моя родная задушевная песня?
Петр Михайлович, старший сын моего великого друга, подарил мне два экземпляра —
фотографические портреты апостола Александра Ивановича Герцена.

15 березня

Грекова Ірина Опанасівна (1823 — 1870) — дружина московського юриста П. М. Грекова, родичка
Станкевичів, близький друг Огарьових, Сатіних, Щепкіних. Її характеристика є у спогадах Н. О.
Тучкової-Огарьової: «Ее наружность была необыкновенно симпатична, хотя нельзя было назвать
ее красивой; выражение ее лица было исполнено доброты, приветливости. Кроме того, к ней

влекло меня и всех знающих ее потому, что у нее был замечательный музыкальный талант: редко

1013

http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/VaWlVhcX48dP_HDzuEkwGw?feat=embedwebsite
http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7232.htm


чистый, мелодичный, сильный голос, контральто, что для меня и для всех понимающих музыку

— выше лучшего исполнения на любом инструменте. Я любила слушать ее, особенно когда она
пела страстные и грустные малороссийские песни...» (Тучкова-Огарева Н. А. Воспоминания. —
М., 1959. — С. 163).
Петр Михайлович, старший сын моего великого друга... — Щепкін Петро Михайлович (1821 —
1877) був не старшим, а третім за віком сином Щепкіних; після смерті Дмитра Михайловича

старшим залишився Микола Михайлович. П. М. Щепкін закінчив правничий факультет

Московського університету, займався юридичною практикою, іноді виступав із статтями за своїм
фахом.

Варіанти:
мою полуземлячку, с тетрадью малороссийских песень. / мою полуземлячку с ма[лороссийскими?]

2.3.44 (2008-03-15 18:00)

[1]Кониський О. Я. Тарас Шевченко-Грушівський: Хроніка його життя [Під час перебування на

Україні (1845—1847), стор. 12]

З Києва в Густиню треба їхати на Прилуку. Тарас зупинився в Прилуці; взяв з собою щирого

українця і знавця рідної старовини протопопа Іллю Бодянського і вкупі з ним поїхали в Густиню.
Густиня за Прилукою верстов п’ять буде. Ще під кінець XVIII віку рука вінценосної гнобительки
української волі і культури скасовала була Густинський монастир яко монастир. Одначе будівля

його була доволі міцною, бо, простоявши майже без догляду більш ніж піввіку, вона не знівечилася.
Спочатку рр. 40-х комусь соромно стало за зневагу українських народних святощів. Не скажу, з
чийого приводу заходилися оновляти Густинський монастир. Оновителем прислано з Нижнього

Новгорода суворого росіянина черця Паїсія. Паїсій оновленням своїм виявив сущий вандалізм,
властивий взагалі черцям в Росії, скоро вони приїдуть на Україну господарювати по стародавніх

монастирях наших. Першим ділом таких оновителів— знівечити в монастирі і по церквах його усе,
що нагадує українську окремість, усе, що не підходить під міру і смак московсько-візантійского
чернечого деспотизму й аскетизму. Так діяв і Паїсій в Густині. Стародавні фрески по стінах в

церквах монастирських він звелів малярам позамазувати. Але вандалізм його на тому не спинився:
він велів знівечити і патрет Михайла Вишневецького, а потім добрався і до кісток небіжчиків,
похоронених навіть в церкві. Під вівтарем головної церкви був склеп родинний прилуцьких

полковників Горленків. Склеп велено знівечити: кістки померших, що покоїлися в тому склепі,
зсипали десь у кутку в один гурт, а склеп засипали і замуровали. Не пошановали навіть святих

образів: дорогоцінні шати з гербами гетьмана Самойловича і полковників Горленків поздіймали

з образів і попереливали... Одно слово: справили «обрусеніє»!
Шевченко бачив Густинський монастир, коли «обрусеніє» не було ще справленим до краю.
Монастир нагадав Тарасові «суще абатство сенклерське: тут є і рів глибокий та широкий, що
наливався колись водою з тихого Удаю; є і вал, а на валу тому високий з цегли мур зубчастий з

внутрішніми ходами і з бойницями; є безкраї підземелля і склепи, а на цвинтарі поміж величезних

дубів суховерхих намогильні плити, що повростали в землю» 340. Шевченко змалював в Густині

вид з головної церкви в монастирі, вид з трапезної церкви і вид брами з розваленою на ній церквою

св. Варвари. 340 Ibidem . — С. 590. Шевченко змалював у Густині... — Див. VII. — Кн. 2. —
[2]№№ 204, 205, 228, 317. [3]Попередня [4]Наступна
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1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/4899.html

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/176691.html

3. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/186685.html

4. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/189018.html

2.3.45 (2008-03-16 06:00)

[1]Кониський О. Я. Тарас Шевченко-Грушівський: Хроніка його життя [Під час перебування на

Україні (1845—1847), стор. 13]

Гадаю я, що з Густині Тарас поїхав до якогось прилуцького пана, здається, в Дігтярі до Грицька

Галагана 341. Тут трапився баль, що нагадував потроху мосівський «Версаль» Вільхівської: гостей
з’їхалася сила; баль був пишний, розкішний; але на душу художника-поета з кріпаків він зробив

тяжке вражіння. «Баль скінчився найрозкішнішою вечерею, залитою шампанським вином». Розкіш
того балю «просто жахала» Шевченка. Але більш за все збентежила його душу, вколола в серце
стару глибоку рану історія і вид віолончеліста з крепацького оркестру, що грав на балю тому.
Віолончеліст більш за все звернув на себе увагу поета: то був чоловік молодий, худорлявий і

блідий. «Соло своє він грав так, що хоча б і самому Серве, так не на сором би було». Поет,
слухаючи те соло, дивовав, що ніхто з гостей, ні сам господар не дав оплесків віолончелістові

за його суще артистичну гру! Коли ж віолончеліст, скінчивши соло на віолончелі, взяв скрипку і

заграв арію «Преціози», дак душа поета не втерпіла. Тарас гукнув: «Браво!» — і став плескати

в долоні. Усі гості подивилися на поета, наче на божевільного; а сам пан-господар так глянув

на його, що Тарас схаменувся, догадався, що крепакам не дають оплесків, замовк і пішов собі

в сад, щоб там розвіяти журбу, що нагнали на його оті суворі й здивовані погляди господаря

і гостей. Не можна було Тарасові в тих поглядах не прочитати усю історію недавнього свого

життя крепацького; не можна було йому не подумати: чи вже ж крепаки не такі люде, як і пани?..
Тяжкі думки, гірке вражіння повіряв Тарас німим деревам да теплій, спокійній місячній ночі. Але
вражіння так глибоко перейняло його, що скільки він не ходив по саду, скрізь чув чарівні гуки

віолончелі. Немов живий, скрізь стояв перед ним образ віолончеліста. «Де я його бачив? де

я його стрівав?» — питався Тарас самого себе і, нарешті, після довгого пригадування, згадав...
Новим болем на серці у його обізвалася та згадка... Тараса від болю аж занудило, коли він згадав,
що за обідом той самий віолончеліст стояв за стільцем у господаря яко лакей. Ментом думки

Шевченка повинні були опинитися в прихожій Енгельгардта і нагадати Тарасові, як і він, геній
українського слова, повинен був лакеювати у Енгельгардта!.. Охмарений споминками гіркого

минулого, ходить Шевченко по саду та вболіває про долю віолончеліста, аж ось назустріч його

і сам віолончеліст. Він кинувся до Тараса дяковати, говорячи: «Ви єдина людина, що, слухаючи
мою гру, зрозуміли мене», — та й заплакав!.. Крепак-віолончеліст був учнем Шпора... — Що

ж ви гадаєте далі чинити з собою? — спитав Шевченко. — Ви ж сущий артист! — Що ж мені

робити? Хіба тільки повіситись. Кервавим кип’ятком слова ті повинні були обдати Тарасове

серце. «Чи давно і я був в такому ж становищі?» — певно, думав він. Картина крепацтва скрізь
була однакова: «Пани бенькетовалй, а хрестяни голодовали». В селі, де ото справлявся той баль,
де голодні й темні крепаки мусили веселити панів своїм концертом, в тому селі Шевченко не бачив

вулиці, де б не було шинку, а в шинку витинала «катеринка», щоб покрити гуки того «концерту»,
який чутно було кожному неспанілому уху, який «грали» наболілі струни народйого зневоленого

серця... «Катеринка» приманювала людей до шинку, і там горілка заливала струп’я крепацтва. До
такого вражіння ще більшого суму додає Тарасові віолончеліст, розповідаючи скорботну історію

свого життя. «Батька, — розповідає він поетові, — я не зазнаю. Мати ніколи нічого про його не

говорила. Хати у нас своєї не було, жили ми в під сусідках. Мати бажала стати за наймичку на

рік, але ніхто її не брав, така вона була тендітна та бліда. Нарешті найнялася у жида в шинку. Не
скажу, чи довго вона служила у жида. Я був вже чималим хлопцем, коли вона померла. Вмерла на
сухоти. За кільки день до смерті прийшла вона в свою комірчину, лягла, та вже й не вставала. За
кільки хвилин до смерті я приніс їй води; але вона не спроможна була ні пити, ні говорити. Ледві,
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ледві спромоглася доторкнутися рукою до моєї голови; поціловала мене; дві сльозини викотилися
з очей у неї... зітхнула вона і вмерла. Соцький поховав її на того карбованця, що заробила вона у
жидів... Я пішов за міхоношу до сліпого кобзаря... Потім пани забрали мене до двору і віддали в

науку...» 342 Я наумисне виписав з «Музиканта» оцю сумну історію: зауважмо на контрасти! В однім

кінці села розкішний баль з концертом, пани бенкетують, п’ють, гуляють, а в другому— крепачка-
покритка з голоду мре! Якого ще контрасту, якої ліпшої ілюстрації не тільки до крепацтва, а й
взагалі до несправедливості в соціальному устрою людей! 341 Запевне не затверджую сього. Не

можна сказати запевне і того, коли саме був той баль: чи в вересні, чи, може, й раніш. Більш стою

за перше, бо раніш вересня Шевченко не мав препоруки комісії. 342 Див.: [2]Музыкант. (Поэмы и

повести. — [616 — 617]). [3]Попередня [4]Наступна

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/4899.html

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev307.htm

3. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/188798.html

4. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/189565.html

2.3.46 16 березня 1858 року (неділя) (2008-03-16 12:00)

16 [марта]

Нарисовал портрет, не совсем удачно, М[ихайла] С[еменовича]. Причиной неудачи были сначала

Максимович, а потом Маркович. Пренаивные посетители. Им и в голову не пришла поговорка,
что не вовремя гость — хуже татарина. А кажется, люди умные, а простой вещи не понимают.
После обеда посетил меня Д. Е. Мин и, кроме диеты и пильнавской воды, ничего не

присоветовал. Дня через три обещает выпустить на улицу. Ах, как бы было хорошо!

[1]
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16 березня

Нарисовал портрет, не совсем удачно, М[ихайла] С[еменовича]. — Портрет М. С. Щепкіна

виконаний на тонованому папері італійським і білим олівцями.

1. http://picasaweb.google.com.ua/izbornyk/518571861/photo#5175081628214431266

2.3.47 (2008-03-16 18:00)

[1]Кониський О. Я. Тарас Шевченко-Грушівський: Хроніка його життя [Під час перебування на

Україні (1845—1847), стор. 14]

Густинський монастир своїми руїнами і своїм «оновленням » зворушив у душі Шевченка споминки

історичні, а баль в Дігтярах і оповідання віолончеліста показали йому живий малюнок живого

життя, що зазнала Україна. Душа поета, ізмучена живими малюнками, обізвалася «Посланієм
до мертвих, і живих, і ненарождених земляків в Україні і не в Україні сущих». В Густині і в

Дігтярах немов наумисне згуртовалося усе те, що повинно було глибоко-преглибоко вразити душу
поета, налити її повну, до краю пророчим натхненням. Мертві будівлі Густині нагадували Тарасові

колишню боротьбу за волю; Паїсієва реставрація, баль у Дігтярах, оповідання віолончеліста і сам
він показували, наче в зеркалі, увесь культ політичної і соціально-економічно неволі України. Поет
бачив, що Україну

Гірше ляха свої діти

Її розпинають:
Так як пиво, праведную
Кров із ребер точать...

Жива дійсність била в вічі: кожен, хто не осліп духом і серцем, бачив, як вона руки здіймала

до неба і голосила, благаючи Бога, щоб послав «апостола правди і науки». Отож, на мою думку,
дегтярівський баль з усіма своїми обставинами і був тією лабораторією, горном, де увесь матеріал,
зібраний доти Шевченком, перелився, і вилилося з його «Посланіє»...

[2]Попередня [3]Наступна

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/4899.html

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/189018.html

3. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/193565.html

2.3.48 Наймичка. 13 листопада 1845 р., Переяслав (2008-03-17 00:00)

{ [1]Наймичка }

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev138.htm
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2.3.49 Портрет невідомої в блакитному вбранні (2008-03-17 06:00)

[1]

Портрет невідомої в блакитному вбранні. Папір, акварель. [IV 1845 - IV 1846].

[2]

Також див.:
http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7127.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev7127.htm
http://kobzar.univ.kiev.ua/draws/description/127.html

Оригінал акварелі Т. Шевченка не знайдено. Опис та репродукцію дано за альбомом «Малюнки

Т. Шевченка», вип. II, вид. «Об-ва имени Т. Г. Шевченка», Пб., 1914, табл. XXIX.
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1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/uPSaSRIB5vz4Wkvq4fdo0A?feat=embedwebsite

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7127.htm

2.3.50 17 березня 1858 року (2008-03-17 12:00)

17 [марта]

Сегодня опять посетили меня оба медика и, слава Богу, кроме диеты и сидения в комнате, ничего
не прописали. Я, однако ж, и этого немного не исполнил. Вечером втихомолку навестил давно

не виданного друга моего, княжну Варвару Николаевну Репнину. Она счастливо переменилась,
потолстела и как будто помолодела. И вдарилася в ханжество, чего я прежде не замечал. Не

встретила ли она в Москве хорошего исповедника?

2.3.51 30. ЛИСТ ДО А. Г. ТА Н. Я. РОДЗЯНКІВ. 23 жовтня 1845. Миргород
(2008-03-17 18:00)

Добрые мои

Аркадий Гаврилович

и Надежда Акимовна.

Как я теперь раскаиваюсь, что оставил ваши места. С того времени, как приехал я в Миргород,
ни разу еще не выходил из комнаты, и ко всему этому еще нечего читать. Если бы не Библия, то
можно бы с ума сойти. Я страшно простудился, едучи с Хорола, и верите ли, что знаменитый

Миргород не имеет ни врача, ни аптеки, а больница градская красуется на главной улице; в

отношении Миргорода Гоголь немножко прав, странно только, что такой наблюдательный глаз не
заметил одной весьма интересной строфы. Чиновники, оконча дневное служение в судах земском
и уездном, отправляются компанией за десять верст на вольную (то есть вольную продажу водки)
и, выпив по осьмушке, возвращаются по домам обедать. Не правда ли, это оригинально?
Много бы я дал хоть за один час беседы с вами, но, увы, настали дни, дни испытаний. Попробовал
было стихи писать, но такая дрянь полезла с пера, что совестно в руки взять... Дочитываю

Библию, а там... а там... опять начну. На скорое выздоровление не надеюсь. В той комнате,
из которой я бежал, на полке забыл я тетрадь. Ту самую, что давал Мечеславу Вячеславичу, то
и прошу вручи[те]лю сего вручить оную, оно хоть дело и неважное, но все-таки нужное. Коли

увидите Фанни Ивановну и Осипа Ивановича, то пожелай[те] им от меня того, чего они сами себе
желают. Писал я в Киев к тому художнику, о котором я вам говорил, но не получил еще ответа.
Как только получу, то немедля сообщу вам. Прощайте, целую весь дом ваш. Аминь.

Искренно желающий вам

всех благ Т. Шевченко

1845,
октября

23.

На звороті:
Его высокоблагородию

Аркадию Гавриловичу

Родзянко.
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В селе Веселом Подоле.

Примітки

Подається за автографом (ІЛ, ф. 1, № 204).
Вперше надруковано в харківській газеті «Южный край» (1887. — 15 грудня).
Вперше введено до зібрання творів у виданні: Шевченко Т. Повне зібр. творів. — К., 1929. — Т.
3. — С. 24 — 25.
Родзянко Аркадій Гаврилович (бл. 1793 — 1846) — український поміщик, власник с. Веселий
Поділ. З ним Шевченко познайомився у липні 1845 р., коли, обурений побаченою розправою

над кріпаком у с. Василівка Хорольського повіту, покинув маєток Віталія Васильовича Родзянка і

перебрався у с Веселий Поділ (див.: Неизданное письмо Т. Г. Шевченко к А. Г. и Н. А. Родзянко
// Южный край. — 1887. — 15 декабря). Тоді ж Шевченко намалював [1]портрет дворічного сина
А. Родзянка — Г. А. Родзянка. Але і в селі Веселий Поділ Шевченко довго не затримався. Син
А. Родзянка Гаврило, якого портретував Шевченко, пізніше свідчив, посилаючись на розповідь

матері, що поет залишив їхній маєток, як тільки став свідком «ляпаса чи потиличника», даного
дворецьким одному з дворових хлопчаків (див.: Там само).
Своє враження від зустрічі з А. Г. Родзянком Шевченко пізніше так передав у щоденнику [2]9
липня 1857 р.: «Он мне в несколько часов так надоел своею глупой эстетикой и малороссийскими

грязнейшими и глупейшими стихами, что я убежал к его брату Платону...». Йдеться про Родзянка
Платона Григоровича (1802 — ?), українського поміщика. До нього Шевченко «втік» з Веселого
Подолу в другій половині липня 1845 р. П. Г. Родзянко 1834 р. служив чиновником для особливих

доручень при малоросійському губернаторі М. Г. Рєпнінові. Ця обставина, можливо, зацікавила
поета. Як предводитель повітового дворянства в Хорольському повіті П. Родзянко міг сприяти
поширенню «Живописной Украины».
... в отношении Миргорода Гоголь немножко прав... — У «Повісті про те, як посварився Іван

Іванович з Іваном Никифоровичем» Гоголь описав місто Миргород, побут і звичаї його жителів.
Попробовал было стихи писать... — Про які вірші йдеться, не відомо.
В той комнате, из которой я бежал, на полке забыл я тетрадь. — Найімовірніше, мова йде про
зошит, куди Шевченко записував свої твори. Про якийсь зошит згадував і М. Костомаров, коли
писав про свою першу зустріч з Шевченком у квітні 1846 р.: «Шевченко принес с собою в кармане

несшитую тетрадь своих нигде еще не напечатанных стихотворений, читал их, довел меня до

совершенного восторга и оставил свои произведения у меня» ([3]Русская старина. — 1880. — №
3. — С. 598—599). У жовтні 1845 р. в Шевченка ще не було збірника «Три літа». Його він завів у
Києві протягом [4]квітня — червня 1846 р.
Мечеслав Вячеславович — Венцеслав Венцеславович Єдлічка (1817 — 1880) — чеський і

український музикант, педагог. В Україну прибув на початку 40-х років і працював учителем музики

в маєтках полтавських поміщиків, зокрема 1845 р. — У А. Г. Родзянка в Веселому Подолі. У 1848
— 1879 рр. викладав музику в Полтавському інституті шляхетних дівчат. Цікавився українською
народною поезією, збирав пісні й видав їх у збірці «Сто малороссийских народных песен» (СПб.,
1869).
Коли увидите Фанни Ивановну и Осипа Ивановича... — Перебуваючи у Платона Родзянка

в с. Заїченці, Шевченко познайомився і заприятелював із штабс-лікарем Осипом Івановичем

Дрекслером і його дружиною Фаїною Іванівною. Подружжя Дрекслерів стало прототипом

Прехтелів у повісті Шевченка [5]«Прогулка с удовольствием и не без морали», а можливо, й образів
Антона Адамовича і Мар’яни Якимівни в повісті [6]«Музыкант».

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/187592.html#cutid1

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/41009.html

3. http://litopys.org.ua/shevchenko/ocherk.htm

4. http://litopys.org.ua/shevchenko/litop04.htm

5. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev403.htm
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6. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev307.htm

2.3.52 Дерева (2008-03-18 06:00)

[1] [2] [3]

Дерево. Папір, олівець (30,4×23,5). [IV 1845 — осінь 1846].
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[4]

Також див.:
http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7130.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev7130.htm
http://kobzar.univ.kiev.ua/draws/description/130.html

В літературі згадується під назвою «Дуб».

Дві жінки. Дерева. Начерки. Олівець. [IV 1845-1846].

[5]
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Також див.:
http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7307.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev7307.htm
http://kobzar.info/kobzar/works/pictures/1845/05/29/882.html

Дерева. Начерк. Олівець. [IV 1845-1846].

[6]

Також див.:
http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7307.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev7307.htm
http://kobzar.info/kobzar/works/pictures/1845/05/29/883.html

1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/yp73UKzpHxHs41eIyNUiJw?feat=embedwebsite

2. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/FVHMwCybyLj8pX-BsvuOHw?feat=embedwebsite

3. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/Or1JLFTYxPTNWnvpWDCOCw?feat=embedwebsite

4. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7130.htm

5. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7307.htm

6. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7307.htm

2.3.53 18 березня 1858 року (2008-03-18 12:00)

18 [марта]

Кончил переписывание или процеживание своей поэзии за 1847 год. Жаль, что не с кем толково

прочитать. М[ихайло] С[еменович] в этом деле мне не судья. Он слишком увлекается. Максимович

— тот просто благоговеет перед моим стихом, Бодянский тоже. Нужно будет подождать Кулиша.
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Он хотя и жестко, но иногда скажет правду; зато ему не говори правды, если хочешь сохранить с
ним добрые отношения.
В первом часу поехали мы с М[ихайлом] С[еменовичем] в город. Заехали к Максимовичу. Застали
его в хлопотах около «Русской беседы». Хозяйки его не застали дома. Она была в церкви. Говеет.
Вскоре явилася она, и мрачная обитель ученого просветлела. Какое милое, прекрасное создание.
Но что в ней очаровательнее всего, это чистый, нетронутый тип моей землячки. Она проиграла
для нас на фортепьяно несколько наших песен. Так чисто, безманерно, как ни одна великая

артистка играть не умеет. И где он, старый антикварий, выкопал такое свежее, чистое добро?
И грустно, и завидно. Я написал ей на память свой «Весенний вечер», а она подарила мне для
ношения на шее киевский образок. Наивный и прекрасный подарок.
Расставшись с милою, очаровательною землячкою, заехали мы в школу живописи, к моему

старому приятелю А. Н. Мокрицкому. Старый приятель не узнал меня. Немудрено, мы с ним с

1842 года не видались. Потом заехали в книжный магазин Н. Щепкина, где мне Якушкин подарил
портрет знаменитого Николая Новикова. Потом приехали домой и сели обедать.
Вечером был у О. М. Бодянского. Наговорились досыта о славянах вообще и о земляках в

особенности, и тем заключил свой первый выход из квартиры.

18 березня

Вскоре явилася она... —Марія Василівна Максимович (дівоче прізвище— Товбич) — дружина М.
О. Максимовича. Дочка небагатого поміщика Золотоніського повіту Київської губернії, дівчина-
безприданниц, 1853 р. вона стала дружиною вже немолодого відомого вченого. Під час подорожі
в Україну, гостюючи у Максимовичів, Шевченко [1]22 червня 1859 р. намалював портрет М. В.
Максимович.
...написал ей на память свой «Весенний вечер»... — Йдеться про вірш [2]«Садок вишневий коло

хати...» (1847).
...заехали мы в школу живописи... — Так Шевченко називає майбутнє Училище живопису,
скульптури і зодчества. Школа була розташована на М’ясницькій вулиці.
Мокрицький Аполлон Миколайович (1811 — 1871) — український і російський живописець,
педагог; навчався в Академії мистецтв, був учнем К. П. Брюллова. Брав участь у заходах

щодо викупу Шевченка з кріпацтва. У 50-ті роки А. М. Мокрицький став професором Училища

живопису, скульптури і зодчества. Більшість робіт художника — картини на історичні, біблійні
сюжети, а також портрети. Теплі відгуки про Мокрицького як про доброго знайомого і приятеля

є у повісті [3]«Художник», згадки про нього зустрічаємо в листуванні того часу.
...заехали в книжный магазин Н. Щепкина... — Щепкін Микола Михайлович (1820 — 1886)
— російський видавець, громадський діяч, син М. С. Щепкіна. Разом з купцем-меценатом К.
Солдатьонковим заснував видавництво в Москві, що випустило твори М. О. Некрасова, М. П.
Огарьова, О. В. Кольцова, О. І. Полежаева. Своєю видавничою діяльністю він допомагав Є.
І. Якушкіну в справі організації матеріальної підтримки декабристів та їхніх родин. Книгарня М.
М. Щепкіна була одним із центрів поширення нелегальних закордонних видань О. Герцена і М.
Огарьова в Росії. Влітку 1857 р. М. М. Щепкін разом з дружиною їздив до О. Герцена. Шевченко

не раз відвідував книгарню (будинок на Великій Луб’янці не зберігся).
Якушкін Євген Іванович (1826 — 1905) — російський етнограф, правник, громадський діяч,
молодший син декабриста І. Д. Якушкіна. Він двічі їздив до Сибіру, де зустрічався з батьком і

його товаришами, радив їм писати мемуари, які згодом видав; організував допомогу декабристам
та їхнім родинам. Шевченко знав про Є. І. Якушкіна ще від 1856 р., коли отримав його адресу для
надсилання літературних творів, призначених для «Русского вестника» (Листи до Тараса Шевченка.
— С 74). Особисте їхнє знайомство відбулося в Москві в березні 1858 р.
Новиков Микола Іванович (1744 — 1818) — російський просвітитель XVIII століття, письменник,
видавець сатиричних журналів «Трутень», «Живописец» та інших.
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Варіанти:
явилася она, и мрачная обитель / явилася она и о[битель]

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/litop06.htm

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev201.htm#sad

3. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev402.htm

2.3.54 Ухвала Академії мистецтв. 18 листопада 1845 р. (2008-03-18 18:00)

№ 156. 1845 р., листопада 18. Ухвала загальних зборів Академії мистецтв про надання Т. Г.
Шевченкові звання некласного художника

Императорская Академия Художеств, на основании устава своего имела 18 ноября сего 1845 года
публичное собрание

. . . . . . . . . . . . . . . . .
В публичном собрании императорской. Академии художеств 18 ноября 1845 года, утверждены в

академических званиях

. . . . . . . . . . . . . . . . .
Неклассными [художниками]:
По живописи исторической и портретной.
Федор Славянский, Константин Оглоблин, Степан Ершов, Андрей Ермилов, Тарас Шевченко,
Петр Шмельков, Николай Ломтев.

Иллюстрация, 1845, т. 1, № 34, с. 537-538.

Див. [1]Прошение.

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/168521.html

2.3.55 Узлісся (2008-03-19 06:00)

[1]

Узлісся. Папір, олівець, акварель (23,7×32,1). [IV 1845 — III 1847].
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[2]

Також див:
http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7131.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev7131.htm
http://kobzar.univ.kiev.ua/draws/description/131.html
http://kobzar.info/kobzar/works/pictures/1847/05/20/705.html

В літературі згадується під назвою «Гай».

1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/718i8nZPfQWAXE7o8PooBg?feat=embedwebsite

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7131.htm

2.3.56 19 березня 1858 року (2008-03-19 12:00)

19 [марта]

В 10 часов утра вышли мы с Михайлом Семеновичем из дому и, несмотря на воду и грязь

под ногами, обходили пешком по крайней мере четверть Москвы. Я не видал Кремля с 1845
года. Казармовидный дворец его много обезобразил, но он все-таки оригинально прекрасен.
Храм Спаса вообще, а главный купол в особенности безобразен. Крайне неудачное громадное

произведение. Точно толстая купчиха в золотом повойнике остановилася напоказ среди

белокаменной. Из Кремля прошли мы на Большую Дмитровку, зашли к Елене Константиновне

Станкевич, моей старой знакомой; напилися чаю, отдохнули и пошли в книжный магазин Н.
М. Щепкина. Из магазина возвратилися опять к Станкевич, где я встретил еще одну мою

старую знакомую Олимпиаду Ивановну Миницкую. Пообедали у Станкевич и в 6 часов вечера

благополучно пешком же возвратилися восвояси, дивяся бывшему.

19 березня

Я не видал Кремля с 1845 года. — Після 1845 р., коли Шевченко проїздив через Москву востаннє

перед арештом і засланням, за проектом архітектора К. А. Тона були збудовані Великий

1026

http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/718i8nZPfQWAXE7o8PooBg?feat=embedwebsite
http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7131.htm


Кремлівський палац (1838 — 1849) і Оружейна палата (1849 — 1851). У так званому російсько-
візантійсьому стилі створювався за його ж проектом храм Христа Спасителя (1837 — 1883), в
пам’ять про Вітчизняну війну 1812 р.
...прошли мы на Большую Дмитровку... — Сучасна назва вулиці (з 1937 р.) — Пушкінська.
Станкевич Олена Костянтинівна (дівоче прізвище — Бодиско; 1824 — 1904) — дружина О. В.
Станкевича, двоюрідна сестра Т. М. Грановського. Познайомилась з Шевченком 1844 р. в

Україні, про що свідчить її [1]лист до поета від 21 липня 1844 р., сповнений захоплення поемою

[2]«Тризна» та іншими творами поета (див.: Листи до Тараса Шевченка. — С 25).
...где я встретил еще одну мою старую знакомую Олимпиаду Ивановну Миницкую. — О. І.
Міницька належала до родини, близько пов’язаної з літературно-громадсьими колами Москви.
Іван Федорович Міницький був членом гуртка Т. М. Грановського і багаторічним кореспондентом

І. С. Тургенева; О. І. Міницька була близька до родини Станкевичів. Знайомство Шевченка з

нею відбулося, вірогідно, в 40-х роках.

Варіанти:
неудачное громадное произведение. / неудачное пр[оизведение]
остановилася напоказ среди белокаменной. / остановилася с[реди?]

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/143657.html

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev123.htm

2.3.57 Кавказ. 18 листопада 1845 р., Переяслав (2008-03-19 18:00)

{ [1]Кавказ }

За горами гори, хмарою повиті,
Засіяні горем, кровію политі.
Споконвіку Прометея

Там орел карає,
Що день божий добрі ребра

Й серце розбиває.
Розбиває, та не вип’є
Живущої крові —
Воно знову оживає

І сміється знову.
Не вмирає душа наша,
Не вмирає воля.
І неситий не виоре

На дні моря поле.
{ [2]далі... }

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev139.htm

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev139.htm
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2.3.58 Портрет літньої жінки з хлопчиком (2008-03-20 06:00)

[1]

Портрет літньої жінки з хлопчиком. Олівець. [1845-1846].

[2]

Також див.:
http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7305.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev7305.htm
http://kobzar.info/kobzar/works/pictures/1845/05/29/880.html
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1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/TLlM_pn8W4zq_TC13Gk3Tw?feat=embedwebsite

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7305.htm

2.3.59 День мовчання! (2008-03-20 10:46)

21 березня — день мовчання на знак протесту проти відміни СУП’ом базових рахунків для нових

користувачів.

[1]Детальніше англійською, [2]російською та [3]українською.

П’ятниця 21 березня — день без жж-контенту та трафіку!
Give back a basic account for all users! ONE DAY CONTENT STRIKE

У зв’язку з цим п’ятничний щоденниковий запис буде зроблено заднім числом.

1. http://community.livejournal.com/no_lj_ads/76834.html?style=mine

2. http://corpuscula.livejournal.com/1121981.html

3. http://zumka.livejournal.com/250397.html

2.3.60 20 березня 1858 року (2008-03-20 12:00)

20 [марта]

Мой неразлучный спутник и чичероне М[ихайло] С[еменович] сегодня ставил себе банки, и я один
от 10 до 4 часов месил московскую грязь. Поутру велел я кучеру вымазать себе сапоги добрым

дегтем. Вооружился и по Тверской отправился в Кремль. Полюбовавшися старым красавцем

Кремлем, прошел я к юному некрасавцу Спасу с целию посмотреть скульптурные работы. Но меня
и на двор не пустили. «Не приказано», — сказал сторож. Я ему не противоречил и возвратился в

Кремль. Полюбовавшись еще раз стариком, вышел я на Ильинку и потом на Покровку. Зашел к

А. А. Сапожникову, моему спутнику из Астрахани до Нижнего. Болен, никого не принимает. И
хорошо делает, потому что я весь облеплен грязью. Расспросил у будочника дорогу к почтамту,
поплелся тихонько к Мокрицкому. Отдохнул у него, полюбовался эскизами незабвенного друга

моего, покойного Штернберга, и пошел к уральскому казачине Савичу. Взял у него летопись

Велички, которую он получил от О.М. Бодянского два года тому назад для пересылки [мне] и
держал у себя, сам не знает, с каким намерением. От Савичева зашел в харчевню, напился чаю с

кренделями и Страстным бульваром вышел на Дмитровку. Потом к старому Пимену, и ровно в

4 часа пришел домой.
Вечером М[ихайло] С[еменович] был гото[в] на новые подвиги, и мы отправились к Станкевичам.
Весело, нецеремонно поболтали о Малороссии, о днях минувших, и на расставаньи В. А.
Станкевич подарил мне экземпляр стихотворений Тютчева.

20 березня

чичероне. — Гід, екскурсовод (іт. cicerone від латин. Cicero — Ціцерон).
...посмотреть скульптурные работы. — У скульптурному оформленні храму Христа Спасителя

брали участь П. К. Клодт, О. В. Логановський, М. О. Рамазанов, Ф. П. Толстой; цим,
насамперед, і був викликаний інтерес Шевченка до скульптурних робіт у храмі.
...меня и на двор не пустили. — Оскільки храм будувався, територію охороняли від сторонніх

осіб.
...дорогу к почтамту... — Поштамт знаходився на вулиці М’ясницькій.
...пошел к уральскому казачине Савичу. — Савичев Микита Федорович (1820 — 1885) — офіцер
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Уральського козачого війська. У травні 1852 р. він приїхав з м. Уральська у Новопетровське

укріплення, де познайомився з поетом. Тоді ж, у [1]червні 1852 р., Шевченко намалював його

портрет. Заочний зв’язок міжШевченком і Савичевим тривав кілька років. Стаття М. Ф. Савичева
«Кратковременное знакомство с Тарасом Григорьевичем Шевченко» (Казачий вестник. — 1884.
— 24, 27 мая) є цінним мемуарним джерелом для вивчення життя Шевченка-засланця.
Взял у него летопись Велички... — Величко Самійло Васильович (бл. 1670 — після 1728)
— український історіограф і письменник. Йдеться про його працю [2]«Летопись событий в

Юго-Западной России в XVII веке, составил Самуил Величко, бывший канцелярист войска

Запорожского, 1720». У М. Ф. Савичева Шевченко взяв перші три томи «Літопису» Самійла

Величка (К., 1848 — 1855). Том другий, виданий 1851 р., зберігається в Інституті літератури ім.
Т. Г. Шевченка НАН України (Відділ рукописів, ф. 1, № 824). Літопис охоплює історичні події в
Україні з 1648 по 1700 р. Про «Літопис» Величка поет, вірогідно, знав ще під час роботи в Київській
тимчасовій комісії для розгляду давніх актів (можливо, ознайомився з цим твором у рукопису в

Москві через О. Бодянського). З проханням надіслати два перші томи «Літопису» Шевченко

звертався з Новопетровського укріплення до історика М. Д. Іванишева і О. М. Бодянського

(лист від 1 травня 1854 р.).
...Страстным бульваром вышел на Дмитровку. — Страсний бульвар був розташований між

Пушкінською площею (тоді Страсною) і площею Петровські ворота.
...на расставаньи В. А. Станкевич... — В автографі помилка, має бути «А. В.».
Станкевич Олександр Володимирович (1821 — 1912) — російський письменник, біограф і видавець

літературної спадщини російського історика Т. М. Грановського (1813 — 1855). У 50-х роках «в
доме Станкевича собиралось все, что было мыслящего и порядочного в тогдашнем литературном

обществе, за исключением славянофилов, которые держались особняком...» (Воспоминания
Бориса Николаевича Чичерина: Москва сороковых годов. — М., 1929. — С. 198-202).
...подарил мне экземпляр стихотворений Тютчева. — Йдеться про перше прижиттєве видання

«Стихотворения Ф. Тютчева» (СПб.: Тип. Эд. Праца, 1854).

Варіанти:
Расспросил у будочника дорогу / Расспросил дор[огу]
поплелся тихонько / и от[правился?]

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/litop05.htm

2. http://litopys.org.ua/velichko/vel.htm

2.3.61 21 березня 1858 року (2008-03-21 12:00)

21 [марта]

В 10 часов утра не пешком, а в пролетке пустились мы с М[ихайлом] С[еменовичем] Москву

созерцать. По дороге заехали к сыну его Николаю. Выпили по стакану чаю и потягли далее.
Заехали также по дороге к Кетчеру, встретили там Бабста. Кетчер подарил мне все издания

своей компании, кроме своего переводаШекспира, — он еще в типографии. А Бабст подарил свою

речь о умножении народного капитала, издание той же компании. Выпили у Кетчера по рюмке

сливянки и поехали к Якушкину. Хозяина не застали дома, а милейшая хозяйка подарила нам

по экземпляру портрета к[н]. Волконского, декабриста, и мы раскланялись и поехали к Красным

воротам, к Забелину. Это молодой еще человек, самой симпатической кроткой физиономии,
обитающий не в квартире, а в библиотеке. Он не совсем здоров, и я не решился просить его

1030

http://litopys.org.ua/shevchenko/litop05.htm
http://litopys.org.ua/velichko/vel.htm


показать мне Оружейную палату, где он служит помощником Вельтмана. От Забелина поехали

мы в книжный магазин Н[иколая] М[ихайловича], и тут расстался я с моим путеводителем.
Грешно роптать мне на судьбу, что она затормозила мой поезд в Питер. В продолжение недели

я здесь встретился и познакомился с такими людьми, с какими в продолжение многих лет не

удалось бы встретиться. Итак, нет худа без добра.
Вечер провел у своей милой землячки М. В. Максимович. И несмотря на Страстную пятницу, она,
милая, весь вечер пела для меня наши родные задушевные песни. И пела так сердечно, прекрасно,
что я вообразил себя на берегах широкого Днепра. Восхитительные песни! Очаровательная

певица!

21 березня

Заехали также... к Кетчеру... — Будинок М. X. Кетчера, куплений на кошти його друзів, містився
на Третій Міщанській (сучасна адреса — вулиця Щепкіна, 44).
Кетчер подарил мне все издания своей компании... — Книги видавничого товариства «К.
Солдатьонков і М. Щепкін», створеного 1856 р., у діяльності якого М. X. Кетчер брав в

основному організаційно-редактрську участь. Після смерті Шевченка залишились подаровані йому

тоді «Сочинения Т. Н. Грановского» (М., 1856); «Стихотворения Н. Огарева» (М., 1856);
«Стихотворения А. Полежаева» (М., 1858) та ін. (див.: [1]Опись книгам, принадлежавшим Т.
Г. Шевченко // [2]Анісов В., Середа Є. Літопис життя і творчості Т. Г. Шевченка. — К., 1976.
— С 340).
...кроме... перевода Шекспира, — он еще в типографии. — Саме розпочалося друге видання

зібрання «Драматические сочинения В. Шекспира. Перевод с английского Н. Кетчера,
выправленный и пополненный по найденному Пэн-Колльером старому экземпляру: in folio 1632
года». Воно здійснювалося протягом двадцяти років (1858 — 1879). Тоді друкувалась лише

частина V, видана 1858 р.
...Бабст подарил свою речь... — «О некоторых условиях, способствующих умножению народного

капитала. Речь, произнесенная 6 июня 1856 г. в торжественном собрании императорского

Казанского университета» (М., 1857).
...поехали к Якушкину. — Є. І. Якушкін мешкав у 1-му кварталі Міщанської частини, в будинку
Абакумова (ІРЛІ, ф. Р — І, оп. 10, спр. 9, арк. 7). Тепер це проспект Миру.
...милейшая хозяйка подарила нам по экземпляру портрета к[н]. Волконского... — Якушкіна

Олена Густавівна (дівоче прізвище — Кноррінг) вийшла заміж за Є. І. Якушкіна 1848 р. і одразу
ввійшла у коло інтересів свого чоловіка, стала його вірною помічницею. Князь Волконський Сергій
Григорович (1788 — 1865) — декабрист, член «Союзу благоденства» і Південного товариства.
Засуджений до смертної кари, потім заміненої 20-річною каторгою, яку відбував у Нерчинських

копальнях. З 1835 р. жив на поселенні, спочатку в Петровському заводі, потім у селі Уріковське

поблизу Іркутська. За амністією 1856 р. отримав дозвіл повернутися в європейську Росію. Портрет
князя С. Г. Волконського — один з літографованих портретів, видання яких здійснював Є. І.
Якушкін. На продаж портрети не йшли; вони поширювалися між людьми, що користувалися

довір’ям господарів.
...поехали к Красным воротам, к Забелину. — Забєлін Іван Єгорович (1820 — 1909) — історик

і археолог, знавець Москви. Розкопував скіфські та грецькі могили у Причорномор’ї, зокрема
Чортомлицьку. Цікавив Шевченка як фахівець — історик, археолог.
...показать мне Оружейную палату... — Один з найстаріших музеїв декоративного і прикладного

мистецтва в Кремлі; палата була заснована на початку XVI ст. як сховище зброї, звідси її назва.
Вельтман Олександр Хомич (1800 — 1870) — російський письменник, археолог. З 1852 р. —
директор Оружейної палати.
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Варіанти:
мы раскланялись и поехали / мы раскланялись, у[ехали?]

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/litop08.htm

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/litop.htm

2.3.62 22 березня 1858 року (2008-03-22 12:00)

22 [марта]

Радостнейший из радостных дней. Сегодня я видел человека, которого не надеялся увидеть в

теперешнее мое пребывание в Москве. Человек этот — Сергей Тимофеевич Аксаков. Какая

прекрасная, благородная старческая наружность! Он нездоров и никого не принимает. Поехали мы
с М[ихайлом] С[еменовичем] сегодня поклониться его семейству. Он узнал о нашем присутствии

в своем доме и, вопреки заповеди доктора, просил нас к себе. Свидание наше длилось несколько
минут. Но эти несколько минут сделали меня счастливым на целый день и навсегда останутся в

кругу моих самых светлых воспоминаний.
После постного обеда в Троицком трактире отправился я домой с намерением приготовиться к

ночному кремлевскому торжеству. Намерение мне не удалось. Прочитав статью в 3№ «Полярной
звезды» о записках Дашковой, в 11 часов я отправился в Кремль. Если бы я ничего не слыхал

прежде об этом византийско-староверком торжестве, то, может быть, оно бы на меня и произвело

какое-нибудь впечатление, теперь же ровно никакого. Свету мало, звону много, крестный ход,
точно вяземский пряник, движется в толпе. Отсутствие малейшей гармонии и ни тени изящного.
И до которых пор продлится эта японская комедия?
В 3 часа возвратился домой и до 9 часов утра спал сном праведника.

22 березня

После постного обеда в Троицком трактире... — «Пісного» з нагоди останнього дня Великого

посту. Троїцький трактир містився на правому березі річки Неглинної (захованої тепер у підземну
трубу), на шляху з Кремля в район міста, що звався Занеглинням і заселявся в основному

ремісниками.
...статью в 3 № «Полярной звезды» о записках Дашковой...— Йдеться про статтю О. І. Герцена
«Княгиня Екатерина Романовна Дашкова» (Полярная звезда. — 1857. —№ 3). Дашкова Катерина
Романівна (1743 — 1810) — відома діячка періоду царювання Катерини II, перший президент

Російської Академії наук. Її «Записки» були опубліковані 1840 р. (англійською мовою).

Варіанти:
Свету мало, звону много / Свету много, звону много
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2.3.63 (2008-03-23 06:00)

[1]Кониський О. Я. Тарас Шевченко-Грушівський: Хроніка його життя [Під час перебування на

Україні (1845—1847), стор. 15]

IV

Близилася зима; треба було до снігу справити наказ комісії. Старезне місто Переяслав ставало

Шевченкові пунктом, де мусив він попрацювати для комісії; а тут було коло чого працювати. І

от в жовтні бачимо Шевченка в Переяславі. Сюди він приїхав, певне, з початку другої половини
жовтня, бо 16-го він був ще у Лукіяновича в Маріїнському і тут написав поему [2]«Невольник». В
Переяслав він приїхав трохи хворий 343. Козачковський гоїв його. Час перебування в Переяславі
він віддав переважно змальованню видів з переяславської старовини. Раз якогось з Козачковським
вони їздили в село Андруші, де у Козачковського було дворище і він заводив там сад. Краса

місцевості, гостинність і щирість Андрія Козачковського так глибоко запали в душу Шевченка, що
він не забув їх і через десять років. В листі до Козачковського, писаному 14 квітня р. 1854, поет,
згадавши про Андруші, пише: «Друже мій милостивий! Як получиш оце не хитростне посланіє,
вибери хороший, погожий день, да повели запрягти у бричку коней, та візьми посади коло себе

жіночку свою і діточок своїх невеличких, та поїдьте собі з богом в Андруші, та погуляйте собі

гарненько в архієрейському гаю; та, гуляючи попід дубами та попід вербами, згадай той день, як
колись ми з тобою в Андрушах гуляли. Мені тепер здається, що й раю кращого в світі не було, як
ті Андруші; а вам там так, може, остило на світ дивитися і на сині Трахтемирівські гори. Боже

мій! Господи єдиний! Чи гляну я на ті гори коли-небудь хоч єдиним оком!..» Далі в тому ж листі

Тарас питає: «Чи великі виросли дерева, що посадив ти восени р. 1845? Мені так і здається, що
я, як пишу оцього листа до тебе або як просто згадую про тебе, то так неначе дивлюся на тебе,
як ти коло паркана рядочком восени дерева саджаєш... Чи пам’ятаєте прогулку нашу в Андруші
і за Дніпер в Монастирище на гору? Згадайте той дивний вечір, ту широку панораму, а посеред
неї довгу широку смугу масакову, а за нею блищить, наче з золота кутий, собор переяславський?
Яка чудова тиша торжественна! Пам’ятаєте: ми довго не спроможні були слова вимовити, доки,
нарешті, біла, ледві примітна пляма не заспівала: Та яром, яром за товаром... Чудовий вечір,
чудовий край і пісні чудові! Багацько добрих споминок зберіг я про старий Переяслав і про тебе,
мій щирий друже!» 343 Киевский телеграф. — 1875. — № 25. [3]Попередня [4]Наступна

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/4899.html

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev2122.htm

3. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/189565.html

4. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/194254.html

2.3.64 23 березня 1858 року (неділя) (2008-03-23 12:00)

23 [марта]

Христос воскрес!
В семействе М[ихайла] С[еменовича] торжественного обряда и урочного часа для разговен не

установлено. Кому когда угодно. Республика. Хуже, анархия! Еще хуже, кощунство! Отвергнуть
веками освященный обычай обжираться и опиваться с восходом солнца. Это просто поругание

святыни!
В 10-м часу пришел к М[ихайлу] С[еменовичу] с праздничным поклоном актер Самарин и сообщил

ему очень миленькую эпиграмму Щербины, которую при сем и прилагаю.

Боже! В каком я теперь упоеньи

С «Вестником Русским» в руках,
Что за прекрасные стихотворения.
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Ах!
Тут Данилевский, Плещеев таинственный,
Майков наш флюгер-поэт.
Лучше же всех несравненный, единственный
Фет!
Много нелепостей патетических,
Множество фраз посреди.
Много и рифм. Но красот поэтических —
Жди!

23 березня

Самарін Іван Васильович (1817 — 1885) — актор Малого театру, автор кількох п’єс, режисер і

педагог, учень і послідовник М. С. Щепкіна, блискучий виконавець ролей класичного репертуару.
...очень миленькую эпиграмму Щербины... — Твори поета Миколи Федоровича Щербини (1821
— 1869) Шевченко знав ще до заслання; їхнє особисте знайомство відбулося 6 квітня 1858 р.
Насправді ця епіграма є пародією поета О. М. Апухтіна (1841 — 1893) на вірш А. А. Фета «Лесом
мы шли по тропинке единственной...», надрукований у лютневій книзі «Русского вестника» за 1858
р.

Варіанти:
Много нелепостей патетических / Множество есть тут мест поэтических

2.3.65 (2008-03-23 18:00)

[1]Кониський О. Я. Тарас Шевченко-Грушівський: Хроніка його життя [Під час перебування на

Україні (1845—1847), стор. 16]

Вражіння, якого зазнав Шевченко під впливом Андрушів, Переяслава, Монастирища і

Трахтемирова він вилив потім в віршах «Сон» («Гори мої високії»). Згадуючи усе те, поет

гірко плаче, що гетьмани-«недоуми занапастили Божий рай!» і так занапастили, що «за Уралом
киргизам лучче жити, ніж нам на Вкраїні...» 345 В Переяславі Тарас намалював види з трьох

стародавніх церков: з Михайлівської, з Покровської, збудованої полковником Мировичем, і з

Вознесенського собору, збудованого гетьманом Мазепою. А з Переяслава подався на села і

поробив малюнки в селі Потоках, у Василівні, у В’юнищах і в інших. До Козачковського, як бачили
ми, Шевченко приїхав хорим, і хоча Козачковський гоїв його, але ж наступила холоднеча, грудень,
а через те і не слід би було Тарасові рушати з Переяслава; треба б було пересидіти тут, доки
недуг зовсім минеться, або принаймні вернутися до Києва. Так де ж! Тарас бажав показати,
що він не дурно бере гроші з комісії; він бажав подати їй якомога більш своєї праці: тим-то він,
не вважаючи на недуг і холоднечу, подався на села. Певне, з початку грудня, бо 22 листопада

він був ще в Переяславі і написав тут своє прекрасне посланіє до Шафарика, присвячуючи йому

«Єретика». Та й Козачковський каже, що в Переяславі тим разом Шевченко був трохи чи не два

місяці. Козачковський під той час спостеріг, що Шевченко писав, не потребуючи надумуватися;
писав він наче жартома, слухаючи бесіду коло себе, а часом і сам брав участь в бесіді, не покидаючи
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писати 346. 344 Основа. — 1862. — Кн. IV. — [С. 22]. 345 Кобзар. — 1876. — Т. II — С. 101. 346

Киев[ский] тел[еграф]. — 1875. — № 25. [2] П. И. Шафарик

(1795-1861). Коментар В Переяславі Тарас намалював види з трьох стародавніх церков... — Див.:
[3]VII. — №№ 207, [4]208, [5]210. [6]Попередня [7]Наступна

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/4899.html

2. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/S_9vtKoMcfryDBlqm_Ix7Q?feat=embedwebsite

3. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7207.htm

4. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7208.htm

5. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7210.htm

6. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/193565.html

7. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/198295.html

2.3.66 Розписка Шевченка. 28 листопада 1845. Київ (2008-03-24 06:00)

4. РОЗПИСКА Т. Г. ШЕВЧЕНКА ПРО ОДЕРЖАННЯ ПРОГОННИХ І ПОДОРОЖНЬОЇ НА

ПОЛТАВЩИНУ ВІД КИЇВСЬКОЇ АРХЕОГРАФІЧНОЇ КОМІСІЇ. 28 листопада 1845. Київ

Подорожную и примерно на прогоны сто пятьдесят рублей серебром при расходной тетради

получил 28 ноября 1845 года.

Свободный художник Т. Шевченко

Примітки

Подається за оригіналом. Рукопис невідомої особи з підписом Шевченка: «Свободный художник

Т. Шевченко» (НМТШ, №а-53, арк. 8).
Вперше надруковано у збірнику: Пам’яті Т. Г. Шевченка. Збірник статей до 125-ліття з дня

народження. 1814 — 1939. [Академія наук УРСР]. — К., 1939. — С. 560.
Вперше введено до зібрання творів у виданні: Шевченко Т. Повне зібр. творів: У 10 т. — К., 1957.
— Т. 6. — С. 237.

Київська археографічна комісія — Тимчасова комісія для розгляду давніх актів у Києві створена

1843 р. Діяльність співробітників комісії була спрямована на збирання і вивчення історичних

документів, народних переказів, археологічних пам’яток. У 1845 — 1847 рр. співробітником комісії

був Т. Г. Шевченко. Юридично членом комісії він став 10.12.1845 р.
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У журналі Київської археографічної комісії про зарахування Шевченка співробітником зазначалося:
«1845 года, декабря 10-го дня, Временная комиссия для разбора древних актов, в присутствии

своем, рассуждая о средствах к успешному ходу занятий и находя необходимым сделать для этого

некоторые изменения в своем составе, полагает:
1. Всепокорнейше просить г. киевского военного, подольского и волынского генерал-губернатора
о приглашении [...] художника Академии Тараса Шевченка в звание сотрудника Комиссии для

снимков с предметных памятников» (Тарас Шевченко. Документи та матеріали до біографії. —
С. 72. На документі резолюція: «Согласен. Д. Г. Бибиков»).
За завданням комісії Шевченко змальовував архітектурні та етнографічні пам’ятки, збирав

документальні та фольклорні матеріали в Чернігівській, Київській, Полтавській, Волинській та

Подільській губерніях. Брав участь у розкопках могили Переп’ятиха (червень — липень 1846 р.),
поблизу Фастова, якими керував М. Д. Іванишев. У зв’язку з арештом Шевченка 5 квітня 1847 р.
його було виключено із членів комісії, а документ позначено 1 березня 1847 року.

[№ 157. 1845 р., листопада 28. Розписка Т. Г. Шевченка про одержання прогонних і подорожньої

на Полтавщину від Київської археографічної комісії]

2.3.67 24 березня 1858 року (2008-03-24 12:00)

24 [марта]

Еще раз виделся с Сергеем Тимофеевичем Аксаковым и с его симпатическим семейством и еще

раз счастлив. Очаровательный старец! Он приглашает меня к себе в деревню на лето, и я, кажется,
не устою против такого искушения. Разве попечительная полиция воспрепятствует.
От Аксаковых заехали к В. Н. Репниной. А от нее к актеру Шумскому. Вкусили священной

пасхи с вестфальской колбасой и поехали к Станкевичам. Не застали дома. Отправились в

книжный магазин Н.М. Щепкина и ком., где и осталися обедать. Обед был званый. Н[иколай]
М[ихайлович] праздновал новоселье своего магазина и по этому случаю задал пир московской

учено-литературной знаменитости. И что это за очаровательная знаменитость! Молодая, живая,
увлекающаяся, свободная! Здесь я встретил Бабста, Чичерина, Кетчера, Мина, Кронеберга-сына,
Афанасьева, Станкевича, Корша, Крузе и многих других. Я встретился и познакомился с ними, как
с давно знакомыми родными людьми. И за всю эту полную радость обязан я моему знаменитому

другу М. С. Щепкину.
В 8 часов вечера отправились к купцу Варенцову, музыканту и любителю искусств. Тут встретился
я с некоторыми московскими художниками и музыкантами и, послушавши Моцарта, Бетговена
и других великих представителей слышимой гармонии, в 11 часов удалились восвояси, дивяся
бывшему.

24 березня

...к себе в деревню на лето... — 3 1843 р. С. Т. Аксаков жив переважно в підмосковній садибі

Абрамцево.
Шумський Сергій Васильович (справжнє прізвище — Чесноков; 1820 — 1878) — драматичний

актор, учень М. С Щепкіна. У 1841 р. закінчив Московське театральне училище і був прийнятий

до трупи Малого театру, де з невеликою перервою (у 1848 — 1850 рр.) служив до останніх днів

свого життя.
Чичерін Борис Миколайович (1828 — 1904) — історик, правознавець, філософ і публіцист.
Професор Московського університету.
Кронеберг Олександр Іванович (1824 — 1865) — зоолог, публіцист, син харківського професора-
латиніста І. Я. Кронеберга.
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Корш Євген Федорович (1810 — 1897) — журналіст і перекладач. У молоді роки був близький

до гуртків В. Г. Бєлінського, О. І. Герцена, Т. М. Грановського. Зв’язки з Герценом та його

виданнями підтримував і в 1858 р.
Крузе Микола Федорович (1823 — 1901) — публіцист. У 1855 — 1859 рр. — цензор Московського

цензурного комітету. Через звинувачення у лібералізмі змушений був вийти у відставку.
Варенцов Микола Михайлович (1818 — ?) — московський купець і меценат. Мешкав у будинку

Четверикова, в четвертому кварталі Басманної частини (Справочная книга о лицах, получивших
на 1873 год купеческие свидетельства по 1 и 2 гильдиям в Москве. — М., 1873. — С. 89); тепер
Нова Басманна вулиця. Прізвища учасників зустрічі в купця-мецената — московських художників

і музикантів — не встановлено.

Варіанти:
и многих других. Я встретился и познакомился с ними / и многих других, и за все это
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2.3.68 Начерки на збірці «Три літа». Кінець 1845 - початок 1847. (2008-03-24 18:00)

[1] [2] [3] [4]

НАЧЕРКИ НА СТОРІНКАХ РУКОПИСНОЇ ЗБІРКИ «ТРИ ЛІТА». Олівець. [Кінець 1845 -
початок 1847].
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[5]

http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7312.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev7312.htm
http://kobzar.info/kobzar/works/pictures/1845/05/29/887.html

[6]
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http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7313.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev7313.htm
http://kobzar.info/kobzar/works/pictures/1845/05/29/888.html

[7]

http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7314.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev7314.htm
http://kobzar.info/kobzar/works/pictures/1845/05/29/889.html
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[8]

http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7315.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev7315.htm
http://kobzar.info/kobzar/works/pictures/1845/05/29/890.html

1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/_Jm1cL2WbavCE5sX8iBZXA?feat=embedwebsite

2. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/v5TAPvk9bYvtKMu1Dk5wmg?feat=embedwebsite

3. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/DT6KiWD0FxFkRycGAjd4EQ?feat=embedwebsite

4. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/8BU6QV9nHhX39to51NiV2g?feat=embedwebsite

5. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7312.htm

6. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7313.htm

7. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7314.htm

8. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7315.htm

2.3.69 Із спогадів А. О. Козачковського (2008-03-25 06:00)

* *

В октябре того же года Шевченко приехал ко мне опять больной и прожил у меня около

двух месяцев. Утром он обыкновенно писал, не нуждался нисколько в уединении. Он писал

как бы шутя. По делам, которые я тогда имел с евреями, иногда наполнялась ими гостиная

моя, в которой Шевченко обыкновенно занимался; но этот шумный кагал не только не мешал

ему (хотя бы он мог удалиться в кабинет), напротив, продолжая писать, он вслушивался в

разговоры евреев, вмешивался в них и, рассмешив чем-нибудь кагал, сам хохотал, продолжая
быстро и безостановочно свое дело, без всяких поправок. Вечер проходил в разговоре,
продолжавшемся обыкновенно часов до двух. Соображая его очень недавний выход из состояния
простого работника, я удивлялся его развитию и многосторонности его знаний, дававших
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каждый вечер новую пищу для разговора. Иногда он занимался чтением библии,. отмечая

места, поражавшие особенным величием мысли; к сожалению, библия эта в пожар сгорела.
Из тогдашних предположений его помню два неосуществившиеся: первое — большая картина

«Видение Иезекииля в пустыне, полной сухих костей», и второе — путешествие по Днепру

(с обозрением окрестностей его) в обществе нескольких личностей, к участию в котором он

приглашал меня, с целью изучения края в археологическом, историческом и этнографическом

отношениях.
По случаю переделки в моем доме он переехал в с. Вьюнище, к помещику С. Н. С С[амойлову]
1, где прожил около месяца. В это время он предложил мне снять с меня портрет; вместо этого я
просил написать мне его портрет. Он принялся за работу и окончил ее; оставалась незначительная
отделка, из-за которой, уезжая в Яготин к князю Репнину, он взял портрет, обещав мне в скором
времени выслать его; это был портрет далеко не похожий на все существующие теперь; это
был портрет не Т. Г. Шевченка, но портрет народного поэта, бойко схваченный в минуту его

поэтического вдохновения; к сожалению, я не получил его и он потерян безвозвратно; в Яготине
он затеряться не мог: княжна Репнина, глубоко уважавшая талант поэта, наверное сберегла бы его

и поделилась со светом. А. Козачковский, Из воспоминаний о Т. Г. Шевченке, газ. «Киевский
телеграф», 1875, № 25. [Див. [1]переклад] 1 Самойлов Степан Никифорович — небагатий пан

з с. В’юнища, Переяславського повіту, у якого в 1845 о. зупинявся Шевченко. У В’юнищах
поет написав [2]«І мертвим, і живим...», [3]«Холодний Яр», [4]«Давидові псалми», [5]«Маленькій

Мар’яні», [6]«Минають дні, минають ночі», [7]«Три літа». Зберігся малюнок. [8]«У В’юнищах»,
виконаний Шевченком у грудні 1845 р.

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/spog19.htm

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev14.htm

3. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev141.htm

4. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev142.htm

5. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev143.htm

6. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev144.htm

7. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev145.htm

8. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7227.htm

2.3.70 25 березня 1858 року (2008-03-25 12:00)

25 [марта]

Многоуважаемый М. А. Максимович задал мне обед, на который пригласил, между прочими,
и ветхих деньми товарищей своих Погодина и Шевырева. Погодин еще не так стар, как я его

воображал себе, Шевырев старше и, несмотря на седенькую свою благопристойную физиономию,
почтения к себе не внушает. Сладкий до тошноты старичок. В конце обеда амфитрион прочел

в честь мою стихи собственного сочинения. А после обеда милейшая хозяйка пропела несколько

малороссийских песен, и восхищенные гости разошлись хто куда, а я заехал к Сергею Тимофеевичу

Аксакову с намерением проститься. Он спал, и я не имел счастия облобызать его седую

прекрасную голову. До 9-ти часов пробыл я у Аксаковых и с наслаждением слушал мои родные

песни, петые Надеждой Сергеевной. Все семейство Аксаковых непритворно сердечно сочувствует
Малороссии и ее песням и вообще ее поэзии. В 9-ть часов с Иваном и Константином Аксаковыми

поехал я к Кошелеву, где встретился и познакомился с Хомяковым и со стариком декабристом

к[н.] Волконским. Кротко, без малейшей желчи рассказал он мне некоторые эпизоды из

своей 30-тилетней ссылки и в заключение прибавил, что те из его товарищей, которые были

заточены поодиночке, все перемерли, а те, которые томились по нескольку вместе, пережили
свое испытание, в том числе и он.
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25 березня

Погодін Михайло Петрович (1800 — 1875) — історик, журналіст, публіцист офіційно-монархічног
напряму. Посідав кафедру російської історії Московського університету (1835 — 1844), упродовж
1841 — 1856 рр. видавав журнал «Москвитянин».
Шевирьов Степан Петрович (1806 — 1864) — поет, історик літератури і критик, професор

Московського університету. З середини 30-х років виступав як прихильник офіційної народності,
великодержавницьких монархістських поглядів.
Амфітріон — за грецькою міфологією, син тірінфського царя Алкея; Зевс в образі Амфітріона

домагався кохання його дружини Алкмени. Цей сюжет був використаний французьким

драматургом Мольєром (1622 — 1673) у комедії «Амфітріон». Ім’я Амфітріона стало символом

гостинного господаря.
... амфитрион прочел в честь мою стихи собственного сочинения. — Вірш М. Максимовича, про
який йдеться (див. запис від 28 березня 1858 р.), згодом друкувався в журналі «Основа» (1861. —
№ 6. — С. 8). Ось його останні рядки:

Перебув ти тяжке лихо

І лиху неволю;
Заспівай же нових пісень

Про людськую волю;
Заспівай нам таких пісень,
Щоб мати Вкраїна

Веселилась, що на славу
Тебе породила!

...милейшая хозяйка пропела несколько малороссийских песен... — Про цей вечір у Максимовичів

є ряд інших письмових свідчень, зокрема Г. П. Ґалаґана, Є. П. Єлагіної. Єлагіна Євдокія Петрівна
(1789 — 1877) у листі до сина В. А. Єлагіна розповідала: «Вася, вот что расскажу тебе: во вторник
Максимович приходит и становится на колени, чтобы я приехала к нему обедать: это будет

праздник для всей моей жизни, у меня Шевченко. — Несмотря на колики сердца, я поехала; и
приятно было видеть их малороссийскую связь. —Шевченко простой, добродушный, умной мужик,
он опять принят как художник в Академию, и Мар. Ник. очень к нему милостива. УМаксимовича

обедали Кошелев и Кошелева, оба Аксаковы, Щепкин, Галаган, Погодин, Шевырев... После

обеда Шевченко, хозяйка и Галаган стали петь малорос[сийские] песни и премило, Максимович

сказал спич стихами, совсем был в восторге...» (див.: Записки Отдела рукописей Государственной
библиотеки СССР им. В. И. Ленина. — М., 1939. — Вып. 5. — С. 28 — 29). Отже, Шевченко

тут не тільки слухав, а й сам співав.
...с наслаждением слушал мои родные песни, петые Надеждой Сергеевной. — Аксакова Надія

Сергіївна (1829 — 1869) — молодша дочка С. Т. Аксакова. Велика любителька співу, наділена
музично-вокальними здібностями, вона виявляла особливий інтерес до пісень українського народу.
Її спів слухав і цінував М. В. Гоголь. П. О. Куліш під час гостин у Аксакових подарував їй зошит

зі своїми фольклорними записами. Шевченко знав також і старшу дочку С. Т. Аксакова —
Віру Сергіївну (1819 — 1864). Щедро обдарована від природи, високоосвічена, вона займалася

філософією, малювала, захоплювалась літературною творчістю.
...с Иваном и Константином Аксаковыми... — Аксаков Іван Сергійович (1823 — 1886) —
російський письменник і публіцист, громадський діяч, один з ідеологів слов’янофільства,
молодший син С. Т. Аксакова. Аксаков Костянтин Сергійович (1817 — 1860) — російський

публіцист, критик, поет, один із ідеологів слов’янофільства, старший син С. Т. Аксакова.
Кошелев Олександр Іванович (1806 — 1883) — російський публіцист і громадський діяч

слов’янофільського напряму. Автор одного з радикальних проектів реформи 1861 р. і діяльний

учасник її проведення. Відомі його «Записки» (СПб., 1884). Мешкав у власному будинку на вулиці

Поварській.
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Варіанти:
с Иваном и Константином Аксаковыми поехал я / с Иваном и Константином Аксаковыми к С [?]
те, которые томились / те, которые б[ыли?]

2.3.71 Лист Я. Головацького до О. Бодянського. 5 грудня 1845 р. (2008-03-25 18:00)

1845 p., грудня 5. Чернівці. — З ЛИСТА

Я. ГОЛОВАЦЬКОГО ДО О. БОДЯНСЬКОГО ПРО ПЕРЕШКОДИ НА ШЛЯХУ РОЗВИТКУ

ДЕМОКРАТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ НА ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ

Милостивий пане шановний побратиме!
...Тут лишень витолкувати хочу, для чого, коли бесіда о нашій народній словесності, я книжки

польськії і німецькії підкладаю. Така то наша доля, що по чужих щеблях лізти мусимо, аби ся

свого дохрапати. Народність руська не загибла, жиє, кріпиться, та не з одним ворогом боротися

мусить. В Галіції ж польщина все приголомшила, подавила русь. Русин просвіщенний встидається
свого язика, хапається польського, ним говорить, орудує, легше [йо]му із’яснятися на польськім,
наученім в школі і обществах, як на своїм природнім. Для того і декотрі русини пишуть по-
польськи. При тім польський язик оброблений, із установленими правилами, напротив, руський,
слобідний в устах народа, до сего часу сим похвалитися не може. Письменничество руське

держало духовенство завсігди в своїй опіці, і до сего часу держати хоче. Се же, бравши церковно-
слов’янський язик за давній руський, гулило і понужковалося народним ізустним язиком яко, по їх
мнінію, попсованим, іскаженим і не давало [йо]му книжно розвинутися, а все пхало якийсь полу-
слов’янський свій учений язик, котрий знов народову до смаку припасти не міг. ...Але, хвалити
бога, вже щось тая сторона на силах опадати зачинає. Молодше покоління жадає народного язика

в словесності, старе не здужає свого будинку підперти. Із того распря межи молодим і старим

поколінням, але у нас нема жодної руської часописи, польськії і німецькії не приймають, для
того та справа виточилася аж на великий базар липський в Йордановую «Літопись слов’[янських]
літ[ератур]». Була там розправа «Доля галицько-руського язика», із «Денниці» переведена, критика
«Біблійної історії» і сочиненій В. Гавришкевича, «Руководство ко умноженію і годованію садовини

по селах і містечках». — В Перемишлі 1844, написана Йосифом Левицьким, автором «Малоруської

граматики» і переводчиком Шіллерових балад...
Сей то Левицький старався о позволения видавання часописьма духовного содержанія (см[отри]
«Денниця», 1843), і переміг, переборов всі козні, підступи, зависних, передрозсудних наських і

ненаських людей і получив, накінець, право аж із Відня видавати журнал духовний під надписом

«Бібліотека бесід духовних». Тая бібліотека має виходити в Перемишлі від 1846-го года, на

рік VI частей по п’ять листів і посвячена буде предметам [г]омілетичеським, катехитичеським
і проч. статтям духовного содержанія. Ціна пренумерати на рік 1 гульден (золотий ринський)
ср[іблом]! Тільки-то потішного на будуще. У Відні видає Іван Головацький новогодник на рік

1846 під написом «Вінок русинам на обжинки уплетен» гражданським письмом в народнім язиці

малоруськім. Будуть там поезії М. Шашкевича, так вчесне для словесності згаслого і переводи

пісень нар[одних] сербських і другії статті. 1845-го видав І. Вагилевич у Львові «Gramatyku języka
małoruskiego», але не удоволив ні желанням народним, ні обіщанням, як смо мали причину по нім
жадати. Впрочім нічого нового...
Русинам тілько правлення ласки учинило, що наказано в новоізданих школьних правах (Schulver-
fassung), щоби при головних окружних школах (Hauptschulen) і тривіальних школах дітям руським

преподована була наука релігії в народнім руськім язиці і щоби руськії діти по тих школах училися

по-руськи читати і писати. Але на нещастя, закон тот, як багато других спасительних питань,
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у книжці, бо ніхто не хоче його слухати, нікому вступитись за русинами. Милостиве правління

соізволило, щоби шість полків галицьких, в котрих більшинство русинів, мали своїх полконих

духовних гречеського уніатського обряду, що до сеї пори римсько-катол[ицькі] заступали. Не

раз було, що русини-солдати [уніяти] по кілька літ несповідані ходили або воліли тілесну кару

знести, як мали піти до причащення до латинського священика. Від якогось часу зачав і Рим

нашими русинами клопотатися. Папа римський милостиво зробив місце на 13 руських хлопців

в місіонерськім заведенні de propaganda fide. В заведенні тім, котре урядив небіжчик Копітар,
мають бути между другими і русини образовані на місіонерів (ледве не все навертати на унію) в
своїм народнім язиці образоватися через одного священика із Галіції або русина, котрий мав би

бути сим хлопцям і татом, і мамою, і наставником, і учителем, і всім. Два роки вербували по

цілій Галіції і ледве шість хлопців знайшли, котрих сего року вислали до Риму, але із духовенства
ніхто не хоче їхати до Риму за наставника до тих дітей, і так воин самі, сиротята, загибають.
Запевне всі бояться парного воздуха римського, що так цураються. Отці-єзуїти продовжують свої
місії по містечках, але лиш по костелах — до церков ніхто їх пустити не хоче. В самім Львові

відправляли свої місії, по площадях проповідали, як їх до костела де не хотіли впустити. Як в

Галіції польська стихія все перемагає, під себе горне, так на Буковині все Німеччина опанувала і

давить, хоть може не так сильно, рущину і Волощину. Самі русини, удержавшіїся при православії,
радніше волохами називаються, напроти уніятів, котрих звуть русинами. Русини же уніяти і

православнії живуть між собою, як в Прешбургу словаки католицькії із протестантами. Уніяти

пишняться своїм буцім вищим просвіщенням, а православнії видять в них лишень міст, через
котрий до римокатоликів переходиться. Так щасливо удається австрійськоє divide **. Уніятів

на Буковині дуже мало. Буковинськії православнії просили височайшеє правління, щоб їм було

позволено спровадити богослужебних книг на слов’янськім язиці для руських із Києва або Москви,
а для волоських приходів — в волоськім язиці із Ясс і височайшеє правління милоство рачило їм

тоту просьбу зовсім відказати... щоби не було сношенія ні з Молдавією, ні з Росією. Звісно, що
буковинськії православнії не мають своєї друкарні (в Львові і Перемишлі є уніатськії), для того

мусять всі свої богослужебнії книги доставати аж із Пешту, або коли відти неможно, то так, як
во время оно, переписувати! Предці височайшеє правління, ласкаве для буковинців, позволимо
православним в Чернівцях будувати соборную церков, палату для єпископа і консисторію (або,
як в Чернівцях кажуть, владичія). Буде то великоліпноє зданіє. Також благоізволило височ[айшеє]
правління призначити пенсію для православних ієреїв по 500 зол[отих] ср[іблом], а для протоієрея
по 600 — 700 зол [отих] ср[іблом] (гульд[енів] ср[іблом]) Уніятськії ієреї і протоієреї мають не

більше як 300. Також віддало всі школи нормальнії і тривіяльнії на Буковині під управління

благочестивої консисторії— до сеї пори була під римсько-кат[олицькою] Львівською консисторією.
Православні буковинці іміють свою семінарію, богословіє же преподається на волоськім і руськім

язиках, мають ще свою шляхту і другії привілегії і для того могут скорше і лучше розвинути бит

свій, як галіціяни...

Чернівці, 4-го грудня 1845 [p.].

Поручаюся Вашій пам’яті. Я. Федорович [Головацький]

Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка АН УРСР. — Від. рук. — Ф. 99. № 70. — Арк.
5-8. Автограф.

За вид.: «Русалка Дністрова».: Документи і матеріали / АН УРСР. Ін-т сусп. наук та ін.; Упоряд.
Ф. І. Стеблій та ін.; Ф. І. Стеблій (відп. ред.) та ін. — К.: Наук. думка, 1989. — С. 242-244.
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2.3.72 42. В. М. РЕПНІНА. 9 грудня 1845. Яготин (2008-03-26 06:00)

Мы так бедны и литературными и искусственными запасами, что посылка моя будет очень

неудовлетворительна: вот два номера «Отечественных записок», которых и не читали, я думаю:
краски Вам какие; да, это правда, что Бог благословил Глафиру: жених ее Вам знаком, это Пьетр
Дмитриевич Дунин-Борковский, которого Вы видели у нас. Вы видите, что быть женой и артисткой
не удобно по состоянию Глафиры-красотки. Сожалею, что не могу прислать Вам чего-нибудь
поприятнее для чтения. Но я совершенно ничего не читаю, а очень бы желала прочесть Ваши

новые произведения. Жаль очень, что Вы так легкомысленно отказались от доброго дела для

родных Ваших, жаль их и совестно перед всеми, которых я завлекла в это дело. Но то хорошо,
что у Вас есть занятие; пора Вам в самом деле отказаться не от поэзии, но от того, что Вы

называете поэтической жизнью. Но прощайте, пора мне возвратиться к своему делу, состоящему
в убирании бумаг. Все у нас так и сяк. Да хранит и наставит Вас Господь.

Варвара Репнина.
9-го декабр[я] 1845 года.

На звороті:
Милостивому государю

Тарасу Григорьевичу Шевченке

Коментарі:

Подається за автографом: ІЛ. Ф. 1. № 7.
Вперше надруковано неповний текст: Киевская старина. — 1893. —№ 3. — С. 463; повний текст:
Україна — 1925. —№ 1 — 2. — С. 74 (публікація М. Новицького), де подано за автографом, нині
не відомим.
Дата в автографі, як її відтворено в журналі «Україна»: «9-го декабр[я] 1845 года».
Відповідь на невідомий лист Шевченка, посланий, очевидно, з с. В’юнище, де Шевченко перебував

з 4 грудня 1845 р. по 22 грудня включно, бо вже 25 грудня Шевченко був у Переяславі (про що

свідчить хронологія його творів).
...посылка моя... — Свій лист та два номери журналу «Отечественные записки» В. М. Рєпніна,
очевидно, переслала через посланця, який прийшов до Яготина від Шевченка з В’юнищ (див.:
Жур. П. Дума про Огонь. — С. 176).
«Отечественные записки»— російський науково-літературний і політичний журнал; виходив у 1839
— 1884 рр. у Петербурзі. В «Отечественных записках» друкувалися позитивні рецензії на «Кобзар»
Шевченка (1840. — № 5), на окремі видання поеми «Гайдамаки» (1842. — №5), «Тризни» (1844.
— №6), «Чигиринський Кобзар і Гайдамаки» (1844. — № 9 — 10). Тут вміщувалися відгуки на

українські альманахи «Ластівка», «Сніп». «Молодик», твори Є. Гребінки, Г. Квітки-Основ’яненка,
М. Вовчок. Шевченко читав деякі номери «Отечественных записок» і на засланні, про що свідчить
його лист до А. Толстої від 22 квітня 1856 р., де серед видань, які поетові хотілося б прочитати,
він назвав і цей журнал. В «Отечественных записках»Шевченко мав намір надрукувати свої повісті

«Княгиня», «Варнак» і першу частину повісті «Прогулка с удовольствием и не без морали». 1860
р. журнал опублікував рецензію М. Костомарова (без підпису) на «Кобзар» 1860 р. Ряд інших

матеріалів про життя і творчість Шевченка було надруковано вже після смерті поета.
...краски Вам какие... — У листах до Шевченка від 22 лютого та 6 березня 1845 р. В. Рєпніна

доручала йому купити фарби для Глафіри Псьол. На час написання листа, посланого з с.
В’юнище, Шевченко, за свідченням А. О. Козачковського, «запропонував мені намалювати мій

портрет; замість цього я просив намалювати мені його портрет. Він узявся за роботу і закінчив її,
залишалася незначна обробка, тому ідучи в Яготин до князя Рєпніна, він узяв портрет, пообіцявши
мені незабаром надіслати його...» (Спогади про Тараса Шевченка — С. 77 — 78). Очевидно, для
роботи над. цим портретом Шевченко просив фарби, які могли бути у Глафіри Псьол.
...жених ее Вам знаком, это Петр Дмитриевич Дунин-Борковский... — В. М. Рєпніна згадувала
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П. Д. Дунін-Борковського у листу до Шевченка від 20 грудня 1844 р. серед тих, з ким вона радила

б Шевченкові підтримувати дружні стосунки.
Жаль очень, что Вы так легкомысленно отказались от доброго дела для родных Ваших... —
Мабуть, поет розповів В. Рєпніній про свої справи з виданням «Живописной Украины», випуск
якого в 1845 р., головно з причини нестачі грошей, він мусив припинити. Видання не принесло

сподіваних коштів, на які Шевченко збирався викупити своїх рідних із кріпацької неволі.
Но то хорошо, что у Вас есть занятие... — Шевченко, очевидно, повідомив, В. М. Рєпніну, що
його постійною роботою буде служба в Тимчасовій комісії для розгляду давніх актів у Києві.

2.3.73 26 березня 1858 року (2008-03-26 12:00)

26 [марта]

В 9-ть часов утра расстался я с Михайлом Семеновичем Щепкиным и с его семейством. Он уехал
в Ярославль, а я, забравши свою мизерию, поехал к железной дороге и в 2-ва часа, закупоренный в
вагоне, оставил я гостеприимную Москву. В Москве более всего радовало меня то, что я встретил
в просвещенных москвичах самое теплое радушие лично ко мне и непритворное сочувствие к моей

поэзии. Особенно в семействе С. Т. Аксакова.

26 березня

Он уехал в Ярославль... — 26 березня 1858 р. М. С Щепкін виїхав з театром на гастролі до

Ярославля, а з 12 по 21 квітня з ярославською трупою В. Смирнова гастролював у Костромі. 26
березня 1858 р. О. Д. Щепкіна писала синові О. М. Щепкіну: «Сейчас мы отца проводили и

Шевченко. Отца выпроводили в Ярославль, а Шевченко в Петербург» (ДЦТМ, ф. 312, спр. 255,
док. № 75794).
...поехал к железной дороге... — Тобто на Миколаївський вокзал.

Варіанти:
в 2-ва часа, закупоренный в вагоне / в 2-ва часа в [вагоне?]

2.3.74 З журналу Київської археографічної комісії. 10 грудня 1845 р. (2008-03-26 18:00)

№ 158. 1845 р., грудня 10. З журналу Київської археографічної комісії про зарахування Т. Г.
Шевченка співробітником комісії

1845 года, декабря 10-го дня, Временная Комиссия для разбора древних актов, в присутствии

своем, рассуждая о средствах к успешному ходу занятий и находя необходимым сделать для этого

некоторые изменения в своем составе, полагает:
1. Всепокорнейше всепокорнейше просить г. киевского военного, подольского и волынского

генерал-губернатора о приглашении [...] художника Академии Тараса Шевченка в звание

сотрудника Комиссии для снимков с предметных памятников.
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1. Всепокорнейше просить г. киевского военного, подольского и волынского генерал-губернатора
разрешить Комиссии [...] сотруднику Санчилле-Стефановскоу продолжать платить 150 рублей

серебром в год жалованья и такое же жалованье назначить художнику Академии Шевченке.

Председатель И. Писарев
Делопроизводитель Комиссии Иванишев

Т. Г. Шевченко в документах і матеріалах. К., 1950, с. 81 — 82.
На документі резолюція: ««Согласен. Д. Г. Бибиков».

2.3.75 Атестат на звання некласного художника. 10 грудня 1845 р. (2008-03-27 06:00)

№ 159. 1845 р., грудня 10. Атестат на звання некласного художника, виданий Т. Г. Шевченкові

Академією мистецтв

Аттестат

Из Императорской Академии художеств бывшему вольноприходящему ученику ея Тарасу

Шевченко в том, что он, во внимание к хорошим успехам его в живописи исторической и

портретной, за которые он награжден от Академии серебряною медалью второго достоинства, на
основании § 13 Высочайше утвержденного в 4 день марта 1840 года переобразованного училища

Императорской Академии художеств, Академическим Советом 22 марта 1845 года возведен в

звание неклассного художника и утвержден в оном Публичным Собранием Академии, 18 ноября

того же года бывшим, с правом, по силе всемилостивейше дарованной Академии художеств

привилегии пользоваться с потомством его вечною и совершенною свободою и вольностию и

вступить в службу, в какую сам, как свободный художник, пожелает. Во уверение чего и дан ему,
Шевченко, сей аттестат с приложением академической печати С.-Петербург, декабря 10 дня 1845
года.

Президент герцог М. Лейхтенбергский
Конференц-секретарь Григорович

ДМШ, А-192, арк. 1. Оригінал.
Копія документа є також в ДМШ [А-7, спр. 96, арк. 7], на якій розписка: «для доставления получил
ученик Иван Гудовский».

1048



[1]

1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/mBj2oDOhKfasUJKs1fKAEA

2.3.76 27 березня 1858 року (2008-03-27 12:00)

27 [марта]

В 8 часов вечера громоносный локомотив свистнул и остановился в Петербурге. В 9 часов я

был уже в квартире моего искреннейшего друга М. М. Лазаревского.

27 березня

В 8 часов вечера громоносный локомотив... остановился в Петербурге. —НаМосковський вокзал

Миколаївської залізниці Шевченко прибув через тридцять годин після від’їзду з Москви. Обидва
вокзали, у Москві й Петербурзі, були збудовані за проектами архітектора К. А. Тона (закінчення
будівництва — 1851 р.).
...в квартире моего искреннейшего друга... — М. М. Лазаревський мешкав у будинку графа

О. С. Уварова, майном якого завідував, за адресою: Набережна Мойки, 88, нині — 93 (Жур П.
Шевченківський Петербург. — К., 1972. — С 121).

2.3.77 «І мертвим, і живим...» 14 грудня 1845 р., В’юнище (2008-03-27 18:00)

{ [1]І мертвим, і живим, і ненарожденним землякам моїм в Украйні і не в Украйні моє дружнєє

посланіє }
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1. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev140.htm

2.3.78 «Холодний Яр», «Давидові псалми». Грудень 1845, В’юнище (2008-03-28 06:00)

17 грудня 1845 р., В’юнище.

{ [1]Холодний Яр }

19 грудня 1845 р., В’юнище

{ [2]Давидові псалми }

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev141.htm

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev142.htm

2.3.79 28 березня 1858 року (2008-03-28 12:00)

28 [марта]

По снегу и слякоти пешком обегал я половину города почти без надобности. На перепутьи

зашел в гостиницу Клея и нашел там только что приехавшего из Москвы Григория Галагана. Он
передал мне письмо Максимовича с его стихами, читанными им за обедом 25 марта, записку на
получение «Русской беседы» и моего в Москве обретшегося «Еретика», т. е. «Яна Гуса», которого
я считал невозвратно погибшим. В 3 часа возвратился я домой и обнял моего задушевного Семена
Артемовского. А через полчаса я был уже в его доме, как в своей родной хате. Много и многое

мы вспомнили и переговорили, а еще большего не успели ни вспомнить, не переговорить. Два
часа мелькнули быстрее одной минуты. Я расстался с моим милым Семеном, и в 6-ть часов вечера
вместе с Лазаревским отправились мы к графине Н. И. Толстой.
Сердечнее и радостнее не встречал меня никто и я никого, как встретились мы с моей святой

заступницей и с графом Федором Петровичем. Эта встреча была задушевнее всякой родственной
встречи. Многое хотелось мне пересказать ей, и я ничего не сказал. В другой раз. Бутылкой

шампанского освятили мы святое радостное свидание и в 8 часов расстались.
Вечер провели мы у В.М. Белозерского, моего соузника и соседа по каземату в 1847 году. У него

встретил я моих соизгнанников оренбургских — Сераковского, Станевича и Желяковского (Сову).
Радостная, веселая встреча. После сердечных речей и милых родных песен мы расстались.
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[1]

28 березня

...зашел в гостиницу Клея... — Цей готель містився приблизно там, де тепер готель

«Європейський» (Жур П. Шевченківський Петербург. — С 122).
...приехавшего из Москвы Григория Галагана. — Ґалаґан Григорій Павлович (1819 — 1888) —
український поміщик, один з діячів громадівського руху в Україні. Знайомство Шевченка з ним

відбулося у 40-х роках. Знову зустрілись вони в Москві після повернення Шевченка із заслання. Г.
П. Ґалаґан був запрошений на обід, влаштований Максимовичами.
...письмо Максимовича с его стихами... — Лист М. О. Максимовича від 27 березня 1858 р. (Листи
до Тараса Шевченка. — С. 116).
...записку на получение «Русской беседы»... — Йдеться про записку до петербурзької контори

журналу «Русская беседа» про доставку Шевченкові комплекту журналу за 1856, 1857 і перші місяці
1858 р.
...моего в Москве обретшегося «Еретика», т. е. «Яна Гуса»... — Чистовий автограф поеми

[2]«Єретик» у рукописному збірнику «Три літа» був вилучений у Шевченка під час арешту 1847
р. Після звільнення із заслання поет почав розшукувати свій твір. Від історика, бібліографа
та археографа Петра Івановича Бартенєва (1829 — 1912), можливо, під час обіду у М. О.
Максимовича 25 березня 1858 р., пощастило довідатись про список частини поеми (227 рядків),
що зберігалася в когось. Цю частину і одержав Шевченко від М. О. Максимовича через Г. П.
Ґалаґана 28 березня вже у Петербурзі. У листі до М. О. Максимовича від 5 квітня 1858 р. він

писав: «Подякуй за мене Бартеневу і попроси його, чи не дістане він де-небудь другу половину...»
Повністю поему вперше опубліковано у «Кобзарі» за редакцією В. М. Доманицького (СПб., 1907.
— С. 190-201).
...отправились мы к графине Н. И. Толстой. — Квартира віце-президента Академії мистецтв
Федора Петровича Толстого і його дружини Анастасії Іванівни була на першому поверсі Академії

мистецтв. Трьома вікнами вона виходила на набережну Неви, шістьома — на 3-ю лінію

Васильєвського острова (Жур П. Шевченківський Петербург. — С. 136).
Вечер провели мы у В. М. Белозерского... — Білозерський Василь Михайлович (1825 — 1899) —
один з організаторів Кирило-Мефодіївськог братства. Заарештований 1847 р., був відправлений
під наглядом на службу в Олонецьку губернію. У середині 50-х років повернувся до Петербурга.
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У 1861 — 1862 рр. редагував журнал «Основа». В. М. Білозерський мешкав у будинку принца

Ольденбурзького біля Круглого ринку.
Станевич Ян Фердинандович (1832 — 1904) — учасник польського національно-визвольнго руху.
Виключений 1850 р. з Дворянського полку з політичних мотивів і засланий рядовим до Окремого

Оренбурзького корпусу, служив у Оренбурзі, Ак-Мечеті. Одержав офіцерське звання, вчився разом
із 3. Сераковським в Академії Генерального штабу, а згодом був одним з його найближчих

соратників по революційному підпіллю перед повстанням 1863 р. Особисте знайомство Шевченка

і Я. Станевича відбулося в Оренбурзі восени 1850 р. Більше протягом заслання Шевченка вони

не зустрічалися.
Желіговський Едвард-Вітольд (1816 — 1864) — польський поет і перекладач; літературний

псевдонім — Антоній Сова. Літературну діяльність розпочав у Дерптському університеті, де
входив до складу таємної студентської організації. За драматичну поему «Йордан» (1846) у

січні 1851 р. був засланий до Петрозаводська, а згодом переведений в Оренбурзьку губернію.
Знайомство Шевченка і Е. Желіговського протягом усього періоду їхнього заслання було заочним.
Його ім’я часто зустрічається в Шевченковому листуванні. На початку 1857 р. Е. Желіговський

повернувся із заслання. Перша їхня зустріч відбулася 28 березня 1858 р. в Петербурзі. У 1860 р. Е.
Желіговський емігрував; жив в Італії, Швейцарії; помер у Женеві. Шевченко присвятив йому вірш

[3]«Подражаніє Едуарду Сові» (1859).

1. http://picasaweb.google.com.ua/izbornyk/518571861/photo#5175081636804365874

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev135.htm

3. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev2131.htm

2.3.80 «Три літа». 20-25 грудня 1845 р. В’юнище (2008-03-28 18:00)

20 грудня 1845 р., В’юнище

{ [1]Маленькій Мар’яні }

21 грудня 1845 р., В’юнище

{ [2]«Минають дні, минають ночі...» }

22 грудня 1845 р., В’юнище.

{ [3]Три літа }

25 грудня 1845 р., Переяслав.

{ [4]«Як умру, то поховайте...» }

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev143.htm

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev144.htm

3. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev145.htm

4. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev146.htm
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2.3.81 (2008-03-29 06:00)

[1]Кониський О. Я. Тарас Шевченко-Грушівський: Хроніка його життя [Під час перебування на

Україні (1845—1847), стор. 17]

У В’юнищах недуг так розходився, що поет мусив спинитися тут. Здається, що тут він просидів

трохи чи не два тижні: у В’юнищах він 14-го грудня скінчив «Кавказ», а 17-го грудня, як бачимо з
дати, написав « Холодний Яр».«Кавказ » стає нам новим свідком зросту і розширення ідеалів

Шевченка: бачимо, що Тарасова муза, ширяючи високо поверх Кавказьких гір, вболіває за

зневолених людей, до якої б народності вони не належали. Воля чоловіка, братолюбіє людей,
положені на грунті національному, — от що стає, між іншим, ідеалом Шевченка. Поет тяжко

вболіває, що українці примушені були воювати вольний народ Кавказьких гір і заганяти його в

кошару неволі. Згадавши про свого приятеля графа де Бальмена, убитого на Кавказі, Шевченко

тужить, що його загнали воювати черкесів і не за Україну, «а за її ката проливати кров добру, не
чорну!»Не можна було Шевченкові не почути образи українському патріотизмові з того, що вольнії
колись діти України, вольні козаки чорноморські, під проводом такого патріота, як Кухаренко,
мусили йти нівечити волю черкесів на користь неволі й деспотизму. Поет справедливо вболіває,
що де Бальмену «довелося пить з московської чаші московську отруту».
Природою і долею кавказького народу Шевченко заінтересовався геть раніш; певна річ, спершу з
оповідань Кухаренка, коли останній приїздив до Петербурга. Потім, коли Чужбинський вернувся

з Кавказу, Тарас багацько розпитував у його про життя і побут черкесів, про природу Кавказу
347, і серце, і душа поета переймалися скорботними думками про долю вольнолюбних гірників.
Коли недуг приковав Тараса до ліжка у В’юнищах, йому, згадуючи картини життя на зневоленій

Україні, не можна було не перелетіти думками на Чорномор’я і на Кавказ! Скорботним сльозам

за зрабований «чурек і саклю» не можна було не вилитися разом з слізьми за долю України,
за долю цілої Росії, де ...Сибір неісходима, А тюрм, а люду! що й казать! Од молдованина аж

до фінна На всіх язиках все мовчить, Бо благоденствує... Не скажу, чи довго Шевченко хоровав

у В’юнищах. Звідтіль він поїхав в Яготин 348. Переїзд сей стався, в усякому разі, після 17-го
грудня. Перечитавши ті твори, що написав Тарас у В’юнищах, легко зрозуміти потребу душі поета
— спочити, потребу якої-небудь розваги, аби б вона розвіяла-розважила його тяжке становище

духове. В тих творах бачимо і чуємо, що кожне слово тхне кервавими слізьми за чоловіка; з

кожного слова дише глибокою любов’ю до України, взагалі до людей зневолених; з кожного слова
поета плине палке, чисте бажання людям волі, світу і добробуту. Я бачу, які пекельні муки буяли в
серці поета в ту хвилину, коли слаба з недугу рука його виводила: А тим часом перевертні Нехай

підростають, Та поможуть москалеві Господарювати, Та з матері полатану Сорочку здіймати!
Помагайте, недолюдки, Матір катувати... Де ж було Шевченкові знайти місце для спочинку?
Недолюдки кишіли комашнею навкруги. Нарешті близилися Різдвяні свята: натурально було

бажати провести їх серед веселого товариства; а в Яготині стояла ще журба, ще не минув рік

після смерті князя Миколи. Тарас тямив, що і Закревський — недолюдок; але він тямив, як се
свідчить нам і Чужбинський, що недолюдок Закревський став трохи не янголом, як прирівняти
його до Лукашевича, до Родзянки і т. ін. «дітей України»... «В гостинному домі Закревських, —
каже нам Чужбинський 349, — Шевченко був своїм, був наче у себе в господі». Тим-то з Яготина
він поїхав до Закревських. 347 Воспоминания... — С. [14]. 348 Киев[ский] телегр[аф]. — 1875. —
№ 25. 349 Воспоминания. — С. 14 — 17. Коментар У В’юнищах ... він просидів трохи чи не

два тижні ... 14-го грудня скінчив «Кавказ»... — У зв’язку з ремонтом будинку Козачковського

у Переяславі Шевченко на початку грудня переїхав у с. В’юнище до С. Самойлова, де жив і

працював до 27 грудня, коли повернувся до Переяслава. 14 грудня — дата закінчення поеми [2]«І
мертвим, і живим...»; [3]«Кавказ» же завершений 18 листопада в Переяславі. У Переяславі поет

зустрів свята. «А тим часом перевертні // Нехай підростають...» — рядки з поезії [4]«Розрита
могила», написаної 9 жовтня 1843 р. в Березані. ...з Яготина він поїхав до Закревських. — З

Яготина Шевченко поїхав на традиційне свято 12 січня 1846 р. у Мосівку, а звідти — в Березову

Рудку до Закревських. [5]Попередня [6]Наступна
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1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/4899.html

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev140.htm

3. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev139.htm

4. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev124.htm

5. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/194254.html

6. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/199155.html

2.3.82 29 березня 1858 року (2008-03-29 12:00)

29 [марта]

В 10 часов утра явился я казанским сиротой к правителю канцелярии обер-полицеймейстера,
к земляку моему И. Н. Мокрицкому. Он принял меня полуофициально, полуфамильярно.
Старое знакомство сказалося в скобках. В заключение он мне посоветовал сбрить бороду, чтобы
не произвести неприятного впечатления на его патрона графа Шувалова, к которому я должен

явиться как главному моему на[д]зирателю.
От Мокрицкого я опять пошел гранить уже высушенную мостовую и упражнялся в сем хитром

ногодельи до 12-ти часов, а в 12 часов с М. Лазаревским поехали к Василю Лазаревскому. На
удивление симпатические люди эти прекрасные братья Лазаревские, и все ше[с]ть братьев как

один замечательная редкость. Василь принял меня как давно невиданного своего друга. А мы с

ним в первый раз в жизни встречаемся. От земляк, так земляк!
Вечером отправились мы в цирк-театр смотреть и слушать живописную лекцию геологии

профессора Роде. Лекция мироздания прекрасна. И астрономические картины почти не лишни,
но к чему эти аляповатые суздальские виды городов и зданий, оскорбляющих искусство? И к чему

эти живые вертящиеся ситцевые узоры, оскорбляющие науку? Странно! А еще более странно то,
что публика рукоплещет этой балаганной пошлости. Толпа. Да еще столичная толпа!

29 березня

Мокрицький Іван Миколайович (1822 р.) — управитель канцелярії петербурзького обер-
поліцмейстера, брат художника А. М. Мокрицького. Шевченко познайомився з І. М. Мокрицьким

1844 р. у Петербурзі, підтримував з ним добрі взаємини.
...на его патрона графа Шувалова, к которому я должен явиться как главному моему

на[д]зирателю. — Шувалов Петро Андрійович (1827 — 1889) — петербурзький обер-поліцмейстер
(1857 — 1860), пізніше — директор департаменту загальних справ, начальник штабу корпусу

жандармів, керуючий III відділом.
Лазаревський Василь Матвійович (1817 — 1890) — російський письменник і перекладач, старший
з братів Лазаревських. У 1847 — 1848 рр. служив чиновником особливих доручень при

голові Оренбурзької прикордонної комісії, а в червні 1848 р. був переведений до канцелярії

петербурзького цивільного губернатора. Згодом — член ради при міністрі внутрішніх справ і

Головного управління в справах друку; відомий також як перекладач У. Шекспіра. Листувався з

Шевченком, матеріально допомагав йому. Особисте знайомство Шевченка з В. М. Лазаревським
відбулося 29 березня 1848 р.
...все ше[с]ть братьев как один замечательная редкость. — У щоденнику названі чотири з них:
Михайло, Федір, Яків, Василь. Шевченко знав і молодших — Олександра та Івана, тоді студентів
Петербурзького університету.
...отправились мы в цирк-театр... — У 1849 р. в Петербурзі був відкритий перший казенний

(імператорський) цирк з широкою програмою вистав: від власне циркових до театральних,
концертних і навіть лекційних з ілюстраціями типу ілюзіону. Будівля згоріла 1859 р.; на її місці
споруджено Театр опери і балету.
...смотреть и слушать живописную лекцию геологии профессора Роде. — Професор В. М.
Роде був відомим популяризатором науки. Тут йдеться про лекцію «Оптичні картини до історії
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утворення земної кори», схарактеризовану одним із слухачів як «представление в 40 картинах,
которые изображают постепенное развитие земной поверхности до ее нынешнего состояния»
(Голос минувшего. — 1915. — № 11. — С. 199), останню з лекцій, підготовлених В. М. Роде. На
вимогу петербурзького митрополита Григорія проведення лекцій було заборонено, на що О. І.
Герцен відгукнувся в «Колоколі» (1858. — № 17) заміткою «Архипастырское рвение о мраке». На
смерть митрополита Григорія Шевченко написав сатиричний вірш «Умре муж велій в власяниці...»
(1860).

Варіанти:
отправились мы в цирк-театр смотреть / отправились мы см[отреть]

2.3.83 Запис у касовій книзі археографічної комісії. 31 грудня 1845 р. (2008-03-29 18:00)

ЗАПИС У КАСОВІЙ КНИЗІ КИЇВСЬКОЇ АРХЕОГРАФІЧНОЇ КОМІСІЇ ПРО ВИПЛАТУ Т. Г.
ШЕВЧЕНКОВІ УТРИМАННЯ ЗА ГРУДЕНЬ 1845 р.

31 грудня 1845. Київ

Уплачено художнику Академии Тарасу Шевченку по журналу Временной комиссии, состоявшемуся
декабря 10 текущего года, утвержденному киевским военным, подольским и волынским генерал-
губернатором, в звании сотрудника Комиссии с 10 по 31 декабря восемь рублей восемьдесят пять
с половиной копеек серебром.
Оные деньги восемь рублей восемьдесят пять с половиною копеек серебром получил Шевченко.

Примітки

Подається за першодруком у збірнику: Пам’яті Т. Г. Шевченка. — С. 558. Рукопис невідомої

особи. Підпис на документі належить Шевченкові.
Вперше введено до зібрання творів у виданні: Шевченко Т. Повне зібр. творів: У 10 т. — К., 1957.
— Т. 6. — С. 237.
Розписка знаходилася в прибутково-видаткові книзі Київської археографічної комісії за 1845 р. До
Другої світової війни ця книга зберігалася в Київському центральному архіві давніх актів.
Починаючи з 10 грудня 1845 р. Шевченко одержував від комісії щомісячно 12 крб. 50 коп. сріблом.

2.3.84 (2008-03-30 06:00)

[1]Кониський О. Я. Тарас Шевченко-Грушівський: Хроніка його життя [Під час перебування на

Україні (1845—1847), стор. 18]

Того часу, себто на Різдвяні свята р. 1845 і з початку р. 1846, до Закревських хоч і приїздили

декотрі з поклонників Бахуса і справляли знамениті свята «мочемордія», але ж Шевченко не

раз у раз гуртовався до них, частіш і зовсім не приставав, уникав того товариства. Він більш
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перебував в жіночому товаристві; воно його більш вабило до себе. В гостинному покою пані

Закревської Тарас поринав або в веселу розмову жіноцтва, або в прекрасну гру на роялі і співи

самої Закревської і її гостей; а то й сам своїм гучним оксамитовим голосом співав українські пісні

журливі. В такі години з товариства жіночого поклонники Бахуса жадним чином не спроможні

були вирвати Тараса. Навпаки: «мочеморди» мусили самі приходити вже до жіночого товариства
і просиджували тут геть за північ. Одного разу Закревські з своїми гостями поїхали верстов за

десять до своїх кревняків. Там пані Закревська, розповідає Чужбинський, чудесно грала на роялі

Шопенові твори. Шевченко був того вечора веселим і говірким. Звичайно, веселому в товаристві
час швидко йде. Не помітили, як спізнилися. Тим часом розпочиналася хуртовина. Одначе на

те, ні на пізню годину товариство Закревських не звернуло уваги і опівночі поїхали до господи.
Небавом після виїзду розходилася страшенна низова фуга: вітер зривав сніг з землі, підносив
його вгору, крутив його всіми сторонами, та, виючи і голосячи, носився над землею. Коні спершу
добре бігли, але небавом кучер помітив, що збилися з дороги. Хотіли вертати назад, та ба! ніхто
не тямив, в яку руку треба брати назад; вітер крутився і мінявся, виючи то з сього, то з того

боку. Жіноцтво, своїм звичаєм, переполошилось. То була саме така пора (з початку січня),.коли
голодна вовковня тиняється по степу. Що ж його діяти? Вже ж не стоять під фугою. Відважилися
їхати навмання, сподіваючись, що кудись-таки та приїдуть, до якого-будь житла та приб’ються.
Підпилий Закревський їхав окремо в кибитці, спав собі, нічого не чув, нічого не бачив. Ідуть,
а хуртовина все більшає. Шевченко радив привернути до першої, яка зустрінеться, скирти сіна,
розвести багаття та й грітися до світу. Жіноцтво на се не згодилося і казало їхати далі на око.
Минула північ; шляху нема, вітер реве, замітаючи сніг. Шевченко, щоб підбадьорити товариство,
завів «Ой не шуми, луже», а за ним і всі останні, але ж вітер ревів ще більш і не давав співати.
Нарешті так закурило, що коні стали. Сани загрузли в замет: треба було злазити з саней й та

вирятувати їх. Вирятовали. «А що, Тарасе? — спитав Чужбинський. — Не гаразд?» А Тарасові

байдуже; не вважає він на хуртовину та своїм гучним голосом виводить:

Ой которі поспішали,
Ті у Січі зимовали,
А которі зіставали,
Ті у степу пропадали.

Жіноцтво з переполоху починало перейматися розпукою, і Тарасові треба було ужити великої праці
і вмілості, щоб заспокоїти перелякане жіноцтво. Скінчивши пісню, він почав імпровізувати вірші,
але вітер так квилив, що квиління його покривало вірші і не давало їх чути... Нарешті помітили,
що ген-ген в степу огонь блимає. Зраділи гаразд; значить, житло чиєсь недалеко; бери на огонь.
Справді, небавом вибилися на великий київський шлях і прибилися до заїзду. Тут розжилися на

самовар та й чаювали до світу. Того саме часу, як Шевченко з В’юнищ перебрався на Різдвяні свята

р. 1845 до Закревських, княжна Варвара Рєпніна прислала до його звістку, що вона примірковала
щось на користь Тарасових братів. (Лист княжни з тією звісткою відібрано у Шевченка під

час ревізії і арешту; він і досі є в архіві колишнього «III отделения») 350. Не знати, що саме

примірковала княжна; може, вона гадала збирати гроші на викуп з кріпацтва Тарасових братів.
Та ледві чи так; бо, можна гадати, що за викуп їх Енгельгардт не загнув би більш того, скільки
взяв за Тараса, а такі гроші княжні зібрати було б не трудно. Не кажучи вже про власні достатки
Рєпніних, приятелями у неї були такі дуки, як Тарновський, Галаган, Борковський, Лизогуби і

інш. Видавали вони з кишені по кільки тисячів на балі, і коли б вони справді бажали визволити

Шевченкових братів з кріпацтва, так чи трудно ж би було кожному з них вийняти з кишені сотню

чи дві карбованців... 350 Матеріали архіву «III отделения» (пізніше — Департаменту поліції) були
вилучені й опубліковані у 1906 — 1907 рр. — Ред. Коментар ...княжна Варвара Рєпніна прислала
до його звістку... — Мовиться про [2]лист В. Рєпніної від 9 грудня 1845 р. з Яготина. (Листи до

Т. Г. Шевченка, с. 48). [3]Попередня [4]Наступна

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/4899.html

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/195866.html

3. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/198295.html
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4. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/199642.html

2.3.85 30 березня 1858 року (2008-03-30 12:00)

30 [марта]

Заказал фотографический портрет в шапке и тулупе для М. А. Дороховой. Искал квартиру Бабста
и не нашел. Жаль. Несмотря на возмутительную погоду, прошел на Васильевский остров, зашел
к художнику Лаврову и от него узнал о смерти Павла Петровского. Отвратительная новость.
Бедная старуха мать, она не переживет этой страшной новости.
Вечером графиня Н[астасья] И[вановна] представила меня своим знакомым, собравшимся у нее
в этот вечер порядочной толпою. Они приветствовали меня как давно ожиданного и дорогого

гостя. Спасибо им. Боюся, как бы мне не сделаться модной фигурой в Питере. А на то похоже.

30 березня

Заказал фотографический портрет... — Шевченко сфотографувався у шапці й кожусі в студії

відомого петербурзького фотографа Деньєра Андрія Івановича (Генріха-Йоганна; 1820 — 1892), з
яким навчався в Академії мистецтв у К. П. Брюллова. Ця фотографія 1860 р. була [1]використана
Шевченком для автопортрета (офорта).
Искал квартиру Бабста... — Вірогідно, мається на увазі московський знайомий поета І. К. Бабст,
який тоді перебував у Петербурзі.
...зашел к художнику Лаврову... — Лавров Микола Андрійович (1820 — 1875) — художник-
портретист, товариш Шевченка по Академії мистецтв і по майстерні К. П. Брюллова; з 1849
р. — академік живопису. Жив із родиною на Васильєвському острові у 3-му кварталі, в будинку
Балашова; тепер це будинок № 18 по Набережній Малої Неви {Жур П. Шевченківський Петербург.
— С. 175).
...от него узнал о смерти Павла Петровского. — П. С. Петровського Шевченко згадував у

Нижньому Новгороді. Його сестра Петровська Параска Степанівна (1825 — 1902) була дружиною
М. А. Лаврова.
...представила меня своим знакомым... — про цей вечір та інші зустрічі у родині Толстих писала

їхня дочка-художниця К. Ф. Юнге (див.: Юнге Е. Ф. Воспоминания. — СПб.: Сфинкс, 1913).

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev10062.htm

2.3.86 (2008-03-30 18:00)

[1]Кониський О. Я. Тарас Шевченко-Грушівський: Хроніка його життя [Під час перебування на

Україні (1845—1847), стор. 19]

Посилаючи до Тараса дві книжки «Отечествен[ных] записок», княжна переказує, що приятелька

її і Шевченка Глафіра Псьолівна засватана за Борковського. Княжна вболіває, що Шевченко «так
легкодушно відцурався доброго діла на користь кревних своїх. Жаль їх, каже княжна, і соромно
мені перед тими, кого я притягла до сієї справи. Але те вже добре, що ви маєте тепер роботу. Час
вже відцуратися вам не поезії, а того, що ви називаєте життям поетичним» 351. Я певен, що під
«роботою» княжна розуміла ніщо більш, як не працю Шевченка в київській комісії, а «поетичне
життя», на мою думку, було — «мочемордіє». Трудно мені згодитися з професором Миколою

Стороженком 352, що оте «добре діло на користь кревних» — було збирання грошей на викуп
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останніх з кріпацтва; вгорі я вже висловив потроху свій погляд, а тут додам ще, що, знаючи
глибочезну любов Шевченка до своїх кревних і скорб його про долю їх, не можна виобразити собі
такої причини, щоб примусила поета цуратися такого діла, що запомогло б поліпшенню соціально-
економічноо побуту його братів. А вже коли він справді таки відцурався тієї справи, коло якої

заходилася княжна Варвара Миколаївна, дак певна річ, що коли не в самій справі, то в заходах

коло неї було щось такого, що відтручало від них Шевченкову благородну душу. Ота поїздка з

Закревським і блукання серед степу в глупу ніч під час хуртовини, не минули Тарасові дурно.
Невигоєний до краю недуг, на який він хорував у В’юнищах, знов прокинувся і прокинувся вже

тифом. Нездужав він трохи чи не цілий місяць. Видужавши, Тарас поїхав в Ісківці до Чужбинського:
він був блідий, з обголеною головою, через що й носив на голові чорну шапочку оксамитову.
Се було перед масницею р. 1846. Знаючи, що Великдень того року був 7 квітня, можна без

помилки сказати, що в Ісківці він приїхав саме в половині лютого. Під час того недугу, каже
Чужбинський, Тарас написав багацько віршів 353. Одначе дати, визначені в «Кобзарі», сього не

показують. Мабуть, Чужбинський перемішав час недугу Тараса у В’юнищах в грудні р. 1845 з часом
недугу у Закревських. В усякому разі, до кінця р. 1845 або до самого початку р. 1846 належить

написання Шевченком свого заповіту: [2]«Як умру», бо що інше, як не тяжкий недуг, змогло б

викликати вірші такого змісту? 351 [3]Лист К. М. Рєпніної від 9 груд. 1845 р. — Киевская старина

— 1893. — Кн. [III — С. 462]. 352 Киевская старина. — 1893. — Кн. [III. — С. 461]. 353

Воспоминания. — С. 17 — і далі. [4]Попередня [5]Наступна

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/4899.html

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev146.htm

3. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/195866.html

4. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/199155.html

5. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/202079.html

2.3.87 «За що ми любимо Богдана?..» Середина 1845 — перша половина 1846 р.
(2008-03-31 06:00)

1846

середина 1845 — перша половина 1846 р.

За що ми любимо Богдана?
За те, що москалі його забули,
У дурні німчики обули

Великомудрого гетьмана.

[1]«За що ми любимо Богдана?..»

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev147.htm

2.3.88 31 березня 1858 року (2008-03-31 12:00)

31 [марта]

С художником Лукашевичем был в Эрмитаже. Новое здание Эрмитажа показалось мне не таким,
как я его воображал. Блеск и роскошь, а изящества мало. И в этом великолепном храме искусств

сильно напечаталась тяжелая казарменная лапа неудобозабываемого дрессированного медведя.
В три часа возвратился домой и под влиянием виденного привел себя в горизонтальное

положение, как вошел ко мне мой старый, незабытый, но из виду потерянный знакомый и щирый
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земляк Л. Н. Дзюбин. Вспомнили старину и отправилися в отель «Париж» обедать. После обеда
прошлись по Невскому и на сегоднишний день расстались.
Вечер провел у Семена.

31 березня

Лукашевич Микола Олексійович — знайомий Шевченка, офіцер у чині поручика, який відвідував

рисувальні класи Академії мистецтв водночас із Шевченком. Згодом М. О. Лукашевич служив

начальником декораційного і костюмерного управління театральної дирекції.
Новое здание Эрмитажа... — Новий Ермітаж будувався в 1839 — 1852 рр. за проектом Л. Кленце
під керівництвом і за творчою участю архітекторів В. П. Стасова і Н. Є. Єфимова.
...мой старый... знакомый... Л. Н. Дзюбин... — У записі в щоденнику від 16 квітня 1858 р.
Шевченко називає його «И. Н. Дзюбин*. Знайомий Шевченка ще з 40-х років. Згадується у листі
поета до М. М. Лазаревського від 20 грудня 1847 р. («Добряга чоловік...»). П. Жур, називаючи
його Іваном Львовичем, вважає, що це колишній студент Харківського університету (Жур П. Третя
зустріч. — К., 1970. — С. 34). Версія видається вірогідною, оскільки Шевченко у щоденнику

іноді по-різному називає тих самих осіб; інших біографічних відомостей про «Івана Львовича»
немає. Дзюбину Шевченко подарував [1]акварельний автопортрет, на якому той власноручно

написав: «Портрет Шевченко, написанный им самим в 1859 году, подарен мне покойным Тарасом

Григорьевичем, в память многолетней искренней между нами приязни. О взаимных наших

близких отношениях можно читать в составленных Шевченко Записках, напечатанных в журнале
„Основа“, 1861-го, если не ошибаюсь, года. И. Дзюбин».
Вечер провел у Семена. — Тобто у С. С. Гулака-Артемовського.

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev10048.htm

2.3.89 Розповідь М. Д. Корсун. 12 січня 1846 року (2008-03-31 18:00)

* *

12-го января 1844 года *, в день именин Т. Г. Волховской, в Мосевке было большое празднество,
съехалось более полутораста душ гостей, в числе их был и Тарас Григорьевич. Между прочими

увеселениями была устроена лотерея в пользу одной из присутствовавших, некоей Александры

Ивановны Шостки, или, как ее обыкновенно называли, Шосточки. Разыгрывался портрет этой

госпожи, писанный Шевченком, ...портрет же выиграла моя бабушка. Но, увы! одна ее знакомая,
некая Анна Корнеевна Огронович 1, двоюродная сестра Шосточки, после бесконечных просьб

просто вынудила подарить ей портрет. Рассказ М. Д. Корсун. С-ко 2, Из воспоминаний Марьи

Давыдовны Корсун, «Киевская старина», 1885, декабрь, стор. 719 — 720. [Див. [1]переклад повної
розповіді] * Дата помилкова; епізод цей відбувся у 1846 р. — Ред. 1 Огронович Ганна Корніївна

(1796 — 1875) — поміщиця хут. Саловка на Полтавщині, родичка М. Д. Корсун, знайома Т. Г.
Шевченка. 2 С-ко — один із Стороженків — братів Андрія Володимировича (народився у 1857)
або Миколи Володимировича (народився у 1862), внуків М. Д. Корсун. Обидва вони друкували

статті історичного, біографічного та побутового характеру в журналі «Киевская старина».

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/spog21.htm
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2.4 April

2.4.1 Із листа М. Маркевича до дружини. 19 січня 1846 року (2008-04-01 06:00)

* *

Вечером приехали в Мосевку. Первый, кто меня встретил — Григорий Степанович 1.
«Рекомендую вам нашего будущего Креза 2, у которого вы будете деньги занимать». Это были

первые его слова обо мне к нашим знакомым. «Пожалуйста, господа, — отвечал я, — я вас

всегда буду отправлять к моему казначею Гр. Степ. Тарновскому» — это озадачило твоего

дядюшку и в восторг привело всю компанию. Тут подошли к нам дамы на этот смех. Григ. Степ.
расчувствовался и начал рассказывать Анне Ивановне Закревской 3 о приеме, который ему всегда
делает Татьяна Густафьевна. В особенности нас растрогал его рассказ о двух розах, которые
Татьяна Густафьевна поставила возле его кровати. Эти розы были месячные и цвели прелестно;
Григ. Степ. так был очарован и тронут этим поступком милой хозяйки, что от удивления

у него слезы градом потекли. Каково было положение Анны Ивановны, чтобы в это время

смотреть на меня и не рассмеяться. Тут же я услышал комплимент себе от Закревской Марии

и кн. Кейкуатовой, они, не примечая, что я стою возле, разбирали наружности мужчин [...] Из

примечательных лиц по красоте была княгиня Кейкуатова, а по безобразию — ее муж. Кириаков
был прелестен; я познакомился с его зятем Петровским. Шевченко также был очень мил со

своими песнями. Но любопытнее других тебе покажется сама мадам Шосьтаке 4. Она замотала
церковные деньги, потом начала просить помощи у Закревских. Они подали идею разыграть в

Мосевке ее портрет в лотерею; Шевченко написал портрет необыкновенно схожий, составили 10
билетов по 1½ рубля серебром. Это заняло часа два... Потом разыграли, и Марья Давыдовна

Корсун 5 выиграла. Ты можешь вообразить, сколько смеху, сколько шуму это произвело в зале. Н.
А. Маркевич, Письмо к жене от 19. I 1846 г., Институт русской литературы (Пушкинский дом),
рукописный отдел, фонд 448, № 41. 1 Тарновський Григорій Степанович (помер у 1853 р.) —
поміщик, власник с Качанівки, Борзенського повіту, де бували Гоголь, Глінка, Шевченко, Забіла
та інші діячі культури. В 1839 р. з Тарновським Шевченка познайомив Штернберг, про що згадує
поет у повісті [1]«Художник». У повісті [2]«Музикант» Шевченко вивів кріпосника Тарновського

під ім’ям г. Арновського. 2 Крез — останній цар Лідії (Мала Азія) з династії Мермнадів (560 —
546 до н. е.); ім’я Креза стало синонімом багатства. 3 Закревська Ганна Іванівна (народилася у
1822 р.) — дружина Платона Олексійовича Закревського, поміщика с Березова Рудка. З Ганною

Закревською та її чоловіком Шевченко познайомився в 1843 р. на балу у Волховської, бував у них
в маєтку і написав їх портрети. 4 Шостка Олександра Іванівна — небагата дворянка. Вважають,
що портрет Шостки, виконаний Шевченком, загинув під час пожежі. 5 Корсун Марія Давидівна

(1812 — 1886) — поміщиця с Велика Круча, Пирятинського повіту, Полтавської губ., знайома Т.
Г. Шевченка.

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev402.htm

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev307.htm

2.4.2 1 квітня 1858 року (2008-04-01 12:00)

1 апреля

Обманывают и обманываются. Хорошо, если бы это случалось только первого апреля. Откуда
взял свое начало этот нелепый обычай?
Долго шлялся по Невскому проспекту без всякой цели. Потом прошел на Бассейную, нашел
квартиру Кокорева, а самого хозяина не нашел дома. Обедал у Белозерского. После обеда

получил записку от графини Н[астасьи] И[вановны] и вечером отправился к ней. Никакой

эк[с]тренности. Ей просто хотелося меня видеть. Доброе создание! К графине заехал Сошальский

и увез меня к имениннице землячке М[арье] С[тепановне]. Мы с нею не видалися с 1845 года.
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Едва заметно постарела. На удивление прочная землячка.

1 квітня

...нашел квартиру Кокорева... — Кокорев Василь Олександрович (1817 — 1889) — російський

підприємець, колекціонер, радник комерції, засновник Закаспійського торговельного товариства

(1857); розбагатів головним чином на горілчаних відкупах. Наприкінці 50-х років виступав як

публіцист, видавець, фінансував видання прогресивного сатиричного журналу «Искра» (1859 —
1873).
...заехал Сошальский... —Певних відомостей про цю особу немає, проте на підставі щоденникових
записів можна припустити, що це один із земляків поета, людина багата, можливо, К. Г. або Є.
Г. Розаліон-Сошальський з Куп’янська Харківської губернії.
...к имениннице землячке М[арье] С[тепановне]. — Кржисевич Марія Степанівна (дівоче прізвище
— Задорожна; 1824 — 1905) — племінниця поміщика Г. С Тарновського. Знайомство з нею

відбулося, мабуть, 1843 р. в Качанівці, садибі Г. С Тарновського. У Петербурзі Шевченко

намалював портрет М. С. Кржисевич.

2.4.3 Портрет Горленко (2008-04-01 18:00)

[1]

Портрет Горленко. Полотно, олія (44,8×37). [1846-1847].
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[2]

Також див.
http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7132.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev7132.htm
http://kobzar.univ.kiev.ua/draws/description/132.html

Відсутність авторського підпису та сліди реставрації, зробленої в манері, трохи відмінній від

почерку Шевченка, стали для окремих дослідників приводом до заперечення приналежності цього

портрета пензлю Шевченка.

1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/kh65g-0G_T6qgo0pV50Qbg?feat=embedwebsite

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7132.htm

2.4.4 Із споминок Афанасьєва-Чужбинського (2008-04-02 06:00)

* *

[...] Сошлись мы с Т. Г. теснее в 1846 г. Однажды неожиданно заехал он ко мне перед масленицей

— бледный и с обритою головою по случаю недавней горячки. Тогда он постоянно носил черную
бархатную шапочку. Я и не знал, что он больной в нескольких верстах лежал в П[ереяславском]
уезде. Во время болезни Шевченко написал много стихотворений. В этот и последний раз

он заехал ко мне в Исковцы с целью пригласить меня сопутствовать ему по Малороссии: он

располагал срисовать древнюю утварь по церквам и монастырям, а для меня какое бы то ни

было путешествие сделалось необходимостью. На этот раз мы рассчитывали ехать в Чернигов

на короткое время, а оттуда в Киев. Мы тотчас же составили план отправиться в Л[убны] на
ярмарку, потом посетить Нежин, дорогой для меня по воспоминаниям. В Л[убны] съехалось
много помещиков, приглашениям не было конца, но мы отделались и выехали прямо в Нежин,
который тоже развернулся на масленице. Но здесь я не могу не занести одного факта. В то время
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как в Пр[илуках] перепрягали нам лошадей— это было ночью— в соседней улице случился пожар.
Горела убогая лачужка. Народ сбегался, но тушили и помогали преимущественно евреи, потому
что в лачуге жил их единоверец. Мы прибежали на пожар в свою очередь, и Т. Г. бросился спасать
имущество погорельцев. Он наравне с другими выносил разный хлам и по окончании держал речь

к христианскому населению, которое как-то неохотно действовало на том основании, что «горел
жид». При всей нелюбви своей к этому племени, что не удивительно было тогда не только
в простом украинце, слышавшем еще от живых свидетелей о поступках евреев за Днепром, но
и в высших классах общества, Шевченко горячим словом упрекал предстоявших в равнодушии,
доказывая, что человек в нужде и беде, какой бы ни был нации, какую ни исповедывал бы религию,
делается нам самым близким братом.
Приезд Шевченка в Нежин не мог остаться тайною. Двери наши не затворялись; в особенности
нас посещали студенты и в числе их Н. В. Гербель 1, бывший тогда в последнем курсе. В четверг

мы отправились в собрание. Тут случилось маленькое происшествие. Кто-то из начальствующих
лиц не хотел было впустить Шевченка на том основании, что последний был в бархатной шапочке,
но щекотливому сему мужу объяснили, что Т. Г., в каком бы ни был костюме, делал честь своим
посещением. Поэт много смеялся этому приключению. На другой день мы все разъезжали по

гостям, и тогда же он написал Гербелю в альбом четыре стиха из одной своей пьесы: За думою
дума роєм вилітає, Одна давить душу, друга роздирає, А третяя тихо, тихесенько плаче, У самому

серці, може й бог не бачить *. * Уривок з поезії Шевченка «Гоголю». — Ред. Надобно сказать,
что Шевченко, кроме полнейшего бескорыстия, не любил и даже боялся всевозможных денежных
расчетов, и если ему случалось сходиться с кем-нибудь и быть некоторое время вместе, он отдавал
товарищу свои деньги и просил избавить его от всех житейских забот. Когда мы выехали из

Л[убен], он отдал мне свою кассу, которая, как и моя, была не в блистательном положении,
но при умеренной жизни нам должно было хватить денег по май месяц. Признаюсь, что я и

сам небольшой мастер обращаться с деньгами, но как-то более Шевченка боялся за истощение

наших средств, и потому, приняв на себя казначейскую обязанность, начал некоторым образом

скупиться, в особенности не выходить из бюджета, составленного на масляничные увеселения.
Тарас одобрил мой план, и мы жили довольно расчетливо по нашему крайнему разумению.
Как теперь помню, проснулись мы в субботу довольно рано, и пока не являлись гости и нам

не предстояло еще отправляться к знакомым, я хотел пойти в лавки купить некоторые припасы,
потому что мы решились выехать после бала в Чернигов и таким образом заключить масляницу.
Выходя из дому, я просил Шевченка приготовить чай. —Не хочеться мені уставать, — проговорил

он, — щось я утомився, так би й кабанував цілісінький день. Нехай приносять самовар, а

прийдеш сам і зробиш чаю. Я согласился и вышел. Возвращаюсь минут через двадцать. Т.
Г. был одет. За столом сидел какой-то юнкер, пил чай и подливал себе в стакан рому из

графинчика, поданного услужливым номерным. — От нам бог і гостя послав,: — сказал мне

Шевченко. Юнкер счел нужным мне отрекомендоваться. К нам часто являлись посетители, но
при взгляде на последнего у меня возникло какое-то темное подозрение, что посетитель этот

был привлечен не собственно желанием познакомиться с украинским поэтом, а с другой целью.
Но я старался быть как можно приветливее. Юнкер рассказал несколько анекдотов, давно уже

известных, и когда не оказалось более рому, он громко кликнул номерного, приказал подать

еще графинчик. Мне это не понравилось, и смущал меня не лишний полтинник, но перспектива
сообщества с неизвестным господином, который с окончанием второй порции рома мог сделаться

невыносимым. Напившись чаю, юнкер отозвал Шевченка в сторону и что-то шептал минуты

две, потом раскланялся и вышел. — Дай мені три карбованці (рубля), — сказал мне несмело

Тарас, смотря на меня со своей добродушной улыбкой, и по лицу видно было, что он готов

рассмеяться. — Вероятно, тому? — спросил я тихо, указывая на дверь. Он махнул рукою. Я достал

денег. Шевченко взял шапку и вышел. Возвратясь, он рассказал мне, что юнкер, войдя к нам

в № и отрекомендовавшись, признался ему, что проиграл казенные деньги и просил одолжить

ему пять рублей, не пополнив которых он мог ожидать больших неприятностей. Т. Г. по

мягкосердию тронулся его положением как молодого мальчика и обещал помочь, пригласив
напиться чаю. Но когда гость, осушив графинчик рому, потребовал другой, то, несмотря на это
похвальное служение Бахусу, Тарас решился уменьшить пожертвование и дал три рубля, примолви
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мне только шутливо, чтоб я не рассказал В. А. 3[акревско]му, который мог обидеться за такое

равнодушие к истинному мочемордию. Он никогда не отказывал просящим, и бывали времена,
когда у нас общий капитал понижался до нескольких гривен, Т. Г. брал всегда мелкую монету

для раздачи милостыни. Участие к нуждам и беде других приводило его иногда к самым

наивным сценам, и это еще более располагало каждого к его личности. Иногда, впрочем,
после наглого обмана, вытаскивавшего у него последние деньги, он сердился и давал слово быть
осмотрительнее; но какая-нибудь новая попрошайка, искусно скорченная мина, жалобный голос,
— и Тарас не выдерживал. Разумеется, уважая подобное направление, я никогда не говорил ему
об этом, потому что не производить же следствия — стоит или не стоит подать милостыню;
но многие знакомые из участия советовали Шевченку беречь свои финансы. — Я і сам знаю, —
отвечал он, — та нехай лучше тричі одурять мене, а все-таки учетверте подам тому, хто справді
не бачив може шматка хліба. Мы в Нежине не скучали, но, несмотря на всеобщее радушие,
на присутствие прелестной М. С. К[ромидиной], известной тогда красавицы в Малороссии,
кружившей всем головы, решились оставить город, в котором не было дела, и поселиться в

Чернигове, где имелись ввиду интересные древности. После бала, в субботу, полусонные выехали
мы из Нежина и прибыли на другой день под вечер в Чернигов. Надремавшись в дороге, мы уже

не ложились спать, а пообедав, отправились в благородное собрание, где с утра еще собрались на
folle journée [* Безумний день. — Ред.]. Нам чрезвычайно интересно было войти в общество, где
не предвиделось ни души знакомой, и Тараса в особенности занимала мысль — не пристанет ли

к нему кто-нибудь за шапочку. Никто, однако же, не пристал, я неожиданно встретил двух старых
товарищей, и скоро весть о Шевченке разошлась по зале. Но Т. Г., познакомясь с несколькими
своими почитателями, вскоре уехал, и они где-то провожали масляницу. Я оставался в собрании до

конца. Общество было не большое, но приятное, за исключением немногих личностей, которые
обыкновенно водятся во всех городах и служат необходимой принадлежностью каждого собрания.
На другой день я проснулся первый. Не думая будить товарища, сделал себе чаю и, не помню уже

отчего, мне пришла фантазия описать в стихах вчерашний бал, дав название цветов и растений

всему прекрасному полу. Когда проснулся Шевченко и я прочел ему свое стихотворение, оно
понравилось ему до того, что, заставив меня повторить, он тотчас же присел к столу, взял
карандаш и на полях сделал иллюстрации, сколько мог запомнить иную личность. Разумеется,
сходства не было, потому что в час времени не мог же он разглядеть незнакомых физиономий;
но было много комизма в фигурах иных растений, особенно смешно вышли — капуста, пион,
морковь и т. п. Т. Г. необыкновенно усердно занялся делом и принял его близко к сердцу.
— Ось знаєш що, — сказал он, — ось перепиши — лишень начисто і зостав мені більш місця

— я гарненько ілюструю. Пока он пил чай, я переписал стихотворение, а к обеду была готова

мастерская иллюстрация, которая долго сохранялась у меня, но в прошлом году утрачена вместе

с другими интересными для меня бумагами. Проведя вечер у новых знакомых, Шевченко на

другой день поехал в Троицкий монастырь 2 к преосвященному просить позволения срисовать

древнюю утварь, но скоро возвратился, получив разрешение приступить с четверга — не помню

уже вследствие какой причины. Нас посетили несколько человек, и один из них, заметив уголок
иллюстрированного бала, вытащил его из-под бумаг и, прежде чем я успел заметить это, начал
читать вслух. Скрываться не предстояло возможности. В стихотворении не имелось ничего

оскорбительного, а тем более не было выставлено ни одного имени, при том же в конце второй

недели мы собирались выехать из Чернигова, и волей-неволей нескольким человекам сделались

известными наши невинные проделки. Разумеется, все находили забавным, кое-что верным, в
особенности хвалили мастерской карандаш, и тут же мы узнали многие интересные подробности.
Т. Г. напомнил, однако же, посетителям украинскую пословицу «своя хата покришка», которой
есть равносильная и на русском: «из избы сору не выносить». Нам дали слово. Под вечер

к нам заехал один из этих господ и убедительно начал просить позволения взять на полчаса

листок с тем, что кроме его жены никто не увидит. Мы подумали; потом, решив, что нам, как
перелетным птицам, через несколько дней приходилось оставить город, может быть, и навсегда,
рискнули исполнить желание доброго человека, показавшего такое расположение и хлопотавшего
об облегчении приступа к занятиям дляШевченка. Я отдал листок. — А він збреше, — сказал мне

Тарас по уходе посетителя, — не самій тільки жінці він його покаже... Та дарма! Действительно,
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он не ошибся. Листок был возвращен нам уже на другой день, побывав в нескольких домах

и произведя противоположные эффекты, как и надо было ожидать. О последствиях мы скоро

были извещены, и Т. Г. так смеялся, как я редко помню. — Буде тобі, — говорил он

мне, — як розходяться морква та капуста. Надобно же было случиться, что в Чернигове, во-
первых, нашлось довольно древностей, которые нужно было срисовать, во-вторых, Шевченко

получил просьбу снять несколько портретов. Таким образом, неожиданно остались мы в городе,
в котором по нескромности одного индивидуума часть общества была вооружена против нас, и
хотя, повторяю, ни в стихотворении, ни в иллюстрации не было ничего оскорбительного, однако
положение наше не могло назваться спокойным, если принять во внимание, что в небольшом

городе все общество постоянно собиралось вместе. Сперва мы решились было жить анахоретами,
но приглашения были так искренны и в некоторых домах принимали нас так радушно, что,
очертя голову, мы начали появляться в черниговском свете. В двух домах в особенности часто

собирались — у губернатора и губ. предводителя 3, где нас окружали всевозможным вниманием

и где действительно радушие и безцеремонный прием всех и каждого были первым и главным

условием. Небольшой кружок был оживлен присутствием приезжего из Петербурга кн. У-
ва *, который умел расшевелить провинциальное общество, и вечера проходили чрезвычайно

приятно. Предоставляю читателю судить о положении нашем с Шевченком, когда волей-неволей,
представленные некоторым из цветков и растений, игравших не блистательную роль в нашем

иллюстрированном стихотворении, мы должны были играть с ними в petits jeux ** и выдерживать
легкие намеки не весьма приятного для нас свойства. Это было однако ж ничего; но нам жутко

пришлось от двух сестер, которых назвал я тепличными высокомерными розами и которые, к
стыду моему, оказались милыми и образованными девушками. Обладая тактом и по совету

матери, они не только не показывали вида недовольства от нашей шутки, напротив, обращались
с нами ласково и с необыкновенной любезностью. Возвратясь как-то домой с одного очень

приятного вечера, Шевченко начал, не раздеваясь, молча ходить по комнате и на вопрос мой

— что с ним? отвечал: — Лучше б ці дівчата вилаяли нас на всі боки. И мы после небольшого

совещания решились ехать к этому семейству и чистосердечно покаяться в своем прегрешении.
Но по странному настроению судьбы мать этого семейства предупредила нас и прислала просить

Тараса и меня приехать к ней запросто обедать. * Можливо, один з князів Урусових. — Ред.
** Маленькі ігри — фанти тощо. — Ред. Шевченко получил заказы сделать портреты обеих

барышень, и всенеприязненные отношения были кончены. В это же время познакомился с нами

и бывал у нас С. С. Громека 4, тогда еще подпоручик какого-то пехотного полка. Окончив

занятие в Чернигове, Т. Г. уезжал к дружески знакомому семейству Л[изогубов] в Седнев, где и
работал, а я оставался в Чернигове и собирал по окружностям этнографические заметки. Потом
я заболел. Шевченко приехал и прожил со мною, пока мне сделалось лучше. Тогда же он снял

с меня превосходный портрет карандашей и снова отправился в Седнев, а я после Фоминой *
уезжал в Киев. У меня в тетради осталась песня, написанная его рукою [...] Вот так вылилась

она у Шевченка: Не женися на багатій, Бо вижене з хати, Не женися й на убогій, Бо не будеш

спати. Оженись на вольній волі На козацькій долі — Яка буде, така й буде — Чи гола, то й

гола. Та ніхто не докучає І не розважає, Чого болить і де болить, Ніхто не спитає... Удвох,
кажуть, і плакати Мов легше неначе, — Не потурай! Легше плакать, Як ніхто не бачить. А.
Чужбинский, Воспоминания о Т. Г. Шевченке, стор. 17 — 25. [Див. [1]переклад] * Релігійне свято
на день апостола Хоми. — Ред. 1 Гербель Микола Васильович (1827 — 1883) — російський поет,
перекладач і видавець. Йому належить перший друкований переклад російською мовою поезії

Шевченка «Думка» (Нащо мені чорні брови). У 1860 р. під редакцією Гербеля вийшов «Кобзарь»
російською мовою. Примірник цього «Кобзаря» з автографом Гербель подарував Шевченкові.
2 Троїцький або Троїцько-Іллінський монастир — пам’ятка архітектури XII ст. (Чернігів), якою
зацікавився Шевченко і за дозволом архієпіскопа Павла намалював її внутрішній вигляд. 3 Гессе

Павло Іванович (1801 — 1880) — генерал-лейтенант, до 1855 р. чернігівський губернатор, пізніше
— київський цивільний губернатор. Чернігівським губернським предводителем дворян з 1839
по 1847 р. був полковник у відставці Ладомирський Василь Миколайович. 4 Громека Степан

Степанович (1823 — 1877) — жандармський офіцер, з 1850 р. столоначальник міністерства

внутрішніх справ. Виступав на сторінках журналів з статтями ліберального, пізніше реакційного
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характеру.

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/spog24.htm

2.4.5 2 квітня 1858 року (2008-04-02 12:00)

2 [апреля]

В первом часу Сошальский повез меня к землячке Ю. В. Смирновой. Я знал ее наивной, милой
институткой в 1845 году. А теперь черт знает что. Претензия на барыню, а в самом деле и на

порядочную горничную не похожа. От Смирновой заехали к Градовичу. Тоже старый знакомый.
От Градовича зашел я уже без Сошальского в Палкин трактир, пообедал и отправился домой.
Вечером в цирке-театре смотрел и слушал «Бронзового коня». Великолепная постановка и больше
ничего. Один старик Петров и Семен со славою поддержали «Бронзового коня». А прочее чепуха.

2 квітня

...к землячке Ю. В. Смирновой. — Юлія Василівна Смирнова — двоюрідна племінниця Г. С

Тарновського.
Градович Едуард Олександрович — лікар Олександринської жіночої лікарні в Петербурзі. У

40-х роках жив в Україні, був прилуцьким і лохвицьким повітовим лікарем; тоді, ймовірно, і

познайомився з ним Шевченко.
...Палкин трактир... — Ресторан «Палкін» містився на перехресті Невського, Литейного і

Володимирського проспектів.
...смотрел и слушал «Бронзового коня». — Популярну комічну оперу французького композитора

Даніеля-Франсуа-Еспрі Обера (1782 — 1871).
Один старик Петров... — Петров Йосип Опанасович (1806 — 1878) — російський оперний співак

(бас). У 1830 — 1878 рр. співав на сцені Петербурзького оперного театру, був першим виконавцем

партій Сусаніна і Руслана в операх М. І. Глинки. В опері «Бронзовий кінь» виконував роль

мандарина Теін-сінга, який літав у повітрі на коні. Шевченко [1]познайомився зі співаком ще в

1840 р. і потоваришував з ним після повернення із заслання, любив і цінував як актора.

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/litop03.htm#r1840

2.4.6 (2008-04-02 18:00)

[1]Кониський О. Я. Тарас Шевченко-Грушівський: Хроніка його життя [Під час перебування на

Україні (1845—1847), стор. 20]

V

До Чужбинського в Ісківці Тарас приїхав, щоб покликати його подорожувати в гурті з ним

по Полтавщині і по Чернігівщині, та, подорожуючи, поробити малюнки з останків історичної

старовини по церквах і по монастирях. Гадали вони поїхати через Лубни та через Ніжин на

короткий час до Чернігова, а звідтіль до Києва. Рушили. Тоді саме в Лубнах був ярмарок: до

міста наїхала сила панства і одно перед другим кликало до себе наших подорожніх. Але останні
чомусь не схотіли їздити по панах і рушили на Ніжин через Пирятин і Прилуку (від Лубен до

Прилуки 85 верстов, від Прилуки до Ніжина — 65).
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Переїздити через Прилуку довелося серед ночі. В Прилуці тоді саме трапилася одна лиха пригода,
що дає нам помітити ще раз благороднішу рису в характері Шевченка. Зайнялася і горіла убога

хатина якихсь жидів. Шевченко і Чужбинський кинулися на пожежу. Виноситися і гасити помагали
переважно жиди; християни якось мляво бралися запомагати. Шевченко кинувся виносити з

горілої хати жидівське добро. А коли скінчилася пожежа, він став дорікати християнам за їх

млявість і жваво доводив їм, що людина в нещасті та в біді, хто б вона не була з національності і
з релігії, кожному з нас повинна бути найближчим братом.
Була саме масниця, коли наші подорожні приїхали до Ніжина. Ніжин — місто невеличке. На

той час воно було осередком освіти задля Чернігівщини і для північно-західної Полтавщини. Тут
пишався тоді Безбородьків ліцей. Хоч рука царя Миколи і приголомшила ліцей, а проте все ж він

притягував до себе лівобережну молодіж і надавав Ніжину значної ваги. Опріч ліцея, у Ніжині
була гімназія, дві чотирикласових і кільки однокласових шкіл. Се вже робило Ніжин містом

інтелігентним. До того ж за Ніжином була добра минувшина історична, найпаче крамарська,
через що серед людності його було доволі людей з достатками: між ніжинськими греками були

багатирі, навіть міліонники 354. Коли Шевченко і Чужбинський (останній до того ж і годованець

Ніжинського ліцея) приїхали в Ніжин, дак про приїзд їх зараз залунала чутка по місту і «двері нашої
кватири, — розповідає Чужбинський, — не зачинялися найпаче від студентів: між ними тоді ще

був і відомий потім перекладник творів Шекспіра, Шіллера, Гете, Шевченка і ін. — Микола

Гербель». В четвер на масниці у ніжинському клубі (казино) був баль. Тарас і Чужбинський пішли
на баль. Один з старшини клубної, побачивши, що у Шевченка на голові шапочка, і не відаючи,
хто він такий, чию голову вкриває та шапочка, не хотів пустити його на баль. Але ж суворому

старшині зараз з’ясовали, що шапочка вкриває голову генія України і в якому б убранні не був

Шевченко, він, зайшовши до клубу, робить останньому честь і шанобу. Звісно, поетові й на думку
не спало гніватися на таку пригоду; він вельми сміявся з неї. Вітали Шевченка ніжинці дуже добре,
найпаче молодіж під проводом Гербеля. Гербелеві вія написав тоді в альбомі оці вірші: За думою
дума роєм вилітає, Одна давить душу, друга роздирає, А третяя тихо, тихесенько плаче У самому

серці, може, й Бог не бачить. 354 Коли властиво осаджено Ніжин — запевне невідомо; думають,
що вже в XI віці Ніжин існував. За Хмельницького у Ніжині був вже магістрат; місто кермовалося
правом магдебурзьким. Хмельницький організовав Ніжинський полк; між полковниками сього

полку стріваємо видатних діячів українських, як Сухиня, Золотаренки. Ваги крамарської Ніжину

надавали найпаче греки. Богдан, уважаючи на ту користь, якої можна надбати з крамарства

греків, універсалами 2 мая і 16 червня р. 1657 надав ніжинським грекам значних вільгот і навіть

автономії, скасованої вже за нашого часу, нещодавно. Богдан не помилився: небавом Ніжин

зробився головним крамарським містом на Україні, осередком торгу крамом далекої Азії і Західної

Європи. Крамарство, а через те і стосунки з народами Західної Європи сприяли розросту Ніжина,
оздобі його добрими будівлями і церквами і, нарешті, культурі й освіті його людності. З початку
XIX в. у Ніжині коштом Безбородьків заведено спершу гімназію, а небавом і ліцей. З Ніжином

або з його ліцеєм навіки зрослися наймення таких людей, як Степан Яворський, Прокопович,
Григорій (потім в черцях Юрій) Кониський, Орлай, Гоголь, Гребінка, Гербель, Глібів і ін. Таким
чином, з початку рр. 40 нашого віку Ніжин було місто торгове, замітне, інтелігентне, з добрими
традиціями рідного краю. Коментар Тоді саме в Лубнах був ярмарок... — Це був Сиропусний,
або Маслянський, ярмарок, що відкрився 17 лютого 1846 р. (П. Жур. Дума про Огонь, с. 187).
[2]Попередня [3]Наступна

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/4899.html

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/199642.html

3. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/202478.html

2.4.7 (2008-04-03 06:00)

[1]Кониський О. Я. Тарас Шевченко-Грушівський: Хроніка його життя [Під час перебування на

Україні (1845—1847), стор. 21]
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Виїздячи з Лубен, Шевченко гроші свої віддав Чужбинському, просячи його хазяйнувати в дорозі,
сам він не вмів, каже Чужбинський, орудувати грішми; був занадто безкорисним і не любив

грошових рахунків; а коли з ким сприятелився і жив з ним якийсь час укупі, дак віддавав товаришеві
свої гроші і прохав господарювати. Так він зробив і тепер. Грошей в обох їх було не густо: а

проте, живучи обережно, — на місяць би стало на прожиток. Тим-то Чужбинський, ведучи дорожну
господарку, озирався, щоб не перехлябити видатків за бюджет. Одначе Тарасова добрість зараз у
Ніжині зрушила ту обережність.
Гадали вони вночі проти неділі, відбувши баль у Ніжині, зараз же рушити на Чернігів. До

Чернігова треба було, добре їхавши, їхати годин десять; треба було зробити на дорогу запас харчів.
Чужбинський вранці в суботу пішов до міста в крамниці, щоб скупитися на дорогу. Шевченко ще

не вставав. Чужбинський, виходячи, і каже до його, щоб зготовав чаю.
— Ну його, — відповів Шевченко, — я не хочу вставати. Я такий утомлений, що лежав би цілий

день. Я підожду, заким ти вернешся, тоді питимемо.
Чужбинський пішов. Вернувшись хвилин через 20, бачить він, що Шевченко вже одягнений. За

столом сидить якийсь юнкер, п’є чай да підсипає туди рому.
— От нам Господь послав гостя, — мовив Шевченко до Чужбинського.
Глянувши на юнкера того, Чужбинський спостеріг, що він прийшов до них не того, щоб

познайомитися з Шевченком, а чогось іншого; одначе він повітав гостя ввічливо. Юнкер весело

балакав; а перегодом, коли в пляшечці вже не стало рому, юнкер гукнув слугу і казав йому

подати другу пляшку рому... Хильнувши ще рому з чаєм, юнкер покликав Шевченка в куток, щось
побалакав з ним нишком і пішов. А Тарас зараз же попрохав у Чужбинського три карбованці.
— Нащо се? мабуть, тому от? — Чужбинський кивнув головою на ті двері, в які вийшов юнкер.
Шевченко махнув рукою і добрісно дивився. Потім, взявши три карбованці, надів шапку і пішов
за двері. Вернувшись, розповів, що юнкер той, прийшовши до його, признався, що він програв в

карти казьонні гроші і прохав дати йому п’ять карбованців; бо, коли він не залежить тих грошей,
— лихо йому буде. Тарас з своєї добрості обіцяв запомогти паробкові і прохав його напитися з ним
чаю. Юнкер згодився. Одначе, коли він за чаєм спорожнив пляшку рому і ще казав дати другу, дак
Тарас спостеріг, що за птах отой юнкер, і замість п’яти, дав йому тільки три карбованці. Нарешті,
прохав Чужбинського шуткома не розповідати про се Закревському, бо той може гніватися за те,
що вони були байдужими до такого певного «мочемордія», яке показав юнкер.
Розповідаючи в своїх споминках про отого юнкера, Чужбинський додає, що Шевченко раз у раз

носив у кишені дрібні гроші, щоб подавати милостиню. Часто Шевченка обдурювали і виманювали

у його, просячи «на бідність», останні гроші. Довідавшись про шахрайство, він гнівався і давав

слово бути обачним. Але ж небавом який-будь пройдисвітжебрак, стрівши його, жалісним голосом

прохав на «бідність» і Тарас забував обіцянку про обачність. А коли йому знайомі радили, щоб був
більш уважним і до власних фінансів, і до жебраків, він на те говорив:
— Я й сам тямлю се, але нехай ліпше мене тричі одурять, а я все-таки подам і вчетверте і, може,
подам саме тому, хто справді не бачив шматка хліба.

[2]Попередня Далі буде

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/4899.html

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/202079.html

2.4.8 3 квітня 1858 року (2008-04-03 12:00)

3 [апреля]

НАВУХОДОНОСОР

(ИЗ БЕРАНЖЕ. В. КУРОЧКИНА)
В давнопрошедшие века,
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До Рождества еще Христова,
Жил царь под шкурою быка.
Оно для древних это ново,
Но так же точно льстил и встарь,
И так же пел придворных хор:
Ура! да здравствует наш царь

Навуходоносор!
Наш царь бодается — так что ж?
И мы топтать народ здоровы,
Решил совет седых вельмож.
Да здравствуют рога царевы!
Ведь и в Египте государь

Был божество с давнишних пор.
Ура! Да здравствует наш царь

Навуходоносор!
Державный бык коренья жрет,
Вода речная ему пойло,
Как трезво царь себя ведет!
Поэт воспел бычачье стойло.
И над поэмой государь

Мыча уставил мутный взор.
Ура! Да здравствует наш царь

Навуходоносор!
В тогдашней «Северной пчеле»
Печатали неоднократно,
Что у монарха на челе

След виден думы необъятной,
Что из сердец ему алтарь

Воздвиг народный приговор.
Ура! Да здравствует наш царь

Навуходоносор!
Бык только ноздри раздувал,
Упитан сеном и хвалами,
Но под ярмо жрецов попал...
И, управляемый жрецами,
Мычал рогатый государь —
За приговором приговор.
Ура! Да здравствует наш царь

Навуходоносор!
Тогда не выдержал народ.
В цари избрал себе другого,
Как православный наш причет,
Жрецы — любители мясного...
Как злы-то были люди встарь!
Придворным-то какой позор!
Был съеден незабвенный царь

Навуходоносор!
Льстецы царей! Вот вам сюжет

Для оды самой возвышенной,
Да и цензурный комитет

Ее одобрит непременно.
А впрочем... слово «государь»
Не вдохновляет вас с тех пор,
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Как в бозе сгнил последний царь

Навуходоносор!

Только что успел я положить перо, дописавши последний куплет этого прекрасного и меткого

стихотворения, как вошел ко мне Каменецкий, за ним Сераковский, а за ним Кроневич, в

заключение Дзюбин, который и пригласил меня обедать. Вот тебе и письма. Нужно где-нибудь
спрятаться.
После не совсем умеренного обеда вышли мы на улицу и, пройдя несколько шагов, встретили
мы вездесущего вечного жида, брехуна Элькана. После продолжительной прогулки мы с ним

расстались, и по его указаниям пошли искать квартиру актера Петрова и, разумеется, не нашли.
Ругнули всеведущего Элькана и по дороге зашли к Бенедиктову. Встретил он меня непритворно

радостно, и после разнородных разговоров он по моей просьбе прочитал нам некоторые [1]места
из «Собачьего пира» (Барбье), и теперь только я уверился, что этот великолепный перевод

принадлежит действительно Бенедиктову.

3 квітня

«Навуходоносор» — вірш, написаний В. С. Курочкіним за мотивами однойменного твору П.-Ж.
Беранже, поширювався в рукописних списках. Вперше надрукований без підпису В. Курочкіна у

«Полярной звезде на 1861 год».
Кроневич — Круневич Павло Адамович (1825 — 1871) — польський політичний засланець, лікар
4-го лінійного батальйону Окремого Оренбурзького корпусу. У 1853 р. брав участь у штурмі Ак-
Мечеті, після чого, отримавши дозвіл на звільнення з військової служби, дістав чин колезького

реєстратора і дозвіл проживати в Оренбурзі. У 1854 р. став лікарем при генерал-губернаторі В.
О. Перовському; 1857 р. виїхав до Петербурга. П. А. Круневич лікував Шевченка під час його

тяжкої хвороби.
...встретили мы вездесущего вечного жида, брехуна Элькана. — Елькан Олександр Львович (1802
— 1868) — перекладач Головного управління шляхів сполучення; співробітничав як репортер,
фельєтоніст, театральний рецензент в «Санкт-Петербургских ведомостях», «Северной пчеле» та
інших періодичних виданнях. Шевченко познайомився з О. Л. Ельканом на початку 40-х років,
спілкувався з ним. У повісті [2]«Художник», пригадуючи своє навчання в Академії мистецтв,
Шевченко змалював виразний словесний портрет приятеля: «Странное явление этот Элькан. Нет
языка, на котором бы он не говорил. Нет общества, в котором бы он не встречался, начиная от
нашей братии и оканчивая графами и князьями. Он, как сказочный волшебник, везде и нигде. И
на Английской набережной, у конторы пароходства— приятеля за границу провожает, и в конторе
дилижансов или даже у Средней рогатки— тоже провожает какого-нибудь задушевного москвича,
и на свадьбе, и на крестинах, и на похоронах, и все это в продолжение одного дня, который он

заключает присутствием своим во всех трех театрах... Его иные остерегаются, как шпиона, но я
в нем не вижу ничего похожего на подобное создание. Он, в сущности, неумолкаемый говорун

и добрый малый и вдобавок плохой фельетонист. Его еще в шутку называют Вечным Жидом, и
это он сам находит для себя приличным» (т. 4). Шевченко неодноразово згадував О. Л. Елькана
в листах 1842 — 1843 рр. і 1852 р. з Новопетровського укріплення.

Варіанти:
Но так же точно льстил и встарь / Но так же точно льстили и встарь

Бык только ноздри раздувал / Бык он только ноздри раздувал
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1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/66299.html

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev402.htm

2.4.9 Лист з проханням надіслати естампи «Живописной Украины». 22 лютого 1846
р. (2008-04-03 18:00)

№ 161. 1846 р., лютого 22. Лист чернігівського цивільного губернатора П. І. Гессе до канцелярії
чернігівського, полтавського і харківського генерал-губернатора з проханням надіслати естампи

«Живописной Украины»

№ 3318
Февраля 22 дня 1846 г.

В канцелярию господина черниговского,
полтавского и харьковского генерал-губернатора

В дополнение к отзыву исправлявшего мою должность г[осподина] вице-губернатора от 27
июля минувшего 1845 г. за № 12255, я имею честь препроводить при сем три рубли серебром

на периодическое издание классного художника Шевченка, названное Живописной Украиной и

покорнейше прошу о получении этих денег меня уведомить, а издание не оставить выслать на

мое имя в Чернигов.

Действительный статский советник Гессе

Правитель канцелярии Модзолевский

ДМШ, А-58, спр. 171/4088, арк. 45. Оригінал.
На документі написи: «с препровождением 3 р. сер[ебром] на издание «Живописная Украина», «4
марта 1846 Харьков»; «№ 1547 / 302».

2.4.10 Портрети Лизогубів (2008-04-04 06:00)

[1] [2]

1071

http://community.livejournal.com/ua_kobzar/66299.html
http://litopys.org.ua/shevchenko/shev402.htm


Портрет Андрія Івановича Лизогуба. Папір, олівець (21,3×17). [м. Седнев]. [28.II — 30.IV
1846; III 1847].

[3]

З А. I. Лизогубом Шевченко познайомився 1846 р. в Седневі і був у нього навесні 1846 p. та

у березні 1847 р. (див. А. Чужбинский, Воспоминания о Т. Г. Шевченке, СПб., 1861, стор. 25).
Тут він намалював портрети двох братів Лизогубів (див. цей же № та [4]№ 134), три краєвиди

Седнева (див. [5]№ 135, [6]136, [7]137) та написав 7.ІІІ 1847 р. поему [8]«Відьма» і 8.ІІІ передмову
до II видання «Кобзаря» (див. т. І цього видання, стор. 373, 376). Все це і є підставою для

датування портрета.

Див. також:
http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7133.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev7133.htm
http://kobzar.univ.kiev.ua/draws/description/133.html
http://kobzar.info/kobzar/works/pictures/1847/05/20/704.html

Портрет Іллі Івановича Лизогуба. Полотно, олія (65,5×53,5). [м. Седнев]. [28.II-30.IV 1846;
III 1847].
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[9]

Датується на підставі даних про перебування Шевченка в Седневі.

Див. також:
http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7134.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev7134.htm
http://kobzar.univ.kiev.ua/draws/description/134.html
http://kobzar.info/kobzar/works/pictures/1847/05/20/703.html

1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/0B9hXFpUs8YQe6pwlIujpw?feat=embedwebsite

2. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/LmE4fSl0yDbSNnBjqXhMPQ?feat=embedwebsite

3. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7133.htm

4. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7134.htm

5. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7135.htm

6. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7136.htm

7. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7137.htm

8. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev150.htm

9. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7134.htm

2.4.11 4 квітня 1858 року (2008-04-04 12:00)

4 [апреля]

Каменецкий сообщил мне все мои сочинения, переписанные Кулишем, кроме «Еретика». Нужно
будет сделать выбор и приступить к изданию. Но как мне приступить к цензуре?
В 3 часа пообедал с Дзюбиным, тоже не совсем умеренно, и вечер провел у Семена.
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2.4.12 Археологічні нотатки з кінця 1845 до початку 1847 р. (2008-04-04 18:00)

{ [1][Археологічні нотатки] }

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev509.htm

2.4.13 Запис про виплату Т. Г. Шевченкові утримання за січень і лютий 1846 р.
(2008-04-05 06:00)

6. ЗАПИС У КАСОВІЙ КНИЗІ КИЇВСЬКОЇ АРХЕОГРАФІЧНОЇ КОМІСІЇ ПРО ВИПЛАТУ Т.
Г. ШЕВЧЕНКОВІ УТРИМАННЯ ЗА СІЧЕНЬ І ЛЮТИЙ 1846 р. 28 лютого 1846. Київ

По предписанию Временной комиссии для разбора древних актов № 10, выдано занимающимся

в комиссии лицам следующее им за январь и февраль месяцы сего года жалованье, а именно

сотрудникам [...]

Шевченко — двадцать пять рублей.

Оные деньги двадцать пять рублей серебром получил художник Т. Шевченко.

Примітки

Подається за першодруком: Т. Г. Шевченко в документах і матеріалах. — К.: Держполітвидав,
1950. — С. 83. Рукопис невідомої особи з підписом Шевченка: «Оные деньги двадцать пять

рублей серебром получил художник Т. Шевченко».
Вперше введено до зібрання творів у виданні: Шевченко Т. Повне зібр. творів: У 10 т. — К., 1957.
— Т. 6. — С. 237.
Такі ж розписки про одержання Шевченком заробітної плати датовані 29 березня, 30 квітня,
31 травня, 28 червня, 30 липня, 28 серпня, 30 вересня, 29 жовтня, 11 грудня (за листопад) і 31
грудня 1846 р.; на розписках за 28 серпня і 30 вересня 1846 р. розписка дещо відмінна: «Получил
двенадцать рублей и пятьдесят коп. серебром художник Т. Шевченко» (див.: Пам’яті Т. Г.
Шевченка. — С. 558 — 559).

2.4.14 5 квітня 1858 року (2008-04-05 12:00)

5 [апреля]

Приезжа[л] Смаковский просить меня обедать с ним и с Дзюбиным. Я спал. Меня, спасибо, не
збудили. И я под предлогом болезни не поехал на лукулловский обед. Бог с ними. С непривычки

можно сурьезно захворать. Вечер провел у Галагана.

5 квітня

Приезжа[л] Смаковский... — Особа не встановлена; петербурзький знайомий Шевченка. Йдеться,
можливо, про Смаковського Вінцентія (1797 — 1876), польського художника, у 1823 — 1829
рр. пенсіонер Віденського університету в Академії мистецтв, який належав до кола людей, що
спілкувалися з родиною Ф. П. та А. І. Толстих.
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...на лукулловский обед. — Римський полководець Луцій Ліціній Лукулл (бл. 117 — бл. 56 до н.
е.) славився своїм багатством, розкішшю і бенкетами. Звідси і вираз «лукуллів банкет».

2.4.15 (2008-04-05 18:00)

[1]Кониський О. Я. Тарас Шевченко-Грушівський: Хроніка його життя [Під час перебування на

Україні (1845—1847), стор. 22]

Не забув Шевченко побачитися хоч на коротенький час з своїм добродієм Сошенком, що

учителював тоді в Ніжині. Сошенко висловив йому дорікання за його поему мовою російською

[2]«Тризна» 355. У суботу вночі після балю наші подорожні рушили на Чернігів. Приїхали туди

підвечір в неділю. Се був останній день масниці. Чернігівці, звичайно, теж справляли балі, і наші
приїжджі пішли на баль. Тараса вельми цікавило: чи не трапиться і тут якої пригоди з його

шапочкою? Чи в шапочці пустять його на баль в зібрання, де у його не було ніже єдиної знайомої
людини. Але ж в Чернігові було доволі таки освічених людей, ознайомлених з найменням автора

«Кобзаря», і поклонники його повитали його щиро. На балі Шевченко не довго був. «Спізнавшись
з кількома своїми поклонниками, — каже Чужбинський, — Тарас небавом покинув з ними баль і

кудись поїхав». Певна річ, що між тими поклонниками Тараса був дідич з містечка Седнева Андрій

Лизогуб. Хоча Шевченко й Лизогуб очевисто ще не знали один одного, але вони інтересовалися

один одним. Ще в грудні р. 1844, про що я вже й згадував, княжна Рєпніна писала до Шевченка:
«Шкода, що ви не знайомі з Лизогубом. З яким гарячим почуттям він оцінює ваші поеми і як

жалкує, що очевисто не знайомий з вами». Хоч би у нас і не було про Лизогуба такого певного

свідка, як княжна Рєпніна, то все-таки ми запевнилися б, як бачитимемо перегодом, з інших фактів,
що Андрій Лизогуб був така людина, що не могла не спочувати творам Шевченка і народно-
національним ідеям його. Чернігів — місто днедавнє, ровесник Києву. Його минувщина, його
останки історичного життя були для Шевченка яко робітника археологічної комісії і широкою,
і багатою нивою; працювати йому було коло чого. Одначе хоч у його і був наказ генерал-
губернатора Бібікова, а все ж на те, щоб оглянути і змалювати списки з історичної старовини

по церквах та по монастирях, треба було згоди головного господаря останніх — єпархіального

єпископа. Тим-то Шевченко перш за все вдався в Чернігові до архієпископа Павла, в резиденцію
його в Іллінсько-Троїцький монастир. То були перші дні Великого посту, через що монастирським
звичаєм Шевченкові дано дозвіл оглянути монастирські церкви і ризниці і змалювати з них, що
йому треба буде, тільки з четвертого дня посту. Таким чином, перший тиждень посту нашому

художникові і його товаришеві поневолі нічого було робити; ходити по гостях в доми родинні —
теж ніяково було, се не в звичаї. Мусили вони сидіти собі в «Царгороді» 356 та приймати у себе

гостей, хто завітав до них. Чужбинський вигадав тоді таку роботу, що була вельми нашкодила їм
обом. 355 Чалий, с. 54. 356 Назва готелю в Чернігові. Коментар ...рушили на Чернігів. Приїхали
туди під вечір в неділю. 24 лютого 1846 р. й оселилися в готелі «Цареград». [3]Попередня
[4]Наступна

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/4899.html

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev123.htm

3. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/202478.html

4. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/204571.html

2.4.16 (2008-04-06 06:00)

[1]Кониський О. Я. Тарас Шевченко-Грушівський: Хроніка його життя [Під час перебування на

Україні (1845—1847), стор. 23]
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На другий день після балю в Чернігові Чужбинський загадав собі ранком подати самовар і, п’ючи
чай, заходився писати вірші про вчорашній баль. Жіноцтву, яке він бачив на балю, він подавав назви
різних рослин і квіток. Треба сказати, що Чужбинський любив писати вірші свої саме тоді, як на
столі шумить самовар. Я вже згадав, як Шевченко жартовав з сього в [2]«Записках». «Самовар, —
каже він, — своїм сичанням підбиває до діяльності. Самому на собі не доводилося мені зазнати
вплив самовара, одначе я його розумію. Запевнився в сьому чарівному впливові на других. Во дні
они був у мене приятель Афанасьєв-Чужбинськи. Року 1846 доля звела нас в «Царгороді», вже ж
пак не в столиці Отаманської імперії, а в одному з готелів міста Чернігова. Доля закинула мене
туди в справах служби, а його затягла туди непоборена любов до розкиданості чи, як він сам казав,
поривання серця. Я знав його за невпинного і невиводного віршомаза, але я не відав, яка потайна
підойма надає руху тому невтомному натхненню. Сю підойму спізнав я тоді лишень, коли ми з

ним вкупі закватировали. Се ми вчинили, раз — на те, щоб зменшити грошеві видатки наші, —
а вдруге — на те, щоб яко товариші по ремеслу один одного доглядали по всяк час дня і ночі.
Оцією підоймою і був йому самовар тоді саме, як він шипить, сичить і парує. Спершу я не тямив:
чому товариш мій не робить так, як я, що коли забажаю чаю, так кажу подати собі шклянку з

буфету; а він ні: він каже нагріти самовар. А потім вже, коли я пильніш придивився до свого

товариша, так бачу, що він загадує подати не самовар, а натхнення, чи ту підойму, що зрушує

його таємничі сили. Спершу я дивом дивовав: звідкіль у його, з якого джерела випливають отакі
довженні вірші, а потім бачу: еге, скринька відмикається дуже просто. Та се все байдуже! хто з

нас без вади. Головна річ в тому, що як прийшлося платити дань господареві «Царгорода», так
у товариша мого по ремеслу не було готовика, щоб заплатити дань. Мусив платити я. Не кажу
вже про інше, спожите нами в готелі, а за самий лишень той локомотив, що рушив натхнення,
треба було заплатити 23 крб. Оцих грошей він, не вважаючи на чесне слово, і досі (себто до

липня р. 1857) мені не вернув. От звідкіль я довідався про вагу і вплив самовара на моральні

сили чоловіка... Двічі я писав до Чужбинського у Київ про ті 23 крб., а він мені навіть віршами не
відповів» 357. Так ото під впливом самоварного натхнення Чужбинський описав в формі квіток

чернігівське жіноцтво. Коли проснувся Шевченко, Чужбинський перечитав йому ті вірші. Вони, як
запевняє сам Чужбинський, так би то подобалися Тарасові, що він прохав перечитати їх вдруге і

зараз же сів до столу, взяв олівець і намалював до віршів ілюстрації, на скільки пам’ятав тих, що
бачив на балю. Похожості, звісно, не було, бо за одну годину часу, що був він на балю, не можна
було добре закмітити лиця незнайомих людей. Але ж в інших фігурах рослин було чимало комізму;
найбільш смішними вийшли капуста, морква і півонія. Шевченко, каже Чужбинський далі, пильно
припав до тієї роботи, взяв би то її близько до серця і мовив до автора «Воспоминаний»: — Ось

знаєш що: перепиши ти гарненько да лиши мені більш місця на малюнки, я гарненько ілюструю.
Заким Шевченко пив чай, Чужбинський переписував свої вірші. К обіду була готова ілюстрація,
зроблена Тарасом помайстерськи. Небавом зайшов до них хтось з провідачів, помітив зшиток з

тими віршами і з ілюстраціями і почав читати. Хоча в тих віршах не було нічого образливого і

нічиє наймення не було назване, до того ж ми, каже Чужбинський, за два тижні гадали покинути

Чернігів, а проте — кількох людей довідалися про наші пустоти. Хоча Шевченко й нагадав тому

провідачеві, що «хата — покришка», і він дав слово не простати по місті звісток про ті вірші й

малюнки, одначе з тієї обіцянки нічого не вийшло і небавом гутірка покотилася по місті. Винна
тому була і необачність самого Чужбинського. Один знайомий став їх прохати, щоб дали йому

ті вірші додому прочитати жінці. Чужбинський згодивсь, уважаючи на те, як каже він, що «нам
за кілько день приходилося покинути місто, і, може, навіки». — А він (той, що випрохав вірші)
збреше, — мовив Тарас до Чужбинського, — не самій тільки жінці покаже він їх, та дарма вже!
Так воно і сталося. І не диво, що частина чернігівської публіки була обурена проти авторів віршів
і малюнків. Мабуть, обурення було доволі таки значне, бо Чужбинський признається, що вони

«стали були на тому, щоб жити в Чернігові анахоретами, але небавом усе те втихомирилося». 357

Записки. — С. 41 — [42]. (Кобзар. — Т. III). [3]Попередня [4]Наступна

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/4899.html

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/38615.html
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3. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/204497.html

4. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/205184.html

2.4.17 6 квітня 1858 року (неділя) (2008-04-06 12:00)

6 [апреля]

Имел великое несчастие облачиться во фрак и явиться к своему главному надзирателю графу

Шувалову. Он принял меня просто, неформенно, а главное, без приличных случаю назиданий,
чем сделал на меня выгодное для себя впечатление.
При этом удобном случае познакомился с женою правителя канцелярии обер-полицеймейстера
И. Н. Мокрицкого. Она урожденная Свичка и настоящая моя землячка. Мы с нею встретились

как старые знакомые.
Расставшись с милейшей землячкою, прошел я в Академию художеств на выставку. Пейзажи
преимущественно перед другими родами живописи мне бросились в глаза. Калам имеет сильное

влияние на пейзажистов. Самого Калама две вещи не первого достоинства.
Вечер провел у графини Н[астасьи] И[вановны]. Слышал в первый раз игру Антония Кон[т]ского
и лично познакомился с поэтом Щербиною.

6 квітня

Она урожденная Свичка и настоящая моя землячка. — Йдеться про Марію Львівну Мокрицьку.
З представниками цієї родини Шевченко познайомився в Пирятинському повіті під час першої

подорожі в Україну, влітку 1843 р. Лев Миколайович Свічка згадується також у повісті «Близнецы».
...прошел я в Академию художеств на выставку. — В Академії була розгорнута виставка робіт

академіків і учнів. Звіт про неї друкувався в газеті «Северная пчела» (1858. — № 81).
...Калама две вещи не первого достоинства... — На виставці в Академії мистецтв експонувалися

дві картини О. Калама — «Ліс» і «Вид на частину озера чотирьох кантонів у Швейцарії».
...игру Антония Кон[т]ского... — Контський Антоній Григорович (1817 — 1899) — польський

піаніст, композитор і педагог. З великим успіхом концертував у багатьох країнах світу. У 1853 —
1867 рр. жив у Петербурзі; 1857 р. заснував тут школу фортепіанної музики, якою керував близько

двадцяти років.
...лично познакомился с поэтом Щербиною. — Йдеться про М.Ф. Щербину.

[1]

1. http://blogs.yandex.ru/button/?id=2639178&type=small

2.4.18 (2008-04-06 18:00)

[1]Кониський О. Я. Тарас Шевченко-Грушівський: Хроніка його життя [Під час перебування на

Україні (1845—1847), стор. 24]

Переказуючи оці всі епізоди, так, як їх [2]переказав Чужбинський, я мушу, одначе, сказати, що
у мене нема до їх певної віри. Ми вже бачили, яка противоріч виходить, коли порівняти споминки
Чужбинського до [3]«Записок»Шевченка щодо грошей; а тепер не можна не звернути уваги ще й от
на що. В усякому разі, ті вірші про чернігівський баль були сатирою, а може, й просто пасквілем.
Коли сього не розумів автор їх, так певна річ, що розумів те Шевченко, і коли він жартом, може, й
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намалював до їх ілюстрації, то вже ж ні за що б він не згодився давати і вірші, й малюнки возити
по місту. Вчинок щонайменш був не ввічливий, Шевченкові не можна було йому спочувати. Та

нарешті помітимо, що й до самого Чужбинського не було у Шевченка таких симпатій, про які

розповідає Чужбинський. Вкупі з ним Шевченко прожив у Чернігові увесь Великий піст, і я вже

мав нагоду наводити слова Шевченка про час перебування їх в Чернігові. «Не було в Чернігові

не тільки панночки або молодиці, а навіть старої баби, щоб Чужбинський не написав в альбом

їй віршів, та не на чотири рядки (він дрібницею нехтував), а величезну ідилію. Коли ж у якої-
будь чарівниці браковало альбом а, як-от було, напр[иклад], з старенькою Дороховою, вдовою
відомого з року 1812 генерала, так він (Чужбинський) на шістьох чи й більш аркушах просто

підносив найсентиментальніше «посланіє».
Не високої думки був Шевченко і взагалі про Афанасьєва-Чужбинськго, і думку свою він висловив

у «Записках» 2/14 липня 1858 р.: «Торішньої зими, — пише він, — на безкраїх аркушах «Русского
инвалида» бачу я безкраї вірші українською мовою. Не згадаю тепер, яка нагода викликала ті вірші,
пам’ятаю тільки, що то було гидке і підле влещування московській армії. Ба, подумав я собі: чи не
мій оце приятель так відзначується? Дивлюся: справді, він— А. Чужбинський! Так ти, мій голубе,
живий і здоровий, та ще й підхліблювати навчився! Зичу тобі успіху на сій ниві, але стрічатися з
тобою не бажаю». Перегодом, одначе, довелося Шевченкові зустрітися з Чужбинським: останній
провідав його в Академії в Петербурзі і, як се знати з тих же самих «Воспоминаний» Чужбинського,
Шевченко не ховав своєї неприхильності до його і стосовався до його холодно.
Все оце дає мені основу ще раз висловити непевність, щоб Тарас брав в отій чернігівській «сатирі»
таку участь, як розповідає Чужбинський.
Далі споминки Чужбинського про час перебування Шевченка в Чернігові сходяться з тим, що й

мені доводилося чути від старих людей. Шевченка вітали чернігівці щиро, приязно: скрізь він

був бажаним гостем. Інакше й не могло бути. Слава Шевченка яко українського поета була

дорогою для чернігівців, що свідомо почували себе українцями. «Шмат гнилої ковбаси» тоді ще
між чернігівцями не пановав. Люде освічені, тримаючись поступу, не бігли за вітром в якусь

«шир та глуб», не лякалися прилюдно своєї рідної мови і не відрікалися від своєї національності.
Тим-то й між вищими урядниками до таких українців була повага, тим-то і такий миколаївський

слугакріпак, як чернігівський губернатор того часу Павло Гессе, мусив вітати і шановати Шевченка

— українського поета. На вечорах у губернатора і у губернського маршалка Шевченка завжди

вітали радо.
Того часу в Чернігові перебував і спізнався з Шевченком відомий потім жандар, а далі, здається,
сідлицький губернатор і гнобитель уніатів Степан Громека. Він тоді був молодим підпоручником

у війську і, певна річ, що жодного ні доброго, ні лихого впливу на Шевченка не зробив. Принаймні
і натякання на те я нігде не спостеріг.
За піст разів кільки Шевченко їздив гостювати в Седнів 358 до Лизогубів; а на останньому тижні
він поїхав туди на всі Великодні свята. В Седневі Шевченко прожив увесь Великдень, на проводах
поїхав до Києва. Тут він закватировав укупі з Чужбинським і з своїм товаришем-художником
Михайлом Сажиним. Небавом він спізнався і сприятелювався з іншим чоловіком, до якого

тягло його непомірно більш, ніж до кого другого з тодішніх його приятелів київських. То був

Костомаров... 358 Седнів— стародавнє, колись і сотенне містечко, стоїть за три милі від Чернігова
на правому березі річки Снові. Рід Лизогубів, теж давній козацький, надбав собі маєтності у Седневі
вже в XVIII віці. Рід Лизогубів вперше стрічаємо з початку другої половини XVII в. Між козаками

містечка Глемязова (нині в Золотоноському повіті) був козак Кіндрат Лизогуб; а у його два сини:
Іван та Яків; обидва люде вдатні, з військовим хистом. Небавом вони стали полковниками на

Правобережжю: Іван 1661 р. уманським, а Яків — 1662 р. канівським. Під час усобиці між

гетьманами Петром Дорошенком і Йваном Самойловичем, коли останній з військом московським

забрав Канів, Лизогуб перейшов під руку лівобережного гетьмана. На Лівобережжі Лизогуб осівся
в Конотошцині і став дбати на себе «вольні» та «пустовські» землі. Надбав їх силу силющу. От від
сього Лизогуба і пішли ті Лизогуби, яких ми застаємо в Седиеві. Хто цікавий знати, яких заходів
уживав Лизогуб, щоб нагарбати собі силу земель, і як він «підвертав» в кріпацтво вольних козаків,
той нехай перечитає працю д. Лазаревського «Нежинский полк». Ту працю автор скінчив Іваном

Лизогубом, що родився р. 1762. Я подам про сей рід далі коротесенькі звістки. Іван одружився 12
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листопада р. 1783 з донею Василя Дуніна-Борковського Ганною; у їх було шість синів, сьома доня.
Між синами мусимо помітити Іллю (род. 1787) і Андрія (род. 1804 червня 17 в селі Сорочинцях

Миргородського повіту). Знати, що брати Лизогуби були люде добре освічені, добре розвинені;
обидва дилетанти: Ілля — музика, а Андрій — маляр. З одного листа, писаного Андрієм 29
червня р. 1836, знати, що вдача його була проста, щира, гуманна і незалежна. Страх, як не

шановав він оцієї служби в канцеляріях, просто гидував нею. Йому «нудно було жити з темним

натовпом»; його тягло на село до господарства; одначе ж — тоді ще пановали на Україні звичаї

патріархальні і слухняність до старішого в родині: а старіший в родині брат його Яків вимагав,
щоб Андрій взяв собі службу в Одесі. Шануючи брата і родинні традиції, Андрій вволив його

волю і записався на якийсь вельми короткий час на службу. Потім він побрався з донею Дмитра

Дуніна-Борковського — Надією. Природу рідного краю, рідну мову, пісню обидва Лизогуби яко

люди освічені і не до пня ще попсовані чужою псевдоцивілізацією — ще любили. В домі Лизогубів

часто було можна чути українські пісні. Часто там влітку гостювали художники, артисти і інші.
Відомий Л. М. Жемчужников, приятелюючи з обома Лизогубами, перебував там по два й по

три місяці. Певна річ, що таких людей, як Шевченко, Жемчужников і т. ін., вабила до Седнева

не тільки сама гостинність щира Лизогубів і їх освічене товариство, а й сама краса природи. У

Лизогубів був прегарний будинок (згорів 19 березіля р. 1883; огонь пожер тоді силу книжок, силу
стародавніх актів і мемуарів і всі ті малюнки, що лишив Шевченко). Будинок виходив у великий

сад, розкинений на горі, поетично підперезаний річкою. Вліворуч на кінці саду прехороша мурована
церква, а недалеко біля неї — останок старої козацької будівлі, прозваної «каменицею». Опріч

усього іншого, головою краси і оздоби седнівського саду не можна не вважати — липу. Ніхто
не скаже, не вгадає її віку. Досить сказати, що навкруги її стовбура ступнів з двадцять буде. На

вишині більш саженя з стовбура йде широчезне гілля, віття його покривають велике просторонище
землі. Сівши у холодку під тією липою да задивившись на Снов, на луги за нею, гадаю я, що й

людина ве з поетичною душею перейметься впливом краси природи. Що ж дивного, що Шевченко

упивався в Седневі красою природи і гостинністю Лизогубів і любив і Седнів, і Лизогубів, найпаче
ж Андрія, про котрого буде ще у нас бесіда. А тепер додам, як мені переказували певні люде, що
лизогубівський дім в Седневі був дім інтелігентний: «кріпакам лизогубівським у Седневі жити було

не згірше, їх добре одягали, добре годували і роботами не обтяжали. Траплялося, що пан дасть

«чубкової» (про кару різками не чутно було), але ж Андрій Лизогуб зопалу добре було чубить

і власних дітей». У Андрія діти — Ілля, Дмитро і Федір. Ілля — суддею в Тифлісі в судовій

палаті; Федір — маршалком Городницького повіту, а Дмитра повішено в Одесі 10 серпня р. 1879.
Військовий суд обвиноватив його, Чубарова і ін. яко товаришів потайного політичного товариства
і т. ін. і присудив Лизогуба, Чубарова і ще трьох чоловіка покарати на горло на шибениці. Такої
незвичайно жорстокої кари Лизогубові — ніхто не сподівався!.. Тут не до речі говорити про той

процес; одначе не можна не сказати, що історія жорстоко осудить і того зрадника, що видав

Лизогуба, і того, хто затвердив такий суворий присуд... Коментар С. 189. ...на Проводах поїхав
до Києва. Тут він заквартировав укупі з Чужбинським... і з... Сажиним. — Це була третя

квартира поета в Києві, куди він приїхав в квітні 1846 р. на Проводах: спершу він оселився в

будиночку навпроти Інституту шляхетних дівчат (нині на тому місці готель «Москва»), потім —
у будинку архітектора Беретті на Бессарабській площі, а тоді на Козиному болоті на Хрещатику
в будинку урядовця І. Житницького (нині — у Шевченківському провулку, 8 — це тепер Будинок-
музей Т. Шевченка). Житницький був зятем художника С. Превлоцького з Вільшаної, вчителя І.
Сошекка, а можливо, й самого Шевченка. З Шевченком оселився й О. Афанасьєв-Чужбинськи
(його, хворого, доглядав Шевченко в Чернігові, приїхавши заради цього з Седнєва), а також

знайомий Шевченка з часів навчання в Академії мистецтв художник Михайло Макарович Сажин.
[4]Попередня [5]Наступна

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/4899.html

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/spog24.htm

3. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/tag/%D0%A9%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA

4. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/204571.html

5. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/206940.html
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2.4.19 Рапорт Академії мистецтв в Сенат. 12 березня 1846 р. (2008-04-07 06:00)

№ 163. 1846 р., березня 12. Рапорт Академії мистецтв в Сенат про виключення

з податного стану 1 Т. Г. Шевченка та інших учнів Академії мистецтв, які здобули

звання некласних художників В правительствующий Сенат Императорской Академии художеств

Рапорт Императорская Академия художеств во внимание к хорошим познаниям по части

художеств возвела в звание свободных неклассных художников именно: уволенных из мещанских2
обществ С.-Петербургского — Петра Черкасова, Константина Оглоблина; Московского —
Федора Юркинского; Нижегородского — Александра Михайлова; Кушвинского — Александра

Чеботарева; Митавского — Готфрида Шарлова и Рижского цехового — Александра Швабе,
и вольноотпущенных Авдея Ермилова, Антона Иванова, Тараса Шевченко, Сергея Федорова,
Григорья Карпова Михайлова, Алексея Полякова и Григорья Майсюрадзе, в котором звании и

утверждены все означенные лица. Общим собранием Академии с правом по сим всемилостивейше

дарованной ей привилегии пользоваться с потомством их вечною и совершенною свободою

и вольностию и вступить в службу, в какую сами, как свободные художники, пожелают.
Вследствие чего Императорская Академия художеств препровождая увольнительные акты

Черкасова, Оглоблина, Юркинского, Михайлова, Чеботарева, Шарлова, Швабе, Ермилова,
Иванова, Шевченко, Федорова, Михайлова, Полякова и Майсюрадзе покорнейше просит

Правительствующий Сенат согласно 318 ст. 111 т. Св.[ода] зак.[онов] изд. 1842 года об исключении
их из податного состояния и о последующем кому следует дать знать, указами равно и Академии.
Исполняющий должность вице-президента заслуженный ректор В. Шебуев № 249 12 марта

1846 г. по 1-му Департаменту ЦДІА СРСР (тепер РДІА), ф. 1341, оп. 62, № 520, арк. 1,
1 зв. 1 До податного стану належали особи, які платили подушний податок, селяни, міщани,
ремісники. Звільненими від подушного податку були дворяни, службовці державних установ,
духівництво, купці та ін. Особи податного стану були обмеженими в правах, не мали права

вільного переїзду, одержували лише тимчасові паспорти, підлягали тілесним покаранням. Під час
«ревізії» — перепису населення, особи податного стану разом із сім’ями вносилися до «ревизской
сказки» — списку осіб, які підлягали оподаткуванню. 2 У документі закреслено: «мещанских» и

«московского, нижегородского», «кушвинского», «рижского цехового» и «вольноотпущенных их
указами» та зроблено написи: «Слуш. 28 марта 1846»; «14 марта 1846 год»; «4153 / 279».

2.4.20 7 квітня 1858 року (2008-04-07 12:00)

7 [апреля]

Было намерение съездить в Павловск к старику Бюрно. Но этому доброму намерению невинно

поперечил художник Соколов, к которому я зашел по дороге, пробыл у него до 4-х часов и опоздал
на железную дорогу. Непростительная рассеянность!
Вечером пошли с Михайлом до Семена и не застали его дома.

7 квітня

Павловськ — місто за 26 км від Петербурга, відоме своїми архітектурними і садово-парковими
ансамблями, у створенні яких брали участь А. Н. Вороніхін, К. І. Россі та інші видатні зодчі.
Соколов Іван Іванович (1823 — 1910) — російський художник, академік Петербурзької Академії
мистецтв (з 1857 р.). Часто бував в Україні. Автор багатьох картин з життя українського села

(«Кобзар», «Проводи рекрутів», «Українське весілля», «Повернення з ярмарку» та ін.). У 1859 р. з
його картини «Приятелі»Шевченко виконав офорт, який разом із офортом з картини Рембрандта

«Притча про робітників на винограднику» подав до ради Академії мистецтв на здобуття звання

академіка.
...с Михайлом до Семена... — Тобто з М. М. Лазаревським до С. С. Гулака-Артемовського.
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2.4.21 «Не журюсь я, а не спиться...». квітень — вересень 1846 р., Київ.
(2008-04-07 18:00)

{ [1]«Не журюсь я, а не спиться...» }

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev155.htm

2.4.22 Коло Седнева. Квітень 1846 р. (2008-04-07 18:00)

[1] [2] [3]

Коло Седнева. Папір, туш, сепія, акварель (21,1×29,2). Седнев. [IV 1846].
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[4]

Див. також:
http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7135.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev7135.htm
http://kobzar.univ.kiev.ua/draws/description/135.html

Зліва внизу напис чорнилом рукою Шевченка: Коло Седнева. І. Датується часом перебування

Шевченка в Седневі.

Чумаки серед могил. Папір, олівець, акварель (18,5×27). [Седнев]. [IV 1846].

[5]

Див. також:
http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7136.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev7136.htm
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http://kobzar.univ.kiev.ua/draws/description/136.html

В Седневі. Папір, сепія (18,4×26,7). Седнев. [IV 1846].

[6]

Див. також:
http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7137.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev7137.htm
http://kobzar.univ.kiev.ua/draws/description/137.html
http://kobzar.info/kobzar/works/pictures/1846/05/20/718.html

Зліва внизу чорнилом напис рукою Шевченка: въ Седневи.

1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/9snsYz6mUO8WdhJno8_Z8Q?feat=embedwebsite

2. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/_11xhc6Bag0EnIle221lbw?feat=embedwebsite

3. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/AV9ZwExgyyS-_UaX2ACITw?feat=embedwebsite

4. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7135.htm

5. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7136.htm

6. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7137.htm

2.4.23 Спогад М. Костомарова (2008-04-08 06:00)

* *

Познакомился я с Тарасом Григорьевичем в Киеве в 1846 году. До того я знал о нем как о поэте,
чрезвычайно ценил его талант, но никогда не видал в глаза. Весною 1846 года жил я в Киеве на

Крещатике, на углу Бессарабской площади, в доме Сухоставского; напротив моей квартиры, на
другой линии Крещатика, был трактир с нумерами, а в одном из этих нумеров появился тогда

Шевченко: незадолго до того перебрался он из Петербурга в Малороссию, зимою гостил где-то
у помещиков Черниговской и Полтавской губерний, а наконец, поселился в Киеве. Около месяца
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я знал, что напротив меня живет знаменитый украинский поэт, но случая не представлялось с

ним встретиться, а я был слишком занят, дорожил временем и день ото дня откладывал начало

знакомства с ним. В апреле, после пасхи, не помню теперь, кто из моих знакомых явился

ко мне с Тарасом Григорьевичем. С первого же раза произвел он на меня такое приятное

впечатление, что достаточно было поговорить с этим человеком час, чтобы вполне сойтись с

ним и почувствовать к нему сердечную привязанность. Я всегда очень любил умного малоросса-
простолюдиа: его простодушие в соединении с проницательностию, его добросердечный юмор и
беззаботную веселость, смешанные с грустью, его идеализм с практическою рассудительностью,
его готовность любить до самоотвержения вместе с тонким умением распознавать искренность от

притворства, — но эти качества в Тарасе Григорьевиче, как-то сразу выказываясь, отенялись тем
признаком поэзии, какой присущ только таким натурам, как его. Достаточно того, что я полюбил
тогда же Тараса Григорьевича. В другой раз, через несколько дней после первого свидания,
Шевченко посетил меня снова, и мы сидели в садике, находившемся при дворе Сухоставских. Был
очаровательный весенний день, цвели в полном цвету вишни и сливы, расцветать начинала сирень,
завязывались цветочные почки на яблонях и грушах, пели птицы, — никогда не забуду я этого

дня. Шевченко принес с собою в кармане несшитую тетрадь своих нигде еще не напечатанных

стихотворений, читал их, довел меня до совершенного восторга и оставил свои произведения у

меня. С тех пор до июня месяца несколько раз бывал у меня Шевченко по вечерам и приводил

меня тогда в удивление тем, что выпивал один за другим более десяти стаканов крепкого чая

с значительным приливом туда ямайского рома, и это совершенно не делало никакого влияния

на его голову... Я это обстоятельство привожу здесь для того, чтобы показать, как не совсем

справедливы распространявшиеся слухи о его пьянстве. В то время всю мою душу занимала

идея славянской взаимности, общения духовного народов славянского племени, и когда я навел

разговор с ним на этот вопрос, то слышал от него самое восторженное сочувствие, и это более

всего сблизило меня с Тарасом Григорьевичем.

Н. И. Костомаров 1, [1]Письмо к изд.-редактору «Русской старины» М. И. Семевскому,
«Русская старина», 1880, т. XXVII, стор. 597—598. * * * Кроме Шевченко, частыми собеседниками
моими были: Гулак, Белозерский, Маркевич и учитель Пильчиков, нередко заходил ко мне

старый профессор бывшего кременецкого лицея Зенович 2 [...] Кулиша в то время не было

в Киеве: он находился в Петербурге. [2]Автобиография Н. И. Костомарова под ред. В.

Котельникова, М., 1922, стор. 190. Василь Білозерський
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1 [3]Костомаров Микола Іванович (1817 — 1885) — історик і письменник ліберального напряму,
один з організаторів Кирило-Мефодіївськог братства; з Шевченком познайомився на початку 1846
р. Після повернення із заслання поет зустрічався з Костомаровим у Петербурзі; у нього ж на

квартирі Шевченко познайомився з М. Г. Чернишевським. Костомаров залишив спогади про

Шевченка і ряд критичних статей про його творчість. Семевський Михайло Іванович (1837 — 1892)
— російський буржуазний письменник, член Археографічної комісії і почесний член Археологічного
інституту. З 1870 р. — видавець журналу «Русская старина». 2 Гулак Микола Іванович (1822 —
1899) — чиновник при канцелярії київського генерал-губернатора, один з організаторів Кирило-
Мефодіївськог товариства, який поділяв революційно-демократчні погляди Шевченка. Після

засудження був ув’язнений у Шліссельбурзькій кріпості, а потім висланий в Перм. Після заслання
Гулак учителював і займався науковою роботою в Одесі, Керчі та Тбілісі. Білозерський Василь

Михайлович (1825 — 1899) — літературний діяч, редактор журналу «Основа» (1861 — 1862).
З Шевченком познайомився під час навчання в Київському університеті; за участь у Кирило-
Мефодіївськом товаристві був арештований разом з Кулішем у Варшаві, але за каяття звільнений.
Маркович Опанас Васильович (1822 — 1867) — етнограф. За участь у Кирило-Мефодіївськом

товаристві був засланий у м. Орел. З Шевченком познайомився в 1846 р.; після повернення

поета із заслання він відновив з ним стосунки і листувався. Пильчиков Дмитро Павлович (1821 —
1893) — учитель. З Шевченком міг познайомитись ще під час навчання в Київському університеті

в перший приїзд поета на Україну. Член Кирило-Мефодіївськог товариства, був одним з активних

розповсюджувачів ідей товариства. В 60-х роках у Полтаві брав участь в організації «Громади»,
відстоював демократичні ідеї. В 1861 р., в день народження Шевченка, за ініціативою Пильчикова

полтавська «Громада» надіслала хворому поету тепле привітання. Зенович Степан Федорович

(1779 — 1856) — учитель хімії і мінералоги у Волинській гімназії, з 1834 р. ординарний професор
хімії у Київському університеті, а з 1837 р. — декан філософського факультету.

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/ocherk.htm#pismo

2. http://litopys.org.ua/kostomar/kos22.htm

3. http://litopys.org.ua/kostomar/kos.htm

2.4.24 8 квітня 1858 року (2008-04-08 12:00)

8 [апреля]

Воспользовавшись хорошею погодою, пустился я пешком в Семеновский полк искать квартиру

Олейникова. Квартиру нашел, а хозяина не нашел и прошел в Бассейную к Кокореву. И сего

откупщика-литератора не нашел дома. По дороге зашел на Литейную к Василю Лазаревскому,
отдохнул немного и пустился пешком же в Большую Подьяческую к Семену обедать. После обеда
вышли на улицу и случайно зашли к бедному бесталанному генералу Корбе. Плачет, бедный, не
о том, что из службы выгнали, а о том, что Станислава не дали. Бедный, несчастный человек!
Вечером зашел к Кроневичу, к моему соизгнаннику, и между многими поляками встретил у

него и людей русских, между которыми и две знаменитости: графа Толстого, автора солдатской
севастопольской песни, и защитника Севастополя генерала Хрулева.
Последняя знаменитость мне показалась приборканою.

8 квітня

...Семеновский полк... — Район Петербурга від сучасної Звенигородської вулиці до

Вітебського вокзалу, вздовж Загороднього проспекту; там розташовувалось містечко лейб-гвардії
Семенівського полку.
...искать квартиру Олейникова. — Тобто нижньогородського приятеля М. С. Аленникова, який
перебував у Петербурзі в справах пароплавного товариства «Меркурій» і наймав квартиру в цьому
районі.
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Корбе Іван Михайлович (1800 — 1868) — генерал-майор у відставці. Шевченко познайомився з

Корбе в Петербурзі під час навчання в Академії мистецтв (не пізніше 1840 р.). Він служив тоді у

Військовому міністерстві по інтендантській частині і належав до кола Тарновських, Є. П. Гребінки,
братів Кукольників та інших спільних знайомих. У 1844 — 1847 рр. Шевченко зустрічався з І. М.
Корбе в Україні — у Києві, а також в його маєтку Вейсбахівці, де збиралися друзі поета. У 1852
р. через казанську комісаріатську комісію, яку очолював І. М. Корбе, С. С. Гулак-Артемовський
переслав у Новопетровське укріплення 20 крб., які нібито був винен Шевченкові за акварельний

портрет. У листі до С. С Гулака-Артемовського від 1 липня 1852 р. Шевченко просив передати І.
М. Корбе подяку за його участь у «добрій справі».
...зашел к Кроневичу, к моему соизгнаннику... — Знайомство Шевченка з П. А. Круневичем у

період заслання було заочним. Але поет не випадково називає його серед своїх «співвигнанців».
На засланні в Шевченка було чимало спільних з П. А. Круневичем знайомих, за посередництвом
яких вони могли знати один про одного.
...графа Толстого, автора солдатской севастопольской песни... — Авторство «солдатської
севастопольської пісні» — колективної пісні севастопольців про бій 4 серпня 1855 р. —
приписувалось одному Л. М. Толстому, учаснику тих подій. З піснею Шевченко був, очевидно,
знайомий ще в Новопетровському укріпленні. Проте в цьому записі Шевченко помилився,
прийнявши за Льва Миколайовича його брата, Миколу Миколайовича, офіцера і літератора. За

щоденниковими записами Л. М. Толстого, з 18 березня до 9 квітня він перебував у Москві, звідки
виїхав до Ясної Поляни. Через рік, 10 березня 1859 р., Шевченко і Л. М. Толстой зустрілись на

урочистому обіді на честь актора О. Є. Мартинова.
Хрульов Степан Олександрович (1807 — 1870) — один з героїв оборони Севастополя 1854 — 1855
рр., генерал-лейтенант; у боях виявив відвагу; був поранений.

Варіанти:
Квартиру нашел, а хозяина не нашел / Квартиру нашел, а хозяина нет

2.4.25 (2008-04-08 18:00)

[1]Кониський О. Я. Тарас Шевченко-Грушівський: Хроніка його життя [Під час перебування на

Україні (1845—1847), стор. 25]

VI

Очевиста знайомість Шевченка з Костомаровим мала для обох їх велику вагу; тим-то не

тілько варто, а й неминуче потрібно з’ясувати запевне, коли саме спізналися очевисто оці наші

трудівники-ратаї, один — на ниві письменства, другий — на ниві науки.
Костомаров в перших своїх споминках про Шевченка 359 сказав, що з Шевченком він вперше

спізнався очевисто на весні р. 1845. Перегодом він перемінив оцей час на цілий рік пізніше,
кажучи: раз 360 — що спізнався з Тарасом в маю р. 1846; вдруге 361 — що в квітні після Великодніх

свят, а втретє 362 вже місяця не визначив. В житті таких людей, як Шевченко, не тільки місяцям,
але й дням треба надавати ваги. Тим паче не можна нам нехтувати такою різницею в часі, як цілий
рік. Геть не все однаково, чи спізнався Шевченко з іншим істориком до написання, напри[клад],
«Єретика», чи вже потім? Пантелеймон Куліш 363 запевняє, що він познайомив Шевченка з

Костомаровим. Коли б се було так і справді, тоді б нічого й змагатися, що знайомість сталася ще
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року 1845; але ж маємо звістки супротилежні. Костомаров, як се запевне відомо, в першій половині
р. 1845 учителював на Волині; через що і приїхати йому до Києва можна було хіба на великодні або
на літні вакації. Але на Великдень Костомаров не приїздив до Києва. З автобіографії його знаємо,
що він перед Великоднем рушив подорожувати по Волині: в страстну п’ятницю (значить 13 квітня)
він був в Кременці, а в суботу поїхав до Почаєва і тут перебув і перший день Великодня. Потім,
оглянувши Вишневець і Берестечко, історик наш вернувся в Ровно 364. Значить, очевидна річ, що
того часу Костомарову й не можна було бути у Києві. Та й Шевченка тоді там не було. Великодні
вакації скінчилися, звичайно, на проводах — 23 квітня. Небавом почалися в гімназії іспити і вже

ж під такий час не пустили б з гімназії, та й сам Костомаров не покинув би своїх учнів під час

іспитів. До Києва він поїхав вже після іспитів, з початком літніх вакацій, значить, в липні. Тут,
довідавшись, що вже усе зроблено, що треба було на те, щоб перейти йому учителювати до Києва
в першій гімназії, Костомаров поїхав через Глухів і Курськ в Острозький повіт до матері і звідтіль
вернувся до Києва вже в серпні. Під час літніх вакацій ми бачимо Шевченка в Полтавщині, то в

Миргородському повіті у Лукіяновича, то в Лубенському — в Чужбинського, то в Пирятинському
— у Закревських або знов в Ромні, а звідтіль у Родзянок в Хорольському і Кременчуцькому повіті.
Далі з споминок Куліша 365 відаємо, що він з Києва переїхав на службу до столиці восени р.
1845. З початку тієї осені, як вже було говорено вгорі, Шевченко був у Києві. От до сього часу

і треба реєструвати першу очевисту знайомість Костомарова з Шевченком і треба признати, що
перший з них помилився, говорячи, що спізнався з Шевченком навесні після Великодніх свят

р. 1846. Річ неможлива справді, щоб Шевченко, перебуваючи з початку осені р. 1845 у Києві і

знаючи, що Костомаров учителює тамечки ж, не спізнався з ним!.. Неможливо знов і те, щоб
Костомаров, «знаючи Шевченка яко поета, занадто цінячи його талант» і відаючи, що він у Києві,
не інтересовався пізнатися з ним очевисто. Помилку Костомарова легко спостерегти ще й другою
стороною. В своїй автобіографії на стороні 63 він каже, що Шевченко «тоді ж», себто з початку р.
1846, приїхав на Україну, щоб тут у Києві знайти собі службу... Згадаймо собі, що в жовтні р. 1845
Шевченко був на службі при київській комісії і нам кинеться в вічі помилка Костомарова. І так,
признаючи певним фактом, що перша очевиста знайомість Шевченка з Костомаровим сталася

з початку осені р. 1845, певніш за все у вересні, — не можна не признати певним і того, що
познайомив їх Куліш. 359 Основа. — 1862. — Кн. IV. — С. 48. 360 Кобзар. — 1876. — Т. II — С

[VI]. 361 Русская старина. — 1880. — [Книга III. — С. 597]. 362 Литературное наследие. — С. 63.
363 Новь. — 1885. — № 13. — С. 64. 364 Литературное наследие. — С. 59. 365 Хуторна поезія,
с. 10. Коментар Річ неможлива справді, щоб Шевченко, перебуваючи з початку осені р. 1845 у

Києві і знаючи, що Костомаров учителює тамечки ж, не спізнався з ним!.. — Шевченко завітав

до Києва наприкінці вересня 1845 р. на короткий час і знову поїхав. Немає підстав піддавати

сумніву [2]докладні спогади М. Костомарова, які цілком збігаються з фактами перебування обох

за певними адресами навесні 1846 р. [3]Попередня [4]Наступна

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/4899.html

2. http://litopys.org.ua/kostomar/kos.htm

3. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/205184.html

4. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/207835.html
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2.4.26 Начерки. Весна 1846 р. (2008-04-09 06:00)

[1] [2] [3]

Трапезна чаша Густинського монастиря. Олівець. [II-IV 1846].
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[4]

Див. також:
http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7317.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev7317.htm
http://kobzar.info/kobzar/works/pictures/1846/05/29/892.html

Потір із церкви с. Мохнатин. Олівець. [II-IV 1846].
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[5]

На звороті рисунка Шевченко олівцем зафіксував вигравіруваний на потері напис: во

благовременное реіментарство щасливого панування свого, Ясневель[можный] его милость

панъ Іоанъ Мазепа Гетьманъ войскъ Его Цар[ского] Пресв[етлого] велич[ества] запорозькихъ, сей
келихъ до храму пресвятыя богородицы во весь Мохнатинъ надань року 1697 м. Іюня 23.

Див. також:
http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7316.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev7316.htm
http://kobzar.info/kobzar/works/pictures/1846/05/29/891.html

Енколпіон. Олівець. [II-IV 1846].
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[6]

Див. також:
http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7318.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev7318.htm
http://kobzar.info/kobzar/works/pictures/1846/05/29/893.html

1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/FTZXzG8_LcjRr6aiiRpq2Q?feat=embedwebsite

2. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/qIEYT_0_HViohG1V7wEL-Q?feat=embedwebsite

3. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/xECaFXmr1wfiRtAwCY83Ug?feat=embedwebsite

4. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7317.htm

5. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7316.htm

6. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7318.htm

2.4.27 9 квітня 1858 року (2008-04-09 12:00)

9 [апреля]

Квитался за неумеренный ужин Кроникевича.

9 квітня

Кроникевич — П. А. Круневич.
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2.4.28 (2008-04-09 18:00)

[1]Кониський О. Я. Тарас Шевченко-Грушівський: Хроніка його життя [Під час перебування на

Україні (1845—1847), стор. 26]

Ми вже знаємо, що з того часу, як Шевченко став на службі при комісії, він, аж доки не вернувся

з Чернігівщини, себто до квітня р. 1846, перебував на Лівобережжі і ледві чи навідувався до

Києва. Тим-то перша знайомість його з Костомаровим проминула задля останнього непомітно,
не зоставивши в пам’яті його жодного сліду. А коли він навесні р. 1846 сприятелився з поетом,
дак той час і вважав він за першу знайомість. Я, признаючи за час їх першої знайомості — осінь

р. 1845, не надаю їй жодної ваги — і за час першої впливової знайомості беру той, який взагалі

подає Костомаров — квітень р. 1846. Але, в усякому разі, видатніші твори Шевченка змісту

історичного і політичного написані поетом до очевистої знайомості його з Костомаровим і з

іншими впливовими «Кириломефодіївцями», опріч хіба Куліша.
Отож, як вернувся Шевченко з Чернігова до Києва, дак закватирував недалечко від дому

Сухоставського (на Хрещатику), де поселився Костомаров з своєю ненею. Вона, продавши

маєтність свою в Вороніжчині, переїхала до Києва, щоб жити укупі з своїм одинчиком-сином, і
гадали вони придбати собі де-небудь поблизу Києва хутір. Отоді-то Шевченко близько спізнався і

сприятелився з Костомаровим. «З першого погляду, — каже Костомаров в своїй автобіографії 366,
— не було у Шевченка нічого привабливого, нічого теплого; навпаки — він був сухий, холодний,
хоча простий і нецеремонний: З недовір’ям він міряв мої слова і рухи. Він поводився так, як дуже
часто поводиться вельми чесна людина і добрий українець, стрічаючись з чоловіком незнайомим:
чим більш останній пильнує виявити свою щирість, тим більш він обережний. Інакше воно й не

може бути в народі, що часто бачить округи себе лукавство, оману і двоєдушність» 367. Одначе

не треба було ні довгого часу, ні глибокого спостереження на те, щоб помітити, що під тим

ніби холодним покрівцем лежить палка душа і чисте гаряче серце. Тим-то художник-історик
зараз же так сприятелився з художником-поетом, що вони стали говорити один одному «ти».
Щирість і простота Тарасової вдачі, його добросердий гумор, його весела безпечність, помішана
з тугою; його ідеалізм, змішаний з практичною розсудливістю; любов поета до людей, готова
на самопожертву; тонка вмілість відрізняти сущу щирість від підступності і влесливості — зараз

відзначилися перед істориком, відтіняючись тією ознакою поезії, що властива тільки таким душам,
як Шевченкова 368. Поет причарував художника-історика, в жилах котрого теж потроху було

кріпацької крові демократичної 369. Неня Костомарова Тетяна Петрівна вельми сподобала Тараса,
щиро полюбила його і потурала його «слабостям» 370. У Сухоставського, де жили Костомарови,
був невеличкий садок вишневий; там Микола Іванович любив сидіти під вишнями. Раз якось,
небавом після приїзду Шевченка з Чернігова, історик з поетом сиділи в тому садку. Весняний
день був чарівний: вишні й слива розповнилися цвітом, на яблунях пишалися вже пуп’янки, хоч
ще й не розпустилися; бузок починав цвісти і наповав садок своїми тонкими пахощами. В

кущах і на деревах щебетали пташки; а попід деревами стояло кільки пнів з бджолами; бджілки
своїм гудінням додавали ще більш українського колориту 371. Запевне, були тут і інші приятелі

Костомарова: Білозерський Василь, Пильчиків Дмитро і Гулак, що вже скінчили університети,
перші два — у Києві, а останній — у Дерпті 372; були й молоді студенти київського університету

Опанас Маркович, Юрій Андрузький і Посяденко. Шевченко приніс зшиток своїх недрукованих

ще поезій і почав читати їх. Костомаров не повідав нам про назви тих поезій, але не буде

помилки гадати, що то були: [2]«Сон», «Кавказ», «Єретик», «Посланіє» і т. інші. Від тих творів

обгорнуло Костомарова, як він каже 373, унивне раювання, але ж разом з тим він перейнявся

острахом. Вражіння прочитаних Шевченком творів нагадало йому Шіллерову баладу «Статуя
в Саїсі». «Я, — каже він, — бачив, що Шевченкова муза розірвала завісу життя народного. І

страшно, і солодко, і боляче, і смачно було зазирнути туди». Вірші і мова Шевченка чарівливо

впливали на київську молодіж того часу. «Усі ми, — признається Куліш, — знали Шевченкові твори

напам’ять і були очаровані ними. Мова його впливала на всіх нас і на Костомарова страшенно.
Шевченко, вихований читанням «Истории русов» Кониського, зробив з нас людей, що ненавиділи
москалів і всіх, що були винні бідованню нашої рідної України. Москалів ми тоді вважали за народ
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грубіянський, нездатний ні до чого високого. Ми їх звали кацапами. Про кацапів у Шевченка було

без краю багацько сарказмів, анекдотів і приказок. Багацько де в чому Тарас підлягав думкам

Костомарова, — додає Куліш, — але ж і Костомаров не був волен від впливу його» 374. Тут до

речі сказати, що і Костомаров, і Куліш, і Пильчиків, і Чужбинський, і інш., хто добре тоді знав

Шевченка, в одно слово говорять, що Тарасова муза була тоді саме в розцвіті, в апогею своїх сил, і
взагалі Тарас тоді саме розповнився всіма духовими і моральними сторонами. Тоді ледві минуло
тридцять років його віку. Україну і народність її, додає Костомаров, він любив загарливо, без
краю, але більш за все спочував він простому народові. Заповітною думкою його було визволення

народної маси з кріпацтва. «Усі ми відали, що наш поет вийшов з кріпаків; він не таївся з

тим і не соромився сього родоводу, хоча не любив багацько про се балакати. В розмовах його

взагалі не чути було тієї злоби проти гнобителів народних, яку він часто-густо висловлював в своїх
творах поетичних. Навпаки, він дихав любов’ю, бажанням погодити всі національності, уладнати
неправди соціальні. Мрією його була загальна воля і братерство усіх народів. Орудуючи до

того природженим свіжим і багатим розумом, Шевченко ніколи своїми розмовами не наганяв на

розмовників нудоти; він умів до речі жартовати; умів зручно бавити і звеселяти своїх розмовників
придатними оповіданнями, жартами, гострим словом. В бесіді він майже ніколи не виявляв того

загарливого настрою, який пронизує чимало його творів поетичних» 375. Коли до сього патрету,
намальованого Костомаровим, ми додамо ще глибоку Шевченкову віру в свою ідею; надію його на

певне поліпшення людської долі, надію, що поет «хоч крізь сон побачить сонце правди», то перед
нами стоятиме вірний малюнок фізичної, духової і моральної постаті того Тараса Григоровича,
яким він був в Києві на кінці весни і з початку літа року 1846. 366 Русская мысль. — 1885. — Кн.
V. 367 Основа. — [1861]. — Кн. IV. — [С. 48 — 49]. 368 Русская мысль. — 1885. — Кн. V. — [С.
211 — 219]; Русская старина. — 1880. — Кн. III. — С. (597 — 598). 369 Новь. — 1885. — № 13.
— [С. 64]. Тетяна Петрівна була кріпацького роду: батько її Петро Мильник був кріпаком Івана

Костомарова — Миколиного батька. Ще підлітком пан взяв Тетяну Петрівну доі свого двору в

покоївки. Дівчина була красуня, розумна і так сподобалася Костомарову, що він відвіз її задля

науки в Москву. Потім він покохав її; вона родила йому сина Миколу. Батьки не давали Йванові

благословення взяти шлюб з своєю кріпачкою; але він пішов проти їх волі і одружився. Жінку

і свого сина Миколу він вельми любив; але до кріпаків своїх був таким лютим, що вони його

замордовали. (Див.: Рус[ские] вед[омости]. — 1885. — № 144). 371 Русская старина. — 1880. —
Кн. III. — [С. 598]. 372 Нині — Тарту (Естонська РСР). — Ред. 373 Русская мысль. — 1885. — Кн.
V. — [С. 212]; Основа. — [1861]. — Кн. IV. — [С. 49]. 374 Новь. — 1885. — № 13. — [С. 65]. 375

Кобзар. — 1876. — Т. II. — С. VII — [VIII]. [3]Попередня [4]Наступна

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/4899.html

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev128.htm

3. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/206940.html

4. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/208532.html
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2.4.29 Портрети членів родини Катериничів (2008-04-10 06:00)

[1] [2] [3]

[4]

Портрет Марії Федорівни Катеринич. Папір, акварель (30×22). [Марківці]. [18.II-IV] 1846.
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[5]

Зліва олівцем дата і підпис автора: 1846 Шевченко.

Див. також:
http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7138.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev7138.htm
http://kobzar.univ.kiev.ua/draws/description/138.html
http://kobzar.info/kobzar/works/pictures/1846/05/20/717.html

Портрет Олександра Андрійовича Катеринича. Папір, акварель (30×22,1). [Марківці]. [18.II-IV]
1846.
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[6]

Справа внизу олівцем дата і підпис автора: 1846 Т. Шевченко.

Див. також:
http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7139.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev7139.htm
http://kobzar.univ.kiev.ua/draws/description/139.html
http://kobzar.info/kobzar/works/pictures/1846/05/20/716.html

Портрет Івана Андрійовича Катеринича. Папір, акварель (30×22,1). [Марківці]. [18.II-IV]
1846.
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[7]

Зліва внизу олівцем дата і підпис автора: 1846 Т. Шевченко.

Див. також:
http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7140.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev7140.htm
http://kobzar.univ.kiev.ua/draws/description/140.html
http://kobzar.info/kobzar/works/pictures/1846/05/20/715.html

Портрет Тетяни Пантелеймонівни Катерннич. Папір, акварель (30×22,3). [Марківці]. [18.11-IV]
1846.
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[8]

Зліва внизу олівцем дата і підпис автора: 1846 Шевченко.

Див. також:
http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7141.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev7141.htm
http://kobzar.univ.kiev.ua/draws/description/141.html
http://kobzar.info/kobzar/works/pictures/1846/05/20/714.html

1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/VUZPmDpOXKZvy49NHMAoIg?feat=embedwebsite

2. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/qTwOJUiVKGaMo7KnFV4U3Q?feat=embedwebsite

3. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/8ch7rk5lcgkrXQOIjqc3JA?feat=embedwebsite

4. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/MP9CmlCiJ8DG_SVUhmRu2g?feat=embedwebsite

5. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7138.htm

6. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7139.htm

7. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7140.htm

8. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7141.htm

2.4.30 10 квітня 1858 року (2008-04-10 12:00)

10 [апреля]

Посетил московского знакомого, некоего Безобразова. Потом Рамазанова и Михайлова, хотел
пройти на выставку, да не удалось. Царь помешал. Смотрел в цирке-театре «Москаля-чаривныка».
Очаровательный Семен. А прочие чушь.
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10 квітня

Безобразов Володимир Павлович (1828 — 1889) — економіст і публіцист, академік (з 1857 р.). Був
противником кріпацтва, прибічником реформ. Шевченко познайомився з ним у Москві, вірогідно,
на відкритті книжкової крамниці М. М. Щепкіна, що відбулося 24 березня 1858 р.
Рамазанов Микола Олександрович (1817 — 1867) — скульптор та історик мистецтва, академік
Петербурзької Академії мистецтв (з 1849 р.). Дружба Шевченка з ним, що виникла в роки

навчання, зміцніла після повернення поета із заслання.
Царь помешал. — Як видно із записок Олександра II, у четвер, 10 квітня 1858 р., відзначався день
народження великого князя Володимира Олександровича. Цар супроводжував його в роз’їздах по
столиці і, можливо, відвідав академічну виставку.

2.4.31 (2008-04-10 18:00)

[1]Кониський О. Я. Тарас Шевченко-Грушівський: Хроніка його життя [Під час перебування на

Україні (1845—1847), стор. 27]

VII

Де, в чому і яким чином відбився вплив Костомарова яко історика на поетичні твори Шевченка,
про се не будемо тут здіймати бесіди, тепер річ про той лишень вплив Костомарова, що прилучив
Шевченка до так званого Кирило-Мефодіївськог братства чи товариства. Звісно, не можна

вгадати: чи зазнав би Шевченко солдатчини, заслання і казармово-яремної неволі і тоді, коли
б не існувало того братства? Обставини складалися так, що можна було йому і без братства

вскочити в лабети; але можна було і остерегтися. В усякому разі, перед нами певен той факт,
що приводом до арештовання Шевченка, приводом до доносу студента Петрова було існування

Кирило-Мефодіївськог товариства, через те і мусимо спинитись трохи коло сього товариства.
Про нього досить чимало було друковано в пресі російській, а проте нестеменно певного ми й

досі відаємо вельми мало. Та й в тому, що було надруковано, — вельми трудно розібратися.
Противорічі сила! Без помилки не можна запевне сказати навіть того, хто саме був першим

ініціатором і організатором товариства? Скільки в товаристві було товаришів і чи почало

товариство яку-будь свою реальну роботу? З документа урядового, властиво з конфірмації над

Шевченком, Костомаровим і іншими 376, виходить, нібито товариство те «існувало тільки кілька

місяців під кінець року 1845 і з початку 1846 і складували його тільки три чоловіки: Гулак,
Костомаров та Білозерський. Трудно визначити, сказано в «докладе» графа Орлова, тодішнього
шефа жандармів російських, кому першому прийшла думка організовати товариство; бо всі вони
однаково були прихильними до слов’янських ідей; але думка назвати товариство іменем св.
Кирила і Мефодія і носити перстень або образ сих святих вийшла від Костомарова. Небавом,
каже Орлов, Гулак, Костомаров і. Білозерський запевнились, що теоретичні гадки їх про з’єднання
слов’ян були тільки мріями учених; тим-то в половині р. 1846 вони спинили діяльність товариства
і покинули називати свій кружок товариством. Таким показує нам те товариство «доклад»
графа Орлова; більш урядових звісток про се товариство не оголошено досі. Слідство про се

товариство бережеться в архіві колишнього «III отделения». Міністр вн[утрішніх] справ Дурново
дозволив був професорові московського університету Миколі Стороженку переглянути той процес

і слідство Шевченка. На мою думку, звідсіль можна придбати чимало нового матеріалу задля

життєписі Шевченка. Але, на превеликий жаль, з того матеріалу досі вельми мало оголошено

вп. професором, може, й не по його вині. Таким чином, нині треба поневолі обмежуватися

даними, що подали потроху Костомаров і Куліш та що зібрав я приватно з джерел зовсім певних,
але ще не оголошених. З останніх людей, що були притягнені до того слідства, ніхто досі не

подав своїх споминок про Кирило-Мефодіївське братство; лишень Дмитро Пильчиків переказав
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мені в розмові деяку дрібницю. Споминки Костомарова теж, на скільки вони досі відомі, доволі
убогі. За життя свого, коли траплялося Костомарову здіймати прилюдно бесіду про Кирило-
Мефодіївське товариство, він не говорив усієї правди; та й не можна було сього зробити; навіть
після смерті його цензура накладала своє veto і на ті невеличкі споминки, що лишив Костомаров
в своїх автобіографіях. Так от, в автобіографії, що переказав він д. Білозерській, не можна було
«Русской мысли» надруковати споминок автобіографічних про назване товариство, і ледві вже в
«Русской старине» з’явився той шматочок. В «Литературном наследии», надрукованому р. 1890,
в автобіографії Костомарова не надрукована уся та глава, де наш історик розповідає про події р.
1845 і 1846 у Києві, а потім про арештовання його, про слідство і заслання 377. Можна гадати,
що там Костомаров подав більш подробиць, ніж в автобіографії, списаній Білозерською 378. 376

Русский архив. — 1890. — Кн. VII, — С. 334 — 347. 377 Цей розділ опубліковано. — Ред. 378

Вважаю не зайвим подати кілька слів коротких про самого Костомарова. Вперше виступив він

яко український поет, видавши у Харкові р. 1838 драматичні сцени «Сава Чалий», а за рік знов
свої «Українські балади», потім збірник поезій з назвою «Вітка». Небавом в Харкові ж таки він

виступає яко учений, яко історик український, подавши до університету учену свою працю: «О
причинах и характере унии в Западной России». Оця праця наробила великого шелесту; розпочав
її харківський архієпископ Інокентій Борисов. Читаючи працю Костомарова, він помітив найпаче
те місце, де говорено було про змагання царгородського патріарха з папою і було висловлено, що
«властолюбність єрархів посіяла ворожнечу в миролюбній церкві Христовій». Борисову здалося,
що такий осуд несправедливий. «Про папу можна так говорити, а про патріарха — ні». Далі

Борисову не подобалося, що Костомаров згадував про неморальність духовенства до унії ще; про
великі хабарі, що брав патріарх з України і т. ін. Архієпископ Борисов не дав Костомарову

прилюдно боронити в університеті оцю дисертацію на звання магістра освіти. Міністр граф Сергій

Уваров відповідно рецензії історика Устрялова звелів спалити працю Костомарова і дозволити

йому написати нову, іншу. Тоді Костомаров написав [2]«Об историческом значении русской

народной поэзии». Коли Костомаров подав оцю працю до факультету, проти неї озвалися ворожі
голоси. Професор філософії Протопопов висловив, що така річ, як мужицькі пісні, понижають
учену працю, написану на те, щоб придбати учене звання. Навіть наш письменник Петро Гулак-
Артемовський був проти вибраної Костомаровим теми, хоча він добре знав українську народність
і сам колись добре писав по-українськи. Одначе ж факультет мусив таки прийняти дисертацію

і після прилюдного диспуту признав автора її магістром історії. Скоро праця оця стала відомою

пресі російській, «Библиотека для чтения», а найпаче «Отечественные записки» рукою Бєлінського

висловили ворожі відносини до неї. «Знаменитий і прославлений потім критик російський, — каже

Костомаров, — не спроможен був побачити вагу народної поезії і висловив в рецензії своїй, що
народною поезією може займатися тільки той, хто, мовляв, не хоче чи не спроможен працювати

коло чого-будь більш путящого. (Див.: Литературное наследие). Того ж часу Костомаров

надрукував в «Молодику» Бецького між іншими своїми творами перші свої історичні писання

про минуле України, про повстання Наливайка. В названих працях взагалі знати було, що у

Костомарова вже зріс певний погляд на історію України і на долю народу українського. Вже в

спаленій праці про унію визначився той його «сепаратизм», що потім він так широко висловив в

монографії «Две народности» (Две русские народності. — Ред.). і в ін . Таким чаном, з поглядами
свідомого вже на грунті етнографії і історії українця Костомаров пішов учителювати на Волинь

в Ровне. На Волині він спостеріг тяжкий соціально-економічни побут українського народу, що
перебував в яремній кріпацькій неволі у польських панів: в неволі, що підтримував і зміцняв

політичний устрій Росії. Не можна було Костомарову не зрозуміти і не запевнитися, де і в чому
головний корень тяжкого лиха народного на зневоленій і зрабованій Україні. Бачив він, що корень
той доти буде пишатися, доки пановатиме по Україні над масою народною темнота, крепацька і
інша неволя. І тямив він добре, що рятовати народ можна і треба тільки світом і волею; а на те
треба позитивної праці і роботи добре зорганізованих сил інтелігентних. Перебравшись у серпні р.
1845 до Києва, він зустрів тут невеличкий гурток української молодіжі інтелігентної, що була однієї
з ним думки політичної і соціально-економічно. В розмовах з людьми того гурту не можна було

не виникти думці про неминучу потребу організації. Розмовляючи про грунт організації, зовсім
натурально і консеквентно було спинитися на слов’янській ідеї, а на Україні для неї було вже і
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своє історичне [місце], і свої прихильники. Звісно, що ще р. 1818 була зорганізована у Києві ложа

масонів з назвою «З’єднаних слов’ян». До сієї ложі між іншим належав і седнівський дідич Ілля

Лизогуб; в сьому запевнив мене виданий йому ложею 27 мая диплом (знайдений вже після смерті
Іллі Лизогуба). Ідея слов’янства основалася знов через п’ять років, коли з тою ж назвою було

зорганізоване на Україні потайне товариство. Як у Києві, так і в Харкові — ідея національного

відродження слов’ян не переставала існувати і ширитися. Розросту її, а значить, разом з нею

і зросту української ідеї сприяла література і праці етнографічні. Звісно, ідея зростала доволі

мляво: коли Костомаров перебрався в Київ, дак, як каже він: «Ідея слов’янської спілки була в

пелюшках, зате ж відбивалася вона такою свіжою, якою потім вже ніколи не була». Коментар

В «Литературном наследии»... не надрукована уся та глава, де наш історик розповідає про

події р. 1845 і 1846 у Києві... — Йдеться про розділ IV «Автобіографії» М. Костомарова, яку
він продиктував у 1875 — 1877 рр. своїй дружині А. Л. Костомаровій. Цей розділ вперше

опубліковано у журн. «Вестник Европы» (1910. — № 4). Повністю «Автобіографія» надрукована
зятем А. Л. Костомарової В. Котельниковим — «Автобиография Н. И. Костомарова» (М., 1922)
й передрукована у вид.: [3]Костомаров Н. И. Исторические произведения. Автобиография. — К.,
1989. — С. 425-438. [4]Попередня [5]Наступна

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/4899.html

2. http://litopys.org.ua/kostomar/kos02.htm

3. http://litopys.org.ua/kostomar/kos22.htm

4. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/207835.html

5. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/208730.html

2.4.32 (2008-04-11 06:00)

[1]Кониський О. Я. Тарас Шевченко-Грушівський: Хроніка його життя [Під час перебування на

Україні (1845—1847), стор. 28]

Костомаров застав в Києві готовий грунт ідейний і готовий, тільки що не зорганізований,
контингент молодіжі, перейнятої тією ідеєю і бажанням служити їй. По думці Костомарова, а вже
ж і по думці київських його товаришів молодих: Гулака, Білозерського, Маркевича, Андрузького,
Навроцького і інш., бажана спілка слов’ян не повинна була обмежуватися сферою поезії да науки;
вона з’являлася їм в образах, в які повинна втілитися задля пришлої історії. Одно слово, ідея
слов’янської спілки, сплоджена на грунті письменства і науки, розрослася вже до сфери життя

політичного і соціально-економічноо і з’являлася вже в формі устрою на подобу стародавніх

республік Греції або сучасних сполучених держав Південної 379 Америки. По думці Костомарова

і його товаришів, слов’яне повинні з’єднатися, але ж при тому з’єднанні кожна слов’янська
народність задержує власну автономію. Федерація по самим тільки народностям не вдовольняла

більш за все через те, що не кожна народність має однакову кількість маси. Тим-то до слов’янської
федерації брали іншу міру для поділу, одначе ж цілком зберігаючи право кожної національності.
Гадали, що відповідним був би адміністративний поділ земель, незалежно від національності.
Гадали, щоб по всіх частинах бажаної федерації слов’ян були б однакові права грунтовні й закони;
однакова вага, міра і монета; торгівля б була вільною; кошар кордонних і зла щоб не було;
кріпацтво щоб всій федерації було скасоване і т. ін. Міркуючи, яким шляхом найшвидше можна

прийти слов’янам до такої спілки, зупинилися і стали на шляху єдино і тоді, і за наш час певному:
себто вигодовання громади духом отих ідей. Звідсіль вже сама собою виходила неминуча потреба

організації шкіл, та щоб по школах учителювали люде щирі, перейняті вимовленими вгорі ідеями
і вдатні пересаджувати ті ідеї в молоді покоління. Консеквентно далі, щоб придбати якомога

більш таких людей, треба завести таку організацію, щоб гуртовала людей, виховувала їх в ідеях
слов’янської федерації і простала ті ідеї шляхом письменства, науки і взагалі широким шляхом

виховання. От такою стежкою і прийшли до думки організовати те слов’янське братство, що потім
охрещено його Кирило-Мефодіївським товариством. Вперше думка про організацію товариства

була висловлена в квартирі Гулака з самого початку січня р. 1846, коли ні Шевченка, ні Куліша,
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як знаємо, в Києві не було: перший був в Полтавщині, а останній в Петербурзі. До товариства,
ще тільки проектованого зараз, опріч Костомарова і Гулака, пристали Навроцький, Пильчиків,
Маркович і Білозерський Василь. Статут товариства уложив Костомаров. Білозерському прийшла
думка, щоб товариші носили перстені з словами: «Кирило і Мефодій, січень, 1846». Через се

«III отделение» і охрестило товариство Кирило-Мефодіївським. На печатці товариства були

вирізані слова: «Розумійте істину і істина ослобонить вас». Програму товариства Костомаров

в своїй автобіографії переказав так: метою товариства стоїть — простання ідеї слов’янського
з’єднання і сподіваної федерації слов’ян на грунті повної волі й аатономії народності Повна воля

віри і однакові права кожної релігії. Усяка пропаганда, яко при повній волі, не потрібна, не

повинна бути; одначе гадали прихиляти слов’ян латинської віри, щоб в богослуженні уживали мови
слов’янської. Щодо мови, яка б ставала загальною усім слов’янам, дак сього питання не обрадили;
гадали тілько, що такою мовою може стати великоруська, яко більш за всі інші слов’янські мови
розповсюджена. Далі: для народу обов’язкова школа; скасовання кріпацтва, усяких привілеїв,
кари по тілу і кари на горло. Бажали, щоб слов’яне пристали до Росії і організовали федерацію;
Росія була б поділена на держави чи частини: північну, північно-східну, південно-східну, горішню
і низову волзькі, дві українських, одну середущу, дві південних, дві сибірських, одну кавказьку.
Біла Русь, як і Польща, Чехи, Морава, Сербія і Болгарія становили б кожна свою державу. Поділ
сей не вважали за нестеменний, а гадали, що його можна і переіначувати відповідно потребам

економічним і іншим. Київ, не належачи до жодної держави, був би осередком, де збиралася б рада
загальна. Раду складали б дві палати: одна— з міністрів і виборних сенаторів, друга— з виборних

заступників. Рада збиралась би щочотири роки, а коли треба, то й частіш. У кожної держави була

б, опріч того, власна рада, що збиралася б щороку. У кожної держави — свій виборний голова і

сенат: головна власть центральна — в руках голови, вибраного на чотири роки, і в руках міністрів.
Про случай оборони федерації від ворогів околишніх була б регулярна армія, але не велика, бо
у кожної держави була б власна міліція. Про случай війни муштрувались би військовій штуці уся

вдатна до того людність. «Ідея оцього товариства, зорганізованого мною, — каже Костомаров,
— пронизала усього мене до фанатизму, і я простав її скрізь, де можна було». Найбільш за

всіх розповсюджував її Дмитро Пильчиків; він більш за всіх впливав на молодіж своєю умілостію

поводитися з нею і своєю чесною вдачею 380. 379 Помилка автора. Північної. — Ред. 380 Див.:
Литературное наследие; Русская мысль. — 1885. — Кн. V; Русская старина. — 1880. — Кн. III.
— [С. 599 — 600]; Русский архив. — 1892. — Кн. VII. [2]Попередня [3]Наступна

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/4899.html

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/208532.html

3. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/212396.html

2.4.33 11 квітня 1858 року (2008-04-11 12:00)

11 [апреля]

Поручил Каменецкому хлопотать в цензурном комитете о дозволении напечатать «Кобзаря» и

[1]«Гайдамаки» под фирмою «Поэзия Т. Ш.». Что из этого будет?
Зашел по пути к певцу-актеру Петрову. Он только потолстел, а она, увы! из миленькой Анны

Яковлевны сделалась почтенная, но все-таки милая старушка. Непрочный пол! Забежал к Семену,
выпил рюмку водки и пошел к Корбе обедать. Скучно и грязно, как у старого холостяка, и
вдобавок у военного. Вечером у Белозерского слушал новую драму Желяковского (Совы) и с

успехом доказал Сераковскому, что Некрасов не только не поэт, но даже стихотворец аляповатый.

11 квітня

...хлопотать в цензурном комитете... — Клопотання розтяглося на два роки і закінчилось

дозволом на видання збірки творів, що вийшла з друку 1860 р. під назвою «Кобзар» і складалася
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з поезій, надрукованих раніше, і повністю ще не опублікованих на той час [2]«Давидових псалмів».
...из миленькой Анны Яковлевны... — Ганна Яківна Петрова (дівоче прізвище— Воробйова; 1816
— 1901), дружина Йосипа Опанасовича Петрова, видатна оперна співачка 30 — 40-х років, перша
виконавиця ролі Вані й Ратмира в операх «Життя за царя» та «Руслан і Людмила» М. Глинки. В.
В. Стасов писав: «Голос Воробьевой был одним из самых необычайных изумительных контральто

в целой Европе; объем, красота, сила, мягкость — все в нем поражало слушателя и действовало

на него с неотразимым обаянием» (Стасов В. В. Избранные сочинения. — М., 1952. — Т. 1. —
С. 235). Знайомство її з Шевченком відбулося в 40-х роках; поет слухав співачку на оперній сцені.
...новую драму Желяковского (Совы)... — Йдеться про драму Е. Желіговського «Зорський», що
була продовженням його драми «Йордан. Фантазія драматична» (1846).

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev117.htm

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev142.htm

2.4.34 Портрет О. А. Афендик (2008-04-11 18:00)

[1]

Портрет Олени Антонівни Афендик. Папір, акварель (26,5×18,8). [Марківці]. [18.ІІ-IV] 1846.
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[2]

Зліва внизу дата та підпис автора: 1846. Т. Шевченко.

Див. також:
http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7142.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev7142.htm
http://kobzar.univ.kiev.ua/draws/description/142.html
http://kobzar.info/kobzar/works/pictures/1846/05/20/713.html

1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/aaNnoroOpzclJC9fix5Gyw?feat=embedwebsite

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7142.htm

2.4.35 Указ Сенату. 17 квітня 1846 р. (2008-04-12 06:00)

№ 164. 1846 р., квітня 17. Указ Сенату про виключення з податного стану Т. Г. Шевченка та

інших учнів Академії, які отримали звання некласних художників

Указ его императорского величества

самодержца всероссийского из Правительствующего Сената

Академии художеств

По указу его императорского величества, правительствующий Сенат слушали: рапорт оной

академии, об исключении из податного состояния возведенных оною Академиею в звание

свободных неклассных художников: Петра Черкасова, Константина Оглоблина, Федора

Юркинского, Александра Михайлова, Александра Чеботарева, Готфрида Шарлова, Александра
Швабе, Авдея Ермилова, Антона Иванова, Тараса Шевченко, Сергея Федорова, Григорья Карпова
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Михайлова, Алексея Полякова и Григорья Майсюрадзе.
Приказали: Вышеозначенных художников на основании 318 ст. 111 т. Св. Уст. о служб. по

опред. от правит. (изд. 1842 года), исключить первых семерых из подушного оклада, а прочих
оставить от избрания другого рода жизни свободными; о том в С.-Петербургскую, Московскую,
Нижегородскую, Пермскую, Курляндскую и Лифляндскую Казенные палаты с препровождением

увольнительных о лицах происходящих из мещанского и цехового сословий свидетельств послать

указы каковым дать знать Академии художеств. Апреля 17 дня 1846 года.

В должности секретаря Котурницкий

Помощник секретаря [підпис]

По 1-му Департаменту.
ЦДІА СРСР (тепер РДІА), ф. 1341, оп. 62, № 520, арк. 10, 10 зв. Копія.
На документі напис: «20 апреля 1846».

2.4.36 12 квітня 1858 року (2008-04-12 12:00)

12 [апреля]

Снег, слякоть, мерзость; невзирая на все это, отправились мы, т. е. я, Семен и М. Лазаревский,
в Академию смотреть выставку. Во избежание простуды завернули к Смурову, выпили по рюмке
джину и проглотили по десятку устриц. С выставки пошли мы на званый обед к графине Н[астасье]
И[вановне], данный ею своим близким многочисленным приятелям по случаю моего возвращения.
За обедом граф Ф[едор] П[етрович] сказал коротенькое слово в честь милостивого царя. А в честь

моего невольного долготерпения сказал почти либеральное слово Николай Дмитриевич Старов.
Потом Щербина и в заключение сама графиня Н[астасья] И[вановна]. Мне было и приятно, и
вместе неловко. Я не чаял себе такой великой чести. Для меня это было совершенно ново.
Семен заметил, что за столом все были бледны, тощи и зелены, кроме несчастного изгнанника,
т. е. меня. Забавный контраст.
После обеда повез меня Сошальский к землячке М. С. Гжесевич, а часу в первом к Борелю. А
от Бореля к Адольфине, где я его и оставил.

12 квітня

...завернули к Смурову... — С. Г. Смуров був власником у Петербурзі гастрономічної крамниці з

рестораном.
...сказал почти либеральное слово Николай Дмитриевич Старой. — М. Д. Старов (1823 — 1877)
— педагог, у 50-ті роки — викладач історії та російської словесності в 1-му кадетському корпусі й
водночас учитель дочки Толстих Катерини (пізніше, за чоловіком, — Юнге). «Ліберальне слово»
М. Д. Старова Шевченко переписав до щоденника [1]17 квітня 1858 р.
...к землячке М. С. Гжесевич... — Тобто М. С. Кржисевич.
...к Борелю. — Петербурзький ресторан, відомий за ім’ям його власника.

Варіанти:
слово в честь милостивого царя. / слово в честь ц[аря]
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1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/213692.html

2.4.37 Лист до канцелярії Академії мистецтв. 26 квітня 1846 р. (2008-04-12 18:00)

№ 165. 1846 р., квітня 26. Лист правителя канцелярії чернігівського, полтавського і

харківського генерал-губернатора С. Ф. Танського до канцелярії Академії мистецтв з запитом

про місцеперебування Т. Г. Шевченка

26 апреля 1846
№ 544
Харьков

В канцелярию императорской Академии художеств

По неизвестности настоящего места пребывания состоящего при императорской Академии

художеств классного художника Шевченка, издающего эстампы под названием «Живописная

Украйна», канцелярия черниговского, полт[авского] и харьковского генерал-губернатора имеет

честь покорнейше просить канцелярию Академии художеств уведомить оную, где ныне находится
г[осподин] Шевченко и куда именно следует адресовать присланные от г.г. подписчиков деньги

на получение сказанных эстампов.

Подпис[ал] управ[ляющий] канц[еляриею] [підпис]
Верно: столонач[альник] [підпис]

ДМШ, А-58, спр. 171/4088, арк. 47. Відпуск.
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2.4.38 Начерки. Київ. Середина 1846 р. (2008-04-13 06:00)

[1] <[2] [3]

Китаївська пустинь. Троїцька церква. Начерк. Олівець. Київ [IV-IX 1846].

[4]

Див. також:
http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7319.htm
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http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev7319.htm
http://kobzar.info/kobzar/works/pictures/1846/05/29/894.html

Пейзаж. Начерк. Олівець. Київ [IV-IX 1846].

[5]

Див. також:
http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7320.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev7320.htm
http://kobzar.info/kobzar/works/pictures/1846/05/29/895.html

Вишгород (?). Начерк. Олівець. Київ [IV-IX 1846].
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[6]

Див. також:
http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7321.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev7321.htm
http://kobzar.info/kobzar/works/pictures/1846/05/29/896.html

1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/LfD2HqDjTjiw0mSeomckWw?feat=embedwebsite

2. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/4ph-fb-30AQve3NDTl0J4g?feat=embedwebsite

3. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/5026jdcpQpWVaPiwjagsuQ?feat=embedwebsite

4. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7319.htm

5. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7320.htm

6. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7321.htm

2.4.39 13 квітня 1858 року (неділя) (2008-04-13 12:00)

13 [апреля]

От Н. Д. Старова поехали мы с Семеном к М. В. Остроградскому. Великий математик принял

меня с распростертыми объятиями как земляка и как надолго отлучившегося куда-то своего

семьянина. Спасыби йому. Остроградский с семейством едет на лето в Малороссию. Пригласил
бы, говорит, и Семена с собою, но боится, что в Полтавской губернии сала не хватит на його

продовольствие.
Обедал у Семена, вечер провел у графини Н[астасьи] И[вановны]. Слушал стихотворения Юлии

Жадовской. Жалкая, бедная девушка!

13 квітня

Остроградський Михайло Васильович (1801 — 1862) — математик, один із засновників

петербурзької математичної школи, академік (з 1830 р.). Народився в Полтавській губернії,
підтримував тісні зв’язки зі своїми земляками. Познайомився з Шевченком ще до його заслання,
про що свідчить згадка про М. В. Остроградського у повісті [1]«Художник». С. С. Гулак-
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Артемовський, з яким приятелював Остроградський, сприяв відновленню і зміцненню цього

знайомства одразу після приїзду Шевченка до Петербурга 1858 р. Збереглася записка М. В.
Остроградського із запрошенням Шевченка на обід (Листи до Тараса Шевченка. — С. 176).
Слушал стихотворения Юлии Жадовской... — Жадовська Юлія Валеріянівна (1824 — 1883) —
російська поетеса, друкувалась у столичних журналах і альманахах. Повне зібрання її творів вийшло
у світ лише після смерті авторки в 1885 — 1886 рр. у Петербурзі. Жадовська була калікою від

народження.

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev402.htm

2.4.40 (2008-04-13 18:00)

квітень — червень 1846 р., Київ.

{ [1]Молитва Иеремии пророка }

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev151.htm

2.4.41 Із листа В. Білозерського до М. Гулака. 1 травня 1846 року (2008-04-14 06:00)

* *

Вчера был у меня Иван Як. П[осяда] 1 и сказал, что Ш[евченко] написал новую поэму —
[1]«Іоан Гусс». Я поневоле приятно позадумался над тем, какого гениального человека мы

имеем в Тарасе Гр.; ибо только гений посредством одного глубокого чувства способен угадывать

и потребности народа и даже целого века, — к чему не приведут никакая наука, ни знания,
без огня поэтического и вместе религиозного. Как бы я желал, чтобы перевод «Псалмов»
2 заключал в себе и свидетельство истинно благого настроения души нашего Кобзаря! Тогда
бы новый неиссякаемый ключ жизни освежил нашу словесность и утвердил бы ее на верных

основаниях [...] Поклонитесь от меня всем близким, да й пану Тарасу, коли прийдется. Мене

з ним познакомив Кулеш позаторошних контрактов. В. Білозерський (З листа до М. Гулака

від І. V 1846 р.), Володимир Міяковський. Люди сорокових років, зб. «За сто літ», кн.
2, 1928, стор. 52. 1 Посяда (вірніше, Посяденко) Іван Якович (народився у 1823 р.) —
студент Київського університету, знайомий Шевченка з 1846 р., член Кирило-Мефодіївськог

товариства, який поділяв революційно-демократчні ідеї Шевченка. За рішенням слідчої комісії

був переведений в Казанський університет, після закінчення якого працював у Рязанській губ. 2

Шевченко не перекладав «Псалмів». Використовуючи біблійні мотиви та образи, він створив цикл
ліричних поезій [2]«Давидові псалми», висвітливши в них свої революційні ідеї.

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev135.htm

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev142.htm

2.4.42 14 квітня 1858 року (2008-04-14 12:00)

14 [апреля]

Семен познакомил меня с весьма приличным юношею, с В. П. Энгельгардтом. Многое и

многое пошевелилось в душе моей при встрече с сыном моего бывшего помещика. Забвение

прошедшему. Мир и любовь настоящему.
Вечером Грицько Галаган познакомил меня с черниговскими землячками, с Карташевскими. Не
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жеманные, милые, настоящие землячки.

14 квітня

Енгельгардт Василь Павлович (1828 — 1915) — російський астроном, член-кореспондент
Петербурзької Академії наук, син колишнього Шевченкового поміщика П. В. Енгельгардта;
любитель і знавець музики, друг О. С. Даргомижського, В. В. Стасова та інших видатних

діячів мистецтва. Значну роль відіграв він у пропаганді творів і збиранні творчої спадщини М. І.
Глинки.
...с черниговскими землячками, с Карташевскими. — Карташевська Варвара Яківна (1832 —
1902) — сестра чернігівського поміщика М. Я. Макарова; була одружена з сином сенатора В.
Г. Карташевським, родичем сім’ї Аксакових. Її петербурзький дім часто відвідували російські й

українські письменники. Тут служила покоївкою Ликера Полусмакова (1840 — 1917), з якою хотів

одружитися Шевченко. Ракович Глафіра Олександрівна (1831 — 1899), тітка В. Я. Карташевської,
також уродженка Чернігівської губернії, гостювала тоді в Петербурзі. Карташевські мешкали в

міській садибі, що була розташована на місці сучасного будинку№ 4 по Малій Московській вулиці.

2.4.43 Лист П. Куліша до М. Костомарова. Санкт-Петербург, 2 травня 1846 р.
(2008-04-14 18:00)

Н. И. Костомарову
С. Петерб[ург], 1846, мая 2.

Странно, что Вы записку о посылке Вам (из Петербурга? из Ровно я не посылал) Ваших песен
получаете от Чуйкевича! 1 Песни Ваши в два приёма отправлены Вам из Петербурга, именно
февр[аля] 2 и марта 7 2, в последний раз Вам посланы выписки из Лет[описи] Величка и первая

глава Вашего Хмельницкого 3. Если оне пропали, то, разумеется, жаль, но они мною переписаны.
Я Вам писал, что Срезневский также прислал мне свои женские песни, а от Метлинского не

получал. Ивась Коновченко 4 препростодушно мне пишет, что деньги «оддав неимущему». Это

всё равно, если б я украл у кого денег, чтоб помочь бедняку. Растолкуйте ему, что благодеяния не
должны превышать средств и что в иной юной республике его бы за этот поступок предали смерти

или изгнали остракизмом 5. Второй том украинской «Чёрной рады» окончен, но я не посылаю

для переписки, потому что не знаю, угодно ли будет моим великодушным друзьям переписать

первую или нет6. Пришлю, получив известие, что первая уже у цензора. В Малороссию в этом

году не еду. Мои домашние дела приняли самый дурной оборот, разумеется, не здесь, а в Украине,
так что и ехать нет позыву 7. А денег я столько не имею, чтоб совершить путешествие вдоль

и поперёк en vrai piété 8. Итак, остаюсь и работаю. Что вы делаете? Каково идут Ваши дела?
П. Кулеш рукою власною Уведомите меня, ради Бога, о Шевченке. Неужели он в самом деле

навеки умочив морду? 9 Это ужасно! Напишите мне свой адрес. В гимназии может пропасть. Что
же «Повесть об укр[аинском] народе»? Зачем Вы говорите, что вы не украинец? что только из

гуманической идеи вертитесь между нами? Мы даём Вам права гражданства, притом же маменька

Ваша украинка. Я не могу Вас так любить, как люблю, когда считаю украинцем. Можно ли так

отвергать столь драгоценное для нас имя? 10 Примітки Подається за автографом: ДАРФ. — Ф.
3. — Від. 1 експ. — Оп. 1847. — № 81. — Ч. III. — Арк. 51-52 зв. Першодрук: Міяковський,
с. 52-53. 1. Чуйкевич познайомився з Костомаровим, коли того перевели в Рівненську гімназію,
де він був учителем латинської мови. В автобіографії історик згадував Чуйкевича серед тих

учителів, з якими він «сблизился наиболее» (Н. И. Костомаров. Исторические произведения.
Автобиография. — К., 1989. — С. 465). У листі до Костянтина Сементовського (від 16 грудня 1844
р.) Костомаров писав: «Учит[ель] лат[инского] языка Чуйкевич, родств[енник] Кулеша (насправді
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— друг дитинства. — Ред.), поёт прекрасно малор[оссийские] песни, любит их и выше прочих

по взгляду» (В. Міяковський. Костомаров у Рівному // Україна. — 1925. — Кн. 3. — С.
52). Після переїзду Костомарова до Києва Чуйкевич листувався з ним. Єдиний відомий лист

Чуйкевича цього часу — від 18 квітня 1847 р. Він надійшов на адресу Костомарова уже після

арешту кирило-мефодіївців, і його долучили до слідчої справи Чуйкевича, заведеної в канцелярії
Київського генерал-губернатора (КМТ, т. 3, с 205-206). 2. Ці листи невідомі. 7 березня Куліш

надіслав пісні також Срезневському (див. лист 74). Чуйкевич теж збирав українські народні пісні.
Два його зошити з піснями, надані для користування Максимовичеві, сьогодні зберігаються в ІР
НБУВ. Один з них — «Малороссийские песни, собранные в Киеве П. Чуйкевичем в 1843 году»
— на 1-й сторінці вгорі має напис: «От Кулеша» (Ф. І. — Од. зб. 5130). 3. Матеріали до історії

Хмельниччини Костомаров почав збирати в першій половині 1840-х років (за його спогадом, у
травні 1843 року). Наприкінці 1845 — на початку 1846 року історик уже написав частину своєї

праці, як це випливає з Максимовичевих «Писем о Богдане Хмельницком»: «С удовольствием

вспоминаю тот вечер у г. Костомарова в начале 1846 года на Старом Киеве, когда он прочёл мне
только что написанное им введение к истории Богдана Хмельницкого» (М. Максимович. Письма
о Богдане Хмельницком: Письмо второе // Собрание сочинений М. А. Максимовича. — К., 1876.
— Т. 1. — С. 400). Арешт у справі Кирило-Мефодіївськог братства, ув’язнення й відтак заслання

вченого до Саратова загальмували роботу над монографією. Свою працю «Богдан Хмельницкий

и возвращение Южной Руси к России» Костомаров завершив лише у другій половині 1850-х років і
видав, доповнивши новими джерелами, 1857 року (згодом книжка витримала кілька перевидань).
4. Івась Коновченко — жартівливе прізвисько Василя Білозерського, запозичене з однойменної

думи, що належить до однієї з найпоширеніших у народі. Відомо понад 50 її варіантів, один із

яких записав 16 вересня 1845 р. Василь Білозерський (див. прим. 8 до листа 150). Коновченком
Куліш назвав Білозерського й у своєму щоденнику— запис від 20 серпня 1846 р. (Щоденник, с. 22).
5. Цей абзац слідчі жандарми відкреслили на берегах олівцем. 6. На запитання під час допиту

в III відділі, хто переписував «Чорну раду», Куліш відповів, що другий і третій томи переписав

у Петербурзі «один бедный человек, Косов», а стосовно першого тому зазначив, що його мали

скопіювати Білозерський і Маркович, однак Білозерський цю роботу комусь передоручив (КМТ,
т. 2, с 52). Зберігся чорновий варіант другого тому «Чорної ради», де на титульній сторінці є

напис Куліша, звернений до «київських братців» з проханням переписати цей том (див. лист 104).
У ранній редакції «Чорна рада» складалася з трьох частин. Список роману був у Білозерського,
про що довідуємося з його листа до Марковича від 30 серпня 1846 р.: «Візьміть од Шевч[енка]
”Чорную” мою „раду“, пришліть і поклоніться йому в пояс» (КМТ, т. 3, с 97). 7. Можливо,
Куліш мав на увазі якісь перепони (наприклад, негативне ставлення Лесиної матері до його

залицяння до дочки), які перешкоджали його приїзду в Мотронівку. 8. Із справжньою шанобою

(франц.). 9. Натяк на «товариство мочемордів», що з ним був зблизивсяШевченко на Полтавщині.
Організатором і «старійшиною» цього товариства був Віктор Закревський, поміщик с Березової

Рудки Пирятинського повіту (див.: М. Новицький. «Мочиморди» перед судом сучасників і досліду

// Життя й Революція. — 1930. -№ 3. — С. 123-145). 10. Батько Костомарова був росіянином,
поміщиком, а мати — українкою з кріпаків. Після смерти батька в 1828 році мати постійно

мешкала із сином. В «Истории воссоединения Руси» Куліш зробив випад проти Костомарова,
назвавши його «иноплеменником». Згодом він згадував: «Костомаров обиделся моим выходкам

против него, и мне приятно сказать, за что больше всего он обиделся: за то, что я назвал

его иноплеменником. Ему непременно хотелось быть малоруссом, и теперь мы с гордостью

помещаем его в пантеоне наших талантливых соотечественников, рядом с Гоголем и Шевченком»
(П. Кулиш. Воспоминания о Николае Ивановиче Костомарове // Новь. — 1885. — Т. IV. —№ 13.
— С. 74). За вид: Пантелеймон Куліш. Повне зібрання творів. Листи. К.: Критика, 2005. — Т.
I: 1841-1850 / Упоряд., комент. Олесь Федорук; підгот. текстів Олесь Федорук, Наталья Хохлова;
відп. ред. Степан Захаркін. — С. 82-83, 419-421.
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2.4.44 Костьол у Києві. Літо-осінь 1846 р. (2008-04-15 06:00)

[1]

Костьол у Києві. Папір, акварель (25,5×34,6). [Київ]. [IV-IX 1846].

[2]

В кінці вересня за завданням комісії Шевченко виїхав з Києва на Поділля (див. запис в альбомі

від 3.X 1846 p.). Всі ці дані є підставою для датування як цього, так і інших тогочасних рисунків

квітнем - вереснем 1846 р. (див. № 144, 146, 319, 320, 321).
В літературі згадується під назвами «Старий костьол у Києві» (”Малюнки Т. Шевченка”, вип. II,
Пб., 1914, табл. XXIV) та «Костьольна вулиця у Києві» (І. Кошовий, Т. Шевченко в Києві, К.,
1941, стор. 31).

Див. також:
http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7143.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev7143.htm
http://kobzar.univ.kiev.ua/draws/description/143.html
http://kobzar.info/kobzar/works/pictures/1846/09/28/9.html
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1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/VOmi9tO_0xHoyTDNJ-D_IA?feat=embedwebsite

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7143.htm

2.4.45 15 квітня 1858 року (2008-04-15 12:00)

15 [апреля]

По желанию графини Н[астасьи] И[вановны] представлялся шефу жандармов к[н.] Долгорукову.
Выслушал приличное случаю, но вежливое наставление, и тем кончилась аудиенция.
Вечер провел у земляка Трохима Тупыци, где встретился с Громекою, автором статьи «О полиции

и о взятках», и познакомился с стариком Персидским, с декабристом.

15 квітня

Долгоруков Василь Андрійович (1804 — 1868) — князь, з 1856 р. шеф жандармів і головний

начальник III відділу, безпосередній організатор суворого поліційного нагляду над поетом після

його повернення із заслання.
Тупиця Трохим Семенович (? — 1870) — земляк Шевченка. Закінчив 1843 р. Ніжинський

ліцей кн. Безбородька, у Петербурзі служив начальником відділу інспекторського департаменту.
Надрукував 1844 р. статтю «О цели жизни человеческой, по учению древних греческих философов»
(«Прибавление к Журналу Министерства Народного Просвещения»).
Громека Степан Степанович (1823 — 1877) — російський ліберальний публіцист, автор

викривальних статей, зокрема про зловживання поліції, що друкувалися в 1857 — 1858 рр. в

«Русском вестнике». Співробітничав в «Отечественных записках», «Современнике» та інших

виданнях, друкував без підпису кореспонденції в «Колоколе». Проте вже на початку 60-х років
С. С Громека перейшов на позиції запеклого консерватизму, був жорстоким губернатором у

Польщі.
...познакомился с стариком Персидским, с декабристом. — Декабриста з таким прізвищем серед

учасників таємних товариств 1825 р. не було. Можливо, йдеться про Бистрицького Андрія

Андрійовича (1799 — 1872), родом з дворян Київської губернії. За участь у повстанні Чернігівського
полку був засуджений на двадцять років каторжних робіт. Каторгу відбував у Читі, а пізніше на
Петровському заводі, після чого залишився на поселенні в Сибіру. У 1856 р. йому дозволили

повернутися в європейську Росію і поселитись у Могильові-Подільськоу. У квітні 1858 р. А. А.
Бистрицький приїжджав до Петербурга клопотатися про пенсію.

2.4.46 (2008-04-15 18:00)

[1]Кониський О. Я. Тарас Шевченко-Грушівський: Хроніка його життя [Під час перебування на

Україні (1845—1847), стор. 29]

В паперах, одібраних потім у Костомарова, Гулака і інших, був статут товариства і «Правила»
задля братчиків. [2]Статут складався з 6-х, а «Правила» — з 11 параграфів. §2 становив: «Кожен
народ слов’янський повинен мати свою самостійність; такими народами признаються: українці,
велико- і білорусини, поляки і інш». § 3. «Кожен народ повинен мати управу народну і оберегати
рівноправність громадян». §4 «Управа, законодавство, право власності й освіти повинні бути

засновані на св. релігії Ісуса Христа». § 6. «Загальний собор слов’ян складається з заступників

всіх слов’янських народів». §2 «Правил» наказував присягу братчиків».
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Як шпарко зростала численність братчиків, сього Костомаров не повідає; але від Пильчикова

доводилося мені чути, що під час арешту братчиків (березіль р. 1847) в товаристві було вже мало
не сотня братчиків. Реєстру братчиків не було на папері, і взагалі товариство пильновало якомога
уникати канцелярщини. Таке розумне поводження стало в великій пригоді, і коли з доносу Петрова
линув на братство дощ арештів, дак в лабети попалося вельми мало братчиків, тільки ті, яких
стрівав Петров у Гулака і знав їх наймення. Таким чином, доволі братчиків київських і ніхто з

провінціальних не вскочили в пригоду і не зазнали арештів. А слідчі «III отделения» запевнилися,
що товариство складалося лишень з трьох чоловік.
Приєднати Шевченка до сього товариства було вельми легко. Грунт до того був заздалегідь

виготовлений; сам Шевченко був перейнятий тими національними, слов’янофільськими і

демократичними ідеями, що Костомаров поклав яко основу братства. Ще за півроку до знайомості

з Костомаровим, Шевченко плакався, що

Кругом неправда і неволя,
Народ замучений мовчить...

і бажав,

Щоб усі слов’яни стали
Добрими братами

І синами сонця правди.

Не трудно з’ясовати, з якої криниці Шевченко набрав ідей всеслов’янського братолюбія. Певна
річ, що він був знайомий з творами польських письменників, таких слов’янофілів, як Залеський
381, Грабовський 382 і інші. Хоч Шевченкові і браковало освіти систематичної, але керманичем

його простовання був такий слов’янофіл, як Осип Бодянський, і Шевченко історію рідного

краю знав настільки добре, наскільки можна було тоді її знати при тогочасному убожестві на

матеріал для вивчення історії. Він тямив історію ідейно і там, де браковало йому знання, він
вгадував своїм чутким серцем. Погляди його на події історичні взагалі, оскільки можна нам

спостерегти їх, були доволі певними. От, напр[иклад], говорячи про революції по Європі Західній
і на Україні, він каже: «Одно, чим українці відрізнялися від європейців у революційних вчинках,
було те, що кроваві трагедії на Україні були справою цілої нації і ніколи не здіймалися ті вчинки з

волі одного якого-будь пройдисвіта на подобу, напр[иклад], Катерини Медічі» 383. Таким чином,
скоро Костомаров розповів Шевченкові свої думки і заходи коло товариства, поет зараз згодився
пристати до останнього, хоча до ідеї поєднання з москалями стосовався задирливо і нетолерантно
384. Такі відносини до москалів, певна річ, виходили з того, що Шевченко відав про московське

слов’янофільство і тямив, що простовання останнього єсть превподоблення, яскраво висловлене

Пушкіним, щоб «славянские ручьи слилися в русском (в московському) море»; себто, щоб москалі
асимілювали слов’ян і пановали над ними. А Шевченко розумів слов’янофільство яко братолюбіє,
яко спілку слов’ян, зорганізовану на грунті повної, реальної рівноправності і волі автономічної
для кожної народності. Перед очима у Шевченка стояла ще свіжою московська нетолерантність

до України і до розвитку її мови і письменства, висловлена російськими критиками на чолі з

Бєлінським. Річ натуральна: не можна, шануючи самого себе і свою націю, почуваючи достоїнство
власної особи і нації, не можна бути толерантним до того, хто до тебе виявляє грубіянську

нетолерантність. На те, щоб зникла або хоч не буяла нетолерантність у Шевченка до москалів,
треба було таких фактів, щоб під впливом їх почуття уступало своє місце розуму. Скоро Шевченко

бачив такі факти, він ставав високотолерантним чоловіком. Про се яскраво свідчать його

«Записки»: там часто-густо бачимо його-толерантність і шанобу до людей, не вважаючи на їх

національність. Напр[иклад], перед декабристами, перед Герценом Шевченко поводився, можна
мовити, побожно, яко перед апостолами правди і волі. В споминках Куліша 385ми читаємо, що
його і Шевченка «не прийнято до тайного політичного товариства задля того, що ми й самі по

собі працюватимемо задля слов’янської і вкраїнської свободи, а тим часом на случай ігемонського

гоніння до нас ніхто не причепиться». Ледві чи можна уважати сю звістку певною після того, що
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повідав нам Костомаров. Що Шевченко належав до товариства яко братчик, про се говорив мені
і Пильчиков, нарешті, в листі до Костомарова, писаному в Борзні 1 лютого р. 1847, Шевченко

говорить: «О братстві не пишу, бо нічого й писать». Я певен, що ні про яке більш братство

говорить тут Шевченко, як не про Кирило-Мефодіївське! 381 Залеський Юзеф Богдан. — Ред. 382

Грабовський Міхал. — Ред. 383 Див.: оповід[ання] «Прогулка с удовольствием и не без морали»
384 Русская мысль. — 1885. — Кн. V. 385 Хуторна поезія. — С. 28. Коментар В паперах, одібраних
потім у Костомарова, Гулака і інших... — Нині увесь корпус документів, що стосуються Кирило-
Мефодіївськог товариства, опубліковано у вид.: Кирило-Мефодіївське товариство: У трьох томах.
— К., 1990. Див. вибрані матеріали: [3](1) [4](2) [5](3) [6](4). ...«славянские ручьи слилися в

русском ... море...»— Йдеться про казенно-патріотичний вірш О. Пушкіна «Клеветникам России»
(1831). [7]Попередня [8]Наступна

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/4899.html

2. http://litopys.org.ua/rizne/kmt01.htm

3. http://litopys.org.ua/rizne/kmt01.htm

4. http://litopys.org.ua/rizne/kmt02.htm

5. http://litopys.org.ua/rizne/kmt03.htm

6. http://litopys.org.ua/rizne/kmt04.htm

7. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/208730.html

8. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/214994.html

2.4.47 Церква всіх святих у Києво-Печерській лаврі (2008-04-16 06:00)

[1]

Церква всіх святих у Києво-Печерській лаврі. Папір, сепія (27,3×36,9). Київ. [IV-IX 1846].
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[2]

Зліва внизу олівцем підпис: Михаилъ Сажинъ.
За композицією твору, освітленням і особливо за прийомом зображення дерев Я. П. Затенацьким
атрибутована як робота Шевченка (див. газ. «Література і мистецтво» від 29 березня 1945 p., №
11 (103).

Див. також:
http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7144.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev7144.htm
http://kobzar.univ.kiev.ua/draws/description/144.html
http://kobzar.info/kobzar/works/pictures/1846/09/28/20.html

1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/sbgsbl-U5ZcsHtRbGwzoMg?feat=embedwebsite

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7144.htm

2.4.48 16 квітня 1858 року (2008-04-16 12:00)

16 [апреля]

Грицько Галаган приехал просить записать ему мой «Весенний вечир». Я охотно исполнил его

желание, а он, чтобы не остаться у меня в долгу, записал прекрасное стихотворение Хомякова.
И. Н. Дзюбина познакомил я с Семеном, а он, чтобы тоже не остаться в долгу, вздумал
попотчевать меня каким-то молодым генералом Крыловым, земляком из Харькова. Несмотря на
молодость и любезность, генерал оказался далеко не симпатичным. А обед его, почти царский,
тоже показался как-то приторным.
Вечером Мей прислал мне тот самый «Весенний вечер», который я поутру записал для Галагана,
в русском переводе собственного изделия. Спасибо ему.

СТИХОТВОРЕНИЕ ХОМЯКОВА

Тебя избрал на брань святую,
Тебя Господь наш полюбил,
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Тебе дал силу роковую,
Да сокрушишь ты волю злую

Слепых, безумных, буйных сил.

Вставай, страна моя родная,
За братьев Бог тебя зовет.
Чрез волны буйного Дуная,
Туда, где, землю огибая,
Шумят струи Эгейских вод!

Но помни: быть орудьем Бога

Земным созданьям тяжело,
Своих рабов он судит строго,
А на тебе, увы! как много

Грехов ужасных налегло!

В судах черна неправдой черной

И игом рабства клеймена,
Безбожной лести, лжи тлетворной,
И лени гнусной и позорной,
И всякой мерзости полна.

О! недостойная избранья, ты избрана,
Скорей омой себя водою покаянья,
Да гром двойного наказанья

Не грянет над твоей главой.

С душой коленопреклоненной,
С главой, лежащею в пыли,
Молись молитвою смиренной,
И раны совести растленной

Елеем плача исцели.

И встань потом, верна призванью,
И бросься в пыл кровавых сеч,
Держи стяг Божий крепкой дланью,
Рази мечом, то Божий меч.

16 квітня

...записал прекрасное стихотворение Хомякова. — Вірш О. С. Хом’якова «России» (1854), під
назвою «Кающаяся Россия», вже був переписаний Шевченком до щоденника [1]4 вересня 1857 р.
Крилов Олександр Дмитрович (1819 — 1887) — чиновник Військового міністерства, член

Головного військового суду. Свою кар’єру розпочав у Харкові. Шевченко познайомився з О.
Д. Криловим після повернення із заслання. На полях запису про О. Крилова рукою М. М.
Лазаревського дописано: «Известная каналья».
...Мей прислал мне тот самый «Весенний вечер»... — Мей Лев Олександрович (1822 — 1862)
— російський поет, драматург і перекладач. З Шевченком познайомився 1858 р. у Петербурзі.
Переклав ряд його творів («Садок вишневий коло хати...», «Хустина», «Наймичка», уривки з

«Гайдамаків»). «Весенний вечер» («Садок вишневий коло хати...») був опублікований у журналі

«Народное чтение» (1859. — № 3).
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1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/59661.html

2.4.49 Видатні українці. Опитування (2008-04-16 15:30)

Любі друзі, назвіть тих, кого вважаєте видатними українцями! Це підсумкове опитування основане
на [1]результатах нашого попереднього жж-голосування.

Якщо опитування вас зацікавило, можна поставити посилання на нього: звичайне

http://www.livejournal.com/poll/?id=1171333 або код <lj-poll-1171333>

[Це опитування не звільняє від необхідності проголосувати до 16 травня у телепроекті каналу

Інтер [2]«Великі українці».]

1. http://maksymus.livejournal.com/51324.html

2. http://www.greatukrainians.com.ua/voting/

2.4.50 Лист П. Куліша до Осипа Бодянського. Санкт-Петербург, 23 травня 1846 р.
(2008-04-17 06:00)

Милостивый Государь Осип Максимович (а)! Посылаю Вам начало Летописи Самовидца 1.
Следующие тетрадки Вы получите немедленно, как только начнётся её печатание. Я должен

удержать их на некоторое время у себя, пока ещё моя «Чёрная рада» лежит у меня в брульоне:
иногда понадобится заглянуть в этот источник. Я хочу издать украинский альманах 2 (придумайте
заглавие). Шевченко прислал удивительные четыре стихотворения. Он делает чудеса с языком

украинским. Надеюсь, что и Вы не откажетесь украсить моё издание Вашим именем. Нет

ли у вас какого-нибудь небольшого стихотворения, или рассказа, или чего-нибудь учёного на

украинском языке. Задача в том, чтоб украинский язык поднять на степень литературного.
Шевченко переложил 136 и 149 псалмы 3 с блистательным успехом (не одни только эти, но

другие у него). Я написал «Чёрную раду» по-украински и помещу в альманахе несколько глав.
Странно думать, чтобы народ, так деятельно участвовавший в событиях рода человеческого, не
в состоянии был рассказать о своей жизни в историческом романе! — Чужбинский также прислал

два стихотворения. Метлинский (Могила) и Костомаров (Галка) тоже. О Шевченке рассказывают

чудеса. Он, говорят, написал поэму «Иоанн Гусс» 4 и множество стихотворений, которые

малороссияне знают уже наизусть 5. Вы, я думаю, знаете, что он теперь в Киеве. Служит при

Арх[еографической] комиссии, получает 1000 р. ср. жалованья 6. Этому нужно радоваться, потому
что комиссия посылает его беспрестанно в разные места Южной России для снятия старинных

памятников, а это должно со временем доставить ему шекспировское знание людей, обычаев и
проч. С истинным почтением имею честь быть Вашим, Милостивый Государь, покорнейшим
слугою П. Кулеш 1846, мая 23, С. Петерб[ург]. Я позабыл Вам сказать, что Летопись Самовидца
переписана мною с двух списков. Один принадлежал митропол[иту] Евгению (переписанный,
впрочем, небрежно и разными почерками), а другой Н. Э. Писареву старинный, писанный лет 80
или 100 назад. (а) У автографі помилково: Иванович Примітки Подається за автографом: ВР ІЛ.
— Ф. 99. — Од. зб. 72. — Арк. 5-6. Помітка про отримання: «Пол[учил] 30 мая, 1846, в четв[ерг]».
Першодрук: А. Титов. Письма П. А. Кулиша к О. М. Бодянскому // РА. — 1892. — Кн. 3.
— С. 292-293. Осип Бодянський, український славіст, археограф, видавець історико-філологічни
джерел, більшу частину життя прожив у Москві. Куліш познайомився з ним спершу листовно (цей
лист-відповідь Куліша на втрачений лист Бодянського є першим), а відтак особисто (9 грудня 1846
р. в Москві). Наприкінці квітня — у першій половині травня 1846 року. Бодянський як секретар
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Товариства історії та старожитностей російських і редактор його органу — «Чтений» звернувся до
Куліша з проханням подати для публікації Літопис Самовидця. У ході співпраці їхні взаємини

стають дружніми. Бодянський друкує «Украинские народные предания» Куліша (конфісковані
через арешт упорядника), планує видати його збірку народних пісень, «Чорну раду», «Орисю».
Під час тульського заслання Куліша Бодянський надавав йому дієву допомогу, надсилаючи різні

книжки — вітчизняні та іноземні, необхідні Кулішеві чи то для творчости, чи то для вивчення

чужих мов. Куліш до кінця свого життя зберіг вдячну пам’ять про цю допомогу. Про Кулішеві

взаємини з Бодянським у 1850-1870-х роках див. у коментарях до наступних томів. У нашому

томі подано 64 листи Куліша до Бодянського й два листи-відповіді. Невідомими залишаються два
листи Куліша, написані протягом липня-серпня 1848 року, які Бодянський відзначив у реєстрі своєї
кореспонденції (див. преамбулу в коментарі до листа 236). 1. Отримавши [1]Літопис Самовидця,
Бодянський подав його на розгляд Товариства історії та старожитностей російських. У протоколі

засідання товариства від 1 червня 1846 р. зазначено, що від учителя 5-ї петербурзької гімназії
Куліша отримано «Мемуар о войне Хмельницкого», який вирішено опублікувати. У винагороду

Кулішеві товариство ухвалило окремо видрукувати певну кількість відбитків (ЧОИДР. — М.,
1846. — Год II. — № 2. — Протокол заседания Общества 1846 года, июня 1-го дня. — С. I-II).
Літопис було надруковано того ж 1846 року в першій та другій книжках «Чтений» другого року

видавання, з передмовами Куліша та Бодянського. У другій книжці подано також «Разнословия и
дополнения» та «Поправки и опечатки в Летописи Самовидца». Окремо відбито 600 примірників
(по 300 для Куліша і для Товариства). 2. Невдовзі (наприкінці травня), отримавши повідомлення,
що Відділ російської мови та словесности Академії наук ухвалив відрядити його за кордон, Куліш
відмовився від наміру видати літературний альманах. У 1860 році, після того, як йому було

заборонено видавати періодичний журнал, він випустив (двома накладами) альманах «Хата». 3.
Переспіви 136-го і 149-го псалмів Шевченко створив, найімовірніше, у першій половині грудня 1845
року, мешкаючи в поміщика Степана Самойлова у с В’юнищі Переяславського повіту Полтавської
губернії (у рукописній збірці «Три літа» увесь цикл Давидових псалмів датовано 19 грудня 1845
р.). Публікацію псалмів у «Кобзарі» 1860 року було здійснено за Кулішевим списком 1850-х років.
Крім того, існує недатований список псалмів 136 і 149 рукою Куліша, його дружини та невідомої

особи (ВР ІРЛІ. — Ф. 3. — Оп. 19. Од. зб. 70). 4. Йдеться про поему Шевченка [2]«Єретик»,
що первісно називалася «Іоан Гусс». Авторське датування поеми в рукописній збірці «Три літа»
10 жовтня 1845 р., с. Мар’янське; присвяти Шафарикові — 22 листопада 1845 р., м. Переяслав.
5. Йдеться про поезії періоду [3]«Трьох літ». 6. Тут, очевидно, помилка. Шевченко як працівник

київської Тимчасової комісії для розгляду давніх актів отримував 150 руб. ср. на рік (12 руб. 50
коп. ср. щомісяця). Таку саму платню діставав тут і Куліш. Шевченка зарахували працівником

комісії 10 грудня 1845 р. За вид: Пантелеймон Куліш. Повне зібрання творів. Листи. К.: Критика,
2005. — Т. I: 1841-1850 / Упоряд., комент. Олесь Федорук; підгот. текстів Олесь Федорук, Наталья
Хохлова; відп. ред. Степан Захаркін. — С. 83-84, 421-422.

1. http://litopys.org.ua/samovyd/sam.htm

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev135.htm

3. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev145.htm

2.4.51 17 квітня 1858 року (2008-04-17 12:00)

17 [апреля]
Н. Д. Старов прислал М. Лазаревскому написанное слово, сказанное им в честь мою на обеде у

графини Н. И. Толстой. Как вещь дорогую для меня заношу его в мой журнал.

«Признательное слово Т. Г. Шевченку.

Несчастие Шевченка кончилось, а с тем

вместе уничтожилась одна из вопиющих несправедливостей. Мы не нарушим скромности тех, чье
участие способствовало этому добру и приобрело благодарность всех, сочувствующих достоинству
блага... Мы скажем, что нам отрадно видеть Шевченка, который среди ужасных, убийственных
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обстоятельств, в мрачных стенах казармы смердячои — не ослабел духом, не отдался отчаянию,
но сохранил любовь к своей тяжкой доле, потому что она благородна. Здесь великий пример всем
современным нашим художникам и поэтам, и уже это достойно обессмертить его!..
Позвольте же предложить тост признательности за Шевченка, который своими страданиями

поддержал то святое верование, что истинно нравственную природу человека не в силах подавить

никакие обстоятельства!..

Н. Старов
12 апреля,
1858».

В. М. Белозерский познакомил меня с профессором Кавелиным. Привлекательно симпатическая
натура.
Тот же Белозерский познакомил меня с тремя братьями Жемчужниковыми. Очаровательные

братья!
Вечером в цирке-театре слушал оперу «Жизнь за царя». Гениальное произведение! Бессмертный
М. И. Глинка! Петров в роли Сусанина по-прежнему хорош, и Леонова в роли Вани хороша, но
далеко не Петрова, которую я слышал в 1845 году.

17 квітня

...познакомил меня с профессором Кавелиным. — Кавелін Костянтин Дмитрович (1818 — 1885) —
російський соціолог і публіцист, професор цивільного права Петербурзького університету. Інтерес
до нього з боку Шевченка міг бути викликаний запискою К. Д. Кавеліна 1855 р. про звільнення

селян з кріпацтва за викуп, що ходила тоді у списках. Згодом К. Д. Кавелін на цих позиціях не

втримався.
...познакомил меня с тремя братьями Жемчужниковыми. — Про Жемчужникова Лева

Михайловича, живописця і графіка, Шевченко з повагою відгукнувся в щоденнику 10 листопада

і 13 грудня 1857 р. Знайомий з ним поки тільки заочно, поет у цей день отримав можливість

вперше зустрітися з його братами. Йдеться, вірогідно, про Олексія Михайловича (1821 — 1908),
Володимира Михайловича (1830 — 1884) і Олександра Михайловича (1826 — 1896) Жемчужникових

— російських поетів, ініціаторів створення та авторів гумористичних творів, що друкувалися

під псевдонімом Козьма Прутков. Лев Михайлович перебував у цей час за кордоном. Микола

Михайлович (1824 — 1909), поміщик, відвідував Петербург епізодично.
...слушал оперу «Жизнь за царя». — Опера М. І. Глинки, перша постановка якої відбулася 27
листопада 1836 р. у Великому театрі в Петербурзі. Шевченко слухав оперу в 30 — 40-х роках, тоді
ж зустрічався з М. І. Глинкою (1804 — 1857).
...Леонова в роли Вани... — «Самородным русским талантом» назвав М. І. Глинка Леонову

Дарину Михайлівну (1829 — 1896), яка володіла чудовим контральто. Вона готувала партію Вані

під керівництвом самого композитора, проте перевагу у виконанні цієї партії Шевченко надавав

Г. Я. Петровій.
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2.4.52 Аскольдова могила (2008-04-17 18:00)

[1]

Аскольдова могила. Сепія, акварель (26×37). [Київ]. [IV-IX 1846].

[2]

Справа внизу олівцем напис: Рисовалъ \\ Михаилъ Сажинъ.
За композицією твору, освітленням і особливо за прийомом зображення дерев, невластивими
почерку Сажина, а також за зображенням окремих деталей — людської постаті, тину, будяків,
які зустрічаються в багатьох творах Шевченка, малюнок може бути визначений тільки як один

з київських пейзажів, які Шевченко виконував влітку 1846 p.; визначити конкретно, в чому саме

полягала участь Сажина у виконанні цього малюнка, неможливо.

Див. також:
http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7145.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev7145.htm
http://kobzar.univ.kiev.ua/draws/description/145.html
http://kobzar.info/kobzar/works/pictures/1846/09/28/15.html
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1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/_1_jLp0WmgSR6ZMX2r2AtQ?feat=embedwebsite

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7145.htm

2.4.53 Спогад В. В. Тарновського (2008-04-18 06:00)

* *

... Отец ... рассказывал мне, что у него [Вас. Вас. Тарновского] 1 в сороковых годах, в Киеве,
бывали литературные вечера, которые посещали Н. И. Костомаров, Вас. Мих. Белозерский
и другие друзья и знакомые Тарновского, и в числе их и Шевченко. Однажды пришел он и

прочитал только что написанное им известное «Посланіє до земляків» 2. Общее содержание

этого произведения и в особенности те места, где говорится о казацких гетманах, которых

Шевченко первый понял и выставил в их истинном виде, произвело на всех присутствующих

потрясающее впечатление: с этого момента поклонение ясновельможным и представление их

героями-рыцарями рушилось... Слово Шевченка низвело их с пьедесталов и поставило на

надлежащие места. Н. Белозерский, Тарас Григорьевич Шевченко по воспоминаниям разных

лиц, «Киевская старина», 1882, октябрь, стор. 69. [Див. також: [1]переклад] 1 Тарновський

(старший) Василь Васильович (1810 — 1866) — племінник Г. С Тарновського, після смерті

якого одержав у спадщину чимало сіл. серед них Качанівку і Потоки, де неодноразово бував

Шевченко. Тарновський відомий як колекціонер пам яток української старовини і мистецтва.
2 «Посланіє до земляків» — вірш Шевченка, в автографі якого був заголовок [2]«І мертвим, і
живим, і ненародженим землякам моїм в Україні і не в Україні моє дружнєє посланіє», написаний
14 грудня 1845 р. в с. В’юнищах.

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/spog37.htm

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev140.htm

2.4.54 18 квітня 1858 року (2008-04-18 12:00)

18 [апреля]

Получил милейшее письмо от милейшего Сергея Тимофеевича Аксакова, на которое буду

отвечать завтра, — сегодня я увлекся своею «Лунатикою». Если бы не помешал обязательный

Сошальский, то я кончил бы «Лунатику». Но, увы, нужно было оставить невещественное слово и
приняться за вещественное дело, т. е. за увесистый обед.
Вечером с тем же обязательным Сошальским поехали мы к милой и талантливо-голосисто певице
мадмуазель Грубнер. Там встретился я с Бенедиктовым, Даргомыжским и с архитектором

Куз[ь]миным, старым и хорошим знакомым. Музыкальное наслаждение заключилось смешным

и приторным мяуканьем Даргомыжского. Точно мышонок в когтях кота. А ему аплодируют.
Странные люди эти меломаны. А еще страннее такие певцы, как Даргомыжский.

18 квітня

Получил милейшее письмо от милейшего Сергея Тимофеевича Аксакова, на которое буду

отвечать завтра... — На лист С. Т. Аксакова від 14 квітня 1858 р. (Листи до Тараса Шевченка.
— С. 117) Шевченко відповів 25 квітня 1858 р.
...увлекся своею «Лунатикою». — Автограф чи списки твору з такою назвою не відомі. Проти
цього запису рукою М. Лазаревського зазначено: «Как-то где-то совсем пропала».
...мадмуазель Грубнер. — Йдеться про Ізабеллу Львівну Грінберг (1833 — 1877) — обдаровану

петербурзьку співачку, ученицю М. І. Глинки. І. Л. Грінберг брала участь в аматорській виставі,
що відбулася 13 квітня 1857 р. в Академії мистецтв для збору коштів на користь Шевченка у

зв’язку із очікуваним звільненням його із заслання. Шевченко намалював її портрет (не зберігся).
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Співачка мешкала в будинку Чичагової на Кірочній вулиці; сучасна адреса — вулиця Салтикова-
Щедріна, 30 (Жур П. Шевченківський Петербург. — С. 137).
Даргомижський Олександр Сергійович (1813 — 1869) — російський композитор. О. С.
Даргомижський любив виконувати свої твори. У нього «был истинно композиторский голос:
несколько хороших, высочайших теноровых нот, а остальной регистр слабоватый, хрипловатый
и какой-то смешной по звуку...» (Кюи Ц. А. Русский романс. — М., 1896. — С. 34 — 35).
«Пискливе сопрано» О. С. Даргомижського відзначав М. I. Глинка. Негативна оцінка, висловлена
Шевченком у щоденнику, стосувалася лише співу композитора, однак не творчості, яку він, за
свідченням М. Й. Микешина, «глибоко цінував» (Спогади про Тараса Шевченка. — С 342).
Кузьмін Роман Іванович (1811 — 1867) — російський архітектор, закінчив Академію мистецтв,
удосконалював майстерність у країнах Європи (повернувся 1840 р.). Р. І. Кузьмін збудував новий
будинок Медико-хірургічної академії, перебудував і обновив Гатчинський палац, збудував собор у
Гатчині та ін. Був близький до деяких учасників гуртка петрашевців. Шевченко познайомився з

ним, вірогідно, в 40-х роках.

2.4.55 Із статті Я. Головацького «Становище русинів у Галичині». 25 червня 1846 р.
(2008-04-18 18:00)

1846 р., червня 25 **. — ІЗ СТАТТІ Я. ГОЛОВАЦЬКОГО «СТАНОВИЩЕ РУСИНІВ У

ГАЛИЧИНІ» ПРО АНТИНАРОДНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ВИЩОГО УНІАТСЬКОГО ДУХОВЕНСТВА

ТА ЙОГО ГАНЕБНУ РОЛЬ У ЦЕНЗУРНИХ ПЕРЕСЛІДУВАННЯХ НОВАТОРСЬКИХ

ЛІТЕРАТУРНИХ ПОЧИНАНЬ

...Серед усіх слов’янських народів руський або малоруський народ занепав найбільше.
Найчисельніший після великорусів, він, однак, не міг у відповідній пропорції розвинути свій

дух у літературі. Відомо, що русини, котрих називають також малоросами або південноросами,
частково живуть під російським володінням, де їх нараховує Шафарик 10 370 000 чоловік, частково
під Австрією, де їх нараховується 2 774 000. Отже, народ у кількості майже 13 320 мільйонів
395, тобто на 3 млн. більший від поляків, у 3 рази більший від чехів (богемців і морав’ян)
у 2,5 раза більший від усіх сербів, понад 5 разів більший, ніж австрійські серби, хорвати і

словенці разом взяті, майже 5 разів так великий, як словаки, майже у 4 рази більший, ніж

болгари, і у 85 разів більший, ніж лужицькі серби! Звідки така духовна мертва тиша? Мала

прихильність Росії і Австрії до духовного і літературного національного розвитку русинів не може,
очевидно, бути виною цьому всьому. Хоча Малоросія і може показати багатьох людей, котрі
мають заслуги у рідній літературі, проте їх надто мало, щоби вони могли вплинути на весь народ,
роз’єднаний у державному відношенні. Травестована Котляревським «Енеїда» пережила видання,
його опери ставляться з великим успіхом не тільки в Малоросії (Харків, Полтава, Київ), а й в

обох столицях Росії. Із захопленням читаються незрівнянно милі і наївні романи та оповідання

справді народного письменника Основ’яненка (Григорія Квітки), як і поетичні твори національних
талановитих (поетів) Гулака-Артемовського, Гребінки, Єремії Галки (Костомарова), А. Могили

(Метлинського), Шевченка та інших. Та це майже все, і сам факт достатньо свідчить про те,
як тяжко малоруській літературі піднятися до рівня великоруської. Якщо уважно придивитися до
слов’ян, які живуть під австрійським скипетром, то побачимо, що австрійські русини займають

серед них щодо кількості третє місце, оскільки їх по-праву можна вважати кількістю у 3 млн. Уже
кілька десятиліть, як великі і малі слов’янські народи Австрії збудилися до нового життя; кожен
з них звеличує мову своїх предків, розвиває свою літературу, поширює знання серед свого народу.
Чехи, хорвати, словенці й далматинці, серби та словаки змагаються між собою. Такі жменьки
людей, як словенці, далматинці, лужицькі серби, словаки, видають часописи, а 3 млн. русинів не
можуть похвалитися чимось таким, що могло би бути ознакою їх літературного життя. Навіть
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болгари, що знемагають у мусульманському ярмі, показують ознаки своєї духовної діяльності, а
русини під ласкавим пануванням Австрії живуть без літератури, без часопису, без національної
освіти, без шкіл, як варвари. Яка ж причина цієї апатії русинів? Де першоджерело такого

духовного конання?... Передусім бракує руському народові здібних керівників і проводирів, центру
і органічного зв’язку окремих частин, а освіченим русинам — необхідної моральної сили, знання
справи, любові до батьківщини і самопожертвування. Народ розчленований, пригноблений і ледве
животіє без самосвідомості, а його вожді, денаціоналізовані й чужі йому, спокійно присипляють

його дальше в цьому сні. А зверху, нарешті, дивляться на цей гнилий застій цілком спокійно і

відхиляють посередньо і, можливо, несвідомо, кожний рух, який міг би розбудити сплячих. Друга
головна біда — в численному розпорошенні русинів у політичному, соціальному й церковному

відношенні. Дещо менша частина народу знаходиться під австрійським пануванням, але навіть

і ці неповні 3 млн політично поділені. Майже 2,5 млн. належать до Галичини, а 0,5 млн до

угорської корони. Нарешті, галицькі русини у релігійному відношенні діляться на уніатів і неуніатів
(на Буковині близько 150 тис). ...Але якщо щось може мати вплив на громадське і літературне

життя нашого народу, мусимо докладніше зупинитися на цьому, оскільки ми поставили перед

собою завдання відверто з’ясувати справжні причини застою галицьких русинів і першоджерело

їх духовного конання. Друже Като, друже Плато і т. д. Ми настійно просимо вас, галицькі
(псевдо)-русини заперечити нам, що слова, які ми тут навели — брехня. Хіба це неправда, що
митрополит 396 «усе руське навколо себе пригноблює», як це стверджує анонім («Щоріч[ник]
слов’[янської] літератури], с 210)? Ви повинні відповісти ще на ці та багато інших питань у статті

аноніма. Зі свого боку запитуємо Вас, його захисників, що зробив він доброго для свого народу,
для довіреної йому пастви протягом багатьох років від 1813 [р.] (коли він став єпископом),
хоч мав великі засоби? Чия це вина, що руська мова і література так дуже занепали? Хто

ставить їм всюди перешкоди? Він умів підбирати собі людей, котрі не мають самостійного

характеру, а лише надавалися для його обскурантних цілей, і здебільшого ними оточував себе.
Він надав семінарії цей неправильний напрям, який вона має тепер, бо довірив ректорат таким

людям, котрі здебільшого не доросли до такого поста. Формування вихованців багато в чому

залежить від індивідуальності керівників. Вони можуть легко надихнути слабку молодь своїм

духом і статися при цьому зразком для наслідування. Якщо ректор п’яниця, то він буде виховувати
п’яниць і картярів, якщо вік короткозорий, то всюди буде ошуканий. Теперішній ректор —
сумнівна, безвольна людина, без твердості і рішучості. Колись семінарія була окрасою русинів

і надією батьківщини. У теперішній семінарії є немало основ для знань, але немає правдивої

віри, християнської любові й жодної надії на краще. Єзуїтські лицемірники, польські ренегати,
жадні до хліба чревоугодники, родичі Левицького — всі перемішалися між собою. Дзвін — це

важіль, який рухає цю машину і привчає до святенництва. Словом, заклад — годівниця для

виховання [індивідів] без душі і ідеї. Вихованцям суворо заборонено читати книжки, будь-який
прояв молодого таланту, будь-яке сміливе слово викликають підозру. Ректор заборонив читати

Гете 397, Шіллера 398, Оссіяна 399. Молоді люди не сміють читати польську газету, що виходить у
Львові, ані книжок з університетської бібліотеки, заборонені навіть «Правда руська» Раковецького
і «Історія Росії» Карамзіна у німецькому перекладі (!), що знаходяться у семінарській бібліотеці.
Загалом мотиви у цих панів логічні: якщо молодь читає книжки, то не можна перешкодити, щоби
їй не потрапили в руки також заборонені, тому найліпше не давати їм зовсім нічого, тоді вони
будуть гарантовані від заборонених. Ця аргументація схожа з таким висновком: серед харчових

продуктів є також багато отруйних рослин, тому щоб врятувати себе від отруєння і неминучої

смерті, не треба їсти нічого, тоді й отруйні рослини не проковтнеш. Природно, перед людиною

мимоволі постає питання: навіщо тоді змушувати молодь вивчати в гімназіях римських і грецьких
класиків, слухати на філософському факультеті філософію, природознавство, загальну історію і т.
д.? Хіба імена, наприклад, Шеллінга 400, Окена 401, Гумбольдта 402, Роттека повинні бути відомі
їм лише з кафедри, а їх твори залишатися для них таємницею. Молодь потребує поживи для душі.
Кращі таланти знаходять досить часу поза шкільними уроками для благородної літератури. Але
ці пани самі з молодих літ нічого іншого, крім шкільних підручників, не читали, потрапили через
ласку або з допомогою інших засобів на високі посади, нічого не знають про поступ нашого часу

і не хочуть також дозволяти молоді, щоби вона що-небудь почула про це. Нарешті, митрополит
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використовує також свій вплив навіть на цензуру чи точніше на цензора руських книг, котрий
часто радиться з його ексцеленцією. Там, де ієрархічний тиск сягає так далеко, що статтю

Ламартіна 403 «Про обов’язки духовного стану», яку один аматор переклав на церковнослов’янську
і також польську, в одному місцевому журналі не допустили до друку, де вже 10 років не

пройшли цензури ряд статей, найбільш невинні речі про світ, майже всі переклади, зокрема

«Селянин-мільйонер» (опера з німецького), стаття про те, як слов’яни грецького обряду повинні

вираховувати день воскресіння (також з німецького), методика (з німецького), уривок з твору

«Конрад Валленрод» Падури 404 (з польської), його вірш про Дніпро, переклади з Анакреонта
405 і Карпінського 406, альманах «Зоря», «Руська орфографія» й. Левицького, його ж другий

лист про руську літературу, історії Галичини 407, «Історія руської ієрархії» б[арона] Гарасевича
408, «Руська граматика» Лозинського і т. д., і т. д.; де рецензують не твір, а автора, беруть до

уваги його особу і підозрюють, як за таких умов можливе літературне життя? Так, у нас дійшло
навіть до того, що в брошурі «Листи до руських літераторів у Галичині» Й. Левицького (1843
[р.], с. 24), автор хвалить уряд за те, що він (чи точніше руський цензор) конфіскував видану в

1837 р[оці] в Офені руську книжку під назвою «Русалка Дністрова» тільки тому, що вона була

надрукована новою орфографією. Нам невідома справжня причина конфіскації цього твору, але
це справжній глум з уряду — вважати, щоб він опустився до такої дрібничкової справи, як азбука,
і через це захотів знищити твір літератури, яка майже нічого не продукує. І так протягом кількох

років багато творів було приречено з поміткою «не дозволяється». Як же може тут розвиватися

література? У якому ж дусі і яким чином повинні писати автори? В усякому разі неможливо

зрозуміти, чим власне керується цензор: єзуїтськими принципами, порадами ординаріату чи

своєю власною скрупульозною мораллю, оскільки неможливо, щоби уряд вимагав таких суворих

цензурних обмежень. І що ж буде, якщо і далі стільки часу буде витрачатися марно, стільки

авторів залишуться незадоволеними... Щоби вже раз закінчити, не будемо дальше викладати,
як за намовою митрополита ревнителі національної справи були замучені і ще будуть мучені

тисячами неприємностей і насмішок. Досить згадати, як мучили бідного Вагилевича. Він мусив

зазнати канонічного процесу, який за вигадкою митрополита повинен був бути певного роду

фокусом чи духовною інквізицією, коли двоє заприсягнених священиків мали засвідчити перед

деканом в протокол» що духовний кандидат не грає в карти, не пиячить, не курить тютюну і

тому подібне. Принаймні мені так описали цю справу. Сім років митрополит утримувався від

висвячення Вагилевича і нарешті, аби успішно завершити, справу, змусив його дати розписку, в
якій Вагилевич зобов’язувався нічого не писати і нічого не друкувати ні в межах країни, ні за
кордоном (!!!). Адже Вагилевич — безневинний книжковий хробак, який тілом і душею відданий

слов’янській літературі і, незважаючи на деякі недоліки: і хибні погляди, міг би зробити багато

корисного. Нехай галицькі (псевдо-) русини дадуть нам відповідь на те, чи видумані факти, які ми
тут навели, чи дихаємо ми лише злістю і мстивістю («Щоріч[ник]», 1845, с 126) 409. Ми вимагаємо

спростувати нас, але речення за реченням, не загальними фразами і софізмами, лише відповідно
дійсному стану справи. Сумно для народу, коли негідні люди чужої нації топчуть ногами його

національність, але значно сумніше, коли син-виродок роздирає груди своєї рідної матері. На жаль,
ми мусимо сказати це про наш народ: в його надрах таїться надто багато брудних виродків, таких
гнобителів нації, котрим гарантоване цілковите безсмертя. Але вони гірше Герострата, оскільки
храм національності дорожчий тисячу разів, ніж храм Діани 410... Гаврило Русин Написано на

руїнах колишньої столиці Галича, 25 червня 1846 р. Jahrbücher für slawische Literatur, Kunst und
Wissenschaft. — 1846. — H. 9 — 10. — S. 362 — 363, 370 — 373. Переклад з німецької. Примітки
** Датується за публікацією. 395. Дані про чисельність українського народу в складі Російської

і Австрійської імперій, що наводились у праці П. Й. Шафарика «Slovanský národopis» (1842),
відзначались високим ступенем достовірності і здобули визнання тогочасних етнографів. Вони

близькі до даних, встановлених сучасною історико-демографічню наукою (13,5 тис. чоловік). Див.:
Брук С. И., Кабузан В. М. Численность и расселение украинского этноса в XVIII — начале

XX в.//Советская этнография. — 1981 — № 5. — С. 21. — Док. № 156. 396. Йдеться про

митрополита М. Левицького. Див. прим. № 133. — Док. № 156. 397 Гете Йоганн-Вольфганг
(1749 — 1832) — німецький поет і мислитель, один із корифеїв німецького Просвітництва та

основоположників нової німецької літератури. Автор романів, драм, ліричних віршів, а також
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наукових праць з природознавства. — Док. № 156. 398. Шіллер Йоганн-Фрідріх (1759 — 1805)
— один з корифеїв Просвітництва. Автор ліричних віршів, балад, драм, пройнятих волелюбними
мотивами, ідеєю братерства, а також праць з естетики. — Док. № 156. 399. Йдеться про цикл

поем-підробок англійського письменника Джеймса Макферсона «Ossian» (Т. 1 — 2. — 1765),
представлених ним як оригінальні пісні стародавнього кельтського співця Оссіана. Пісні набули

широкої популярності і мали великий вплив на розвиток романтичної поезії. їх переспівували,
перекладали використовували в дослідженнях. Виявлення підробки здійснено лише в середині

XIX ст. — Док. № 156. 400. Шеллінг Фрідріх-Вільгельм (1775 — 1854) — німецький філософ,
притримувався об’єктивно-ідеалістичних поглядів. Першоосновою світу вважав тотожність буття

і свідомості, матерії і духу, об’єкта і суб’єкта. Розвиток природи тлумачив як діалектичний

саморозвиток світового руху від несвідомого стану до самоусвідомлення. Чимало з ідейно-
філософських засад Ф.-В. Шеллінга (особливо концепція натурфілософії) лягло в основу світогляду
діячів «Руської трійці». («Руська трійця» в історії суспільно-політичног руху і культури України. —
Київ, 1987. — С 41 — 47, 190 — 191). — Док. № 156. 401. Окен (справжнє прізвище — Оккенфус)
Лоренс (1779 — 1851) — німецький природознавець, натурфілософ. Будучи за філософськими

поглядами ідеалістом, розвивав умоглядні уявлення про природу. Визнаючи взаємозв’язок і

єдність явищ світу, висловив геніальну здогадку — ідею розвитку, яка увійшла одним із головних

елементів ідеології романтизму. — Док. № 156. 402. Гумбольдт Вільгельм (1767 — 1835) —
німецький філософ-ідеаліст, мовознавець і державний діяч, визначний представник німецького

класичного гуманізму, засновник порівняльно-історичнго методу дослідження мов. Один із

засновників Берлінського університету. — Док. № 156. 403. Ламартін Альфонс Марі Луї де

(1790 — 1869) — французький поет — романтик, історик, політичний діяч. — Док. № 156. 404.
Тут помилка. «Конрад Валленрод» — поема А. Міцкевича, а не Т. Падури. — Док. № 156.
405. Анакреонт (близько 570 — 478 рр. до н. е.) — старогрецький поет. Йому приписується
збірник життєрадісної лірики (переважно на теми кохання), яка пізніше — у часи Відродження і

Просвітництва— викликала багато наслідувань і перекладів у європейських літературах. Переспіви
М. Шашкевича окремих сюжетів «Анакреонтики» під заголовком «Сила невістки» і «Жалость»
див.: Маркіян Шашкевич. Твори. — К.: Дніпро, 1973 — С 108. — Док. № 156. 406. Карпінський
Францішек (1741 — 1825) — польський поет епохи Просвітництва, основоположник польського

сентименталізму. Автор ідилій, ліричних віршів, пісень, близьких до фольклору. Переспів одного
з його віршів («До Юстини. Скарга на весну») належить М. Шашкевичу. — Док. № 156. 407.
Йдеться про працю Д. Зубрицького «История древнего Галичско-русского княжества» (ч. 1 — 3,
1852 — 1855). — Док. № 156. 408. Мається на увазі коментований збірник документів професора

Львівського університету, історика, церковного діяча, археографа Михайла Гарасевича (1763 —
1836) «Annales ecclesiae ruthenae ad dioceses ruthenas Leopoliensem, Premisliensem et Chelmensem»,
виданий М. Малиновським посмертно у Львові 1862. — Док. № 156. 409. Тут цитуються слова з
відповіді Й. Лозинського на статтю Й. Левицького (див. прим. 355). Відповідь й. Лозинського
була надрукована у журналі «Jahrbücher für slawische Literatur, Kunst und Wissenschaft» (Лейпціг,
1845, № 4). — Док. № 156. 410. Герострат — грек із Ефесу, який прагнув за всяку ціну

увічнити своє ім’я і 356 р. до н. е. спалив храм Артеміди. Його ім’я набуло узагальненого

значення марнославної людини. Діана — у римській міфології богиня Місяця й полювання, яку
ототожнювали з грецькою богинею Артемідою. — Док. № 156. За вид.: «Русалка Дністрова».:
Документи і матеріали / АН УРСР. Ін-т сусп. наук та ін.; Упоряд. Ф. І. Стеблій та ін.; Ф. І.
Стеблій (відп. ред.) та ін. — К.: Наук. думка, 1989. — С.247-251.
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[1]Кониський О. Я. Тарас Шевченко-Грушівський: Хроніка його життя [Під час перебування на

Україні (1845—1847), стор. 30]
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Переїхавши до Києва, Шевченко так перейнявся працею коло роботи малярської яко співробітник

археологічної комісії, що майже увесь свій час, опріч вечерів, віддав сій роботі. Тим-то, мабуть,
рік 1846 був у його доволі скупим на твори поетичні. Вабила його до себе не тільки праця коло

малюнків історичних, вабили до себе і красовиди київської природи. Мертві останки історичні й

жива природа притягали його, говорячи йому яко поетові і художникові вельми багацько. Опріч
того, він взагалі вельми любив природу і «навіть не тямив, як можна її не любити». Чужбинський
згадує, що коли був Шевченко у його в Ісківцях, дак ходили вони по берегах Сули і Сліпорода і

Шевченко сяде, було, біля нірки якого-небудь жучка і спостерігає його звичаї і життя. А тепер у

Києві укупі з Сажиним він часто ходить, було, на берег Дніпра, сідав на горі і любував з розкішної
панорами, співаючи українські пісні. Малюючи списки з останків старини і київських красовидів,
Шевченко не виділяв з природи і людей. Побит злидарів, людей убогих, безталанних, побит
люду робочого інтересовав його не менш, як і природа. Яко художник-реаліст Шевченко й не міг

відрізняти чоловіка від природи. Він до того ж був великим горожанином рідного краю, і для
його добро і воля людей і краса природи були нероз’єднаними елементами життя, що достойне

чоловіка. Він і єднав усі отсі елементи і тим-то пильно і придивлявся навкруги до життя людей

і до краси природи усе спостерігав, на все звертав увагу, скрізь учився. Споминки Чужбинського

за час перебування Шевченка у Києві з початку літа р. 1846 дають такий добрий характерний

Життєписний матеріал, що я візьму його майже слово до слова.
Коли Шевченко малював списки з малюнків по стінах в галереях, що ведуть в лаврські печери,
він чимало намалював нарисів з жебраків, калік, яких завжди натовп по тих галереях. За доброї
години Тарас зранку до вечора був на роботі, а коли траплялася година дощова, сидів в господі і
читав або нові журнали, або які історичні книжки.

[2]Попередня [3]Наступна

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/4899.html

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/212396.html

3. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/215448.html

2.4.57 19 квітня 1858 року (2008-04-19 12:00)

19 [апреля]

Вчера Сошальский пригласил меня с Михайлом на борщ с сушеными карасями и на вареныки.
А сегодня графиня Н[астасья] И[вановна] просит запиской к себе обедать и обещает познакомить

с декабристом бароном Шейгелем. Мы предпочли декабриста борщу с карасями и за измену были

наказаны бароном. Он не пришел к обеду. Одичалый барон.
За обедом познакомился я с адмиралом Голенищевым. Адмирал — товарищ графа Ф[едора]
П[етровича]. Простой и, кажется, хороший человек.
Вечер провел у Галагана. Он прочитал описание своего будынка, збудованого им в старом

малороссийском вкусе в Прилуцком уезде. Барская, но хорошая и достойная подражания затея.

19 квітня

Михайло — М. М. Лазаревський.
...познакомить с декабристом бароном Шейгелем. — Штейнгель Володимир Іванович (1783 —
1862) — декабрист, член Північного товариства. Був засуджений на п’ятнадцять років каторги. З
Сибіру повернувся до Петербурга 1856 р.
Голенищев Аркадій Васильович (1789 — ?) — генерал-лейтенант морського відомства. Навчався

1128

http://community.livejournal.com/ua_kobzar/4899.html
http://community.livejournal.com/ua_kobzar/212396.html
http://community.livejournal.com/ua_kobzar/215448.html


одночасно з Ф. П. Толстим у морському кадетському корпусі і підтримував з ним дружні взаємини

протягом багатьох років.
...прочитал описание своего будынка... в Прилуцком уезде. — Цей опис згодом був надрукований

під назвою «Письмо Г. П. Галагана о малороссийском будынке...» в «Киевской старине» (1904.
— № 7/8. — С. 2 — 3). Йдеться про будинок Г. П. Ґалаґана, споруджений 1856 р. в селі

Лебединці. «Будынок, — писав про нього згодом Л. М. Жемчужников, — смотрел так уютно, так
приветливо; своею физиономиею он переносил нас в жизнь, давно прошедшую...» (Жемчужников

А. М. Мои воспоминания из прошлого. — Л., 1971. — С. 169 — 170).

2.4.58 (2008-04-19 18:00)

[1]Кониський О. Я. Тарас Шевченко-Грушівський: Хроніка його життя [Під час перебування на

Україні (1845—1847), стор. 31]

Одного дня, пішов він намалювати список з руїни Золотих воріт; пішов з самого ранку, сказавши,
що до вечора не вернеться. Тим часом Чужбинського хтось покликав до себе на вечір у гості,
просячи, щоб з ним прийшов і Тарас. Чужбинський пішов до Золотих воріт, щоб переказати

Тарасові, що його кличуть на вечір. Приходить туди, дивиться, аж Тарас, розіславши на землі

хустку, посадив на неї чиюсь дівчинку літ трьох і бавить її, роблячи їй іграшку з паперу. Тарас
розповів, що о годині п’ятій, малюючи образ з Золотих воріт, почув, що за валом вельми голосить

дитина. Він пішов на крик; в рові за валом сиділа дитина і жалісно плакала. З людей — навкруги

нікого. Мусив він спуститися в рів і забрати дитину. Сяк-так зумів він забавити дитину, але як не
силковався — не можна було довідатися від неї, чиє воно. Тоді Чужбинський і Шевченко стали на

тому, щоб заявити поліції. Тарас взяв дитину на руки. Пішли. Аж ось з переулка вибігла молода

жінка і з переполошеним видом вона кинулася назустріч Тарасові.
— Мати! — промовив він і подав їй дитину.
А мати розповіла йому, що нянька, пішовши гуляти з дитиною, мабуть, зустріла по дорозі когось
знайомого, добре з ним випила і заснула в рові біля валу; а дитина тим часом пішла собі геть...
Ми ще не один раз зустрінемо більш яскраві докази на те, як Шевченко любив малих дітей взагалі.
Шевченко взагалі любив товариство: знайомих у Києві було у його чимало; одначе він з більшою
охотою ходив в гості туди, де пановали прості звичаї. Але де б і у кого б він не був, він хоч і

поводився не варуючись, але з великим тактом і ніколи не вживав в бесіді тривіалізмів. Тут до

слова сказати, що з цілого життя Шевченка знати, що він ніколи не забував на естетику.
Чужбинський розповідає, що було в Києві у Шевченка доволі знайомих і з так званого «вищого
кругу»; скрізь Тараса вітали щиро і з пошанованням.
Шевченко, розповідає Чужбинський 386, любив жіноче товариство; траплялися у його і поривання
сердешні, та ненадовго. Але до однієї якоїсь пані поривання його верталися тричі. Ще в перший рік

знайомості поета з Чужбинським, він якось на балю довго сидів біля тієї панночки та все прохав,
щоб вона на спомин подаровала йому хоч одну голубу квітку з тих, що було так багацько у неї на

сукні. Та жартуючи відмовила, але Шевченко якось-таки тихцем одірвав квітку; та на сьому усе й
скінчилося. Потім, років через два, коли Чужбинський побачив у поета ту квітку, останній мовив:
«Гарна молодичка і така привітна... Здається і забудеш про неї, а побачиш, так тебе ї потягне».
Закохався був Шевченко в одну київську красуню, закохався не на жарт, малював голівку її і писав
би то вірші до неї; але небавом розчаровався. Красуня, просячи, щоб він прийшов ранком та

прочитав їй свою поему, запевняла, що у неї нікого не буде; але ж коли поет прийшов до неї, дак
там було вже аж три її обожувателі: студент, гусарин і генерал. Поетові стало ніяково; він небавом
попрощався і більш вже ніколи не навідувався до тієї красуні. Третім разом закохався був в якусь

вже заручену панночку. Коли він був закоханий, природа його ставала ще більш художницькою і

тоді працював він геть з більшою енергією. Взагалі, він любив жінок жвавих, веселих, загарливих,
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таких, «щоб під нею земля горіла на три сажні». Жіноцтво підупале не вабило його до себе,
жодної потіхи не давало йому провідування веселих захистів продажних грацій і ніколи до таких

не заходив. Одначе ніколи не осуджував строго. 386 Воспоминания. — С. 32 — 34. [2]Попередня
[3]Наступна

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/4899.html

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/214994.html

3. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/215715.html

2.4.59 (2008-04-20 06:00)

[1]Кониський О. Я. Тарас Шевченко-Грушівський: Хроніка його життя [Під час перебування на

Україні (1845—1847), стор. 32]

Гуманність його знати було в усьому; ласкаву ніжноту його можна було спостерегти в відносинах
його навіть до животин. Не один раз спостерігав [2]Чужбинський, як він обороняв малих котенят
або щенят від злих заходів вуличних хлоп’ят; іноді куповав пташок і випускав їх з клітки на волю.
Якось, ідучи вулицею, побачив він, що собакобой тяг по вулиці живого ще пса, зачепивши його

крюком за ребро; він спершу почав дорікати собакою, а коли той став по-грубіянськи змагатися,
Тарас заплатив йому коповика, щоб швидше добив собаку, і довго-довго Тарас був збентеженим
і не спроможен був заспокоїтись і прийти в себе.
Довелося Шевченкові того часу спізнатися і з відомим Віктором Аскоченським, що був

тоді професором в духовній Академії і гувернером генерал-губернаторсього небожа Сипягіна.
Аскоченський про свою знайомість з Шевченком розповів у своєму часописі «Домашняя беседа»
387, що видавав р. 1861 в Петербурзі. З тих споминок, коли що й можна взяти задля характеристики
поета, дак хіба зовсім зайві факти, що свідчать про його толерантність. Зате про характеристику
самого Аскоченського дещо з його споминок можна і треба взяти. Раз якось з початку червня

Аскоченський покликав до себе на чай нашого поета. Між гостями був і жандармський офіцер.
Між іншими своїми творами Шевченко прочитав частину «Івана Гуса». — Ех, Тарасе! — почав

його усовіщувати Аскоченський. — Покинь, а то не доведуть тебе до добра отакі погані вірші. —
А що ж мені зроблять? — спитав Шевченко. — Москалем (солдатом) тебе зроблять. — Нехай!
— відповів Тарас і, махнувши рукою, почав читати ще кращі речі. — Мені, — каже Аскоченський,
— становилося ніяково... Річ натуральна: гувернерові бібіковського небожа зовсім таки «ніяково»
було, не личило слухати, та ще при жандармі, такі вірші, як, напр[иклад], [3]«Сон». Аскоченський
пильно позирав на сусідні двері, щоб хто не відслухав. Нарешті він так переполошився, що
заходився мірковати, яким би його робом спекатися гостей, найпаче Шевченка, і випровадити
його з-під генерал-губернаторсього даху? Вийшовши з кабінету, де сиділи гості, Аскоченський
звелів своєму лакеєві’, щоб перегодом обдурив гостей: щоб прийшов в кабінет і сказав, буцім би то

Бібіков кличе його, Аскоченського, до себе. Лакей вволив волю переполошеного професора. Гості,
видима річ, мусили розійтись. Не треба дивоватися, що Шевченко зайшов у гості до такої людини,
як Аскоченський: не забуваймо, що вдача у Шевченка була занадто м’яка. Навіть Аскоченський,
пильнуючи в своїх споминках показати Тараса п’яницею, мусив признати, що «серце у його було

прекрасне, повне любові і був він сущий українець». Аскоченський додав: «Не був він атеїстом.
Наука не спроможна була попсовати чистого і простого його погляду на релігію. Оті прогресисти
да цивілізатори збили його з «пантелику», а обставини озвірили його прекрасну душу вразливу».
Кажу вдруге, що лишень для характеристики Аскоченського я зробив оці виписки. А що Шевченко

потім був зневажної думки про Аскоченського, се знати з віршів його, писаних 17 червня р. 1860, за
приводом смерті петербурзького митрополита Григорія: Умре муж велій в власяниці, Не плачте
сироти-вдовиці; А ти, Аскоченський, восплач. Воутріе на тяжкий глас... і т. д. НайчастішШевченко

провідував Костомарова. Тут в садку шклянка по шклянці випивав він їх з десяток густого чаю,
підсипаючи до чаю рому. Він вельми любив ром з чаєм; випивав його багацько, але се не мало
жодного впливу на його голову. Всякий інший, як здавалося Костомарову, випивши стільки, лежав
би кільки годин без почуття. Чудна річ! Люде, що бачили Шевченка рідко, часом один раз тільки,
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що знали його здалека, славили його якимсь трохи що непросипущим п’яницею. Тим часом люде,
що знали його близько, говорять що інше. Напр[иклад], Костомаров в споминках про Шевченка

за р. 1846 каже: «Шевченко справді спроможен був багацько випивати і любив випити, але п’яним
я його не бачив до кінця його віку. Він так пив, як п’є багацько людей; для іншого така випивка
шкодила б, а про його байдуже; навіть не помітно було, що він, як кажуть, напідпитку» 388. Так

само чуємо і з уст Катерини Юнге (доня графа Федора Толстого) 389. 387 [Аскоченский В. И.
Мои воспоминания о Т. Г. Шевченке. — Домашняя беседа. — 1861. — № 33. — С. 645—651];
Споминки Аскоченського Н-в в «Русск[ом] инвалиде» р. 1864 [2 груд], № 268 здебільша назвав

брехнею і про самого автора обізвався геть не добре. [Див. [4]переклад.] 388 [5][Костомаров Н.
И. Письмо к изд[ателю] — редактору «Русской старины» М. И. Семевскому]. — Русская старина.
— 1880. — Кн. III. — С. 598. 389 [Юнге Е. Воспоминания о Шевченко]. — Вестник Европы. —
1883. — Кн. VIII. — С. 837. [6]Попередня [7]Наступна

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/4899.html

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/spog24.htm

3. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev128.htm

4. http://litopys.org.ua/shevchenko/spog27.htm

5. http://litopys.org.ua/shevchenko/ocherk.htm#pismo

6. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/215448.html

7. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/216103.html

2.4.60 20 квітня 1858 року (неділя) (2008-04-20 12:00)

20 [апреля]

Обедал у Н. Д. Кавелина и там же познакомился с Галаховым, составителем русской хрестоматии.

20 квітня

Обедал у Н. А. Кавелина... — У Шевченка описка: має бути К. Д. (Костянтин Дмитрович).
Галахов Олексій Дмитрович (1807 — 1892) — історик літератури, письменник, укладач

хрестоматій і автор підручників з російської літератури. Тоді — професор Академії Генерального

штабу.

2.4.61 (2008-04-20 18:00)

[1]Кониський О. Я. Тарас Шевченко-Грушівський: Хроніка його життя [Під час перебування на

Україні (1845—1847), стор. 33]

Під кінець мая р. 1846 київський університет покликав Костомарова професоровати на кафедрі

історії. Більшість професорів зовсім не знала його і пожадала, щоб він висловив спершу в

університеті відчит на тему: «З якого часу треба починати «русскую» історію?» Костомаров

згодився на те: відчит відбувся на раді університетській 4 червня; лектор висловив, що «русская»
історія єсть історія того слов’янського народу, що живе в Росії, через що і починати «русскую»
історію треба з того часу, коли спостерігаємо ознаки селитьби тих слов’ян на землях сучасної

Росії. Відчит зробив такий величезний вплив на раду, що вона в один голос вибрала Миколу

Івановича професором. Веселим і щасливим вертався молодий професор до господи. Переходячи
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через величезний плац, що був тоді перед університетом, художник-історик зустрів художника-
поета і вже ж не спроможен він був не поділитися з Тарасом своїми радощами найяснішого

і найпам’ятнішого в житті його дня. Душа Шевченка так перейнялася радощами свого друга

щирого, що він з радощів почав співати пісню про козака, що звінчався з дівчиною, не відаючи, що
вона йому сестра рідна. Байдуже було обрадованому Тарасові, що повз їх проходять люде: він ні
на що не звертав уваги; опріч свого друга щасливого, нікого не бачив і співав собі на ввесь голос.

Цей епізод ґрунтується на спогаді Костомарова: http://community.livejournal.com/ua
kobzar/216477.html

[2]Попередня [3]Наступна

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/4899.html

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/215715.html

3. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/220523.html

2.4.62 Спогад М. Костомарова (2008-04-21 06:00)

* *

В первых числах июня 1846 г. меня избрали единогласно на кафедру русской истории в

университете св. Владимира, заставивши прочитать пробную лекцию по заданному указанию.
То был для меня радостный и приснопамятный день; поделиться своим удовольствием пришлось

мне с первым Тарасом Григорьевичем. Выходя из университета, на пустыре, отделявшем тогда

университет от Старого Города, я встретил Тараса Григорьевича; мы пошли с ним вдвоем по

городу, и Шевченко, заявивши мне свою радость о том, что радовало меня тогда, запел песню

о козаке, который повенчался с девушкой, не узнавши, что эта девушка была его сестра, и потом
оба превратились в двухцветный цветок, называющийся по-малорусски: «брат с сестрою», а по-
великорусски «иван-да-марья» 1. Мимо нас проходила публика, а Шевченко, не обращая внимания
на то, что вокруг его происходило, закатывал свою песню чуть не во все горло. Это был пароксизм
чудачества, напоминавшего старинных запорожцев и проскакивавшего у нашего поэта, впрочем,
довольно редко. Через сутки после того я уехал из Киева в Одессу на морское купанье, а Тарас
Григорьевич отправился с профессором Иванишевым раскапывать какой-то курган. [1]Н. И.
Костомаров, Письмо к изд.-редактору «Русской старины» М И. Семевскому, «Русская старина»,
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1880, т. XXVII, стор. 598—599. Іванишев. 1

Українська побутова пісня «Да у Києві на ринку». Цю пісню чули від Шевченка учитель І. Д.
Красковський та його дружина Єлизавета Іванівна. Саме від Є. І. Красковської композитор М. В.
Лисенко записав текст і мелодію цієї пісні в свій збірник українських пісень, зазначивши: «Записана
од Є. І. Красковської; перечула від Т. Шевченка».

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/ocherk.htm#pismo

2.4.63 21 квітня 1858 року (2008-04-21 12:00)

21 [апреля]

Без всякой цели до обеда шлялся по городу. Вечером пошел в театр. Спектакль вообще был

хорош, а увертюра «Вильгельма Телля» очаровательна. Хваленый тенор Сетов ниже всякой

посредственности. Просто дрянь. А ему аплодируют. Семен в роли отца Линды де Шамуни

очень хорош.
Из театра зашел к Белозерскому и застал у него К. Д. Кавелина. С разговора о минувшей и

будущей судьбе славян мы перешли к психологии и философии. И просидели до трех часов утра.
Школьничество. Но очаровательное школьничество!

21 квітня

Спектакль вообще был хорош... — Йдеться про оперу Гаетано Доніцетті «Лінда ді Шамуні».
Сетов Йосип Якович (справжнє прізвище— Сетгофер; 1826 — 1894) — оперний співак. Народився
в Угорщині, вчився співу в Парижі та Мілані. З 1835 р. співав на петербурзькій оперній сцені (до
1864 р.), згодом— соліст Великого театру в Москві, професор Московської консерваторії, оперний
режисер і антрепренер.
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2.4.64 Лист П. Куліша до М. Костомарова. Санкт-Петербург, Нова Дєрєвня, 27
червня 1846 р. (2008-04-21 18:00)

С. Петербург, Новая Деревня1, 1846, июня 27. Молодые люди, вдаваясь в изучение Малороссии,
нисколько не лишают себя этим возможности усвоить себе [Було: изучить] образованность

европейскую. Зачем брать крайности? Можно любить свой буколический хутор и восхищаться

блеском столицы ещё больше, нежели человек, никогда в хуторе не живавший. Можно знать

наизусть все наши песни, предания и летописи и усвоить себе образованность европейскую в

высшей степени. Я не понимаю, как Вы одним решительно исключаете другое! Но если на

нашем языке невозможно писать того, до чего не дожил наш народ, то неужели следует из

этого, что не нужно писать на нём и того, до чего он дожил? Вы восхищаетесь огромными

деревьями и оставляете без призрения самородные ростки, из которых будут впоследствии такие
же. Удивительно! Ваше мнение, что для изучения своего языка нужно удаляться от образованного
общества, совершенно ошибочно. Для этого стоит только заглянуть вам в те дома, из которых
выходят образованные люди, живущие в просвещённом обществе, напр[имер] Белозерский, и

посмотреть, как воспитываются там дети и как они изучают родной язык. И я теперь живу не

всегда посреди невежд (хотя по большей части эти просвещённые меньше имеют знаний и ума,
нежели украинские поселяне), однако ж знаю украинский язык. Вы говорите, что можно писать

на этом языке только мужицкие повести. Но у вас перед глазами Шевченко, который выражает

на этом языке и псалмы Давида, и чувства, достойные уст самого высшего общества: «Обідрана,
сиротою, понад Дніпром плаче; Тяжко-важко сиротині, а ніхто не бачить!» 2 Зачем вы говорите,
что у нас, украиноманов, идеалы в голове — мужики, свинари, чумаки и т. п. рабы? Я в этих

словах не узнаю вас. Это брань и больше ничего. Украинец сочувствует и Ахиллесу, и Александру
Македонскому, и крестовым походам, и Генрихам, и Людовикам и прочее, но следует ли из этого,
чтобы он, оставив своё, писал о них? Пусть пишут о них греки и немцы: нам довольно знать это—
и мы знаем. Но оставить своих полуобразованных Гекторов и Ахиллов потому только, что мы не

имеем Периклов, Сократов, Наполеонов, — верх безрассудства. И вы ли, Н[иколай] И[ванович],
вы ли можете говорить эти ужасные слова: «Я не обвиняю тех, которые холодны к своему родному.
Человек стремится к лучшему, а чужое лучше!». Нет, у вас засохла живая струна, без которой
никогда не будет гармонии в ваших учёных и поэтических действиях. Я обвиняю строго! и учить не
быть холодным к своему— значит то же, что сказать мёртвому: воскресни! Если увянут подобным
образом все действующие на литературном поприще малороссияне, то и тогда я спокоен и о них
не жалею. Явятся новые из народа, явятся сердца свежие, которым сама природа без науки внушит

любовь к своему родному, и они примутся работать и приносить жертвы с таким жаром, какого,
может быть, ещё и не видано! 3 Если чужое лучше (в чём я и согласен), то следует ли из этого, что
наше ничего не стоит, не стоит усилий целой жизни таких ничтожных существ, как один человек

сам по себе? Чужое лучше потому, почему обременённая вкусными плодами яблоня лучше слабого
и недоставляющего ни прохлады, ни красоты, ни плодов дубчика. Следует ли из этого, что

мы должны прилагать свои усилия к усилиям иноземцев, более нас способных для своего поля

сделать, и оставить наше, вовсе недоступное для иностранцев и ожидающее только наших трудов?
Повторяю: довольно нам изучить иностранное, руководствоваться опытами веков, но действовать
у себя дома. Христианство же никак не должно охлаждать наше стремление к развитию своих

племенных начал, ибо не без причины брошено в землю зерно и пустило уже глубоко корень 4.
Потеря нашего языка и обычаев есть худшее, что может случиться, а вы говорите, что лишь бы мы

были отличными христианами, это ещё не несчастье. Не забудьте, что наш украинец (простой)
только до тех пор и христианин, пока все его обычаи и верования при нём. Вы говорите о нас,
людях высшего полёта, а для массы такое превращение невозможно. Ей нужны деды, батьки,
обычаи, чтоб быть твёрдыми в добродетелях. Вот П[ётр] Великий онемечил часть русских. И что

ж? Только те и близки к идее христианства, которых не коснулось его преобразование. А вы

равнодушно говорите, что потеря нашего языка и обычаев не будет для нас несчастьем! Что

же касается до развития, а не стояния, то оно совершается сперва в действователях, а потом

(особенно при лучших внешних обстоятельствах) перейдёт и к народу 5. Наши писатели своими

учёными и поэтическими трудами многих заставили подумать, как бы спасти то, что ещё уцелело.
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И литература малороссийская, какова она есть до сих пор, должна продолжаться своим порядком

для просвещённых невежд, а для неграмотных невежд нужно писать учебники, наставительные
— практические книги и по возможности заводить школы 6; но делать возгласы об этом крайне

безрассудно. Надобно делать так, что будто бы это произошло случайно: помещик увидел в

книжной лавке книжку и купил для своей сельской школы, а туда для науки могут отдавать

своих детей и козаки. Обо всём этом мы поговорим в Киеве. А теперь напишите мне, неужели
Вы, забыв своё обещание, оставили существенно необходимое средство для успехов литературы?
Напишите мне об этом немедленно и, что следует, пришлите не через кого-либо другого (ибо я
ни от кого ещё ни копейки не получил), а сами, дабы я перед выездом из Петербурга это дело

покончил без всяких недочётов. Альманаха на эти деньги я печатать не буду 7. Вы пришлите

по 1е октября. То же скажите и Н[иколаю] И[вановичу] 8. Бодянский уже печатает в «Чтениях»
Московского Общества [1]Летопись Самовидца. По получении этого письма прошу с первою

почтою выслать на его имя остаток этой летописи с 1668 года 9. Пожалуйста ж, не сделайте ему
остановки. Будьте точны хоть раз в жизни. Клянусь, я прихожу в отчаяние от безладицы всех вас

в исполнении ваших обещаний и моих просьб. Три маленькие гимназиста аккуратнее исполнили

бы свои обязанности в отношении к отсутствующему другу, нежели все вы. Я не знаю, что мне

с вами делать! Видно, мне придётся от камени сотворити себc други 10. Адресовать на имя

Плетнёва. Ну как таки вам не сообщить мне своего адреса? Примітки Подається за автографом:
ДАРФ. — Ф. 3. — Від. 1 експ. — Оп. 1847. № 81. — Ч. III. — Арк. 43-43 зв., 48-48 зв.,
44-47 зв. Першодрук: Міяковський, с. 53-55. 1. Нова Дєрєвня — передмістя Петербурга, нині в
північно-західній частині міста. 2. Цитата з поезії Шевченка [2]«До Основ’яненка». У «Кобзарі»
1840 року перший рядок мав таку редакцію: «Україна сиротою / Понад Дніпром плаче». Після

заслання поет у рукописній збірці «Поезія Т. Шевченка. Том первий» подав цей рядок у редакції,
наближеній до тієї, яку навів Куліш: «Обідрана, сиротою / Понад Дніпром плаче». Вірш [3]«До
Основ’яненка», як відомо, зазнав редакційних правок Куліша. Шевченко їх частково врахував

(зокрема, змінив рядок «Наш завзятий Головатий» на «Наша дума, наша пісня»). Проте як виник
варіант «Обідрана, сиротою» замість «Україна сиротою» — невідомо. Можна лише констатувати,
що ця зміна (у дещо іншій формі) 1846 року вже була відома Кулішеві. 3. На допиті Куліш цю думку

пояснив так: «явятся новые из простолюдинов, которым, новым деятелям литературным, сама
природа внушит, что должно любить родной язык и поэзию» (КМТ, т. 2, с. 50-51). 4. Цю фразу

Костомаров на допиті прокоментував так: «[...] я к нему (Кулішу. — Ред.) писал, что истинный

христианин не должен пристращаться к каким-нибудь обычаям народным и вообще к массе того,
что называется народностью, и что ежели малороссийская народность пропадёт совершенно, то
это ещё не потеря для человечества, ибо значит так нужно, и он отвечал, что зерно в землю

брошено, т. е. народность, язык, нравы, и потому христианство не мешает им развиваться»
(КМТ, т. 1, с. 280-281). 5. «Лучшими обстоятельствами, — пояснював Куліш на допиті це місце,
— я называю повсеместное заведение школ для простолюдинов и распространение всеобщей

грамотности в народе. Посредством распространения всеобщей грамотности удобнее всего было

бы литераторам сообщить народу в большей или меньшей степени свою образованность» (КМТ,
т. 2, с. 51). 6. На питання, поставлене в III відділі: «Какие книжки вы писать предполагали

и какие думали заводить школы, где и каким образом», Куліш відповів: «Мы намерены были

написать краткие учебники на малороссийском языке по части священной и гражданской истории,
географии, счетоводства и сельского хозяйства, а школы завести сперва хоть в самом малом

количестве, намерены были уговорить помещиков; предполагалось же завести их по деревням

под руководством священников» (Там само. — С. 52). Цей намір Куліш, Костомаров та їхні

однодумці змогли зреалізувати лише наприкінці 1850-х — на початку 1860-х років, коли в Росії

було відкрито недільні школи для простолюду. Куліш написав початковий підручник «Граматка»
(СПб., 1857; 2-ге видання, зі змінами: СПб., 1861), а Костомаров заснував фонд для видавання

українських підручників. 7. На допиті Куліш, коментуючи це місце, свідчив, що він, Костомаров,
Гулак та Василь Білозерський «условились для издания малороссийских книг делать складчину,
так чтобы ежемесячно каждый откладывал, сколько может, денег от своего жалованья, и в

случае надобности передавал бы мне для складки в опекунский совет или издания какой-нибудь
малороссийский книги» (Там само. — С. 52). Далі Куліш зазначив, що тоді він мав намір

1135



видати українські народні перекази. У цьому ж пункті Куліш вказав, що на зібрані кошти він

надрукував свою «Карманную книжку для помещиков, или лучший, извлечённый из опыта способ
управлять имением» (СПб., 1846). 3 тексту листа випливає, що на кошти зі складчини планувалося
видати літературний альманах (про нього див. лист 83 і прим. 2 до нього). 8. Йдеться про

Миколу Гулака. 9. Костомаров надіслав Бодянському свій список Літопису Самовидця разом із

листом, датованим 22 серпня, в якому повідомляв: «Г. Кулеш писал ко мне, что Вам нужно для

издания в ”Чтениях”Московского общества истории малороссийская летопись с 1668 года. Имею
честь препроводить её и прошу покорнейше извинить за некоторую медлительность, которая не
должна бы быть допущена в таком общем деле. Не бывши в Киеве, я получил письмо Кулеша

27-мью днями позже и потому невольно Вас задержал» (А. Шацька. Чотири листи Миколи

Костомарова до Осипа Бодянського // Молода нація. — К., 2002. — № 1. — С. 129). У цьому ж

листі Костомаров зазначив, що його список виконано зі списку харківського гімназійного учителя

Третьякова. Автором пам’ятки, на його думку, був стародубський суддя Романовський. Про

список Костомарова див. детально в «Разнословиях и дополнениях», що їх Бодянський додав до

публікації в «Чтениях» (ЧОИДР. — М., 1846. — Год II. — № 2. — Отд. II. — С. 108-109). Див.
також прим. 3 до листа 99. 10. Алюзія до Нового Завіту (Мат. 3:9; Лук. 3:8). За вид: Пантелеймон
Куліш. Повне зібрання творів. Листи. К.: Критика, 2005. — Т. I: 1841-1850 / Упоряд., комент.
Олесь Федорук; підгот. текстів Олесь Федорук, Наталья Хохлова; відп. ред. Степан Захаркін. —
С. 88-90, 428-429.

1. http://litopys.org.ua/samovyd/sam.htm

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev113.htm

3. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev113.htm

2.4.65 Васильківський форт у Києві (2008-04-22 06:00)

[1]

Васильківський форт у Києві. Папір, олівець, сепія, туш (21,8×29,3). [Київ]. [IV-IX 1846].
Васильківський форт збудований в 1679 р.
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[2]

В літературі відомий під назвою «Краєвид» («Каталог музея украинских древностей В. В.
Тарковского», т. II, Чернігів, стор. 172) та «Краєвид з брамою» (О. Новицький, Тарас Шевченко

як маляр, Львів — Москва, 1914, стор. 52, № 156).
Датується на підставі даних про перебування Шевченка в Києві (див. прим, до № 143).

Див. також:
http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7146.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev7146.htm
http://kobzar.univ.kiev.ua/draws/description/146.html
http://kobzar.info/kobzar/works/pictures/1846/05/20/712.html

1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/5bJ6RLPhDGDcDmzpB1NouQ?feat=embedwebsite

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7146.htm

2.4.66 22 квітня 1858 року (2008-04-22 12:00)

22 [апреля]

Тоже без всякой цели шлялся до обеда, только уже не один, а с Семеном. Вечером с Семеном же

пошли к землячке М. Л. Мокрицкой и до второго часу с удовольствием переливали из пустого в

порожнее.

2.4.67 Лист правління Академії мистецтв про місцеперебування Т. Г. Шевченка
(2008-04-22 18:00)

№ 166. 1846 р., червня 28. Лист правління Академії мистецтв до канцелярії

чернігівського, полтавського і харківського генерал-губернатора про відсутність відомостей про

місцеперебування Т. Г. Шевченка
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28 июня 1846 г.
№ 686

В канцелярию черниговского, полтавского,
и харьковского генерал-губернатора

На отношение оной канцелярии от 20-го апреля сего года № 544, правление императорской

Академии художеств сим уведомляет, что по Академии не имеется сведений о настоящем месте

пребывания художника Шевченка, поелику он из С.-Петербурга отправился в Малороссию еще в

прошедшем году.

За конференц-секретаря инспектор А. Крутов
Производитель дел А. Всеславин

ДМШ, А-58, спр. 171/4088, арк. 48. Оригінал.
На документі написи: «8 июля 1846» та «№ 5092 / 1013».

2.4.68 Начерки (2008-04-23 06:00)

[1] [2] [3]

[4] [5]
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Коло каші. Олівець. [VII-VIII 1846].

[6]

Див. також:
http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7322.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev7322.htm
http://kobzar.info/kobzar/works/pictures/1846/05/29/897.html

Парубок з люлькою, голова селянина та хлопець з граблями. Начерки.
Папір, олівець (20,3 × 28). [VII — VIII 1846].

1139



[7]

Див. також:
http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7324.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev7324.htm
http://kobzar.info/kobzar/works/pictures/1846/05/29/899.html

Пейзаж. Начерк. Олівець. [VII-VIII 1846].

[8]

Див. також:
http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7323.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev7323.htm
http://kobzar.info/kobzar/works/pictures/1846/05/29/898.html
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Селянин у брилі. Начерк. Олівець. [VII-VIII 1846].

[9]

Див. також:
http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7325.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev7325.htm
http://kobzar.info/kobzar/works/pictures/1846/05/29/900.html

Гурт селян та інші начерки. Олівець. [VII-VIII 1846].

[10]

Див. також:
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http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7327.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev7327.htm
http://kobzar.info/kobzar/works/pictures/1846/05/29/902.html

Постаті селян. Начерки. Олівець. [VII-VIII 1846].

[11]

Див. також:
http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7326.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev7326.htm
http://kobzar.info/kobzar/works/pictures/1846/05/29/901.html

Сільські будівлі. Начерки. Олівець. [VII-VIII 1846].
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[12]

Див. також:
http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7328.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev7328.htm
http://kobzar.info/kobzar/works/pictures/1846/05/29/903.html

1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/BB1F2EAX0ftiMQJKRlzH_w?feat=embedwebsite

2. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/r8d_JBpuTTjr4x7zrDXcFQ?feat=embedwebsite

3. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/cxOzp9lXLhu-Qjnu0iaykA?feat=embedwebsite

4. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/eOoqd1Uugt3fE88yBDOdSw?feat=embedwebsite

5. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/Vr7LJGsDEgzE1quiAK2H-g?feat=embedwebsite

6. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7322.htm

7. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7324.htm

8. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7323.htm

9. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7325.htm

10. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7327.htm

11. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7326.htm

12. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7328.htm

2.4.69 23 квітня 1858 року (2008-04-23 12:00)

23 [апреля]

Вчера условились мы с Семеном, чтобы сегодня часу в первом ехать посмотреть дачи. Ровно

до двенадцати часов была погода хорошая, потом пошел дождь, затяжной, как его называют. Мы

просидели весь день дома, читали Гумбольда «Космос» и, глядя в окно, повторяли поговорку:
«Вот те, бабушка, и Юрьев день».
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23 квітня

...читали Гумбольда «Космос»... — Гумбольдт Александр (1769 — 1859) — німецький

природознавець, географ і мандрівник, член Берлінської і почесний член Петербурзької Академій
наук. У 1829 р. разом із С Еренбергом і Г. Розе здійснив поїздку на Урал, Алтай і Каспійське море.
«Космос»— п’ятитомна праця А. Гумбольдта, в якій він спробував змалювати фізичну карту світу,
звести воєдино всі природничі знання першої половини XIX ст. У російському перекладі видана

в 1848 — 1863 рр. Шевченко читав перші томи ще на засланні: 10, 15 лютого 1857 р. він писав

з Новопетровського укріплення Бр. Залеському: «О, как бы мне хотелось теперь поговорить с

тобою о „Космосе“». У бібліотеці Шевченка було видання двох частин «Космосу» в російському
перекладі М. Фролова (1851 — 1857) (див.: [1]Опись книгам, принадлежавшим Т. Г. Шевченко

// [2]Анісов В., Середа Є. Літопис життя і творчості Т. Г. Шевченка. — С. 345).

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/litop08.htm

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/litop.htm

2.4.70 «Історія Русів» (2008-04-23 18:00)

1846 року московський українець Осип Бодянський в «Чтениях императорского Общества истории
и древностей российских» та окремою книжкою видав надзвичайно важливий текст української

національної думки початку XIX ст., напівтаємно поширюваний з середини 20-х років у списках,
який доводив окремішність нашого народу та його історичну тяглість з часів Русі, спираючись на
найсучасніші європейські романтичні ідеї про народність та її історичні права. Наступні кілька

десятиліть цей художній твір визначав напрями розвитку української історичної думки та надихав

патріотів. Примірник з підписом Бодянського зберігався у власній [1]бібліотеці Шевченка.

Ибо извЂстно всему свЂту, что народъ Рускій съ своими Козаками, бывъ сначала

народомъ самодержавнымъ, т. е., отъ самаго себя зависимымъ, подъ правленіемъ

Князей своихъ или Самодержцевъ, соединялся потомъ съ Литвою и Польшею для

сопротивленія съ ними противъ Татаръ, ихъ раззорявшихъ, но послЂ, за насиліе

и неистовства Поляковъ, освободившись отъ нихъ собственною своею силою и

храбростію, соединился съ Московіею добровольно и по одному единовЂрству, и,
сдЂлавъ ее такову, какова она теперь есть, отъ нея попираемъ и озлобляемъ нынЂ

безсовЂстно и безстыдно.

...„въ народЂ Московскомъ владычествуетъ самое неключимое

рабство и невольничество въ высочайшей степени, и что у нихъ, кромЂ Божьяго, да
Царскаго, ничего собственнаго нЂть и быть не можетъ, и человЂки, по ихъ мыслямъ,
произведены въ свЂтъ, будто, для того, чтобы въ немъ не имЂтъ ничего, а только

рабствовать.“

[2]Исторія Русовъ или Малой Россіи. По ОпредЂленію Императорскаго Общества

Исторіи и Древностей Россійскихъ. 1846 года, генваря 26-го дня.

Підготовлене Бодянським друге видання [3]«Історії Русів» у 1850-х роках не пропустить цензура. А
наступне стане можливим тільки через сто років, в діаспорі, коли у Нью-Йорку 1956 вийде перший
український переклад. До України памфлет повернеться щойно 1991 року і знову відіграє неабияку
роль.
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1. http://litopys.org.ua/shevchenko/litop08.htm

2. http://litopys.org.ua/istrus/istrus.htm

3. http://litopys.org.ua/istrus/istrus.htm

2.4.71 43. В. Г. ШЕВЧЕНКО. 5 липня 1846. Кирилівка (2008-04-24 06:00)

Достойнейший Тарас Григорьевич!
Ну! Як писати: чи так, як до чоловіка, созданого Богом і наділеного при созданії розумом — чи

як до чоловіка, ізбалованого щастям: ні, мабуть, перше напишу до Петербурзького академіста, а
там, як пізнаю, що він мій родич, то напишу по-братськи.
Я чув, що Ви гаразд писати і мальовати, тілько як не розсердитесь, то прийміть і мою раду; он
бачите що: кажуть, що Ваше писання вподобали розумні люди, а декоторі сказали, що так не

годиться, то, бачте, треба б якось помаленьку, щоб стару піймати; воно все нічого, та ба, шкода
буде мені родича, а, може, кому доброго товариша або що.
Часом на світі буває, що правди не люблять, і буває, що за правду принудять за дев’ятими воротами
гавкнуть — ця пословичка у нас пішла із того, що судейські крючки квапились на бал до генерала
Рота і були з ним трохи побратались, а один розумний чоловік пристав із москалів, він тепер у

Білій Церкві, Палієнко — їм оту пословицю сказав, каже: «О! якби це генерал, та не Рот, то він
би вам дав такого од лукавого, що которийсь би аж за дев’ятими воротами гавкнув».
То бачте, як я почув, що Вам щось там сказано не пускать меж люди писання якогось, що колюче,
то я аж затрусився, думаю, може справді: чоловік на чужині, порадиться ні з ким, то як ізбився з
пантелику, не диво — хоч то я нічого не поможу, але добро сказать, як то кажуть: чи зроблю що,
чи ні, а що накиваю, то пропаде.
Отже ж так нехай Вам не здається, що то радить той, що виріс в Карелівці, бо часом в Карелівці

родиться такий, як і в Вільшаній, а може ще й гірше, як в Лисянці.
Якщо до правди Ваша робота гостренька, то кінчиками об землю погартуйте, вона зараз

витупиться.
Про ваші «Гайдамаки» я частенько читаю. Якби-то Ви були такі добрі, та, ще мені із Вашої праці
вділили що-небудь, то я б Вам гарне спаси Бог сказав.
Коли напишете до мене, будете такі ласкаві, то може і я ще паперу листок не пожалую — а якже

ні, то Бог з Вами.
Як діждем контрактів тих, що мають буть, та будем живі, надіюсь буть в Києві; може, зайду до
Вас, хоть табаки понюхаєм і дещо потолкуем.
Прощайте, бувайте здорові, я оце швидко поїду в Одесу.
С глубочайшею преданностию остаюсь навсегда покорным слугою

Варфоломей Шевченко.

P. S. Всі Ваші і мої, слава Богу, здорові, жнуть та косять — хлопці, а кладуть в копиці дівчата

і молодиці.

5 іюля 1846
Кирилівка.
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Варфоломій Шевченко. Фото 1860-х років.

Коментарі:

Подається за публікацією у виданні: Шевченко Т. Г. Повне зібрання творів. — К., 1929. —
Т. 3. Листування. — С. 239 — 240, де надруковано за автографом, нині не відомим.
Вперше опубліковано: Киевская старина. — 1904. — № 2. — С. 61 — 63, з помилковою датою —
5 липня 1840 р.
Дата в копії листа: «5 іюля 1846. Кирилівка».

Шевченко Варфоломій Григорович (1821 — 1892) — троюрідний брат і свояк Тараса Шевченка

(брат поета Йосип був одружений з сестрою В. Шевченка — Мотрею). Викупившись із кріпацтва,
служив у конторах по управлінню поміщицькими маєтками. 1859 р. був управителем маєтку

князя П. П. Лопухіна в м. Корсуні. Його зв’язки з поетом встановились не раніше 1837 р.,
коли Шевченко почав листуватися з братом Микитою, а Микита, не знаючи грамоти, просив
Варфоломія відписувати за нього (див.: [1]Спогади про Тараса Шевченка. — С. 27). 1859 р.
Шевченко певний час гостював у В. Шевченка у Корсуні. Про зустрічі із Шевченком у 1844, 1845
та 1859 рр. В. Шевченко писав у «Споминках про Тараса Григоровича Шевченка» (Там само. —
С. 26 — 35).
Особливо активне листування між Шевченком і В. Шевченком припадає на останні роки життя

поета. Після його смерті В. Г. Шевченко доглядав за могилою.
Біла Церква — місто Київської губернії (тепер райцентр Київської області). Шевченко бував

тут неодноразово: по дорозі в Кирилівку (1843) та Кам’янець-Подільський (1846). Біла Церква

згадується в повісті «Прогулка с удовольствием и не без морали».
...як я почув, що Вам щось там сказано не пускать меж люди писання якогось, що колюче, то аж
затрусився... — Які чутки так занепокоїли В. Шевченка — невідомо. Очевидно, це були якісь

загальні розмови про твори Шевченка 1843 — 1845 рр., що поширювалися у списках і викликали

не тільки захоплення, а й часом острах. Зі спогадів В. Шевченка відомо, що він знав деякі
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твори Шевченка, прочитав поему [2]«Гайдамаки», після чого «написав до Тараса, радячи йому

не виступати з такими творами» (див.: [3]Спогади про Тараса Шевченка. — С. 28). Пізніше,
у вересні 1845 р., коли поет гостював у Кирилівці, він читав В. Г. Шевченкові [4]«Кавказ» («За
горами гори, хмарою повиті»). «Я слухав, притаївши дух, — згадував В. Шевченко, — волосся у

мене піднялося дибом. Я став радити йому, щоб не дуже «заходив він у хмари» (Там само. — С.
28).
Кирилівка — село Звенигородського повіту Київської губернії (тепер село Шевченкове

Звенигородського району Черкаської області).
Вільшана — містечко Звенигородського повіту Київської губернії (тепер селище міського типу

Городищенського району Черкаської області). Шевченко служив там козачком у П. Енгельгардта.
Поет згадує Вільшану у своїх примітках до поеми «Гайдамаки» та в повісті «Прогулка с

удовольствием и не без морали».
Лисянка — містечко Звенигородського повіту Київської губернії (тепер райцентр Черкаської

області). В «Автобіографії» Шевченко писав, що «бежал в местечко Лысянку, где и нашел себе

учителя живописи», від якого «на четвертый день бежал» (т. 5). Про Лисянку як один з центрів

Коліївщини Шевченко писав у поемі і «Гайдамаки» (розділ «Бенкет у Лисянці»); неодноразово
згадано Лисянку і в повісті «Прогулка з удовольствием и не без морали».
Про Ваші «Гайдамаки» я частенько читаю. — Це, очевидно, слід розуміти як повідомлення, що
він читає поему «Гайдамаки». Шевченко «напечатавши вперше... переслав мені їх, надписавши:
«Братові Варфоломею Шевченку на завічну знаємість» (див.: Спогади про Тараса Шевченка. —
С. 28).
Як діждем контрактів... надіюсь буть в Києві... — Йдеться про контрактові ярмарки, що

відбувалися у Києві щороку між 5 і 25 лютого. На цих ярмарках укладалися торговельні угоди

(контракти).

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/spog04.htm

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev117.htm

3. http://litopys.org.ua/shevchenko/spog.htm

4. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev139.htm

2.4.72 24 квітня 1858 року (2008-04-24 12:00)

24 [апреля]

Предположения мне никогда не удаются, а не могу отказать себе в удовольствии сочинять

предположения. Сегодня, например. Выходя из дому, я располагал провести время до обеда

так. Сначала зайти в Академию посмотреть выставку, потом зайти к Иордану, своему будущему
профессору, потом к барону Клодту и в заключение к графине Н[астасье] И[вановне] и у нее

остаться обедать. Таков был проек[т]. А случилось вот как. В первой зале в Академии встретился

мне Зимбулатов и Бориспольц, мои старые и искренние друзья. Наскоро обошли мы выставку,
отправились к Зимбулатову и время до обеда провели в воспоминаниях. Я совершенно доволен

неудачею.
Вечером собрались мы с Михайлом к брату его Василю, да зашли к Семену и там провели вечер.
Тоже неудача.

24 квітня

Клодт Петро Карлович (1805 — 1867) — російський скульптор, академік Петербурзької Академії
мистецтв (з 1838 р.), керівник ливарної майстерні Академії мистецтв. Найвідоміші роботи П.
Клодта — бронзові групи приборкувачів коней на Анічковому мосту та пам’ятник І. А. Крилову
в Літньому саду в Петербурзі, князю Володимиру в Києві.
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Зембулатов Михайло Іванович — російський художник, у 1842 — 1857 рр. викладав малювання

в Петербурзькій школі гвардійських прапорщиків; на час зустрічі з Шевченком мав чин

підполковника. Їхнє знайомство відбулося в роки навчання в Академії мистецтв.
Борисполець Платон Тимофійович (1805 — 1880) — художник, родом з Чернігівської губернії, у
минулому артилерійський офіцер. Навчався в Академії мистецтв одночасно з Шевченком по класу

батального живопису. У повісті [1]«Прогулка с удовольствием и не без морали» Шевченко писав

про батька свого приятеля — «старого прокурора Бориспольца». П. Т. Борисполець згадується в
листах Шевченка до М. М. Лазаревського від 20 грудня 1847 р. та до Я. Г. Кухаренка від 1, 10,
16 квітня 1854 р.

Варіанти:
Наскоро обошли мы выставку, отправились к Зимбулатову / Наскоро обошли мы выставку, к
Зимбулатову и

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev403.htm

2.4.73 Спогад М. Костомарова (2008-04-24 18:00)

* *

Однажды я спросил у него: справедлив ли ходивший об нем анекдот, будто какой-то знатный

барин нанял его нарисовать свой портрет, и когда, после того, нарисованный портрет ему не

понравился, Шевченко переменил на портрете костюм и продал его в цирюльню на вывеску;
что барин, узнавши об этом, обратился к владельцу Шевченка, находившемуся в то время в

Петербурге, и купил у Шевченка за большие деньги. Шевченко объявил мне, что ничего

подобного не было и что это старый, избитый анекдот, давно уже ходивший в публике и кем-
то приноровленный к нему, Шевченку, совершенно произвольно. Он почему-то считал в деле

своего освобождения своими благодетелями Брюллова и поэта Жуковского; последнего, однако,
он не очень ценил за дух многих его произведений... Недостаток образования часто проглядывал

в нем, но дополнялся всегда свежим и богатым природным умом, так что беседа с Шевченком

никогда не могла навести скуку и была необыкновенно приятна: он умел кстати шутить, острить,
потешать собеседников веселыми рассказами и никогда почти в обществе знакомых не проявлял

того меланхолического свойства, которым проникнуты многие из его стихотворений.

Н. И. Костомаров, Споминки про Шевченка, Т. Г. Шевченко, Кобзарь, Прага 1876, стор. VI —
VIII. [Див. [1]переклад]

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/spog32.htm

2.4.74 Лілея. 25 липня 1846 р., Київ (2008-04-25 06:00)

25 липня 1846 р., Київ

{ [1]Лілея }
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1. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev148.htm

2.4.75 25 квітня 1858 року (2008-04-25 12:00)

25 [апреля]

В 10 часов утра пошел проститься с А. Н. Мокрицким, отъезжающим в Москву. По дороге

зашел к М. И. Сухомлинову, да по дороге же зашел к барону Клодту, полюбовался

монументом неудобозабываемому и прошел в Академию на выставку. В первой зале встретился

с Жемчужниковым, а в последней — с Семеном. Из Академии поехали с Семеном на

Петербургскую сторону искать дачу. Дачу нашли, оставили задаток и в 6 часов вечера приехали

домой. Вечером с Семеном же были у Н. И. Петрова, слушали бесконечные и бесплодные толки
о эмансипации.

25 квітня

Сухомлинов Микола Іванович (1828 — 1901) — російський історик літератури, професор російської
словесності Петербурзького університету, з 1872 р. академік Петербурзької Академії наук. Родом
із Харкова.
...полюбовался монументом неудобозабываемому... — Йдеться про пам’ятник Миколі І, над
яким працював тоді П. К. Клодт. Установлений 1859 р. на Ісаакіївській площі в Петербурзі.
...встретился с Жемчужниковым... — З котрим із Жемчужникових, не відомо; ймовірно, з

Олександром Михайловичем Жемчужниковим; кілька років він служив в Оренбурзі.
...на Петербургскую сторону... — Найдавніша частина міста, що розкинулася на чотирьох

островах: Заячому, Березовому, Аптекарському і Петровському.
Петров Микола Іванович (бл. 1825 — 1878) — чиновник поштового департаменту в Петербурзі.
Здобув освіту в Чернігівській гімназії та Ніжинському ліцеї князя Безбородька, який закінчив 1844
р. Іноді займався літературною працею. Шевченко познайомився з ним ще у 40-х роках.

2.4.76 Спогад О. Афанасьєва-Чужбинського (2008-04-25 18:00)

* *

Когда Шевченко возвратился из Седнева, мы встретили его старого товарища — художника

Сажина 1 и скоро поселились все вместе на Крещатике, в улице, называемой «Козине Болото»
2. Здесь началась новая жизнь с чрезвычайно поэтической обстановкой. Шевченко задумал снять

все замечательные виды Киева, внутренности храмов и интересные окрестности. Сажин взял

на себя некоторые части, и оба художника пропадали с утра, если только не мешала погода. Я

отправлялся то к знакомым профессорам, то разыскивал старинные книги, то ходил на Днепр к

рыбакам и ездил на лодке, то искал интересных встреч с богомольцами, которых десятки тысяч

стекаются в Киев летнею порою. Ничего не бывало приятнее наших вечеров, когда, возвратясь
усталые домой, мы растворяли окна, усаживались за чай и передавали свои дневные приключения.
Когда Шевченко рисовал внутренность коридоров, ведущих в ближние и дальние пещеры 3, я
сопутствовал ему с целью изучить любопытные группы нищих, занимавших иногда большую

половину коридоров и имевших как бы свои привилегированные ступеньки. При странном

освещении, в котором полумрак галерей, обсаженных деревьями, прерывался вдруг потоком

света, и яркий треугольник прорезывал наискось часть коридора, группы калек с оригинальными

лицами, с лохмотьями и умоляющими голосами — этим особенным нищенским речитативом —
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представляли чрезвычайно своеобразное зрелище. Несколько медных грошей приобретали нам

расположение этой шумной и оборванной толпы, в голосе которой, мимо грязи, отвратительного
уродства, иногда приобретенного нарочно из корысти, мимо порочных наклонностей, встречались
индивидуумы, драгоценные для художника и вообще для наблюдателя. Но извлекать пользу из

встреч с жалким человечеством надо было умеючи. У нищих существуют или, по крайней мере,
существовали свои ассоциации, и в известном кружке все зависело от атамана или старшины,
который обращался деспотически со своими собратами. Один слепой старик зверского вида,
но умевший скорчить самую постную физиономию, гудевший как бочка в минуты гнева и чуть

не пищавший, когда канючил у прохожих, предводительствуя небольшой толпой нищих, больно
колотил их огромной палкой, не разбирая правого и виноватого. Особенно это случалось в те

часы, когда отойдут обедни, а до вечерень еще времени много. Мы, бывало, часто спрашиваем у

нищих, зачем они терпят такого забияку, но нам отвечали: пусть уже дерется, не долго осталось,
на Маковея (1 августа) выберем другого. Атаман этот, по словам его товарищей, не годился

в городе, но в деревнях с ним было любо, потому что он имел обширное знакомство. Тараса

поразила его физиономия, и он снял с него портрет. Но действительно лицо это было исполнено
такой подлости и отвержения, что Шевченко, минут через пять по окончании, разорвал его на

части. — Се такий супес, що за шага заріже чоловіка, дарма що сліпий. Он много набрасывал

фигур, и я не знаю, куда девались эти очерки. По временам, однако ж, на Шевченка нападала

лень, и он так бывал рад дождливым дням, что не вставал с постели и читал или новые журналы,
или необходимые ему исторические сочинения, доставать которые лежала обязанность на мне.
Но случалось, что он пропадал из дому суток по двое, и это меня беспокоило, потому что

общей кассой заведывал я, а он никогда не брал с собой больше двугривенного, из которых

часть употреблял на продовольствие, а остальное раздавал бедным. Случалось, что он заходил

далеко в окрестности, но иногда встречал кого-нибудь из знакомых и пировал с ними. Он не

любил никаких расспросов. Собственно, о своем костюме он заботился очень мало, так что

надобно было надоедать ему, если предстояла необходимость заказать какие-нибудь вещи. На

деревенских помещичьих балах он не слишком церемонился, но в Киеве другое дело. Было у

нас несколько знакомых из высшего круга. Вот иной раз с утра Т. Г. и говорит, что, поработав
хорошенько, не мешало бы вечерком пойти куда-нибудь в гости. Я так и приляжу и ожидаю.
Возвратится Тарас. — А не хочеться мені натягать отого фрака, щоб він слиз. — Так и не надо.
— А може б піти запросто. — Я вижу, что тебе не хочется, — ну и посидим дома. — А справді!
Ходім лучче на Дніпро, сядем де-небудь на кручі і заспіваєм. И нередко вместо чинного салона

мы отправлялись к Днепру, садились на утес и при виде великолепной панорамы пели песни или

думали каждый свою думу. Но случалось, — посещали и так называемые аристократические дома,
где Шевченка принимали с уважением, но где народный поэт тяготился присутствием чопорных

денди и барынь, и раза два только я помню его разговорчивым и любезным в этом обществе.
Никогда не забуду, как однажды, сидя в довольно, большом кругу за чаем, он подошел ко мне

и спросил шопотом: — Аже ото ром? — Ром. — Дивись же, ні один сучий син не всипа (не
наливает). — Да. — Знаєш же, і я не питиму. — Почему же и не подлить немного. В это

время хозяйка пододвинула ему флакон. — Тарас Григорьевич — не угодно ли с ромом. Тарас

посмотрел на меня. — Дякувать! Душно, — сказал он. Здесь была одна интересная особа, и
Шевченко увлекался разговором. Держал себя он в обществе свободно и с тактом и никогда не

употреблял тривиальных выражений. Это заметили даже и многие барыни. Когда мы вышли

на улицу, ночь была лунная, и ветер едва шевелил вершины серебристых тополей, которыми
так изобилуют некоторые части Киева. Шевченко предложил пройтись дальним путем, т. е.
через Липки к саду, и мимо костела 4 подняться на Старый Киев. — На чортового батька вони

ставлять отой ром, коли і губ ніхто не умочить, — молвил Шевченко и засмеялся. — Сказано

пани — у їх усе напоказ тільки. — Напрасно ты церемонишься. — Ні, не люблю я у такій бесіді

ні чарки горілки, ні шматка хліба. Зато любил он простоту семейного быта, и где принимали

его не пышно, но искренне, он там бывал необыкновенно разговорчив, любил рассказывать

смешные происшествия— не анекдоты, как покойный Основьяненко, а непременно что-нибудь из
бывалого, в чем он подмечал комическую сторону. У меня в Киеве жили родные, небогатые люди,
но считавшие за удовольствие принять гостя, чем бог послал. У тетушки в особенности подавали
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превосходный постный обед, какого действительно не найти и у самого дорогого ресторатора. По
старосветскому обычаю старики соблюдали все посты, и я в одну из сред или пятниц познакомил
с ними Шевченка. Нас, разумеется, не отпустили без обеда. Вся обстановка уже показала

Т. Г., что нас не ожидали никакие церемонии. Старик дядя, коренной полтавец, помнил все

малейшие обычаи родимого гостеприимства и, произнося известную фразу «по сій мові будьмо

здорові», выпил прежде сам рюмку настойки, а потом предложил гостю. Это очень понравилось
последнему, и он, принимаясь за рюмку, проговорил свою обычную поговорку: — Як то ті п’яниці
п’ють оцю погань, нехай уже ми люди привичні. Но когда Т. Г. съел несколько ложек борщу, он
не утерпел не признаться, что если и ел подобный борщ, то, вероятно, очень давно, да и вряд ли
когда случалось пробовать. Борщ этот был с сухими карасями, со свежей капустой и какими-то
особенными приправами. Подали потом пшонную кашу, вареную на раковой ухе с окропом, и
Шевченко совершенно растаял. Старики утешались, что могли доставить удовольствие такому

дорогому гостю, а он от маловажного, по-видимому, обстоятельства пришел в необыкновенно

хорошее расположение духа, и мы просидели, я думаю, за столом часа три. После того несколько
раз по желанию Шевченка мы ходили обедать в постные дни к старикам, только бывало я

заранее предварю тетушку, и постный борщ удавался как нельзя лучше. Даже нынешнею зимою

в ресторане Вольфа напомнил он мне как-то о наших постных обедах на Крещатике. Во время

прогулок он говорил мне, что хотелось бы ему написать большую картину. По его словам, и
мысль у него шевелилась и план иногда неясно мелькал в воображении; но Шевченко сознавал

сам, что родился более поэтом, чем живописцем, потому что во время обдумывания картины

«хто його зна — відкіль несеться, несеться пісня, складаються вірші, дивись уже й забув, про що
думав, а мерщій запишеш те, що навіялось». Любил он и уважал природу. Блуждая с ним по

лесам над Сулой и Слепородом 5, мы бывало просиживали у норки какого-нибудь жучка и изучали
его незатейливые нравы и обычаи. Большое удовольствие доставляли Шевченку крестьянские

дети, которые в деревнях обыкновенно целые дни проводят на улице. Т. Г. не раз садился к

ним в кружок и, ободрив пугливое общество, рассказывал им сказки, пел детские песни, которых
знал множество, серьезно делал пищалки и вскоре приобретал привязанность всех ребятишек.
Никогда не забуду одного приключения. Ушел он как-то рано рисовать развалины Золотых Ворот
6, возле которых в то время не отстраивалась еще эта часть города, и сказал, что возвратится

вечером. Золотые Ворота были близко от нашей квартиры. Я получил записку, которою нас

приглашали на чай, и хотел уведомить Т. Г., чтоб никуда не зашел, потому что у знакомых,
куда нас звали, он всегда бывал с удовольствием. Прихожу к Золотым Воротам и что же вижу?
Т. Г. разостлал свой цветной платок, на который посадил трехлетнюю девочку и из лоскутков

бумажки делал ей какую-то игрушку. Он рассказал мне свое приключение. Часу в пятом Т. Г.
сидел и работал, как за валом внизу послышался детский плач, на который он сперва не обратил
никакого внимания. Но плач не умолкал и становился сильнее. Место пустое. Шевченко не

выдержал, пошел по гребню вала и заглянул вниз. Во рву сидело дитя и жалобно плакало. Возле
ни души, лишь несколько телят паслись в отдалении. Он пробежал шагов двадцать, — никого.
Нечего делать, надо было спуститься и взять ребенка. Девочка перепугалась и заплакала еще

сильнее. Успокоив ее насколько было можно, Т. Г. понес свою находку к Золотым Воротам.
Ему как-то удалось забавить ее, но добиться толку не было никакой возможности, потому что
девочка лепетала «мама», «няня» и больше ни слова. Давал он ей бублика (баранок), но дитя

не могло укусить и все повторяло только «мама», «няня». Т. Г. не знал, что делать. Два, три
прохожих постояли, посмотрели и не признавали девочки, а ему и не хотелось утерять чудного

освещения и вместе жаль было оставить девочку возле себя в жертву страха и, конечно, голода.
Я пришел кстати и тотчас же отправился в соседние дома, которых было вблизи весьма немного.
Нигде, однако же, не знали девочки. Положение становилось затруднительным. Мы решились

идти домой и объявить в полиции. Я взял портфель, Т. Г. ребенка и таким образом дошли мы

до Софийского собора. Молодая женщина в домашнем костюме, с испуганным видом выбежала

из переулка и, увидя нас, бросилась к нам навстречу. — Мати! — сказал Шевченко и, не говоря ей
ни слова, подал ребенка. Оказалось, что нянька унесла девочку гулять, но, вероятно, встретила
на дороге знакомую или знакомого, хорошенько выпила и завалилась во рву спать, а дитя пошло
и пошло вдоль по канаве. Ребенок был несколько часов в отсутствии из дому. Какая-то старушка,
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проходя под валом, увидела пьяную няньку и, не зная, что у нее было дитя на руках, поспешила
только с одной новостью. Развязка известна. Возвращаясь домой, Т. Г. смеялся, как бы он

воспитывал дочь, если бы у девочки не отыскались родители. Что касается до любви в тесном

смысле этого слова, то за все время моего знакомства с Шевченком я не заметил в нем ни

одной привязанности, которую можно было бы назвать серьезною. Он любил женское общество

и увлекался, но никогда надолго. Как молодые люди, начнем бывало об этом разговор, и стоило
только напомнить ему какое-нибудь его увлечение, он обыкновенно отзывался: — Ах! дурниця!
Поки з нею балакаю, то буцімто щось і порушиться в серці, а там і байдуже. Но к одной особе

он возвращался раза три, т. е. по крайней мере раза три при встрече с нею он увлекался. Давно,
еще в первые времена знакомства нашего, он долго сидел возле нее на бале и все просил у

нее на память хоть один голубой цветок, которыми отделано было платье. Молодая женщина

шутила и шутя отказывала. Т. Г., однако же, изловчился и оторвал цветок. Так это и кончилось.
Года через два случайно увидел я у него этот знак воспоминания. Т. Г. смешался немного. —
Славна молодичка, — сказал он мне, — і така приятна, що здається й забудеш, а побачиш, то
знов так тебе й тягне. Завлекся было на короткое время он одной известной красавицей, которая
кружила головы всем, кто попадал в заколдованный круг ее. Увлечение было сильное. Шевченко

не на шутку задумывался, рисовал ее головку и несколько раз сочинял стихи. Я всегда был

рад, когда кто-нибудь ему нравился: благородная натура эта делалась еще художественнее, и он

работал тогда с большим рвением. Скоро, однако же, он разочаровался относительно красавицы.
Пригласила она как-то его утром — прочесть ей одну поэму и сказала, что у нее никого не будет,
что она желала бы одна насладиться чтением. Т. Г. исполнил ее желание. Шел он к ней с

каким-то трепетом. Но какая же встретила его картина? В уютной гостиной красавица сидела на

диване, окруженная студентом, гусаром и толстейшим генералом— тремя отъявленными своими

обожателями и искусно маневрировала по-своему, обманывая всех троих, то лаская поочередно

надеждой, то приводя в отчаяние. Поэт смутился, и как прелестная хозяйка ни атаковала его

любезностью, он ушел с твердым намерением никогда не посещать красавицы и сдержал свое

слово [...] Еще я помню одно увлечение в Киеве. Рисуя Лавру и ее подробности, он познакомился
с приезжим семейством богомольцев, в котором была очень хорошенькая молоденькая девушка.
По вечерам Шевченко начал пропадать и не говорил, где просиживал до полуночи, и так как

у нас было в обычае не спрашивать друг у друга отчета, то я несколько дней не знал, что поэт

увлекается. На живописной дикой тропинке, ведшей из царского сада 7 на Подол прямо через

скалистый берег, я однажды нечаянно увидел Т. Г. в незнакомом обществе, состоявшем из двух

старух, нескольких детей и хорошенькой девушки. Последняя откинула вуаль. Раскрасневшееся
личико ее, окаймленное светлыми волосами, было замечательно. Смеясь чистым, почти детским
смехом, она слушала Т. Г., который, спускаясь рядом с нею, рассказывал ей, должно быть, что-
нибудь забавное. Я подымался в гору. Т. Г. только спросил у меня, куда я иду, и сказал, что
провожает знакомых в Братский монастырь 8. На третий день он был очень скучен и признался

мне в своем увлечении. Незнакомое мне семейство уехало уже в деревню. Девушка эта была

за кого-то сговорена и в сентябре назначили свадьбу. Он любил женщин живого характера; по
его мнению, женщине были необходимы пыл и страсть — «щоб під нею земля горіла на три

сажні». Погибшие, но милые создания в то время не увлекали Шевченка; у него были на этот

счет свои оригинальные понятия. Он не находил никакого удовольствия посещать веселые приюты
продажных граций, хотя никогда не казнил их презрительным словом. Он был слишком гуманен,
и по слабости смотрел снисходительно, стараясь в самой грязи найти хоть крупинку золота. На

продажную любовь, на женщину, отдававшуюся страсти, он говорил, «можно махнуть рукою»; но
тайный разврат, какими бы цветами ни прикрывался, всегда возбуждал в душе его неодолимое

отвращение. Гуманность его проявлялась в каждом действии, в каждом движении; на животных
даже простиралась у него ласкающая нежность. Не раз защищал он котят и щенков против

злостных намерений уличных мальчишек, а птичек, привязанных на сворке, покупал иногда у детей
и выпускал на свободу. Мы жили близко базара, и я помню как бывало утешается он и зовет меня

к окну, когда какая-нибудь собачонка, утащив кусок хлеба или баранок, боязливо пробиралась под
забором. Одна возмутительная сцена чуть не стоила нам дорого. В Киеве в то время полицейские

служители, имевшие обязанность бить собак, называемые по местному гицелями, отправляли
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свое ремесло публично среди бела дня на многочисленном базаре. Они ходили вооруженные

длинною палкой с железным крючком на конце и другой короткой дубиной (добивач). Поймав
животное крючком, они оканчивали его дубиной и иногда долго мучили животное. Проходя

на «Козье Болото», мы как-то раз попали на подобную сцену. Гицель схватил большую собаку

за ребро и, не совсем убив ее, тащил полуживую между городом. Т. Г. вышел из себя и

упрекнул живодера. Гицель ответил грубо и тут же начал тиранить собаку, которая визжала

раздирающим образом... Шевченко выхватил у него дубину... Полтинник однако же уладил дело;
гицель одним ловким ударом добил животное, но Т. Г. долго не мог придти в себя от волнения.
К этой же эпохе относится наше знакомство с г. Аскоченским 9..., экс-профессором духовной

академии, воспитателем генералгубернаторско го племянника и поэтом: так, по крайней мере,
некоторые называли его в Киеве... Сей муж, карающий сурово все живое и мыслящее, смотрящий
на произведения искусств сквозь мутные очки средневекового аскетизма, горячо вступающийся за
юродивого Ивана Яковлевича 10, читал нам свои стихотворения, выражавшие земные страсти, и,
надо отдать ему справедливость, не обнаруживал стремления, которое могло бы обличить в нем

будущего редактора издания, делающего стыд, не говорю уже литературе, но даже печатному

станку, передающему его на бумагу... Под конец нашего пребывания в Киеве Шевченко одно

время вздумал было учиться по-французски и, вероятно, при громадных способностях не замедлил
бы успеть в своем предприятии, но после охладел, и об этом не было помину. Неожиданно мне
пришлось ехать домой. Когда я объявил Шевченку, что карман мой в жалком состоянии, он
достал денег, дал мне на дорогу и выпроводил до Днепра. Прощаясь с ним на мосту, я не

знал, что расстанемся надолго... А. Чужбинский, Воспоминания о Т. Г. Шевченке, стор. 25
— 36. Див. [1]переклад. Примітки 1 Сажін Михайло Макарович — художник, друг Шевченка по

Академії художеств. У 1855 р. за картину «Київський Софійський собор усередині» йому було

присвоєно звання академіка перспективного малярства. В 1846 р. Сажін разом з Шевченком

жив у Києві. 2 Козине Болото — назва місцевості старого Києва, де тепер знаходиться площа

ім. Калініна. Саме на одній з вуличок Козиного Болота (зараз провулок Шевченка) і жив поет з
художником Сажіним у 1846 р. 3 Ближні і дальні печери знаходяться на території Києво-Печерської
лаври — пам’ятки архітектури XI ст. Малюнки Шевченка, про які згадує Чужбинський, до нас не
дійшли. 4 Ліпки — стара назва аристократичного району м. Києва, розташованого на Печерську.
Домініканський костьол св. Олександра — знаходився по Костьольній вул. Зберігся [2]малюнок
костьолу, виконаний Шевченком у 1846 р. 5 Сула і Сліпорід — річки в Полтавській обл., які
протікають біля с. Ісківці; буваючи в Чужбинського, Шевченко ходив по берегах цих рік. 6 Золоті

ворота — пам’ятка архітектури XI ст. в Києві, споруджена при Ярославі Мудрому в 1037 р. Цей

малюнок Шевченка не зберігся. 7 Царський парк знаходився на місці теперішнього Київського

центрального парку культури й відпочинку. Чужбинський говорить саме про ту частину парку,
що безпосередньо примикала до Подолу. 8 Братський монастир заснований у Києві на Подолі в

кінці XVI ст. 9 Аскоченський Віктор Іпатійович (1820 — 1879) — реакційний журналіст, професор
Київської духовної академії, пізніше видавець реакційно-монархічноо журналу «Домашняя беседа».
Шевченко, познайомившись з Аскоченським у 1846 р., з недовір’ям ставився до нього. У 1860
р. в сатиричному вірші [3]«Умре муж велій в власяніцє» поет висміяв Аскоченського та інших

ідеологів монархічного ладу. 10 Корейша Іван Якович (помер у 1861 р.) — юродивий, віщун; ім’я
його було популярне в полемічній літературі 60-х років і стало синонімом для характеристики

безглуздих реакційних мракобісів. Журнал «Домашняя беседа», редагований Аскоченським,
захищав і прославляв юродство Корейші. Славна молодичка — Ймовірно, йдеться про Ганну

Закревську: http://community.livejournal.com/ua kobzar/96842.html

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/spog24.htm

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7143.htm

3. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev2143.htm

2.4.77 (2008-04-26 06:00)

[1]Кониський О. Я. Тарас Шевченко-Грушівський: Хроніка його життя [Під час перебування на

Україні (1845—1847), стор. 34]

1153

http://litopys.org.ua/shevchenko/spog24.htm
http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7143.htm
http://litopys.org.ua/shevchenko/shev2143.htm


IX

Небавом почалися літні вакації. Товариші пороз’їздилися з Києва: хто на села, а хто до інших міст;
Костомаров поїхав до Одеси купатися в лимані, а Шевченко з професором Іванишевим, що був

тоді головним орудником в комісії, поїхали в Васильківський повіт на археологічні розкопування.
Біля місточка Фастова розкопували вони могилу Перепетиху. Опріч Перепетихи, було тут багацько
інших могил, насипаних кругом. Над оцими могилами Іванишев з своїми помічникамиШевченком

і Прушинським працювали усе літо. Шевченко робив малюнки; розпитував у людей і записував

перекази про ті могили. Між іншими знахідками в могилах був череп людський, що доволі

добре зберігся. Шевченко привіз його у Київ і подаровав Костомарову 390. Вернувшись перед

кінцем університетських вакацій з сієї екскурсії, Шевченко не довго перебував у Києві; небавом
комісія вирядила його на етнографічні і археологічні розвідки по Правобережній Україні. 21
вересня іменем генерал-губернатора Бібікова було наказано Шевченкові 391 їхати по Київщині, на
Волинь і на Поділля і 1) зібрати народні оповідання, перекази, казки, пісні і т. ін. Збираючи сей

матеріал, радили Шевченкові в наказі: «Записуйте усе, про що довідаєтесь, таке, що має інтерес

етнографічний або історичний; а пісні, казки, легенди і т. ін. записуйте, оскільки спроможно

буде, слово в слово». 2) Розвідати, які є в краю прикметні урочища і могили, які про них є

відомості історичні і народні перекази; огледіти ті могили і зробити з них малюнки. 3) Огледіти,
описати і зробити малюнки з монументальних пам’ятників історичних і стародавніх будівель. А
коли трапиться де придбати стародавні які грамоти або акти, дак подати їх до Бібікова. 4) Поїхати
до Почаєва і там описати і зробити малюнки: а) з загального виду почаївської Лаври; б) з храму
всередині і в) з виду лаврської тераси на околицю. На подорож дано Шевченкові 150 карбованців і
доручено йому] листи Бібікова до цивільних губернаторів і посольського і волинського, щоб вони
давали від себе Шевченкові потрібної запомоги 392. 390 [2]Русская старина. — 1880. — Кн. III.
— [С. 599]. 391 Киевская старина. — 1894. — Кн. II. — [С. 240 — 241]. 392 Тарас Шевченко:
Документи та матеріали до біографії. — К., 1982. —№ 179. — С. 78 — 79. — Ред. Коментар Біля
місточка Фастова розкопували вони могилу Переп’ятиху. — Див. докладно у вид.: Шовкопляс

Г. М., Шовкопляс І. Г. За покликом серця: Пам’ятки історії та культури в житті і творчості

Т. Г. Шевченка. — К., 1990. 21 вересня іменем генерал-губернатора Бібікова було наказано

Шевченкові... — Див.: Тарас Шевченко: Документи..., с. 78. [3]Попередня [4]Наступна

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/4899.html

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/ocherk.htm#page599

3. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/216103.html

4. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/220929.html

2.4.78 26 квітня 1858 року (2008-04-26 12:00)

26 [апреля]

На обеде у Сошальского лично познакомился с поэтом Курочкиным и с братом его Николаем,
достойным молодым человеком. Поэт Курочкин много обещает в будущем. Дай Бог, чтобы
сбылись мои надежды.

26 квітня

Курочкін Микола Степанович (1830 — 1884) — старший брат В. С. Курочкіна, російський поет

і перекладач, співробітник сатиричного журналу «Искра». М. С. Курочкін переклав ряд творів

Шевченка («Один у другого питаєм...», «Доля», «Муза», «Огні горять, музика грає...»). Збереглися
дві записки М. Курочкіна до Шевченка (Листи до Тараса Шевченка. — С. 159 — 160; див.:
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Павлюк М. М. Кілька уточнень до Шевченкового листування: (Шевченко і М. Курочкін) //
Радянське літературознавство. — 1970. — № 6). На похороні Шевченка М. С. Курочкін виступив
з промовою (Основа. — 1861. — № 3).

2.4.79 (2008-04-26 18:00)

[1]Кониський О. Я. Тарас Шевченко-Грушівський: Хроніка його життя [Під час перебування на

Україні (1845—1847), стор. 35]

Перш за все Тарас рушив на Поділля до Каменця 393. Запевне не відомо, коло чого він працював
у Каменці; бо праці його, зроблені тоді на Правобережній Україні, дякуючи великому недбальству
комісії, а може, ще більш переполоху її, викликаному потім арештованням і засланням Шевченка,
не їільки не побачили світу Божого, а здебільша просто невідомо де погибли. З Каменця Шевченко

поїхав до Почаєва і тут намалював акварелю дуже зграбно — види з Лаври: один з південного,
другий з західного її боку. На тих акварелях, опріч будівель монастирських, художник намалював і

убогі хатки селян, криті соломою. На другій акварелі — вид лаврської церкви головної всередині;
опріч іконостасу, намальовано і дві людини, що моляться богові: українець в довгій свитці з

відлогою і молодиця навколішках. На четвертій акварелі — вид з лаврської тераси: околиця і

ген-ген манячить в Галичині біля річки Ікви стародавнє село Підкамінь 394. До того часу належать
ще два малюнки тушем чорним; вони показують: один— церкву в селі Вербках, за три верстви від
міста Ковеля; в тій церкві поховано князя Курбського; другий— церкву в селі Сакуні 395, збудовану
приятелем Курбського Калиметом. До першого малюнка Шевченко додав нарис і того місця, де
була могила Курбського. Оці малюнки були подані Шевченком до комісії; се запевне знати з того,
що на окремому аркуші паперу, доданому до малюнків, рукою члена комісії Судієнка, що потім з

р. 1848 до 1857 був головою комісії, написано, що він ті малюнки показував Бібікову і останній

звелів відлітографовати їх 396. Але ж літографовання того і сліду нема; бо ніхто його й не справив:
один тільки малюнок церкви в Вербках був надрукований при книзі, виданій р. 1849, «Жизнь князя

Андрея Михайловича Курбского в Литве и на Волыни». Під малюнком не визначено наймен- ня
художника. Факт характерний: він свідчить, що комісію арештовання і заслання Шевченка так

переполошило, що вона не відважилася під малюнком поставити його наймення. Без помилки
можна думати, що Шевченко, їздячи р. 1846 по Правобережній Україні, зробив і подав до комісії
не тільки оті п’ять малюнків, а геть більш, але вони дивним чином десь погибли. Ще чудніш

сталося з отими п’ятьма малюнками, про які оце я говорив: якимсь чином малюнки з комісії

опинилися у професора Роговича, а від його придбав їх дідич з Глухівського повіту Дорошенко;
у його вони й нині... Коли ми зауважимо, що з подорожі до Києва Шевченко вернувся в грудні,
так легко зрозуміємо, яка сила його праці десь змарнована єдине з дурного остраху! 393 Кам’янця-
Подільського. — Ред. 394 [2]ПЗТ. В 10 т. — Т. VII. — Кн 1. — № № 148 — [3]151. — Ред. 395

Секуні; ці два малюнки [4]безпідставно приписані Шевченкові (X. — № № 288, 289). 396 Ibidem.
[5]Попередня [6]Наступна

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/4899.html

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7148.htm

3. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7151.htm

4. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev1005.htm

5. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/220523.html

6. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/221334.html
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2.4.80 (2008-04-27 06:46)

[1]Кониський О. Я. Тарас Шевченко-Грушівський: Хроніка його життя [Під час перебування на

Україні (1845—1847), стор. 36]

Подорожуючи по Україні, Шевченко незвичайно бережно робив видатки з тих грошей, що дано

йому з комісії на подорож: проїздивши три місяці, він видав 115 крб. 31 коп., а останні — 31
грудня вернув в комісію 397. Прийшли різдвяні свята. Увечері першого дня Різдва братчики

«кирило-мефодіївці» забралися «колядувати» до Миколи Гулака. Вже ж тут був і Шевченко. Був і
дідич з Полтавщини Савич, що, простуючи до чужих країв, переїздив через Київ. Серед жвавого,
освіченого і однодумного товариства йшла жвава та щира бесіда. Щиросерді братчики балакали

про долю слов’ян взагалі, а найпаче про долю і побит України. Висловлювали надії про визволення
українського народу з кріпацтва, про визволення України і інших земель слов’янських з неволі
політичної, з темноти і своїм звичаєм мріяли про федеративне з’єднання слов’ян. Костомаров

загарливо доводив велику потребу наукової слов’янської спілки, бо слов’янські народи вельми мало
знають один одного. Звернули бесіду на історію України, на часи Хмельницького. Костомаров

тоді саме працював коло подій Богданових. Нещодавно він, як був на Волині, оглядав Берестечко.
Зовсім натурально, що перед молодими і палкими дітьми України ожив образ колись вільної, з
устроєм демократичним, а нині зневоленої і зрабованої нені-України. Перед ними воскресла воля,
козацька рада, гетьмани з усім виборним урядом. Натурально, що глибоко перейнятлива душа

і чутке серце Тараса повинні були з такої бесіди високо підбадьорити і напоїти його високим

духом патріотизму; не можна було йому не прирівняти минулого до сучасного, а порівнявши,
не можна було вдержати в душі слово глибокого жалю і вболівання; слово дорікання і ганьби

сучасному!.. Як його було не згадати, напр[иклад], хоч гадяцьких актів Виговського з широкою

волею друку і слова, а згадавши, не можна і не порівняти їх до тієї «волі», що при панованні її «від
молдавана аж до фінна на всіх язиках все мовчить...» Упоєний згадками і малюнками минулого

життя України, Шевченко говорив голосно, жваво і нездержливо. Йому, як, певна річ, і нікому з
його товаришів і в думку не приходило, що, може, між ними ворог сидить та сочить їх... Коли

бесіда зійшла на тодішні «порядки російські», на устрій державний і т. ін. Шевченко, як повідає
Костомаров, висловлювався «не зовсім цензурно». Довго, геть за північ, гомоніли братчики і

веселими розійшлися вони з кватири Гулака (в домі попа з церкви св. Андрія), не маючи й

гадки, що отой «святий» веселий вечір, що так ясно світив їм, небавом стане про них хмарою, з
якої вдарить блискавка, лине дощ, заллє їх «огонь святий» і молоде життя їх розіб’є, розтрощить в
скіпки... 397 Киевская старина. — 1894. — Кн. II. Коментар ...в домі попа з церкви св. Андрія...—
В будинку на розі вулиць Стрілецької та Сретенської (не зберігся), власником якого був протоієрей

Я. В. Завадський (Слюдікова Т. Б. Де збиралося товариство. — Літ. Україна. — 1981. — 10
берез.). [2]Попередня [3]Наступна

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/4899.html

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/220929.html

3. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/222039.html

2.4.81 27 квітня 1858 року (2008-04-27 12:00)

27 [апреля]

Обещался обедать у художника Лукашевича и по рассеянности соврал.

1156

http://community.livejournal.com/ua_kobzar/4899.html
http://community.livejournal.com/ua_kobzar/220929.html
http://community.livejournal.com/ua_kobzar/222039.html


2.4.82 Київ, сьогодні (2008-04-27 18:00)

Хор у парку ім. Тараса Шевченка.

[1]

1. http://picasaweb.google.com.ua/litopys/tvDxMD/photo#5193923215036926162

2.4.83 (2008-04-28 06:00)

[1]Кониський О. Я. Тарас Шевченко-Грушівський: Хроніка його життя [Під час перебування на

Україні (1845—1847), стор. 37]

Костомаров і його неня, продавши ото маєтність в Вороніжчині, заходжувалися купити собі землю
недалеко біля Києва. Прочувши, що така маєтність продається на лівому березі у Броварах

(містечко три милі від Києва), Костомаров на святах, взявши Тараса та слугу свого Хому, поїхали
в Броварі куповати землю. Власниця землі — вдова, мати двох дорослих дівчат, — радо повітала

купців тих. Як його було їй і не повітати! Обидва нежонаті, молоді, доволі вродливі... може,
женихи!.. Та й чи не женихи ж! Один— професор університету, другий— відомий поет і художник.
Пані радо та щиро приймала гостей; частовала їх наливками, а Тарас весело лицявся до панночок.
Вже ж не без того, може, що таки добряче випили. За ціну на землю з’єдналися; купчий акт

відложили зробити навесні; випили, нашим звичаєм, могорича і попрощалися. Вже ж певна річ,
що гостинна пані не забула й на Хому і його почастовала... Поїхали «купці». Мабуть, Хома трохи
переборщив: бо, ідучи по Дніпру, не втрапив на дорогу. Усі свята стояла тоді відлига, інде кригу
на Дніпрі пойняла вода. А купці забули якось про те. Як на те ж, ніч була темна і веселі подорожі
наші шубовтнули в ополонку! Ще добре, що попали на мілину і відбулися тільки холодною купелію.
До господи вернулися вони мокрими, обмерзлими; усю верхню одежу покрила крига. Дякуючи

молодій силі та міцному здоров’ю, що природа наділила і Костомарова і Шевченка, вони не

зазнали з тої купелі тифу 398. Небавом після сієї пригоди Шевченко поїхав 9 січня р. 1847 399 в

Борзенський повіт до знайомого свого Віктора Забіли 400. Живучи нещодалеко від села Качанівки,
маєтності багатого дідича Грицька Тарновського, Забіла бував у його доволі часто влітку, коли
Тарновський жив в Качанівці. Тут ото Забіла спізнався і з Шевченком: обидва поети, обидва
щирі українці, обидва глибокі патріоти — вони швидко сприятелилися. Кожен раз, коли тільки

Шевченкові доводилося переїздити через Борзну або бути де недалеко, — він не минав Забіли,
гостював і в сестри його Надії, що жила в Борзні. Але раз якось з невідомої причини Тарас, хоч
і був в тих краях, одначе не заїхав до Забіли. Віктор Миколайович зараз післав до його ганьбу і

дорікання, нарікання, написане віршами в гумористичній формі. «Посланіє» те показує нам, які
близькі та щирі були відносини наших поетів. «Лютую я на тебе дуже, — признається Забіла

в тому «посланію» 401, — за те, що в хутір не забіг: Якогось жида віз з собою, Мерзеного і з

бородою, І через те мене минув. Який же ти земляк, який писака! Неначе гнав тебе собака,
Боявся день подарувать, Щоб побувать у мене в хаті». В Борзні і в Борзенському повіті, найпаче
на хуторах під Борзною у Шевченка було чимало знайомих. 398 [2]Русская старина. — 1880. — Кн.
III. — [С. 600]. Русская мысль. — 1885. — Кн. V. 399 З документів ще не оголошених. 400 Віктор
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Забіла — родом з Борзенського повіту. Куліш каже, що він учився разом з Гоголем у Ніжинському

ліцею. Одначе в реєстрі студентів ліцея за увесь час його існування я не знайшов наймення Забіли
Віктора. Є Забіло, але — Яків; та сей помер ще р. 1833. Мабуть, коли Віктор Забіла і був у ліцеї,
дак не скінчив його. Чоловік він був з великим талантом поетичним; та, на превеликий жаль, сам
він не вмів, а навчити було нікому довести той талант до пуття. Вмер Забіла р. 1869. 401 [Лукич
В. В. Забіла і його жартобливе «посланіє» до Шевченка]. — Зоря. — 1893. — [№ 5]. — С. 103.
Коментар «Лютую я на тебе дуже...» — Дата написання цього віршованого послання В. Забіли

дискусійна: Л. Ф. Кодацька у «Листах до Т. Г. Шевченка» (1962) віднесла його до 20 червня 1844
р. (тоді як поет з кінця лютого і увесь цей рік жив у столиці); П. Жур — до лютого 1844 р. (Жур

П. В. Літо перше..., с. 236 — 237). [3]Попередня [4]Наступна

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/4899.html

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/ocherk.htm#page600

3. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/221334.html

4. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/242364.html

2.4.84 28 квітня 1858 року (2008-04-28 17:00)

28 [апреля]

Сошальский подарил мне часы стенные. А Василь Лазаревский — термометр. По милости

добрых людей главные инструменты имею для опытов над акватинтой. Когда же я примусь

за самые опыты?

28 квітня

Когда же я примусь за самые опыты? — Працювати в галузі офорта і акватинти Шевченко

почав у травні 1858 р. (див. записи в щоденнику від 3 і 4 травня 1858 р.). 16 квітня 1859
р. він подав на розгляд ради Академії мистецтв гравюри з картини Рембрандта «Притча про

робітників на винограднику» і з картини І. Соколова «Приятелі». Рада ухвалила: «Шевченко

по представленным гравюрам признать назначенным в академики и задать программу на звание

академика по гравированию на меди» (Тарас Шевченко: Документи та матеріали до біографії.
— С. 310 — 311). 2 вересня 1860 р. рада ухвалила: «...во уважение искусства и познаний в

художествах, доказанных исполненными работами, по заданной от Академии программе и по

другим известным трудам, признать академиками: ...по гравированию Тараса Шевченко...» (Там
само. — С. 335). Таким чином, за два роки він пройшов шлях від перших «спроб» до визнання

майстерності.

2.4.85 Спогад В. Аскоченського про перебування Шевченка в Києві (2008-04-29 06:00)

* *

Случайно познакомился я в Киеве с Тарасом Григорьевичем Шевченком. Это было 1846 г. в

квартире А-вых на Старом Городе. Нас собралось тогда, как теперь помню, что-то много; вечер
был такой теплый, влажный, благоуханный. После чаю все наше общество вышло в небольшой

садик, с огромными, однако ж, фруктовыми деревьями — и расположилось, кто как мог. Тарас

(я еще не знал его тогда) в нанковом полупальто, застегнутый до горла, уселся на траве, взял
гитару и, бренча на ней «не до ладу», запел: «Ой не шуми, луже». Я перестал болтать с одной

из дочерей хозяйских и обратился весь в слух и внимание. Тарас пел неверно, даже дурно, чему
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много способствовал плохой аккомпаниман, но в каждом звуке слышалось что-то поющее, что-то
ноющее, что-то задевавшее за душу.
— Кто это такой? — спросил я сидевшую подле меня девицу В. А-ву.
— Шевченко, — отвечала она.
— Шевченко? — почти вскрикнул я и в ту ж минуту встал и подошел поближе к любимому мною

поэту, «Кобзаря» которого (в прескверном киевском издании) я знал почти наизусть. Опершись о
дерево, я стоял и слушал; вероятно, заметив мое внимание, Шевченко вдруг ударил всей пятерней

по струнам и запел визгливым голосом: «Чорний цвіт, мрачний цвіт», пародируя провинциальных
певиц, закатывающих глаза под лоб. Все захохотали, но мне стало грустно, даже досадно, что
человек, на которого я глядел с таким уважением, спустился до роли балаганного комедианта.
Я отошел от Шевченка и сел на пенек срубленной не то вишни, не то черешни. Тарас положил
гитару на траву и, выпив рюмку водки, которую поднес ему (тогда гимназист) П. А-ч, стал
закусывать колбасою, беспрестанно похваливая ее.
Меня окружили дамы и просили «спеть что-нибудь». Тарас это услышал и, подавая мне гитару,
сказал: «ану, заспівайте». Я отказался тем, что не умею аккомпанировать себе на гитаре. «То
ходім к фортоплясу», — сказал он, поднимаясь. Мы пошли, за нами потянулись барыни и

барышни. Я запел «Погляди, родимая». Тарас стоял передо много, опершись на фортепьяно

и пристально смотрел мне в глаза.
— А хто це скомпонував ці вірші? — спросил он, когда я перестал петь.
— Я.
— Ви? Спасибі вам, козаче. А все ж таки ви — москаль.
— Да, москаль, — отвечал я. — А впрочем, разве только малороссам доступна поэзия?
Тарас, вместо ответа, махнул рукой, и тем дело кончилось на этот раз.
Дней через несколько забрел я как-то на взгорье Михайловской горы, позади монастыря, откуда
открывается удивительный вид на все заднепровье. Над крутым обрывом горы я увидел

Шевченка; он сидел на земле, подпершись обеими руками, и глядел, как говорят немцы dahin
*. Он так был углублен в созерцание чего-то, что даже не заметил, как я подошел к нему. Я
остановился сбоку, не желая прерывать дум поэта. Тарас Григорьевич медленно поворотил голову
и сказал: «а, бувайте здорові! Чого ви тут?»
— Того ж, чого і ви, — отвечал я с усмешкой.
— Еге — сказал он, как будто тоном несогласия. — Ви з якої сторони?
— Я — воронежский.
— Сідайте, паничу, — сказал он, отодвигаясь и подбирая под себя полы своего пальто.
Я сел.
— То ви, мабуть, козак?
— Був колись, — отвечал я. — Предки мои точно были козаками; прапрадедушка, есаул войска

донского, звался Кочка-Сохран.
— Який же гаспид перевернув вас на Аскоченського?
— Того уж не знаю.
— Ученье, кажуть, світ, а неученье — тьма; може й так воно, я не знаю, — с улыбкой сказал он,
решительно не понимаю к чему.
Мы оба замолчали. Я достал сигару и закурил.
— Ой, паничу, москаль надійде, буде вам!
Я засмеялся. И долго сидели мы потом молча. Мельком я взглядывал на Тараса: лицо его то

становилось суровым, то грустным, то делалось так светло и привлекательно, что расцеловал бы
его. Не знаю, воображение ли мое помогало мне в этом случае, но мне чудилось, что в голове

поэта «коїться» что-то чудное, формируется, быть может, целая поэма, которой не суждено выйти
в свет и которая останется невысказанным словом. Мне хотелось передать Тарасу мечту мою, но
я боялся нарушить эту созерцательную тишину поэта и, кажется, хорошо сделал.
— Ходім, — сказал он, поднимаясь.
Мы сошли с горы на Крещатик; расставаясь, я просил его бывать у меня.
— А де ви живете?
Я сказал.
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— Уа, — отвечал он, — то великий пан. Нам, мужикам, туди не можна.
— Но у этого пана, — возразил я, — тоже же живут мужики, и первый из них — я.
— Правда? — спросил он, крепко сжав мою руку.
— Правда, — отвечал я.
— То добре.
Мы расстались.
Когда все это было, — определительно сказать не могу; знаю только, что весною 1846 года,
ибо в дневнике моем, откуда я заимствую все это, дни и месяцы не обозначены. Мая 26 Тарас

Григорьевич был в первый раз у меня с В. П. и Н. П. А-выми, из которых первый (уже покойник)
был жандармским, а последний армейским офицером. Вместе с ним был, кажется, и А. С.
Ч[ужбинск]ий с четками в руках, серьезный и неразговорчивый. Несмотря на это, все были, как
говорится, в ударе. Тарас, с которым я успел уже сблизиться, читал разные свои стихотворения и
между прочим отрывок из поэмы своей «Иван Гус» [...]
Не могу забыть снисходительности поэта к таким убогим стихоплетам, каким был я, грешный, во
время оно. Шевченко заставлял меня читать мои тогда еще непечатанные изделия, и — помню

хорошо, что некоторыми главами из «Дневника», помещенного в Собрании моих стихотворений,
оставался чрезвычайно доволен [...]
Вытянув от Тараса согласие на посвящение его имени одного из моих стихотворений *, я просил
его написать что-нибудь и мне на память.
Тарас обещался, но не исполнил своего обещания. Г. Ч-кий был добрее: он через несколько дней
прислал мне стихотворение, написанное его собственной рукою [...]
В. П. А-ч, юморист и остряк, какими бывают только малороссы, сыпал самые уморительные

анекдоты; мы помирали со смеху. Тарас часто повторял, хватаясь «за боки»: «та ну-бо, Василю,
не бреши!» После чаю «с возлиянием» Тарас стал веселее и, седши к фортепьяну, начал подбирать
аккомпаниман, что, однако ж, ему не удалось.
— Паничу, — сказал он наконец, — чи не втнете нам якої-небудь нашенської?
— Добре, сказал я и запел:
«Злетів орел попід небо, жалібно голосить».
Без хвастовства скажу, что я пел с глубоким чувством; голос мой дрожал, слезы кипели в груди

моей.
— Сучий я син, — сказал Шевченко по окончании песни, — коли ви не козак!.. Козак, щирий
козак!
В. А-ч тоже сел к фортепьяно и, бренча как попало, запел самым прескверным образом: «ты
душа ль моя». Тарас рассердился и, подошедши к певцу, сказал резко: «це свинство, свинство!
Коли не піп, то не суйся в ризи. Дурень єси, Василь!»
Это незначительное само по себе обстоятельство чуть не расстроило прекрасно начатого вечера.
Тарас сидел пасмурный и неохотно отвечал на вопросы и приставания В. А-ча. Подали

закуску. Шевченко повеселел, а дальше и совсем развязался: он принялся читать стихотворения,
наделавшие ему потом много беды и горя.
— Эх, Тарасе, — говорил я. — Та ну-бо покинь!
Ей же богу, не доведуть тебе до добра такі погані вірші!
— А що ж мені зроблять?
— Москалем тебе зроблять.
— Нехай! — отвечал он, отчаянно махнув рукой. — Слухайте ж ще кращу!
И опять зачитал.
Мне становилось неловко. Я поглядывал на соседние двери, опасаясь, чтобы кто-нибудь не

подслушал нашей слишком интимной беседы. Вышедши на минуту из кабинета, где все это

происходило, я велел моему слуге выйти ко мне через несколько времени и доложить, что, мол,
зовет меня к себе...
Гости оставили меня.
В июне (1846 г.), не помню, которого числа, зашел я к Шевченку в его квартиру на Козьем Болоте.
Жара была нестерпимая. Тарас лежал на диване в одной рубашке. Сняв с себя верхнее платье, я
повалился на кровать. Разговаривать не было никакой возможности: мы просто разварились.
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Отдохнув несколько, я принялся осматривать все, окружавшее меня: бедность и неряшество

просвечивались во всем. На большом столе, ничем не покрытом, валялись самые разнородные
вещи: книги, бумаги, табак, окурки сигар, пепел табачный, разорванные перчатки, истертый
галстук, носовые платки — чего-чего там не было! Между этим хламом разбросаны были медные

и серебрянные деньги и даже, к удивлению моему, полуимпериал. В эту пору подошел к окну

слепой загорелый нищий с поводырем. Я встал и взял какую-то медную монету, чтобы подать.
— Стойте, — сказал Тарас, — що це ви йому даєте?
Я сказал.
— Е, казна-що!
И в ту ж минуту, встав с дивана, взял полуимпериал и подал его нищему. Слепец, ощупав монету
и спросив о чем-то своего поводыря, протянул руку в окно с полученным полуимпериалом.
— Спасибі вам, пане, — сказал он, — але я такої не візьму, нехай їй всячина! У старців таких

грошей не буває. Візьміть її собі, а мені дайте шматок хліба, чи що.
Тарас дал ему полтинник; нищий, постояв и подумав немного, пошел от окна, бормоча молитвы
и разные благожелания.
— О, бачите! — сказав Тарас. — Що то значить бідака! І грошей боїться великих: бо то панам

тільки можна мати їх. Жарко, паничу! — заключил он и опять повалился на диван.
Встречался я с Тарасом Григорьевичем и еще несколько раз; бывал и он у меня, и я у него [...]

В далечінь. — Ред.
Я предложил ему на выбор целую тетрадь, и он указал на «Неведомую грусть», включив свое имя
в число моих подписчиков. Подпись Шевченка хранится у меня доселе.

В. Аскоченский, И мои воспоминания о Т. Г. Шевченке, «Домашняя беседа», 1861, вып. 33,
стор. 645 — 651. [Див. [1]переклад]

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/spog27.htm

2.4.86 29 квітня 1858 року (2008-04-29 12:00)

29 [апреля]

Зашел к Дзюбину. Не застал его дома, спросил завтрак и оставил ему за угощение случившуюся

со мною рукопись «Послание к мертвым, живым и ненарожденным землякам», надписавши: «На
память 1 мая», тоже по рассеянности.

29 квітня

...случившуюся со мною рукопись... — Цей автограф послання [1]«І мертвим, і живим...» не

відомий. Зберігся лише один автограф цього твору в рукописному збірнику «Три літа», де він

має назву: [2]«І мертвим, і живим, і ненарожденним землякам моїм в Украйні і не в Украйні моє

дружнєє посланіє».

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev140.htm

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev140.htm
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2.4.87 Із записів М. Білозерського (2008-04-30 06:00)

* *

Алексей Флоров[ич] Сенчило-Стефанович 1, бывший иконописным живописцем и учителем

рисования в Киево-Подольском училище..., был большим приятелем Шевченка. О пребывании

Шевченка в Киеве (1845 — 6 г.) он сообщил мне следующее: 1) Шевченко любил с ним кататься по

Днепру в лодке, и тогда они распевали одну из любимейших песен Шевченка: Та по тім боці та на

толоці Цвіте горошина, А в дівчини та чорнії брови, Як у Волошина. 2) Они участвовали в учено-
археографическй экскурсии и разрывали могилу Перепетиху. У Сенчилы был рисунок масляными

красками, представлявший эту могилу в разрезе, ныне принадлежащий В. Б. Антоновичу 2. Не эти
ли раскопки навели Шевченка на мысль написать несколько стихотворений о могилах? Сенчило

вел переписку с Шевченком, и у него было до двадцати писем от Шевченка (недавно утерянных);
письма были юмористические; в одном Шевченко писал: «Коли б вас у Петербург виписать, дак
там вас зробили б товкачем або підтовкачем». Н. Белозерский, Тарас Григорьевич Шевченко по

воспоминаниям разных лиц, «Киевская старина», 1882, октябрь, стор. 69 — 70. [[1]Див. переклад]
1 Сенчило-Стефановськи Олексій Флорович — іконописець, вчитель малювання в Інституті

благородних дівиць і в художній школі на Подолі (1840 — 1860 рр.), співробітник археографічної

комісії, приятельШевченка. У 1846 р. вони разом брали участь у розкопуванні могили Перепетихи.
В 1859 р., під час перебування в Києві, поет гостив у Сенчили на Подолі. 2 Антонович Володимир

Боніфатійович (1834 — 1908) — буржуазний історик і археолог, професор Київського університету.
З 1853 по 1880 р. — головний редактор Київської археографічної комісії, автор багатьох історичних

матеріалів. За вид.: Г. Грабович.
Шевченко, якого не знаємо. К., 2000. Див. також: http://litopys.org.ua/shevchenko/shev8060.htm

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/spog37.htm

2.4.88 30 квітня 1858 року (2008-04-30 12:00)

30 [апреля]

Пошли с Семеном в Летний сад с намерением посмотреть монумент Крылова. По дороге зашли
в Казанский собор посмотреть картину Брюллова. Но увы, она так умно, удачно поставлена

премудрыми попами, что и кошачьими глазами видеть ее невозможно. Отвратительно! По
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дороге зашли в Пассаж, полюбовались шляющимися красавицами и алеутскими болванчиками

и прошли в Летний сад. Монумент Крылова, прославленный «Пчелой» и прочими газетами,
ничем не лучше алеутских болванчиков. Бессовестные газетчики! Жалкий барон Клодт! Вместо
величественного старца он посадил лакея в нанковом сюртуке с азбучкой и указкою в руках. Барон
без умысла достиг цели, вылепивши эту жалкую статую и барельефы именно для детей, но никак
не для взрослых. Бедный барон! Оскорбил ты великого поэта и тоже без умысла.
Оскорбленные бароном, мы взяли ялик и поплыли на биржу. Полюбовались величественной

биржевой залой, прошли в сквер, посмотрели на обезьян и попугаев и зашли на постоянную

выставку художественных произведений. Бедный Тыранов, он и свое болезненное маранье тут же
выставил. Грустное, тяжелое впечатление!
Находившись до упаду, мы на ялике переплыли Неву, прошли часть бульвара, в окнах магазина
Дациаро полюбовались акватинтами, взяли извозчика и отправились домой обедать.
Вечером был у Белозерского и у Кроневича.

30 квітня

Літній сад — найстаріший сад у Санкт-Петербурзі, заснований 1704 р. Створювався у стилі

регулярних садів з геометрично правильним розташуванням алей, великою кількістю квітників,
фонтанів і скульптур. Більшість мармурових скульптур виконувалася італійськими майстрами

XVII — XVIII ст.
...в Казанский собор посмотреть картину Брюллова. — Казанський собор збудований у 1801 —
1811 рр. за проектом російського зодчого А. Н. Вороніхіна. Йдеться про запрестольний образ

«Вознесіння Божої Матері», над яким К. П. Брюллов працював у 1836 — 1839 рр. У повісті

[1]«Художник» Шевченко теж згадує цю картину у зв’язку з неможливістю роздивитися її у будь-
який, а не в особливо сприятливий за освітленням час.
Пасаж — велике торговельне підприємство, збудоване в 1846 — 1848 рр. архітектором Р.
Железевичем на Невському проспекті; у театральному залі Пасажу відбувалися літературні і

музичні вечори.
Монумент Крылова, прославленный «Пчелой» и прочими газетами... —Пам’ятник І. А. Крилову
на одному з майданчиків поблизу головної алеї Літнього саду був відкритий 1855 р. і викликав

хвалебні відгуки як в «Северной пчеле», так і в інших столичних газетах. Шевченка цей твір П.
К. Клодта розчарував. Він, на його думку, не відповідав справжньому образу великого байкаря.
Вихований в Академії мистецтв на зразках монументальної, «строгої» скульптури часів античності
і Відродження, на високих зразках класицизму, Шевченко негативно поставився до елементів

жанровості в пам’ятнику, до спрощення, олюднення «величественного старца».
...поплыли на биржу. — Біржа (або фондова біржа) будувалась на стрілці Васильєвського острова
за проектом архітектора Тома де Томона за участю архітектора А. Д. Захарова в 1805 — 1810 рр.;
відкриття відбулося 1816 р.
...прошли в сквер... зашли на постоянную выставку... — За будинком біржі була велика площа

з алеями і квітниками. У цьому сквері торгували всім тим, що привозили моряки з різних країн,
зокрема екзотичними тваринами і птахами. Був тут і павільйон, де виставлялись і продавались
твори художників.
Тиранов Олексій Васильович (1801 — 1859) — художник, один із найобдарованіших учнів К. П.
Брюллова; працював у галузі портрета, жанру та інтер’єра. Навчався в Академії мистецтв. У 1839
р. йому надано звання академіка живопису. В 1844 р. художник психічно захворів; останні роки
жив на мізерну пенсію, виклопотану Академією, але продовжував займатися живописом. Про

нього Шевченко писав у повісті [2]«Художник».
...в окнах магазина Дациаро... — Тобто художнього салону на Невському проспекті; магазин-
салон користувався великою популярністю серед жителів столиці, зокрема й митців; згадується
в повісті Шевченка [3]«Художник». Тепер там лавка художників (Невський проспект, № 1. Див.:
Жур П. Шевченківський Петербург. — С. 83).
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Пам’ятник І. А. Крилову http://leningradlions.narod.ru/09/index. html

Варіанти:
прошли в Летний сад. Монумент Крылова / прошли в Летний сад. Лучше бы мне не видеть

прошли часть бульвара, в окнах магазина Дациаро полюбовались акватинтами / прошли часть

бульвара, подош[ли?]

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev402.htm

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev402.htm

3. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev402.htm

2.4.89 44. П. О. КУЛІШ. 25 липня 1846. Петербург (2008-04-30 18:00)

Милостивый государь Тарас Григорьевич!

Перечитывая несколько раз здесь в Петербурге Вашего «Кобзаря» и «Гайдамаки», я от

души восхищался ими и многие места заучил наизусть; но в то же время заметил осязательнее,
нежели прежде, и их недостатки. Одни из этих недостатков происходят от Вашей беспечности,
небрежности, лени или чего-нибудь подобного; другие от того, что Вы слишком много полагались

на врожденные Ваши силы и мало старались согласить их с искусством, которое само по себе

ничтожно, но в соединении с таким талантом, каким Бог одарил Вас, могло бы творить чудеса

еще поразительнее, тех, какие оно творило в соединении с талантом Пушкина. Ваши создания

принадлежат не одним Вам и не одному Вашему времени; они принадлежат всей Украине и

будут говорить за нее вечно. Это дает мне право вмешиваться в семейные дела Вашей фантазии
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и творчества истребовать от них настоятельно, чтобы они довели свои создания до возможной

степени совершенства. Вы можете мои замечания принять и отвергнуть; по крайней мере, я
исключу себя из общества толпы, которая восхищается Вами безусловно и которой восхищение

для сознающего свое достоинство поэта должно быть также ничтожно, как и «гоненье низкого
невежды».
Самое мужественное из Ваших произведений в «Кобзаре», самое оконченное и самое народное

по складу и простоте есть «Тарасова ночь» (без пропусков). С ним могут поспорить «Тополя»
и «Думка», но здесь история важное дело! — Потом нужно поставить «Перебендю», как

превосходную характеристику поэта вообще и украинского в особенности. Оба Ваши введения

к «Кобзарю» и к «Гайдамакам», как бы ни противоречили тому другому, но это, по живости

чувств и речи, такие огненные создания, на которые ни один эстетик не осмелится наложить

руки. Я только замечу, что начало введения к «Гайдамакам» до стиха: «И про вашу долю любила

співать» следовало бы поставить эпилогом после «Гайдамак», два следующие стиха уничтожить,
а начать просто: «Сыны мои гайдамаки!» и пр.
Первая часть «Ивана Подковы» пришлась бы введением к «Гамалее», вторую же часть нужно

уничтожить, потому что в ней и отдельно нет поэтических красот (кроме стиха, нигде Вам не

изменяющего; но вспоминая великого Пушкина, не щадите стиха для целости создания), а после
«Гамалии» она совсем становится неинтересною? — В послании «До Основьяненка» нужно

исправить на стр. 92 стих: «На степі казачій». К рифме плаче придется и украинский род: на

степу казачім. Далее на 93 стр. Вы превозносите Головатого, — лицо не очень важное и мало

известное народу и историкам. Не лучше ли напечатать:

Наша пісня, наша дума
Не вмре, не загине;
От де, люди, наша слава,
Слава України!

(N. B. На стр. 8 нужно переправить стих 19 так: Тілько сльози за Вкраїну, а не за Украйну).
Добираюсь тепер до двух самых трудных для Вас переделок «Катерины» і «Кобзара». Если Вы

возможете пересоздать вторую половину «Катерины» совсем, да поможет Вам Бог; если же нет,
то ее можно усилить только исключениями. По-моему, следовало бы затереть следующие стихи:
на стр. 45 — 46 от стиха: Правда ваша, правда, люди! до ст[иха] З Івасем мандрує. Эти стихи

ослабляют то чувство, какое вложено в душу читателя предыдущими. Пушкин в этом отношении

должен служить всем нам образцом. Как только он тронул в душе читателя желанную струну,
тотчас останавливает себя с удивительною властью над своею фантазиею: иногда он бросит

только зерно в наше сердце и отходит к другим трудам, уверен будучи, что собственные наши

силы его раскроют и возрастят в мысль или образ. На том же основании нужно исключить на

стр. 48 — 50 от стиха: Люди гнуться, як ті лози до стиха: Де ж Катруся блудить? (везде нужно
разуметь включительно) . А следующие за тем стихи написать так:

Попідтинню Катерина

Не раз ночувала.

Стихи, осужденные здесь на исключение, могли бы сделать честь иному поэту; но Вы, Тарас
Григорьевич, должны быть подобны богачу, который, наслаждаясь только лучшим в яствах,
бросает то, что другие охотно бы съели. На стр. 50 — 56 исключить от стиха: Полетіла,
зострілася до стиха: Що москаля кличе. Тут есть некоторые частности, годящиеся к делу, но
вообще эти страницы замедляют драматическое движение, потому что нет здесь равносильных

предыдущему черт, а слов много. Шекспир так умел располагать заманчивейшие вещи в своих

пьесах, что нигде они не навалены грудою в ущерб другим местам, и новые впечатления у него

следуют в скрытом механизме драмы со скрытою рассчитанною последовательностью. На этом
основывается равновесие частей, целость, единство впечатления и вообще гармония во всяком

эпическом и драматическом произведении. — После означенного пропуска нужно на 57 стр.
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переправить 3-й стих так: Зупинилась серед шляху. — Чтоб усилить сцену между любовниками,
нужно выпустить на стр. 58 стихи: 1 — 4, и на стр. 59 стихи: 11 — 18, а 20 стих переправить, так:

Куди ж ти помчався?

На стр. 62 — 63 Вы скажете больше, если исключите стихи 9 — 12 и потом от стиха: Що

осталось? до конца главы. Глава V превосходна!
Теперь «Гайдамаки». О введении я уже сказал. На стр. 26 — 27 исключить от стиха: Вибачайте,
люди добрі до стиха: Що там робиться. Из последнего стиха слово жидюга должно остаться; чтоб
составить полный стих, вы что-нибудь к нему прибавьте. На стр. 40 — 41 исключ[ить] от ст[иха]
Аж обридло слухаючи до стиха: Обнявшись сумує. На стр. 42 в стихе 23 вместо в углунужно

напечатать: в кутку. На стр. 50 исключ[ить] от начала до песни Волоха. Оставить только в

скобках слова: Кобзар співає. — На 51 стр. уничтожить стихи: 7 — 11. На 54 уничтож[ить] от
начала до слов: Ляхів, бачиш, різать. Потом написать так: Гайдамак. Добре, єй-богу добре! и

пр. В словах этого гайдамака исключить темную пословицу: нехай стара в’язне и пр. — На 72
— 73 исключ[ить] от ст[иха] Кругом пекло; гайдамаки до ст[иха] Гайдамаки; йде Ярема. На 78
исключ[ать] от ст[иха] А Залізняк гайдамакам до конца страницы.
Потом уничтожить всю главу Гупалівщина. Повесть любви в ней не развивается, а драма

Коліївщини не выигрывает ни одной новой черты. Вам хотелося сохранить предание о червонце

Залезняка. Такие вещи нужно говорить мимоходом или основать на них часть драмы, а делать
эпизод во вред драматическому ходу не нужно. Вообще она слаба, и ее не жаль уничтожить.
Освобождение Оксаны весьма слабо и темно. Нужно переделать, если можете. А мотив тут

прекрасный, и во 1-х: Шкода муру! старосвітська штука; во 2-х, противоположность веселости

с бедствием ляхов и мучением Галайды за свою Оксану; в 3-х, опасение читателя, чтоб козаки

не вздумали рано пойти на приступ; в 4-х: через греблю повалили. Воспользуйтесь переходом

через греблю в моем переводе с польского; заставьте ляхов, не выпросивших пощады, решиться
на отчаянное предприятие пробиться. Заставьте Ярему найти свою Оксану или на мосту в

руках ляха, или в пылающей крепости. Это будет лучше. А то, ведь, заметьте, что в Вашей

драме нет борьбы сил; ляхи везде трусы, никакого отпору, везде гибнут. От этого читатель не

сочувствует торжеству победителей, ибо это торжество мясников, а драма Ваша — крозавая

бойня, от которой поневоле отворачиваешься. Вспомните стих: «На беззащитные седины не

поднимается рука» — У кого же? У разбойника по ремеслу! Следовательно, кровь здесь должна
быть только следствием борьбы; а не предметом жажды. Дайте побольше человечества вашим
гайдамакам. Посмотрите у Шекспира: одно лицо в слепоте зверской ярости проливает кровь

своих врагов, а другое говорит голосом человечества; иногда то же самое лицо содрогается и

тем доказывает истину, что человеческое начало никогда не подавляется зверским. Постигните,
Тарас Григорьевич (не в гордости мнимого превосходства это говорю, а в простоте сердца

художника-брата), постигните соотношение между созданием поэта и душою читателя; тогда
Вы будете истинно великим! Не полагайтесь на природные силы. Задача всякого смертного —
заслужить наслаждение совершенством. Вам много дано от природы; нужно много и потрудиться;
а Вы часто впадаете в совершенно ошибочные мнения о творчестве. Не одни книги даю я Вам в

руки: читайте целый мир, но пусть Ваша душа беспрестанно бодрствует. (N. B. Для этого нужно
отвергнуть многие знакомства или, лучше сказать, препровождение времени с людьми будто

бы образованными). Но это другое дело. Обратимся к «Гайдамакам». Если Вы не возгорите

желанием переделать эту часть поэмы, то исключите по крайней мере на стр. 86 стихи: 15 —
18, на стр. 87 стихи: 2 — 5; на стр. 95 — 97 от стиха: Як була я молодою, приподобницею до

ст[иха] Да пошукай броду, броду; на стр. 104 исключить ст[ихи] 12 — 23; на стр. 106 — 107 от

ст[иха] Пекла мало! Люди, люди! до стиха: Лягли ляхи трупом. На стор. 124 конец от ст[иха]:
Тілько часом увечері. После торжественного стиха: На те Божа воля никакой стих не годится.
(N. B. Если не до ладу. Вам покажется поставить эпилогом начало введения, — как эпилог уже,
можно сказать, есть, — то можно оставить это поэтическое мечтание особою думою; но в начале
введения она не идет ни к делу, ни к тону).
Вот Вам голос человека, от всей души желающего, чтоб Украина имела поэта, который бы всему
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свету сказал за нее свое могучее, гармоническое слово. Примете Вы его или нет, по крайней

мере надеюсь, что Вы не усомнитесь в благородстве моих побуждений к строгой рецензии

Ваших несравненных созданий и к решительному тону советов. Прошу Вас не уничтожать

этого письма, а спрятать его, так чтоб оно Вам могло попасть в руки лет через 5, когда Вы

насытитесь курениями всеобщих похвал и внутренний Ваш человек возжаждет иных наслаждений

поэтических, наслаждений глубоким сознанием красоты творчества, недоступной для публики.
Может быть, тогда они наведут Вас на такие мысли, которые мне никогда и не приснятся!
Если же Вы согласитесь теперь исправить «Кобзаря» и «Гайдамаки», то я бы желал во время

моего пребывания за границею напечатать их для Славянского мира с немецким переводом, со
введением и комментариями на немецком языке: да славится украинское имя во всех языках! А
Ви б намальовали свою персону, то и персону Вашу, я б штихом німецьким ізобразив. Гроші на
ізданіє я знайду, коли захоче Н. Ів. да ще дехто; а коли й ні, то от Вам козацьке слово, що своїм
власним коштом надрукую, хоч би не виручив опісля ні копійки! Як же б якому німцю продав, то
не взяв би собі й копійки, а доставив би Вам.

Року 1846, іюля 25 дня. З С.-Петербурга.

П. Куліш, рука власна.

Я желал бы, чтоб это осталось между нами, так чтоб дома и не знали, каким образом

явились Ваши сочинения в Нимеччини!

Коментарі:

Подається за публікацією: Україна. — 1925. — № 1/2. — С. 80 — 83.
Вперше надруковано: Киевская старина. — 1900. — № 9. — С. 305 — 310, без зазначення дати, з
окремими помилками.
Дата, зазначена в публікації, за якою подається лист: «Року 1846, іюля 25 дня. З С.-Петербурга».

Перечитывая несколько раз... Вашего «Кобзаря» и «Гайдамаки»... — Йдеться про видання

«Кобзарь» (Спб., 1840) та «Гайдамаки»: Поэма Т. Шевченка» (Спб., 1841).
В послании «До Основ’яненка» нужно исправить на стр. 92 стих «На степі козачій». К рифме

плачепридется и украинский род: на степу козачім. — У виданні «Кобзаря» 1860 р. Шевченко

врахував цю пропозицію П. Куліша.
Головатий Антон Андрійович (? — 1797) — запорозький полковий старшина, пізніше військовий
суддя Чорноморського війська. Інтерес до цієї постаті виник у Шевченка під впливом нарису Г.
Ф. Квітки-Основ’яненка «Головатый (Материал для истории Малороссии)», де образ Головатого
романтизована (Отечественные записки. — 1839. — № 10. — С. 1 — 29). Тоді ж, 1839 р., поет
написав вірш [1]«До Основ’яненка».
...Вы превозносите Головатого... Не лучше ли напечатать: Наша пісня, наша дума Не вмре,
не загине... — У «Кобзарі» 1840 р. і в «Чигиринському Кобзарі і Гайдамаках» 1844 р. ці рядки

звучали: «Наш завзятий Головатий Не вмре, не загине». У виданні «Кобзаря» 1860 р. Шевченко,
враховуючи пораду П. Куліша, зняв ім’я Головатого ї, переставивши порядок слів у першому

рядку, написав: «Наша дума, наша пісня Не вмре, не загине...». Ці ж рядки у рукописній збірці

«Поезія Т. Шевченка. Том первий», що була підготовлена Шевченком до друку на початку 1859
р., мали такий вигляд: «Наша дума, славослови, Не вмре, не загине».
Шекспір Уїльям (1564 — 1616) — англійський поет і драматург. П. Куліш переклав 13 п’єс В.
Шекспіра, які у 1882 — 1902 рр. були видані у Львові під редакцією І. Франка.
...во время моего пребывания за границею... — П. Куліш тоді вже готувався до поїздки за

кордон. Остаточне рішення комітету міністрів: «Отправить Кулиша для изучения славянских

наречий в Пруссию, Саксонию и Австрию, на два с половиной года...» (Шенрок В. П. А. Кулиш.
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— С. 24), прийняте 1 і 15 жовтня 1846 р. Ця поїздка була перервана арештом П. Куліша у

Варшаві у зв’язку з Кирило-Мефодіївською справою.
Николай Иванович — очевидно, М. І. Костомаров.

Примітки до іншого видання

Подається за публікацією Новицького, здійсненою з автографа, нині невідомого: М. Новицький.
Шевченко в процесі 1847 р. і його папери // Україна. — 1927. — Кн. 1/2. — С 80-83.
Першодрук (із пропусками й без зазначення дати): Н. Стороженко. Новые материалы для

биографии Шевченка // КС. — 1900. — Сент. — Отд. І. С. 305-310.

1. Цитата з поезії Пушкіна «Разговор книгопродавца с поэтом» (1824). У Пушкіна: «Блажен,
кто молча был поэт [...] Что слава? шёпот ли чтеца? / Гоненье ль низкого невежды? / Иль

восхищение глупца?».
2. Поему [2]«Тарасова ніч» було опубліковано з цензурними купюрами. Цензор Корсаков зажадав
вилучень у її тексті вже після того, як книжку було надруковано. Останні сторінки переверстали,
проте перші примірники з повним текстом поеми встигли вийти в світ.
3. Йдеться про вірш «Думи мої, думи мої...» (1840), яким починається «Кобзар», та вступ до

«Гайдамаків» (рядки 1-268; нумерацію варіантних рядків подаємо за основним текстом видання:
Т. Шевченко. Повне зібрання творів: У 12 т. — К., 2001. — Т. 1), який у першодруці датовано 7
квітня 1841 р. (поема закінчувалася і прозовою «Передмовою»).
4. Куліш має на увазі рядки «Поки сонце встане, спочивайте, діти, / А я поміркую, ватажка де
взять» (35-36).
5. Йдеться про першу (рядки 1-28) та другу (рядки 29-69) частини «Івана Підкови» (1839). У

«Кобзарі» 1860 року обидві частини передруковано з незначними змінами.
6. Цей варіант увійшов до «Кобзаря» 1860 року.
7. Запропонований Кулішем варіант «Наша пісня, наша дума» увійшов до «Кобзаря» 1860
року. Змінено лише порядок слів: «Наша дума, наша пісня». Оскільки останнє прижиттєве

видання «Кобзаря» вважається авторизованим, цей рядок так і передруковують в академічних

зібраннях творів Шевченка. Проте первісний варіант «Наш завзятий Головатий», який маємо й

у «Чигиринському кобзарі і Гайдамаках», певною мірою узгоджувався зі змістом послання, що
його Шевченко написав під враженням від прочитаного нарису Квітки «Головатый. (Материалы

для истории Малороссии)» (Отечественные записки. — 1839. — № 10. — С. 1-29).
8. Йдеться про [3]«Гайдамаки».
9. Куліш й опісля вважав, що друга половина «Катерини» (окрім закінчення) у Шевченка є

слабшою, ніж перша. Так, він радив Олександрові Барвінському (у листі від 18 травня 1869 р.),
коли той укладав шкільну хрестоматію, у ній вмістити з цієї поеми «початок до стиха: „Та синові
за гіркого медяник купила“. Потім кінець: „Ішов кобзарь до Київа“» (О. Барвінський. Спомини
з мого життя. — Нью-Йорк; К., 2004. — Част. перша та друга. — С 147).
10. У Шевченка: «Боса стала серед шляху» (рядок 583).
11. Рядки 603-606.
12. Рядки 635-642.
13. У Шевченка: «Де ж ти заховався» (рядок 583).
14. Рядки 695-698.
15. У «Кобзарі» 1860 року цю пропозицію враховано (рядок 779).
16. Рядки 926-930.
17. Рядки 951-955.
18. Рядки 1005-1012.
19. Рядки 1517-1522.
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20. Найвірогідніше, йдеться про Кулішеве оповідання «Січові гості. (Споминка старого діда)»,
яке є перекладом з польської народного переказу, опублікованого в «Rubonie» (1845. — Т. VII).
Автограф перекладу знайдено в Куліша під час обшуку й долучено до слідчої справи (див.: КМТ,
т. 2, с 17-24). На арк. 1 Куліш зазначив: «По живости колорита и рельефности изложения это

самая лучшая история, какую только я читал о гайдамаках.
Перевод с польской рукописи 1843. Черкассы» (Там само. — С. 17).
Оповідання поширювалося в списках, один із яких, судячи з коментованого листа, був відомий

Шевченкові. Власноручний список цього твору під назвою «Гайдамаки» Олександр Навроцький

дав прочитати Алексею Петрову, який долучив його до свого доносу на кирило-методіївців.
Уперше опубліковано під псевдонімом Панько Казюка без зазначення, що це переробка: Основа.
— 1862. — Січ. (Янв.). — С 1-12 [3-тя паґін.].
21. Дещо неточна цитата з поеми Пушкіна «Братья-разбойники» (1821-1822). У Пушкіна:
«подымается».
22. Найвірогідніше, йдеться про Костомарова.
23. Як доводить Василь Бородін, позацензурні твори Шевченка Куліш згодом таки видав у

Ляйпцигу (правда, мовою оригіналу, а не в перекладі німецькою, й без коментарів). Див.:
В. С Бородін. „Новые стихотворения Пушкина и Шевченко“: біографія книжки // Новые

стихотворения Пушкина и Шавченки. Лейпциг: Вольфганг Гергард, 1859. Русская библиотека.
Том VIII. — Факсимільне вид. / Супровід, ст. В. С. Бородіна. — [К., 1990]. — С. 1-27 [2-га
паґін.].

За вид: Пантелеймон Куліш. Повне зібрання творів. Листи. К.: Критика, 2005. — Т. I:
1841-1850 / Упоряд., комент. Олесь Федорук; підгот. текстів Олесь Федорук, Наталья Хохлова;
відп. ред. Степан Захаркін. — С. 94-98, 432-433.

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev113.htm

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev108.htm

3. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev117.htm

2.5 May

2.5.1 Лист Я. Головацького до О. Бодянського. 26 липня 1846 р. (2008-05-01 06:00)

1846 p., липня 26. [Микитинці]. — З ЛИСТА Я. ГОЛОВАЦЬКОГО ДО О. БОДЯНСЬКОГО ПРО

ЗГУБНИЙ ВПЛИВ ВИЩОГО УНІАТСЬКОГО КЛІРУ НА ДУХОВНЕ ЖИТТЯ УКРАЇНСЬКОГО

НАСЕЛЕННЯ ГАЛИЧИНИ

Чесний господине!
...Радуємося дуже всім тим, що у Вас нового видається доброго, гаразд, що на праве джерело

натрафили, добувають та відкопують рідну батьківщину з передвіцької первісної рущини, не

забувають і козацького красноцвіту. Спасибі Вам за те, за все та й честь і слава Вам. А що ж

ми Вам насупротив поставимо, чим відкликнемося брату, чим ся похвалимо? Яку ознаку життя

дамо? Нема чим відповісти. Ох, на тяжку біду, на нужденних старців перейшли-сьмо! Здається,
що-сьмо прочумалися, що-сьмо трохи очуняли, але, правду сказавши, ще зорі не зазорили, ще
ледве на досвіток забирається. Мало, дуже мало є таких, що дещо думають-гадають, а загал

жиє... от як божая твар... Добре Тарас Бульба (у Гоголя) каже: «перенимають чорт знає, які
бусурманськії обичаї, гнушаються своїм язиком, свій зі своїм говорити не хоче, свій свого продає...»
Прийшлося зовсім погибати. Но надія в бозі, чей колись лучше буде, надія, що ще у посліднішого
єсть хотя крупиця руського чувства, проснеться він когда-нибудь... Всі слов’яни начинають жити

новим життям, проснулися, сонце для них сходить, лиш наші ще сплять, та не знать, чи борзо

прочумаються. Життя у нас нема народного, або хоть є яке, то якесь тускле, сумне, тяжко як під

1169

http://litopys.org.ua/shevchenko/shev113.htm
http://litopys.org.ua/shevchenko/shev108.htm
http://litopys.org.ua/shevchenko/shev117.htm


обухом. Ви запевне читаєте Йорданову часопись слов’янську, що у Липську видається. От аж там

відбивається якийсь відблиск нашого життя письменного, бо у нас тяжко ся продрати скрізь густий
туман та чорні хмари. Отець Йос[иф] Левицький (автор граматики галицького руського, а тепер
другої — німецького язиків) задраснув своїми розправками і критиками до живого превелебних

прелатів руських і буцім — руських, що аж сподобилися відізватися в тім самім журналі, а то були
засиділися, як Котляревського боги на Олімпі, що забули наших людських бід, і теперка щораз

бо дещо перечитати можна хоть у Иордана, та й самі отці щось зачали шататись і поміркували,
що час на часі не стоїть, світ наперед іде. Ніщо казати, воно трохи не ладно розносити по чужині
то, що ся у своїй хаті діє, що ж діяти, коли годі у себе обізватися, годі кому пожалуватися. Свого
часописьма не мож мати, а до ляцьких приступу нема. Кругом сирота бідний русин, тужив, терпів,
але де ж уже і терпеливості стане?.. Звісно Вам запевне буде, що Йос[иф] Левицький мав намірення
видавати часопись духовного содержанія, і що уніатський львівський митрополит перепону ставляв
тому іздаванню, аж видаватель у Відні у придворній палаті добув позволення до видавання свого

журналу. Але що ж, митрополит потрафив знов найти перешкоду хоть переволочи його іздання.
Тот же митрополит, котрий в такій почесті у папи римського, що папа благословив молитву,
їм сочиненную «со еже непоколібимо в соєдиненії з римською церкв’ю стояти» і надав їй силу

сто днів відпусту для кожного, хто його набожно відговорить, принудив І. Вагилевича (автора
«Граматики южноруського язика», многих розправ в «Музейнику» і собирателя пісень), що мусив
підписатися, же не буде нічого писати і ані в краю, ані за границею нічого печатати, іначе не

хотів його рукоположити в чин ієрейський. Митрополит сподівався кардинальський бриль, але
якось розвіялося, тимчасом милостиве правительство обдарило його недавно орденом вел[икого]
хреста св. Леопольда, таким самим, яким сего року декотрі старостове западних округів Галіції за

своє чесне орудування нагороджені були. Тільки у нас нового. За коліївщину і паліївщину, яка сего
року подіялася, я вже Вам писав в перейшлім листі досить. Нічого більше споминати, тай весь світ
уже о тім знає, ганьба для виновників, але сталося — велика наука для многих: для ляшків і для
німців! як то з вогнем гратись. Ми, русини, бога молимо і благодаримо, що то нещастя на нас не
спало, бо вже би нам просвітку не було, сплели би, що то московська робота, що русини-гайдамаки
і пр[оче], а так самі ся католики побили, порізали, руська рука не посквернилася. Предці болить
серце слов’янина, що ще і нині слов’яни із слов’янами, рід з родом різалися...
Книжок у нас не вийшло, от хибань дві граматики: одна Вагилевича: «Grammatyka języka
małoruskiego w Galicyj, ułożona przez Jana Wagilewicza», — Lwów, Wyеłoczono w Instytucie
Stawropigijańskim. 1845. S. XXV, u 181(8°). Але автор не ізобразив язика так, як уживається між
народом, але по-своєму помудрував, понакручував, що вийшло ні се, ні те. Друга — «Граматика
язика німецького для шкіл парафіяльних», написав Йос[иф] Левицький, печат[ана] у Відні, 1845
[p.]. Сей держиться більше виговора народного, в своїй окрузі уживаного. То має добре, що
приложив також начала граматики руської, чим поможеться научанню руського язика, доки до

Німеччини добереться. Обі граматики кирилицею. Лозинський по кількох роках знов обізвався

із своїм предложенням, щоби русини писали латинськими буквами і печатає граматику руську

латин[ськими] букв[ами] у Перемишлі. Але нема такого русина, хто би його послухати мав. Книжки
тії всі можете получити від мене, коли схочете. У Відні вийшов також «Вінок», альманах на рік
1846 по-малоруськи, котрий може получили-сьте уже через руки п[ана] Срезневського, котрому
мав послати книжний купець львівський Міліковський. Накінець рад би узнати, чи правда, що
геніальний писатель Гоголь уже небіжчик, бо у нас якась чутка ходить, що вже помер. Утрата [не]
оджалованная була би! ...
Прощайте!

[Без підпису]

26-го [і]юля [1]1846 [p.]

Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка АН УРСР. — Від рук. — Ф. 99, № 70. — С. 12-13.
Автограф.
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За вид.: «Русалка Дністрова».: Документи і матеріали / АН УРСР. Ін-т сусп. наук та ін.; Упоряд.
Ф. І. Стеблій та ін.; Ф. І. Стеблій (відп. ред.) та ін. — К.: Наук. думка, 1989. — С. 251-253.

2.5.2 1 травня 1858 року (2008-05-01 12:00)

1 мая

Решили мы с Семеном провести день как-нибудь, а вечером отправиться в Екатерингоф

посмотреть праздничную публику. Часу в первом пошли мы в Академию на выставку и зашли

к графине Н[астасье] И[вановне]. Не застали ее дома и прошли к Остроградскому с намерением

там и пообедать. Не удалось. М[ихайло] В[асильевич] и его благоверная В. Д. больны, а дети

гулять ушли. Мы последовали их примеру и, пошлявшись по набережной Невы, возвратились
домой.
В 8 часов вечера вместо Екатерингофа зашли к Белозерскому и весело проболтали до первого

часу.

1 травня

...отправиться в Екатерингоф посмотреть праздничную публику. — Заміський парк із палацом на

березі Неви, біля Фінської затоки. Першого травня в парку проводилися традиційні гуляння.
...прошли к Остроградскому... — Остроградські мешкали на Васильєвському острові, на початку
його 7-ї лінії.

2.5.3 Лист з запитом про місцеперебування Т. Г. Шевченка (2008-05-01 18:00)

№ 167. 1846 р., серпня 7. Лист правителя канцелярії чернігівського, полтавського і харківського
генерал-губернатора С. Ф. Танського до лубенського городничого В. І. Андреева з запитом про

місцеперебування Т. Г. Шевченка

7 августа 1846 года

№ 906

Г[осподи]ну лубенскому городничему
Канцелярия черниговского, полтавского и харьковского генерал-губернатора покорнейше просит
ваше высокоблагородие уведомить оную, не известно ли Вам настоящее местопребывание

художника, состоящего при императорской С.-Петербургской Академии художеств, г[осподи]на
Шевченка.

Подписал: управ[ляющий] канц[еляриею] С. Танский
Верно: Столоначальник] [підпис]

ДМШ, А-58, спр. 171/4088, арк. 50. Відпуск.
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2.5.4 Русалка. 9 серпня 1846 р. (2008-05-02 06:00)

9 серпня 1846 р., Київ.

{ [1]Русалка }

* *

[2] [3]

Начерки на полях рукопису вірша «Русалка». Олівець. [9.VIII 1846].

[4]
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[5]

Див. також:
http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7329.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev7329.htm
http://kobzar.info/kobzar/works/pictures/1846/05/29/904.html
http://kobzar.info/kobzar/works/pictures/1846/05/29/905.html

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev149.htm

2. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/bLfoK800gdAegs71Hfe4iw?feat=embedwebsite

3. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/yIUDaqZLbz28b3Ysbf-Zvw?feat=embedwebsite

4. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7329.htm

5. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7329.htm

2.5.5 2 травня 1858 року (2008-05-02 12:00)

2 [мая]

Были с Семеном в Эрмитаже, в отделении древней и новой скульптуры. Я не воображал в таком

количестве остатков древней скульптуры в Эрмитаже, вероятно, они собраны со всех дворцов.
Прекрасная мысль. В отделении новой скульптуры меня очаровал Танерини своей умирающей

Душенькой и обидно разочаровал покойник Ставассер своей неуклюжей русалкой. Смотрели

музей древностей, библиотеку и на первый раз тем кончили. Внимание утомилось. Залы музея

отделаны с большим вкусом, нежели картинная галерея.
Из Эрмитажа прошли мы на выставку цветов. Изумительная роскошь цветов и растений. Но

густая толпа хорошеньких зрительниц мешает вполне наслаждаться произведениями флоры. В
толпе посетителей встретил старых друзей моих Маслова и толстейшего Сережу Уварова. Не
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графа, а просто Уварова.

2 травня

...очаровал Танерини своей умирающей Душенькой... — Танерані П’єтро (1789 — 1869) —
італійський скульптор, учень А. Торвальдсена й А. Канови. Йдеться про його скульптуру

«Вмираюча Псіхея». Шевченко називає її Душенькою, згадуючи відому жартівливу поему І. Ф.
Богдановича, написану на сюжет античного міфу про Амура і Псіхею.
...прошли мы на выставку цветов. — Йдеться про першу прилюдну виставку садівництва,
організовану Російським товариством садівництва і відкриту 27 квітня в одному з приміщень

будинку Гвардійського штабу (оголошення було вміщено в газеті «Русский инвалид» за 27 квітня

1858 р.). Відвідувачі заходили з Двірцевої площі і виходили на Зимову Канавку. Виставка,
розрахована на п’ять днів, мала великий успіх і була продовжена.
Маслов Іван Ілліч (1817 — 1891) — чиновник, у 40-х роках — секретар коменданта

Петропавловської фортеці. Тоді ж і познайомився з ним Шевченко.
Уваров Сергій Іванович (1816 — 1868) — петербурзький чиновник, служив в експедиції державної
канцелярії, статський радник. З Шевченком потоваришував наприкінці 30-х років, коли вчився на

філософському факультеті Петербурзького університету.

2.5.6 Лист про місцеперебування Шевченка (2008-05-02 18:00)

№ 168. 1846 р., серпня 12. Лист лубенського городничого В. I. Андреєва до

канцелярії чернігівського, полтавського та харківського генерал-губернатора з повідомленням про

місцеперебування Т. Г. Шевченка

12 августа 1846 года

№ 2122

В канцелярию черниговского, полтавского
и харьковского генерал-губернатора

Художник, состоящий при Императорской С.-Петербургской Академии художеств, Шевченко

находится ныне в г. Киеве, о чем на отношение ко мне от 7-го сего месяца № 906 канцелярии

известить честь имею.

Городничий Андреев

ДМШ, А-58, спр. 171/4088, арк. 51, 51 зв. Оригінал.
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2.5.7 Вишитий ”Заповіт” (2008-05-02 18:21)

[1]

1. http://pics.livejournal.com/khanasvalya/pic/00009bs0/

2.5.8 Спогад Юліана Беліни-Кенджицького про кирило-мефодіївців (2008-05-03 06:00)

* *

В будиночку, що на противному боці, тільки через дорогу, зустрів я дуже веселого товариша, з яким
дивним способом ми познайомились. Є це маляр і поет в одній особі. Зветься Тарас Шевченко.
Одного вечора, коли я сидів біля вікна і пив чай, чую замашний спів дуже гарним і чистим голосом:

Гей, на горі там женці жнуть...

Потім співак перейшов на ліричний тон. Пісеньки посипались з його уст одна за одною. Свідків
і слухачів не було. Над ним горяне небо, коло нього гущавина дерев, а навкруги пустка й тиша.
Співи повторялися часто — іноді на два голоси, але співаків я не бачив ніколи. Проходили, видно,
стежкою, що вела до Софіївського собору 209, через Козине Болото до Хрещатика. Ото ж ті

співи незнайомого співака, чи радше двох, як мені слушно здавалося, розколихали й мою душу.
Пригадалась мені Ковалівка, моє дитинство, злеліяне українською піснею, і я, користуючись з

того, що пані М. не було дома, затяг і собі: Ой, у лузі криниченька, Орли воду п’ють... Може

через півгодини згодом являється хтось перед ганком нашого двірка— мужчина середнього росту,
доволі дебелий, з лиця дуже звичайний, сказати б, навіть поганий, бо уста мав вузькі й затиснені,
а ніс, як у нас кажуть, кирпатий. Зате очі мав незвичайні — великі, чорні, бистрі, блискучі, повні
жвавості. Сяяло з них розумом. На голові мав бриль (капелюх, плетений з житньої соломи), а з-під
бриля спадали в безладді густі звої чорного волосся. Я сидів сам на ганку, коли той незнайомий

підійшов до мене і зняв капелюх, дивлячись на мене з добрим усміхом, трохи допитливо, трохи
недовірливо. Тоді я помітив гарне чоло в незнайомого, завелике, як мені здалося, до малого

худощавого лиця. — Добрий вечір, — сказав, піднімаючи капелюх. — Добрий вечір, — відповів

я по-українськи. Незнайомий глянув мені в очі. — Брат чи ворог? — спитав. — Брат, — кажу.
Ми подали один одному руки. Незнайомий назвав себе Шевченком. — Тарас Шевченко, автор
«Кобзаря»? — Він сам і є, — відповів добродушно. І знайомство відбулося. Ми посідали, й
розпочалась розмова, така жива й така невимушена, як коли б ми були знайомі вже багато літ.
Поезія і пісня зблизила нас. Я почастував його чаєм. Ми пили й розмовляли до півночі. Слово
по слову договорились до того, що я приїхав з Немирова. Шевченко по-польськи говорив добре

й поправно, лише іноді вживав українські фрази. — Це ж там мучився той бідолаха! — Юрашко,
— додав я. Обидва ми мали на увазі нещасного сина Богдана Хмельницького... Моє знайомство

з Шевченком ставало дуже сердечним. Ми навідувались один до одного досить часто. Але ні

в себе, ні в нього я ніколи нікого чужого не бачив... Раптом мій новий друг щез на пару днів.
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Я навідався до нього. — А де ж ви бували, батьку? — питаю. — З Іванишевим копали могилу

Переп’ята й Переп’ятихи 210. — А чого там шукали? — Того, чого не згубили. Мене та звістка

дуже зацікавила, бо обидві могили знаходяться між Фастовом і Васильковим по дорозі до Києва,
я їх бачив з дороги. — Знайшли що цікаве? — Хто його знає. — Як це — хто? — Був професор

Іванишев. Було ще кілька цікавих панків. Проте ці відповіді не задовольняли мене, і я іспитував
його далі. — Прецінь копали, щоб побачити, що там є? — Та так, наче тільки для того. Те, що
відкопали і що бачили, зрисували гарно, описали — і тільки. — А що там було? — Хочеш знати?
Людські і кінські костомахи, трохи попелу, трохи зогнилих дубових палів — і тільки. Але чиї то

кості, нащо їх разом з кінськими в один ряд складено, не відгадаєш. Тут він устав, пішов у куток і

добув з-під постелі людську чашку, добре збережену. — Ото такі черепи там були, якщо цікавить.
А цю, що оце показую, правду сказавши, вкрав. Я оглянув чашку, — подібна до наших, але нічого
вона мені не сказала, так само як і Шевченкові. Одного разу забігає до мене Шевченко під вечір і

каже: — Приходь до мене сьогодні, як смеркне, поговоримо. Сказав це якимсь таємничим тоном і

зацікавив мене... Я прийшов, але той, якого чекали, не з’явився. Шевченко був похнюплений, однак
не сказав, хто повинен прийти. Секрет, очевидно, його мучив, бо другого дня сам прийшов до

мене і сказав: — Микола [Костомаров] прийшов. То такий чоловік, що ані богові, ані чортові віри
не йме. Я кажу йому: «Слухай, хочеш будувати новий світ слав’янськими руками, а боїшся з ляхом
говорити про це. То з ким же у чортового батька будуватимеш? З нашими панками не втнеш». А
він на те: «Тузались ми з ляхами довго, — не вірю». Говори з дурним. Билися, доки було за що,
а тепер і їх і нас одна рука по головці гладить. Пора схаменутись. Насилу укошкав його. Приходь!
Коли я прийшов, то застав уже того в Шевченка. Хазяїн, скинувши безцеремонно чобіт, повернув
його халявою до рури самовара, що стояв у кутку, та, нагинаючи халяву прямовісно до рури, зробив
з неї щось подібне до міха. Дмухав так завзято, що аж іскри зісподу сипались. Зайнятий такою

роботою, навіть не привітався зі мною. Незнайомий сидів на кріселку біля столу, на якім безладно

лежали книжки, малюнки, папери. Коли я зайшов— він устав. Я зробив два ступні, і ми зіткнулися
майже ніс проти носа. Я назвав себе... — Знаю, знаю, — відповів і додав, простягаючи руку: —
Костомаров. Він був мужчина рослий, костистий, неповоротний в рухах, а в цілій поставі мав

щось просте. Але весь він виявляв якусь силу й енергію. Ми розмовляли по-московськи, тільки
Шевченко вряди-годи кидав якусь українську фразу. Спочатку розмова була загального характеру:
про Немирів, про університет, про професорів. Потім зійшли ми на малюнок і малярство як

засоби виховання в людини почуття краси. Шевченко саме тоді добивався професури малярства

в університеті у Києві і мав за собою у великій мірі Іванишева. В часі розмови ми пили чай.
Шевченко, щоб почастувати нас, приніс дві накладні булки, які лежали на книгах і паперах, мов
на виставці в крамниці, поки ми взялись їсти їх. Шевченкові, очевидно, не вистачало терпцю. —
Говори, Микола, що маєш казати, — озвався. Костомаров мав заклопотаний вид. — Раз прецінь

треба почати, — наполягав Шевченко. Костомаров трохи нерадо відповів. — Так, як є, зле,
— сказав трохи гарячково, — німці, латинь, англосакси купи держаться, а ми, слав’яни, ходимо
кожний своєю дорогою, а то й нерідко у супрязі з ворогом, який велить нам свій віз тягти. Потім
замовк, ніби хотів почути, що ми на те скажемо. Запанувала тиша. — Що ж тут порадити? —
спитав я обережно. — А що порадити — робити те, що інші роблять. Тут озвався Шевченко.
— Говори, — каже, до ладу, а не крути. Я твою думку знаю, нехай ще інші знають. Хочеш
світити, а каганець ховаєш під стіл. Костомаров почухав голову. — Трудна справа... Так воно

є: ми українці самі нічого не вдіємо — сили не маємо, Москва тягне до себе, поляки Москви

бояться й не довіряють їй, — як і з ким тут починати? З ким — то було б, але як? — Ти

мудра голова, — говори. Костомаров нерадо почав. — Отже так: перш за все треба зібрати всіх

учених людей із слов’ян до одного товариства, нехай познайомляться, нехай розговоряться про

свої потреби, про долю й недолю, що всякому дошкуляє. Поки люди щось почнуть робити, нехай
спочатку познайомляться, нехай знають, що робити, як робити й чи можна щось робити разом.
І тільки згодом братися за діло. Ті слова сильно мене вразили. Костомаров нахмурився. Всі ми
хвилину мовчали. — Таке братство, — говорив Костомаров далі, — нехай стелить дорогу до

кращого майбутнього, до федерації слав’ян. Коли між ними запанує згода, коли зрозуміють силу

єдності, коли народ освітять наукою, тільки тоді створять одно велике політичне тіло. — Збирай

докупи слав’янські голови! Комусь прийдеться позбирати їх і порахувати, — говорив Шевченко.
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— Коли висиплеш фіру капустяних голівок, то кожна в різні сторони котиться, хтось їх мусить

позбирати. — Під одним православним царем і в одній православній вірі всі повинні поєднатися,
— загомонів Костомаров. — Ось тобі, бабо, весілля! — відповів йому Шевченко. — Ти, Миколо,
хочеш усіх слав’ян до попової хати завернути. Той заміт збентежив Костомарова. У нього, певно,
було таке враження, що в присутності поляка не годилось висувати царя як голову й провідника

Слав’янщини. По хвилі мовчанки розмову про братство Шевченко закінчив словами: — Тяжка

то буде справа з тією федерацією! Так мені здавалося, що Костомаров був незадоволений нашою
розмовою. Він не хотів бути щирим зі мною, а я не міг уявити собі федерації слав’ян серед таких
умов, де з однієї сторони тиснуть німці, а з другої— ніби слав’янська Москва, а допомоги нізвідки.
— Так чи не так? — спитав Костомаров. Я притакнув головою. — Ви думаєте про заснування

якогось наукового товариства загальнослав’янськоо, але де та й чи позволить правительство?
Якщо воно буде в Росії, то інші не приїдуть, бо їх не пустять, а буде поза Росією, то Росія ані вас,
ані нас не пустить до спільного порозуміння. Одні других бояться. — Треба це так назвати, щоб
перед кожним правительством покришка була, наприклад, братство св. Кирила й Мефодія 211,
— добавив Костомаров, маючи очевидно вже готовий план. — Може краще; наукове товариство
св. Кирила і Мефодія. Братство трохи церковні зв’язки нагадує, майже з точно наміченими уже

цілями. Костомаров замовк. Взагалі бачилося, що він нерадо висловлюється. — Справа в тому, —
сказав згодом, — щоб ту силу, якою є слав’янський світ, спрямувати на нову дорогу — об’єднання
і спільної праці для слав’янської єдності. Нехай слав’яни пізнаються взаємно, нехай навчаться

шанувати себе взаємно, нехай з тою думкою дозрівають, а там і пора їх прийде. Сьогодні по нашій
шкурі хто хоче, той їде..., а слав’янський народ став гноєм для німців. Будують свою силу і славу

на слав’янських трупах. Лице його ожило, коли те говорив. Шевченко почав деклямувати: Отак
німота запалила Велику хату. І сім’ю, Сім’ю слав’ян роз’єдинила І тихо, тихо упустила Усобищ

лютую змію [Уривок з [1]поеми Т. Г. Шевченка «Єретик».] Костомарова вже не видаю. Видно,
я йому не сподобався, обходить мене. І мені він не припав до вподоби. Ще нічого не зробив, а
вже хоче всіх навернути до православної церкви й до білого царя. Для тієї його федерації ніхто

либонь не відцурається від своєї народності, ні від своєї віри. Дуже сумніваюсь, чи вдасться йому
створити таке товариство, в якому члени, в ім’я науки і взаємного пізнання, для дуже далекої

утопії схотіли б ходити на чужому ремінчикові — і то на чийому? Серед наших та думка теж

не знайшла визнання. П[єткєвич] 212, якому я розповів, коротко сказав мені: — Не сунь пальців

межи двері, бо прищіпнуть. Яб[лоновський] 213, який деколи показується і має велику популярність
серед молоді, людина уже старша, вислухавши моє оповідання, сказав: — Чув я вже про це, чув.
Я пригадав їм слова приказки, які й тобі повторю: «Поки зачнете бігати — навчіться ходити».
Одним словом, думку Костомарова сприйнято скептично. — Ті слов’яни, — сказав Яблоновський,
— які сидять на Заході, знаходяться під батогом або німецьким, або турецьким. Тому утворення
такого всеслов’янського наукового товариства вважатимуть за політичну провокацію з боку Росії

й тільки подвоять свою нагінку на слов’ян. А щодо федерації слов’янської, то це — далекий шлях.
Поки дійде до влаштування справи більш загального характеру, треба, щоб ми свої власні хатні

справи й суперечки упорядкували. Шевченко теж, здавалося, не прикладав великої ваги до намірів
Костомарова. Ми ходили часто на Дніпро аж до Видубецького монастиря. Він забирав з собою

теку з рисунковим папером і фарби — і так ми мандрували, а коли по дорозі що знаходилось, що
його цікавило, сідав і малював. Найчастіше ми ходили на Видубиче — так називався монастир.
Стежка там вела понад Дніпром проваллями, яругами, чагарниками, а раз у раз полискувало перед
нами сталеве зеркало Дніпрової води. Український поет у відношенні до поляків дуже нерівно

настроєний. Не раз гримав на них, але частіше за минуле, за поневолення селян, але говорив

було: — Наші панки й підпанки за Дніпром ще ліпші, ніж ляхи. Так само катують мужика, як ваші
економи. На все прийде своя пора. В поляків, однак, цінив високу повагу, людяні почування [...],
а для свободи — любов і безмежне пожертвування... — Ви знаєте, що втратили, — говорив було,
— а те, що втратили, хочете відібрати й тому не жалієте ні життя, ні маєтку. А нашим панкам аби

повне корито, їм усюди добре. Сидять собі, як свині в сажі, й чужою працею черева розпихають.
...У відношенні до мене не раз мав хвилю щирості. Найбільше він запалювавсь, коли ми виходили
за город. Мати-природа освіжала і його думки. Недавно пережили ми таку хвилину піднесення

духа. Сиділи на Видубиче — на кручі, що повисла майже над самим Дніпром. Було вже під вечір.
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Мали вертатись додому. — Посидьмо ще, — каже Шевченко, — глянь! Ми побачили перед собою

напричуд гарний краєвид — далекий, розлогий, що губився в синій імлі, там, де зір губиться. За
Дніпром, що шумів у наших ногах, неначе б оповідав про своє минуле, рівно, одностайно, спокійно,
в темпі урочистого речитативу— простягалася маса лісів [...] Якась сила, дикість, могутність були
в тій картині. Ми довго сиділи мовчки. Шевченко почав деклямувати, що робив часто, коли мав

піднесений настрій. За думою дума роєм вилітає, Одна давить серце, друга роздирає [...] — Все

пропало! — сказав з якимсь болісним збудженням. Билися ми, мордувалися ми, пане брате, і
домордувалися до спільної неволі. Юліан Беліна-Кенджицький 214 [Записки], газ. «Український
голос» (Перемишль), 1927, 13, 20 березня. [Див. [2]переклад] Примітки 209 Софійський собор —
пам’ятка архітектури XI ст. у Києві, біля якої знаходиться архітектурний комплекс будов XVIII ст.
210 Іванішев Микола Дмитрович (1811 — 1874) — історик і юрист, професор і ректор Київського
університету (1862 — 1865 рр), брав діяльну участь у роботі археографічної комісії у 1846 р.
Шевченко разом з Іванішевим працювали на розкопці могил Перепетихи і Перепет (біля Фастова
на Київщині). Шевченко подарував Іванішеву «Кобзар», виданий у 1860 р. 211 Кирило-Мефодіївське

братство, або товариство, — таємна антикріпосницька політична організація, створена у Києві

в 1846 р., члени якої виступали за ліквідацію кріпосного права і за об’єднання всіх слов’ян в

одну федеративну республіку, але розходилися в поглядах на шляхи здійснення цих завдань. У
товаристві визначилось дві течії: буржуазно-ліберальна і демократична, яка відбивала ідеологію
пригнобленого селянства. Частина членів товариства на чолі з Костомаровим і Кулішем думала

розв’язати всі політичні і економічні питання засобом мирної пропаганди. Друга частина на чолі з
Шевченком, Гулаком, Савичем прагнула шляхом революційного повстання знищити кріпосницьку

систему і самодержавство. За доносом студента Петрова товариство було розкрите на початку

1847 р. і всі учасники його заарештовані. 212 Пєткєвич Антоній (1824 — 1903) — польський

письменник” виступав у літературі під псевдонімом Адам Плуг. Учився в Київському університеті.
У Варшаві редагував газету «Kurjer Warszawski». 213 Яблоновський Олександр Валеріан (1829 —
1913) — польський історик, спеціалізувався головним чином в області етнографії і історії України.
Особисто з Шевченком, можливо, й не був знайомий, але знав про нього від Бєліни-Кенджицького.
214 Беліна-Кенджицький Юліан (1827 — 1889) — маловідомий польський поет, учасник польського
повстання 1863 р. Під час навчання в Київському університеті (1846 — 1851 рр.) познайомився з

Шевченком. Після закінчення університету вчителював у Немирові, в 1862 р. у Другій київській

гімназії. З 1882 р. жив у Петербурзі і Варшаві.

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev135.htm

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/spog34.htm

2.5.9 3 травня 1858 року (2008-05-03 12:00)

3 [мая]

Был в Эрмитаже один без Семена. Его утомила вчера античная галерея и древности, и он

отказался мне сопутствовать. Ледащо! В Эрмитаже встретился и познакомился с знаменитым

гравером Иорданом. Он слышал о моем намерении заняться акватинтой и предложил мне свои

услуги в этом новом для меня деле. Обрадованный его милым, искренним предложением, я
обошел два раза все залы с целию выбрать картину для первой пробы избранного мною искусства.
После внимательного обозрения остановился я на эскизе Мурильо «Святое семейство». Наивное,
милое сочинение. Я не видал картины этого содержания, которой бы так шло это название, как
гениальному эскизу Мурильо. Итак, с Божиею и Иордановою помощию принимаюсь за опыты, а
потом и за Мурильо.
В 4 часа оставил я Эрмитаж и зашел на выставку цветов. Волшебный переход! В

продолжение нескольких часов внимательного созерцания произведений великих мастеров я

утомился, отяжелел духом, и вдруг живая, свежая прелесть природы и искусства благотворно

охватывает меня и обновляет. Разнообразная зелень, массы свежих роскошных цветов, музыка
и в довершение очарования — толпы прекрасных, молодых и свежих, как цветы, женщин. Я

обещался в 5 часов обедать у Уваровых, и пробыл в этом раю до 6 часов. О столица!
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Вечером передавал мои впечатления Семену и его милейшей Александре Ивановне.

3 травня

...остановился я на эскизе Мурильо «Святое семейство». — Мурільйо Бартоломе-Естебан (1617
— 1682) — іспанський художник, автор картин релігійного змісту, жанрових сцен із зображенням

дітей севільської бідноти, портретів. Шевченко виконав гравюру з ескізу картини Мурільйо «Свята
родина».
...обедать у Уваровых... — Наприкінці 30-х років Шевченко познайомився не лише з С

І. Уваровим, а й з усією родиною Уварових: батьком — петербурзьким купцем Іваном

Олександровичем (1777 — 1858), матір’ю — Пелагеєю Іванівною (? — 1839), братами — Іваном

(1811 — 1849) і Олександром (1815 — 1865), сестрою Пелагеєю (1807 — 1885). Олександрові

Івановичу він подарував одну з найраніших своїх робіт — малюнок «Погруддя жінки».
...милейшей Александре Ивановне. — Дружині С. С. Гулака-Артемовського Олександрі Іванівні.
Шевченко високо цінував її виконавські здібності піаністки й арфістки, [1]подарував їй автопортрет
з написом: «Олександрі Івановні Гулак-Артемовській на пам’ять. 4 декабря 1860 года».

Варіанти:
античная галерея и древности / античная галерея и м[узей древностей?]

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev10062.htm

2.5.10 Прохання звітувати про витрачені гроші (2008-05-03 18:00)

45. ПРАВИТЕЛЬ КАНЦЕЛЯРІЇ КИЇВСЬКОГО, ПОДІЛЬСЬКОГО І ВОЛИНСЬКОГО ГЕНЕРАЛ-
ГУБЕРНАТОРА

3 вересня 1846. Київ

3 сентября 1846.
№ 6651

От Прави[теля] канцеляр[ии]
Г[осподину] свободному художнику Шевченке

28 ноября 1845 г. выдано Вам из канцелярии г. генерал-губернатора сто пятьдесят рублей

серебром, вместе с расходною тетрадью для некоторых разысканий в Полтавской губернии,
но отчета в израсходовании сих денег Вами не доставлено. Почему имею честь просить Вас

поспешить доставить отчет, нужный для обревизования.

Коментарі:

Подається за відпуском: ДМШ. А — 53. Арк. 9 — 9 зворот. (Дело Киевской временной комиссии
по разбору древних актов. 1845 г.).
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Вперше надруковано: Киевская старина. — 1894. — № 2. — С. 235.
Дата в документі за № 6651: «3 сентября 1846».
Рапорт на ім’я київського, подільського і волинського генерал-губернатора Д. Г. Бібікова про

витрачені гроші під час подорожі в Полтавську губернію Шевченко подав 20 вересня 1846 р. (див.:
Тарас Шевченко: Документи та матеріали до біографії. — С. 77 — 78).
...выдано Вам из канцелярии г. генерал-губернатора... — «Подорожную и примерно на прогоны

сто пятьдесят рублей серебром при расходной тетради...», як видно з Шевченкової розписки, він
одержав 28 листопада 1845 р.
для некоторых разысканий в Полтавской губернии... — Як співробітник Тимчасової комісії для

розгляду, давніх актів у Києві Шевченко побував на Полтавщині у Переяславі, Лубнах, Хоролі,
Миргороді (див. «Археологічні нотатки», т. 5).

№ 169. 1846 р., вересня 3. Лист правителя канцелярії київського, подільського і волинського

генерал-губернатора Т. Г. Шевченкові з проханням подати звіт про витрачені гроші під час

подорожі в Полтавську губернію

2.5.11 Запит про місцезнаходження (2008-05-04 06:00)

46. КАНЦЕЛЯРІЯ ЧЕРНІГІВСЬКОГО, ПОЛТАВСЬКОГО І ХАРКІВСЬКОГО ГЕНЕРАЛ-
ГУБЕРНАТОРА

7 вересня 1846. Харків

Г[осподину] классному художнику Императорской
С.-Петербургской Академии художеств Шевченку

7 сентября 1846 г.
№ 998

Канцелярия Черниговского, Полтавского и Харьковского генерал-губернатора, получив от

некоторых гг. подписчиков требования на выписку издаваемых Вами эстампов под названием

«Живописная Украйна», покорнейше просит Вас, м[илостивый] г[осударь], уведомить ее в

непродолжительном, по возможности, времени о том, куда именно следует адресовать к Вам

деньги на получение помянутых эстампов.

Подписал: Управ[ляющий] канц[еляриею] С. Танский
Верно: Столона[чальник] [підпис]

Коментарі:

Подається за відпуском: ДМШ. А — 58. Спр. 171/4088. Арк. 52.
На документі напис: «(адрес[овать] в Киев)».

Вперше надруковано: Т. Г. Шевченко в документах і Матеріалах. — К., 1956. — С. 80.
Дата в документі за № 998: «7 сентября 1846 г.».
Відповідь Шевченка на цей лист датована 13 листопада 1846 р.

...куда следует адресовать к Вам деньги... — У листі-відповіді Шевченко повідомляв:
«...адресовать требования на издаваемые мною эстампы под названием «Живописная Украина» в
город Киев, в Киевскую археографическую комиссию на мое имя...».
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№ 170. 1846 р., вересня 7. Лист правителя канцелярії чернігівського, полтавського і харківського
генерал-губернатора С. Ф. Танського до Т. Г. Шевченка з запитом, куди надсилати гроші за

естампи «Живописной Украины»

2.5.12 4 травня 1858 року (неділя) (2008-05-04 12:00)

4 [мая]

Был у Ф. Й. Иордана. Какой обязательный, милый человек и художник и вдобавок живой

человек, что между граверами большая редкость. Он мне [показывал] в продолжение часа все

новейшие приемы гравюры акватинты, изъявил готовность помогать мне всем, что от него будет
зависеть. Я расстался с ним вполовину будущим гравером.
От Иордана зашел ненадолго к графине Н[астасье] И[вановне], а от нее прошел к граверу и

печатнику Служинскому, тоже за сведениями; застал его за обедом, и о деле не было речи.
Зашел к старым друзьям, к Уваровым, с целью у них обедать. Старик Уваров сообщил мне, что
сопутник мой от Астрахани до Нижнего, А. А. Сапожников, здесь и завтра уезжает в Москву.
Я пустился к нему, застал его дома, но он меня не принял по случаю скорого обеда. Это меня

немного сконфузило, я отряхнул прах от ног своих и по дороге зашел к черниговскому земляку

своему Н. И. Петрову, где и пообедал нараспашку.
Вечером поехали с Семеном к графине Н[астасье] И[вановне], где и пробыли до бела дня.

4 травня

Служинський (Слюджинський) Франциск Йосипович— гравер, учень відомого російського гравера
М. І. Уткіна. Академію мистецтв закінчив 1837 р. Його роботою «Геркулес Фарнежський», за яку
Ф. Й. Слюджинський одержав 1836 р. другу срібну медаль, Шевченко користувався як навчальним

зразком для копіювання. У зв’язку з цим його ім’я згадується в повісті [1]«Художник». Ф. Й.
Слюджинський сприяв Шевченкові у виданні серії офортів «Живописная Украина» (1844 — 1845).
Старик Уваров... — І. О. Уваров, якому минав тоді вісімдесят перший рік.

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev402.htm

2.5.13 Рапорт Шевченка про витрати (2008-05-04 18:00)

6. ЛИСТ ДО КИЇВСЬКОГО, ПОДІЛЬСЬКОГО І ВОЛИНСЬКОГО ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРА Д.
Г. БІБІКОВА
20 вересня 1846. Київ

Его высокопревосходительству господину

киевскому военному, подольскому и волынскому
генерал-губернатору генерал-адъютанту
и кавалеру Бибикову

Свободного художника Шевченка

Рапорт
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Из числа выданных мне 28 ноября 1845 года из канцелярии вашего высокопревосходительства

ста пятидесяти рублей серебром, для некоторых разысканий в Полтавской губернии, издержано
мною: на прогоны тридцать один рубль тридцать шесть копеек и кормовых шестьдесят четыре

рубля восемьдесят копеек серебром, оставшиеся за сим пятьдесят три рубли восемьдесят четыре

копеек серебром и расходную тетрадь вашему высокопревосходительству при сем имею честь

представить.

Свободный художник Т. Шевченко

20 сентября 1846 года

Киев.

Примітки

Подається за оригіналом (НМТШ,№ а-53, арк. 19 — 19 звор.). Рукопис невідомої особи з підписом
Шевченка: «Свободный художник Т. Шевченко».
Вперше надруковано в збірнику: Пам’яті Т. Г. Шевченка. Зб. ст. до 125-ліття з дня народження.
1814 — 1939. — К.: Вид-во Академії наук УРСР. — 1939. — С. 561.
Вперше введено до зібрання творів у виданні: Шевченко Т. Повне зібр. творів: У 10 т. — К., 1957.
— Т. 6. — С. 238.
Бібіков Дмитро Гаврилович (1792 — 1870) — київський, подільський і волинський генерал-
губернатор. У 1852 — 1855 рр. — міністр внутрішніх справ. Йому була підпорядкована Тимчасова
комісія для розгляду давніх актів, у якій в 1845 — 1847 рр. Шевченко працював художником.

№ 171. 1846 р., вересня 20. Рапорт Т. Г. Шевченка київському, подільському і волинському
генерал-губернатору Д. Г. Бібікову про витрачені гроші під час подорожі в Полтавську губернію

2.5.14 Розпорядження Шевченкові виїхати до відрядження. 21 вересня 1846
(2008-05-05 06:00)

№ 172. 1846 р., вересня 21. Розпорядження київського, подільського і волинського генерал-
губернатора Д. Г. Бібікова Т. Г. Шевченкові виїхати до Київської, Подільської і Волинської
губерній у відрядження за завданням археографічної комісії

№ 7247
21 сентября 1846

Г. сотруднику Временной комиссии
для разбора древних актов Шевченке

Поручаю Вам отправиться в разные места Киевской, Подольской и Волынской губерний и

постараться собрать следующие сведения:
1-е. О народных преданиях, местных повестьях и сказаниях и песнях и всему, что Вы узнаете,
составить описание, а песни, рассказы и предания сколько можно списать в том виде, как они

есть.
2-е. О замечательных курганах и урочищах, где и в каком месте они есть и какие на счет собственно

их существуют на месте предания и рассказы, а также и исторические сведения. С этих курганов

снять эскиз на счет их формы и величины и списать каждый по собранным сведениям.
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3-е. Осмотреть замечательные монументальные памятники и древние здания и составить им

описание, чтобы можно было распорядиться снять с них в будущем году рисунки. Если бы где Вы

имели возможность достать какие-либо древности, письменные грамоты и бумаги, то таковые

доставить ко мне, или узнав, где они находятся, и о том донести.
4-е. Кроме сего отправитесь в Почаевскую Лавру и там снимете: а) общий наружный вид Лавры,
б) внутренность храма и в) вид на окрестность с террасы.
Все собранные Вами сведения, описания и рисунки, по возвращении Вашем в Киев представить

ко мне.
Подорожную и примерно на прогоны и кормовые 150 руб. сереб[ром] при расходной тетради вы

получите из моей канцелярии.

ДМШ, А-53, арк. 20, 47. Відпуск.

2.5.15 5 травня 1858 року (2008-05-05 12:00)

5 [мая]

В Эрмитаже встретил товарища по Академии Михайлова, бывшего фаворита К. П. Брюллова.
Обойдя картинную и античную галерею, зашли мы в «Лондон» позавтракать. До выезда своего

из Рима в Мадрид Михайлов часто виделся с К. П. Брюлловым в Риме. И рассказал

про его изумительное, неслыханное скаредничество. Великий Брюллов великого Рембрандта

перещеголял в этом таинственном искусстве. Расставшись с Михайловым, пошел я обедать

к Лукашевичу. Тоже ученик и любимец великого Брюллова. Лукашевич повторил мне слова

Михайлова с вариациями. Кроме нравственного бессилия, нечем растолковать подобное явление.
С Служинским зашел к Н. И. Уткину и не застал его дома. Вечером с М. Лазаревским пошли к

Семену и тоже не застали дома.

5 травня

...зашли мы в «Лондон»... — Готель і трактир «Лондон» містилися на Середньому проспекті

Васильєвського острова (тепер — будинок 37/47).
Рембрандт Гарменс ван Рейн (1606 — 1669) — голландський живописець.
Уткін Микола Іванович (1780 — 1863) — російський гравер, професор Академії мистецтв, де
керував гравіювальним класом.

2.5.16 Листи генерал-губернатора Д. Г. Бібікова про сприяння Шевченкові у поїздках
(2008-05-05 18:00)

№ 173. 1846 р., вересня 21. Лист київського, подільського і волинського генерал-губернатора
Д. Г. Бібікова в. о. подільського та волинського цивільних губернаторів про сприяння Т. Г.
Шевченкові у виконанні завдань археографічної комісії

7248
7249
21 сентября 1846 года

Г. исправляющему должность
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Подольского гражд[анского] губернатора
Г. исправляющему должность
Волынского гражд[анского] губернатора

Сотруднику учрежденной при мне Временной комиссии для разбора древних актов, свободному
художнику Шевченке поручено мною собрать в управляемой Вами губернии разныя сведения о

народных преданиях, рассказах, о курганах, замечательных памятниках древности и т. п.
Сообщая о сем вашему превосходительству имею честь покорнейше просить не оставить

распоряжением вашим, чтобы г. Шевченке, при исполнении сего поручения, было оказываемо

надлежащее законное содействие.

ДМШ, А-53, арк. 21. Відпуск.

№ 174. [1846 р., вересня 21]. Лист київського, подільського і волинського генерал-губернатора
Д. Г. Бібікова подільському архієпіскопу Арсенію з проханням сприяти Т. Г. Шевченкові при

описі пам’яток старовини 1№ 7250 Г. подольскому архиепископу Арсению Высокопреосвященный

владыко милостивый архипастырь! Сотруднику учрежденной при мне Временной комиссии для

разбора древних актов, свободному художнику Шевченке, поручено мною собрать в управляемой

Вами губернии разные сведения о народных преданиях, рассказах, о курганах, замечательных
памятниках древности и т. п. Сообщая о сем вашему высокопреосвященству имею честь

всепокорнейше просить не оставить распоряжением Вашим чтобы г. Шевченке оказываемо было

со стороны духовных лиц надлежащее содействие в отношении поручения, в случае осмотра им
каких церквей и монастырей. ДМШ, А-53, арк. 21 зв. Відпуск. 1 Аналогічного листа (№ 7251)
адресовано волинському архієпіскопу Никанору (ДМШ, А-53, арк. 46, 46 зв. Відпуск). № 175. 1846
р., [вересня 21]. Відкритий лист київського, подільського і волинського генерал-губернатора Д. Г.
Бібікова, виданий Т. Г. Шевченкові на подорож до Київської, Подільської і Волинської губерній за
завданням археографічної комісії № 7252 Открытое предписание Предъявителю сего, сотруднику
высочайше учрежденной при мне Времен[ной] комиссии для разбора древних актов, свободному
художнику Шевченке, поручено собрать в Киевской, Подольской и Волынской губерниях разные

сведения о народных преданиях, рассказах о курганах, древних памятниках, а также древние акты,
бумаги и т. под. Почему предписывается градским и земским полициям Киевской, Подольской
и Волынской губерний оказывать г[осподину] Шевченке при исполнении сего поручения самое

деятельное законное содействие. Киев, октября .. дня 1846 года 1. ДМШ, А-53, арк. 46 зв.
Відпуск. 1 У документі помилково поставлена дата «октября» замість «сентября».

2.5.17 Найцікавіше за вихідні (2008-05-06 06:00)

[1]Юліан Беліна-Кенджицький про різні погляди кирило-мефодіївців:
— Під одним православним царем і в одній православній вірі всі повинні поєднатися, — загомонів

Костомаров.
— Ось тобі, бабо, весілля! — відповів йому Шевченко. — Ти, Миколо, хочеш усіх слав’ян до

попової хати завернути.
[...] Так мені здавалося, що Костомаров був незадоволений нашою розмовою. Він не хотів бути

щирим зі мною, а я не міг уявити собі федерації слав’ян серед таких умов, де з однієї сторони
тиснуть німці, а з другої — ніби слав’янська Москва, а допомоги нізвідки.
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[2]Лист Я. Головацького (Зах. Україна) до О. Бодянського (Москва)
Всі слов’яни начинають жити новим життям, проснулися, сонце для них сходить, лиш наші ще

сплять, та не знать, чи борзо прочумаються. Життя у нас нема народного, або хоть є яке, то якесь
тускле, сумне, тяжко як під обухом.

[3]Лист П. Куліша з Петербурга до Шевченка, в якому критик щедро роздає стилістичні поради

...на 93 стр. Вы превозносите Головатого, — лицо не очень важное и мало известное народу и

историкам. Не лучше ли напечатать: Наша пісня, наша дума Не вмре, не загине; [...]
Вот Вам голос человека, от всей души желающего, чтоб Украина имела поэта, который бы всему

свету сказал за нее свое могучее, гармоническое слово. Примете Вы его или нет, по крайней

мере надеюсь, что Вы не усомнитесь в благородстве моих побуждений к строгой рецензии Ваших

несравненных созданий и к решительному тону советов.

[4]Із спогадів В. Аскоченського:
В эту пору подошел к окну слепой загорелый нищий с поводырем. Я встал и взял какую-то
медную монету, чтобы подать.
— Стойте, — сказал Тарас, — що це ви йому даєте?
Я сказал.
— Е, казна-що!
И в ту ж минуту, встав с дивана, взял полуимпериал и подал его нищему. Слепец, ощупав монету
и спросив о чем-то своего поводыря, протянул руку в окно с полученным полуимпериалом.
— Спасибі вам, пане, — сказал он, — але я такої не візьму, нехай їй всячина! У старців таких

грошей не буває. Візьміть її собі, а мені дайте шматок хліба, чи що.
Тарас дал ему полтинник; нищий, постояв и подумав немного, пошел от окна, бормоча молитвы
и разные благожелания.
— О, бачите! — сказав Тарас. — Що то значить бідака! І грошей боїться великих: бо то панам

тільки можна мати їх. Жарко, паничу! — заключил он и опять повалился на диван.

Також не пропустіть [5]ЖЖ-голосування «Видатні українці»

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/225747.html

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/223784.html

3. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/223498.html

4. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/222562.html

5. http://www.livejournal.com/poll/?id=1171333

2.5.18 6 травня 1858 року (2008-05-06 12:00)

6 [мая]

С Семеном поехали мы к Энгельгардту и не застали дома. Зашли к Курочкину — тоже, зашли
к землячке М. С. Гресевич, и она нас встретила резвая, веселая, молодая, как и десять лет

назад. Чудная женщина, ее и горе не берет. А горя у нее немало. Она на днях возвратилась из

Москвы и привезла мне три короба поклонов от моих московских друзей. Гостеприимная землячка
предложила нам завтрак, а мы не отказались. Плотно позавтракавши и весело поболтавши, мы
взялись за шапки, как вошел Громека и с ним еще какой-то киевский земляк. Громека по праву
кума вместо ручки поцеловал ножку у хозяйки. Эта нежность нам не понравилась, и мы вскоре

ушли.
Семен за какой-то надобностию зашел к Юзефовичу, оберсекретарю синода, и меня потащил с
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собою. Новый знакомый, несмотря на приветливость, мне не понравился, быть может, потому,
что он родной брат предателя — киевского Юзефовича.
Расставшись с новым знакомым, поехали мы обедать тоже к новым знакомым, к Степановым из

Харькова. После обеда Семен пошел в театр, а я к Сухомлинову, где встретил старого знакомого
и земляка академика Никитенка. Из декламатора, актера, профессора Никитенко превратился

в простого любезного старика, в разговоре не избегающего даже малороссийских выражений.
Приятное превращение!

[1]
...зашли к землячке М. С. Гресевич — Марія Степанівна Кржисевич.

6 травня

Юзефович Віктор Володимирович (1817 — 1871) — обер-секретар розпорядчого відділу канцелярії
Синоду.
...родной брат предателя — киевского Юзефовича. — Мається на увазі Юзефович Михайло

Володимирович (1802 — 1889), у 1842 — 1856 рр. помічник куратора, а згодом куратор Київського

учбового округу, з 1844 р. член Тимчасової комісії для розгляду давніх актів. Шевченко був

знайомий з М. В. Юзефовичем, зустрічався з ним у 1845 — 1847 рр. у Києві. Характеристика його
як зрадника викликана дворушництвом М. Юзефовича після арешту членів Кирило-Мефодіївськог

товариства.
...к Степановым из Харькова. — Про яких Степанових мовиться — невідомо.
Нікітенко Олександр Васильович (1804 — 1877) — історик літератури, професор російської

словесності, з 1853 р. академік; протягом сорока років — цензор Петербурзького цензурного

комітету. ЗнайомствоШевченка з Нікітенком відбулося в 40-х роках і відновилося після повернення
поета із заслання. У записі Нікітенко зветься земляком: він народився в Бірюцькому повіті

Слобідсько-Українськї губернії (тепер Воронезької області Російської Федерації).
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Варіанти:
встретил старого знакомого и земляка / встретил старого земляка

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev10026.htm

2.5.19 47. Д. Г. БІБІКОВ. 21 вересня 1846. Київ (2008-05-06 18:00)

Г[осподину] сотруднику Временной комиссии
для разбора древних актов Шевченке

№ 7247
21 сентября 1846.

Поручаю Вам отправиться в разные места Киевской, Подольской и Волынской губерний и

постараться собрать следующие сведения,
1-е. О народных преданиях, местных повестьях и сказаниях, и песнях, и всему, что Вы узнаете,
составить описание, а песни, рассказы и предания, сколько можно списать в том виде, как они

есть.
2-е. О замечательных курганах и урочищах, где и в каком месте они есть и какие насчет

собственно их существуют на месте предания и рассказы, а также и исторические сведения.
С этих курганов снять эскиз насчет их формы и величины, и списать каждый по собранным

сведениям.
3-е. Осмотреть замечательные монументальные памятники и древние здания и составить им

описание, чтобы можно было распорядиться снять с них в будущем году рисунки. Если бы где Вы

имели возможность достать какие-либо древности, письменные грамоты и бумаги, то - таковые
доставить ко мне или узнав, где они находятся, и о том донести.
4-е. Кроме сего, отправитесь в Почаевскую Лавру и там снимите: а) общий наружный вид Лавры,
б) внутренность храма и в) вид на окрестность с террасы.
Все собранные Вами сведения, описания и рисунки, по возвращении Вашем в Киев, представить
ко мне.
Подорожную и примерно на прогоны и кормовые 150 руб. сереб[ром] при расходной тетради Вы
получите из моей канцелярии.

Коментарі:

Подається за відпуском: ДМШ. А — 53. Арк. 20, 47 (Дело Киевской временной комиссии

по разбору древних актов. 1845 год. — С. 90 — 92).
Вперше надруковано: Киевская старина. — 1894. — №2; — С. 239 — 240.
Дата в документі за № 7247: «21 сентября 1846».

Бібіков Дмитро Гаврилович (1792 — 1870) — київський військовий губернатор, київський,
подільський і волинський генерал-губернатор у 1837 — 1852 рр. Д. Г. Бібікову адміністративно

була підпорядкована Тимчасова комісія для розгляду давніх актів у Києві, де працював Шевченко.
У поемі «Юродивий» (1857) Шевченко так писав про нього: «Капрал Гаврилович Безрукий Та

унтер п’яний Долгорукий Украйну правили. Добра Таки чимало натворили, Чимало люду оголили
Оці сатрапи-ундіра. А надто стрижений Гаврилич...» (т. 2, с 230).
Д. Г. Бібіков брав участь у розгромі Кирило-Мефодіївськог товариства.
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Г[осподину] сотруднику Временной комиссии для разбора древних актов Шевченке. — Офіційно

співробітником Тимчасової комісії для розгляду давніх актів у Києві Шевченко став 10 грудня

1845 р., коли Комісія звернулася до «киевского воєнного, подольского и волынского генерал-
губернатора о приглашении... художника Академии Тараса Шевченка в звание сотрудника

Комиссии для снимков с предметных памятников». На цьому документі є резолюція: «Согласен.
Д. Г. Бибиков» (див.: Тарас Шевченко : Документи та матеріали до біографії. — С. 72).
Київська археографічна комісія, як її скорочено називали, була науковою установою, створеною
1843 р. при канцелярії київського, подільського і волинського генерал-губернатора для збирання і
видання історичних документів. В роботі Комісії брали участь відомі вчені — М. Владимирський-
Будано, М. Довнар-Запольський, М. Іванишев, В. Іконников, 1. Каманін, О. І. Левицький, а
також близькі друзі Шевченка — М. Костомаров, М. Максимович, О. М. Лазаревський.
Перші наукові завдання від Комісії Шевченко одержав ще влітку 1845 р. під час своєї поїздки по

Київщині та Полтавщині. У листопаді Комісія відрядила Шевченка на Полтавщину і Чернігівщину.
1 березня 1847 р. датовано ухвалу Київської археографічної комісії про виключення Шевченка з

її складу під явно надуманим приводом: «сотрудник комиссии Шевченко без всякого согласия

комиссии отлучился из Киева и по комиссии не занимается» (Там само. — С. 88). Справжня

причина цієї ухвали, що фактично була оформлена заднім числом, — арешт Шевченка у справі

Кирило-Мефодіївськог товариства.
Про роботу Шевченка в Київській археографічній комісії писали: Левицкий О. Археологические

экскурсии Т. Г. Шевченка в 1845 — 1846 гг. // Киевская старина. — 1894. — Кн. 2. — С. 234
— 236; Левицкий О. И. Пятидесятилетие Киевской комиссии для разбора древних актов. — К.,
1893; Иванцов И. Т. Г. Шевченко — историк-археолог // Исторический журнал. — 1839. — № 4;
Шовкопляс Г. М., Шовкопляс І. Г. За покликом серця. — К., 1990, та ін.
Поручаю Вам отправиться в разные места Киевской, Подольской и Волынской губерний... — 25
вересня 1846 р., як випливає з дослідження П. Жура (Дума про Огонь. — С. 277), Тарас Шевченко

виїхав до м. Кам’янця-Подільського і, пробувши там близько тижня — з 27 вересня до 3 жовтня,
через Житомир вирушив до Почаєва. До Києва Шевченко повернувся не пізніше 28 жовтня 1846
р.
...отправитесь в Почаевскую Лавру и там снимите: а) общий наружный вид Лавры, б)
внутренность храма и в) вид на окрестность с террасы. — В Почаєві (містечко. Кременецького

повіту Волинської губернії, тепер — селище міського типу Кременецького району Тернопільської

області) Шевченко виконав чотири малюнки аквареллю: «Почаївська Лавра з півдня», «Вид на

околиці з тераси Почаївської лаври», «Почаївська лавра зі сходу» і «Внутрішній вигляд Почаївської
лаври» (т. 7, кн. 1. —№№ 148 — 151) та два ескізи олівцем: «Почаївська лавра зі сходу» і «Собор
Почаївської лаври. (Внутрішній вигляд)» (т. 7, кн. 2. — №№ 331, 332).
Подорожную и примерно на прогоны и кормовые 150 рублей сереб[ром]... — Розписку про

одержання документів і грошей Шевченко підписав того ж дня, 21 вересня 1846 р. (див.: Тарас

Шевченко : Документи та матеріали до біографії. — С. 79).

* *

7. РОЗПИСКА Т. Г. ШЕВЧЕНКА КИЇВСЬКІЙ АРХЕОГРАФІЧНІЙ КОМІСІЇ ПРО

ОДЕРЖАННЯ ДОКУМЕНТІВ І ГРОШЕЙ НА ПОДОРОЖ У КИЇВСЬКУ, ПОДІЛЬСЬКУ

ТА ВОЛИНСЬКУ ГУБЕРНІЇ

21 вересня 1846. Київ

21 сентября

Предписание за № 7247, открытое предписание за № 7252, подорожную за № .., сто пятьдесят

рублей серебром с расходного тетрадью и 4 пакета за № 7249, 7251, 7250 и 7248 сентября 21 дня
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1846 года получил

свободный художник Т. Шевченко

Примітки

Подається за автографом (НМТШ, А-53, арк. 28).
Вперше надруковано: Пам’яті Т. Г. Шевченка. — С. 574.
Вперше введено до зібрання творів у виданні: Шевченко Т. Повне зібр. творів: У 10 т. — К.,
1957. — Т. 6. — С. 238.

№ 176. 1846 р., вересня 21. Розписка Т. Г. Шевченка про одержання ним документів і

грошей на подорож у Київську, Подільську та Волинську губернії

2.5.20 Синагога. Осінь 1846 р. (2008-05-07 06:00)

[1]

Синагога. Папір, сепія (21,5×30). [IX-X 1846].
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[2]

Малюнок виконаний під час подорожі Шевченка на Київщину та Волинь в 1846 р. (див. прим, до
№ 148-151).
В літературі згадується під назвами: «Старовинна будівля в українському селі» («Каталог музея
украинских древностей В. В. Тарновского», т. II, 1900, Чернігів, стор. 173, № 164), «Давній
будинок в українському селі» («Малюнки Т. Шевченка», вип. II, Пб., 1914, табл. VIII, № 2),
«Стародавня будівля» (О. Новицький, Тарас Шевченко як маляр, Львів — Москва, 1914, стор. 52,
№ 157).
В усіх цих джерелах невірно визначено техніку — акварель.

Див. також:
http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7147.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev7147.htm
http://kobzar.univ.kiev.ua/draws/description/147.html
http://kobzar.info/kobzar/works/pictures/1846/05/20/711.html

1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/Lrle9m3SWzIek0vb8FAFkA?feat=embedwebsite

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7147.htm

2.5.21 7 травня 1858 року (2008-05-07 12:00)

7 [мая]

От 10 до 12 часов Семен с своим учеником пел разные дуэты, а А[лександра] И[вановна] им
аккомпанировала на фортепиано, а я слушал и по временам аплодировал. С каким трепетным

наслаждением я воображал подобную сцену в Новопетровском укреплении. А теперь, когда
осуществилось мое лихорадочное ожидание, я смотрю и слушаю как самую обыкновенную вещь.
Странный человек вообще, в том числе и я. После дуэтов вышли мы с Семеном на улицу без

всякой цели. Зашли случайно в музыкальный магазин Пеца, поболтали и потом зашли к художнику

Соколову; полюбовались рисованными нашими земляками и землячками и пошли к Дзюбину, не
застали его дома; зашли к М. Лазаревскому, тоже не застали дома. Возвратились к Семену и,
дождавшись Юзефовича с семейством, принялися обедать.
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7 травня

...музыкальный магазин Пеца... —Має бути Петца; крамниця для музикантів і любителів музики.

...дождавшись Юзефовича... — Йдеться про В. В. Юзефовича.

2.5.22 Із спогадів М. Костомарова (2008-05-07 18:00)

* *

По возвращении из Одессы, в сентябре, я переменил квартиру, перешедши на Старый Город.
Возвратился из своей поездки и Шевченко и явился ко мне на новоселье с подарком: то был

старый, но сохранившийся вполне череп из разрытого кургана. Я поставил его у себя на полке

книжного шкафа. Осенью 1846 года мы видались не так часто, как прежде, потому что я был

сильно занят составлением читаемых мною в университете лекций, да и Тарас Григорьевич,
поместившись где-то неблизко от меня с одним своим товарищем, кажется, Сошенком *,
художником, был занят своею специальностию.

[1]Н. И. Костомаров, Письмо к изд.-редактору «Русской старины» М. И. Семевскому, «Русская
старина», 1880, т. XXVII, стор. 599.

Костомаров помиляється, Шевченко жив тоді з художником Сажіним. Сошенка у Києві в 1846 р.
не було. — Ред.

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/ocherk.htm#pismo

2.5.23 Розпорядження Бібікова прийняти решту грошей. 26 вересня 1846 р.
(2008-05-08 06:00)

№ 177. 1846 р., вересня 26. Розпорядження київського, подільського і волинського генерал-
губернатора Д. Г. Бібікова казначею та експедитору Соханському прийняти решту грошей від Т.
Г. Шевченка після подорожі в Полтавську губернію

7441
26 сент[ября] 1846

Г. казначею и экспедитору Соханскому

Из числа доставленных Вами в секретную часть моей канцелярии, по предписанию моему от

1 декабря 1845 года № 10138, ста пятидесяти рублей сер[ебром], издержано командированным

мною по особенному поручению свободным художником Шевченко на прогоны и кормовые 96 р.
16 коп. сер[ебром], оставшиеся за ним 53 р. 84 коп сер[ебром] вместе с расходною тетрадью

препровождаю, при чем в[ашему] в {ысокородию] предписываю записать деньги эти в приход по

сумме, из коей были отпущены, расходную же тетрадь, проверивши, хранить при документах.

ДМШ, А-53, арк. 22, 22 зв., 45. Відпуск.
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2.5.24 8 травня 1858 року (2008-05-08 12:00)

8 [мая]

Написал письмо Н. А. Брылкину, отослал на почту и собрался идти в Эрмитаж работать, как
вошел Н. Курочкин и Вильбуа. План мой внезапно изменяется. Вместо Эрмитажа пошли мы к

Семену потолковать насчет постановки на сцену оперы Вильбуа. Семена не застали дома. Зашли
к Софье Федоровне — то же самое. Зашли в трактир, пообедали и разошлись.

8 травня

Написал письмо Н. А. Брылкину... — Лист цей не зберігся.
...насчет постановки на сцену оперы Вильбуа. — Вільбоа Костянтин Петрович (1817 — 1882) —
російський композитор і диригент. Ідеться, можливо, про щойно завершену оперу К. П. Вільбоа
«Наташа, или Волжские разбойники» (вперше поставлена 1861 р.).
...к Софье Федоровне... — Особа не встановлена.

2.5.25 Лист із запитом про надіслання естампів «Живописной Украины». 9 жовтня
1846 р. (2008-05-08 18:00)

№ 178. 1846 р., жовтня 9. Лист полтавського цивільного губернатора М. І. Ознобишина

до канцелярії чернігівського, полтавського та харківського генерал-губернатора з запитом про

надсилання передплатникам естампів «Живописной Украины»

В канцелярию г[осподина] черниговского,
полтавского и харьковского

генерал-губернатора

Октября 9 дня 1846 года

№ 11281

14 апреля прошлого 1845 года № 5487 и 12 июня того же года № 8114, в оную

канцелярию управлявшим губерниею отослано на выписку предпринятого издания художником

Императорской Академии художеств Шевченко, под названием «Живописная Украина», 15 руб.
12 коп. сереб[ром], но издания по настоящее время не получено.
Почему и вследствие ходатайства исправляющего должность миргородского предводителя

дворянства, я покорнейше прошу канцелярию его сиятельства г[осподина] генерал-губернатора
уведомить меня, когда можно ожидать получения издания, а между тем не оставить распорядиться

о скорейшем оного высылке.

Гражданский губернатор Ознобишин

Старший помощник правителя канцелярии [підпис]

ДМШ, А-58, спр. 171/4088, арк. 53, 53 зв. Оригінал.
На документі написи: «Об издании сочинения «Живописной Украины» та «ноября 1846».
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2.5.26 Розписка казначея Сохановського. 12 жовтня 1846 р. (2008-05-09 06:00)

№ 179. 1846 р., жовтня 12. Розписка казначея Соханського в одержанні від Т. Г. Шевченка

решти грошей, що лишилися після відрядження в Полтавську губернію

1846 года, октября 12 дня. Препровожденны при предписании господина генерал-губернатора
от 26-го сентября 1846 г. за № 7441 оставшиеся от прогонов у свободного художника Шевченка

пятьдесят три рубля восемьдесят четыре коп. сереб[ром] мною сего числа получены и записаны

в приход по книге под № 42-м. В чем и дана сия расписка.

Казначей Соханский

ДМШ, А-53, арк. 13. Оригінал.
На документі напис: «В книге каз[енных] сум[м] Ком[иссии] нет».

2.5.27 9 травня 1858 року (2008-05-09 15:00)

9 [мая]

Было намерение вытащить Дзюбина в Павловск, он не согласился, и я пустился пешком на

Крестовский к Старову. В ожидании обеда обошел с Ноздровским половину Крестовского и

Петровского острова. Пообедал и пешком же возвратился домой.
Вечером были с Семеном у миленькой Гринберг. Она много и прекрасно пела. Досадно, что она
мала ростом, для сцены не годится, а какая бы славная, пламенная была актриса.

9 травня

...с Ноздровским... —Про цього знайомого Шевченка відомо лише, що він був членом Товариства

для допомоги нужденним літераторам і вченим.

2.5.28 Виписка розпорядження Бібікова церквам та монастирям. 15 жовтня 1846 р.
(2008-05-09 18:00)

№ 180. 1846 р., жовтня 15. З журналу Волинської духовної консисторії про передачу

розпорядження київського, волинського і подільського генерал-губернатора Д. Г. Бібікова

церквам та монастирям щодо сприяння Т. Г. Шевченкові у виконанні завдань археографічної

комісії

Журнал

№ 2961

Волынской духовной консистории октября 15 дня 1846 г. Вторник. В собрании Волынской

духовной консистории прибыли присутствующие:
Благочинный монастырей архимандрит и кавалер Леонтий, Волынского кафедрального собора

протоиерей и кавалер Киприан Суковский, того же собора ключарь протоиерей и кавалер Нарцисс
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Новицкий.
Состоящий на месте соборного священника протоиерей и кавалер Петр Сольский, соборный

священник магистр Арсений Овсянников.

Слушали;
[...] 24. Сданное его преосвященством в консисторию для надлежащего распоряжения отношение

г. генерал-губернатора Бибикова от 21 прошлого сентября за № 7251, коим уведомляя,
что сотруднику учрежденной при нем, г. генерал-губернаторе, Временной комиссии для

разбора древних актов, свободному художнику Шевченке, поручено им собрать в Волынской

губернии разные сведения о народных преданиях, рассказах о курганах, замечательных памятниках
древности и т. под., а также поручено побывать в Почаевской лавре и снять виды с оной и

окрестностей ее, — просим сделать распоряжение, чтобы г. Шевченке оказываемо было со

стороны духовных лиц надлежащее содействие в исполнении сего поручения в случае осмотра

им каких церквей и монастырей.

Приказали: О точном исполнении прописанного требования г. генерал-губернатора Бибикова

послать из консистории всем монастырям, духовным правлениям и благочинным Житомирского и

Кременецкого уездов, а также благочинному Житомирских градских церквей, эконому Волынского
архиерейского дома и благочинному Кременецких градских церквей указы и сверх сего сообщить

в Волынское семинарское правление и Духовный собор Почаевской Лавры.

ЖОДА, ф. 1, оп. 50, спр. 164, арк. 287. Оригінал.

2.5.29 Лист про тимчасове припинення розсилання «Живописной Украины». 19 жовтня
1846 р. (2008-05-10 06:00)

№ 181. 1846 р., жовтня 19. Лист правителя канцелярії чернігівського, полтавського та

харківського генерал-губернатора С. Ф. Танського до полтавського цивільного губернатора

М. I. Ознобишина з повідомленням про тимчасове припинення розсилки естампів «Живописной

Украины»

Г[осподину] полтавскому гражданскому губернатору

19 октября 1846
№ 1141

На отношение Вашего пр[евосходительст]ва от 9 сего октября за № 11281 канцелярии

черниговского, полтавского и харьковского генерал-губернатора долгом считаю довести до

сведения Вашего, м[илостивый] г[осударь], что высылка эстампов, издающихся под названием

«Живописная Украина» приостановилась, за неизвестностию настоящего местопребывания

издателя их — художника Шевченка, но что, к открытию такового, сделано уже надлежащее

распоряжение.

Подпис[ал]: Управляющ[ий] канц[еляриею] С. Танский
Подпис[ал]:
Верно: столон[ачальник] [підпис]

ДМШ, А-58, спр. 171/4088, арк. 54. Відпуск.
На документі напис: «Ответ на № 11281».
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2.5.30 10 травня 1858 року (2008-05-10 12:00)

10 [мая]

Начал работать в Эрмитаже. В добрый час сказать, в худой помолчать. Во втором часу пошел

на Англинскую набережную проводить Сухомлинова за границу. Простившись с Сухомлиновым,
зашел к Н. И. Петрову. У него случился билет для входа в Исакиевский собор, и мы отправились,
и нас не впустили, потому что билет подписан Васильчиковым, а не Гурьевым. Китайский резон.

10 травня

...билет для входа в Исакиевский собор... — Цей собор — монументальна пам’ятка пізнього

російського класицизму, збудований у 1819 — 1858 рр. за проектом А. А. Монферрана,
доопрацьований В. П. Стасовим та іншими російськими архітекторами. В оформленні

Ісаакіївського собору брали участь скульптори І. П. Віталі, П. К. Клодт, О. В. Логановський,
живописці К. П. Брюллов, Ф. А. Бруні та ін. До освячення собору, що відбулося 30 травня 1858
р., оглядати його дозволялося лише за спеціальними перепустками.
...Васильчиковым, а не Гурьевым. — Васильчиков Віктор Іларіонович (1820 — 1878) — князь,
генерал-майор, член будівельної комісії Ісаакіївського собору. Гур’єв Олександр Дмитрович (1786
— 1865) — сенатор, голова департаменту економії Державної ради, керівник названої комісії.

Варіанти:
мы отправились, и нас не впустили / мы отправились, на[с]

[1]

1. http://blogs.yandex.ru/button/?id=2639178&type=small

2.5.31 Лист до канцелярії М. А. Долгорукова. 13 листопада 1846. Київ
(2008-05-10 18:00)

7. ЛИСТ ДО КАНЦЕЛЯРІЇ ЧЕРНІГІВСЬКОГО, ПОЛТАВСЬКОГО І ХАРКІВСЬКОГО

ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРА М. А. ДОЛГОРУКОВА. 13 листопада 1846. Київ

Канцелярии черниговского, полтавского
и харьковско[го] генерал-губернатора

Имею честь уведомить о постоянном моем местопребывании в г. Киеве и прошу покорнейше

адресовать требования на издаваемые мною эстампы под названием «Живописная Украйна» в

город Киев, в Киевскую археографическую комиссию на мое имя.

Имею честь быть

покорнейший слуга Т. Шевченко

Киев, 1846 года ноября 13
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Примітки

Подається за автографом (НМТШ, № а-58, спр. 171/4088, арк. 55).
Вперше надруковано в збірнику: Т. Г. Шевченко в документах і матеріалах. — К., 1950. — С. 81.
Вперше введено до зібрання творів у виданні: Шевченко Т. Повне зібр. творів: У 10 т. — К., 1957.
— Т. 6. — С. 238.
На адресу Академії мистецтв у Петербурзі Шевченкові надсилалися листи із замовленнями на

«Живописную Украину», а також гроші замовників. Наприкінці березня 1845 р. Шевченко

виїхав в Україну. Даний лист є його відповіддю на запит генерал-губернаторсьої канцелярії від
7 вересня 1846 р.: «Канцелярия черниговского, полтавского и харьковского генерал-губернатора,
получив от некоторых гг. подписчиков требования на выписку издаваемых Вами эстампов под

названием „Живописная Украйна“, покорнейше просит Вас, м[илостивый] г[осударь], уведомить ее
в непродолжительном, по возможности, времени: куда именно следует адресовать к Вам деньги

на получение помянутых эстампов». На документі напис: «(адрес[овать] в Киев)» (ТарасШевченко.
Документи та матеріали до біографії. — С. 77).

№ 182. 1846 р., листопада 13. Лист Т. Г. Шевченка до канцелярії чернігівського, полтавського
і харківського генерал-губернатора з проханням надсилати замовлення естампів «Живописной

Украины» на адресу Київської археографічної комісії

2.5.32 Розпорядження Волинської духовної консисторії. 22 листопада 1846 р.
(2008-05-11 06:00)

№ 183. 1846 р., листопада 22. Розпорядження Волинської духовної консисторії духовному

соборові Почаївської лаври про сприяння Т. Г. Шевченкові у виконанні завдань археографічної

комісії

Волынская духовная

Консистория

№ 12223
Ноября 22 1846 года

В Духовный Собор Почаевской Лавры

Консистория сия слушала сданное его высокопреосвященством в консисторию для надлежащего

распоряжения, отношение г[осподина] генерал-губернатора Бибикова от 21 прошлого сентября

№ 7251, коим уведомляя, что сотруднику учрежденной при нем, г[осподине] генерал-губернаторе,
Временной комиссии для разбора древних актов свободному художнику Шевченке, поручено им

собрать в Волынской губернии разные сведения о народных преданиях, рассказах о курганах,
замечательных памятниках древностей и т. п., а также поручено побывать в Почаевской лавре

и снять виды с оной и окрестностей ее, — просит сделать распоряжение, чтобы г[осподину]
Шевченке оказываемо было, со стороны духовных лиц надлежащее содействие в исполнении сего

поручения, в случае осмотра им каких церквей и монастырей. Определили: о точном исполнении

прописанного требования г[осподина] генерал-губернатора Бибикова послать из консистории всем
монастырям, духовным правлениям и благочинным Житомирского и Кременецкого уездов, а

также благочинному житомирских градских церквей, эконому Волынского архиерейского дома

и благочинному Кременецких градских церквей, указы и сверх сего сообщить в Волынское

семинарское правление и Духовный собор Почаевской лавры.

Протоиерей [підпис]
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Помощник секретаря Войцеховский

Столоначальник [підпис]

ДАТО, ф. 258, оп. 1, спр. 1312. Оригінал.
На документі напис: «№ 518, получ[ено] нояб[ря] 30, 1846 г.».

2.5.33 11 травня 1858 року (неділя) (2008-05-11 12:00)

11 [мая]

Работал в Эрмитаже до трех часов. Обедал с Желяковским у Белозерского, и за успех будущего

польского журнала «Слово» выпили бутылку шампанского. Вечером с Семеном отправились к

графине Н. И. Толстой и возвратились в четыре часа утра. К великой радости хозяйки, последний
весенний вечер был оживлен, как обыкновенно, и необыкновенно весел. Семен и мадмуазель

Гринберг были душою общей радости.

11 травня

...с Желяковским у Белозерского... — Йдеться про Е. В. Желіговського і В. М. Білозерського.

...за успех будущего польского журнала «Слово»... — Польська газета «Słowo» почала виходити
в Петербурзі на початку 1859 р. під редакцією Йосафата Огризка, одного з діячів польського

національно-визвольнго руху в Росії. Вийшло лише 15 номерів. Газета була заборонена

через публікацію в № 15 листа польського історика і громадського діяча, ідеолога польського

демократичного руху Йоахима Лелевеля (1786 — 1861).

2.5.34 8. ЛИСТ ДО КУРАТОРА КИЇВСЬКОГО УЧБОВОГО ОКРУГУ О. С.
ТРАСКІНА. 27 листопада 1846. Київ (2008-05-11 18:00)

Его превосходительству господину попечителю

Киевского учебного округа

свиты Его Императорского Величества

генерал-майору Траскину
От художника Академии

Тараса Григорьева сына Шевченка

Прошение

Окончив курс учения в Императорской Академии художеств в классе профессора истории

Карла Брюллова и посвятив себя преимущественно изучению художественной стороны нашего

Отечества, я бы желал употребить приобретенные мною в искусстве сведения на образование в

оном молодых людей по тем самым началам, какие я усвоил себе под руководством знаменитого

моего учителя. А потому осмеливаюсь всепокорнейше просить Ваше превосходительство

определить меня на открывшуюся вакансию учителем рисования в университете св. Владимира,
где я, кроме преподавания живописи, обязываюсь исполнять безвозмездно все поручения

начальства по части литографирования в состоящем при университете литографическом

заведении. При сем имею честь представить аттестат Императорской Академии художеств.
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Художник Т. Шевченко

27 ноября 1846 года.

Примітки

Подається за оригіналом (ІЛ, ф. 1, № 249, арк. 1 — 1 звор.). Рукопис О. Ф. Сенчила-
Стефановськоо з власноручним підписом Шевченка: «Художник Т. Шевченко».
На проханні — резолюція О. С. Траскіна: «Представить просьбу эту министру вместе с

представлением Совета и ответом о Буяльском. 27 ноября».
Вперше надруковано в журналі «Україна» (1907. — № 2. — С. 251 — 252). Вперше введено до

зібрання творів у виданні: Шевченко Т. Повне зібр. творів. — К., 1929. — Т. 3. — С. 25.
Траскін Олександр Семенович (1805 — 1855) — генерал-майор, куратор Київського учбового

округу. В 1847 р. брав участь в арешті членів Кирило-Мефодіївськог братства.
...определить меня на открывшуюся вакансию учителем рисования в университете св.
Владимира... — Після виходу у відставку 1846 р. учителя малювання Київського університету

українського художника Капітона Степановича Павлова (1792 — 1852), знайомого Шевченка, серед
претендентів на цю посаду, крім Шевченка, були: академік Й. І. Габерцеттель (на той час

перебував у Лондоні), художники П. І. Шлейфер та І. В. Буяльський. Протягом трьох місяців

вирішувалася справа про заміщення посади, і лише наприкінці лютого 1847 р. «в виде опыта

на один год» Шевченка було призначено учителем малювання Київського університету (Тарас
Шевченко. Документи та матеріали до біографії. — С. 87 — 88).

№ 184. 1846 р., листопада 27. Прохання Т. Г. Шевченка попечителю Київського учбового

округу О. С. Траскіну про призначення його вчителем малювання Київського університету

2.5.35 Розповідь Федора Кружилки (2008-05-12 06:00)

* *

Щурат у супроводі Кружилки оглядав замок. Переходячи до старого театрального залу Кружилка,
раптом [...] спитав:
— А за Шевченка чували?
— Або що?
— Бо тут [Т. Г. Шевченко в с. Вишнівець на Волині] він був. Кілька днів був. То саля, де він
було як не малює, то щось пише. За щось таке його арештували. Повідали, сам цар його боявся

— його пісні.
— Коли ж це було?
— Цього вже не згадаю. Але я ще молодий був та не раз і балакав з ним. А ви з Австрії? То тут
зараз за границею Підкамінь 1. Знаєте? Отож він раз мені каже: як би так у Підкамені побути

часок. А я гадаю, що на відпуст захотілось піти, питаю: чи ви чували, чого то назвали Підкамінь?
І кажу йому, як нечистий взяв камінюку та ніс на кляштор, щоб його придушити, але когут запіяв,
і не вдалось. А він засміявся і каже: то не так було [...], то чортяка нашого брата мав тим

каменем там придушити — і придушив. От і Підкамінь! Розповідь Федора Кружилки 2. Василь

Щурат, З життя і творчості Тараса Шевченка, Львів, 1914, стор. 25. 1 Підкамінь — село колишньої

Волинської губ. За теперішнім адміністративним поділом — районний центр Львівської обл. 2

Кружилка Федір — селянин з с Вишнівець на Волині. В 1905 р. В. Щурат зустрівся з 80-річним
Кружилкою в колишньому замку князів Вишневецьких, де він розповів йому про своє знайомство
з Шевченком у 1846 р.
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2.5.36 að�� Шевченко китайською (кроспост). (2008-05-12 11:05)

Нарешті, за численними проханнями...
уривок із Шевченкової ”Катерини” (переклад Ґе Баоцюаня, дуже цікавий дядько був, доречі).

1'�Ñ	Û�Ñ�ì�
F�1£���ì�
��ì/��aº�
Öì�vÒ0��`ì�

Шо означає приблизно наступне:

Кохайтеся, чорнобриві,
Та не з москалями ,
Бо москалі — чужі люде,
Роблять лихо з вами.

А дослівно означає отаке:

Кохайте, чорнобриві дівчата,
Та не кохайте тих офіцерів,
Офіцери з чужого краю,
Вони злісно скористаються вами.

і приміточка така йде:
��: Москаль�/LKpºìùì@�h��ë�——����uëì@w�ð÷�(ÙÇ-
�×-�Москаль�5Ï0; P�ú«����
мовляв, насправді там було написано слово ”Москаль”! І це саме слово насправді клікуха для

ненависних пригнічувачів українського народу і всяке таке.

Проте слово ��ì означає просто ”офіцери”, чи ”солдати”.
Але Женічка не так просто вчила лексикологію китайської мови шоби здати екзамен і забути!
Нєт! шляхом приєднання напівсуфіксів, що утворюють назви осіб із негативними рисами. Вийшло
отаке:
«¯ÑË
«¯Ñk

ЗІ поки що маю на руках майже повний переклад ”Кобзаря” китайською мовою. Книжка

сама по собі унікальна - з дарчим надписом від укладача (Ґе Баоцюаня, того самого). Якшо кому
ще по цитаті - робіть замовлення, поки книжку не здала.

ЗІІ доречі, якшо хтось може проспонсорувати сканером сканування книжечки - буду дуже

вдячна.

2.5.37 12 травня 1858 року (2008-05-12 12:00)

12 [мая]

Проводил Грицька Галагана в Малороссию и пошел к графине Н[астасье] И[вановне] с целью
устроить себе постоянную квартиру в Академии. Она обещает. И я верю ее обещанию.
Расставшись с Н[астасьей] И[вановной], зашел ненадолго к художнику Микешину и потом к

Глебовскому. Счастливые юноши и пока счастливые художники!
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По приглашению Троцины и прочих земляков пришел я к Дюссо в 5 часов обедать и неожиданно
встретил нижегородских моих приятелей Лапу и Бабкина. После обеда ездили с Троциною и

Макаровым кое-куда неудачно.

12 травня

...устроить себе постоянную квартиру в Академии. — На початку червня 1858 р. Шевченко

оселився в будинку Академії мистецтв, де йому була виділена маленька майстерня з антресолями.
Микешин Михайло Йосипович (1835 — 1896) — російський скульптор і графік. У 1852 — 1858
рр. навчався в Академії мистецтв. Шевченко познайомився з ним у родині Ф. Толстого.
Микешин часто зустрічався з Шевченком в Академії мистецтв, залишив спогади про Шевченка

(див.: Шевченко Т. Г. Кобзарь. З додатком споминок про Шевченка Костомарова і Микешина.
— Прага, 1876. — С XIII — XXIII), був ілюстратором «Кобзаря» (див.: Шевченко Т.
Иллюстрированный «Кобзарь». — СПб., 1896).
...Глебовский... — Хлєбовський Станіслав (1835 — 1885) — польський художник, навчався в

Академії мистецтв у 1853 — 1858 рр.; у квітні 1858 р. отримав золоту медаль за картину

«Ассамблея при дворе Петра Великого», що експонувалась на академічній виставці.
...Троцина Костянтин Єлисейович (1827 — ?) — ніжинський повітовий маршалок дворянства. У
Петербурзі перебував як представник в комітеті по розмежуванню Полтавської та Чернігівської

губерній.
...пришел я к Аюссо... — Йдеться про фешенебельний ресторан; містився в старовинному

будинку, збудованому архітектором П. Жако.
Макаров Микола Якович (1828 — 1892) — петербурзький чиновник, поміщик з Чернігівщини.
Співробітник «Основи» та інших журналів. Виїздив за кордон, отож Шевченко передав через

нього О. І. Герцену «Кобзар». У 1860 р. поет присвятив йому вірш «Барвінок цвів і зеленів...».
М. Я. Макаров дав відпускну кріпачці Ликері Полусмаковій, яку засватав Шевченко.
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2.5.38 Почаївська лавра. Жовтень 1846 р. (2008-05-12 18:00)

[1] [2] [3]

[4]

Почаївська лавра з півдня. Папір, акварель (28,9×37,8). [Почаїв]. [X 1846].
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[5]

Справа внизу чорнилом підпис автора: Шевченко. На звороті зліва вгорі чорнилом напис:
1846 Почаївська лавра з півдня.
На звороті ескіз: Почаївська лавра з заходу (див. № 331).

Див. також:
http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7148.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev7148.htm
http://kobzar.univ.kiev.ua/draws/description/148.html
http://kobzar.info/kobzar/works/pictures/1846/09/28/13.html

Почаївська лавра з заходу. Папір, акварель (28,2×37,8). [Почаїв]. [X 1846].

[6]
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Зліва вгорі ледве помітний напис синім олівцем: 5. Справа внизу стертий під пис автора.

Див. також:
http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7149.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev7149.htm
http://kobzar.univ.kiev.ua/draws/description/149.html
http://kobzar.info/kobzar/works/pictures/1846/05/29/906.html

Собор Почаївської лаври (внутрішній вигляд). Папір, акварель (37,6×28,4). [Почаїв]. [X
1846].

[7]

Справа внизу чорнилом підпис автора: Шевченко.
На звороті ескіз до цього малюнка (див. № 332).

Див. також:
http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7150.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev7150.htm
http://kobzar.univ.kiev.ua/draws/description/150.html
http://kobzar.info/kobzar/works/pictures/1846/05/20/710.html
http://kobzar.info/kobzar/works/pictures/1846/09/28/21.html

Вид на околиці з тераси Почаївської лаври. Папір, акварель (28,7×37,7). [Почаїв]. [X
1846].
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[8]

Справа внизу чорнилом підпис автора: Шевченко.

Див. також:
http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7151.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev7151.htm
http://kobzar.univ.kiev.ua/draws/description/151.html
http://kobzar.info/kobzar/works/pictures/1846/05/20/721.html

Собор Почаївської лаври (внутрішній вигляд). Ескіз. Олівець. [X 1846].
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[9]

Див. також:
http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7332.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev7332.htm
http://kobzar.info/kobzar/works/pictures/1846/05/29/907.html

Почаївська лавра з заходу. Начерк. Папір, олівець. [X 1846].

[10]

http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7331.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev7331.htm
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1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/vOYB8Renx403h6iEBCDUMQ?feat=embedwebsite

2. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/bh_vtq2fgCcLKh08VH2h6A?feat=embedwebsite

3. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/82GPswW8RNbnNDT4RfB2DA?feat=embedwebsite

4. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/yKCCNizQT_OL86WZ6vc77A?feat=embedwebsite

5. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7148.htm

6. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7149.htm

7. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7150.htm

8. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7151.htm

9. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7332.htm

10. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7331.htm

2.5.39 Запис у щоденнику П. О. Куліша. 9 грудня 1846 р. (2008-05-13 06:00)

Декабря 9. [1846 року.]

Все благоприятствовало моему отъезду из Петербурга. Зная, что на почтовой станции в больших
городах трудно сразу достать лошадей, я велел гимназическому солдату нанять вольных. Но он

привел мне почтовых. Он наговорил смотрителю, что я важный человек. Что еду за границу по
Высочайшему повелению и пр. «Да зачем он едет?» — спрашивали его. «Они едут, — отвечал

солдат, — для малороссийского языка, отыскать от начала веков. Они издатели малороссийского
языка». — «Да где же он там его отыщет?» — «Да уж они знают где. Велено отыскать от начала
веков». После этого всяк согласится, что не дать лошадей было невозможно.
От Четырех Рук до Ижор подвез я одну старушку, которая «ходила-ста, батюшка, в Питер к

сынку». Сынок ее в скорняках. Разговорившись с нею, я узнал, что немцы народ хитрый. «Какие
эти немцы хитрые, — говорила она, толкуя о железной дороге. — Поди русский, это сделай!» Она
с чичиковскою любознательностью расспрашивала меня, женат ли я, есть ли у меня родители,
братья, сестры. Когда я сказал, что у отца один, она сказала: «Красные дети — один сын». —
«Отчего красные?» — «Меньше болит сердце за одним. А то вот я и сколько о детях сохну».

Подъезжая под Ижоры,
Я взглянул на небеса,

но вместо всяких взоров вспомнил, что пора обедать. Здесь меня угостили одним словцом,
которого, может быть, нет и в «Академическом словаре». «Отчего у вас так холодно?»— спросил

я. — «С греха, батюшка, нет: все тепло вверх идет». В Новгород я приехал перед рассветом,
благодаря торопливости одного ямщика, который предложил мне ехать сряду две станции. На

вопрос мой, зачем он торопится в Новгород, он отвечал: «Ночное дело, домой хочется». Хотел
бы я посмотреть Корсунские ворота, но для этого нужно было ждать часа два. Итак,

Оставлю град любезный

и качу далее.
Дорогой я еще подвозил пешеходов и беседовал с ними о всякой всячине. Один старик узнал,
что я еду в разные государства, дивился моей отважности и сказал: «Что наш брат говорит, что
господам легко. Через какие-то народы надо проехать. Вот и теперь поедете на Киев, ведь там
народ — хохол!»

Но вот уж близко. Перед ними
Уж белокаменной Москвы,
Как жар крестами золотыми
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Горят соборные главы.
Ах, братцы, как я был доволен,
Когда церквей и колоколен,
Садов, чертогов полукруг
Открылся предо мною вдруг!

А я так не был доволен. Передо мною блестели только фонари, а вместо полукруга садов и

чертогов открылась гаупвахта с часовым, останавливающим и вопрошающим почти так же грозно,
как и полицмейстер в институте. Я достиг гостиницы Шевалдышева ровно в 6 часов вечера 8
числа. Умыванье, обед и сон были вещи занимательные для меня, но не для других и потому их не
описываю, а перехожу прямо к Бодянскому, к которому я на другой день поспешил прежде всего.
Я вознамерился приветствовать Бодянського по-малороссийски, как человек, едущий за границу

для отыскания малороссийского языка от начала веков. Слуга его сказал мне, что он болен,
однако ж предоставил мне свободу итти прямо к нему. Вхожу и застаю ученого мужа с пиявками

на руках: ушиб как-то руку. Я воображал его очень худощавым и при том безобразным: такое

понятие о его наружности составил я по рассказам знакомых. Но не нашел ни того, ни другого.
Бледное и довольно полное лицо его не лишено приятного выражения: даже один кутузовский

его глаз, который при том смотрит в сторону, не безобразят великого славянофила, напротив,
придают его физиономии какое-то поетическое выражение, так что когда с ним беседуешь, то
кажется, будто левый его глаз вникает в современность, а правый устремлен в начало этих веков,
в которых я должен отыскать малороссийский язык. Не успел я еще поклониться, как Бодянский

с совершенным спокойствием при появлении незнакомого лица сказал мне по-малороссийски:
«Добридень». Я отвечал ему на том же языке и спросил, догадывается ли он, кто я? — «Ні, не
знаю». — «Хіба ж не бачите, що козацького роду?» — «Та вже я добре бачу, та не вгадаю. Звідки
оце Вас Бог приніс?» — «Та аж із Петербурга». — «А давно?» — «Учора ввечері». — «Е, тепер
знаю: Куліш! Як там були?» Тут уж и пошел бесконечный разговор о Малороссии, о летописях,
об истории и проч. Просидевши у него час, я обещал быть еще вечером и был, и опять мы много

и с наслаждением говорили, и все по-малороссийски. Он мне показывал бесценные скоровища

для истории Малороссии, приготовленные к изданию. Завтра я обещал быть с ним на публичной

лекции Шевырева. Я мог бы обойтись и без нее, но Бодянский говорил о Шевыреве таким тоном,
что я понял необходимость даже познакомиться с этим царем московских мудрецов.

Куліш Пантелеймон. Щоденник. — К., 1993. — С. 47-49.

2.5.40 13 травня 1858 року (2008-05-13 12:00)

13 [мая]

Заказал медную доску. По дороге зашел к Курочкину и не застал его дома. Зашел к землячке

Гресевич — то же самое. Зашел к Градовичу и в дверях встретил сестру Троцины, сегодня
возвратившуюся из-за границы. Свежая и здоровая. Поездки за границу старых больных дев без

прислуги должно принять за нормальное лекарство.

DO BRATA TARASA SZEWCZENKI

Wieszczu ludu — ludu synu,
Tyś tem dumny, boś szlachetny,
Bo u skroń twych liść wawrzynu,
Jak ton pień twych, smutny, świetny.
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Dwa masz wieńce męczenniku,
Oba piękne, chociaż krwawe,
Boś pracował nie na sławę,
Lecz swe braci słuchał krzyku.

Im zamknięto w ustach jęki —
Ach! I jęk im liczon grzechem!
Tyś powtórzył głośnem echem
Zabronionych jęków dźwięki.

I nad każdym tyś przebolał
I przepłakał nim urodził, —
Lecz duch z wyżyn się okolał
I duch pierś twą oswobodził.

Smutny wieszczu! patrz cud słowa!
Jako słońca nikt nie schowa,
Gdy dzień wzejdzie, tak nie może
Schować słowa nikt z tyranów; —
Bo i słowo jest też Boże
I ma wieszczów za kapłanów.

Jak przed grotem słońca pryska
Ciemnej nocy mrok i chłód,
Tak zbawienia chwila bliska,
Kiedy wieszczów rodzi lud!

Antoni Sowa

Забіліли сніги, заболіло тіло ще й головонька,
Та ще й головонька.
Ніхто не заплаче по білому тілу, по бурлацькому,
Та й по бурлацькому.
Ні отець, ні мати, ні брат, ні сестриця, ні жона його,
Та й ні жона його;
Ой тілько заплаче по білому тілу товариш його,
Та й товариш його.
Прости мене, брате, вірний товаришу, можеть я умру,
Та й можеть я умру.
Зроби мені, брате, вірний товаришу, з клен-древа труну,
Та з клен-древа труну.
Поховай мене, брате, вірний товаришу, в вишневім саду,
Та в вишневім саду;
В вишневім садочку, на жовтім пісочку під рябиною,
Та й під рябиною.
Рости, рости, древо тонке, високеє, кучерявее,
Та й кучерявее;
Та іспусти гілля зверху до коріння, лист додолоньку,
Та й лист додолоньку;
Покрий теє тіло бурлацькеє біле ще й головоньку,
Та ще й головоньку.
А щоб теє тіло бурлацькеє біле та й не чорніло,
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Та й не чорніло

Од буйного вітру, од ясного сонця та й не марніло,
Та й не марніло.

Вечером был у Желяковского, и он мне записал свое прекрасное стихотворение. А Каменецкий

записал малороссийскую песню. Первая песня, которую я знаю без рифмы.

13 травня

...зашел к Курочкину... — В. С. Курочкін мешкав у будинку на розі Італійської вулиці й Ертелевого
провулку, тепер — вулиця Жуковського, 10/2 (Жур. П. Шевченківський Петербург. — С 133).
...он мне записал свое прекрасное стихотворение. — Ще під час Шевченкового заслання Е.
Желіговський написав вірш «Do brata Tarasa Schewczenki». Цей твір увійшов до його збірки «Poezye
Antoniego Sowy» (СПб., 1858. — С. 165 — 166), де друкувався під назвою «Do poety ludu (Z. Bulgar-
skiego)» без останньої строфи. Примітка «З болгарського» була зроблена, очевидно, з цензурних
міркувань.
Переклад М. Т. Рильського:

Братові Тарасу Шевченку

Синові й співцю народу

Личить гордість, милий брате,
Лаври, пишна нагорода,
Чисті, як твій сум крилатий.

Ти в гіркій і скорбній долі

Два вінки дістав криваві,
Не служив-бо марній славі,
А братам, що у неволі.

Тяжко плакав люд голодний,
Але й стогін був — виною!
Та могучою луною

Підхопив ти зойк народний.

Ти росив сльозами слово,
Кожна пісня — муки вияв...
І натхнення дух чудовий

Чоло страдника овіяв.

Чудо слова бачиш, брате?
Так, як сонця не сховати
В ясний день, — сховать не може

Слова жоден із тиранів,
Бо воно, те слово Боже,
У співців, не в капеланів!

Утікає морок з поля,
Коли день забагрянів.
Не за горами там воля,
Де народ співця родив!
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Варіанти:
он мне записал / он мне написал

2.5.41 Лист до Бібікова (2008-05-13 18:00)

9. ЛИСТ ДО КИЇВСЬКОГО, ПОДІЛЬСЬКОГО І ВОЛИНСЬКОГО ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРА Д.
Г. БІБІКОВА. 10 грудня 1846. Київ

Ваше высокопревосходительство

милостивый государь

Дмитрий Гаврилович!

Окончив воспитание в С.-Петербургской Академии художеств, в которой я был одним из первых

учеников профессора Карла Брюллова, я по прибытии в Киев принял на себя сотрудничество в

Киевской археографической комиссии, поручения которой исполняю в течение года.
Ныне, по случаю открытия вакансии учителя живописи в Киевском университете, я вступил с

прошением к г. попечителю Киевского учебного округа об определении меня в эту должность;
но как с тем вместе я желаю оставаться сотрудником Археографической комиссии, то дабы

со стороны ее не могло встретиться препятствия, я, по состоянию комиссии под высоким

начальством Вашего высокопревосходительства, имею честь всепокорнейше испрашивать Вашего

благосклонного разрешения и содействия к определению меня на вакансию учителя рисования в

университете св. Владимира.

Художник Т. Шевченко

10-го декабря 1846 года.

Примітки

Подається за оригіналом (ІЛ, ф. 1, № 249, арк. 1 — 1 звор.). Рукопис О. Ф. Сенчила-
Стефановськоо з власноручним підписом Шевченка: «Художник Т. Шевченко».
На листі позначка Д. Г. Бібікова: «М[инистру] н[ародного] Просвещения]».
Вперше надруковано в журналі «Україна» (1907. — № 2. — С. 252 — 253).
Вперше введено до зібрання творів у виданні: Шевченко Т. Повне зібр. творів. — К., 1929. — Т.
3. — С. 26.
...я вступил с прошением к г. попечителю Киевского учебного округа... — Див. лист Шевченка

до куратора Київського учбового округу О. С. Траскіна від 27 листопада 1846 р.
...я, по состоянию комиссии под высоким начальством Вашего высокопревосходительства... —
Д. Г. Бібіков був головою Київської археографічної комісії, створеної 1843 р. при канцелярії

київського, подільського й волинського генерал-губернатора.

№ 185. 1846 р., грудня 10. Лист Т. Г. Шевченка київському, подільському і волинському

генерал-губернатору Д. Г. Бібікову з приводу призначення його вчителем малювання в Київський

університет
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2.5.42 Лист Бібікова з приводу призначення Шевченка вчителем. 21 грудня 1846 р.
(2008-05-14 06:00)

№ 186. 1846 р., грудня 21. Лист київського, подільського і волинського генерал-губернатора Д.
Г. Бібікова до міністра народної освіти С. С. Уварова з приводу призначення Т. Г. Шевченка

вчителем малювання у Київський університет

10116
21 декабря 1846

Милостивый государь граф Сергей Семенович!

Имею честь препроводить на благоусмотрение В[ашего] с[иятельства] поданную ко мне просьбу

художника С.-Петербургской Академии художеств, воспитанника профессора Брюллова Тараса

Шевченка, об определении его на вакансию учителя рисования в университете св. Владимира и

покорнейше прошу принять уверение в совершенном моем почтении и преданности.

ЦДІА УРСР (ЦДІАК України), ф. 442, оп. 796, спр. 361, арк. 1. Відпуск.

2.5.43 14 травня 1858 року (2008-05-14 12:00)

14 [мая]

Дни нечаянных встреч. Третьего дня с Лапой, вчера с Троциной, а сегодня прихожу к графине

Н[астасье] И[вановне] обедать и встречаюсь с моим единым, моим незабвенным другом М. С.
Щепкиным. Он приехал сюда по случаю юбилея Гедеонова и, не зная моего адреса, искал меня

в Академии и зашел к графине, зная, что я там бываю. Догадливый мой великий друг.
После обеда графиня со всем семейством и мы с нею отправились к адмиралу А. В. Голенищеву.
Старик был в восторге от неожиданного гостя. Тут же встретил я и познакомился с декабристом
бароном Штенгелем, с тобольским другом М. Лазаревского.

14 травня

...по случаю юбилея Гедеонова... — Виповнювалось двадцять п’ять років перебування О. М.
Гедеонова на посаді директора імператорських театрів.
...бароном Штенгелем, с тобольским другом М. Лазаревского. — У 1841 — 1845 рр., до переїзду
в Оренбурзьку губернію, М. М. Лазаревський служив у Тобольську — спочатку в канцелярії

губернського управління, а згодом — наглядачем установ експедиції у справах засланців; тоді

тут жив декабрист В. І. Штейнгель.

[1]

1. http://blogs.yandex.ru/button/?id=2639178&type=small

2.5.44 (2008-05-14 12:05)

Андрій Кокотюха, для «Телекритики», 14.05.2008
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[1]«У всякого свій Шевченко…»

Після 9-го фільму з циклу «Великі українці» в мене закріпилося враження, що Тарас
Григорович усім заважає.

1. http://www.telekritika.ua/media-continent/kritika/telekino/2008-05-14/38359

2.5.45 Акція ”Проща до Тараса” 18 травня (2008-05-14 12:12)

18 травня 2008 р. в Каневі на Тарасовій Горі відбудеться акція «Проща до Тараса», організацією
та проведенням якої займаються українські молодіжні громадські організації «Простір свободи»,
Фундація регіональних ініціатив, Шевченко-клуб, Форум молодих лідерів, Демократичний Альянс,
Спілка української молоді в Україні, Національний Альянс, а також музиканти гурту «Сад».

В Києві збирається група з 28 осіб для поїздки в неділю 18 травня до Канева. Якщо збереться така
група бажаючих, то ми орендуємо автобус і їдемо. Плануємо виїзд з Києва о 9:00, повернення до
Києва о 19:00.

Орієнтовна вартість поїздки 50 грн.

Контакти:
Олена Каганець

effector@perehid.org.ua
(067) 504-18-97

ОФІЦІЙНИЙ САЙТ АКЦІЇ “ПРОЩА ДО ТАРАСА”
http://www.dotarasa.org/contents shares.php

2.5.46 Свідоцтво про народження. 23 грудня 1846 р. (2008-05-14 18:00)

№ 187. 1846 р., грудня 23. Свідоцтво про народження, видане Київською духовною консисторією

Т. Г. Шевченкові

Свидетельство

По указу его императорского величества, из Киевской духовной консистории, дано сие за

надлежащим подписанием и приложением казенной печати художнику императорской Академии

художеств Тарасу Григориеву сыну Шевченку в том, что рождение и крещение его в [1]метрической
книге Звенигородского уезда села Моринец при Богословской церкви под № 10 записано

следующими словами: «Тысяча восемьсот четырнадцатого года февраля двадцать пятого числа,
у жителя села Моринец Григория Шевченка и жены его Агафий 1 родился сын Тарас, молитвовал
и крестил того ж месяца двадцать восьмого числа Богословской церкви священник Алексей

Базаринский, воспреемником был Григорий Иванов Дяденко, села Моринец житель. Выдано же

сие свидетельство вследствие его прошения для представления при определении его в учителя

рисования. Киев. Декабря 23 дня 1846 года. Протоиерей Тимофей Сухобрусов Секретарь Михаил

Хижняков Помощник столоначальника [підпис] ДМШ, А-8, спр. 75/584, арк. 2. Оригінал. 1 Матір

Т. Г. Шевченка Катерину в документі помилково названо Агафією.

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/28649.html
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2.5.47 Із спогадів М. Костомарова (2008-05-15 06:00)

* *

Наступили рождественские святки. В Киев приехал старинный мой знакомый, бывший некогда

студент Харьковского университета Савич, помещик гадячского уезда. Он ехал в Париж. В

первый день рождества мы сошлись с ним у Гулака на Старом Городе в доме Андреевской

церкви. Кроме него, гостем Гулака был Шевченко. Разговоры коснулись славянской идеи;
естественно, выплыла на сцену заветная наша мысль о будущей федерации славянского племени.
Мы разговаривали, не стесняясь и не подозревая, чтобы наши речи кто-нибудь слушал за стеной

с целью перетолковать их в дурную сторону, а между тем так было. У того же священника

квартировал студент по фамилии Петров 1, он слушал нашу беседу и на другой же день, сошедшись
с Гулаком, начал ему изъявлять горячие желания славянской федерации и притворился великим

поборником славянской взаимности. Гулак имел неосторожность с своей стороны открыть ему

задушевные свои мысли и рассказал о бывшем нашем предположении основать общество. Этого
только и нужно было. Около этого же времени я написал небольшое сочинение о славянской

федерации 2, старался усвоить по слогу библейский тон. Сочинение это я прочитал Гулаку; оно
ему очень понравилось и он списал его себе, а потом, как я узнал впоследствии, показал студенту
Петрову. Белозерского уже не было в Киеве; он отправился в Полтаву учителем в кадетский

корпус. У него был также список этого сочинения. [1]Автобиография Н. И. Костомарова под

ред. В. Котельникова, стор. 195 — 196. 1 У священика протоієрея церкви св. Андрія у Києві о.
Завадського, в будинку Андріївської церкви, квартирували Микола Гулак з Савою Бодилевським

— чиновником генерал-губернаторсьої канцелярії, а в сусідній кімнаті Олексій Петров. Петров

Олексій Михайлович (1827 — 1883) — студент Київського університету. За його доносом у 1847 р.
були заарештовані члени Кирило-Мефодіївськог товариства. Особисто Петров не знав Шевченка

і ніколи з ним не зустрічався, проте, знаючи про нього від студента Навроцького, в доносі вказав
і його ім’я. Пізніше Петрова було зачислено співробітником III відділу. 2 Мова йде про «Книгу
бытия украинского народа», відому в III відділі під назвою [2]«Закон божий». Рукопис цього твору
передав у жандармерію М. В. Юзефович, який взяв його у Костомарова, обіцяючи сховати в себе.

1. http://litopys.org.ua/kostomar/kos22.htm

2. http://litopys.org.ua/rizne/kmt02.htm

2.5.48 15 травня 1858 року (2008-05-15 12:00)

15 [мая]

Обещался быть у М[ихайла] С[еменовича] в 7-мь часов утра и проспал до 10-ти. Хорош приятель.
Ушел в Эрмитаж и работал до трех часов. Вечером пошел до Семена и не застал дома.

[1]

[2]

1. http://picasaweb.google.com.ua/litopys/invaWB/photo#5200524161154530050

2. http://blogs.yandex.ru/button/?id=2639178&type=small
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2.5.49 Про пана Горкушу (2008-05-15 18:00)

27 грудня 1846 р.

...В Шевченке я нашел большую перемену. Он сделался образованнее и солиднее. Поездки его

по Малороссии обогатили его ум множеством весьма важных замечаний. Он, между прочим,
смотрит на панов так, как должно на них смотреть.
Вчера он рассказал презабавную характеристику переяславского помещика, у которого он был в

гостях. Помещик этот так изображает свою молодость:
{ [1]Про пана Горкушу Запис П.О. Куліша }

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev404.htm#zap2

2.5.50 СТАТУТ КИРИЛО-МЕФОДІЇВСЬКОГО ТОВАРИСТВА. 1845 р. кінець —
1846 р. (2008-05-16 06:00)

Устав Славянского общества св. Кирилла и Мефодия

Главные идеи

1. Принимаем, что духовное и политическое соединение славян есть истинное их назначение,
к которому они должны стремиться.
2. Принимаем, что при соединении каждое славянское племя должно иметь свою

самостоятельность, а такими племенами признаем: южно-руссов, северно-руссов с белоруссами,
поляков, чехов с [сло]венцами, лужичан, иллиро-сербов с хурутанами и болгар.
3. Принимаем, что каждое племя должно иметь правление народное и соблюдать совершенное

равенство сограждан по их рождению, христианским вероисповеданиям и состоянию.
4. Принимаем, что правление, законодательство, право собственности и просвещение у всех

славян должны основываться на св[ятой] религии господа нашего Иисуса Христа.
5. Принимаем, что при таком равенстве образованность и чистая нравственность должны служить

условием участия в правлении.
6. Принимаем, что должен существовать общий Славянский собор из представителей всех

пле[мен].

Главные правила общества

1. Установляем общество с целью распространения вышеизложенных идей преимущественно

посредством воспитания юношества, литературы и умножения числа членов общества. Общество
именует своими покровителями святых просветителей славянства Кирилла и Мефодия и

принимает своим знаком кольцо или икону с именами или изображением сих святых.
2. Каждый член общества, поступая, произносит присягу употреблять дарования, труды,
состояние, общественные свои связи для целей общества, и ежели бы какой член потерпел гонение

и даже мучения за принятые обществом идеи, то, по данной присяге, он не выдает никого из

членов, своих собратий.
3. В случае член попадет в руки врагов и оставит в нужде семейство, общество помогает ему.
4. Каждый член общества может принять нового члена общества без необходимости сообщать

ему об именах прочих членов.
5. В члены принимаются славяне всех племен и всех званий.
6. Совершенное равенство должно господствовать между членами.
7. Так как в настоящее время славянские племена исповедуют различные вероисповедания и

имеют предубеждение друг против друга, то общество будет стараться об уничтожении всякой

письменной и религиозной вражды между ими и распространять идею о возможности примирения
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разногласий в христианских церквях.
8. Общество будет стараться заранее об искоренении рабства и всякого унижения низших классов,
равным образом и о повсеместном распространении грамотности.
9. Как все общество в совокупности, так и каждый член должны свои действия соображать с

евангельскими правилами любви, кротости и терпения; правило же: «Цель освящает средство»
общество признает безбожным.
10. Несколько членов общества, находясь в 1 одном известном месте, могут иметь свои собрания
и постановлять частные правила для своих действий, но дабы они не противоречили главным

идеям и правилам общества. 11. Никто из членов не должен объявлять о существовании и

составе общества тем, которые не вступают или [не] подают надежды вступить в него. Помітка:
Найдено в бумагах Гулака, а писано рукою Белозерского. Ч. II. арк. 180 — 181. Автограф. Ч. I,
арк. 3 — 5. Копія. Опубл.: Русский архив. — 1893. — № 7. — С. 339 — 401; Киевская старина. —
1906. —№ 2. — С. 138 — 140. Былое. — 1906. —№ 2. — С. 66 — 67. 1 Закреслено: «различных».
Кирило-Мефодіївське товариство: У 3 т. — К.: Наук. думка. 1990. — Т. 1. — [1]С. 150-152.

1. http://litopys.org.ua/rizne/kmt01.htm#st144

2.5.51 16 травня 1858 року (2008-05-16 12:00)

16 [мая]

Не умывшись, поехал к М[ихайлу] С[еменовичу], но он уже исчез. С горя зашел к Курочкину

— спит. Зашел к Энгельгардту — в ванне. Пошел к меднику, взял доску и на авось зашел к

землячке М[арье] С[тепановне], застал дома. Наболтавшись досыта, провел ее к Градовичам

и пошел домой. Вечером восхищался пением милочки Гринберг; с Сошальским и Семеном в

восторге заехали ужинать к Борелю и погасили свои восторги у Адольфины. Цинизм!

16 травня

...зашел к землячке М[арье] С[тепановне]... — М. С. Кржисевич.

Варіанти:
восхищался пением милочки Гринберг; с Сошальским / восхищался пением милочки Гринберг и

2.5.52 (2008-05-16 17:00)

Сьогодні завершується голосування на телеканалі «Інтер»: http://greatukrainians.com.ua/voting

Шевченко Тарас (1814 — 1861)
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Тарас Шевченко належить до найвидатніших особистостей України,
вважається основоположником сучасної української мови. Вартість

дзвінка зі стаціонарного телефону: 0,40 грн. з ПДВ (тільки для

повнолітніх). Вартість SMS: 1 грн. 8-900-451-10-09
9 на номер 10310

Додаток 17.V.2008: Шевченко посів четверте місце з підтримкою 9,3 %. Ось так...

2.5.53 Рапорт Шевченка. 31 грудня 1846 р. (2008-05-17 06:00)

10. ЛИСТ ДО КИЇВСЬКОГО, ПОДІЛЬСЬКОГО І ВОЛИНСЬКОГО ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРА
Д. Г. БІБІКОВА. 31 грудня 1846. Київ

Его высокопревосходительству

господину киевскому военному, подольскому
и волынскому генерал-губернатору
Художника Шевченко

Рапорт

Честь имею почтеннейше представить при сем Вашему высокопревосходительству шнуровую

тетрадь о расходе отпущенных мне денег при исполнении возложенного на меня поручения и

значущиеся по оной остаточные деньги тридцать четыре рубли шестьдесят девять копеек.

Художник Т. Шевченко

31 декабря 1846

Примітки

Подається за оригіналом (НМТШ, № а-53, арк. 37). Рукопис невідомої особи з власноручним

підписом Шевченка: «Художник Т. Шевченко».
На документі рукою губернського секретаря написано: «Серебр[ом] 34 р. 69 к. приня[л] губернский
секрет[арь] Крамарен[ко]».
Вперше надруковано в збірнику: Пам’яті Т. Г. Шевченка. — С. 576.
Вперше введено до зібрання творів у виданні: Шевченко Т. Повне зібр. творів: У 10 т. — К., 1957.
— Т. 6. — С. 240.
У дорученні київського, подільського і волинського генерал-губернатора Д. Г. Бібікова скарбнику
Крамаренку перевірити шнуровий зошит Шевченка з записами його витрат під час відрядження

на Київщину, Волинь та Поділля вказується: «...означенные остаточные деньги записать в приход
по книге сумм на посылку нарочных и эстафет, из коих помянутые 150 р. были отпущены» (Тарас
Шевченко. Документи та матеріали до біографії. — С. 85).
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№ 188. 1846 р., грудня 31. Рапорт, поданий Т. Г. Шевченком на ім’я київського, подільського і

волинського генерал-губернатора Д. Г. Бібікова про витрати під час відрядження на Київщину,
Волинь та Поділля за дорученням археографічної комісії

2.5.54 17 травня 1858 року (2008-05-17 12:00)

17 [мая]

Из приюта Адольфины в 7 часов утра отправился к М[ихайлу] С[еменовичу], застал еще в халате.
Наговорились и уговорилися обедать у К. Д. Кавелина, что и исполнили в 4 часа. Вечером был у

Семена и не застал дома. Гульвиса!

Варіанти:
Из приюта Адольфины / О[т]

2.5.55 Доручення перевірити витрати Шевченка. 31 грудня 1846 р. (2008-05-17 18:00)

№ 189. 1846 р., грудня 31. Доручення київського, подільського і волинського генерал-губернатора
Д. Г. Бібікова казначею Крамаренку перевірити шнуровий зошит Т. Г. Шевченка з записами його

витрат під час відрядження на Київщину, Волинь та Поділля

№ 10495
31 декабря 1846

Г[осподину] казначею Крамаренке

Препровождая при сем представленную художником Шевченко шнуровую тетрадь о расходе

отпущенных ему по предписанию моему от 21 сентября за № 782 150 р. сер[ебром] и остаточные
34 р. 69 к., сер[ебром], предписываю вам тетрадь проверить, а означенные остаточные деньги

записать в приход по книге сумм на посылку нарочных и эстафет, из коих помянутые 150 р. были
отпущены.

ДМШ, А-53, арк. 38. Відпуск.

2.5.56 Лист С. Танського до Т. Шевченка про пересилку грошей. 8 січня 1847 р.
(2008-05-18 06:00)

1847

№ 190. 1847 р., січня 8. Лист правителя канцелярії чернігівського, полтавського і харківського

генерал-губернатора С. Ф. Танського до Т. Г. Шевченка про пересилку грошей на естампи

«Живописной Украины»

1217



8 генваря 1847
№ 11

Г[осподину] классному художнику, состоящему
при императорской Академии художеств Шевченку

Канцелярия чернигов[ского], полт[авского] и харьковского генерал-губернатора, препровождая при
сем к вам 104 р. 59 коп. сер[ебром] за вычетом из них в пользу почт, покорнейше просит Вас

выслать на имя ея 35 экз. издаваемых Вами эстампов под названием «Живописная Украина» и
предварительно уведомить о получении сих денег.

Подпис[ал] правитель канц[елярии] С. Танский
Верно: секретарь [підпис }

ДМШ, А-58, спр. 17І/4088, арк. 56. Відпуск.
На документі напис: «Адресовать в г. Киев, к г. художникуШевченку, в Киевской Археологической
комиссии» та «9.7.64 / 1848».

2.5.57 18 травня 1858 року (неділя) (2008-05-18 12:00)

18 [мая]

Очаровательная Александра Ивановна Артемовская сегодня именинница. М. Лазаревский купил
для нее роскошный букет цветов, а я отнес ей и преподнес. И я в барышах, и она не вправе сказать,
что я поздравил ее с пустыми руками. И вежливо, и дешево.
Отобедав у именинницы, я с Лазаревским вскоре отправились к графине Н[астасье] И[вановне] и
нашли там М. С. Щепкина. Великий друг мой по просьбе графини прочитал монолог «Скупого
рыцаря» Пушкина, «Фейерверк» и рассказ охотника из комедии Ильина. И прочитал так, что
слушатели видели перед собою юношу пламенного, а не 70-летнего старикаЩепкина. Гениальный
актер и удивительный старик. По обещанию и я с горем пополам прочитал им свои [1]«Неофиты».
Не знаю, насколько они меня поняли. По крайней мере, внимательно слушали.

18 травня

... «Фейерверк» и рассказ охотника из комедии Ильина. — М. С. Щепкін прочитав монолог

відкупщика Вєдьоркіна з комедії Ф. Ф. Кокошкіна «Воспитание, или Вот приданое» та розповідь
мисливця Горлопанова з комедії «Женихи, или Век живи, век учись». Автор комедії не М. І.
Ільїн, а Ф. Ф. Іванов.

Варіанти:
купил для нее роскошный букет / купил для нее бук[ет]

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev2109.htm
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2.5.58 Лист про призначення Шевченка на посаду вчителя малювання. 9 січня 1847 р.
(2008-05-18 18:00)

№ 191. 1847 р., січня 9. Лист віце-директора департаменту народної освіти О. О. Берте

попечителю Київського учбового округу О. С. Траскіну з приводу прохання Т. Г. Шевченка

про призначення його на посаду вчителя малювання у Київському університеті

Господину попечителю

Киевского учебного округа

9 января 1847 года

Департамент народного просвещения, по приказанию г[осподина] министра, имеет честь

препроводить на усмотрение вашего превосходительства доставленное его сиятельству

г[осподином] киевским военным, подольским и волынским генерал-губернатором прошение

художника Тараса Шевченка, об определении его учителем рисования при университете св.
Владимира.

Вице-директор А. Берте
Начальник отделения Кисловский

ІЛ, ф. 1, № 381, арк. 1. Оригінал.
На документі напис О. С. Траскіна: «Отвечать, что я на счет Шевченки вошел с представлением

министру и возвратить прошение. 17 ген[варя]. Нужное».

2.5.59 Книги буття українського народу (2008-05-19 06:00)

27 грудня 1846 р.

{ [1]Книги буття українського народу }

[...] І пропала Україна. Але так здається.
Не пропала вона, бо вона знати не хотіла ні царя, ні пихи, а хоч і був цар, та чужий,
і хоч були пани, та чужі; а хоч з української крові були ті виродки, одначе не псовали
своїми губами мерзенними української мови і самі себе не називали українцями, а істий
українець, хоч був він простого, хоч панського роду, тепер повинен не любити ні царя,
ні пана, а повинен любити і пам’ятовати єдиного бога Іісуса Христа, царя і пана над

небом і землею. Так воно було прежде, так і тепер зосталось. [2][...]

1. http://litopys.org.ua/rizne/kmt02.htm

2. http://litopys.org.ua/rizne/kmt02.htm

2.5.60 19 травня 1858 року (2008-05-19 12:00)

19 [мая]

В 12 часов проводил моего великого друга М. С. Щепкина на Московскую железную дорогу. На
Михайловском театре смотрел Садовского в роли Расплюева («Свадьба Кречинского»). После

Щепкина я не знаю лучшего комика. Самойлов далеко уступает Садовскому. Г. Снеткова 2[-я]
просто кукла. Как бы хороша была в этой роли моя незабвенная Пиунова.
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19 травня

На Михайловском театре... — Мовиться про петербурзький театр, збудований у 1831 — 1833 рр.
архітектором О. П. Брюлловим; використовувався переважно як концертний зал чи приміщення

для гастрольних вистав зарубіжних труп. Мав, проте, і свою трупу. Тепер у цьому приміщенні,
капітально перебудованому ще за життя Шевченка, працює академічний Малий оперний театр.
...смотрел Садовского в роли Расплюева... — Садовський Пров Михайлович (1818 — 1872) —
російський драматичний актор. З 1839 р. грав у московському Малому театрі. Талант П. М.
Садовського з особливою силою розкрився у п’єсах О. М. Островського, які зайняли центральне

місце в творчій біографії актора. Він же став першим виконавцем на сцені Малого театру ролі

Розплюєва у «Весіллі Кречинського», комедії російського письменника О. В. Сухово-Кобиліна
(1817 — 1903).
Самойлов Василь Васильович (1813 — 1887) — російський драматичний актор. У 1835 — 1875 рр.
грав у петербурзькому Александринському театрі.
Г. Снеткова 2[-я]... — Снєткова Фанні (Федосія) Олександрівна (1838 — 1929) — російська

драматична актриса. З 1858 р. — актриса Михайлівського театру.

2.5.61 Відозва «Брати українці!» (2008-05-19 18:00)

ВІДОЗВА «БРАТИ УКРАЇНЦІ», НАПИСАНА М. І. КОСТОМАРОВИМ, ВИЛУЧЕНА У М. І.
ГУЛАКА ПІД ЧАС ОБШУКУ В ОЛЕКСІЇВСЬКОМУ РАВЕЛІНІ 2 КВІТНЯ 1847 р. 1845 р. кінець
— 1846 р.

Брати українці! 492 От сю розказу полагаючи перед ваші очі, даєм вам уважити, чи добре воно

так буде. 1. Ми приймаємо, що усі слов’яне повинні з собою поєднатися. 2. Але так, щоб кожен
народ зкомпонував свою Реч Посполиту і управлявся несмісимо з другими, так, щоб кожен народ
мав свій язик, свою літературу і свою справу 493 общественну. Такії народи по нашому: москалі,
українці, поляки, чехи, словаки, хорутани, іллір[о]-серби і болгари. 3. Щоб був один сейм або рада

слов’янська, де б сходились депутати оду всіх Речей Посполитих і там розважали б і порішали

такі діла, котрі б належали до цілого союза слов’янського. 4. Щоб в кожній Речі Посполитій був

свій правитель, вибраний на года, і над цілим союзом був би правитель, вибраний на года. 5.
Щоб в кожній Речі Посполитій була посполита рівність і свобода і станів не було ов[с]і 494. 6.
Щоб приймано депутатами і урядниками не по роду, не по достатку, а по розуму і просвіщенності
народним вибором. 7. До того, щоб віра христова була основою закону, і общественної справи в

цілому союзі і в кожній Речі Посполитой. Отсе вам, братіє українці обох сторон Дніпра, подаєм
на увагу, прочитайте пильно і нехай кожен думає, як до сього дійти, і як би лучше воно було.
Як багато голов, то багато розумів, кажуть. Коли ви об сім станете думати, то в той час, як
прийде пора говорити об сім, вам господь бог дарує смисл і уразумєніе. Братья украинцы! Это
рассуждение предлагаем вам перед глаза и даем на размышление: хорошо ли так будет, как эти

пункты скажут. Мы принимаем, что все славяне должны между собою соединиться. Но так, чтоб
каждый народ составлял особенную Речь Посполитую и управлялся не слитно с другими; так, чтоб
каждый народ имел свой язык, свою литературу, свое общественное устройство. Такими народами
признаем: великороссиян, украинцев, поляков, чехов, лужичан, хорутан, иллиро-сербов и болгар.
Чтоб существовал сейм или славянское собрание, где бы сходились депутаты от всех республик

славянских и там рассуждали бы и решали дела, которые относятся ко всему союзу славянскому.
Чтоб в каждой республике был правитель, избранный на время, и над целым союзом был такой же

правитель, выбранный на время. Чтоб в каждой республике было всеобщее равенство и свобода и

1220



никакого различия сословий. Чтоб депутатами и чиновниками делали не по происхождению и по

имуществу, а по уму и образованности народным выбором. Чтоб вера христова была основанием
законодательства и общественного порядка в целом союзе и в каждой республике. Вот братья

украинцы, жители Украины обоих сторон Днепра, мы даем вам это размышление; прочитайте со
вниманием и пусть каждый думает, как достигнуть этого, и как бы лучше сделать. Много голов,
много умов, — говорит пословица. Если вы об этом станете прилежно думать, то когда придет
пора вам заговорить об этом, господь дарует вам смысл и уразумение.

Ч. II, арк. 192. Автограф М. І. Костомарова 495. Опубл.:
Наше минуле. — 1918. — № 1. — С 36 — 37, укр. мовою. Былое. — 1906. — № 2. С. 67 —
68, рос. мовою. Кирило-Мефодіївське товариство: У 3 т. — К.: Наук. думка. 1990. — Т. 1. —
[1]С.170-172. 492 Див. т. 2, док. № 36, п. 50. 493 Закреслено: «гражд». 494 Закреслено: «подаємо на
ува». 495 Список М. І. Гулака, ч. II, арк. 107 — 108 та копія III відділу, ч. 1, арк. 99 зв. автентичні
з опублікованим.

1. http://litopys.org.ua/rizne/kmt01.htm#st146

2.5.62 Відозва «Братья великороссияне и поляки!» (2008-05-20 06:00)

ВІДОЗВА «БРАТЬЯ ВЕЛИКОРОССИЯНЕ И ПОЛЯКИ», ВИЛУЧЕНА У М. І. ГУЛАКА ПІД

ЧАС ОБШУКУ 2 КВІТНЯ 1847 р. 1845 р. кінець — 1846 р.

Братья великороссияне и поляки! 496 Сие глаголит к вам Украина, нищая сестра ваша, которую вы

распяли и растерзали и которая не помнит зла и соболезнует о ваших бедствиях и готова проливать

кровь детей своих за вашу свободу. Прочитайте послание это братское, обсудите важное дело

вашего общего спасения, восстаньте от сна и дремоты, истребите в сердцах ваших безрассудную
ненависть друг к другу, возженную царями и господами, на общую погибель вашей свободы,
устыдитесь ярма, которое тяготит ваши плечи, устыдитесь собственной своей испорченности,
предайте проклятию святотатственные имена земного царя и земного господина, изгоните из

умов ваших дух неверия, занесенный от племен немецких и романских, и дух закоснелости,
вдохнутый татарами, облекитесь в свойственную славянам любовь к человечеству, вспомните
также о братьях ваших, томящихся и в шелковых цепях немецких и в когтях турецких, и да будет
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целью жизни и деятельности каждого из вас: славянский союз, всеобщее равенство, братство, мир
и любовь, господа нашего Иисуса Христа. Аминь.

Ч. II, арк. 192. Автограф М. I. Костомарова 497. Опубл.:
Былое. — 1906. — № 2. — С. 68. Кирило-Мефодіївське товариство: У 3 т. — К.: Наук. думка.
1990. — Т. 1. — [1]С. 172. 496 Див. т. 2, док. № 36. 497 Список М. І. Гулака, ч. II, арк. 108 та

копія III відділу, ч. І, арк. 100 зв. автентичні з опублікованим.

1. http://litopys.org.ua/rizne/kmt01.htm#st147

2.5.63 20 травня 1858 року (2008-05-20 12:00)

20 [мая]

До трех часов работал в Эрмитаже. Обедал у моих старых друзей Уваровых. Сергей Уваров,
веселейший толстяк на свете, сказал следующий экспромт разносчику апельсинов:

Напрасно, разносчик, в окно ты глядишь

Под бременем тягостной ноши.
Напрасно ты голосом звонким кричишь:
«Лемоны, пельцыны хороши!»
Не обольщай меня мечтой

Плодов привозных из чужбины,
Нет, душу полную какой-то пустотой
Не соблазнят златые апельсины.
Я отжил жизнь свою давно,
И все души моей желанья

Сосредоточивши в одно

Разоблаченно[е] от счастья ожиданье.
Напрасно, разносчик, в окно ты глядишь...

Вечером был у Семена, и милейшая Александра Ивановна играла лучшие места из «Трубадура».
Очаровательно играла.
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Повернувся я з Сибірі,
Та не маю долі,
Хоч, здається, не в кайданах,
Та не маю волі.

Слідять мене злії люди

День, час і годину, —
Прийде туга до серденька,
То ледве не згину.

Комісари, ісправники
За мною ганяють;
Більше вони людей вбили,
Чим я грошей маю.

Зовуть мене розбойником,
Кажуть, що вбиваю, —
Я нікого не вбив іще,
Бо сам душу маю.

Возьму гроші в багатого,
Убогому даю,
І так людей поділивши,
Сам гріха не маю.

Маю жінку, маю діток,
Однак їх не бачу;
Як згадаю про їх долю,
То гірко заплачу.

Треба мені в лісі жити,
Треба стерегтися,
Хоть, здається, світ широкий,
Та ніде подіться.

[Писал Ив. Мих. Лазаревский]

Сочинение этой весьма немудрой песни приписывают самому Кармелюку. Клевещут на славного
лыцаря. Это рукоделье мизерного Падуры.

20 травня

Напрасно, разносчик, в окно ты глядишь... — Пародійний вірш «Элегия» без підпису друкувався
в газеті «Северный Меркурий» (1830. — № 60); пізніше він став основою жартівливого романсу,
що був особливо популярним у купецькому середовищі.
...лучшие места из «Трубадура». — З опери Дж. Верді (1813 — 1901).
Кармелюк Устим (1787 — 1835) — уславлений у піснях і легендах керівник антикріпосницької

боротьби селян на Поділлі першої половини XIX ст. Пісня записана рукою І. М. Лазаревського.
...рукоделье мизерного Падуры. — Падура Тимко (1801 — 1871) — польський і український поет,
один з представників так званої «української школи» в польській поезії. Серед творів Т. Падури
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цієї пісні нема. Її автором, очевидно, був кременецький канонік Ян Комарницький. Він «сочинял
песни, из которых наиболее известной стала народу и распространялась во многих вариантах песня
о разбойнике Кармелюке» (Русов А. Торбанисты Грегор, Каэтан и Франц Видорты // Киевская

старина. — 1892. — № 3. — С. 372). [Див. [1]Фома Падура. Критичний нарис.]

Варіанти:
играла лучшие места / играла н[ам?]

[2]

1. http://litopys.org.ua/rizne/star11.htm

2. http://picasaweb.google.com.ua/izbornyk/518571861/photo#5175083853007490642

2.5.64 Лист П. Куліша до Петра Плєтньова. 29 грудня 1846 р. Київ (2008-05-21 06:00)

Киев. 1846, дек[абря] 29, воскр[есенье].
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Биржи в Киеве расположены глупейшим образом, так что от одного сборища извощиков до

другого версты полторы. При гористом местоположении и при дурном устройстве тротуаров

это в высшей степени неудобно. Вышедши из одного дома и идучи до биржи, я вспотел и

простудился так сильно, что вот уже трое суток кашляю и никуда не выхожу. К счастью, я живу
у людей 1, которые обо мне заботятся с таким усердием, как жиды о проезжем архи-раввине.
Киевская знать, как, напр[имер], Фундуклей и Писарев, приняла меня с особенным вниманием,
даже университетские профессоры здешние переменили обо мне своё мнение и, как я слышал,
отзываются обо мне с уважением. Так чародейски действует на провинцию слово Петербург.
В здешней молодёжи, окончившей университет, я нашёл страшное волнение умов и готовность

на самые эфемерные затеи. Они думали, что я не только приму участие в их предприятиях,
но сделаюсь даже главою их литературной корпорации. С этим намерением они собрались

у одного моего знакомого, где я обещал быть на вечере. Я увидел себя посреди задумчивых

лиц, потупленных лбов и нахмуренных бровей. Я внутренне смеялся и досадовал. Холодность

моих суждений поразила их, и они, кажется, сочли меня столичным эгоистом 2. Но Кастомаров и
Шевченко по-прежнему ко мне привязаны. ВШевченке я нашёл большую перемену 3. Он сделался
образованнее и солиднее. Поездки его по Малороссии обогатили его ум множеством весьма

важных замечаний. Он, между прочим, смотрит на панов так, как должно на них смотреть. Вчера
он рассказывал [1]презабавную характеристику одного Переяславского помещика [Було: пана], у
которого он был в гостях. — Помещик этот так изображает свою молодость. «Вообразите себе
обширное зало; посреди зала стоит руаль; за руалем сидит прелестнейшая блонды�на; возле
блондыни подушка; на подушке вышит зверь-барс; на этого вышитого барса склонил безбоязненно
голову прелестнейший брунет. Вы думаете, кто это? Это я!» — А вот картина домашнего быта

пана Горкуши 4 (так его фамилия). «Малчик! поди достань мне в кладовой табаку, да не того,
что висит под сволоком в бурдюжку (род мешка), а того, что стоит в углу за сундуком в зелёной

бутылке; да пускай пани возмёт ложечку или две чайной воды, смотря по количеству, да и разотрёт
табак, да не твоими погаными пальцами, а сама пусть разотрёт, да пускай найдёт пани кабатырку,
да не ту, що панночка в жёлтом платьи и в шляпке намалёвана, а ту, що [Було: что] пастушок с

овечкою лежит, що пани купила в Лубнах на ярмарку, как ездила с аптекаршею. Да подать мне
сюртук, не серый, а драдидамовый синий, в котором я губернатора встречал, да панталоны подать

жёлтые и красный кашемировый жилет. Да ещё пускай пани достанет чистый носовой платок; да
когда будет давать платок, то пускай помнёт его в руках, чтоб носа не поцарапать». В дороге пан

Горкуша тоже держит себя сообразно помещицкому своему достоинству. «Когда ездила моя жена
в Киев, то, известно, коляска у нас хорошая, кони добрые, орловские, и кучер в армяке; воротник
обшит кожею, чтоб бородою сукна не тёр. Я велел рессоры подпереть подставками, бо то 80
вёрст, но всё-таки видно, кто едет! Правда, пани моя не вытерпела и велела выбросить подставку
под тем боком, где сама сидит. Ну, приехала в Лавру, известно, видят монахи, что приехала

помещица, так едва не задушили! Вот малчик при том был. Малчик!» На этот зов является

оборванный лакей. «Вот он там был, не даст збрехать. Пошёл вон, дурак! — Потом, после обеда
поехала она на Подол в пушные лавки. Там купцы завели в такую темноту, что ничего не видать.
Где ни лапнёт рукою, то всё зверь! Ну, если б это я был, так я бы не испугался; хоть и зверь, да
уже не живой; а то ведь дама! А потом ещё нужно было купить маслин. А маслины славная вещь!
Уже для этого не пожалейте дров, да велите истопить печь добре; да возьмите новый горшок и

положите шар (слой) капусты, а шар маслин, шар капусты, а шар маслин, а потом шар вьюнов,
а сверху опять капусты да и поставьте в печь, так маслины додадут соку, а вьюны вкусу. И это

надобно есть со свежею ситницею. А у меня ситницы пекут славно. Явдоха Паламари�вна у

меня печёт. Малчик! позвать Явдоху Паламаривну!» Мальчик бежит на другой конец деревни и

призводит пекарку. «Ведь ты печёшь у меня ситницы?» — Я, паночку! «Да, вот она печёт у меня
ситницы. Пошла вон, дура!» И проч. и пр. и пр. П. Кулеш P. S. Один украинец купил на ярмарке
новые чóботы и отправился в них домой, но когда прилёг [Було: лёг] на дороге соснуть, солдаты
стащили с него чоботы. Между тем начали разъезжаться с ярмарки земляки, и один, разбудивши
его, сказал: «Убери с дороги ноги, а то переедут». Но тот посмотрел на свои ноги и отвечал:
«Се не мои: мои в чобóтях!»5. Недели через две явится к Вам молодой человек благородной

наружности, Гулак, кандидат Дерптского университета. Он воспитан одним учёным немцем, знает
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основательно греческий, латинский, немецкий, французский и английский языки, и одарён нежною
и глубокою душою 6. Я очень обрадовался поездке его в Петербург, потому что в нём доставлю

Вам отличного гостя. В нём один только недостаток — излишняя скромность, которая даже речь
его делает тихою и невыразительною. Он будет держать экзамен на магистра юридических наук

и желает сперва найти место старшего учителя, а потом адъюнкта в университете. Он же притом
хороший археолог и желал бы служить при Археологической комиссии. Одним словом— да будет

ему по его достоинствам, а он соединяет в себе достоинств более, нежели кто-нибудь из известных
мне молодых людей. Примітки Подається за автографом: ВР ІРЛІ. —Ф. 234. —Оп. 3. —Од. зб.
357. Арк. 47ˆ9 зв. Помітка про отримання: «П[олучил] 7 янв[аря] 1847». Частково опубліковано:
О. Дорошкевич. Шевченко в приватному листуванні // ЗІФВ / УАН. — К., 1926. — Кн. VII/VIII.
— С 371-372, 373-374. Повністю друкується вперше. 1. Куліш мешкав у Юскевичів-Красковськх.
2. Тут ідеться про збори кирило-методіївців. Про одні з таких зборів, які відбулися наприкінці

1846 року, згадував у автобіографії Костомаров: «В первый день Рождества мы сошлись с ним

(Миколою Савичем. — Ред.) у Гулака на Старом Городе в доме Андреевской церкви. Кроме

него гостем Гулака был Шевченко. Разговоры коснулись славянской идеи; естественно выплыла
на сцену заветная наша мысль о будущей федерации славянского племени. Мы разговаривали не

стесняясь и не подозревая, чтобы наши речи кто-нибудь слушал за стеной с целью перетолковать

их в дурную сторону, а между тем так и было. У того же священника квартировал студент по

фамилии Петров; он слушал нашу беседу [...]» (Н. И. Костомаров. Исторические произведения.
[2]Автобиография. — К., 1989. — С. 479). На допиті Костомаров також свідчив, що у грудні він
разом із Кулішем, Шевченком та Гулаком обговорював думку Марковича видавати журнал для

простолюду українською мовою: «Поводом к этому были ещё два или три собрания, одно — у

меня, другое — у Гулака и третье — на квартире Кулиша (в будинку Юскевича-Красковськоо. —
Ред.)» (КМТ, т. 1, с. 277). Ясно, що свідчення Костомарова лише частково розкривають зміст

розмов, які тоді велися. В «Історичньому оповіданні» (а також у своїх спогадах про Костомарова)
Куліш відмежував себе від створення та діяльности братства (пор. коментований фрагмент). Він
твердив, що, приїхавши до Києва, «дочувсь глухо», що його «о Христі браттє зорганизувалось у

якесь товариство Кирила та Мефодія, скомпонувало собі статут і навіть має свою цеху — з литого

заліза персні, на котрих сяють літери К. М.». Приступивши до Василя Білозерського з «короткими
гужами: чи сьому ж бо таки правда?», він начебто отримав відповідь, «що се була в них, на якийся
час, хлоп’яча забавка, та вони, схаменувшись, той статут давно спалили, а персні позакидали в

воду» (П. Куліш. Хуторна поезія. — Л., 1882. — С 27). За тим-таки спогадом, Куліша (і Шевченка)
не прийняли до братства, щоб не наражати їх на небезпеку, — вони й без того працювали «для
слов’янської і вкраїнської свободи» (Там само). 3. Куліш востаннє зустрічався з Шевченком понад

півтора року тому: після 23 квітня — у травні 1845 року, коли той побував у Києві. Враження, що
його справив Шевченко наприкінці грудня 1846 року, Куліш згодом у своїх спогадах передав так:
«Сам Шевченко зробивсь не тим, яким я його покинув, їдучи з України. Се вже був не кобзар, а
національний пророк. Восторженому щастєм, наукою і поезією, мені здавалось, мовби перед нами
сталося те, чого дознав на собі ветхозавітний посел Господень [...]». І далі наголосив: «Для мене
ж сяєво духа його було чимся надприроднім» (П. Куліш. Хуторна поезія. — Л., 1882. — С 15). 4.
Особу не встановлено. На думку Олександра Дорошкевича, «це, очевидно, псевдонім: такого

серед переяславського панства не було»; він припускав, що, можливо, йшлося про поміщиків

Степана Самойлова (с. В’юнище), Платона Лукашевича (с. Березань) або Аркадія Родзянка (с.
Великий Поділ) (О. Дорошкевич. Шевченко в приватному листуванні // ЗІФВ / УАН. — К., 1926.
— Кн. VII/VIII. — С 374). 5. Цей анекдот в Україні був доволі поширений. Так, його розповіли
того ж 1846 року Поґодіну, коли той переїжджав Україну, повертаючись із закордонної подорожі
(див.: Барсуков, кн. VIII, с. 437). Степан Руданський використав його в гуморесці «Не мої ноги».
6. Микола Гулак ніколи не відвідував гімназії. З 1834 року його приватно навчав В. Лінденберґ,
який викладав своєму учневі, крім звичайних предметів, давньогрецьку, латинську, французьку й
німецьку мови. У червні 1837 року він помістив Гулака в приватний пансіон Карла Раупаха, лектора
італійської мови у Дерптському університеті. 18 липня 1838 р. Раупах видав Гулакові шкільне

свідоцтво, на підставі якого юнака було зараховано до Дерптського університету на юридичний

факультет. Після його закінчення Гулак в 1843 році захистив дисертацію «Versuch einer Dartsellung
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des Fremdenrechts nach französischem, preussischem, oesterreichischem und russischem Rechte», яка
здобула найвищі оцінки рецензентів. 20 липня 1844 р. його затверджено в ступені кандидата прав
(Е. Бобров. Из истории русской литературы и просвещения в XIX столетии. — Варшава, 1909.-С.
22-28). За вид: Пантелеймон Куліш. Повне зібрання творів. Листи. К.: Критика, 2005. — Т. I:
1841-1850 / Упоряд., комент. Олесь Федорук; підгот. текстів Олесь Федорук, Наталья Хохлова;
відп. ред. Степан Захаркін. — С. 137-139, 469-470.

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev404.htm

2. http://litopys.org.ua/kostomar/kos.htm

2.5.65 Лист О. Траскіна С. Уварову про кандидатів на посаду вчителя малювання. 10
січня 1847 р. (2008-05-21 15:00)

№ 192. 1847 р., січня 10. Лист попечителя Київського учбового округу О. С. Траскіна міністру

народної освіти С. С. Уварову про кандидатів на посаду вчителя малювання в Київському

університеті, серед яких був і Т. Г. Шевченко

Его сиятельству

господину министру народного просвещения

10 января 1847 года

Находящийся в Лондоне академик Габерцетель узнавши, что в университете св. Владимира

открывается вакансия учителя рисования, прислал ко мне просьбу об определении его к той

должности, представив при том многие одобрительные отзывы о своих трудах по части живописи.
Эту просьбу Габерцетеля, на основании § 81 общего устава университетов я передавал в совет

университета св. Владимира и требовал его заключения, кому из имеющихся в виде кандидатов
совет полагает представить должность учителя рисования в университете. В ответ на это Совет

университета донес мне, что еще в октябре месяце 1845 г. по случаю окончания 25 летней

службы бывшим учителем рисования Павловым вошел с прошением в совет об определении в эту

должность художник Шлейфер, которого по запросу ректора университета Академия художеств

рекомендовала достойным занятия этой должности и по таланту и по успехам, оказанным им

в рисовании и живописи, и что по сему совет университета, коего члены ознакомившись с

трудами Шлейфер а, убедились в художественных его достоинствах, признает его достойным

занять открывшуюся вакансию учителя рисования при университете св. Владимира.
Так как художник коллежский регистратор Шлейфер служит учителем рисования при здешнем

Институте благородных девиц, то я сносился об нем с советом института, от которого получил

уведомление, что к определению Шлейфера в университет сверх настоящей его должности со

стороны совета института препятствий нет.
Уже по получении мною выше прописанного представления совета университета св. Владимира
мне подал просьбу об определении к той же должности неклассный художник Тарас Шевченко.
Кроме этих трех кандидатов на должность учителя рисования при университете св. Владимира

есть в виду художник Буяльский, о котором вследствие предписания вашего сиятельства от 31
октября за № 9789, я вместе с сим представляю особое донесение.
Имея в виду, что вопрос об определении Буяльского в должности учителя рисования при

университете св. Владимира находится в рассмотрении Министерства и потому не считая себя

вправе решить, кому предоставить это место из всех выше поименованных кандидатов, я долгом
счел представить это дело на благоусмотрение и разрешение вашего сиятельства.
При сем имею честь приложить отзывы о произведениях академика Габерцетеля, послужной
описок Шлейфера и свидетельство на звание художника Шевченко, документы же о

происхождении сего последнего имеют быть доставлены в департамент народного просвещения

из Академии художеств, в которой они ныне находятся.

ІЛ, ф. 1, № 392, арк. 1 — 2. Відпуск.
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На документі написи: «Отделение 1»; «стол 2»; «Об определении в Университет св. Владимира
учителя рисования».

2.5.66 2. ЛИСТ ДО О. М. БОДЯНСЬКОГО. 10 січня 1847. Борзна (2008-05-21 19:00)

Осип Максимович!
Сей панич суть предобрий і предорогий наш земляк; дак будьте ласкаві — приміте його так, як і
мене самого.

П. Куліш,
рука власна

1847, ст[ичня] 10.
Борзна

Істинно.
Т. Шевченко

На звороті:
Його високоблагородію Осипу Максимовичу Бодянському против арбатского съезжего дома, в
доме Дзюма, Дзыма albo coś podobnego. Узнать в лавке «Москвитянина» или на обертке «Чтений».
От П. Кулиша.

М. І. Гулак
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Примітки

Подається за автографом (ІЛ, ф. 99, № 72, арк. 43).
Вперше надруковано в журналі «Киевская старина» (1897. — № 10. — С. 35).
До зібрання творів вводиться вперше.
Лист написаний рукою П. О. Куліша. Шевченкові належить приписка «Істинно» та підпис «Т.
Шевченко». Про перебування Шевченка на Чернігівщині в січні — лютому 1847 р. див. його лист
до М. І. Костомарова від 1 лютого 1847 р.
Сей панич суть предобрий і предорогий наш земляк... — Ідеться про чиновника канцелярії

київського, подільського і волинського генерал-губернатора, вченого, згодом педагога Миколу

Івановича Гулака (1822 — 1899). Був одним із засновників Кирило-Мефодіївськог братства. 9
січня 1847 р. Шевченко з М. І. Гулаком, який мав намір перебратися до Петербурга, вирушили з
Києва (див.: Н[икандр] М[олчановский]. Памяти Н. И. Гулака// Киевская старина. — 1900. —№
2. — С. 267) і разом їхали до Борзни. Помітка О. М. Бодянського над текстом рекомендаційного

листа П. О. Куліша і Шевченка «Пол[учил] 16.1.47 четв[ерг]» свідчить, що шлях М. І. Гулака до
Петербурга проліг через Москву, де він зустрівся з адресатом.
Узнать в лавке «Москвитянина...» — «Москвитянин» — літературний журнал, що видавався у

Москві в 1841 — 1856 рр. Мав історичний відділ, в якому співробітничав і О. М. Бодянський.
...на обертке «Чтений». — «Чтения в Императорском обществе истории и древностей российских

при Московском университете» (1846 — 1848, 1858 — 1877) — видання Московського товариства

історії та старожитностей російських. О. М. Бодянський з 1845 р. був секретарем цього товариства

і редактором «Чтений».

2.5.67 Портрет Юлії Григорівни Сребдольської. Січень 1847 р. (2008-05-22 06:00)

[1]

Портрет Юлії Григорівни Сребдольської. Папір, олівець (25,8×19,7). [хут. Сороки]. [І] 1847.

1229



[2]

Справа внизу чорнилом підпис і дата автора: Т. Шевченко. 1847.
На звороті напис олівцем: Сребдольська, Борзенский уезд, хутор Сороки, Чернигов, губ.
Під час перебування на Чернігівщині в січні 1847 р. Шевченко неодноразово бував у поміщиків

Сребдольських на їх хуторі Сороки. Тут він виконав, за свідченням Білозерського, два портрети
Ю. Г. Сребдольської, з них відомий лише один (див. «Киевская старина», 1882, т. X, стор. 70 та

прим, до № 430).

Див. також:
http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7152.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev7152.htm
http://kobzar.univ.kiev.ua/draws/description/152.html
http://kobzar.info/kobzar/works/pictures/1847/05/20/720.html

1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/eWaDjSfUD_gc2hWZUgppTg?feat=embedwebsite

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7152.htm

2.5.68 Спогад В. М. Юзефовича (2008-05-22 12:00)

* *

В годы, предшествовавшие ссылке 1847 г., Шевченко вместе с Костомаровым и Кулишом был

желанным гостем в салоне М. В. Юзефовича 1 и в его кабинете помощника попечителя Киевского

учебного округа. Часто бывая здесь по приглашению, Шевченко познакомился и подружился с

Василием [лакеем М. В. Юзефовича]; и вот он стал посещать последнего, проводить с ним

в передней целые часы, немало шокируя этим «господ». Иногда, направляясь по приглашению

к последним, он в передней вступал в разговор с Василием; беседа затягивалась, и Шевченко
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слишком поздно являлся в гостиную. Об этом знакомстве Шевченко не забыл и во время

продолжительного невольного отсутствия: после возвращения из ссылки, он, будучи в Киеве,
ни разу не сделал визита Юзефовичу, но с Василием он возобновил знакомство, посетил его

и приглашал к себе. Воспоминания В. М. Юзефовича 2. В. Беренштам, Т. Г. Шевченко и

простолюдины, его знакомцы (из встреч и воспоминаний), «Киевская старина», 1900, февраль,
стор. 257. [Див. [1]переклад і [2]повний текст.] 1 Юзефович Михайло Володимирович (1802 —
1889) — помічник попечителя Київського учбового округу (1843 — 1858 рр.), голова Київської

археографічної комісії (з 1857 р.), колежський радник. Шевченко був знайомий з Юзефовичем

як співробітник археографічної комісії. Під час арешту членів Кирило-Мефодіївськог товариства

Юзефович вів себе як зрадник і провокатор. 2 Юзефович Володимир Михайлович (1841 — 1893)
— син М. В. Юзефовича. Чиновник при київському генерал-губернаторі, з 1881 р. член ради

головного управління в справах друку, тайний радник. У журналах друкував матеріали з історії

російської літератури.

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/spog25.htm

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/vosp25.htm

2.5.69 Лист О. Траскіна про призначення Шевченка. 24 січня 1847 р. (2008-05-22 18:00)

№ 193. 1847 р., січня 24. Лист попечителя Київського учбового округу О. С. Траскіна

до департаменту народної освіти з приводу призначення Т. Г. Шевченка на посаду вчителя

малювання Київського університету

В департамент народного просвещения

24 января 1847 года

Возвращая при сем препровожденное ко мне департаментом народного просвещения от 9
текущего января № 158 прошение художника Тараса Шевченка об определении его учителем

рисования при университете св. Владимира, имею честь уведомить департамент, что о кандидатах
на сию должность, а в том числе и о Шевченко, я уже [1]вошел с представлением к г[осподину]
министру народного просвещения от 10 текущего января за № 44.

ІЛ, ф. 1, № 393, арк. 1 — 2. Відпуск.
На документі напис: «С уведомлением в ответ на отношение департамента за№ 158 по предмету
определения художника Шевченка учителем рисования в университете св. Влади[мира]».

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/240298.html

2.5.70 Із спогадів М. Костомарова (2008-05-23 06:00)

* *

Не зная о готовившемся против нас подкопе, я имел намерение купить недалеко от Киева дачу

и, узнавши, что в местечке Броварах продается участок земли, десятин во сто, с господскою

усадьбою, отправился туда, пригласивши с собой Шевченка. Мы нашли в усадьбе, помещавшейся
в самом вышеозначенном местечке, двух пожилых барынь, из которых одна оказалась хозяйкою
и владелицею продаваемого участка. Мы провели там полдня до сумерек. Уголок этот мне

понравился и я тогда же сговорился в цене, но, не помню, по каким-то вопросам, возникавшим
из документов на владение, оказалось нужным отложить совершение купчей крепости до весны.
Возвращаясь назад в Киев, мы чуть было не утонули. Пустились мы напрямик по льду через

Днепр, а перед тем стояла продолжительная оттепель и лед местами стал покрываться водою.
Было темно, и мы, сбившись с дороги, попали было в полынью, но, к счастью, там была отмель и
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мы ограничились тем, что страшно обмокли, и прибыли домой, чуть двигаясь от холода. Только
молодость и привычка к воздушным переменам, чем отличались мы оба, спасли нас от горячки.
Шевченко скоро после того уехал в Черниговскую губернию к знакомым помещикам.

[1]Н. И. Костомаров, Письмо к изд.-редактору «Русской старины» М. И. Семевскому, «Русская
старина», 1880, т. XXVII, стор. 600.

* *

В конце января [1847 г.] я расстался с Гулаком и с Шевченко; первый уехал в Петербург с

намерением держать там магистерский экзамен, второй — к своему приятелю Виктору Забеле в

Борзну.

[2]Автобиография Н. И. Костомарова под ред. В. Котельникова, стор. 196.

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/ocherk.htm#pismo

2. http://litopys.org.ua/kostomar/kos22.htm

2.5.71 Спогад Надії Кибальчич. 24 січня 1847 р. (2008-05-23 12:00)

* *

В первый раз мать 1 встретила Шевченка на свадьбе своей меньшей сестры (у которой он был

тогда шафером) 24 января 1847 г. в их родовом имении М[отроновке], Ч[ерниговско]й губернии,
куда мать, бывшая уже более года замужем, приехала на семейный праздник погостить к своим

родным. Помнит она, что у него (как и всегда) надет был на шее красный шерстяной шарф,
что придавало ему весьма оригинальный вид среди бальных франтов. Шевченко находился в

возбужденном состоянии и то и дело отрывал мою мать и невесту от танцев, отводил их в дальний
уголок и учил песне «Ой зійди, зійди, ти зіронько та вечірняя». Мать смущалась и отказывалась

петь, но сестра ее училась у него и потом пела хорошо. (Несколько песен в «Записках о Южной

Руси» переложены Маркевичем с ее голоса.) Хотя поэт явно нарушал своим поведением условные

светские приличия, тем не менее он очень нравился молодым женщинам своею оригинальностью

и они без сожаления оставляли бальных кавалеров и следовали за ним. Когда Шевченко уезжал

со свадьбы, то обратился к невесте: — А що ви мені дасте на пам’ять сего дня? Молодая девушка

быстро вырвала цветок из своего миртового венка и подала ему. Все старушки так и ахнули:
«быть несчастью!..» Действительно, в скором времени арестовали ее мужа, брата, Шевченка

и др. Над. М. Кибальчич 2, Воспоминания о Т. Г. Шевченке (из рассказов моей матери),
«Киевская старина», 1890, февраль, стор. 175 — 176. [[1]Див. переклад] 1 Забіла (дівоче прізвище
— Білозерська) Надія Михайлівна (народилася у 1826 р.) — старша сестра Олександри Куліш

(Ганни Барвінок). З Шевченком вперше зустрілась у 1847 р. в с Мотронівці на весіллі своєї сестри.
В 1860 р. Н. М. Забіла була посередником у сватанні Шевченка до Л. Полусмакової. 2 Кибальчич

Надія Матвіївна (народилася близько 1856 р.) — дочка Надії Михайлівни Забіли (Білозерської).
Виступала з оповіданнями і статтями в журналах під псевдонімом Наталка Полтавка. Будучи ще
дитиною, вона добре запам’ятала Шевченка, який бував у їх родині в 1860 р. у Петербурзі та на
дачі в Стрільні. Залишила про поета теплі спогади. * * * П. Куліш ІСТОРИЧНЕ ОПОВІДАННЯ

На початку року 1847-го гостював я на Вкраїні, переїздом за границю, й треба знов тут сказати,
що не було, може, тоді й на всій Україні такого щасливого чоловіка, як я. Бо, не згадуючи ні

про що інше, доволі було для великого мого щастя й того, що їхав я простісінько до учителя і

друга Пушкіна, В. А. Жуковського, й мав у пазусі лист од Плетньова, котрий починався словами:
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«Посилаю до вас другого себе», а в Жуковського жив тоді Гоголь. Бувши таким щасливим, я
застав і своїх любих киян також вельми щасливими, а найщасливішим був між ними Шевченко.
Він-бо тоді й сам у собі чув, і всі, як одно серце, чули, що подає, яко поет, надії грандіозні. Тоді
вже його муза запротестувала з усією енергією своєю проти ледарства сильних мира сього, і се
була причина, що нові його твори були пені зовсім незнані. Ніхто-бо не смів посилати до мене на
столицю такого дива, як його плачі та пророкування. [...] І до мого переїзду на столицю душа моя

була повна того вповання, котрому — лелеї — судила доля сповнитись ще вельми нескоро. Тепер
пророчий плач і пророче взивання кобзаря кобзарів українських зробили мені ці вповання такими,
неначе я осязав їх. Нехай знають, кому се треба знати, що, піклуючись коло свободи українського
кріпацтва, мали ми на думці не одно те, щоб тільки вирвати кріпака у пана з рук. Сього з нас було
мало, або краще сказати, се в нас було діло останнє. Програмою нашого освободження кріпаків

служили слова ізбавителя: «И уразумеете истину, и истина освободит вы». Задача наша правда

що була суб’єктивна: диктувала нам її наша самонадійна юність, а проте мала вона під собою

грунт глибокий. Недаремно-бо написав один ветхозавітник, що душа чоловіча більш іноді скаже,
ніж семеро блюстителів, що сидять на високому місці наблюдаючи. . А божественного слова про

істину, котра робить чоловіка свободним, ніхто не назове суб’єктивним або мечтательним... Хто
се все тонким чуттям обійме й серцем зрозуміє, той зрозуміє й те, як я зрадів, почувши на Україні
високі ноти національної кобзи. Молоді наші мрії, здавалось мені, знайшли своє оправдання;
царство вищого розуму, царство спасенних задумів мовби все наступало. І воно так було справді,
коли не забуватимемо, що й Христове жадання «да приидет царствие твое» сповняється не хутко.
Справді, наші молоді мрії знайшли в Шевченкові благословенне оправдання, знайшли заруку своєї
будущини. Сам Шевченко зробивсь не тим, яким я його покинув, їдучи з України. Се вже був

не кобзар, а національний пророк. [...] Під сей незабутній час поставила мене доля близько коло

однієї землячки. Се була людина хуторна, мало свідома в світі і його широкій добрій і злющій

жизні, мало учена, мало тямуща в рідному слові [...] і велико розумна тим розумом, котрий натхнув
непорочні уста промовити: «В мире скорбни будете, но дерзайте: яко аз победах мир», велико
здібна до зрозуміння такого, що буває втаєне од премудрих і розумних, велико чуйна до краси і

сили рідного, прибитого вже к самій землі слова. Я став читати їй напам’ять (бо всі ми знали

їх, як «Отче наш») Шевченкові плачі та пророкування. Нове творчество поета освітило і осіяло

її душу так, мов небесне обітування чогось грядучого в перевазі світу над темрявою, правди над

лжею, любові над ненавистю. Не забуду довіку тих сліз, якими вона плакала, слухаючи сі поетичні
плачі, сі побідительні пророкування. [...] Глибоко почула українка великі скорботи поета, великі
його задуми і зараз почала міркувати, як би спокутувати гріх щербатої Тарасової долі. Ентузіастка
рідного слова носила в німій душі своїй чоловічну ідею сього великого слова. Не довго думавши,
вона тут же предложила до послуги кобзареві-перебенді усе, що мала, усю свою худобу, увесь
свій скарб... Була вона саме тоді невістою, чи «молодою княгинею», і предложила тому, хто
оце пише, обернути все її віно на те, щоб Шевченко прожив за границею три года, а віном її

були жемчуги, коралі, намиста, сережки й персні, що переховувались у роду ще, може, з часів
великої руїни польської, да три тисячі рублів готовими грошима. Правда, що «молодий князь»
був собі на всю губу пан, і байдуже було йому про те віно. Зоставалось тільки нахилити поета

до прийому такого приносу. У сьому дражливому ділі спустились на мене. Саме того часу деякі

пановиті земляки вистарали у міністра для Шевченка місце професора живопису при всеучилищі

св. Володимира. Любо прийнявШевченко вітання моє з такою переміною його козацького побуту.
Нічого так не хотілось тімасі, як зачепитись на життя в Києві, і вже мечтав про якусь живописну
академію на Україні, про якесь царство пластики української. Бо він тоді більш дбав про пластику,
ніж про саму поезію. Ще й сам не знав, куди й як далеко тягоне його ієреміївське пророкування.
Більш знали се або чули душею ми, ніж великий Кобзар наш. Веселячись укупі з ним ясними

перспективами українського духу, почав я жалкувати, що він у Києві, яко артист, буде самітником
і що самітність не дасть йому розвинути художницького смаку до повної повні. «Не по чім і б’є,
як не по голові», — відказав Тарас насупившись і міцно стукнув по якійсь товстелезній книзі

своїм кулаком, дужим, як у гладіатора. Тоді я сказав йому просто, що, коли б він здобув собі

художницький пашпорт за границю, то гроші будуть видаватись йому видавцем, як із царського
скарбу, три годи, а скарбівничим буду сам я, нехай тільки дасть слово не допитуватись, звідкіля
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сі гроші взялися. Почувши се, Шевченко зрадів, як дитина, простодушно й поетично. Любо мені
було, що се його й не здивувало. Зараз почав міркувати, як роздобути художницький папшорт.
Були тоді в нас між панами такі люди, що й тут підложили б свої руки під великого Кобзаря.
Справа була не морокувата. Вельми щасливий і восторжений, яким ще не бував ніколи, виїхав
Тарас з Києва на Чернігівщину, щоб позбирати докупи свої, як він звав, шпаргали. Бо, тулячись по
Вкраїні козаком-артистом, покинув не в одному панському домі свої рукописи. Куліш П. Хуторна
поезія. — Львів, 1882. — C. 7-42. [Див. [2]фрагменти і [3]переклад]

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/spog71.htm

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/spog29.htm

3. http://izbornyk.org.ua/shevchenko/vosp29.htm

2.5.72 «Вип’єш перву...» Січень 1847 р. (2008-05-23 18:00)

січень 1847 р.

( [1]«Вип’єш перву — стрепенешся...» )

* *

Річ знана, що й Шевченко справджував на собі слова київського літописця: «Русі єсть веселіє пити»
і недаремно написав ув одному шинку на стіні вуглем такий експромт:

Вип’єш перву — стрепенешся;
Вип’єш другу — схаменешся,
Вип’єш третю — в очах сяє,
Дума думу поганяє.

Та, вернувшись на Україну 1847 року, знайшов я його, можна сказати, непитущим. Так і в сей

пам’ятний мені вечір, Кобзар наш був глухий на поклик свого «родича по вдохновенню» й давнього
товариша по чарці.

Куліш П. Хуторна поезія. — Львів, 1882. — C. 7-42. [Див. [2]фрагменти і [3]переклад]

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev156.htm

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/spog29.htm

3. http://izbornyk.org.ua/shevchenko/vosp29.htm

2.5.73 (2008-05-24 06:00)

[1]Кониський О. Я. Тарас Шевченко-Грушівський: Хроніка його життя [Під час перебування на

Україні (1845—1847), стор. 38]

X

Останнім разом перед своїм арештованнямШевченко поїхав з Києва в Борзенський повіт властиво

на весілля до Куліша, куди його запрошено за старшого боярина.
Як знаємо вже, Куліш ще восени р. 1845 перейшов на службу з Києва в Петербург; звідкіль ото
під кінець року 1846 Академія наук вирядила його за границю, щоб він вистежив слов’янські мови
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і, вернувшись до Петербурга, взяв кафедру. З початку року 1847 Куліш, ідучи ото за границю, був
і в Києві.
«Не було, — каже Куліш, — може, тоді й на всій Україні такого щасливого чоловіка, як я. Я
їхав простісенько до учителя і до друга Пушкіна, до Василя Жуковського, і мав у пазусі лист від
Плетньова. Лист той починався словами.: «Посилаю до вас другого себе», а в Жуковського жив

тоді Гоголь». Та не в сьому єдине було тодішнє Кулішеве щастя: їдучи за границю, він завернув

на Україну, щоб одружитися з сестрою Василя Білозерського — Олександрою 402. «Щасливим

застав я, — каже Куліш, — своїх любих киян, а найщасливішим між ними був тоді Шевченко;
бо він сам у собі чув тоді і всі ми те чули, що він яко поет подає надії грандіозні. Тоді вже
муза його запротестувала з усією своєю енергією проти ледарства сильних мира сього». З

новими творами Шевченка Куліш тоді не був ще ознайомлений і коли перечитав їх, дак вони

«здалися йому якимсь відкриттям з неба». Півтора року Куліш не бачив Шевченка і тепер,
зустрівшись з ним, бачив, що «Шевченко зробивсь не таким, яким він його покинув, їдучи з

України до Петербурга. Се вже був не кобзар, а національний пророк». Кулішеві здавалося,
що «сталося те, чого зазнав на собі ветхозавітний посол господень, — те, що змалював по

його слову такий же великий, як і сам Шевченко, геній слова». Для Куліша, признається він,
сяєво духа Тарасового було чимсь надприродним. Куліш бачив тоді, «що київська інтелігенція

обгортала українського барда глибоким почитанням 403. З других джерел 404 знов відомо нам,
що того часу у Василя Тарновського збиралися у Києві літературні вечори, де завжди бажаними

гостями були Шевченко, Костомаров, Білозерський і інші з їх товариства. На одному з таких

вечорів Шевченко прочитав своє «Посланіє до земляків». Зміст «Посланія», найпаче ж ті місця,
де говориться про гетьманів українських, зробили на всіх притомних страшенний вплив». Знаємо
ще, що губернатором тоді у Києві був Фундуклій, людина освічена, щедра і сам письменник. У його

теж збиралися письменники і інші освічені кияни, а між ними бував і Шевченко. І скрізь Шевченка

шановали, і скрізь він робив свій вплив. Вже задля сього не досить було самої його кебети яко

художника і письменника. Хоч би яка велика була кебета, а до неї треба ще відповідного розвитку
духового і морального на те, щоб художник мав вплив на публіку: треба, щоб твори художника чи
письменника стояли коли не вище, дак хоч врівень з культурою людей, на яких він впливає. Оця,
коли можна так мовити, спільність зміцняє вплив письменника, та й саму творчість його вона

править на певну стежку і дає йому серед громади поважане місце і впливову вагу. От і з сього

ми й бачимо ступінь духового і морального розвитку Шевченка і ймемо цілком віри Кулішевим

словам, коли він каже, що «наші молоді мрії знайшли в Шевченкові благословенне оправдання

і заруку своєї будущини» і що кияни «взирали на Шевченка як на якийсь світильник небесний, і
се був погляд праведний... Шевченко з’явився між нас яко видиме оправдання нашого натхнення

звиш» 405. 402 Хуторна поезія. — С. 12. 403 Ibidem. — С. 12 — 15. 404 Белозерский Н. Тарас

Григорьевич Шевченко по воспоминаниях разных лиц (1831 — 1861 г.). — Киевская старина. —
1882 — Кн. X. — С. 69. [[2]Див. переклад.] 405 Хуторна поезія. — С. 9. [3]Попередня [4]Наступна

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/4899.html

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/spog37.htm

3. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/222039.html

4. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/242553.html

2.5.74 (2008-05-24 18:00)

[1]Кониський О. Я. Тарас Шевченко-Грушівський: Хроніка його життя [Під час перебування на

Україні (1845—1847), стор. 39]

Таким чином, зовсім натурально було і Кулішу, і його молодій бажати, щобШевченко бояриновав у

їх на весіллі. Олександра Михайлівна Білозерська, тоді молоденька дівчина-красуня, «була людина
хуторна, мало тямуща в рідному слові, бо московщина вкупі з французщиною прибивали його до

землі. Але людина вона «розумна і великочуйна до краси і сили рідного слова». Коли Куліш став їй

читати напам’ять (бо, каже він, всі ми знали їх, як «Отче наш») Шевченкові плачі да пророковання,
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дак творчість поета освітила і осіяла душу Олександри Михайлівни так, мов небесне обітовання
чогось грядущого в перевазі світа над темрявою, правди над лжею, любові над ненавистю» 406.
Слухаючи вперше поетичні твори свого сподіваного боярина, Олександра Михайлівна плакала.
«Се були сльози воскресіння в нову, вічну народну жизнь». Певна річ, що Кулішева суджена і

глибоко, і щиро раділа бояринованнюШевченка на весіллі. Та й те мовити, хто б з нас не бажав, не
радів, щоб в день нашого шлюбу церковного вінчала нас сама слава України, держачи над нашою
головою вінець рукою Тараса Шевченка. І от, 22 січня р. 1847 бачимо ми: в сільській церкві

в селі Оленівці (Борзенського повіту) стоїть перед аналоєм на рушничку незвичайно вродлива

пара молодих: і віком, і вродою, і серцем, і мислями обоє молоді саме під пару: щирі українці,
ентузіасти, певні діти «заплаканої» нені України. На головах у молодих сяють церковні вінці.
Церква гарно сяє свічками, ще більш сяють лиця і очі молодих і бояр. Здається, замість «Ісаія,
ликуй» співають: «Україно, ликуй! воскресни, мамо! відпочинь!» Коли з-під вінця молоді вернулися
до господи на хутір Мотронівку, Шевченко, підійшовши до молодої з поздоровленням, мовив:
«Чи ти царівна, чи ти королівна!» — «На чужий коровай очей не поривай, а про свій дбай»,
— відповів до його жартуючи молодий. Весільні гості більш за всіх після молодих уважали на

старшого боярина, властиво на його пісні. Гостей на весіллі були повні світлиці: гули вони по всіх
кутках, мов ті чмелі; інде щебетали, наче горобці, взагалі стояв гомін великий. Аж ось старший

боярин, заложивши назад руки, почав ходити по залі та й заспівав: Ой зійди, зійди, ти, зіронько
та вечірняя, Ой вийди, вийди, дівчинонько моя вірная... Усі гості, почувши, як співає Тарас,
ущухли, наче зістався сам тільки співака. Та й співав же він як! «Такого або рівного йому співу

не чув я, — каже Куліш, — ні в столиці, ні на Україні. Від того співу заніміла розмова і між

старшими, і між молодими: з усіх світлиць гості посходилися до залі, мов до якої церкви. Пісню
за піснею співав наш соловей, справді, немов в темному лузі серед червоної калини. Скоро він

вмовкав — його зараз благали співати, і душа поета обернула весілля поклонниці його таланту в
національну оперу, якої, може, ще не швидко чутимуть на Україні! «Молода княгиня» на спомин
того вечора подарувала поетові дорогий клейнод, дорожчий з усього добра, яке коли мала, свою
квітку вінчальну. Отим подарунком задушевним вона знаменовала в мислях своїх на нім і вітала

його грядуще величчя, котрого так жадала для щастя України» 407. 406 Ibidem. — [С. 16]. 407

Хуторна поезія. — С. 26. [2]Попередня [3]Наступна
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2.5.75 (2008-05-25 06:00)

[1]Кониський О. Я. Тарас Шевченко-Грушівський: Хроніка його життя [Під час перебування на

Україні (1845—1847), стор. 40]

Бажання Олександри Михайлівни хоч потроху справдилося: її старший боярин став і буде довіку

славою, гордощами і величчям України, але, на превеликий жаль, шкода тому, що на оте величчя
нації трохи чи не першим підняв руку і кинув болотом на музу генія нашого слова ніхто більш,
як не Пантелеймон Куліш!.. Неокраєне самолюбство раз по раз доводить самолюбів до того, що
вони, як сказав один письменник: «Сьогодні палять те, чому учора поклонялися, а поклоняються
тому, що вчора палили...» Не такої вдачі був Шевченко: що раз добром вплинуло на серце, про
те він довіку не забував. Так не забув він і про вечір 22 січня р. 1847; він згадав про його

через десять років на засланні і згадав так приязно, ясно, огрійливо, буцім він згадав про таке

вражіння, що тільки що вчора перейняло його серце. В [2]«Записках» 11 липня р. 1857 Тарас пише:
«Проспівавши любу мою пісню («Ой поїзжає по Україні козаченько Швачка»), я перейшов на другу
любу «Ой зійди, зійди ти зіронько та вечірняя...» Оця меланхолічна пісня нагадала мені той вечір,
коли я співав оцю чарівну пісню на два голоси з молодою жінкою Куліша на їх весіллі тяжкого

року 1847. Чи я побачу ще оту прекрасну українку? Чи заспіваю з нею оцієї задушевної пісні?» 408.
Тут до речі буде сказати кільки слів про співання Шевченком українських пісень. [3]Згаданий вгорі
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Віктор Аскоченський в своїх споминках каже, що «Шевченко співав не вірно, навіть погано»; а
Білозерський повідав нам 409, що Шевченко своїм співанням робив велике вражіння на слухачів:
«Мою неню, — каже він, — Шевченко причаровав своїми піснями: ходить, бувало, по залі,
заложивши руки назад, нагнувши свою думну голову; шия пов’язана шарфом, на тварі вираз

журливий, голос тихий, тонкий. Мати, було, плаче від пісень його. Любленими ліснями його

були: 1) «Ой зійди, зійди зіронько», 2) «У Києві на ринку п’ють чумаки горілку», 3) «Ой горе,
горе, який я вдався»і 4) «Де ж ти, доню, барилася». Оцих пісень Шевченко понаучав і сестер

Білозерського. «А то приїхав раз Шевченко в гості до Сребдольських в хутір їх Сороку біля Борзни.
Сам Сребдольський був людина сувора, Шевченко став співати, і пісня його довела до сліз старого
суворого Сребдольського». Нарешті і Михайло Максимович каже, що він упивався Шевченковим

співанням. «Художественна натура Шевченка, хоч як розкішно виявляла себе в поезії і в малярстві,
але ще міцніше і краще виявлялася вона в співанню українських пісень народних» 410. Одно слово,
опріч Аскоченського, я не відаю нікого іншого з людей, що чули Шевченка, як він співав, кого б не
причаровали його пісні, кому б не подобалося його співання!. 408 Кобзар. — Т. III. Записки... — С.
59. 409 Киевская старина. — 1882. — Кн. X. — [С. 71]. 410 Собрание сочинений М. Максимовича.
— [К., 1876]. — Т. 1. — С. 529. [4]Попередня [5]Наступна

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/4899.html

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/41806.html

3. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/222562.html

4. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/242553.html

5. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/242951.html

2.5.76 (2008-05-25 18:00)

[1]Кониський О. Я. Тарас Шевченко-Грушівський: Хроніка його життя [Під час перебування на

Україні (1845—1847), стор. 41]

Тоді ж таки під час Кулішевого весілля Олександра Михайлівна прирадила собі зробити велику

услугу і Шевченкові, і Україні, і штуці взагалі: та, на лихо, не так сталося, як ждалося! Сам
Шевченко і його приятелі, найпаче така тямуща людина, як Куліш, розуміли потребу поїхати

Тарасові на кілька років за границю, та ще там повчитися малярській штуці; побачити великі

твори великих майстрів малярства; побачити красу природи в Італії. На перешкоді оцій потребі

стояла перш за все недостача коштів; а потроху і труднація з тодішніми порядками російськими

при добуванні паспорта на виїзд за границю держави. Щоб дістати собі паспорт, треба було ужити
велику силу клопоту, часу і коштів. Одначе київські приятелі Шевченка заходилися оборудувати

сю справу, хоча й вельми не швидко. Примірковали, що першим ступнем по сій стежці добре б

було, коли б поталанило примостити Тараса при університеті у Києві учителем малярської штуки.
Коли б се сталося, дак перегодом попильнувати, щоб або університет, або міністерство освіти

вирядили Шевченка за границю коштом урядовим. Здавалося, що сі заходи, хоча річ вельми

трудна, але, можливо, перемогли б усякі труднації, бо можна бути певним, що тут запоможе

своєю протекцією неня княжни Рєпніної — княгиня Варвара, родичка тодішнього міністра освіти
графа Уварова. Розпочали справу. З початку грудня р. 1846 Шевченко, звісно після того, як дехто
з його приятелів і значніших в світі бюрократичному знайомих перебалакали приватно, вдався до
куратора київського учебного округу з просьбою про учительство малярства. При тій просьбі він

подав і диплом свій, виданий з Академії художеств на звання «свободного художника». Справа

пішла по канцеляріях звичайними шляхами бюрократизму і, звісно, йшла собі повагом, мляво, так
що під час Кулішевого весілля ще не відомо було ні Шевченку, ні Кулішу, які з неї вийдуть добутки
411. Отоді-то Олександра Михайлівна Кулішиха і обізвалася з своєю щедрою запомогою в справі

поїздки Шевченка за границю. Вона прохала, щоб Шевченко її коштом поїхав за границю. Свої
предківські, що переховувалися в роді Білозерських, може, ще з часів польської руїни, перли, коралі,
намиста, перстені і сережки та віно її грошеве — три тисячі карбованців — усе те бажала вона

повернути на поїздку Шевченка, аби він три роки пробув за границею. Треба було тільки умовити
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Шевченка, щоб він згодився прийняти на щастя України оцей щедрий подарунок. Хоча Шевченко

до подарунків, та ще грошевих, був людина вельми щепетильна, одначе в сьому разі не вельми
трудно було умовити його, щоб поступився на користь рідного краю. Міркуючи коло сподіваного

учительства на університеті і поїздки за границю, наш поет-художник далеко сягав думками в

будущину. Перед ним мріла вже у Києві українська Академія художеств. Умовити Шевченка

прийняти подарунок Олександри Михайлівни взявся Куліш. Він почав говорити йому, що він яко
артист-маляр буде у Києві самітником, а самітність — діло відоме, не підбадьорює, а пригноблює
дух чоловіка, і вона не дасть йому розвинути свій смак художницький до повної повні. Га ні по
чому ж і б’є, як не по голові, — мовив Шевченко насупившись і вельми стукнув кулаком по якійсь

товстелезній книжці. Тоді Куліш сказав йому, що коли він роздобуде собі художницького паспорта
за границю, то гроші йому будуть видаватися три роки, а скарбничим буде він — Куліш; нехай
тільки поет не допитується, звідкіль взялися ті гроші. Почувши се, Шевченко зрадів простодушно

як дитина. Стали думати про паспорт. Справа ся, хоч і здавалася мороковатою, але між панами,
каже Куліш, тоді було більш схожих на людей, ніж опісля, як розпочалася українська мартирологія.
Поетові між ними жилося не згірш 412, і була надія повна уладнати справу з паспортом. Що поміж

українським панством того часу було більш свідомості і почуття національного достоїнства і волі—
так се факт. За нашого часу новий Шевченко, певна річ, не зустрів би між панами тієї гостинності

і привіту, яких зазнав Тарас; але ж тоді не було і такого нелюдського гнобительства над усім

українським, яке панує тепер і яке так переполошило і здеморалізовало на Україні і панство, і
духовенство, і взагалі інтелігенцію, що саме слово «український письменник» жахає людей, немов
якась смертельно заразлива пошесть! Тяжко було жити в ті часи, але духового кріпацтва серед

інтелігенції було менше: принаймні українці не жахалися признаватися, що вони— українці. Сфери
урядові, хоч і гнітили дух людський і мисль, а проте, хоч потайно «по секрету», а мусили шановати
прирожденні українцям національні ознаки і почуття їх національне. 411 [2]Документи у справі

призначення Шевченка викладачем малювання Київського університету див.: Тарас Шевченко:
Документи та матеріали... — С. 83 — 84, 85 — 87. — №№ 184 — 186, 191 — 193. 196. — Ред 412

Хуторна поезія. — С. 18. Коментар З початку грудня р. 1846 Шевченко... вдався до куратора...
— [3]Прохання Шевченка до куратора (попечителя) Київського учбового округу О. С. Траскіна

про призначення його вчителем малювання Київського університету датоване 27 листопада 1846
р. (Тарас Шевченко: Документи..., с. 83); інші документи в цій справі див. там же, с. 83 — 87,
92; а також: Рудько М. П. Тарас Шевченко і Київський університет. — К., 1959. [4]Попередня
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1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/4899.html

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/tag/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8

3. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/232359.html

4. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/242785.html

5. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/253413.html

2.5.77 31. ЛИСТ ДО М. I. КОСТОМАРОВА. 1 лютого 1847. Борзна (2008-05-26 06:00)

1847 года 1 февраля. Борзна.

Друже мій великий Миколаю.

Я оце й досі в Борзні і не роблю нічогісінько, лежу собі та й годі. У Київ страх їхать не

хочеться, а треба. Коли б то ви були такі трудящі і добрі, щоб розпитали в університеті (хоть
у Глушановського, він усі діла знає), чи я утвержденный при університ[еті], чи ні; та й напишіть

до мене у славный город Борзну на имя Виктора Николаевича Забелы з передачею мені. Та ще
ось що, пошліть Хому до мого товариша, нехай він возьме у його портфель, ящик або скриньку з

красками і Шекспіра, та ще й брилі, і все сіє сохраните у себе, бо товариш мій хоче їхать із Києва.
Як побачите Юзефовича, то поклоніться од мене. О братстве не пишу, бо нічого й писать. Як
зійдемось, то поплачем. Куліш блаженствує, а Василь Білозер поїхав у Полтаву одказуваться од

учительства. А я і кругом мене діється ні зле, ні добре.
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Подвизаюсь потроху-то коло чарочок тощо. Коли б то Бог дав мені притулиться до універ[ситету],
дуже добре було б, напишіть, будьте ласкаві, як що добре почуєте. Свої композиції з грішми або

сам привезу, або пришлю із Чернігова. Оставайтеся здорові.

Не забувайте ж щирого

брата Т. Шевченка

Примітки

Подається за автографом (ІРЛІ, ф. 274, № 62).
Вперше надруковано в журналі «Русская старина» (1875. — № 5. — С. 154).
Вперше введено до збірника творів у виданні: Шевченко Т. Твори: В 2 т. — СПб., 1911. — Т. 2.
— С. 351.
Костомаров Микола Іванович (1817 — 1885) — український і російський історик, етнограф,
письменник і публіцист. Закінчив історико-філологічни факультет Харківського університету. В
1844 — 1845 рр. учителював у гімназіях Рівного і Києва. З 1846 р. — ад’юнкт-професор Київського
університету. Один із засновників Кирило-Мефодіївськог братства. З Шевченком познайомився у

квітні 1846 р. і тоді ж повідомив йому про існування таємного товариства. «Когда я сообщил

Шевченко о существовании общества, он тотчас же изъявил готовность пристать к нему, —
згадував М. Костомаров, — но отнесся к его идеям с большим задором и крайнею нетерпимостью,
что послужило поводом ко многим спорам между мною и Шевченко» ([1]Автобиография Николая
Ивановича Костомарова // Русская мысль. — 1885. — № 5. — С. 211).
Ще до особистого знайомства з Шевченком М. Костомаров у статті [2]«Обзор сочинений,
писанных на малороссийском языке» дав високу оцінку «Кобзаря» 1840 р. Знав М. Костомаров і
недруковані твори поета. Після повернення Шевченка із заслання зустрічався з ним у Петербурзі.
Йому належить рецензія на «Кобзар» 1860 р., опублікована анонімно в журналі «Отечественные
записки» (1860. — № 3. — С. 44 — 50). Пізніше писав спогади про поета, позитивно відзивався
про його творчість у літературознавчих працях, лекціях.
Я оце й досі в Борзні... — Борзна місто на Чернігівщині (нині — районний центр Чернігівської

області) — батьківщина поета Віктора Забіли, в якого тоді гостював Шевченко.
Глушановський Антон Андрійович (1815 — ?) — юрист, знайомий Шевченка, в 1844 — 1850 рр.
чиновник у судових справах при Київському університеті.
... чи я утвержденный при університ[еті], чи ні... — 11 листопада 1846 р. Шевченко написав

прохання куратору Київського учбового округу О. С. Траскіну про призначення його вчителем

малювання Київського університету, а 10 грудня того ж року — аналогічне прохання київському,
подільському і волинському генерал-губернатору Д. Г. Бібікову. На той час це питання ще не

було розв’язане, і міністр народної освіти С. С. Уваров дав дозвіл куратору Київського учбового

округу зарахувати Шевченка на посаду вчителя малювання «в виде опыта на один год» тільки 21
лютого 1847 р. З цього дозволу поет уже не міг скористатися у зв’язку з арештом 5 квітня 1847 р.
у справі Кирило-Мефодіївськог братства.
... пошліть Хому до мого товариша... — Тобто до Сажина Михайла Макаровича (? — 1885),
російського художника-пейзажиста, з яким Шевченко разом навчався в Академії мистецтв. У 1844
р. М. М. Сажин переїхав в Україну, навесні 1846 р. зустрівся з Шевченком у Києві, і вони
разом оселилися недалеко від Хрещатика у провулку, що звався Козине болото (тепер провулок

Шевченка, 8-А). Спільно задумали «змалювати всі визначні види Києва, внутрішній вигляд храмів і
цікаві околиці» (Спогади про Тараса Шевченка. — С. 100). Після арешту поета 5 квітня 1847 р. М.
М. Сажин продовжував роботу над альбомом сам, але видати його не пощастило (літографовано
лише окремі малюнки). Із заслання Шевченко написав М. М. Сажину листа (нині не відомого),
на який М. Сажин не відповів. У Сажина залишились деякі малюнки та малярське приладдя

Шевченка (див.: Сімзен-Сичевський О. Художник старого Києва, Шевченків приятель, М. М.
Сажин // Київські збірники історії й археології, побуту й мистецтва. 36. 1. — К., 1930. — С. 364
— 376). Хома — слуга М. І. Костомарова.
...нехай він возьме... Шекспіра... — Тобто видання творів Шекспіра в російському перекладі М.
X. Кетчера, що почало виходити 1841 р.
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Як побачите Юзефовича... — Юзефович Михайло Володимирович (1802 — 1889) — помічник

куратора Київського учбового округу (1842 — 1858). За сумісництвом з 1844 р. був членом

Тимчасової комісії для розгляду давніх актів у Києві, пізніше (1857 — 1889) — її головою. Йому
провокатор і донощик О. Петров доповів про існування таємного товариства і в його присутності
написав донос кураторові округу О. Траскіну. Шевченко познайомився з М. Юзефовичем, коли в
1845 — 1847 рр. працював у Київській археографічній комісії. У щоденнику Шевченко назвав його

«предателем» ([3]запис від 6 травня 1858 р.).
Куліш блаженствує... — У січні 1847 р. П. О. Куліш одружився з Олександрою Михайлівною

Білозерською (1828 — 1911; літ. псевдонім — Ганна Барвінок). Шевченко був у нього на весіллі.
...Василь Білозер поїхав у Полтаву... — Василь Михайлович Білозерський (1825 — 1899), брат
дружини П. О. Куліша. Разом з ним і дружиною П. О. Куліш збирався тоді виїхати за кордон.
В. М. Білозерського як члена Кирило-Мефодіївськог братства 1847 р. було заарештовано і

відправлено до Петрозаводська. Згодом В. М. Білозерський переїхав до Петербурга і редагував

журнал «Основа» (1861 — 1862). З Шевченком познайомився 1844 р. в Києві, навчаючись в

університеті.
Свої композиції з грішми або сам привезу, або пришлю із Чернігова. — 1847 р. Шевченко

задумав випустити нове видання «Кобзаря», і М. Костомаров, очевидно, взявся допомогти йому

у цій справі. Перебуваючи навесні 1847 р. у Седневі на Чернігівщині, в маєтку А. Лизогуба,
поет розпочав укладати майбутній «Кобзар». До підготовчого рукопису (ІЛ, ф. 1, № 72) він

переписав балади [4]«Лілея» (з датою — 25 липня 1846 р., Київ), [5]«Русалка» (9 серпня 1846 р.,
Київ), поему «Осика» ([6]«Відьма»), а також передмову («Випускаю оце в люде другого „Кобзаря“
свого...»). Видання, проте, здійснене не було через арешт і заслання кирило-мефодіївців; Шевченка

заарештовано 5 квітня 1847 р. на переправі через Дніпро — він повертався з Чернігівщини до

Києва.

Варіанти

він усі діла знає / він усе зн[ає]

1. http://litopys.org.ua/kostomar/kos22.htm

2. http://litopys.org.ua/kostomar/kos12.htm

3. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/228329.html

4. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev148.htm

5. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev149.htm

6. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev150.htm

2.5.78 Із записів М. Білозерського (2008-05-26 12:00)

* *

В 1847 г., на расставании с Забелою, Шевченко подарил ему свой картуз и какой-то растительный
порошок зеленоватого цвета для приготовления «лекарственной» настойки. Как картуз, так и

настойку с осадком от порошка на дне полуштофа Забела хранил у себя до своей кончины (1869
г.).
У того же Забелы хранились (в 1861 г.): мужская сорочка, пошитая сестрою Шевченка Ориною из

конопель, ею возделанных и пряденых, а также письмо от Варфоломея Шевченка к Тарасу.

Н. Белозерский, Тарас Григорьевич Шевченко, по воспоминаниям разных лиц, «Киевская
старина», 1882, октябрь, стор. 72. [Див. [1]переклад]
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1. http://litopys.org.ua/shevchenko/spog37.htm

2.5.79 Лист П. Куліша до Петра Плєтньова. Мотронівка, 4 лютого 1847 р.
(2008-05-26 18:00)

Вт[орник], 4 февр[аля] 1847. Хутор Мотроновка.

Из писем моих к Александре Осиповне и к Ольге Петровне Вы уже знаете, что свадьба

наша совершилась. Много было шуму и, следовательно, скуки, но это только для меня; прочие
преусердно веселились. Во время бала, впрочем, я имел вокруг себя несколько образованных и

умных людей, с которыми мог хоть немного отвести душу. Самым дорогим гостем у меня был

Шевченко, который держал и венец мой при венчаньи 1. Я старался оказывать ему всевозможное

уважение для того, чтоб показать малороссийским панам, что не чины и богатство, а личные

достоинства я ценю в человеке; а жена моя подарила ему на память цветы, которыми были

украшены её волосы 2. За столом я пил за здоровье нашего поэта, а при прощаньи сказал, что
присутствие его на моей свадьбе я считаю величайшею для меня честью. Все наши полюбили от
души Шевченка за его простодушный характер, за его ум и песни, которые он поёт превосходно.
После свадьбы он провёл у нас однажды ещё около суток и был как дома, что меня восхищало.
Не нахожу слов, как благодарить Вас, мой добрый Папенька, за книгу Гоголя3. Я должен Вам

признаться, что в Петербурге она не совсем меня удовлетворяла, но теперь, когда я прочёл её всю,
по Вашему завету, своему другу, она поразила меня какою-то неотразимою силою. В некоторых

местах я был принуждён прерывать чтение; так чувства мои были потрясены. Многое стало мне

теперь ясно, что до сих пор было в тумане; душа моя посвежела и как бы обновилась. Ожидаю
великих последствий от этой книги. Когда я прочитал своему другу письмо: Женщина в свете оно

ей так понравилось, что она вознамерилась переписать его для себя; но я подарил ей всю книгу5.
Маменьке её письма Гоголя тоже чрезвычайно понравились, и она велела ей читать каждый день
по одному письму. «Если б я была знакома с Гоголем, сказала она (т. е. маменька), то я не знаю,
как бы я перед ним благоговела»! Через несколько дней мы выезжаем в Варшаву6. Пока сообщу
Вам оттуда адрес, покорнейше прошу писать на имя Ник[олая] Дан[иловича], который перешлёт

мне, куда следует. Впрочем, в дороге я пробуду не долго. Ради Бога, будьте спокойны насчёт

моих занятий. Я и здесь не совсем без дела, потому что имею с собою от Бодянского некоторые

книги. Я понимаю, к каким неприятным опасениям подал повод развязкою своего романа; но
законы общества теперь для меня сделались гораздо святее, нежели прежде. Я знаю, чем ему

обязан, знаю, что в самом себе должен искать средств поддержать хорошие с ним отношения

и потому бесстыдная праздность никогда не заступит у меня места энергии к деятельности.
Есть у меня и силы и способности, чтобы оправдать общественную ко мне доверенность, и я не

пожалею никаких трудов, чтоб оправдать её. Умоляю Вас, будьте покойны! Спокойствие Ваше

тесно связано со спокойствием собственной души моей. Александре Осиповне и Ольге Петровне
усерднейший поклон. Ваш П. Кулеш Жена моя и её маменька свидетельствуют всем Вам своё

почтение. Примітки Подається за автографом: ВР ІРЛІ. — Ф. 234. — Оп. 3. — Од. зб. 357.
Арк. 57-58 зв. Помітка про отримання: «П[олучил] 12 февр[аля] 1847». Частково опубліковано:
О. Дорошкевич. Шевченко в приватному листуванні // ЗІФВ / УАН. — К., 1926. — Кн. VII/VIII.
— С. 374-375. Повністю друкується вперше. Отримавши Кулішевого листа, Плєтньов того ж дня,
12 лютого, написав до Ґрота: «Кулеш описывает свою свадьбу. Шевченко (малороссийский поэт

и живописец) был у него шафером. Я послал Кулешу книгу Гоголя, от которой он, жена его и её
мать в восхищении» (Переписка, т. 3, с. 18). 1. Про присутність Шевченка на Кулішевому весіллі,
де він був старшим боярином, див. у спогадах Олександри Куліш (Українська хата. 1911. — №
5/6. — С 310-311). Також див.: В. Шенрок. П. А. Кулиш // КС. 1901. — Март. — Отд. І.
— С. 486-488. 2. Згодом в «Історичньому оповіданні» Куліш так писав про це: «Прощаючись
із Шевченком, вона подарувала йому на спомин один дорогий клейнот, найдорожший з усього

добра, яке мала коли: свою вінчальну квітку. Сим задушевним подарунком вона, в мислях своїх,
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знаменувала на нім, і вітала єго грядуще величчє, котрого так гаряче жадала для щастя України»
(П. Куліш. Хуторна поезія. — Л., 1882. — С 26). У спомині «Згадка про Т. Г. Шевченка (1847
р.)» Олександра Куліш відзначила: коли Шевченка «арештували на Дніпрі, то в чемодані і мій

подарунок був» (Українська хата. — 1911. — № 2. — С 65). Надія Забіла оповіла цей факт

як свого роду знамення: «Прощаючись, він (Шевченко. — Ред.) відізвався до молодої: — А що

ви мені дасте на пам’ять сього дня? Молода дівчина, не довго думаючи, скоро зірвала квітку з

свого миртового вінка і подала йому. Усі баби так і ахнули: „Буде нещастя!“ (Тобто, кажуть, не
годиться з весільного вінка давати кому квітку)» ([Н. Кибальчич]. Споминки про Т. Шевченка //
Зоря. — 1892. — № 5. — 1 (13) марця. — С. 82. — Підп.: Наталка Полтавка). 3. Йдеться про

«Выбранные места из переписки с друзьями» Гоголя. 4. Розділ «Женщина в свете» з «Выбранных
мест из переписки с друзьями» є фрагментом Гоголевого листа до Алєксандри Смірнової. 5. Своє
враження від прочитання Гоголевої книжки, щойно отриманої від Плєтньова, Куліш занотував до

щоденника (запис 3 лютого): «К увеличению наших духовных наслаждений П[ётр] А[лександрович]
прислал нам „Выбранные места из переписки с приятелями“ Гоголя с наказом — запереться ото

всех с Сашею и зараз прочитать внимательно всю книгу. Голос сердечного убеждения, которым
проникнута эта книга, поразил теперь меня самого, хотя в Петербурге первые места этой книги,
тогда печатавшейся, показались мне ниже таланта Гоголя; а мой друг так восхищался некоторыми
письмами (особенно письмом „Женщина в свете“), что хотел переписать их для себя, но я подарил
ему всю книгу, чем он остался, кажется, немало доволен. Да, судя по свойству наших характеров,
мы будем, кажется, счастливы” (Щоденник, с. 57). 6. З Мотронівки Куліш виїхав 14 лютого, через
три тижні після весілля. До Варшави молоді прибули 4 або 5 березня. За вид: Пантелеймон Куліш.
Повне зібрання творів. Листи. К.: Критика, 2005. — Т. I: 1841-1850 / Упоряд., комент. Олесь
Федорук; підгот. текстів Олесь Федорук, Наталья Хохлова; відп. ред. Степан Захаркін. — С.
150-151, 480-481.

2.5.80 Із спогадів П. Куліша (2008-05-27 06:00)

* *

Гостя в начале 1847 г. на родине, проездом за границу, я нашел Шевченко уже поэтом, подающим
надежды грандиозные...
В то время я познакомился ближе прежнего с одной из молодых украинок 1 [...] Энтузиастка

родного слова и связанной с родным словом человечной идеей предложила к услугам

странствующего кобзаря все свое состояние, — все... Она в то время была невестою и предложила

пишущему эти строки употребить ее наследственные, быть может, еще со времен Польской

Руины 2, ожерелья, ее серьги, кольца и три тысячи рублей, составлявшие приданное, для того,
чтобы доставить Шевченко возможность провести года три в Италии. Жених согласился с

радостью на желание невесты. Оставалось только склонить поэта к принятии жертвы. Устроить
это было поручено мне. В это время стараниями земляков Шевченко было доставлено место

преподавателя живописи при Киевском университете. Я поздравил поэта с улучшением его

материального положения и выразил сожаление, что одиночество его, как артиста, в Киеве

не даст ему возможности образовать вполне художественный вкус. «Не по чім й б’є, як не по

голові!» — отвечал Шевченко, любивший объясняться пословицами. Тогда я объявил, что для

него открывается возможность уехать года на три за границу. Он обрадовался этому с детской

простотою и согласился не знать, откуда возьмутся на это денежные средства. С его стороны

надобно было только похлопотать о заграничном паспорте, в чем помогли ему почитатели его

таланта. В восторженном настроении духа выехал наш кобзарь из Киева, чтобы собрать свои

рукописи, оставленные им в разных домах, где он гостил в последнее время, и, ничего не

подозревая, очутился на свадьбе у той украинки, которая предложила к его услугам все свое

состояние. В этот сияющий момент жизни поэта я видел его на вечере у одного из соседних

помещиков [В. Забелы], который, независимо от влияния новой кобзы, пописывал русские стихи

и вложил в них столько души, что некоторые из его песен были приняты не только местными

панскими семействами, но и простонародным. Шевченко сторонился от кружка шумных гостей
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и беседовал с двумя-тремя трезвыми людьми о предметах науки и литературы. Я с удивлением

и радостью заметил в нем способность к поэтическому критицизму, которым в такой высокой

степени отличался английский самородок Шекспир 3. Он говорил о своей поэме «Иван Гус» и

жаловался, что не мог изучить обстановки, среди которой жил и умер чешский гуманист. Наконец,
от пылкой речи переходил он к задушевным украинским напевам, как это всегда бывало у него

в моменты волнения — от горя и от радости [...] Тут жених великодушной украинки пригласил

Шевченко быть у себя шафером [...] Шевченко принял приглашение и был очень доволен, что
жених тотчас же увез его в дом невесты. В этом доме знали Шевченко по его стихам, но никто

не знал, что он превосходный, может быть лучший во всей Малороссии певец народных песен.
Новый талант его обнаружился в тот же вечер. Беседуя с молодой княгиней по-малорусски, как
это он делал со всеми симпатичными людьми, он проэкзаменовал ее в национальных песнях,
остался ею доволен и выразил свое удовольствие пением так. просто, как это сказал о себе

один из великих поэтов: Ich singe, wie der Vogel singt *. Заложив назад руки и расхаживая по

зале среди немых от изумления гостей, он запел: Ой зійди, зійди, Ти, зіронько та вечірняя!..
Ничего подобного пению Шевченко той поры я в Малороссии, в столицах и нигде не слышал. У
него просили новых и новых песен, и он беспрестанно пел и пел [...] Свадьба неведомой поэту

почитательницы его гения была превращена им в национальную оперу. Всех больше восхищалась
этой оперой счастливая своим тайным подвигом невеста. На прощаньи с поэтом она подарила

ему свой брачный цветок. П. Кулиш, Воспоминание о Шевченко, газ. «Труд», 1881, № 6. *
«Я співаю, як співає птиця» — слова з вірша Гете «Співець». — Ред. 1 Білозерська Олександра

Михайлівна (1828 — 1911) — українська письменниця, відома під псевдонімами Ганна Барвінок та
А. Нечуй-Вітер. В своїх оповіданнях та повістях зображувала тяжку долю жінки-селянки. Дружина
П. Куліша. 2 70 — 80 роки XVII ст. (період гетьманування Брюховецького, Многогрішного та

Самойловича) розглядалися деякими істориками, зокрема Костомаровим, як період «руїни» —
розрухи на Україні, особливо на Правобережжі, що перебувало під гнітом шляхетської Польщі. 3

Шекспір Вільям (1564 — 1616) — видатний англійський драматург і поет. Шевченко дуже любив

Шекспіра і завжди возив його твори з собою. У 1843 р. Шевченко способом гальванокаустики

зробив [1]ілюстрацію до твору Шекспіра «Король Лір».

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7072.htm

2.5.81 Із спогадів М. Білозерського (2008-05-27 12:00)

* *

От брата я узнал, что сестра моя, в Борзенском уезде (Чернигов[ской] губ.), вышла замуж за

малороссийского писателя Кулиша, что на свадьбе был малороссийский поэт Шевченко — в

«боярах» и в числе прочих подписался на письме к моему брату. Я видел это письмо и помню

подпись крупными буквами: «боярин Т. Шевченко». Вскоре затем я познакомился с стихами

Шевченка; первые, слышанные мною, были следующие из [1]«Тарасовой ночи»:

На розпутті кобзар сидить

Та на кобзі грає;
Кругом хлопці та дівчата,
Як мак процвітає...

Затем слышал некоторые стихи из [2]«Посланія до земляків». Стихи Шевченка произвели на

меня очень сильное впечатление; они глубоко запали тогда в мою, еще детскую, душу...

Н. Белозерский, Тарас ГригорьевичШевченко по воспоминаниям разных лиц, «Киевская старина»,
1882, октябрь, стор. 66. [[3]Див. переклад]

1243

http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7072.htm


* *

В Борзен[ском] у[езде] он гостил в Качановке у Григ. Степ. Тарновского, у которого собирались
литераторы, художники: кроме Шевченка, Забела, Глинка; он также бывал у В. Н. Забелы (в
окрестн. Борзны), а в январе 1847 г., приглашенный П. А. Кулишем и Вас. М. Белозерским,
в качестве шафера Кулиша, остановился у В. Н. Забелы, а по временам проживал у Н. Д.
Белозерского 230 и Ел. Ник. Белозерской в хут. Николаеве под Борзною и гостил в семействе

Сребдольских в хуторе Сороке под Борзною, в хут. Мотроновке, тоже под Борзною; а в Борзне
бывал у Над. Ник. Забелиной 231 и стряпчого Д. М. Щербины. Гостивши у борзенцев, он
услаждал их слух своим очаровывающим пением и забавлял юмористическими анекдотами. В

это время он снял несколько портретов в небольшом виде, карандашом: с В. Н. Забелы, с Ю.
Г. Сребдольской 232 два, с мальчика К. И. Белозерского. Все три портрета сохранились. 22
января 1847 г. в Вознесенской церкви села Оленовки он держал венец во время венчания П. А.
Кулиша с одною из моих сестер, был в «боярах». Когда «молодые» приехали от венца в хут.
Мотроновку, то Шевченко, подходя с поздравлением к невесте, в подражание одной колядке,
воскликнул: «Чи ти царівна, чи королівна?». На что жених, отшучиваясь, отвечал ему народною

поговоркою: «На чужий коровай очей не поривай да собі дбай!» Шевченко очень дорожил тою

«квіткою», которую «молода» пришпилила ему к сюртуку. У брата моего, в Петербурге, несколько
лет хранилось письмо к брату, в котором, в числе подписей разных лиц, бывших на свадьбе, была
и подпись «боярина Т. Шевченка». По-видимому, Шевченко в Борзенщине гостил долго, и 28
янв., с его слов, в Мотроновке были записаны три из числа любимейших его песен. Мою мать в

особенности очаровывал Шевченко своим пением: ходит, бывало, по зале, заложивши руки назад,
опустивши вниз думную голову; шея завязана шарфом; выражение лица грустное; голос тихий
и тонкий; мать, бывало, плачет от его песен. Вот его любимейшие тогда песни: 1) Ой зійди,
зійди, ти зіронько та вечірняя! 2) У Києві на ринку п’ють чумаки горілку... 3) Ой горе, горе, який
я вдався, брів через річеньку та й не вмивався... 4) Де ж ти, доню, барилася, барилася? — На

мельника дивилася, дивилася. Этим песням он научил и моих сестер, и мать, бывало, сердится
на него за последнюю, считая ее неприличною... Шевченко гостил у Сребдольских и в будуаре

одной из девиц Сребдольских, в присутствии Н. Д. Белозерского, человека очень сурового, запел:
и этот невозмутимый старик заплакал... К числу любимейших песен Шевченка принадлежала

и про Морозенка. Н. Белозерский, Тарас Григорьевич Шевченко по воспоминаниям разных

лиц, «Киевская старина», 1882, октябрь, стор. 70 — 71. [[4]Див. переклад] 230 Білозерський

Микола Данилович — поміщик з Чернігівщини, борзенський повітовий суддя (1824 — 1841 рр.),
з яким Шевченко познайомився на весіллі в Куліша. В щоденнику від 22 січня 1858 р. поет так

згадує про М. Д. Білозерського: «Этот филантроп-помещик так оголил своих крестьян, что
они сочинили про него песню, которая кончается так: А в нашого Білозера Сивая кобила, —
Бодай же його побила Лихая година. А в нашого Білозера Червоная хустка, — Ой, не одна в селі
хата Осталася пустка. Наивное, невинное мщение!» 231 Забіла Надія Миколаївна — поміщиця з

Борзни на Чернігівщині, сестра Віктора Забіли. У 1847 р., перебуваючи в Борзенському повіті,
Шевченко кілька разів зупинявся в неї. 232 Сребдольська Юлія Григорівна — поміщиця з хут.
Сороки, Борзенського повіту на Чернігівщині. Перебуваючи в родині Сребдольських, Шевченко

намалював з неї олівцем два портрети, з яких зберігся лише один.

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev108.htm

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev140.htm

3. http://litopys.org.ua/shevchenko/spog37.htm

4. http://litopys.org.ua/shevchenko/spog37.htm

2.5.82 Записи про виплату утримання Т. Г. Шевченкові за січень 1847 р.
(2008-05-27 18:00)

№ 194. 1847 р., лютого 10. Запис у книзі грошових сум археографічної комісії про невиплату

утримання Т. Г. Шевченкові за січень 1847 р.
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По предположению Временной комиссии для разбора древних актов от сего числа за № 25, не
выдано занимающимся по Комиссии лицам следующее за январь месяц жалованье, а именно:
Сотрудникам [...]
Шевченке двадцать рублей пятьдесят копеек.
Деньги эти записаны в приход по 3 ст.

Исправляющий должность казначея [підпис]

Т. Г. Шевченко в документах і матеріалах, с. 90.
Подібний запис в книзі грошових сум археографічної комісії про невиплату утримання Т. Г.
Шевченкові є також за лютий 1847 р.

№ 195. 1847 р., лютого 10. Ухвала археографічної комісії про виплату платні співробітникам

комісії, зокрема Т. Г. Шевченкові, за січень 1847 р.

1847 г. февр[аля] 10. — Врем[енная] комис[сия] для разбора древних актов в присутствии

своем определила: следующее, занимающимся по комиссии лицам, жалованье за январь месяц, а
именно:

Сотрудникам:
Сенчилле-Стефановскоу 12 р. 50 к.
Шевченке 12 р. 50 к. [...]
Записать в расход по книге [сумм], для комиссии определенных, и выдать им под расписки.

ДМШ, А-53, арк. 60, 60 зв. Оригінал.

2.5.83 Лист С. Уварова про призначення Шевченка на посаду. 21 лютого 1847 р.
(2008-05-28 06:00)

№. 196. 1847 р., лютого 21. Лист міністра народної освіти С. С. Уварова попечителю Київського

учбового округу О. С. Траскіну про призначення Т. Г. Шевченка на посаду вчителя малювання

Київського університету з іспитовим терміном на один рік

21 февраля 1847 года

Господину попечителю Киевского

учебного округа

Рассмотрев представления вашего превосходительства от 10 истекшего генваря о кандидатах

на должность учителя рисования при университете св. Владимира, я представляю вам сделать

распоряжение об определении исправляющим эту должность неклассного художника Шевченко в

виде опыта на один год, для удостоверения в его способностях, если по истребования документов
его из Академии художеств и по сношению с г[осподином] киевским военным, подольским

и волынским генерал-губернатором, по состоянию Шевченко при Киевской археографической

комиссии не встретится к тому препятствия. По истечении означенного срока от вашего

усмотрения будет зависеть окончательное утверждение Шевченко в учительской должности, или
замена его другим, способнейшим.
Свидетельство на звание художника и просьба Шевченко, отзывы о художнике Габерцетеле и

формулярный список учителя рисования Киевского института благородных девиц Шлейфера при
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сем возвращаются.

Министр народного просвещения граф Уваров

Вице-директор А. Берте

ІЛ, ф. 1, № 386, арк. 1, 1 зв. Оригінал.

На документі напис О. С. Траскіна: «К исполнению 2 марта» та помітка іншою рукою:
«Истребовать документы из Академии и снестись с г[осподином] генер[ал]-губернаторо»; «на№№
44, 45 и 373».

2.5.84 Лист Петра Сердюкова до П. Куліша. Санкт-Петербург, 21-22 лютого 1847 р.
(2008-05-28 12:00)

Пантелеймон Александрович!

Либонь Бога не боїтесь Ви, либощо: за сього П[етра] А[лександровича] — хай йому!.. —
Присікались до мене таким москалем, що Боже!.. Галас такий підняли, що я з переляку ледви дух
переводив: того й дивись — осьось молодий князь заціде в ухо!.. Та вже — мерщій навтікачи!..
Ухопив каламара, згарбав аркуш — кланяюсь і депортую:
Отже ж, коли П[етро] А[лександрович] навсправжки чоловік цнотливий як там кажуть — чоловік-
друзіка, дак нехай же міні абищо, коли в мене в самого не одлягне на серцю!.. Що ж робитимеш?
— Панове миряне чимдуж допікали й допікають тебе, мов той шершень бджолу, попавши в лапи.
Кожний так і нататуриться, щоб тобі шваби дати!.. Дак тут прямеє діло: як тілько хто белькне

про кого яку-небудь каверзу — уже чи по волі, чи по неволі, а прудко ймеш віри, але похвальна
рація — зараз тебе в губу вколе!.. Така вже, бачите, людська натура божевільна!.. Се, признаться,
навздогад буряків, щоб капусти дали!.. Про П[етра] А[лександровича] — батечки! — скільки то

міні наговорено й нагуторено!.. й дітись нігде було з осудами!.. Плавузкано таке, що гай-гай!..
Сам же я його не знав та й не знаю. Може, я тут винен?.. Хіба тим, що про се не держав язик

за зубами, як балакав з Вами? (Вибачайте за рифму!) Уже на що, на що, а на теє у мене достало
глузду, щоб ув очевидьки чоловіку не ганити того, кого він поважає, якби тільки я не приймав себе
за Вашого приятеля, да не мізковав собі з лихом, що і з моїх речей Вам дещо здасться, що Вам

треба роззирати в обоє, де, може, Ви були не вельми осторожливі...
Я помиливсь: і слава тобі, Господи!.. Правда, міні таки й самому — нічого гріха таїти! — не

горнулась до серця поведенція П[етра] А[лександровича], тільки ж тепер, як я поміркую, дак воно

на те виходе, що якби він себе інше показував — не добрався б туди, де й по сей день вештається,
а розумні люде кажуть, що риба шукає глибче, а чоловік, де лучче... Господь з ним, нехай панує!..
Шевченко, його милость, у Вас вінця держав!.. І там-то, мабуть, винця дмухнув!.. Може й у самого

Бахуса на тім світі волосся дибом стало!.. Уже запевне:

Із Кулішового пуздерка

Утер не раз він з піввідерка! 1 На те ж бо він мочиморда!..2 Навдивовижу міні сей чоловік, да й
годі!.. Як читаєш його компоновання, чуєш якусь вищу силу поезії; да тілько в його якось їй не

до шмиги!.. Подивіться лиш: стих у його — кажу про «Гайдамаків», бо се послідня його праця,
— завжде не шкандований, завжде невмивака, якийсь жилавий, луб’яний, дублений, таке м’яло,
такий каплоухий, такий нечумазний!.. А треба б, щоб стих був жвавий, перський, сторожкий,
зальотний, хльосткий! (тілько не гнучкий!..) Правдабак, інколи трапляється в його й стишок

щуплий, завзятий — але в рідку стежку, да й то якось ненароком, спотиньга! Мабуть, поет пише
знічев’я, як Основ’яненків маляр-шахрай, причитуючи: «Ничаго... Для хахлов и такой стих бряде!»
3. Або вже він почитає себе за прездоровенного поету, да може ще утовк собі у кабак, що як

тілько поет — і даровитий поет, дак уже йому й байдуже на все й про все ухопе перо, да дриґ-
дриґ! — от тобі й поема!.. Хіба тілько рифми й прибирає, а там, що до мислей, до чуствія, до
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художества — хоч вовк траву їж!.. Але Горацій був поета немаленький, а те і не знав, що твердив:
Saepe stylum vertas! 4 Я недавно бачив рукопись Мицкевичову: крий Мати Божа, як вона ізчеркана,
ізхирена!.. Поезія Шевченкова — се дівчина ліпоти такої, що не здумать, ні згадать, да і в казці
не збрехать; але як вона вихожає? — Нажлухтившись чиколдихи 5, затьопана, задрипана, волосьє
їй розпатлане, одежі їй розхристані, розкуйовджені — шльондра шльондрою, по коліна в твані, з
сулією 6 під мишкою, навіжена, скаче халяндри 7 або гедзається по багну, а інколи пану читателеві з
реготом пускає в ніс тимфи!.. Се не богиня — де ж там! Се й не яка-небудь цьохля 8 дзигльована;
се — осоружна, нікчемна, гидкая, бридкая, хвиндюрка, да й годі!.. Ніхто не прохатиме, щоб
поезія чепурилась чепурухою, але кожний бажає, щоб вона була розсудлива, уродлива, охайлива,
улеслива, гречна. Щоб вона галилась 9 до читателя, а не брикалась, як скажена кобила; щоб вона
не скакала по калюжах та по шеритвасах 10 з дьогтем і не бризкала на людей усяким нечистим

калом... 11 Лепськая, сутая, притаманная поезія се — спілоє, дужоє воображение, путеводиме
моцними мислями, гарними, погожими чуствіями, щирим уподобаньєм до всього цнотливого,
до всього істого, до всього ліповидного і тією дотепою, тією хистію, що не швиргає куди-здря
жодної краплі слова, жодної крихти мислей, жодної гаріли чуствія, що в три вирви пхає до себе

усякий розгардияш, що не пускає поетичного злаженья збиватись із толку, а притьмом доглядає,
щоб воно виглядувало скусно, а не абияк компановано, нешпетно, натурально, вірно, щоб воно

гармонічно додавало часть до часті, кінець до початку, і мудро виходило усе цілеє. Вображения не
здобудеш, коли його не маєш з пупку, та й мислей, або чуствій не позичиш, як буває кабак та серце
не туди дивлються; але з однією художою хистію чого то чоловік не зробе!.. І от сяя ж то хисть

і добувається через розсудливе чтеніє Міцкевічів, Пушкіних (про чужих мовчу; а Шиллер, Гете,
Шекспір, Байрон, або й Гюго, Гейне — тут би в великій пригоді стали!), через бесіди з людьми

розумними, через мислительні розмови з самим собою: от єї ж то й Бог дасть у пана Шевченка!.. А
Костомаров тим-то й гору бере над ними, що вона в його є, хоча й його талан поетичний не досягне
до Шевченкового!.. У Костомарова знайдеться десяток або й більш стихозложеній безз’яну, а у
Шевченка ні одного, дарма, що у одного там іскорка мріє, де у другого жевріє полим’я!.. Для

поети мало самого заятренья: тут ще — глузд треба!.. Се не живопись або музика, де й без сього
дива можно геть-геть майнуть, а тут — ні! Ув одних кунштиках кохатимешся!.. А де в поети

моцний глузд — там і художество поезії — се вже безпремінно! Іначе буває й так, що глузду й не
вельми — то й не художого хиста до ката: вона тоді за все про все надолужає, хоч тут уже нічого
великого зроду не вийде. Так і глузд — сам у поезії не втне нічого путящого; теж і воображеніє, й
чуствія — самі нічого не вродять!.. Бо ще за царя Горошка люде дошли щосили, поки вкупі, тяжке
лихо коють, а скоро пішли врозтіч — пуття не буде!.. В кожного великого поети сила поезії була

вкупі, хоч не у кожного одна другу не переважували: може бак у во всіх, опріч одного Шиллера. У
Гете перемагали усе мислі, у Байрона — вображениє, у Гюго — художня хисть. Тим-то примірно
сказать, Гете або Байрон не кожного проймуть до серця, як пройме Шиллер: дарма, що той

мислями, а сей воображением візьме гору над Шиллером. Шевченко — художник у живописі, да
ще й, як іде чутка, мастак художник: чом же він не хоче зробитись художником у поезії? Кажу:
не хоче, бо в його тілько за охотою й діло стало!.. Чи вже ж таки йому не втямку, що який би

здоровенний геній у мозку не розгніздивсь, а того зроду не було й не буде, щоб сей геній зхопив

пензель і — сусиль! — так зразу і вчистив «Последний день Помпеи», ніколи й не нюхавши, що
то таке за скуство — живопись!.. А поезія — теє ж скуство, та ще й розумне скуство: коли ж

там треба наука довга, щира, працьовита, дак тутечки й поготів!.. В Петербурсі йде прочутка,
що Шевченко ні на що не вважає, що йому ні кажи, і, заткнувши уха, верзе свої теревені-вені,
да й годі... Скажіть, будласка, чи сьому ж правда? чи вже ж Шевченко такий сподар бушний та

бундюшний, що ти йому кажи — смалене, а він усе стриже стрижене!?, чи вже ж чоловік такий

здатний, такий тямущий, такий неквапний та гонний, несеться так високо, що носом аж хмари

оре — веде себе таким дундуком запеклим, що з кобезистою ганьбою та пихою гне кирпу на всіх

і на все?!. Щось не йметься віри!.. А коли се неправда, дак Ви, як жичливий його приятель,
роздовбайте йому, що поезія — нехай вона буде й чулая, й мисливая! — нізащо в світі не буде

художеством, не розколише як слід нічийого серця й незабаром згине без сліду, без прослідку, поки
не розцвітатимуть, як квітки на весняному сонечку, поки вона не вишколе себе так, що як заговоре
— як у дзвони дзвоне; а як засміється — Дунай розільється!.. А не зробите сього, — великий гріх

1247



на душу примете!.. Буде Вам каяньє, да вороття не буде!.. Може Ви й губки на мене ододмите за

Шевченка — силькісь? Що буде, то буде!.. У мене ж, кажу Вам, як перед Богом — серце щимить,
мліє та ниє, що він топе свій талан і запропастить, зведе його на не на що!.. Тут ходе поголоска, що
Шевченко тлумаче псалми. Шкода! Уже коли тлумачить, дак тлумачить пророків, або Соломона
лібо Іісуса Сираховича се тож гарні книжки. Соломон — се жидівський Байрон: не ймете віри? —
прочитайте його Екклезіаста, його Пісню Пісней! Ну, да Бог з ними!.. А от жона Ваша дак нехай

на чужу поезію очей не пориває, бо своя під боком, та ще й не кирпата... Правдабак!.. поцілуйте
її од мене, жону, а не поезію, — не жахайтесь, не жахайтесь! — Не в губки і не в твар зовсім, а в
ручку: хоч мода вже на се й минулась, да моя парсуна, як і самі знаєте, держиться не за остатню
моду, а за першу, — дак чому ж би мині не покоштовать гарненької ручки? Хоч тепер і піст,
тілько ж у сьому скорому нема ніякого... Колись, - Когда я юн и молод был! а було се в Петрівку,
— у Тарутині 12, — мині прип’яли до посту проказну таки трішки смальцьолизу; а може ви тепер
говієте?.. дак воно про смалець... теє... Да запевне Ви її знаєте на практиці: у мене вона була
в натурі... А на що Ви унизили дом Дьяконової? 13 Ет же він не в один ярус, а в три! Знизу —
погріб, а зверху — горище, а на горищу — дітськая. Якби він був ув один ярус, дак я б сюю зиму

ніс не одморозив!.. а то ж скандальна москальва так умудрилась, що в хаті завсігди на дві степені
було холоднійш, чім на дворі. Знаєте, на дворі вогкий вітер подме з моря або припече сонечко,
дак там і потеплійшає, а тут з погреба такії вітри сівернії дують, що й сам Василь Кирилович не

сказав би— гулять не пойду, хепинув би може уво всі лопатки. Хай йому халепа, як же то холодно:
перо замерзає в атраменті... Од Бодянського книжок не бачив ні й-ока...14 А як ся має, як живе
висок[об]лагородний пан Юскович-Красковський, його милость, Іван Данилович? Як навідаєтесь

до його милості, дак, будласков, привітайте його од мене низеньким поклоном да ублагайте його

жону, щоб вона дозволила йому хоч на тей раз нанюхаться кабаки досить. На тім тижні почав

я злагати «Похожденыя батурынського Одиссея» 15 — там і Йвану Даниловичу містечко буде...
Змаганьє було невелике, що се за змаганьє! але вельможний пан Імрек журиться та позирає сторч

та зашморгом... Що було, те бачили, а що буде те побачим... Срезневський викинув штуку: узяв та
й заломив Прейса! Я слухав його лекцій зо три 16: видно, що чоловік читав чортову пропасть. Усі
студенти ув один голос гудуть, що він заткнув би Прейса за пояс, і що Прейс против його і в хлопці
не годиться: от такая ловись!.. Правда, Прейс таки в’ялий був на лекціях: (тілько ж куди було удку

закине, дак уже вицупе рибки!!. Та се не всякому було у прикмету...). А сей — такий дзиндзивер-
зух, що хоч «в оренду на танець» 17. На акті (8го февраля) читали рацію Сенковського — здається,
«О значении слова Русь» 18. Панове професори аж за животи брались да реготали: нехай би вже

хто, хто— нехай би реготали Соколови, Рождественськії і прочії, і прочії, і прочії, які тілько сунься
до історической критики, дак тут зараз вони в першу голову лізуть, а то й Топчибашев туди ж,
що й досі вірує у сім кліматів Птолемея, і Грефе туди ж, що по-московськи й тяме одно тілько

слівце: «пошол», да й теє заповзло до його якось зненацька, як писав о зродстві руского язика з

санскритським. Отце чтець скаже: Георги, — Грефе зараз у хохот. Гилеї — він аж репається од

реготу. Мабуть, він причвалав на акт по воєнному звичаю, з горілкою напившись чаю...19, бо хоч
він і не був у «статних воїнах», але пунш жмуле на взаводи... Якийсь петербурзький мартопляс

злапав половину Демидівської премії за те тілько, що гарно, до смаку пунш робе, а приклепом були

якісь мізерні пісеньки. Сенковський говоре, що слова «Рус», «Гот» і «Скиф» — одно значненьє.
Про «Рус» і «Гот» ми з Вами колись самі балакали і в нас теж виходило, що «Рус» — теє ж, що й
«Гот» 20; про се хоч до ста бабок іди питаться, дак воно так і є. Правда, Сенковський щось тут

дуже корнесловив: за чужим реготом не можна було дослухаться, але що правда, то правда. Коли
де він уже загостривсь вельми, дак се коло вудинів: їх він оселя� на Волині (Волинь у його йде од
волів, — хіба од волі? — так як жаринь, теплинь — од жар, тепло), тоді як у Геродота вони ген-
ген пробираються на схід сонця 21. Ну да се дарма: а то вудинський город Гелон він уже переносе
на Волгу!.. Уже ж коли перед береш із Геродота, дак бери й зад: коли береш ім’я і корнесловиш
над ним, дак уже не цурайсь і того, що він додає отут, бо се певне буде справедливійш, чим
коверкане та перековеркане ім’я; не знаю тілько, чи добре я вслухавсь. Ох, прощайте! Утомивсь
— утомивсь так, що крий мати Божа! Очі злипаються — спать хочуть. А тут же то ще книжку

треба зашить. Февр[аля] 21го. С. П[етер]б[ург], Трёхярусный дом Дьяконовой. Лист Ваш дошов

до мене на 13й день, а перший — уже на 10й був у мене в руках: от чого б се? — Основ’яненко
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коли не в Вас, дак у Борзні. Зроду міні не було такой приведении, як з Вашими книжками — із

Основ’яненком 22 та й з Шевченком 23: нехай їм осина горька! Тепер мовчу, бо на дворі світ,
і я вже 40 часов як спав, а в 8м часу треба з двору чухрать. От побачите! Ну їй-богу все, як на
сміх, або в наругу... Приходжу сьогодні до почтамту — питаю: чи можна лист не запакований

уложить у посилку? Можно, кажуть, чому не можно? Тілько хто прийматиме, той штрафу 90 коп.
сріблом заплате!.. А нехай же Вам триста погибелей з вашими штрафами!.. чкурнув додому —
ближній світ! — од почтамта до Дьяконовой!.. Підбігаю до Неви, дивлюсь — стежка, о, слава
тобі, Господи, тут навпростець буде ближче! Й пійшов, й чимчикую собі гарненько, зир! — аж се

до ополонки!.. божевільна москальва, мабуть, невод тягнула либощо!.. Вертатись назад далеко!
Я й попхався по снігу: плиг-плиг-плиг! (Чи легко ж се міні було?) Що скокнеш, так по пояс у

сніг і в’їдеш!.. Напослідок таки доплигав до берегу: батечки! В голінищах снігу повнехінько! Тут
уже, підібравши поли й задубівшу кирею, драпака такого дав, що аж москальва жахається, де ж
бо, як по приску біг!.. Прибігаю запихавшись додому, хочу розпечатати книжку сургуч пристав! Я
ножиком його ковир! а ножик — хрусь! Й остались наші не в сих, не в тих. Зараз перепечатую і знов

потяну до почтамту — тільки вже не по гіпотенузі — нехай їй цур!.. Ох, сії гіпотенузи — в мене

в шлунках сидять: ще з Москви вони мені дались знаться!.. (Февраля 22го, 12 часов вранці) Над
літерами ніяких поличок не ставлю, бо пишу до чоловіка письменного, який добре тяме— де, що і
як. На звороті: Его Высокоблагородию Николаю Ивановичу Костомарову, Господину профессору
Императорского университета Св. Владимира, для передачи Пант[елеймону] Ал[ексанровичу]
Кулешу. В Киев. Квартира на Старом Киеве в Рейтерской улице в доме Клименовой. Примітки
Подається за автографом: ДАРФ. — Ф. 3. — Від. 1 експ. — Оп. 1847. № 81. — Ч. XIII.
— Арк. 6-6г зв. Переклад російською: Ч. XIII. — Арк. 7-15 зв. Першодрук: Міяковський, с
70-75. Цього листа Куліш не отримав, оскільки 25 лютого уже виїхав з Києва. Лист надійшов

на адресу Костомарова; де під час обшуку в помешканні історика його було вилучено. 17 травня

Бібіков надіслав коментований лист разом із російським перекладом до III відділу (отримано 26
травня), де на Сердюкова завели справу. Слідчі звернули увагу на два місця у листі — відгук

про поезію Шевченка («когда читаешь сочинение Шевченки, то чувствуешь какую-то высшую силу

поэзии») та лайку на адресу «полоумной москальвы». Відтак за Сердюковим встановили таємний

нагляд, що тривав протягом червня-серпня 1847 року. Петро Сердюков — близький приятель

Куліша з часів його навчання в Новгород-Сіверській гімназії. Про їхнє знайомство письменник

згадував у автобіографії: «У трейтьому класі гимназиї, куди переведено його (Куліш. — Ред.) з

повітового училища трохи чи не первим, спознався він ближче з товаришем Сердюковим — і сей

товариш стався праведним його наставником. [...] Не мала міри прихильність його до Сердюкова,
споглядав він на його як на сонце, і багацько високого і чесного впоїв у себе від його» (Жизнь,
ч. 3, с 34). Куліш і Сердюков разом читали Ґете, Шиллера, Пушкіна, й естетичні смаки Куліша у

цей період певною мірою формувалися під впливом Сердюкова. Згодом їхні дороги розійшлися,
проте Куліш не поривав контактів зі своїм товаришем. Його листи до Сердюкова невідомі. 1.
Перефразовані рядки з «Енеїди» Котляревського: «Із Ганімедова пуздерка / Утер трохи не з

піввідерка» (пісня 2, строфа 36). 2. Див. прим. 9 до листа 82. 3. Парафраза з Квітчиного

оповідання «Салдацький патрет»: «Нічавоста; для хахлов і такий Бог брядє». 4. Цитата з «Сатир»
Квінта Горація Флякка (І, 10): «Часто свій стиль повертай» {патин.). 5. Чикилдиха — «название
плохой водки» (Б. Грінченко. Словарь української мови. — К., 1909. — Т. IV. — С 462). 6. Сулія
— «большая бутыль» (Там само. — С 228). 7. Халяндра — «цыганский танец. У вікон школярі

співали, халяндри циганки скакали. Котл[яревський]. Ен[еїда]. II. 14» (Там само. — С 385). 8.
Цьохля — «живая, проворная (в неодобрительном смысле) женщина» (Там само. — С. 439). 9.
Галитися — «быть глажену галом»; гал — «стеклянный шар для глаженья» (Там само. — К.,
1908. — Т. II. — С 268). 10. Шерітвас — «чан» (Там само. — Т. IV. — С 492). 11. Значення

цього слова у XIX ст. — бруд (Там само. — Т. II С 208-209). 12. Село в Калузькій губернії,
відоме з часів війни 1812 року. 13. Петербурзька адреса Сердюкова: на Васільєвському Острові,
на малому проспекті, між 9 і 10 лініями, у будинку Дьяконової (КМТ, т. 3, с 171). У березні-квітні
він переселився до будинку Алексеева. 14. Див. прим. 1 до листа 150. 15. Цей (очевидно,
автобіографічний) твір, написаний у бурлескно-травестійнй манері, невідомий. 16. Першу лекцію
(зі вступним словом про Прейса) в Санкт-Петербурзькому університеті Срезневський прочитав
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28 січня 1847 р. 17. Цитата з «Енеїди» Котляревського (пісня 1, строфа 33). 18. Йдеться про

розвідку Сенковського «О происхождении имени Руссов». З огляду на те, що автор через хворобу
не був присутній на щорічному університетському Акті, його працю зачитав Вільям Діттель (див.:
Годичный Акт в Императорском Санктпетербургском университете, бывший 8 февраля 1847 года.
— СПб., 1847. — С. [I]). 19. Цитата з «Енеїди» Котляревського (пісня 4, строфа 66). 20. Про

те, що етноніми «русь» і «гот» означали одну й ту саму народність, Сердюков писав Бодянському
в листі від 15 березня 1847 р.: «Один арабский писатель свидетельствует, что руссы приняли

христианскую религию в IV веке: это могли быть одни только готы, которые действительно

приняли в этом веке христианство от ариян, — одни они, потому что в местах их жительства

Восточной империи существовала русская епископия, — (потому что у литовцев слова русь и гот
имеют одно значение)» (ВР ІЛ. — Ф. 99. — Од. зб. 83. — Арк. 5 зв.). Можна думати, що в

листі до Куліша Сердюков мав на увазі цю ж аргументацію. 21. Про плем’я будинів і дерев’яне
місто Гелон, розташоване в місцевості, де вони мешкали (на північний схід від скитів), мовиться
в четвертій книзі Геродотової «Історії» (пункти 21, 108, 109). За Геродотом, будини — велике

плем’я кочовиків, зі світло-голубими очима й рудим волоссям. Мешканці Гелона — еліни. 22.
У переліку книжок, які Куліш залишив у Миколи Даниловича Білозерського в Борзні, зазначено:
«„Малороссийские повести“ Грицька Основьяненка 1837-1841 г.» — дві книжки (КМТ, т. 2, с 63).
Йдеться про дві збірки Квітчиних повістей «Малороссийские повести, рассказываемые Грыцьком
Основьяненком» (М., 1837; X., 1841). 23. Найімовірніше, йдеться про видання «Чигиринський
кобзар і Гайдамаки» Шевченка (СПб., 1844). За вид: Пантелеймон Куліш. Повне зібрання творів.
Листи. К.: Критика, 2005. — Т. I: 1841-1850 / Упоряд., комент. Олесь Федорук; підгот. текстів
Олесь Федорук, Наталья Хохлова; відп. ред. Степан Захаркін. — С. 156-160, 485-487.

2.5.85 Відьма. Рисунок за однойменною поемою Т. Шевченка (2008-05-28 18:00)

«Відьма». Рисунок за однойменною поемою Т. Шевченка. Папір, олівець (9,4 × 7). [Седнев]. [III
1847].

[1]
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[2]

Також див.:
http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7333.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev7333.htm
http://kobzar.info/kobzar/works/pictures/1847/05/29/908.html

[3]«Відьма»

1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/Oi6fusAmrYsum6eeXjMYtA?feat=embedwebsite

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7333.htm

3. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev150.htm

2.5.86 Донос студента О. Петрова про існування в Києві таємного товариства. 3
березня 1847 р. (2008-05-29 06:00)

№ 198. 1847 р., березня 3. Донос студента О. М. Петрова попечителю Київського учбового

округу О. С. Траскіну про існування в Києві таємного політичного товариства — «Кирило-
Мефодіївськоо братства»

Копия Возвратившись от помещика Ханыкова 1-го
ноября, у которого преподавал уроки сыну, я остановился на один день у

моего родственника, профессора математики в духовной академии

Подгурского и не желая стеснять его собою, я в тот же день приискал

себе квартиру на старом Киеве в доме протоиерея Андреевской церкви

Завадского: кроме меня, в этом доме находились еще два жильца, оба
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служащие в канцелярии генерал-губернатора Бибикова; фамилия ближайшего

моего соседа была Николай Иванович Гулак. Занимаясь довольно

поздно вечером, я часто слышал у Гулака собрание людей и рассуждение о

предметах касающихся до государства, проникнутые совершенно идеею

свободы; — оригинальность мнений здесь излагаемых о разных отраслях

государственного управления, завлекала меня; вследствие чего я начал

обращать более и более внимания на подобные сходбища и разговоры;
замечая таковые собрания довольно часто и видя, что предметы споров

всегда были одне и те же: я с достоверностию мог заключить, что они в

основании своем должны были иметь цель определенную. В один

вечер я услышал, как лица собравшегося у Гулака общества подавали свои

мнения касательно лучшего Республиканского устройства для России. —
Разговор этот происходил между следующими лицами: помещиком Савичем,
студентом Навродским и профессором Костомаровым; в этом разговоре

помещик Савич ревностно доказывал необходимость уничтожить в России

монархический образ правления и стараться устроить правление народное

с представительною формою, в котором бы каждое отдельное славянское

племя имело у себя особенного представителя, заседающего в общем

совете Славянских племен; на мнение Савича были деланы возражения и

вопросы профессором Костомаровым; далее Савич доказывал возможность

произвести таковый переворот при настоящих, по его мнению,
неблагоразумных поступках правительства; приводя в пример постройку

Киевской крепости; что он говорил с одним инженерным офицером, и что

офицер этот доказывал ему необходимость таковой постройки как важного

стратегического пункта; но что по мнению Савича это будет удобнейшее

место для собрания лиц намеревающихся произвести восстание; доказывал

дурные распоряжения заговорщиков 1825 года, вследствие каковых

распоряжений — оне и не могли исполнить своих намерений, и что вообще

правительство желает подавить народный дух, или, как выражал это

помещик Савич, желает ввести в России Китаизм; но что дух народный

необходимо должен высвободиться от тяготеющего на нем деспотизма; в

след за сим разговор сделался общим, что и не позволило мне слышать

его с прежнею ясностию. Вскоре после сего я был приглашен

протоиереем на обед и так как мои оба жильца имели стол у Завадского,
то я здесь и познакомился с ними; на другой день Гулак зашел ко мне и

мы довольно долго проговорили о разных предметах науки; в то же время

он просил, чтобы я непременно зашел к нему. — Вечером на другой день я

решился его посетить с намерением разузнать о лицах посещающих его и

первым моим вопросом был: « — кто этот либерал так часто вас

посещающий?» — Это помещик Савич — отвечал мне Гулак, и здесь же

опровергая все либеральные идеи Савича начал доказывать благоденствие

государств под монархическим правлением. — Из этого разговора, и из

прежде бывших без меня, я легко мог узнать, что он только старается

выведать образ моих мыслей; я начал доказывать ему противное говоря,
что и Савич в некотором отношении прав, что люди верно бы находились в

лучшем положении, если бы были под правлением Республиканским, и ко

всему этому прибавил, что может быть таких людей очень много, но что

они находясь в разрозненном состоянии, не имеют твердой точки опоры

для обнаружения своих чистых намерений. Увлечение, с которым

я доказывал свое мнение, совершенно разрушило всякие сомнения Гулака

на мой счет и он открыл мне следующее: что люди стремящиеся произвести

переворот в государстве действительно существуют, и существуют не в

разрозненном состоянии, а напротив того, составляют огромное общество,
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находящееся кроме России и у других славянских племен, что члены этого

общества имеют условный знак, служащий символом их соединения, при чем

он достал из шкатулки голубую коробочку, в которой лежало золотое

кольцо, на верхней части которого находилось изображение как вообще на

кольцах, покупаемых у гроба великомученицы Варвары, а внутри была

надпись славянскими литерами во имя св. Кирилла и Мефодия; будучи

совершенно уверен во мне, он также прочитал мне и Устав Общества,
который я из ревности тот час попросил списать и копию имел честь

представить вашему превосходительству; потом он мне сказал, что хотя

это общество и многочисленно, но он не может сообщить мне по правилам

Общества, его членов как новопоступившему; что многие из членов

общества путешествуют по России именно с целью распространить таковые

идеи; что главный центр их общества в Москве; общество это всего более

стремится распространять идею свободы между воспитанниками гимназии и

вообще между детьми и потому самые лучшие и ревностнейшие члены

стараются занять места учителей. В другое время Савич пред

отъездом своим за границу посещал Гулака и опять разговаривал о

предметах государственных коснулся того, что важными помощниками в их

деле могут быть также воспитанники военно-учебных заведений, если

между ними распространить идею свободы, при каковом разговоре

находился студент Навродский. Таковые сведения я получил во

время моего пребывания вместе с Гулаком. Имея слишком ограниченные

средства к поддержанию своего существования я необходимо должен был

искать случая опять преподавать уроки детям и вскоре нашел их у

помещицы Якубовичевой. Здесь занятия частные соединясь с занятиями по

университету, должны были отвлечь меня на некоторое время от

продолжения моих исследований, тем более, что г[оспо]жа Якубович

отправляясь на праздники рождества христова в деревню к родственникам

вверила моему попечению двух малолетних; в продолжении этого времени я

хотя и встречался с некоторыми из членов, но эти встречи были так

непродолжительны, что я не мог завести разговора прямо относящегося к

делу; но во время праздников рождества христова, Гулак прислал мне

книги: именно акты, относящиеся к истории Западной России, при чем

человек его сообщил мне, что он отправляется в Петербург и просит меня

зайти к нему; я исполнил его желание; пришел к нему я застал студента

Навродского, в присутствии которого Гулак прочитал мне Закон Божий,
написанный совершенно популярным языком, для распространения между

народом. Главная идея в этом сочинении состояла в том, чтобы доказать

народу, что все бедствия на него ниспосылаемые происходят от

подчинения его верховной власти, при чем опровергается истинный смысл

евангельских текстов: «Воздадите Кесарево Кесареви, а богово —
богови», а также и и слова апостолов «Несть власть аще не от бога»...
и дается им совершенно превратное значение; в заключении находится

возвание от Малороссиян ко всем вообще славянам, чтобы оне одумались и

свергли с себя иго рабства. По окончании чтения студент Навродский

спрашивал моего мнения касательно этого сочинения и жаловался на

недостаточность материальных средств для скорейшего распространения

таковых идей; далее продолжал разговор он прочитал мне 4-ре
стихотворения Шевченки, имеющие своим содержанием вообще мысли явно

противозаконные: так как все вышеизложенное происходило накануне

отъезда Гулака в Петербург, то я и не имел возможности списать у него

Закон Божий. — Приезд моей матери 15-го генваря вторично

помешал продолжению моих изысканий; по отъезде ее 25 генваря обратно
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домой я мог узнать только следующее: что Гулак отправился в Петербург

вместе с Шевченкою для занятия там ученой должности; что студент

Навродский вместе с Маркевичем отправились в Пирятин, от кудова

студент Навродский намерен отправиться в Полтаву для приискания места

в Полтавском Кадетском Корпусе; Маркевич же намерен возвратиться

обратно в Киев. Кроме того, студент Навродский сообщил мне

свою собственную рукопись о Гайдамаччине, которую он находил весьма

полезною для распространения между обитателями Малороссии для

возбуждения их прежнего воинственного, свободного духа; самую эту

рукопись имею честь представить вашему превосходительству. Со

времени же отъезда таковых лиц из г. Киева, я не мог далее следить за

их действиями, а вместе с тем и приобретать новые сведения; почему все

мною открытое я решился представить вашему превосходительству.
Писал студент Алексей Петров Что показание это писано

студентом Петровым в нашем присутствии, в том свидетельствуем:
Попечитель округа свиты его величества генерал-майор Траскин

Помощник попечителя коллежский советник М. Юзефович

ДМШ, А-59, спр. 313, ч. 1, арк. 8 — 12 зв. Копія.

Ч. І, арк. 10—12. Оригінал.
Ч. І, арк. 57—68. Копія і на ній помітка начальника штабу корпусу жандармів, управителя
канцелярії III відділу Л. В. Дубельта: Его величество изволил читать. 29 марта 1847 г. Г[енерал]-
л[ейтенант] Дубельт.
Опубл.: Збірник пам’яти Тараса Шевченка (1814—1914).— К., 1915.—С. 107—111; Т. Г. Шевченко.
Документи і матеріали. — С. 146—149; Кирило-Мефодіївське товариство: У 3 т. — К.: Наук.
думка. 1990. — Т. 1. — С. 26.

1 Кирило-Мефодіївське товариство — таємна політична антикріпосницька, антиурядова

організація, що утворилася в Києві в грудні 1845 р. Виникла вона в середовищі інтелігенції.
Учасники її вважали за необхідне ліквідацію кріпацтва й національної нерівності, знищення

станів, об’єднання всіх слав’янських народів у єдину республіканську федерацію з наданням

кожному народу рівних прав і широкої автономії. Проте серед членів товариства не було

ідейної єдності. У ньому існувало два напрямки — ліберально-буржуазни (В. Білозерський,
М. Костомаров, О. Маркович, П. Куліш, який належав до ліберально-поміщицькго табору) і

революційно-демократчний (М. Гулак, О. Навроцький, І. Посяда, Д. Пильчиков, М. Савич,
Г. Андрузький). Ідейним натхненником цього напряму був Т. Шевченко. Він одстоював

революційний шлях боротьби проти самодержавства і кріпосництва. Документальні матеріали

слідства над членами таємної політичної організації Кирило-Мефодіївськог товариства (крім
справи про Т. Г. Шевченка) зберігаються в Центральному Державному архіві Жовтневої революції

у Москві (ЦДАЖР СРСР) і складаються із вісімнадцяти справ. Справа про Т. Г. Шевченка

знаходиться в ДМШ.

2.5.87 Відьма. 7 березня 1847 р., Седнів (2008-05-29 12:00)

7 березня 1847 р., Седнів.

{ [1]Відьма }
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2.5.88 Лист О. Траскіна генерал-губернатору Д. Бібікову про існування таємного
товариства. 7 березня 1847 р (2008-05-29 18:00)

№ 199. 1847 р., березня 7. Лист попечителя Київського учбового округу О. С. Траскіна

київському, подільському і волинському генерал-губернатору Д. Г. Бібікову про існування в Києві
таємної політичної організації — Кирило-Мефодіївськог товариства

Милостивый государь Дмитрий Гаврилович!

3-го числа нынешнего марта месяца своекоштный студент университета св. Владимира

Петров явился ко мне и объявил, что он открыл существование здесь, в Киеве, тайного

общества, основанного, с злонамеренною политическою целью, чиновником Гулаком, чему, в
доказательство, представил мне и устав того общества.
Выслушав Петрова и сделав ему предварительно словестный допрос, я нашел донесение его

довольно важным, чтобы обратить на него полное внимание; а потому я тотчас же, пригласив к
себе помощника моего г. Юзефовича, вместе с ним отобрал с Петрова письменное показание,
дополнив его несколькими пояснительными вопросами, особо ему данными.
Не приступая ни к каким открытым действиям, потому, что все причастные к тому лица

теперь в Киеве не находятся, и сохраняя весь ход этого дела в совершенной тайне, между

мною и помощником моим, я поспешаю представить при сем вашему высокопревосходитель-
ству, в подлинниках, как снятые с Петрова показания, так и доставленные им устав основанного

Гулаком общества, ожидая для дальнейших действий, ваших приказаний. Впрочем, я принял

все нужные меры для продолжения секретных разысканий, особенно по возвращении сюда

Марковича. По всем соображениям и сведениям, какие можно было собрать в это короткое

время, я имею основание надеяться, что замыслы Гулака не проникли между студентов, исключая
поименованных Петровым Марковича и Навроцкого, из которых первый, как земляк, а второй,
как двоюродный брат Гулака, были с ним в давних и близких связях. Оба они дворяне

Полтавской губернии и вышли из университета в прошлом году. Сам Гулак есть воспитанник

Дерптского университета, сын помещика Полтавской губернии Золотоношского уезда, служил
здесь в канцелярии генерал-губернатора и в Археографической комиссии и отправился в С.-
Петербург. Я не имею также причин подозревать в участии с ним профессора Костомарова, его
частые сношения с Гулаком происходили от общих их занятий работами для Археографической

комиссии и из показаний Петрова не видно, чтобы он был одного образа мыслей с Гулаком.
Упомянутый в показании Петрова Савич, есть помещик Полтавской губернии Гадячского

уезда. Он был здесь проездом за границу, и отправился по словам Петрова в Париж.
Другой чиновник, живущий и поныне в доме протоиерея Завадского и служащий в канцелярии

вашего высокопревосходительства есть Бодилевский, из окончивших в 1845 году курс наук в

здешнем университете казеннокоштных воспитанников юридического факультета. Он уроженец

Черниговской губернии, Конотопского уезда, из мещан города Батурина. Все сведения, о нем

имеющиеся, заставляют предполагать, что он участником в умысле Гулака не был. Шевченко

же, о стихах коего говорит в показании своем студент Петров, также родом из Малороссии,
воспитанник Академии художеств, жил здесь некоторое время для снятия видов и отправился

в С.-Петербург.
Студент Петров из дворян Черниговской губернии, находится в университете с 1845 года,
поведения очень хорошего.
Представляя вашему высокопревосходительству все сведения, которые я наскоро мог собрать, с
отличным почтением и совершенною преданностью имею честь быть.

Милостивый государь

вашего высокопревосходительства

покорнейший слуга А. Траскин
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Киев

7-го марта 1847 года

«Его превосходительству милостивому
государю Дмитрию Гавриловичу Бибикову и проч.»

ДМШ, А-59, спр. 313, ч. 1, арк. 1 — 2, 2 зв. Оригінал.
На документі написи: «16 марта»; «17 марта № 854, 855».

2.5.89 Відповіді О. Петрова на запитання О. Траскіна про товариство. До 9 березня
1847 р. (2008-05-30 06:00)

1847 р. березня, не пізніше 9. — Відповіді О. М. Петрова на запитання попечителя київського

учбового округу О. С. Траскіна про склад і діяльність таємного товариства у Києві

1. Как зовут другого чиновника, жившего в доме Завадского с Гулаком?
Савва Васильевич 31, а фамилии его не знаю. 2. Не знаете ли вы чего более о символическом

перстне, который вам показывал Гулак? Нет ли подобного еще у кого другого и не

распространено ли вообще его употребление между единомышленниками Гулака? Неизвестно,
и кольца на других не видал. 3. Чем сопровождалось ваше принятие в общество? Не было

ли от вас требовано присяги, как значится в уставе общества, или других каких-либо условий и

обещаний? Просьбою сохранить в тайне сообщенные мне намерения от лиц, могущих повредить
их исполнению, и напротив ревностнейшего распространения идей общества между лицами,
могущими доставить ему хотя какую-либо пользу. Присяги и особенных обетов от меня не

требовалось. 4. Не знаете ли вы, когда и куда отправился за границу помещик Савич? Какой

он губернии и уезда и как его имя и отчество? Имел намерение отправиться в Париж; имя же
и отчество и какой губернии не знаю. 5. Не знаете ли вы еще кого-либо из сочленов общества,
кроме поименованных лиц, или таких, кои были в близкой связи с Гулаком? В особенности из

студентов университета? Мне неизвестно, был ли кроме поименованных еще кто-либо в связи

с Гулаком, других студентов у него не видал. 6. Не слыхали ли вы от Гулака, есть ли в числе

соумышленников его поляки и имел ли он намерения и не старался ли распространять свои идеи

между ними? В особенности, как он думал о поляках-студентах университета и не было ли у него
из них знакомых или приятелей? Неизвестно, существовали ли в числе соумышленников Гулака

поляки, но он имел намерение распространить между ними свои идеи и всего более надеялся

получить от них денежные пособия для скорейшего осуществления своих замыслов. Вообще

он думал о поляках как о людях, скорее всего могущих быть его помощниками. О студентах

университета говорил только то, что они также могут споспешествовать к распространению

и укоренению его идей, занимаясь воспитанием юношества. Между студентами находились

знакомые, но кто именно — неизвестно. 7. Не знаете ли вы, когда должен возвратиться в Киев

бывший студент Маркович и где его квартира? Бывший студент Маркович намерен возвратиться

9 марта, квартира же его находится на Крещатике, рядом с домом генерала Мисевского, на левой
стороне. 8. Имеете ли вы упомянутые вами стихотворения Шевченка? Ежели у вас нет, то
у кого их можно сыскать и в чем заключается их содержание? Стихотворений Шевченка не

имею, но их можно достать у бывшего студента Навроцкого. Содержание я мог запомнить

только двух стихотворений [1]«Сон» и «Послание к родичам» 32. В первом стихотворении

Шевченко представляет себя заснувшим и во сне сова переносит его в Сибирь, где он встречается
с Рылеевым 33 и другими заговорщиками 1825 г. и рассказывает им о состоянии России, а

потом сам выслушивает их жалобы на совершаемые с ними мучения. Далее сова переносит его в
Петербург, оставляет во дворце государя императора, где он в самых резких словах изливает свою
ненависть на царскую фамилию. Во втором стихотворении он старается возбудить малороссиян

к восстанию. 9. Почему вы так долго медлили донесением Вашим и не сделали его до отъезда
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Гулака в С.-Петербург? Потому, что желал собрать сведения гораздо важнейшие от оставшихся

по отъезде Гулака бывших студентов Навроцкого и Марковича; но по удалении их из Киева

29 февраля я, лишась тем самым средств продолжать свои изыскания, тотчас и представил

свое донесение вашему превосходительству 34. Писал студент Алексей Петров Что ответы сии

написаны студентом Петровым в нашем присутствии в том свидетельствуем: Попечитель округа
свиты его величества генерал-майор Траскин Помощник попечителя коллежский советник М.
Юзефович Примітки: Ч. I, арк. 13.14. Оригінал. Ч. I, арк. 69 — 73. Копія з заголовком:
Вопросные пункты, сделанные студенту Петрову, и ответы его. ДМШ, А-59, спр. 313, ч. 1, арк.
15 — 16. Засвідчена копія. Опубл.: Збірник пам’яти Тараса Шевченка (1814 — 1914). — С. 111
— 113. Кирило-Мефодіївське товариство: У 3 т. — К.: Наук. думка. 1990. — Т. 1. — С. 27-
28. 30 Юзефович Михайло Володимирович (1802 — 1889) — помічник попечителя Київського

учбового округу (1843 — 1858), голова Київської археографічної комісії (з 1857 р.), колезький

радник. Виступав проти розвитку української мови, літератури і культури, Т. Г. Шевченко в

щоденнику називав його «предателем». 31 С. В. Бадилєвський. 32 Йдеться про поему Т. Г.
Шевченка [2]«Сон» і вірш [3]«І мертвим, і живим, і ненародженим землякам моїм в Украйні і не

в Украйні моє дружнєє посланіе». 33 Рилєєв Кіндрат Федорович (1795 — 1826) — російський поет,
декабрист. Життя і творчість Рилєєва пов’язані з Україною. В 1817 — 1820 рр. жив на Слобідській
Україні (в Острогозьку), відвідував Київ і Харків. Звав українську мову.) народну поезію, вивчав
історію, побут, звичаї. Героїчному минулому України присвятив думу «Богдан Хмельницький»,
поеми «Войнаровський», «Наливайко», «Мазепа», незакінчену трагедію «Богдан Хмельницький».
34 Див. док. № 6, 8, 9-й пункти опубліковано: Т. Г. Шевченко. Документи і матеріали. — С 160
— 161.

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev128.htm

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev128.htm

3. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev140.htm

2.5.90 Спогад П. Мартоса (2008-05-30 12:00)

* *

Он [Шевченко] в стихах и на словах, по шинкам везде проповедовал возмущение. Вот ходячий по
этому случаю анекдот:
В мужичьей свитке сидел однажды Шевченко в праздничный: день в шинке; перед ним стояла

пляшка с горилкою. В шинке всегда много порядочных людей по праздникам.
Тарас, попивая горилочку, вынул из кишени несколько пригорщей ржаных зерен и рассыпал их на
столе в одну большую кучку, — потом из нее отделил другую меньше, а третью еще меньше.
— Що се ти, дядьку, робиш? — спросил его один из присутствовавших.
—Ось що, — отвечал он, — оця велика купка— це ми, мужики; менша— це пани; а ця, малесенька
— це царі.
— Тепер — дивіться!
И, взявши пригорщнею всю большую кучку, засыпал ею обе меньшие.
— Тепер нема ні панів, ні царів, — тілько ми.

[1]П. И. М[арто]с, Эпизоды из жизни Шевченко, «Вестник юго-западной и западной России»,
1863, апрель, стор. 38. [[2]Див. переклад]

1. http://izbornyk.org.ua/rizne/vestnzr04.htm

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/spog14.htm

1257

http://litopys.org.ua/shevchenko/shev128.htm
http://litopys.org.ua/shevchenko/shev128.htm
http://litopys.org.ua/shevchenko/shev140.htm
http://izbornyk.org.ua/rizne/vestnzr04.htm
http://litopys.org.ua/shevchenko/spog14.htm


2.5.91 Передмова до нездійсненого видання Кобзаря. 8 березня 1847 р.
(2008-05-30 18:00)

8 березня 1847 р., Седнів.

[ [1]Передмова до нездійсненого видання «Кобзаря» ]

[...]
Прочитали собі по складах «Енеїду» та потинялись коло шинку, та й думають, що от коли вже ми
розпізнали своїх мужиків. Е ні, братики, прочитайте ви думи, пісні, послухайте, як вони співають,
як вони говорять меж собою шапок не скидаючи, або на дружньому бенкеті як вони згадують

старовину і як вони плачуть, неначе справді в турецькій неволі або у польського магнатства

кайдани волочать, — то тойді і скажете, що «Енеїда» добра, а все-таки сміховина на московський
шталт.
Отак-то, братія моя возлюбленная. Щоб знать людей, то треба пожить з ними. Ащоб їх списувать,
то треба самому стать чоловіком, а не марнотрателем чорнила і паперу. Отойді пишіть і дрюкуйте,
і труд ваш буде трудом чесним.
А на москалів не вважайте, нехай вони собі пишуть по-своєму, а ми по-своєму. У їх народ і слово,
і у нас народ і слово. А чиє краще, нехай судять люди. Вони здаються на Гоголя, що він пише

не по-своєму, а по-московському, або на Вальтер Скотта, що й той не по-своєму писав. Гоголь

виріс в Ніжині, а не в Малоросії — і свого язика не знає; а Вальтер Скотт в Эдемборге, а не в
Шотландії — а може, і ще було що-небудь, що вони себе одцурались. Не знаю. А Борнц усе-таки
поет народний і великий. І наш Сковорода таким би був, якби його не збила з пливу латинь, а
потім московщина.
Покойний Основ’яненко дуже добре приглядався на народ, та не прислухався до язика, бо, може,
його не чув у колисці од матері, а Гулак-Артемовський хоть і чув, так забув, бо в пани постригся.
Горе нам! Безуміє нас обуяло отим мерзенним і богупротивним панством. Нехай би вже оті

Кирпи-гнучкошиєнки сутяги — їх Бог, за тяжкіє гріхи наші, ще до зачатія во утробі матерній,
осудив киснуть і гнить в чорнилах, а то мужі мудрі, учені. Проміняли свою добру рідну матір —
на п’яницю непотребную, а в придаток ще і -въ додали.
Чому В. С. Караджич, Шафарик і іниє не постриглись у німці (їм би зручніше було), а остались
слов’янами, щирими синами матерей своїх, і славу добрую стяжали? Горе нам! Но, братія, не
вдавайтесь в тугу, а молітесь Богу і работайте разумно, во ім’я матері нашої України безталанної.
Амінь.
[...]

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev507.htm

2.5.92 Спогади про перебування Шевченка у Лизогубів (2008-05-31 06:00)

* *
У Андрея Лизогуба 1 была во флигеле (где помещался доктор и друг дома Шраг) мастерская.
В ней-то проживал Шевченко, в ней-то работал он и писал; ее-то особенно жаль (она сгорела),
так как стены ее были исписаны рукою Шевченко. Это была привычка его и в мастерской

Академии, в которой он умер, на стенах много было им исписано. Л. Жемчужников, Письмо
к А. Я. Конисскому 2 от 4 августа 1895 г., «Культура», 1925, № 3, стор. 38. * * * Лизогубы,
как я уже сказал, любили Шевченко, но и ценили его как поэта и певца малороссийских песен,
которые он пел приятным голосом, вполне сохраняя характер народный, глубоко чувствовал, что
пел. А Лизогубы были большие и серьезные знатоки музыки. В усадьбе Лизогубов, в Седневе,
ему всегда был готов приют во флигеле — в живописной мастерской, который помещался в

саду с особым ходом в мастерскую, через особые сени. Л. Жемчужников, Письмо к А. Я.
Конисскому от 18 октября 1897 г., «Культура», 1925, № 3, стор. 40. * * * По словам покойного

Анд. Ив. Лизогуба (в 1856 г.), Шевченко часто проживал у него и брата его Ильи Ивановича
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3, помещался в особом флигеле, который называл «малярнею»: это, кажется, и была известная

«камяница» с намалеванным запорожцем на дверях. Там Шевченко «малевав», а по ночам кутил

с лизогубовскою прислугою. К обеду редко выходил. Когда Шевченко последний раз выезжал из

Седнева (весною 1847 г.), то Анд. Ив. Лизогуб умолял его не брать с собою бумаг, а оставить
у него. Шевченко ни за что не хотел расстаться с портфелем. Вскоре полиция разыскивала

Шевченка в Седневе у Лизогубов и в с. Бегаче (Городищ, уезда, в 4-х верстах от Седнева) у кн.
К[ейкуато]ва, где Шевченко часто гостил у старика-князя. Н. Белозерский, Тарас Григорьевич
Шевченко по воспоминаниям разных лиц, «Киевская старина», 1882, октябрь, стор. 72. [[1]Див.
переклад] * * * Андрей Ив. Лизогуб [...] брат его Илья Ив. и все их семейство уговаривали

Шевченко оставить у них свои бумаги, состоявшие из стихотворений; но Шевченко взял их с собою

и около Днепра был арестован. Л. Жемчужников, Письмо к А. Я. Конисскому от 18 октября 1897
г., «Культура, 1925,№ 3, стор. 39. 1 Лизогуб Андрій Іванович (1804 — 1865) — поміщик с. Седнева
на Чернігівщині, приятель Шевченка. Заочно вони були знайомі з 1844 р., особисте знайомство
відбулося на початку 1846 р. Поет відвідував Лизогуба у Седневі, де малював і писав твори. В

перші роки заслання Шевченка між ними встановилося дружнє листування, яке припинилося у

1850 р. Зберігся [2]портрет А. І. Лизогуба, зроблений Шевченком у 1846 — 1847 рр. Шраг Ілля

Людвигович — лікар з м. Чернігова, приятель Лизогубів, один з активних учасників чернігівської
«Громади». Шевченко зустрічався з ним у Седневі в маєтку Лизогубів. 2 Кониський Олександр

Якович (1836 — 1900) — український письменник і громадський діяч, один з засновників Наукового
товариства ім. Шевченка на Україні, автор двотомної праці «Тарас Шевченко-Грушівський, однієї
з найбільших біографій Шевченка того часу. 3Лизогуб Ілля Іванович (1787 — 1867) — старший

брат Андрія Лизогуба, полковник у відставці, член масонської ложі «Об’єднаних слов’ян». Жив

разом з братом у Седневі, де й зустрічався з Шевченком у 1846 — 1847 рр. Зберігся [3]портрет І.
І. Лизогуба роботи Шевченка.

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/spog37.htm

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7133.htm

3. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7134.htm

2.5.93 48. М. I. КОСТОМАРОВ. 13 березня 1847. Київ (2008-05-31 12:00)

Киев / ст[арый] гор[од]
д[ом] Монькина

близ ц[еркви] Андр[еевской]

Марта 13. 1847.

Тарасе!
Доки ти, братіку, сидітимеш у тій Цареградській гостиниці? Приїзди у Київ, я запевне дізнався, що
тебе вже наставлено наставником малярського іскуства в Універс[итеті] св. Влад[имира], у виді
опита, як кажуть. Іваниш[ев] тобі кланяється і каже, щоб ти приїздив у Київ.
Твій Сажин не дав твоїх вещей, чотири рази ходила дівчина: він уїхав кудись.

А віршей чом нема?
Швидше присилай друковати.

Ник. Костомаров

Ще раз кажу тобі, щоб ти не гуляв у Чернігові, коли нема пильного казенного діла, а приїздив до
г. Києва.

Коментарі:
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Подається за автографом: ІЛ. Ф. 92. № 107.
Вперше надруковано у виданні: Чалый М. К. Жизнь и произведения Тараса Шевченка. (Свод
материалов для его биографии). — Киев., 1882. — С. 60, з помилковим датуванням — кінець

лютого, й пропусками в тексті.
Дата в автографі: «Марта 13.1847».
Відповідь на лист Шевченка від 1 лютого 1847 р. з Борзни.

Костомаров Микола Іванович (1817 — 1885) — український і російський письменник, історик,
етнограф; засновник народницького напряму в історіографії. Український лірик-романтик (збірки
«Українськії балади», 1839; «Вітка», 1840), драматург (перша українська історична драма «Сава
Чалый», 1838; трагедії «Переяславська ніч», 1841; «Кремуций Корд», 1849; «Эллины Тавриды»,
1884); автор оповідань та повістей російською мовою («Сын», 1864; «Кудеяр», 1874; «Сорок
лет», 1876; «Холуй», 1878) та повісті «Черниговка» (1881), написаної двома мовами (мова автора
й російських персонажів — російська, українських персонажів — українська). Близький друг

Шевченка (познайомились у Києві навесні 1846 р.). Залучив поета до заснованого ним Кирило-
Мефодіївськог братства, на зібраннях якого відбувався інтенсивний обмін ідеями. М. Костомаров,
П. Куліш, інші кириломефодіївці взяли участь у збиранні коштів для видання нової збірки творів

поета, а Костомаров мав її редагувати. Після повернення обох до Петербурга відновилося

перерване засланням дружнє спілкування й співробітництво, зокрема в новозаснованому ними

журналі «Основа», а також під час організації недільних шкіл та видання підручників для народної

освіти тощо. Залишив спогади про Шевченка; упорядкував (разом з Г. Вашкевичем) його

«Кобзар», виданий 1867 р. Д. Кожанчиковим.
Доки ти... сидітимеш у тій Цареградській гостиниці? — Про перебування разом із О. С.
Афанасьєвим-Чужбинсьим 1846 р. у чернігівському готелі Шевченко згадував у щоденнику:
«Судьба столкнула нас в «Цареграде», не в Оттоманской столице, а в единственном трактире

в городе Чернигове» (запис від 2 липня 1857 р.). З останніх рядків згаданого листа Шевченка

Костомаров знав, що поет має бути в Чернігові. Однак Шевченко у цей час перебував у Седневі

та Бігачі (Чернігівщина); очевидно, саме через це лист не знайшов його.
...тебе вже наставлено наставником малярського іскуства в Універс[итеті] св. Влад[имира]... —
Дізнавшись від тодішнього університетського вчителя малювання й свого давнього знайомого

й наставника К. С. Павлова про його намір вийти на пенсію, Шевченко 27 листопада 1846 р.
звернувся з проханням до куратора університету генерал-майора О. С. Траскіна прийняти його

на цю посаду. Прохання підтримала перед міністром освіти С. Уваровим мати В. М. Рєпніної

Варвара Олексіївна (Из переписки Т. Шевченко с разными лицами // Киевская старина. — 1897.
— № 2. — С. 173). Мало значення й те, що Шевченко брався безплатно виконувати обов’язки
літографа в університетській майстерні. На це місце претендували художники Н. М. Буяльський,
П. Шлейфер та Й. Габерцетель. 21 лютого 1847 р. С. Уваров підписав лист до О. Траскіна з

повідомленням про те, що Шевченко затверджений на цій посаді з річним іспитовим терміном

(Тарас Шевченко: Документи та матеріали до біографії. — С. 83 — 88). Але приступити до

роботи Шевченкові перешкодив арешт 5 квітня 1847 р.
Іванишев Микола Дмитрович (1811 — 1874) — професор Київського університету, ректор (1862 —
1865), правознавець і археолог, один з ініціаторів утворення Київської Археографічної комісії, її
секретар. 1846 р. брав із собою Шевченка на розкопки кургану Переп’ятиха коло с Мар’янівка під
Васильковим.
Твій Сажин не дав твоїх вещей... — Сажин Михайло Макарович (? — 1885) — художник-
пейзажист, академік Петербурзької Академії мистецтв (з 1855 р.), співучень Шевченка по Академії.
З 1844 р. жив на Україні; у квітні 1846 р. обидва художники мешкали разом у квартирі на Козиному

болоті (нині — провулок Т. Г. Шевченка, 8 а) у будинку чиновника І. І. Житницького (нині тут
Будинок-музей Т. Г. Шевченка). Вони разом працювали над альбомом видів Києва; збереглися
спільно виконані малюнки «Костьол у Києві» (VII,№ 143), «Церква Всіх святих у Києво-Печерській
лаврі» (VII, № 144), «Аскольдова м’огила» (VII, № 145). За окремими малюнками виконано

літографії в альбомі «Виды Киева» Лауфера (К., 1846). Виїжджаючи з Києва наприкінці вересня

1846 р., Шевченко залишив у Сажина деякі свої малюнки, художницьке приладдя, інші папери. У
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згаданому листі він прохав М. Костомарова послати його слугу Хому Голубченка до М. Сажина,
щоб забрати у нього ці речі, бо Сажин мав виїздити з міста.
А віршей чом нема? Швидше присилай друковати. — У цей час Шевченко готував до видання

нову збірку поезій, до якої у Седневі (березень 1847 р.) написав передмову, а також переробив

поему «Осика» ([1]«Відьма»), балади [2]«Лілея» та [3]«Русалка». До майбутньої збірки мали увійти,
найімовірніше, ті твори з альбому «Три літа», що не мали позацензурного характеру. Кошти на

її видання були зібрані за ініціативою М. Костомарова та П. Куліша. Про це свідчить лист

П. Куліша до С. Т. Аксакова від 5 грудня 1855 р. з Києва, в якому йдеться про київського

колекціонера, археолога К. Свідзінського, польського аристократа: «Тот же граф Свидзинский,
узнав случайно о нашей складчине для нового издания стихотворенийШевченко (это было в начале
1847 года), тотчас просил позволения быть также вкладчиком» (ЦДАЛМ Росії. — Ф. 2591. — Оп.
2. — Од. зб. 26. — Арк. 40). Можна припустити, що у складчині взяли участь і кириломефодіївці
— В. Білозерський, О. Маркович, О. Навроцький, Ю. Андрузький та ін.

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev150.htm

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev148.htm

3. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev149.htm

2.6 June

2.6.1 Лист С. Уварова до генерал-губернатора Д. Бібікова про призначення Шевченка.
15 березня 1847 р. (2008-06-01 06:00)

№ 200. 1847 р., березня 15. Лист міністра народної освіти С. С. Уварова до київського генерал-
губернатора Д. Г. Бібікова про призначення Т. Г. Шевченка на посаду вчителя малювання до

Київського університету

15 марта 1847 года

Милостивый государь Дмитрий Гаврилович!

На отношение вашего высокопревосходительства от 7 сего марта, при котором препровождено

возвращаемое при сем прошение художника Буяльского об определении его учителем рисования

при университете св. Владимира, имею честь вас, милостивый государь, уведомить, что

желание Буяльского имелось уже ввиду вверенного мне министерства, но оно не могло быть

удовлетворено, за силою высочайшего повеления 23 апреля 1839 года, и в должность учителя

назначен мною художник Шевченко, которого просьба доставлена ко мне ори отношении вашем
от 21 декабря прошлого года за № 10116.
Примите, милостивый государь, при сем случае уверение в совершенном моем почтении и

преданности.

Граф Уваров

ЦДІА УРСР, ф. 442, оп. 796, № 361, арк. 13. Оригінал.
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2.6.2 Портрет Є. Кейкуатової. Березень-квітень 1847 р. (2008-06-01 12:00)

[1] [2]

Портрет Єлизавети Василівни Кейкуатової. Полотно, олія (66,7×56,5). [Бігач]. [Кінець III — 4.IV]
1847.

[3]

Див. також:
http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7153.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev7153.htm
http://kobzar.univ.kiev.ua/draws/description/153.html
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Зліва внизу олійною фарбою дата і підпис автора: 1847. Т. Шевченко.
Дата уточнюється часом перебування Шевченка в с. Бігач. Про своє перебування в с. Бігач,
Чернігівського пов. (нині Березнянського р-ну, Чернігівської обл.), Шевченко згадував у листі

до А. І. Лизогуба від 16.VII 1852 р. (див. т. VI цього видання, стор. 68; спогади В. Демича -
«Русская старина», кн. V, 1891, стор. 430, а також рапорт чернігівського губернатора кн. М. А.
Долгорукову - «Т. Г. Шевченко в документах і матеріалах», К., 1950, стор. 103).
Єлизавета Василівна Кейкуатова, нар. 1813 p., походить з родини Лукашевичів (див. В. Л.
Модзалевский, Малороссийский Родословник, т. Ill, K., 1908, стор. 209). Про неї також згадує

В. Рєпніна в листі до Ш. Ейнара (див. «Русские пропилеи», т. II, М., 1916, стор. 211, 221).

Діти М. І. Кейкуатова. Папір, олівець. [Бігач]. [Кінець III-4.IV 1847].

[4]

Див. також:
http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7334.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev7334.htm
http://kobzar.info/kobzar/works/pictures/1847/05/29/909.html

Діти М. І. Кейкуатова. Папір, олівець. [Бігач]. [Кінець III-4.IV 1847].
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[5]

Див. також:
http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7335.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev7335.htm
http://kobzar.info/kobzar/works/pictures/1847/05/29/910.html

1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/98BBWMxK7QHC3blQMP9xCA?feat=embedwebsite

2. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/kZ_7DtTQAOKBzGKq9h7QOg?feat=embedwebsite

3. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7153.htm

4. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7334.htm

5. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7335.htm

2.6.3 Спогад В. Ф. Деміча (2008-06-02 06:00)

* *

Дядя мой 1, уроженец Черниговской губернии, принадлежал к числу искренних поклонников

малорусского поэта и сохранил о нем до самой смерти живое, приятное воспоминание.
Знакомство дяди с Шевченко относится к началу 1847 года, незадолго до ареста поэта. В это время

дядя, едва перешагнувший двадцатилетний возраст, в качестве частного землемера, занимался
съемкою земель помещика князя Н. Кекуатова 2 в селе Бегаче Черниговского уезда и проживал во

флигеле, в котором помещались служащие при княжеской «экономии», в числе которых временно
находился также «художник» Т. Г. Шевченко, приглашенный рисовать [1]портрет молодой

красавицы-княгини [Е. В. Кейкуатовой]. Дядя не помнил, когда именно Шевченко приехал в

с. Бегач и как долго он там оставался. Фактически верно лишь то, что в конце марта 1847 г. поэт
еще был в Бегаче, дядя до могилы хранил, как святыню, полученный от кн. Кекуатова «Аттестат»
от 26-го марта 1847 г., на котором, вслед за подписью князя, следует: «Что действительно на
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сем аттестате подпись собственноручная помещика князя Кекуатова, в том свидетельствуем:
Художник Т. Шевченко. Вольнопрактикующий медик Федор Рагоза». С другой стороны,
известно, что Шевченко 1-го февраля 1847 г. [2]писал Костомарову из г. Борзны (Черниг. губ.).
Письмо это, не дошедшее по назначению, появилось в 1875 г. на страницах «Русской старины»
[...] Шевченко мог проживать у кн. Кекуатова приблизительно в двухмесячный период времени

— с первых чисел февраля до начала апреля 1847 года. Несмотря на такой короткий срок, поэт
успел приобрести расположение к себе всего дворового и служилого люда. Одет он был, по
словам дяди, плохо, можно сказать, небрежно; скудные пожитки его помещались в маленьком,
ветхом чемоданчике; но зато этот удивительный человек обладал другими богатствами — умом

и сильною любовью к трудящемуся народу. Каждый вечер после дневных работ вокруг поэта

собирались все служащие княжеской «экономии». Шевченко что-нибудь читал или рассказывал и

при том так интересно, что все слушали с большим вниманием. Иногда рассказы поэта, всегда с
виду серьезного, отличались таким живым юмором, что слушатели, старые и молодые, «животы
рвали со смеху, а сам Шевченко, бывало, бровью не моргне». Приветливый и словоохотливый с

простыми тружениками, Тарас Григорьевич заметно не любил оставаться долго среди «господ» и
избегал княжеских хором, хотя его туда часто приглашали, тем более, что к князю приезжали

соседние помещики с желанием посмотреть, как на диковинку, на знаменитого, в то время

Кобзаря. Кроме «Аттестата» с автографом поэта, у дяди имелась небольшая двухсторонняя

иконка, нарисованная Шевченко «с удивительною быстротою», с одной стороны на металлической

дощечке нарисован спаситель, благословляющий хлеб, с другой — патрон дяди — Димитрий.
До какой степени дядя дорожил этой иконкою, видно из того, что ею старик благословил на

смертном одре свою единственную дочь... Воспоминания Д. П. Демича. В. Ф. Демич 3, Тарас
Григорьевич Шевченко. К его биографии, «Русская старина», 1891, май,стор. 429 — 431. [[3]Див.
переклад] 1 Деміч Дмитро П. (1824 — 1891) — землемір кн. Кейкуатова. Перебуваючи в с. Бігач
у князя Кейкуатова в 1847 р., Шевченко познайомився з Демічем. 2 Кейкуатов Микола Іванович

(народився у 1806 р.) — князь, поміщик с. Бігач, Городнянського повіту на Чернігівщині. Шевченко

познайомився з ним у 1843 р. в Яготині. У 1846 р., проживаючи в Седневі у Лизогубів, Шевченко

відвідував Кейкуатова в його маєтку. 3 Деміч Василь Федорович — племінник Д. П. Деміча,
доктор медицини, надворний радник. Жив у Петербурзі і в Києві. Помер в кінці 20-х років XX ст.

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/247894.html

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/243357.html

3. http://litopys.org.ua/shevchenko/spog39.htm

2.6.4 Секретне відношення Бібікова начальнику III відділу графу Орлову. 17 березня
1847 р. (2008-06-02 12:00)

1847 р. березня 17. — ВІДНОШЕННЯ КИЇВСЬКОГО ВІЙСЬКОВОГО ПОДІЛЬСЬКОГО

І ВОЛИНСЬКОГО ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРА Д. Г. БІБІКОВА ДО НАЧАЛЬНИКА III
ВІДДІЛУ ІМПЕРАТОРСЬКОЇ КАНЦЕЛЯРІЇ О. Ф. ОРЛОВА 2, В ЯКОМУ ПОВІДОМЛЯЄТЬСЯ

ПРО ІСНУВАННЯ ТАЄМНОГО СЛОВ’ЯНСЬКОГО ТОВАРИСТВА В КИЄВІ Секретно Его

сия[тельст]ву гр. А. Ф. Орлову Милостивый государь гр. Алексей Федорович! Студент

Киевского университета Петров 3 [1]3 сего марта донес попечителю Киевского округа 4, что он

подслушал однажды на квартире чиновника Гулака 5 разговор помещика Полтавской губ. Савича
6 о превосходстве представительного правления, которое опровергал преподаватель истории в

университете Костомаров 7, и познакомился с Гулаком, чтобы выведать ближе его мысли, и от

него узнал, что существует будто бы Славянское общество, имеющее значительное развитие как в
России, так и у других славянских народов, что центр его в Москве и многие члены путешествуют

по России для его распространения, получил от Гулака устав 8 этого общества, видел у него

кольцо с надписью во имя св. Кирилла и Мефодия 9, был на чтении при вышедшем из Киевского

университета бывшем студенте Навроцком 10 разных сочинений, писанных в либеральном духе

(В том числе стихи художника Академии художеств, живописца Шевченко.11 — Прим. док.) и,
наконец, узнал, что общество, имея целью единение славян в представительном образе правления,
предполагало действовать на юношество как в гражданских, так и в военных учебных заведениях.
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Далее Петров не мог следить за развитием этого общества, ибо, может быть, с помянутою целью

Савич уехал за границу, Гулак — в С.-Петербург, а Навроцкий — Полтаву для поступления в

тамошний кадетский корпус. Все поименованные им лица суть уроженцы Полтавской губ. Гулак
учился в Дерптском университете, был писцом в моей канцелярии с употреблением для переводов

древних бумаг по Комиссии разбора актов 12 и ныне перешел на службу в канцелярию Совета С.-
Петербургского университета. Присяги от него, Петрова, не требовали, студентов и поляков не

замешано, и он у Гулака их не видел. Поспешая довести о сем до сведения вашего сиятельства

и представляя доставленный Петровым устав, честь имею присовокупить, что я полагал бы, не
угодно ли будет приказать находящегося ныне здесь Гулака обыскать и, если у него найдутся

подозрительные бумаги или по допросам окажется, что в Киеве находятся его соучастники, или
там получил он первые мысли и идеи о помянутом обществе, то его арестовать и отправить

в Киевскую крепость 13 в тамошнюю следственную комиссию для улик, допросов и дальнейших

на месте указаний и открытий. Представляя таковое мнение мое на благоусмотрение вашего

сиятельства, имею честь покорнейше просить принять уверение в совершенном моем почтении и

искренней преданности. Дмитрий Бибиков 17 марта 1847 г., № 854, С.-Петербург Примітки:
Помітка про одержання: 17 марта 1847 г. Ч. I, арк. 1, 2. 14 Оригінал. ДМШ, А-59, спр.
313, ч. 1, арк. 21 — 22. Копія. Опубл.: Т. Г. Шевченко. Документи і матеріали до біографії

(1814 — 1861). — К., 1975 — С. 152 — 153. Кирило-Мефодіївське товариство: У 3 т. —
К.: Наук. думка. 1990. — Т. 1. — С. 21. 2 Орлов Олексій Федорович (1786 — 1861) —
російський військовий і державний діяч, дипломат. У 1825 р. брав участь у придушенні повстання
декабристів, за що одержав титул графа. У 1844 — 1856 рр. — шеф жандармів і головний

начальник III відділу імператорської канцелярії. Керував слідством і розправою над членами

Кирило-Мефодіївськог товариства. З 1856 р. — голова Державної ради і Комітету міністрів.
3 Петров Олексій Михайлович (1827 — 1883) — студент Київського університету, за доносом

якого були заарештовані члени Кирило-Мефодіївськог товариства. За цю «послугу» у травні

1847 р. зараховано на службу до III відділу. В березні 1849 р. за викрадення документів 1-
ї експедиції канцелярії III відділу посаджено в Олексіївський равелін. У жовтні 1850 р. після

зізнання відправили на службу в м. Олонецьк, видавши на витрати 300 крб. сріблом (крім 300
крб., які він одержав за донос). О. М. Петров написав спогади, в яких намагався заперечити свою
роль донощика на членів Кирило-Мефодіївськог товариства (Див.: наше видання: т. 3, ч. XVI;
ЦДІА СРСР. — Ф. 1280, оп. 1, спр. 68; Петров А. М. Из далекого прошлого // Звенья. —
1935. — Кн. 5). 4 У 1845 — 1848 рр. попечителем Київського учбового округу був генерал Траскін

О. С. (1805 — 1855). До складу округу, утвореного в 1832 р., входили Київська, Подільська,
Волинська, Чернігівська, а з 1839 р. і Полтавська губернії. 5 Гулак Микола Іванович (1821 —
1899) — український революційний демократ і вчений. Народився у Варшаві, 1843 р. закінчив

юридичний факультет Деритського університету, 1844 р. одержав ступінь кандидата права. З 1845
р. служив у канцелярії київського генерал-губернатора на посаді перекладача — археографа в

Тимчасовій комісії для розгляду давніх актів. Разом з М. І. Костомаровим і В. М. Білозерським
заснував Кирило-Мефодіївське товариство. 9 січня 1847 р. переїхав до Петербурга, де намагався
влаштуватися службовцем у Раді Петербурзького університету. За доносом студента Петрова, 17
березня 1847 р. заарештований і ув’язнений в Олексіївський равелін Петропавловської фортеці. На
допитах тримався мужньо, за що «как человек, способный на всякое вредное для правительства

предприятие», був засуджений до трирічного ув’язнення в Шліссельбурзькій фортеці. В червні 1850
р. його вислали до м. Пермі (док. № 69). Тут він працював у губернському статистичному

комітеті, брав участь в дослідженнях природних ресурсів краю. В лютому 1855 р. з. М. І.
Гулака було знято гласний поліцейський нагляд, але залишено таємний (док. № 315). Після

повернення із заслання займався педагогічною і науковою діяльністю, 1859 — 1861 рр. — викладач

російської мови, географії, математики і геометрії Ришильєвського ліцею в Одесі, 1861 — 1862
— історії в Кушніковському жіночому інституті у Керчі, 1862 — 1863 — математики в гімназії

Ставрополя, у 1863 — 1867 рр. — фізики і космографії Кутаїської гімназії, з 1867 до 1886 р. —
математики, фізики, латинської і грецької мови в 1-й Тифліській гімназії. В 1886 р. вийшов у

відставку і переїхав у м. Єлизаветполь (нині м. Гянджа Азербайджанської РСР), де й помер.
М. І. Гулак — автор праць «Опыт геометрии о четырех измерениях», «О месте, занимаемом
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грузинским языком в семье индоевропейских языков», «О знаменитом персидском поэте Низами»,
«О «Барсовой шкуре» Руставели». Перу Гулака належить ряд рецензій, присвячених грузинській
літературі. Майже щороку він читав у Тифлісі публічні лекції про спектральний аналіз, Конта і

Лапласа та ін. (Стороженко Н. Кирилло-Мефодиевские заговорщики (Н. И. Гулак) // Киевская

старина — 1900. — № 2. — С 261 — 272; ЦДІА УРСР у м. Києві. — Ф. 442, оп. 801, 1851
р., спр. 215. — Арк. 1 — 7; Держархів Ставропольського краю. — Ф. 15, оп. 2, спр. 2427;
ЦДІА Естонської РСР у м. Тарту. — Ф. 402, оп. 2, спр. 8188. — Арк. 1 — 8); Маханек К.
С. Пермская ссылка Н. И. Гулака — члена и организатора Украинско-Славянског общества

(К истории Кирилло-Мефодиевског общества). // Уч. зап. Перм. гос. пед. ин-та. — 1941.
— Вып. 8. — С. 78 — 84; Єніколопов Ів. Громадська діяльність М. І. Гулака в Грузії та

Азербайджані // Вітчизна. — 1955. — 17. — С. 154 — 157; Поракішвілі Н. Дослідження М.
Гулака про поему «Витязь у тигровій шкурі» // Рад. літературознав. — 1966. № 9. — С. 65
— 72; Якименко М. А. З Кобзарем будив він волю // Укр. іст. журн. — 1972. — № 8. — С.
125 — 127; Марахов Г. И. С верой в будущее: Революционный демократ Н. И. Гулак. — Киев,
1989. 6 Савич Микола Іванович (1804 — 1892) — педагог, громадський діяч, закінчив філософський
факультет Харківського університету, в 1827 — 1831 рр. служив у армії на Кавказі, у 1831 — 1834 рр.
навчався у Парижі, вивчав хімію. Ще студентом у Харкові познайомився з М. І. Костомаровим.
Зблизився з Т. Г. Шевченком, у 1846 р. став членом Кирило-Мефодіївськог товариства. У 1847 р.,
перебуваючи за кордоном, вручив А. Міцкевичу поему Т. Г. Шевченка «Кавказ». За належність

до таємного товариства був затриманий за кордоном і висланий у Полтавську губернію у власний

маєток під нагляд поліції. Згодом оселився в Одесі, співробітничав у газеті «Одесский вестник».
(Киевская старина. — 1904. — № 2. — С. 229 — 238; Павловский И. Ф. «Полтавцы». —
Полтава, 1914. — С. 249; ЦДІА УРСР ум. Києві. — Ф. 385, оп. 1,спр. 173. — Арк. 150 —
152; Марахов Г. I. Т. Г. Шевченко в колі сучасників. — К., 1976. — С. 108 — 109; Сергієнко
Г. Я. Т. Г. Шевченко і Кирило-Мефодіївське товариство. — К., 1983. — С. 158 — 159). 7

Костомаров Микола Іванович (1817 — 1885) — літературний псевдонім Ієремія Галка — історик,
етнограф і письменник. Народився в с Юрасівці Острогозького повіту Воронезької губернії у

поміщицькій сім’ї. У 1833 — 1837 рр. учився на історико-філологічноу факультеті Харківського
університету, де у 1844 р. одержав ступінь магістра. У 1829 — 1840 рр. видав дві збірки українських
поезій «Українські балади» і «Ветка». У 1845 р. — учитель Ровенської, 1845 — 1846 рр. — 1-ї
Київської гімназії. У серпні 1846 р. обраний ад’юнктом російської історії Київського університету.
Костомаров — один з ініціаторів створення Кирило-Мефодіївськог товариства. Підтримував тісні
зв’язки з Т. Г. Шевченком, високо цінував його талант. Під час обшуку у Костомарова були

вилучені [2]«Сон», [3]«І мертвим, і живим...» та інші вірші Шевченка, переписані його рукою. 28
березня 1847 р. його було заарештовано і відправлено до Олексіївського равеліну. Після річного
ув’язнення вислано в Саратов під гласний нагляд поліції з забороною працювати по учбовій

і науковій частині. Там спочатку зараховано на посаду перекладача губернського правління, а
згодом редактора «Саратовских губернских ведомостей». На засланні Костомаров продовжував

вивчати народні рухи. Спираючись на зібраний великий фактичний матеріал, написав монографію
«Богдан Хмельницький» і розвідку «Бунт Стеньки Разина». Водночас готував збірки українських і
російських пісень та ін. У 1855 р. Костомаров був звільнений від поліцейського нагляду, а у вересні
1859 р. рада Петербурзького університету обрала його екстраординарним професором російської

історії. Та працювати довго викладачем йому не довелося. В березні 1862 р. Костомаров був

звільнений з університету і, незважаючи на неодноразові запрошення Казанського, Київського і

Харківського університетів, йому не дозволили зайняти кафедру. Він працював у петербурзькій

Археографічній комісії, готуючи до друку окремі томи «Актов Южной и Западной России». У

травні 1864 р. рада Київського університету надала М. I. Костомарову вчений ступінь доктора

історичних наук. Історичні праці М. І. Костомарова привертали до себе увагу багатьох істориків,
економістів. Ними цікавилися К. Маркс і В. І. Ленін. (Костомаров Н. И. Автобиография.
— М., 1922; ЦДІА СРСР. — Ф. 733, оп. 5, спр. 58; оп. 50, спр. 164; оп. 70, спр. 75; Ф.
735, оп. 10, спр. 193. — Арк. 82, 105 — 107, 132; Ф. 777, оп.1, спр. 3970, 4588; оп. 2, спр.
9, 31, 92; Державна публічна бібліотека ім. Салтикова-Щедріна, рукописний відділ. — Ф. 4807
(Особистий фонд М. І. Костомарова); Черншиевський Н. Г. По поводу «Автобиографии» Н. И.
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Костомарова // Поли. собр. соч. — М., 1939. — Т. 1. — С. 757 — 777; Gołąbek J. Bractwo sw.
Cyryła i Metodego w Kijowe. — Warszawa. — 1935. — S. 89 — 129; Полухін Л. К. Формування

історичних поглядів М. І. Костомарова. — К., 1959; Бутич 1. М. І. Костомаров і царська цензура
// Архіви України. — 1967. — № 6; Сарбей В. Г., Шаблиовский Е. С. Н. И. Костомаров в

историческом наследии К. Маркса // Вопр. ист. — 1967. — № 8. — С. 49 — 59; Сарбей В.
Г. Знайомство В. І. Леніна з творами М. І. Костомарова // Укр. іст. журн. — 1967. — №
5. — С 72 — 76; Марахов Г. І. Нові сторінки з біографії М. І. Костомарова // Вісник АН

УРСР. — 1972. — № І. — С. 99 — 106; Шаблиовский Е. С. Чернышевский и Украина. — Киев,
1978. — С. 31 — 32, 43, 49, 50 — 52, 54, 62, 187 — 189 и др.; Дьяков В. А. Освободительное

движение в России 1825 — 1861; М., 1979. — С. 25, 176, 220 — 221; Пинчук Ю. А. Исторические
взгляды Н. И. Костомарова. (Критический очерк). — Киев, 1984. 8 Див. док. № 144. 9 Кирило-
чернецьке ім’я Костянтина (827 — 869), слов’янського просвітителя й проповідника християнства.
Народився у м. Солуні. Освіту здобув при дворі візантійського імператора Михайла III. Разом з

своїм братом Мефодієм (близько 815 — 885) сприяв освіті населення Моравії рідною слов’янською
мовою. Кирило вважається творцем слов’янської азбуки — кирилиці. 10 Навроцький Олександр

Олександрович (1823 — 1892) — український громадський діяч, перекладач і поет. Двоюрідний
брат М. І. Гулака. Народився у сім’ї безмаєтного дворянина в с. Антипівці Золотоніського
повіту Полтавської губернії. У 1846 р. закінчив філософський факультет Київського університету.
Заарештований у березні 1847 р., на допитах тримався мужньо. Висланий у м. Вятку (нині
м. Кіров), згодом у м. Єлабугу, де після шестимісячного ув’язнення влаштувався на службу.
Із заслання повернувся в 1853 р. Служив у містах Курську, Новочеркаську, Миколаєві, Темір-
Хан-Шурі (тепер м. Буйнакськ Дагестанської АРСР) і Єревані. На Закавказзі багато перекладав

(переважно творів античних, західноєвропейських і російських класиків), цікавився фольклором

народів Кавказу та тогочасною літературою. О. О. Навроцький підтримував родинні і творчі

стосунки з М. І. Гулаком, якому присвятив переклади поем Оссіана. Найвизначнішим доробком

його є переклад на українську мову «Витязя в тигровій шкурі» Шота Руставелі (Киевская старина.
— 1902. — № 12. — С 369; Наше минуле. — 1918. — № 1. С 46; Радянське літературознавство.
— 1966, —№ 9. — С 73 — 78; Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка АН УРСР, відділ рукописів.
— Ф. 21, № 18; Держархів м. Києва. — Ф. 16, оп. 281, спр. 1; оп. 465, спр. 63; оп. 284; спр. 78;
Держархів Курської області. — Ф. 33, оп. 2, спр. 3917; Держархів Кіровської області. — Ф. 582, оп.
134; Павлюк М. М. О О. Навроцький — перший український перекладач поеми Руставелі // Рад.
літературознав. — 1966. —№ 9. — С 73 — 78). 11 Шевченко Тарас Григорович (1814 — 1861). —
Навесні 1846 р. зблизився з членами Кирило-Мефодіївськог товариства М. І. Костомаровим, М.
І. Гулаком, О. В. Марковичем, М. І. Савичем та ін. Його антикріпосницькі, антисамодержавні
поезії впливали на формування світогляду кирило-мефодіївців і поширювалися ними. Документи
свідчать, що В. М. Білозерський, О. В. Маркович й інші члени товариства часто згадували про

зустрічі з ним. Про спільні інтереси Т. Г. Шевченка і засновників товариства М. І. Гулака і

М. І. Костомарова свідчать їх наукові та літературні твори. Шевченко пише поему «Єретик»
і присвячує її Шафарикові, а Гулак і Костомаров у своїх працях проголошують ідеї спільності

слов’янських народів (М. І. Гулак «Юридичний побут поморських слов’ян», М. І. Костомаров

«Міфологія слов’ян»). Знаменно, що «Закон божий» закінчується словами з псалма «Камень его
же не брегоше зиждущий, сей бысть во главу угла», і ці ж слова стають епіграфом [4]поеми Т.
Г. Шевченка «Єретик». 12 Тимчасова комісія для розгляду давніх актів у Києві створена в 1843
р. при канцелярії київського генерал-губернатора для збирання і видання історичних документів.
Вона видала ряд документальних джерел з історії України XIV — XVIII ст. (Памятники, изданные
Временной комиссией для разбора древних актов. — Киев, 1845 — 1859. — Т. 1 — 4; Літопис
Самовидця. — К., 1878; Архив Юго-Западной России. — Киев, 1859 — 1914. — Ч. 1 — 8; та
ін.) 13 Київську фортецю, або «Косий капонір», було збудовано в 1842 р. як одну з споруд Києво-
Печерської цитаделі. Але за призначенням не використовувалася. З 1861 р. була перетворена у

військово-політичну в’язницю, яку називали «Київським Шліссельбургом». 14 Арк. 3 — 5 слідчої

справи містять копію [5]статуту Слов’янського товариства св. Кирила і Мефодія. Публікується
оригінал. Див. док. 144.
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2.6.5 Журнал слідства. 17-21 березня 1847 р. (2008-06-02 18:00)

Журнал действий III отделения С. е. и. в. канцелярии по делу колежского секретаря Николая

Ивановича Гулака и Славянского общества.

1847 г. марта 17.
Было получено отношение г-на генерал-адъютанта Бибикова о доносе студента Киевского

университета Петрова, что существует Славянское общество, стремящееся как к соединению

всех славян, так и к учреждению в России республиканского правления.
Того же числа это отношение было доложено государю наследнику цесаревичу и получено

повеление арестовать Гулака и осмотреть все его бумаги.

Марта 18
Обер-полицмейстер Кокошкин и генерал-лейтенант Дубельт арестовали Гулака и все его бумаги

доставили в III отделение.
Того же 18 марта был Гулак допрошен генерал-лейтенантом Дубельтом, действительным

статским советником Сагтынским и камергером Писаревым, который допущен к допросу по

желанию генерал-адъютанта Бибикова потому, что по знанию местных соотношений он, Писарев,
в этом деле может быть употреблен с пользою.
Гулак ни в чем не сознался, но уличен найденным у него в шкатулке кольцом с буквами: «св.
Кирилл и Мефодий!» и другими бумагами.
Во время арестования Гулака он пошел в отхожее место, из предосторожности сопровождал его

туда полицейский служитель, а частный пристав Юнкер приказал осмотреть нечистоты, в которых
и найдена брошенная Гулаком рукопись, писанная его рукою.
Рукопись заключает в себе 109 параграфов разных демократических идей, направленных к

уничтожению всякого рода властей, и воззвания к украинцам, великороссиянам и полякам.
Из доноса студента Петрова видно, что эту рукопись Гулак и товарищ его Навроцкий называли

«Законом божиим».

Марта 19
Рассматривали все бумаги и письма Гулака, в коих найдено, что переписка в духе славянском

была у него с бывшим учителем С.-Петербургской гимназии Кулишем, ныне находящимся за

границей для изучения славянских наречий по поручению министерства народного просвещения, с
бывшими студентами Киевского университета Белозерским и Марковичем, из коих первый служил
в Полтаве и намерен был ехать за границу, а второй находится в Киеве, с Павлом Ашаниным,
двоюродным братом Гулака, служащим в уланах Херсонского военного поселения.
В письме Белозерского упоминается, что он нашел в Полтаве несколько благородномыслящих, по
его мнению, людей и встретился там с одним офицером из Образцового полка, сыном генерала,
воспитывавшимся в Пажеском корпусе, который высказал, по его заключению, дельные мысли,
и это единственный человек, от которого можно ожидать, что со временем переведет слова на

дело. В том же письме Белозерского говорится о Кулише, что он составил христианские правила.
Называет Шевченку гениальным человеком, способным угадывать потребности народа и целого

века.
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В письме Марковича выхваляется горячая любовь Гулака к родине и излагается обещание, что
может вполне на него надеяться.
Ашанин пишет, что неужели он, Гулак, считает его способным сделаться когда-нибудь великим
завоевателем или монархом?
Кроме сего, в письмах упоминаются имена: Навроцкого, о котором показывает и Петров, как на

участника Гулака, Посяденко, Андрузского и Тулуба, по случаю ссоры Посяденки с Андрузским.
Посяденко пишет, что на время удаляется от их христианского общества, но что дух его никогда
от оного не удалится, ибо в самой глубине души положена мысль, никому еще не ведомая, и что
прежде, нежели он увидел Костомарова, душа его уже принадлежала обществу, которого никто из
них не знает.
После рассмотрения этих бумаг делались Гулаку снова допросы, но он остался при прежнем своем

запирательстве.
Составлен доклад государю наследнику цесаревичу о дозволении послать за Навроцким и

требовать сюда других лиц, кои окажутся к делу Гулака прикосновенными, но доклад сей не был

представлен его императорскому высочеству.

Марта 20
Дубельт, Сахтынский и Писарев возобновили увещания и допросы, но безуспешно. Предписано по
высочайшему повелению по эстафете генерал-адъютанту кн. Долгорукову арестовать Навроцкого
и со всеми его бумагами доставить в С.-Петербург под присмотром самого благонадежного

и верного чиновника. Переписана набело рукопись: [1]«Закон божий». Получено отношение

генерал-адъютанта Бибикова с подлинным показанием студента Петрова.

Марта 21
Деланы допросы Гулаку о тех лицах, которые упомянуты в его письмах, и разрешено

генерал-адъютанту Бибикову осмотреть в Киеве бумаги Костомарова, Посяденко, Андрузского,
Мар[к]овича, Тулуба и Шевченко, ежели сей последний возвратился в Киев, и ежели окажется в

их бумагах что-либо подозрительное, то арестовать и доставить в С.-Петербург.
Министрам финансов и внутренних дел предложено сделать распоряжение о задержании

помещика Савича на границе при возвращении его в Россию и доставлении его со всеми бумагами

в С.-Петербург.
Послано к хозяйке, у которой жил Гулак, дворянке Плаксиной, узнать, не посещал ли Гулака и

не спрашивал ли об нем кто-нибудь после его арестования. Дознано, что в квартире его никто не
был, но доставлено в III отделение письмо на имя Гулака от управляющего имением его родителя

(300 душ в Полтавской губ.) Антонова, в котором доносит о предметах хозяйственных.
Сделано распоряжение об отыскании Шевченко (художник С.-П[етербургской] академии),
который, как из показаний Петрова видно, поехал в С-П[етер]бург с Гулаком, по показанию

Гулака, остался в Черниговской губернии в Борзенском уезде.
Писано в министерство внутренних дел, когда и куда выдан заграничный паспорт помещику

Савичу, и получен ответ, что паспорт ему выдан в октябре 1846 года в Германию, Италию,
Швейцарию и Бельгию для излечения болезни, а также для хозяйственных и коммерческих

надобностей.
Гулак, чувствующий потребность занятий, просил книг. Ему объявлено, что ежели он решится

сделать искренние и откровенные показания, то всякое его желание будет исполняемо. Но

несмотря на новые при этом случае убеждения, он по-прежнему объявил, что говорить запрещает
ему совесть, поэтому в просьбе Гулака отказано.
Переписано набело первоначальное [2]показание студента Петрова, доставленное генералом

Траскиным к генерал-адъютанту Бибикову.

1270
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2.6.6 Розпорядження Орлова про обшук та арешт членів товариства. 22 березня 1847
р. (2008-06-03 06:00)

№ 202. 1847 р., березня 22. Розпорядження начальника III відділу О. Ф. Орлова київському,
подільському і волинському генерал-губернатору Д. Г. Бібікову про обшук і арешт Т. Г.
Шевченка та інших членів Кирило-Мефодіївськог товариства

22 марта 1847 г.
№ 445

Весьма секретное и нужное

Милостивый Государь Дмитрий Гаврилович!

В последствие отношения вашего высокопревосходительства от 17 марта № 854, имею

честь покорнейше просить вас, милостивый государь, не угодно будет вам приказать сделать

немедленно надлежащее распоряжение об обыске и осмотре бумаг и вещей у следующих

лиц, находящихся в Киеве: преподавателя истории в Киевском университете Костомарова, —
студентов — Ивана Посяденки, Афанасия Маркевича, Александра Тулуба и Андрузского, а

также у художника Шевченки, если последний возвратился в Киев, по осмотре сих бумаг, если
в оных окажется что либо относящееся до Славянского общества или может служить указанием

к обнаружению онаго, или вообще содержится что-либо возмутительное, то лиц, у которых

таковые бумаги или вещи будут найдены, арестовать и, со всеми упомянутыми бумагами и

вещами, доставить в С.-Петербург, в III-е отделение собственной его императорского величества
канцелярии, в сопровождении благонадежных и верных чиновников и под самым строжайшим

надзором; если же в переписке тех лиц не окажется ничего подозрительного, в таком случае

строжайше допросить их в сношениях, которые они имели с Гулаком, Кулишом, Савичем и

Навроцким и показания их доставить ко мне.
Примите уверение в совершенном почтении и преданности.

Граф Орлов

Его высокопр[евосходителст]ву
Д. Г. Бибикову

ДМШ, А-59, спр. 313, ч. 1, арк. 28 — 29. Оригінал.
На документі написи: «22 марта № 953, 954, 955»; «898 / Спб.».

2.6.7 Розпорядження Орлова про розшук і арешт членів товариства. 22 березня 1847
р. (2008-06-03 10:00)

№ 203. 1847 р., березня 22. Розпорядження начальника III відділу О. Ф. Орлова чернігівському,
полтавському і харківському генерал-губернатору М. Л. Долгорукову про негайний розшук і

арешт Т. Г. Шевченка та інших членів Кирило-Мефодіївськог товариства
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22 марта 1847
№ 446

Весьма секретное и нужное

Милостивый государь князь Николай Андреевич!

В Полтавской губернии должен находиться дворянин Василий Михайлович Белозерский, который
учился в университете св. Владимира и потом служил в Полтаве; — а в Борзенском уезде

Черниговской губернии остановился проезжавший из Киева художник С.-Петербургской академии
художеств Тарас Григорьевич Шевченко. — Кроме того, в сентябре 1846 года был в Полтаве,
присланный из Образцового полка офицер сын генерала, воспитывавшийся в Пажеском корпусе.
По встретившейся чрезвычайной надобности и согласно высочайшему повелению, имею честь

покорнейше просить ваше сиятельство, не изволите ли приказать немедленно задержать

Белозерского равно и Шевченку, если последний доселе остается в Черниговской или других

вверенных вам губерниях; все бумаги Белозерского и Шевченки, не рассматривая на месте,
тщательно опечатать и, вместе с сими бумагами, тотчас отправить их в С.-Петербург, в 3-е
отделение собственной его величества канцелярии, в сопровождении самых благонадежных и

верных чиновников и под строжайшим надзором, а с тем вместе удостовериться: кто именно

тот офицер, Образцового полка, который в сентябре 1846 г. был в Полтаве: о последующем же

удостоить меня уведомлением.
Не излишним нахожу присовокупить, что на тот случай, если Шевченко возвратился из

Черниговской губернии в Киев, я об арестовании и обыске означенного художника [1]уже сообщил
г[осподину] киевскому военному губернатору.
Примите уверение в истинном моем почтении и преданности.

Граф Орлов

Его сия[тельству] Н. А. Долгорукову

ДМШ, А-14, спр. 187/10, арк. 2 — 4. Оригінал.
На документі резолюція: «2 апре[ля] его сия[тельству] прошу изв[естить]»; «немедленно
предписать по принадлежности». (Підпис).

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/248965.html

2.6.8 Розпорядження Бібікова про обшук, арешт і допит учасників товариства. 22
березня 1847 р. (2008-06-03 12:00)

№ 204. 1847 р., березня 22. Розпорядження київського, подільського і волинського генерал-
губернатора Д. Г. Бібікова київському цивільному губернатору І. І. Фундуклею про обшук,
арешт і допит Т. Г. Шевченка та інших учасників Кирило-Мефодіївськог товариства

953
22 марта 1847

Весьма секретное и нужное

Господину Киевскому гражданскому губернатору

В следствие открывающихся указаний, о существовании тайного Славянского общества, с

преступной целью, — [1]по требованию генерал-адъютанта графа Орлова, имею честь покорнейше
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просить ваше превосходительство, немедленно, без малейшей огласки, исполнить следующее:
1). Вместе с попечителем Киевского учебного округа (к которому прилагается особое отношение),
или его помощником, когда он будет назначен попечителем и пригласив с собой полковника

Белоусова, — сделать строжайший обыск на квартирах: преподавателя истории в Киевском

университете Костомарова, студентов: Ивана Посяденка, Александра Тулуба и Андрузского; у
бывшего студента Афанасия Маркевича и художника Шевченка, если сей последний возвратился

уже в Киев.
2). Все те бумаги, кои будут вами взяты, строжайше рассмотреть, обще с попечителем, или
его помощником и полковником Белоусовым, — и, если в них будет оказываться что-либо
относящееся до Славянского общества, или что, могущее служить указанием к обнаружению

оного, или вообще что-либо возмутительное, то лиц, у которых таковые бумаги или вещи

будут найдены, арестовать и со всеми упомянутыми бумагами и вещами, а равно частною

их перепискою, отослать немедленно, каждого порознь в С.-Петербург, в III-е отделение

собственной его императорского величества канцелярии, в сопровождении благонадежных и

верных чиновников и под самым строжайшим надзором.
3). Если же в переписке и бумагах кого-либо из обыскиваемых лиц не окажется ничего

подозрительного, то таковых строжайше допросить, какие они имели сношения и в каких состояли
связях и знакомстве с чиновником Николаем Гулаком, учителем Пантелеймоном Кулишом,
помещиком Полтавской губернии Гадячского уезда Николаем Савичем и бывшим студентом

Навроцким, и показание их в подлиннике доставить ко мне, если не будет послано нарочных

с арестантами, то по эстафете.
4). Обыски стараться сделать сколько возможно одновременно, — обеспечив во всяком случае,
всеми зависящими от вас мерами, что бы при оных ничего не могло быть скрыто.
5). При допросах делать допрашиваемым надлежащие внушения, чтобы показывали все, что знают
откровенно, без малейшей утайки.
6). Бумаги сей в канцелярию прошу не передавать и вообще действия ваши расположить таким

образом, чтобы никто не мог знать об этом, в особенности о поводе, по которому делаются

обыски.
7). Обыски и рассмотрение бумаг, ваше превосходительство с попечителем округа, или

его помощником и полковником Белоусовым, извольте сделать лично; во всяком случае для

рассмотрения бумаг и писания вопросов можно пригласить помощника попечителя, так как дело

это ему уже известно.
8). Настоящее предложение мое, прошу предъявить лично г. попечителю Киевского учебного

округа и полковнику Белоусову.
9). Если бы полковника Белоусова не было в городе, то все исполнить без него, не ожидая его
возвращения.
10). Если бы были бумаги на польском языке, то для перевода их, извольте употребить чиновника
особых поручений при мне Андреевского, не открывая ему, у кого и для чего обыски сделаны.
О точном всего исполнении, покорнейше прошу ваше превосходительство, не оставить прислать
ко мне подробное уведомление, с нарочным или па эстафете.

ДМШ, А-59, спр. 313, ч. 1, арк. 35 — 36 зв. Відпуск.
На документі напис: «Отправлено в 7 часов пололудни по эстафете».

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/248965.html

2.6.9 Доповідь Орлова цесаревичу Олександру про хід розслідування. 22 березня 1847
р. (2008-06-03 18:00)

1847 р. березня 22. — ДОПОВІДЬ О. Ф. ОРЛОВА ЦЕСАРЕВИЧУ ОЛЕКСАНДРУ ПРО ХІД

РОЗСЛІДУВАННЯ СПРАВИ ПРО ТАЄМНЕ ТОВАРИСТВО

Для полного сведения вашего императорского высочества о важности дела Кулиша имею честь
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представить: 1. [1]Журнал действий III отделения по сему делу. 2. [2]Показание студента Петрова
и 3. [3]Правила Славянского общества, которые члены называют «Законом божьим».
Благоволите, ваше высочество, по миновании надобности бумаги сии мне возвратить, и мне

кажется, что теперь об оных не должно докладывать государю императору, дабы не тревожить

его и тем более, что с моей стороны принимаются все необходимые меры для полного развития

сего дела и обнаружения злоумышленников, полный же доклад по сему делу уже постепенно у нас
приготавливается.

Гр. Орлов

Помітка Л. В. Дубельта: «Рукою государя наследника цесаревича написано карандашом:
«Прочитав все, я сам полагаю, что лучше теперь не докладывать ничего государю, а представить
полный доклад через несколько дней, когда Бог даст силы его укрепятся».

Г[енерал]-л[ейтенант] Дубельт

22 марта [1847 г.]

Ч. I, арк. 15. Автограф.

Кирило-Мефодіївське товариство: У 3 т. — К.: Наук. думка. 1990. — Т. 1. — С. 28.

1. http://litopys.org.ua/rizne/kmt05.htm

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/245724.html

3. http://litopys.org.ua/rizne/kmt02.htm

2.6.10 Журнал слідства. 22 березня 1847 р. (2008-06-03 19:00)

Марта 22
При развитии дела Гулака по справке оказалось, что в III отделении находится предупреждение

г-на генерал-фельдмаршала кн. Варшавского о пребывании в Бреславле дворянина Московской

губ. Чижова, который говорил нашему агенту, что поедет в Рим, а оттуда в Сербию, Албанию,
Далмацию и Кроацию, но о причине своей туда поездки говорить не хотел. На вопрос нашего

агента: «Для чего он носит бороду?» — Чижов отвечал, «что около Москвы много помещиков

запущают бороды, дабы сблизиться с русскими купцами и крестьянами и тем скорее уничтожить

разницу между дворянством и нижним классом народа».
Хотя от московского генерал-губернатора получены о Чижове сведения одобрительные, но как

теперь нет сомнения, что он принадлежит к Славянскому обществу, то в отношении его и сделано
такое же распоряжение, какое сделано насчет помещика Савича, то есть сообщено министрам

финансов и внутренних дел о задержании его на границе при обратном следовании в Россию.
Из бумаг Гулака видно, что он имел переписку в духе славянских идей с бывшим учителем С.-
П[етер]бургской гимназии Кулишем, отправившимся за границу по распоряжению министерства

народного просвещения, а потому насчет Кулиша сделано распоряжение, какое сделано насчет

Савича и Чижова, то есть предложено министрам финансов и внутренних дел задержать его на

границе при возвращении в Россию.
Сообщено генерал-адъютанту Адлербергу высочайшее повеление удерживать и доставлять в III
отделение все письма, какие будут адресованы на имя Гулака.

[1]Журнал слідства

1. http://litopys.org.ua/rizne/kmt05.htm
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2.6.11 (2008-06-04 06:00)

Найближчим часом у спільноті розгортатиметься справа Кирило-Мефодіївськог товариства. Щоб

легше орієнтуватися у задіяних особах, пропоную наступний список, який може поповнюватися за
бажанням читачів.

ДІЙОВІ ЛЮДЕ

Організатори товариства:
Костомаров Микола Іванович, 30 років, ад’юнкт кафедри російської історії Київського університету
Св. Володимира
Гулак Микола Іванович, 25 років, чиновник при канцелярії київського генерал-губернатора
Бібікова, колезький секретар
Білозерський Василь Михайлович, 22 роки, неповний рік викладач словесності у Полтавському

кадетському корпусі, шурин Куліша

Учасники та залучені до товариства:
Куліш Пантелеймон Олександрович, 27 років, письменник, викладач російської мови при Санкт-
Петербурзькому університеті, за кордоном для вивчення слов’янських говірок.
Шевченко Тарас Григоровч, 33 роки, вільний художник
Навроцький Олександр Олександрович, 24 роки, щойно закінчив філософський факультет

Київського університету, кузен Гулака
Андрузький Георгій (Юрій, Єгор) Львович, 19 років, студент юридичного факультету Київського

університету Св. Володимира
Посяда (Посяденко) Іван Якович, 24 роки, студент філософського факультету Київського

університету

Савич Микола Іванович, 39 років, поміщик Полтавської губернії, перебуває в Німеччині
Маркович Опанас Васильович, 25 років, щойно закінчив Київський університет
Пильчиков Дмитро Павлович, 26 років, викладач історії в Полтавському кадетському корпусі
Петров Олексій Михайлович, 20 років, студент юридичного факультету Київського університету,
донощик і провокатор

Проходили у справі:
Ашанін Павло (П. А.), поручик Полтавської губернії Новоархангельського уланського полку,
двоюрідний брат Гулака

Тулуб Олександр Данилович, 22 роки, викладач російської історії при Київському університеті
Чижов Федір Васильович, 36 років, математик, учень Остроградського, дворянин, надвірний

радник, перебуває у Польщі
Чуйкевич Петро Омелянович, 28 років, учитель латинської мови, історії та географії у Рівненський
(до 1846 р.) та Кам’янець-Подільській гімназіях
Рігельман Микола Аркадійович, 30 років, чиновник канцелярії київського генерал-губернатора
Бібікова

Представники органів влади, слідчі та чиновники:
Орлов Олексій Федорович, 61 рік, шеф жандармів і начальник Третього відділу, наближений до

імператора, граф
Дубельт Леонтій Васильович, 55 років, генерал-лейтенант, керуючий Третім відділом

Бібіков Дмитро Гаврилович, 55 років, київський військовий губернатор, київський подільський і

волинський генерал-губернатор, герой Вітчизняної війни
Уваров Сергій Семенович, 51 рік, міністр народної освіти, граф
Траскін Олександр Семенович, 42 роки, куратор Київського учбового округу, генерал-майор
Юзефович Михайло Володимирович, 45 років, помічник куратора Київського учбового округу
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Фундуклей Іван Іванович, 43 роки, київський цивільний губернатор
Писарєв Микола Еварестович, 41 рік, правитель канцелярії київського генерал-губернатора,
дійсний статський радник

Кокошкін Сергій Олександрович, 51 рік, обер-поліцмейстер, генерал-ад’ютант Чернігівської,
Полтавської і Харківської губерній

Долгоруков Василь Андрійович, 43 роки, генерал-ад’ютант, князь
Адлерберг Володимир Федорович, 57 років, генерал-ад’ютант, член Військової ради військового

міністерства, граф

Костомаров М. І.
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Гулак М. І.

Білозерський В. М.
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Куліш П. О.

[1]
Пильчиков Д. П.
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[2]
Навроцький О. О.

Обкладинка справи про Україно-слов’янське товариство
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[3]Устав товариства

[4]«Закон божий»

1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/7K2TR7zNwN1OJ909K9vxIQ?feat=embedwebsite

2. http://picasaweb.google.com.ua/litopys/invaWB?feat=embedwebsite#5339469857938228706

3. http://litopys.org.ua/rizne/kmt01.htm#st144

4. http://litopys.org.ua/rizne/kmt02.htm
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2.6.12 Пропозиції Писарева щодо осіб, задіяних у товаристві. Березень 1847 р.
(2008-06-04 12:00)

1847 р. березень. — ВІДОМОСТІ ТА ПРОПОЗИЦІЇ М. Е. ПИСАРЄВА ЩОДО ОСІБ, ЯКІ
ЗГАДУЮТЬСЯ В ЗВ’ЯЗКУ З ВИКРИТТЯМ ТАЄМНОГО ТОВАРИСТВА У м. КИЄВІ

Ганка 38 — есть известный поборник славянского движения в Богемии. Он живет в Праге. Он,
кажется, профессор в тамошнем университете. Сколько могу припомнить, в недавнем времени

награжден орденом св. Владимира 4-й степени по ходатайству министра народного просвещения.
Кулиш, недоучившись в Киевском университете и не получив степени ученой, занялся писанием
разных малороссийских повестей и романов в народном духе. Был учителем уездного училища и

учителем С.-П[етер]б[ургской] 5-й гимназии и, наконец, в конце прошедшего года проехал через

Киев за границу, куда он послан министерством народного просвещения для изучения славянских

наречий. О Посяденке 39, Андрузском 40и Тулубе 41 — ничего не знаю, но они, кажется, по
письмам должны быть в Киеве. Костомаров преподает в Киевском университете историю; он
мог быть в соотношениях с Гулаком потому, что Гулак занимался переводами древних бумаг

под его руководством. О Белозерском 42 ничего не знаю. Тарас Григорьевич есть тот самый

художник Шевченко, стихи которого читал, как показывает Петров, Навроцкий. О Миросевиче

также ничего не знаю. Кто таков елисаветградский корреспондент П. А[шанин] также не знаю. В
показании Петрова упоминается о Миркевиче 43. Кажется, он есть товарищ мнений Гулака и его

направления. Казалось бы полезным тех лиц, кои оказываются в переписке с Гулаком, немедленно
обыскать, и если что найдется подозрительное, то арестовать с доставлением их в С.-Петербург;
бумаги же их во всяком случае должны быть сюда доставлены. О Кулише можно бы сделать

такое же распоряжение, как и о Савиче; но им обоим было бы полезно снестись с министром

внутренних дел, чтобы паспортов не продолжать и в местах их там пребывания, если возможно,
иметь за ними надзор. Следовало бы приказать арестовать в Полтаве Белозерского, которого
письмо показывает значительное участие его в славянском направлении, и со всеми бумагами

доставить в С.-Петербург. Кроме сего приказать обыскать Шевченку 44, если он находится в

Черниговской губ., как показал Гулак. Узнать в Полтаве, какой офицер Образцового полка,
выпущенный из пажей 45, был там в сентябре прошедшего года и, наконец, обыскать офицера

Ашанина, находящегося в Елисаветграде. Действительный статский советник Писарев Помітка

Л. В. Дубельта: Перепи[с]ку к Ал[ексею] Ф[едоровчу Орлову]. Ч. I, арк. 16 — 18. Оригінал.
Кирило-Мефодіївське товариство: У 3 т. — К.: Наук. думка. 1990. — Т. 1. — С. 28-29.
Примітки: 38 Ганка (Hanka) Вацлав (1791 — 1861) — видатний поет і діяч чеського національного

відродження. Написав чеську, польську і російську граматики, перекладав українські пісні. Кирило-
мефодіївці були обізнані з його творами (М. І. Гулак), листувалися з ним. 39 Посяда, Пасяда
(Посяденко) Іван Якович (1823 — 1894) — педагог, громадський діяч. Народився у м. Зінькові

Полтавської губернії в сім’ї міщанина. У 1843 р. поступив на філософський факультет Київського
університету. З весни 1846 р. — член Кирило-Мефодіївськог товариства, 28 березня 1847 р.
був заарештований і відправлений в Петербург, згодом генерал-губернатором Бібіковим Д. Г.
і III відділом адміністративно висланий в Казань з правом вступу до університету. В 1848 р.,
закінчивши факультет загальної словесності Казанського університету, одержав ступінь кандидата
за дисертацію «Значення перших творів Гоголя в російській літературі взагалі та їх заслуга

для народності». У 1849 р. був призначений помічником керуючого канцелярією рязанського

губернатора. В 1856 р. виїжджав у Західну Європу, де пробув 8 років. Повернувшись у Росію,
перейшов (з 1865 р.) на викладацьку роботу. Працював у Петербурзькій та Полоцькій військових

гімназіях, з 1869 р. — директор Київської учительської семінарії, що пізніше була переведена

до м. Коростишева. У 1880 р. призначений директором шкіл Воронезької, а у 1882 р. —
Оренбурзької губерній (Держархів м. Києва. — Ф. 16, оп. 261, 1847 р., спр. 15. — Арк. 1
— 3; ЦНБ АН УРСР, рукописний відділ, 111 386; Наукова бібліотека ім. М. І. Лобачевського

(м. Казань), рукописний відділ, спр. 5995). 40 Андрузький Георгій (Єгор) Львович (1827 — рік

смерті невідомий) — поет, народився в с Вечірках Полтавської губернії в сім’ї дрібного поміщика.
Учився на першому курсі юридичного факультету Київського університету. Як член Кирило-
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Мефодіївськог товариства відстоював республіканську форму правління. Заарештований у квітні

1847 р., був висланий в Казань з правом вступу в університет. Але в грудні 1847 р. виключений

за непідкорення начальству і відправлений у Петрозаводськ, де в 1850 р. вдруге заарештований

за написання «Конституції республіки» і відправлений у Соловецький монастир, звідки за активну
участь в обороні монастиря під час нападу англійської ескадри, переведений до Архангельська, де
працював у канцелярії Архангельської палати кримінального і цивільного суду. З 1857 р. служив у
Полтавдькій судовій палаті під суворим наглядом поліції до 1864 р. Дальша його доля невідома
(Кузьмін З. М. Шевченко і Андрузький // Зб. праць п’ятої наук. шевченків. конф. — К., 1957. —
С 144 — 159; ЦДІА СРСР. — Ф. 796, оп. 131, спр. 649; ф. 797, оп. 20, спр. 44503; ф. 735, оп. 10,
спр. 193. — Арк. 167 — 176; Фруменков Г. Г. Узники Соловецкого монастыря. — Архангельск,
1970. — С. 163 — 173). 41 Тулуб Олександр Данилович (1825 — 1875) — педагог. Народився у сім’ї
дрібномаєткового дворянина Золотоніського повіту Полтавської губернії. Закінчив 1-шу Київську
гімназію, з 1843 р. учився на філософському факультеті Київського університету. В березні 1847
р. був заарештований у справі Кирило-Мефодіївськог товариства, але через відсутність доказів

уникнув покарання. У 1847 — 1848 рр. вчитель Чернігівської гімназії, з 1857 р. — 2-ї Київської
гімназії, а також завідував редакцією неофіційної частини «Киевских губернских ведомостей»,
пізніше працював вчителем у Кам’янці-Подільському. та Катеринославі (Держархів м. Києва.
— Ф. 16, оп. 312, 1855 р:, спр. 149. — Арк. 1 — 26; оп. 17, спр. 608, 609; оп. 30, спр. 41; оп.
282, спр. 211; Ф. 347, оп. 1, 1858 р., спр. 1123. — Арк. 1 — 2; Зайончковский П. А. Кирилло-
Мефодиевское общество. — М. — 1959). 42 Білозерський Василь Михайлович (1825 — 1899) —
один з ініціаторів створення Кирило-Мефодіївськог товариства. Народився у дворянській сім’ї в
м. Борзна Чернігівської губернії. В 1841 — 1845 рр. учився в Київському університеті. У 1846
р. вчителював у Полтавському кадетському корпусі, підтримуючи тісні зв’язки з М. І. Гулаком,
М. І. Костомаровим, О. В. Марковичем, П. О. Кулішем та іншими кирило-мефодіївцями.
Високо цінував талант Т. Г. Шевченка, М. В. Гоголя. Написав «Проект про створення на Україні
ремісничих шкіл для юнаків козацького стану». Див. док. 500. Білозерського було заслано в

Олонецьку губернію під нагляд поліції, де служив у Петрозаводському губернському правлінні. У
1856 р. Білозерський, звільнений з-під поліцейського нагляду, переїхав у Петербург. В грудні 1859
р. став надвірним радником, експедитором державної канцелярії і тоді ж порушив клопотання

про дозвіл видавати журнал «Основа». В 1861 — 1862 рр. працював редактором «Основи», потім
служив у Варшаві. Останні роки жив на хут. Мотронівка Борзенського повіту Чернігівської губернії,
де й похований. 43 У тексті помилка, потрібно: «Маркович». 44 Проти прізвища Т. Г. Шевченка

резолюція Л. В. Дубельта: Арестовать. 45 Бушен Микола Християнович — поручик, закінчив у
1839 р. Пажеський корпус. У вересні 1846 р. прикомандирований до Полтавського кадетського

корпусу, але невдовзі повернувся у Петербург.

2.6.13 Журнал слідства. 23-27 березня 1847 р. Прагнуть зламати Гулака
(2008-06-04 18:00)

Марта 23
Генерал-адъютанту кн. Долгорукову сообщено высочайшее повеление о сделании распоряжения,
чтобы находящийся в Полтавской губернии дворянин Василий Белозерский и остановившийся при

проезде из Киева в Борзенском уезде Черниговской губернии художник Шевченко, если он доселе
остается в Черниговской или других вверенных кн. Долгорукову губерниях, были немедленно

задержаны и со всеми бумагами доставлены в С.-Петербург в III отделение. Ему же писано,
чтобы уведомил, кто был в Полтаве в сентябре 1846 г. офицер Образцового полка, сын генерала,
учившийся в Пажеском корпусе, которого Кулиш описывал как человека, подающего для них

большие надежды.
Гулаку предложены были подробные вопросы о всех намеках на тайное общество и других

сомнительных местах в письмах к нему Кулиша, Белозерского, Посяденки, Марковича и Ошанина,
также в его, Гулака, бумагах; но в ответах своих он каждое место объясняет в благовидном смысле,
например: предпринимаемые труды относит к литературе и проч[ее] или отзывается неведением
того, что писали к нему друзья его. Словом, он ничего не открыл существенного и продолжает
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упорствовать в сознании. Сообщено военному министру высочайшее повеление о предписании

кому следует, чтобы у служащего в одном из поселенных полков в Херсонской губернии офицера

Ошанина, к которому Гулак писал, что он может сделаться великим, завоевателем или монархом,
произведен был строжайший обыск, чтобы все бумаги, в коих окажутся мысли возмутительные

или относящиеся до тайного общества, были тотчас представлены в III отделе ние, с тем чтобы

то обстоятельство, не следует ли над Ошаниным учредить надзор, или подвергнуть аресту,
или же доставить самого в С.-Петербург, судя по важности бумаг, кои будут у него найдены,
предоставлено было усмотрению ближайшего главного начальства. Ему же писано о собрании

сведений и насчет того офицера Образцового полка, который в сентябре 1846 г. был в Полтаве

и о котором уже писано к генерал-адъютанту кн. Долгорукову.
Наместнику Царства Польского сообщены подробности настоящего дела и о сделанных

распоряжениях к задержанию на границе, при возвращении в Россию, Савича, Кулиша и Чижова на
тот случай, чтобы о задержании их сделано было распоряжение и по границе Царства Польского,
если они предпримут обратный путь в Россию через Царство.

Март, 24
Шеф жандармов г-н генерал-адъютант гр. Орлов лично делал Гулаку самый строгий допрос и

самые краткие отцовские увещания, описал ему картину различия между данной им присягой

перед господом быть верным подданным государю и честным словом, данным нескольким

молодым людям, не показывать правды, объяснил ему все пагубные последствия его упорного

запирательства и того несчастья, в которое он ввергнет и себя, и отца, и мать свою. Видно было,
что Гулак был тронут до глубины души, он плакал и, казалось, готов был последовать благим

советам графа, но упорство превозмогло, и он остался при прежних ответах: «Не знаю!» Тогда
гр. Орлов дал ему три дня на размышление и предупредил его, что по истечении этого срока

вся тягость закона падет на него и что тогда уже не будет никакой возможности облегчить его

участь.
За сим послано к отцу Гулака письмо, в котором выражено все упорство сына и предложено,
чтобы отец написал от себя к сыну с убеждением открыть истину или даже сам приехал бы для

его увещания.
В конце этого письма приказано Гулаку написать и он написал, что слышал лично все увещания

гр. Орлова. Наконец, сообщено гр. Протасову о командировании в III отделение способного и

просвещенного священника для религиозного увещания весьма важного, но упорного преступника.

Марта 25
При отношении генерал-адъютанта Бибикова от 18 марта за № 909 было доставлено в III
отделение сочинение в рукописи «Гайдамаки». Эта рукопись рассмотрена и заключает в себе

два рассказа самовидца — казака, бывшего в отряде кн. Любомирского, который начальствовал

польскими войсками в Полонном, по всей вероятности, в конце XVII столетия.
Первый рассказ о том, как войско кн. Любомирского окружило однажды шайку гайдамаков, или
наездников, составленную под начальством казака Чуприны из запорожцев и других бродяг, и
каким образом часть гайдамаков при сем случае спаслась, прорвавшись сквозь ряды поляков, а
прочие, и в том числе Чуприна, погибли.
Второй рассказ о том, каким образом самовидец этот послан был кн. Любомирским разведать, где
скрывается другая разбойничья шайка гайдамаков, грабивших окрестные места, под начальством
казака Чертоуса, как он отыскал эту шайку, к ней присоединился, потом ушел с ночлега для

донесения кн. Любомирскому; наконец, каким образом кн. Любомирский окружил гайдамаков в

указанном месте и как они погибли вместе с Чертоусом от ядер и картечи польского отряда.
В юго-западных губерниях и Малороссии есть следующее обыкновение: во время ярмарок, когда
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собирается много народа, является непременно какой-нибудь старик, который рассказывает или

поет песню о каком-либо происшествии из истории борьбы казаков с поляками и татарами —
другие слушают. Помянутые два рассказа принадлежат к этому роду.
Сделан был вопрос Гулаку: не переменил ли он намерения упорствовать и, в таком случае, не
желает ли, чтобы ему были даны письменные припасы для написания истины? Гулак отверг это

предложение.
Распоряжение 24 марта о том, чтобы отец Гулака написал к сыну увещание и даже чтобы сам для

того приехал, отменено, а писано только к отцу о непреоборимом упорстве сына и о том, что
этим упорством он увеличивает свою вину, а следовательно, и наказание.

Марта 26
Военный министр, вследствие запроса 23 марта, уведомил, что офицер Ашанин, к которому

Гулак писал, что он может сделаться великим, завоевателем или монархом, есть поручик

Новоархангельского уланского полка; а тот офицер Образцового полка, который в сентябре

1846 г. был в Полтаве и которого Белозерский 5 описывал как человека, подающего для

них большие надежды, есть сын начальника 12-й пехотной дивизии генерал-лейтенанта Бушена,
учившийся в Пажеском корпусе и ныне служащий поручиком в Азовском пехотном полку Николай

Бушен; он потому находился в 1846 г. в Полтаве, что был послан туда из переменяющегося

состава Образцового полка для показания правил фронтовой службы воспитанникам Петровского

кадетского корпуса. Генерал-адъютант кн. Чернышев присовокупил, что для осмотра бумаг

поручика Ашанина и, если бумаги окажутся возмутительного содержания, для доставления его

в С.-Петербург, по важности настоящего дела, отправлен, с высочайшего разрешения, старший
адъютант при дежурном генерале главного штаба е. и. в. штаб-капитан Огарев и что государь

император с тем вместе высочайше повелеть соизволил командировать офицера фельдъегерского

корпуса для доставления в С.-Петербург и поручика Бушена. Таковая монаршая воля уже

исполнена. Сего 26 марта Гулаку опять был сделан вопрос: готов ли он показать истину и

начертать оную письменно? «Я остаюсь при прежних показаниях!»— отвечал Гулак. Марта 27 По
высочайшему повелению был истребован от гр. Протасова образованный и опытный священник

для увещания Гулака. Для сего избран был протоиерей Малов. 27 марта Малов был допущен к

Гулаку, и вот в чем состоит письменный отчет Малова: «Вид его, Гулака, был печален, но не дик,
взоры томны, но кротки и смиренны. Когда я начал говорить ему, чтобы он открыл правительству

полную и чистую истину всего того, о чем его спрашивают, он с тихостию отвечал мне: «Нет,
отец мой, сего сделать я не могу». Когда я начал спрашивать о причине таковой невозможности,
он отвечал мне: «На сохранение сей тайны я дал клятвенное слово, которого никогда и ни за что
не нарушу». Когда я начал доказывать ему всем, что есть святого и досточтимого, что всякое

честное, клятвенное слово, а особливо если оно дано в каком-либо преступном начинании есть

явный грех и нарушение священнейшей клятвы, которая изрекается нами в верноподданнической
присяге, он заплакал, заплакал горько и отвечал мне: «все это справедливо, но я не могу». Когда
я спрашивал у него, что же это за тайна и в каком деле правительство хочеть дознать от него

истину? Он отвечал: «Правительство это уже знает; впрочем, это некоторые несбыточные мечты,
которыми увлекается иногда молодость; мечты сии сами бы собой разрушились, но, вероятно, кто-
нибудь нас подслушал, и дело сие получило гласность». Я сказал ему: «Вы произнесли слово «нас
подслушал!», следовательно, в вашем деле были и некоторые другие участники». Он отвечал:
«Были, но по силе взаимной нашей клятвы я их не наименую никогда. Знаю, что я сильно

оскорбляю господа бога, жестоко огорчаю моих родителей, но мое честное слово я сохраню,
какая бы участь меня ни постигла; я вполне предаюсь промыслу божию». В заключение всей

беседы, которая сопровождалась непрестанным плачем, он сказал мне: «Отец! Прошу вас об

одной милости, удостойте меня святого причащения». На сие я сказал ему: «Если Вы сознаетесь

всесовершенно в том, чего требует у вас правительство, Ваше желание я исполню с радостию,
но если продолжите Ваше упорство, сего сделать я не могу». При сих словах моих он зарыдал

еще более и сказал мне: «Если не для причащения, то хотя из христианской жалости навещайте
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меня». Вообще в разговорах его я не заметил ничего сильно злостного и враждебного; все оные
сопровождались мягкостью и сокрушением». [1]Журнал слідства

1. http://litopys.org.ua/rizne/kmt05.htm

2.6.14 Лист А. Метлинського до М. Костомарова. 28 березня 1847 р.
(2008-06-05 06:00)

1847 р. березня 28. — ЛИСТ А. Л. МЕТЛИНСЬКОГО ДО М. I. КОСТОМАРОВА

ПРО ВИДАННЯ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ СЕРІЇ КНИЖОК «СЕЛЬСЬКОЕ ЧТЕНИЕ» ТА

ЗБИРАННЯ ГРОШЕЙ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ВИДАННЯ

I
Харків. Провулок Катол[ицької] церкви
28 марта 1847 г.

Коханий ти мій Миколо!

Давненько таки ти не балакав єси зо мною. Та скількось! Я не такий мудрий чоловік, щоб і тобі

оддячити за се довгою мовчанкою. Так почнемо на мову твою до мене дещо казати. Саме

важніше з усього того, що ти до мене пишеш, конечне, є те за для тебе, що женишся: се зміна в
життю чоловіка на цілий вік і зміна безпримінна для всіх, окроме деяких людей, которих небагато.
Бажаю тобі з будущею жінкою, твоєю матер’ю, з усім родом доброго життя од господа бога, а
далі здоров’я і всякого другого щастья; бо тепер усе для вас обще, і один без другого [з вас ст]ало
буть нічого не матиме. А я [до] тебе останусь также рідним, як [бу]в і попереду, бо не маю і не

матиму сім’ї, племені і роду особливого: так пішло життя моє і, може, й не без божого попущенія.
Пан П. П. Артемовський-Гулак 165 іногда хворає, а діла не покидає. Нагадувать хоч про

ад’юнкство я не мав случаю та й не знаю, чи послужило б до чого. Коли хоч, напиши до його.
Письмо твоє дійшло до мене на страстній неділі. Чув от Сементовського 166, що і він од тебе

получив. Я не думаю, як ти писав і пишеш, щоб война за правописаніє було задаром, бо письмо и
вимова знамя характерна і существа народности. А що таке война з дворянства, не відаю, а рівно
і що з того буде. Я предл[агав] окроме правописанія зміну книжок і проче і нічого на те не чую.
Писав недавно до Срезнєвського, як видно, дуже чимсь занявся, а тільки до родичів пише, [Чув]
недавно, що Куліш за границею, Шевченко зазнався з чарочкою (шкода!)- — Чи не багато, на[ш]
брате, замишляєш. Купуєш [іме]ніє: гляди, щоб не проц[индрив] грошей задаром. Куліш просив

збирать підпис на «Чорную раду» на малоросс[ійській] [мові], почав було збирать, а «Ради» нема.
Писав — єси про Хмельницького розпитувався, а про Хмельницького не чути. Задумали — есте

ізданія для простого народу 157: чого б, кажу, лучче. Почав було і сам я приглашати декого писати,
що можна для того благого діла із людей знаючих науку добре... так їй бо. Вже впятm щось інше.
Хто ж звіриться на нас, як буде на тиждень сім п’ятниць? Общество для печатания не гудю,
тільки нужно його утвердити гаразд, а то не пристане ніхто із посторонніх, а коли мало буде, то
вийде із нього пшик. Совісно і казать (хоча казав), бо не відаєм, що одвітить на деякі необходимі
вопроси. Моя рада (і до неї пристав би дехто). Збирається сума (без всякого общества... смотри
Свод угол[овних] зак[онов]) для пособия при издании сочинений, имеющих предметом Южную

Русь по языку и содержанию или принадлежащих южному краю России в этих отношениях и

имеющих содействовать так[им] обр[азом] познанию своего отечественного и противодействуя

распространению чужезванных, несвойственных духу и почве народа мечтаний; еще что-нибудь
о народности, неразрывно связанной с правосл[авием] и самодерж[авием], последуя примеру

Географического общест[ва] и тому подобное (ты понимаешь, что надобно оставлять что-нибудь
и для размышления читателю и соблюсти не только национальные, но и официальные формы).
Подписчик взамен 10 или 15 руб. сер[ебром] единовременно (кто хочет пожалуй и больше —
тем лучше!). Капитал кладется в пр[авление] общественного призрения в Киеве, Харькове (для
избежания издержек при пересылках) с тем, чтобы проценты с него бы выдавались в киевские
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или харьковские типографии за напечатание упомянутых сочинений. Сочинения должны быть

одобрены, по крайней мере, тремя из подписчиков, доказавших свое знание языка и края или

избранных от прочих подписчиков. Подписчики получают проценты (даже 10!) на свою сумму,
книгами изданными (ничего не теряют), а сверх того, напечатанные экземпляры представляются

автору в пользу и распоряжение. Подписчики могут и должны бы помогать также сбыту. Я
надеюсь быть летом в Киеве. Если общество решится на что-нибудь подобное, взнеси за меня:
или отдам лично, или пришлю деньги, ежели дело состоится и найду участников. Кланяюсь панові
Шевченкові і посилаю оцей подарунок. Де він блукає, бог його знає: перешли до його. Ізвісти, коли
кому із щирих знадобиться моя книжка: багатому— за гроші, а бідному— за спасибі, ідучи у Києв,
буде случай передать. Тут починають багато дехто говорить, а у мене єсть довольно і писаного,
більше чужого і особливо по язику дуже доброго. Якби составився капітал, то навіки найшлась би
дорога для слова і дарования, уже на 300 [руб.] єдиновр[еменного] пожертвованія можна б мати

проценти для невеличкої книжечки. Ащоб ізданіє то лучче для кожного і потому було б вигідно для

кожного шукать пристаючих до сього діла. Програму в такім роді, как я отчасти накинув, треба
б напечатать і роздать ревнителям в достаточнім числі екз[емплярів]. (Печатное много значит).
Существо дела, напр., что печатать на южном языке, подразумевать і кому следу[ет] объявить и
соблюдать: печатной же программе нечего входить в мелочи и подробности, они должны быть

приняты facile 158. Я готов прислать и до вашего плана, но ты ничего про се опять не пишешь

и до Сементовского. Да и как опять просить давать сочинения безвозмездно кого-нибудь? Свое

готов бы, но чужое просить совестно. Но повторю, чтобы делу доброму не помешать на первый

раз 10 [руб.] за мной, и дальше побачим, як бог дасть. Ч. III, арк. 173 — 175. Автограф. Кирило-
Мефодіївське товариство: У 3 т. — К.: Наук. думка. 1990. — Т. 1. — С. 288-289. Примітки: 155

Гулак-Артемовський Петро Петрович (1790 — 1865) — український поет. Народився у с Городище
Київської губернії у сім’ї священика. Учився у Київській духовній академії, але не закінчив її,
служив репетитором поміщицьких дітей. З 1817 р. — слухач і одночасно викладач польської

мови Харківського університету, магістр (з 1820), професор історії, географії й статистики, ректор
цього ж університету (1841 — 1849). Автор байок та балад «Пан та собака», «Рибалка» та ін. 156

Сементовський Костянтин Максимович (псевдонім — Калайденський) (1823 — 1902) — етнограф,
критик. Підтримував стосунки з П. П. Гулаком-Артемовським, І. І. Срезневським, М. І.
Костомаровим, А. Л. Метлинським. 157 По вертикалі текста приписка А. Л. Метлинського: «А
не то буду подписчиком на Шевченка и хорошее сочинение». 158 Легко (лат.).

2.6.15 Арешт М. Костомарова 28 березня 1847 року. Київ (2008-06-05 12:00)

В пятницу на пасхе вечером я ездил в университет и дал экзекутору деньги для освещения

церкви на время моего венчания, которое, должно было совершиться в предстоящее воскресенье.
Возвратившись оттуда домой и напившись чаю, я отправился в свою спальню, но не успел

раздеться, как вошел ко мне помощник попечителя учебного округа Юзефович и сказал: «На
вас донос, я пришел вас спасти; если у вас есть что писанного, возбуждающего подозрение,
давайте скорее сюда». За свои бумаги в кабинете мне нечего было бояться, но я вспомнил,
что в кармане моего наружного пальто была черновая полуизорванная рукопись того сочинения

о славянской федерации, которую еще на святках я сообщил для переписки Гулаку. Я достал эту

рукопись и искал огня, чтобы сжечь ее, как вдруг незаметно для меня она очутилась в руках моего

мнимого спасителя, который сказал: «Soyuz tranquille, ничего не бойтесь». Он вышел и вслед за

тем вошел снова, а за ним нахлынули ко мне губернатор, попечитель, жандармский полковник

и полицеймейстер. Они потребовали ключей, открыли мой письменный стол в кабинете, и

попечитель, увидя в нем огромный ворох бумаг, воскликнул: «Mon Dieu! il faut dix ans pour
déchiffrer ces brouillons» *. Потом забрали мои бумаги и, завязавши их в потребованные простыни,
опечатали кабинет, вышли из моей квартиры и велели мне ехать вместе с ними. Я едва успел

подойти к матери, поцеловать ее оледеневшую от страха руку и сказать «прощайте». Я сел

в дрожки вместе с полицеймейстером Галяткиным. Меня привезли на квартиру губернатора и

сказали: «Вы знаете Гулака?» Знаю, отвечал я. «Он сделал на вас донос, явился в III отделение
собственной его величества канцелярии и представил рукопись, в которой излагалось о будущем
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соединении славян». Я не знаю этой рукописи, сказал я. Но черновая рукопись, взятая у меня

помощником попечителя, предстала предо мною в обличение моих слов: улика была налицо.
Меня отправили в Подольскую часть и посадили в отвратительной, грязной комнате, поместивши
меня с двумя полицейскими солдатами. Через день, в воскресенье утром, полицеймейстер

Галяткин вошел ко мне и, злобно потирая руки, сказал: «Каково тут вам, г. профессор, не совсем
удобно? Оно было бы приятнее дома с молодой женой». Частный пристав Подольской части

обращался со мною добродушнее и принимал во мне сердечное участие. Вечером в воскресенье

меня повезли в закрытом экипаже на мою квартиру, где я простился с матерью и невестою. Сцена
была раздирающая: мне неожиданно приходилось ехать в неведомый путь и на неведомую судьбу

в то самое время, когда, по моему ожиданию, должно было происходить в церкви мое венчание.
Затем я воротился в часть: немедленно меня посадили на перекладную и повезли в Петербург.

«Мій боже! Знадобиться десять років, щоб розшифрувати всі ці карлючки» (фр.)

[[1]Костомаров Н. И. Исторические произведения. Автобиография. — К., 1990. — С. 481.]

1. http://litopys.org.ua/kostomar/kos25.htm

2.6.16 Журнал слідства. 28 березня 1847 р. (2008-06-05 18:00)

Марта 28
Писано генерал-адъютанту кн. Долгорукову о доставлении сведений насчет поведения, образа
мыслей и степени благонамеренности родителя Гулака.
Составлен всеподданнейший доклад, в коем подробно изложены все сведения, имеющиеся доселе
о Славянском обществе, допросы Гулака, имена соучастников его и степень прикосновенности

их к обществу, распоряжения, сделанные к обыску и доставлению их в Петербург, и все меры,
принятые к полному объяснению дела.
Предложено протоиерею Малову посещать Гулака в течение 28, 29 и 30 марта и дано наставление,
чтобы он, Малов, продолжая кроткие убеждения, употреблял иногда и выражения строгие;
доказывал бы Гулаку, что кроме преступления перед правительством и государем он согрешает

и перед господом и описал бы ему всю важность, заключающуюся в его преступном упорстве.
На вопрос Малова, должен ли он о его посещении Гулака донести митрополиту, дано ему по этому
предмету разрешение, но с тем, чтобы в донесении своем не входил ни в какие подробности, а
донес бы только, что был приглашен для увещаний арестанта, упорствующего в открытии истины.
Предписано генерал-лейтенанту Перфильеву подробно донести о том, что ему известно в Москве

насчет Славянского общества, об именах тех, которые слывут славянофилами, об образе их

мыслей, занятий и обо всем, до них относящемся, а также, не питают ли они каких-либо
политических замыслов.
Справлялись в бывшей квартире Гулака, не был ли кто в оной и не спрашивал ли о Гулаке. Хозяйка
квартиры объявила, что в первый день пасхи приходил некто Вородинов, что Вородинов, получив
ответ о неизвестности, где находится Гулак, тотчас ушел, более ни о чем не расспрашивая, и что
этот Вородинов раза три и прежде приходил к Гулаку.
Протоиерей Малов во второй раз посетил Гулака, объяснял ему обязанности христианина и

верноподданного, толковал важность всеподданнейшей присяги и ничтожность перед оною

данного им кому-то обета, говорил о его родителях и сестрах. Гулак, по-видимому, был вполне

растроган; плакал и показал совершенную преданность богу и всем постановлениям религии; но
на все вопросы о тайном обществе и соучастниках отвечал: «Я дал обет богу молчать, и прав ли
оный или не прав, я оного не нарушу. Я Вам сказал уже, что никакого открытия сделать не могу, и,
связанный обетом, теперь повторяю Вам также. Обет мой перед богом, за мною его исполнение.
Что господь со мной ни сделает, моему обещанию я не изменю». Никакие убеждения Малова не

1287

http://litopys.org.ua/kostomar/kos25.htm


могли победить его упорства.

[1]Журнал слідства

1. http://litopys.org.ua/rizne/kmt05.htm

2.6.17 Другий донос Петрова Траскіну. 29 березня 1847 р. (2008-06-06 06:00)

1847 р. березня 29. — ДРУГИЙ ПИСЬМОВИЙ ДОНОС О. М. ПЕТРОВА ПОПЕЧИТЕЛЮ

КИЇВСЬКОГО УЧБОВОГО ОКРУГУ О. С. ТРАСКІНУ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЧЛЕНІВ КИРИЛО-
МЕФОДІЇВСЬКОГ ТОВАРИСТВА

По представлении вашему превосходительству всех мне известных

сведений касательно предосудительных собраний некоторых лиц я, следуя

приказанию вашего превосходительства, продолжал действовать совершенно

в духе этого общества, что тем более уяснит представленное мне дело

собранием гораздо большего числа сведений; но из лиц, чрез которых я

всего более мог бы приобретать таковые сведения, по близости моих с

ними отношений, прибыл в г. Киев после непродолжительного отсутствия

один только бывший студент Маркович, с которым я и возобновил тотчас

свои сношения и несколько раз заводил с ним разговор об их намерениях

и действиях; в продолжении таких разговоров я только мог узнать, что

Маркович также читал [1]«Закон божий», находящийся у Гулака, и

отзывался об нем с удивительною похвалою, причем также с сожалением

говорил, что никак не может ревностно заняться осуществлением

предположенных намерений, потому что он теперь занимается сочинением

диссертации; но что по окончании таковых занятий он непременно

возобновит свои действия, после этого я хотя и посещал Марковича, но

бывал редко по той причине, чтобы не подать подозрение и из числа этих

редких посещений я два раза не застал его дома, а посетивши его перед

праздником светлого Христова воскресенья, я узнал, что он вторично

отправился к своему брату и до сих пор еще не возвращался; не будучи,
кроме Марковича, ни с кем в слишком коротких отношениях, я и не мог

приобрести никаких более замечательных сведений до сего времени.
29 марта 1847 г. Студент Алексей Петров

Ч. XVI, арк. 4. Автограф.

[2]Перший письмовий донос від 3 березня 1847 р..

Кирило-Мефодіївське товариство: У 3 т. — К.: Наук. думка. 1990. — Т. 3. — С. 262.

1. http://litopys.org.ua/rizne/kmt02.htm

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/245724.html
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2.6.18 Висновок III відділу про поширення слов’янофільства. Не пізніше 29 березня
1847 р. (2008-06-06 12:00)

1847 p. березня, не пізніше 29. — ВИСНОВОК III ВІДДІЛУ ПРО ПОШИРЕННЯ

СЛОВ’ЯНОФІЛЬСТВА І ЗВ’ЯЗОК З НИМ НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНГО РУХУ НА УКРАЇНІ

В последние годы появилось много книг и статей в разных периодических изданиях о Малороссии

и других славянских странах, в коих толкуется о древностях, достоинстве языка и народности их.
Особенно статьи подобного рода печатались в «Записках Московского исторического общества»,
в «Москвитянине», в «Московском сборнике» и в книгах, изданных в Москве.
Между тем по делу о Славянском обществе усматривается, что умножение означенных книг и

статей происходило частью от членов этого общества, которые, рассуждая об истории, древностях
и языке Малороссии, с тем вместе включали намеки и даже прямые мысли о прежней свободе

и вольности Малороссии, о том, что чувство свободы там доселе не потухло и рано или поздно

вспыхнет, о правах Украины на самобытность и проч[ее]. Доказательством этому служат книги

Кулиша: «Повесть об украинском народе», «Украйна» и «Михайло Чарнышенко» — столько

исполненные возмутительных мыслей, что надобно удивляться, как цензор Куторга пропустил

первую из них к напечатанию.
Из того же дела видно, что члены Славянского общества считают профессора Московского

университета Бодянского отраднейшим явлением в деятельности славянизма и говорят, что он

горячо принялся за это дело. В Москве известны еще по изысканиям славянских древностей

профессоры Погодин, Шевырев и другие, а за ними многие молодые люди занимаются

подобными предметами и составляют как бы особую партию, называемую славянофилами.
Нет сомнения, что профессоры Бодянский, Шевырев, Погодин, цензор Куторга и другие

почтенные люди не питают вредных замыслов и трудятся для пользы науки, но некоторые

из них извлекают из старины все, что ни есть в ней без всякой предусмотрительности-
, не догадываясь, что многие сведения старины применяются неблагонамеренными людьми к

своим злоумышленным целям. В изданиях своих они помещают выписки и мысли о прежней

самостоятельности или вольнице подвластных ныне России племен славянских, а злоумышленные
люди основывают на этом свои теории и даже тайные общества, домагаясь восстановить

прежнюю вольницу не только в тех племенах, но даже в целой империи.
Поэтому, не делая виновными людей ученых и отдавая полную справедливость их трудам

на поприще наук, было бы, однако же, не лишним предупредить через министра народного

просвещения всех занимающихся славянством, древностями и народностью, также профессоров,
учителей и цензоров, чтобы они в книгах своих и на лекциях непременно избегали тех напоминаний

на счет Малороссии, Польши и других подвластных России земель, кои могут быть применяемы

в смысле, опасном для целости и спокойствия империи, и чтобы, напротив того, сколь возможно
старались все выводы науки и истории наклонять к верному подданству этих племен России.

Резолюція О. Ф. Орлова: В конце дела.

Ч. XVIII, арк. 1 — 4. Оригінал.

[1]Кирило-Мефодіївське товариство: У 3 т. — К.: Наук. думка. 1990. — Т. 3. — С. 291.

1. http://litopys.org.ua/rizne/kmt04.htm

2.6.19 Журнал слідства. 29 березня 1847 р. (2008-06-06 18:00)

Марта 29
Гулаку предложены были вопросы как о тех лицах, которых он посещал в С.-Петербурге, так и о

тех, которые у него бывали.
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На это Гулак ответствовал, что он посещал: тайного советника Скребицкого, ректора

университета Плетнева, директора 2-го кадетского корпуса Бибикова, писательницу Ишимову и
служащего в министерстве государственных имуществ чиновника Иславина; а у него на квартире
несколько раз были находившийся в Дерпте, когда он, Гулак, там учился, Кузьма Вородинов и

бывший студент Дерптского университета Вильцын, что они посещали его только по старому

знакомству и он с ними не имел никаких разговоров, кроме самых общих; более же никто не

бывал.
Сделано распоряжение, чтобы генерал-адъютант Кокошкин и генерал-лейтенант Дубельт

отобрали бумаги у Вородинова, чтобы оные были рассмотрены в III отделении и чтобы Вородинов

был оставлен под арестом, ежели в его бумагах найдено будет что-нибудь подозрительного.
От почтдиректора Прянишникова доставлены пакет, полученный из Новой Праги Херсонской губ.
на имя ректора университета Плетнева для передачи Гулаку и копии с писем, заключающихся в
том пакете. Оба сии письма писаны к Гулаку от отца его, который выражает удовольствие свое,
что сын его познакомился с Плетневым и другими почтенными людьми и делает ему наставление

в следующих, между прочим, выражениях: «Перед тобой раскрылся теперь новый свет, новые
люди и новая жизнь. Будь деятелен и решителен; не бойся неудач, неудачи с каждым случаются;
не смущайся, если тебе что и не удастся, а старайся достигать своей цели с твердою волею».
К обер-полицеймейстеру послано 15 руб. серебром для раздачи в награду тем нижним

полицейским чинам, которые после арестования Гулака нашли брошенную им рукопись под

заглавием: [1]«Закон божий».
Протоиерей Малов в третий раз был допущен к Гулаку, и в третий раз убеждения остались

бесполезны.
Малов сделал ему вопрос: любит ли он государя? Гулак с какою-то торжественной радостью

отвечал: «Люблю, отец мой, любил всегда и буду любить до конца моей жизни, как отца отечества
и помазанника господня, люблю весь державный дом его, но я раб моего обета; быть может, оный
и безрассуден, однако же я умру и слово, произнесенное во имя божие, унесу в гроб мой; пусть
буду я жертва мечтательности жалкой и необдуманной».
Когда Малов уходил от Гулака, то сей последний сказал ему: «Если Вы хотите еще меня

порадовать, то приходите для утешения меня в моем узничестве, а не для преклонения меня к

открытию истины; я сказал Вам решительно, говорил это и прежде Вас другим, что буду молчать
и с сим молчанием останусь навсегда».

[2]Журнал слідства

1. http://litopys.org.ua/rizne/kmt02.htm

2. http://litopys.org.ua/rizne/kmt05.htm

2.6.20 Доповідь Фундуклея Бібікову. 30 березня 1847 р. (2008-06-07 06:00)

№ 205. 1847 р., березня 30. З листа київського цивільного губернатора І. І. Фундуклея

київському, подільському і волинському генерал-губернатору Д. Г. Бібікову про відсутність Т.
Г. Шевченка в Києві та стан слідства в справі Кирило-Мефодіївськог товариства

Копія

30 марта 1847
№ 839

Секретно

Господину киевскому, волынскому и подольскому генерал-губернатору

[...] Художника Шевченка в Киеве нет — и неизвестно, где он теперь находится и когда приедет

сюда. Квартиры у него в Киеве в настоящее время не было и потому обыск не мог быть сделан,
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но к оному будет приступлено, по прибытии его сюда.
После окончания обысков, приступлено

было, согласно предписанию вашего высокопревосходительства, к тщательному рассмотрению

забранных бумаг, и как у Костомарова сверх того оказались переписка и сочинения, имеющие
отношения к славянству, то таковые бумаги, а также его частная, как была, переписка и кольцо

с ним же вместе препровождены ныне мною в III отделение собственной его императорского

величества канцелярии. Для сопровождения Костомарова назначен полицейский офицер с одним
жандармом.
Затем как пересмотр всех бумаг кончен, то теперь я приступаю вместе с попечителем учебного

округа и полковником Белоусовым, к допросу студентов Тулуба и Посяденка, о их связях и

знакомствах с обвиняемыми лицами, а сверх того Посяденко должен будет дать пояснение, о
содержании некоторых из найденных у него бумаг. О показаниях их, я не умедлю довести до

сведения вашего высокопревосходительства.

Подписал: гражданский губернатор Фундуклей

ДМШ, А-59, спр. 313, ч. 1, арк. 42, 43, 43 зв. Копія.
На документі написи: «1019»; «5 апреля»; «5 апреля № 1166».

2.6.21 Із протоколу допиту О. Тулуба. 30 березня 1847 р. (2008-06-07 12:00)

№ 206. 1847 р., березня 30. Із свідчень О. О. Тулуба на допиті у київського цивільного

губернатора І. І. Фундуклея

Копия

Вопросные пункты, данные студенту университета св. Владимира Александру Тулубу

Март 30 дня 1847 года

5. Кого еще Вы встречали в обществе с поименованными лицами? У Гулака

раза два видел профессора Костомарова, учителя Пильчикова, который,
кажется, несколько недель вместе с ним жил, студентов Марковича,
Посяду, Загурского и вольного слушателя Иноземцева, Навроцкий жил в

квартире Гулака. У Кулиша не встречал никого, кроме Костомарова,
Гулака, Марковича и Навроцкого, по крайней мере, не помню более.
[...] 6. Объясните подробно, о каких преимущественно предметах, бывали

у вас с ними или у них между собою разговоры и суждения? И в каком

именно духе и направлении? С Кулишом наиболее говорил о

Малороссии, о народности общерусской и о Славянах, потом о религии,
поэзии (собственно о поэтах: Шекспире, Пушкине и Гоголе и иногда о

Шевченке, которого Кулиш тогда не хвалил) и истории русской. С Гулаком

беседовал сначала о юриспруденции (его главном предмете занятий), о

Германии и Дерптском университете, а потом о крестьянах, поземельной

собственности и обо всем, что относится к политической экономии,
последнее время много толковали о религии, философии и вообще о

научных предметах. С Навроцким более всего говорили о поэзии, журналах

русских, о Кобзаре и Гайдамаках Шевченка, когда оба эти произведения

не были, как мне говорили, запрещены. Дух всех разговоров наших был

христианский — человеколюбивый.
7. Поясните определительнее, что у Вас говорили о Малороссии, о
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народности, о произведениях Шевченка, особенно о Кобзаре и Гайдамаках,
о Германцах или немцах, вообще о Дерптском университете, о крестьянах,
о философии и религии и вообще о предметах нравственных и

политических? Из этих творений Шевченка неизвестны ли Вам еще и другие

кроме упомянутых? Из истории Малороссии особенно говорили о

бедствиях ее народа под игом поляков, о введении христианства, о их

стеснениях помещиков — лучшей участи крестьян под управлением

министерства государственных имуществ. О народности говорили

следующее: что должно восстановить язык малороссийский, забытый всеми

почти дворянами, об отличительных чертах характера малороссийского,
делающих честь всякому человеку — добродушии, откровенности и любви к

родине. Отсюда о поэте Шевченке, выражающем в своих произведениях —
Кобзаре и Гайдамаках — эти черты и возрождающем язык забываемый.
Рассуждали о характере немцев, а особенно ученых, которые чужды

практического взгляда на жизнь, об их трудолюбии — со всем этим

знакомый Гулак более частными примерами из жизни Дерптских немцев. Об

австрийцах (особенно говорили по отношению к последнему их поступку в

Галиции *; причем с негодованием отзывались о варварской политике

Метерниха). О крестьянах говорили, что благо бы было, если бы

государь, если нельзя освободить их вдруг, не образовавши вперед, то

по крайней мере позволил им самим образоваться и выкупаться из

подданства; говорили о необходимости всеобщего их образования и что по

этому всяк бы старался по своим средствам помочь им в этом деле. О

философии высказывали надежды на ея успехи у Славян и особенно у

русских, которые может быть примирят религию с философиею. И много

других частностей научных разбирали, как то: говорили о некатолицизме,
об учении Штравса, отвергающем, как слыхали, все мифы и религии

христианской и о своих сомнениях на этот счет. Стихов Шевченки читал

его «Тризну» и то в доме Гулака писанные, какие именно, не помню.
Александр Тулуб. [...]

Допрашивали: гражданский губернатор Фундуклей,
за попечителя киевского учебного округа Юзефович

и полковник Белоусов

ДМШ, А-59, спр. 313, ч. 1, арк. 90 — 91, 92. Копія.

Йдеться про жорстокі репресії проти учасників Краківського повстання 1846 р.

1847 р. квітня, не раніше 13.— ВИСНОВОК III ВІДДІЛУ ПРО О. Д. ТУЛУБА

Тулуб

Студент университета св. Владимира Александр Тулуб. На него падало подозрение только

потому, что Посяда, описывая неудовольствие на него студентов за Тулуба, которого он будто

испортил, присовокупил, что он, Посяда, для избежания подобных сцен, удаляется от их вполне
христианского общества.
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Но у Тулуба в Киеве не оказалось никаких сомнительных бумаг, а сам он объяснил, что с Гулаком,
Костомаровым и другими знаком был случайным образом и имел с ними одни ученые или

обыкновенные разговоры, вовсе не зная об Украино-славянском обществе.
То же самое показали Костомаров и Белозерский, а прочие прикосновенные лица даже не

упоминали о Тулубе.
Поэтому Тулуб не был доставлен из Киева и переписка о нем более не производилась.

Кирило-Мефодіївське товариство. — К., 1990. — Т. 3. — С. 179-181.

2.6.22 Журнал слідства. 30 березня 1847 р. (2008-06-07 18:00)

Марта 30
Протоиерей Малов в четвертый раз увещевал Гулака, но все безуспешно: «Не могу, не могу, —
сказал Гулак, — не по упрямству, а по силе моего обета».

[1]Журнал слідства

1. http://litopys.org.ua/rizne/kmt05.htm

2.6.23 (2008-06-08 06:00)

[1]Кониський О. Я. Тарас Шевченко-Грушівський: Хроніка його життя [Під час перебування на

Україні (1845—1847), стор. 42]

XI

Справивши весілля у Куліша, щасливий і веселий виїхав Шевченко з Мотронівки. Він тоді

заходжувався коло нового, видання своїх творів і хотів поїхати по Чернігівщині до знайомих і

позбирати до гурту, де у кого позоставляв свої твори. Поїхав він перш за все по хуторах біля

Борзни: був у Миколаївці, у Миколи Білозерського, був у Сороці у Сребдольського, у Забіли.
Змалював тоді патрети з Забіли, з Сребдольської і з малого Білозерського. Прощаючись з Забілою,
він подаровав йому свій картуз (шапку літню) і якийсь рослинний порошок, щоб настоювати на

йому горілку «лікарственну». До самої смерті (1869) Забіла беріг отой картуз і вишивану сорочку,
подаровану йому Тарасом. Сорочку ту Тарасові сестра його Ірина сама пошила і напряла на неї

полотна з конопель, що сама насіяла і обробила 413. Потім Шевченко поїхав у Борзну до Забілиної

сестри Надії. 1 лютого він з Борзни [2]писав до Костомарова: «Друже мій, великий Миколо! Я

оце й досі в Борзні і не роблю нічогісенько, лежу собі, та й годі. У Київ страх їхати не хочеться, а
треба. Коли б то ви були такі трудящі і добрі, щоб розпитали в університеті (хоч у Глушанівського
синдика, він усі діла знає), чи я утверджений при університеті, чи ні. Та й напишіть до мене у

славний город Борзну на ім’я В. М. Забіли. Та ще ось що: пошліть Хому до мого товариша,
нехай він візьме у його портфель, скриньку з красками і Шекспіра, та ще й бриль: та все те і

зберіжіть у себе; бо товариш мій 414 хоче їхати з Києва. Як побачите Юзефовича, дак поклоніться

від мене. О братстві не пишу, бо й нічого писать, Куліш блаженствує, а Василь Білозер поїхав в

Полтаву одгедзькуватися від учительства. А я і кругом мене діється ні зле, ні добре. Подвизаюсь
потроху то коло чарочок, то що. Коли б то Бог дав мені притулиться до університету; дуже б

добре було. Напишіть, будьте ласкаві, як що доброго почуєте. Свої композиції або сам привезу,
або пришлю з Чернігова». З Борзни до Києва верстов 150 буде. Почта ходила тоді не геть шпарко;
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на відповідь з Києва треба було щонайменш тиждень. Значить, Шевченко гадав ще перебути

то в Борзні, то в хуторі у Забіли не менш тижня. Не скажу, чи довго ждав її Шевченко і коли

саме з Борзни він виїхав до Чернігова; але виїхав він, не діждавшись відповіді Костомарова: бо
останній зовсім не одержав його листа. Про той лист так би люде й не відали, коли б через 25
років після того небіжчик Маслов не спіткав його в Петербурзі в «Гостинному дворі» у одного

антиквара між старими паперами 415. Не діждавшись відповіді від Костомарова, Шевченко з

Борзенського повіту поїхав у Чернігів, а звідтіль — у Седнів до своїх приятелів Лизогубів, щоб тут
спокійно, за добрими обставинами, з добрими приятелями, упиваючись красою лизогубівського

саду і споминками «того, що минуло», улаштувати рукопис своїх творів. Жодної звістки досі нема

про те, що він робив тоді в Чернігові і чи довго там перебував. Здається, що масницю він перебув

в Чернігові. Запевне відомо, що в Седневі він був вже з початку березіля. Тут він написав поему

«Осика», датовану 7 березіля, і передмову до нового видання «Кобзаря». Ні поема, ні передмова
досі надруковані не були: лежать вони в архіві «III отделения». Професор Стороженко бачив

їх там, читав і каже, що «Осика» єсть первообраз поеми [3]«Відьма». В [4]«Передмові» 416 до

«Кобзаря», каже д. Стороженко 417, Тарас Григорович заохочував земляків писати рідною мовою

і подавав вірші «Свячена вода», скомпоновані Псьолівною... 413 Киевская старина. — 1882. —
Кн. X. — [С.72]. 414 Мабуть, сей товариш був Сажин. 415 Цікаве питання, яким чином отой

лист Шевченків з Борзни, не дійшовши до рук Костомарова, опинився у Петербурзі у антиквара?
На сю відповідь — фактів нема; можна відповідати самими тільки гадками. Мені здається, що
більш-менш походитиме на правду така гадка. Може, ще під кінець січня почали потайно стежити
Костомарова і перелюстровувати листи до його, і таким чином, Шевченків лист, коли він з початку
лютого прийшов у Київ, жандарі перехопили і вже після арешту Костомарова лист той відіслали до
слідчих в Петербург. Нічого корисного для слідства слідчі в тому листі, очевидно, не спостерегли;
інакше б лист пришили до процесу. В листі, правда, стоїть фраза про братство, але певна річ, що
слідчі не зрозуміли її. Уважаючи, таким чином, лист той яко нікчемний, — слідчі кинули його,
яко річ непотрібну. А який-небудь жандар сторож з канцелярії, збираючи до гурту «непотрібні»
папери, взяв і той лист до коша і вкупі з іншими продав його за кілька копійок. 416 Оця передмова

була подана до надруковання в «Киевской старине»; але цензура не дала друковати її. Тим більш

цікаво і варто б було завести ту Передмову до життєписі Шевченка... Я вдавався по неї, та не
поталанило мені... Хоч гріх і не на моїй душі, а все ж воно шкода. [Див.: ПЗТ. — В 6 т. — К., 1964.
— Т. 6. — С. 312 — 315]. 417 Киевская старина. — 1893. — Кн. 3. — [С. 460 — 469]. Коментар
Ні поема, ні передмова досі надруковані не були: лежать вони в архіві «III отдел[ения]». —
За життя О. Кониського не було публікацій творів Шевченка за автографами, що знаходилися

у справі Кирило-Мефодіївськог товариства; публікацію розпочали Е. Щоголєв у журн. «Былое»
1906 р. (№№ 6, 8), Я. Забіла (Україна. — 1907. — № 7, 8); одразу ж їх почав досліджувати і завів

значну частину нових публікацій В. Доманицький до своєї праці «Критичний розслід над текстом

«Кобзаря» (Киевская старина. — 1906. — №№ 9, 10, 11, 12), до упорядкованого ним «Кобзаря»
(Спб., 1907) і «Кобзаря» 1908 р. (увесь відомий на той час корпус, уже дуже близький до сучасного).
[5]Попередня [6]Наступна

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/4899.html

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/243357.html

3. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev150.htm

4. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev507.htm

5. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/242951.html

6. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/253504.html

2.6.24 (2008-06-08 12:00)

[1]Кониський О. Я. Тарас Шевченко-Грушівський: Хроніка його життя [Під час перебування на

Україні (1845—1847), стор. 43]

Верстов чотири від Седнева є село Бігач, — тоді се була маєтність князя Кейкуатова. Яко сусіда
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Лизогубів Кейкуатов приїздив до їх в Седнів, спізнався тут з Шевченком і запросив його до себе

в Бігач намалювати портрет з його жінки 418. Про час перебування Шевченка у Бігачі д. Демич
розказує, що чув від свого дядька Демича, що спізнався з Шевченком тоді, як останній був у Бігачі.
«Шевченко жив там у флігелі, де жили ті, що служили у князя при економії. Демич не згадав

запевне, коли саме Шевченко приїхав до Кейкуатова і чи довго там був. Певне тільки те, що в

Бігачі він був під кінець березіля р. 1847. Кейкуатов дав тоді Демичу яко землемірові, що здіймав
його землі на план, атестат, і на тому атестатові за свідка підписався 26 березіля художник Тарас

Шевченко. От і з сього [2]доктор В. Ф. Демич 419 і виводить, що Шевченко перебував у Бігачі

«з початку лвдтого до початку квітня». Микола Білозерський теж переказує 420, що Шевченко

«часто гостював у Кейкуатова». Обидві звістки ледві чи певні. Люде, що добре знали старого

Кейкуатова, казали мені, що він був людина сувора, геть не гуманна і навіть лиха до своїх крепаків:
«Се був в відносинах до крепаків контраст Андрієві Лизогубові, тому-то просто річ неможлива,
щоб Шевченко приїздив до його гостювати». Їздив Тарас до Кейкуатова тільки на сеанси; часом
з ним їздив і Андрій Лизогуб: може, тоді Шевченко перебував у князя і цілий день; може, раз
чи два зістався й ночувати, але щоб жив у його — так се діло цілком непевне, неможливе» 421.
Демичів дядько розповідав, що Шевченко одягався тоді абияк, неохайно. Усе убоге добро його

вміщувалося в маленькому пакунку старенькому. «Щовечора після дняної роботи до тієї кватири,
де жив Шевченко, збиралися усі, хто служив у Кейкуатова. Шевченко, розповідає Демич, або читав
їм, або розповідав про що-небудь, та розповідав так цікаво, що всі незвичайно уважно слухали його.
Іноді він розповідав з таким живим гумором, що слухачі його, і старі й молоді, однаково реготали.
Привітний і говіркий з людьми простими, Шевченко не любив довго бути з панами і уникав

князівських світлиць, хоча його й часто туди запрошували». Дак от навіть і в словах Демича доказ

того, що звістку Білозерського про часте гостювання у Кейкуатова треба знехтовати. Перебуваючи
у Седневі, Шевченко, опріч праці поетичної, працював і коло малярства. Андрій Лизогуб був

теж малярем, хоч і дилетантом, але добрим малярем. Почуття і смак художника у його були

високорозвинені. Його майстерня, або малярня, була в мезоніні. З вікон того мезоніну був чарівний
вид на річку Снов, що підперезує лизогубський сад, і далі за річку на рівнину геть-геть далеко! На
весну, коли Снов широко, хоч і не вельми глибокою водою, розкинеться геть далеко і пійме луги,
вид з того мезоніну (тепер його вже нема, дім той згорів р. 1883) був незвичайно чарівний. В

отій малярні й жив Шевченко у Лизогубів під час свого перебування у Седневі і малював кілька

зграбних малюнків, що були до самої пожежі не тільки художницькою, але й моральною оздобою

лизогубівських світлиць. Микола Білозерський каже в «Киевской старине», що як був він р. 1856 у
Седневі, дак [3]чув від Андрія Лизогуба, що «Шевченко жив у його в окремому флігелі; і флігель
той називав «малярнею». Здається, се була відома «кам’яниця» з намальованим запорожцем на

дверях її. Там Шевченко і «малював», а по ночах чарковав з слугами Лизогуба. До обіду рідко коли
виходив». Се такі невірні звістки, що я не певен, щоб Білозерський чув все те від Андрія Лизогуба.

[4] Вхід до майстерні у флігелі А. Лизогуба. Худ. Л.
Жемчужников Я їздив в Седнів умисне на те, щоб перевірити надруковані звістки про Шевченка.
Дякуючи приязності і увазі Андрієвого сина Федора Лизогуба, мені спроможно було обдивитися і
сад, і будинок Лизогубів, і «кам’яницю», що згадує Білозерський, і зібрати звістки про Шевченкове

перебування у Седневі. Досі ще живе у Федора Андрійовича старезний чоловік Юрій; він року 1847
був дорослим вже парубком і досить добре пригадав дещо про Шевченка. 418 [5]Портрет К. Ф.
Кейкуатової (VII. — кн. І. — № 153); особу портретованої уточнив П. В. Жур. (Жур П. В. Дума
про Огонь. — К., 1895. — С. 344 — 349). — Ред. 419 Русская старина. — 1892. — Кн. V. — С.
430. 420 Киевская старина. — 1882. — Кн. X. — [С. 72]. 421 З приватного листа до мене д. Шрага.
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[6]Попередня [7]Наступна

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/4899.html

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/248171.html

3. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/247114.html

4. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/IvFP6Z_1inkEfQ65oRf53g?feat=embedwebsite

5. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7153.htm

6. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/253413.html

7. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/253875.html

2.6.25 (2008-06-08 18:00)

[1]Кониський О. Я. Тарас Шевченко-Грушівський: Хроніка його життя [Під час перебування на

Україні (1845—1847), стор. 44]

Шевченко, як вже я й говорив, жив не в флігелі, а на мезоніні, де і була «малярня». «Кам’яниця»
стоїть геть від дому, на кінці саду. Се вельми стародавня будівля. (На превеликий жаль, нині
напівзруйнована і без догляду). Судячи по цеглі, з якої вона зроблена, найпаче уважаючи на широкі
стіни її, можна гадати, що її змуровано ще в XVII в. Підземелля сієї будівлі, залізні гаки, на
яких були там двері, грубі залізні каблучки в стінах і інше дають гадати, що в одній половині

того льоху (вліворуч, як [у]війти) була тюрма, а в правій — або скарбниця, або місце під склад

військових припасів. В будівлі над льохом, певна річ, була сотенна розправа. (Знаємо, що Седнів
був сотенним містечком) 422. Хоча б Шевченко й хотів, дак не можна було в напівзруйнованій

кам’яниці ні малювати, ні «чарковати». Перебуваючи у Лизогубів в Седневі, от як проводив

Шевченко день. Вранці, коли була погода добра, ішов гуляти по селу; вернувшись, пив чай з

Андрієм Лизогубом, а потім сідав чи малювати, чи писати. «Малюючи, часом випивав чарку

горілки». Обідав завжди укупі з усією родиною Лизогубів; а «увечері більш того, що пісні співав

або слухав, як Ілля Іванович Лизогуб грав на роялі», а грав він, як казано мені, дуже добре. З

Седнева Шевченко виїхав коли не 2, так вранці 3 квітня: бо 5 квітня він був вже у Києві. Певна
річ, що щасливим і вселим поспішав Шевченко до Києва. Приїхавши з Седнева до Чернігова,
він застав тут лист Костомарова. Останній, не одержавши від Тараса листа, писаного 1 лютого

з Борзни, був певен, що Тарас в Чернігові, і писав до його: «Тарасе! Доки ти сидітимеш у тій

«Цареградській гостинниці?» Приїзди у Київ. Я запевне дознався, що тебе вже постановлено

учителем малярського іскуства (штуки) в університеті у «виде опыта», як кажуть. Іванишев тобі
кланяється і каже, щоб ти не гуляв у Чернігові, коли нема пильного казьонного (урядового) діла».
Під листом дати нема; але не буде помилки, що післав його Костомаров або на самому кінці

лютого, або з початку березіля, і лист прийшов до Чернігова тоді вже, коли Шевченко виїхав

звідтіль до Лизогубів. Інакше б він не гостював так довго в Седневі, а, певна річ, поспішив би
до Києва, щоб швидше взятися до бажаного діла — учительства малярству при університеті. І
от їде Тарас Григорович гостинцем. Весело дзвенить почтовий дзвоник; радісно б’ється серце

поета-художника. От вже він виїхав з темного броварського бору; на півдні перед ним блищить

вже проти сонця хрест Лаврської дзвіниці, а от і сизий Дніпро, що так величаво підперезав Київ!
На тім березі сизого пояса на зелених горах розкинув’ ся днедавній наш Київ — «свідок слави

дідівщини». Ген-ген на горі стоїть, немов спущена з блакитного неба, срібноголова, незвичайно
зграбна, легесенька церква св. Андрія: там зараз біля неї на Трьохсвятительській улиці домик

Монсіної-Шпонвилної; в тому домі, гадає Шевченко, великий друзяка Микола Костомаров з своєю

благою ненею!.. От і берег! Шевченко на поромі. Ясно-блакитні очі поета впилися в красу Києва.
Тихо, повагом рушає пором через Дніпро. Широко, високо й далеко ширяє думками геній нашого
слова, літаючи в сферу своїх народно-національних, демократичних ідеалів. Ніщо не охмарює

його великих надій, його благородних думок. Йому й на думку не впадає, що лиха недоля злодієм-
розбійником підкрадується нишком до його і стоїть вже за плечима у його і от-от хапне його і

навіки проглине його щастя сподіване. Так, така тьмяна, жахлива думка не могла тоді прийти в

голову до Тараса Григоровича. Навпаки, певна річ— на душі у його було надійно, ясно, простірно;
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на серці тепло!.. Ще кільки хвилин, і він гаряче поцілує руку Тетяни Петрівни і гаряче притисне

до свого дружнього лона Миколу Йвановича... От вже пором біля берега. Пором вже став...
поромники вже кинули кодолу, об’якорюють пором. Народ хоче рушати з порома на суходіл...
Вже й Тарас Григорович сів на бричку; але ж! — поліціанти й жандарі загородили дорогу, нікого не
пускають з порома. Ось старший з поліціантів, «частный пристав», підходить до брички, на котрій
сидить Шевченко, і питає у його: — Ви Шевченко? — Він самий. — Я повинен вас арештовати.
Жандарм плигнув на бричку, де сидів Шевченко. Бричка рушила з порома. Здивованого Тараса

Григоровича помчали до губернатора Фундуклія... «Свободный» художник Шевченко опинився в

арешті... Сталося се 5 квітня р. 1847. 422 Кам’яниця збереглася й понині. — Ред. Коментар ...він
застав тут лист Костомарова. — Йдеться про [2]лист М. Костомарова від 13 березня 1847 р. з

Києва, адресований у Чернігів. [3]Попередня [4]Наступна

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/4899.html

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/247464.html

3. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/253504.html

4. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/258090.html

2.6.26 Із записів Юліана Беліни-Кенджицького (2008-06-09 06:00)

Був у мене Духинський. Прибіг увечері надзвичайно зляканий. Він жив у Тишкевичів. Був,
здається, вихованцем їх родини. Вважав себе трохи русином, трохи поляком — відповідно до

товариства та обставин. Про ту опіку Тишкевичів різне говорилося на вухо, жартували, нібито він
підписувався по-українськи «Духинський».
— Чи чув що про братство Кирила й Мефодія? — питає.
— Щось долітало до мого вуха.
Я не хотів переказувати нашої [1]розмови з Костомаровим та Шевченком.
— Коли щось знаєш, попередь колег.
— Чому?
— Один з урядовців канцелярії губернатора попередив графа, що уряд напав на слід якоїсь

політичної змови між українцями, та нібито й польські студенти належать до неї... Швидко

почнеться облава.
На те я йому відповів коротко:
— Нічого не знаю.
Духинський, виходячи, шепнув виразно:
— Розженуть нас.
Ця вістка, признаюся, мене теж стурбувала, бо я знав, що деякі студенти-українці мають занадто
довгі язики. Я сам не одного разу остерігав Тулуба.

[2]Юліан Беліна-Кенджицький. У Шевченка в Києві 1846 р.

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/225747.html

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/spog34.htm

2.6.27 Із свідчень студента Посяди на допиті. 31 березня 1847 р. (2008-06-09 12:00)

№ 207. 1847 р., березня 31. Із свідчень І. Я. Посяди на допиті у київського цивільного

губернатора І. І. Фундуклея

Вопросные пункты, данные студенту университета св. Владимира Ивану Посяде. Марта 31 дня

1847 года
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13. К кому было писано письмо №5? О каком обществе в нем говорится и

кто именно те 15 человек, которые вошли в состав его? №5 было письмо к

Боровиковскому, учителю Полтавской гимназии о том, как бы приступить к

напечатанию малороссийского словаря и грамматики и как печатание

затруднительно, то я сообщил ему предположение, как бы это лучше

сделать. Что же касается до 15 человек, то по-видимому желающих внести

деньги, то это было написано без всякого основания, как часто бывает в

письмах, тем более, это предположение, что я просил совета у него об

этом, а не говорю, что оно есть, а только могло быть.
[...] 17. Известны ли вам эти стихи Шевченка? О стихах Шевченки я могу

сказать, что они мне только теперь стали известны по слуху, но их сам

не видел и не только не читал этих, но и печатных. Ив. Посяда.
18. Что значит слово теперь. Объясните определительно? О том именно,
какого дня я слыхал об них, этого я сказать не могу, но сколько

помнится я слыхал о них после нового года 1847 г., а в особенности в

марте, когда везде стали говорить об этом. Ив. Посяда.
19. Вы говорили: «Когда везде стали говорить об этом». Где же именно и

от кого вы слышали об этом? Я слыхал об них в университете от студента

Тулуба, который говорил, что эти стихи преследуют и полиция, скоро нас

будет разыскивать, помнится, на страстной неделе. Ив. Посяда.

Допрашивали: гражданский губернатор Фундуклей,
за попечителя Киевского учебного округа М. Юзефович,
полковник Белоусов

ДМШ. А-59, спр. 313, ч. 1, арк. 95 — 96. Копія.

2.6.28 Журнал слідства. 31 березня 1847 р. (2008-06-09 18:00)

Марта 31
Генерал-адъютант Кокошкин и генерал-лейтенант Дубельт арестовали посещавшего коллежского
секретаря Гулака бывшего студента Дерптского университета Кузьму Васильевича Вородинова и

со всеми его бумагами доставили в III отделение.
Вородинов, сын купца Полтавской губ., 27 лет от роду, показал, что приехал в С.-Петербург в
декабре 1845 г. для приискания должности учителя в одном из уездных училищ, но на все просьбы
получал отказы в министерстве народного просвещения, потому что на означенные места весьма
много имеется в виду других кандидатов. Поэтому он предполагает отправиться в Киевский или
Харьковский учебные округа для приискания себе там должности. Он жил на счет матери, которая
присылает ему на содержание деньги.
С Гулаком он был знаком еще в Дерпте, а потому и здесь несколько раз посещал его по старому
знакомству, но не имел с ним никаких разговоров, кроме самых обыкновенных.
В книгах и бумагах его не заключается ничего подозрительного: книги учебные, по части

математики, географии и проч[ие]; бумаги — только письма от брата и зятя, родственного
содержания. Посему Вородинов со всеми его бумагами и отпущен из III отделения.
С Вородинова взята подписка, что он никому не будет объявлять о том, что был истребован

в III отделение и что бумаги его были рассматриваемы, подвергаясь в противном случае

ответственности по закону. Подобные подписки приказано брать и со всех тех, которые по

настоящему делу будут допрашиваемы и окажутся невинными.
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[1]Журнал слідства

Довідка Третього відділу про К. Варадинова. 1 квітня 1847 р.

1847 р. квітня, не пізніше 1.— ДОВІДКА III ВІДДІЛУ ПРО ПОВІТОВОГО ВЧИТЕЛЯ К. В.
ВАРАДІНОВА

Варадинов

31 марта [В] III отделение С. е. и. в. канцелярии был истребован со всеми бумагами посещавший
коллежского секретаря Гулака бывший студент Дерптского университета Козьма Васильевич

Варадинов.
Варадинов, сын купца Полтавской губ., 27 лет от роду, показал, что приехал в С.-Петербург в
декабре 1845 г. для приискания должности учителя в одном из уездных училищ, но на все просьбы
получал отказы в министерстве народного просвещения потому, что на означенные места весьма
много имеется в виду других кандидатов. Поэтому он предполагает отправиться из С.-Петербурга
в Киевский или Харьковский учебные округи для приискания себе там должности. Он жил на счет
матери, которая присылает ему на содержание деньги. С Гулаком он был знаком еще в Дерпте,
а потому и здесь несколько раз посещал его, по старому знакомству, но не имел с ним никаких

разговоров, кроме самых обыкновенных.
В книгах и бумагах его не заключается ничего подозрительного: книги и тетради учебные, по части
математики, географии и проч[ие], письма только от брата и зятя родственного содержания, более
же нет ни от кого писем и вообще никаких замечательных бумаг.
Посему Варадинов со всеми его бумагами отпущен из III отделения.

1847 р. квітня 1. — РОЗПИСКА К. В. ВАРАДІНОВА ПРО ЗБЕРЕЖЕННЯ ТАЄМНИЦІ СВОГО

АРЕШТУ

1847 г. апреля 1 дня я, нижеподписавшийся, сим обязуюсь никому не объявлять о том, что я

был потребован в III отделение С. е. в. канцелярии и что бумаги мои были рассматриваемы, в
противном же случае подвергаю себя строгой ответственности по законам.

Уездный учитель Козьма Варадинов

1. http://litopys.org.ua/rizne/kmt05.htm

2.6.29 Оповідання А. Солтановського (2008-06-10 06:00)

* *

Из кружка малороссов выделились и сгруппировались несколько лучших студентов около

профессора русской истории, еще молодого человека Костомарова; цель этого кружка была

народно-литературная: изучение основательное рядом с русской историей— истории Малороссии,
народных обычаев, нравов, преданий, поэзии. Конечно, к этому кружку примыкал вышедший

из народа профессор живописи Киевского университета Шевченко 1, известнейший из поэтов,
писавших на малороссийском языке, а также несколько членов Киевской археографической

комиссии. У студентов этого кружка имелись нецензурные стихотворения Шевченка, каковы,
напр., [1]«Сон», [2]«Кавказ», [3]«Якби ви знали, паничі» 2 и т. д. [...] Полиция, имея уже от поляков
полный список запрещенных стихов Шевченка, желала захватить подлинную его рукопись для

обвинения его и, чтобы ближе ознакомиться с членами кружка, подослала к ним сыщика-студента,
некоего Петрова [...] Ночью в номера казеннокоштных студентов философского факультета I
отделения явилась компания, состоящая из жандармского полковника, полицмейстера, чиновника
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особых поручений, генерал-губернатора и помощника попечителя округа М. Юзефовича, члена
археографич. комиссии, сочувственно относившегося к костомаровскому кружку... Отыскали стихи
Шевченка у студента 4 курса Посяды, у студента 2 курса Андрусского и что-то подозрительное

у студента Тулуба 3 — и посадили всех под арест в аудиторию № 7 [...] Костомаров хотя

и был встревожен арестом Посяды и Андрусского, но полагал, что это случилось по какому-
нибудь другому поводу, а не за литературные занятия; об аресте Шевченки он ничего не знал

и перед вечером готовился к венцу с любимой девушкой 4. Невеста прибыла для венчания

в университетскую церковь; собрались ассистенты, знакомые и любопытные. Но жених долго

не являлся. Кто-то из молодых профессоров помчался на дрожке в квартиру жениха и тотчас

возвратился. Произошел переполох. Невесте сделалось дурно; ее без чувств вынесли из церкви

и увезли домой. Оказалось, что Костомаров был арестован и увезен в крепость в тот момент,
когда надевал перчатки, готовясь ехать в церковь венчаться. Спустя несколько дней Шевченко,
Костомаров, Посяда и Андрусский увезены были в Петербург... Оповідання А. А. Солтановського
5 про київське життя 1840-х рр., опущені з цензурних мотивів при виданню 1890-х рр., «Україна»,
1924, № 3, стор. 85 — 87. 1 Солтановський помиляється. Шевченко не був професором живопису.
[4]21 лютого 1847 р. наказом міністра народної освіти Уварова його призначено на посаду вчителя

малювання в Київському університеті (про що Шевченко довідався пізніше), але приступити до

роботи він не встиг: 5 квітня 1847 р. він був заарештований при в’їзді в Київ. 2 Солтановський

помиляється, вірш [5]«Якби ви знали, паничі!» Шевченко написав у Оренбурзі в 1850 р. 3 Тулуб

Олександр Олександрович — студент Київського університету. В 1847 р. притягався в справі

Кирило-Мефодіївськог товариства, але за відсутністю доказів був звільнений з-під арешту. 4

Крагельська Аліна Леонтіївна (1831 — 1908) — наречена М. І. Костомарова. На [6]30 березня 1847
р. було призначене їх весілля, яке не відбулося в зв’язку з арештом Костомарова. З Шевченком

вона бачилася один раз біля Броварів, коли заарештованого поета відправляли до Петербурга. 5

Солтановський Автоном Якимович (1826 — 1886) — учитель, інспектор Кам’янець-Подільсько-
ї гімназії, з 1864 р. — начальник Сувалковської учбової дирекції (у Польщі). Залишив після

себе записки в 11 зошитах, які дають цікавий матеріал для ознайомлення з історією шкільної

справи на Волині, Поділлі та в Польщі. Чи був Солтановський особисто знайомий з Шевченком,
невідомо, але, будучи студентом Київського університету (1846 — 1849 рр.), він, безперечно,
чув про нього і знав його твори. В оповіданні Солтановського є ряд неточностей. Поляки

не мали ніякого відношення до арешту членів Кирило-Мефодіївськог товариства. Юзефович

ніколи не співчував «Костомаровському кружку», бо нічого про нього не знав, поки не одержав

[7]доносу від Петрова. Крім того, по відношенню до Костомарова Юзефович вів себе як зрадник

і провокатор. Костомарова було заарештовано 28 березня, Андрузького 30 березня, коли він

повернувся з Пирятина. Наречена Костомарова 30 березня була в церкві на причасті; вінчання
ж було призначено на другу половину дня, тому її й не турбувала відсутність жениха в церкві.
Про арешт Костомарова вона дізналася у нього вдома, куди приїхала разом з своєю матір’ю після

прийняття причастя. Нарешті, Шевченко, як відомо, був заарештований 5 квітня і в Петербург

його відправили, коли Костомаров, Посяда і Андрузький вже знаходилися в казематі III відділу.

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev128.htm

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev139.htm

3. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev2101.htm

4. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/244823.html

5. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev2101.htm

6. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/251378.html

7. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/245724.html

2.6.30 Із записів петрашевця Момбеллі (2008-06-10 12:00)

* *

Этот Шевченко, говорят, написал на малороссийском языке, в стихах, воззвание к малороссиянам
1 и отдал его какому-то французу Лессажу для напечатания в Лейпциге в большом числе
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экземпляров. На границе таможня остановила Лессажа и при обыске нашли воззвание за подписью
Шевченко. Лессажа остановили, но он взял на себя поручение, не зная содержания стихов.
Однако же он был в сообщении с Шевченко и дал ему знать о происшедшем. Шевченко

немедленно бежал в Галицию и там уже его схватили. Никто не знает плана малороссийских

патриотов, какую они имеют цель, но говорят об этом различно. Одни говорят будто бы

хотели возбудить Малороссию к восстанию, к провозглашению гетманщины и к совершенному

отделению от России. Другие говорят, будто бы они, хотя и составили проект о восстановлении

гетманщины, но провести свой план хотели не иначе, как с разрешения императора, и ему-то на
рассмотрение предполагали представить свой прожект управления Малороссией. Третьи говорят,
что ни замыслов, ни заговора решительно никаких не было, и что вся эта история не больше как
сочинение киевского генерал-губернатора Бибикова. [...] Самое открытие заговора рассказывается
разными лицами различно. Говорят, будто бы Шевченко дал один экземпляр своего воззвания

за своею подписью какому-то иностранцу Лесажу 2 с тем, чтобы тот напечатал его в большом

числе экземпляров в Лейпциге для раздачи народу. На таможне, пересматривая вещи Лесажа,
нашли воззвание за подписью Шевченки. Лесаж объявил, что он не знал о содержании бумаги,
что ему поручено было по комиссии только напечатать в Лейпциге такое-то число экземпляров.
Разумеется, сейчас же послали схватить Шевченку. [...] Некоторые говорят, что посредством

тайной полиции правительство и прежде знало о существовании заговора и что, останавливая
Лессажа, знали, что он везет воззвание. Еще говорят, будто бы австрийское правительство

прислало бумагу русскому, в которой говорит, что чиновники русские с видом от правительства

разъезжают по австрийским землям и распространяют между австрийскими славянами мысли,
неприязненные правительству. Приверженцы деспотизма, т. е. настоящего порядка в России, и все
проникнутые страхом, так называемые осторожные или иначе благоразумные величают замысел

этот глупым безрассудством, бессмысленным малодушием. В России называют малодушными

не действительно малодушных, а тех, которые по неопытности или по особому душевному

расположению доверяются ближнему; еще тех, которые надеются на переворот в России, на

лучший порядок вещей; еще тех, которые имеют дерзость отступать от глупых приличий света,
не вполне подчиняются им, — вообще всех тех, которые имеют несчастие выходить из общего

уровня в чем-либо, исключая рабской преданности и усердия к престолу. [...] Некоторые называют
поступок Шевченко безрассудством, признаком помешательства, потому собственно, что план

его находят несбыточным, просто нелепым. Малороссияне же, более знакомые с условиями

местности, даже сильно не одобряющие поступкаШевченко уж потому, что он не удался, признают
его план совсем не так нелепым, как это может казаться с первого взгляда. С восстанием же

в Малороссии зашевелился бы и Дон, давно уже недовольный мерами правительства. Поляки

тоже воспользовались бы случаем. Следовательно весь юг и запад России взялся бы за оружие!
Записки Н. А. Момбелли, Дело петрашевцев, т. I, стор. 310 — 312. 1 Момбеллі заніс у свій

щоденник різні чутки, що передавалися в Петербурзі про товариство. Говорячи про відозви у

віршах, Момбеллі, очевидно, мав на увазі революційні твори Шевченка, головним чином його

«Заповіт». Щодо відозв у прямому розумінні слова, то в книзі Костомарова [1]«Закон божий» були
вміщені відозви до українського, російського та польського народів, в складанні яких, можливо,
брав участь і Шевченко. 2 Оповідання Момбеллі про те, що Шевченко передав відозви через

якогось іноземця Лесажа, вигадане. В народі були поширені оповідання і анекдоти про арешт

Шевченка, які інколи не мали нічого спільного з дійсними фактами. Шевченко через члена Кирило-
Мефодіївськог товариства Савича у 1847 р. за кордон передав лише поему [2]«Кавказ» для Адама
Міцкевича, який жив тоді в Парижі.

1. http://litopys.org.ua/rizne/kmt02.htm

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev139.htm

2.6.31 Розповідь Дієвського про Савича (2008-06-10 18:00)

* *

В разговоре он [Н. И. Савич] между прочим упомянул, что он был в Киеве во время ареста
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Шевченка и что он вез в Париж поэму Шевченка [1]«Кавказ» для передачи Адаму Мицкевичу и

передал...

Рассказ М. И. Диевского 1. Л. М[ациевич], Николай Иванович Савич, «Киевская старина»,
1904, февраль, стор. 235. 1 Дієвський Микола Ілліч (помер у 1893 р.) — магістр Київської

духовної академії (1851 р.), був знайомий з деякими учасниками Кирило-Мефодіївськог товариства.
Мацієвич Лев Степанович, дослідник старовини, зокрема церковної та монастирської; зібрав деякі
матеріали з біографії Т. Г. Шевченка.

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev139.htm

2.6.32 Спогад Костомарова (2008-06-11 06:00)

31-го марта 1847 года меня отправили в Петербург. Через несколько дней после того Шевченко

возвращался в Киев со своей поездки в Черниговскую губернию и едва вступил на паром, ходивший
под Киевом по Днепру во время разлива от одного берега до другого, вдруг неожиданно задержал
его полицейский чиновник. Тарас Григорьевич, впоследствии, в виде шутки, говорил, что с

детства, сам не зная отчего, не любил он косых и не выносил спокойно встречи с ними, и вот, как
бы в оправдание такого предчувствия, арестовавший его полицейский чиновник был кос.

[1]Н. И. Костомаров, Письмо к изд.-редактору «Русской старины» М. И. Семевскому, «Русская
старина», 1880, т. XXVII, стор. 600.

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/ocherk.htm#pismo

2.6.33 Із свідчень Гулака на допиті. 1 квітня 1847 р. (2008-06-11 12:00)

№ 209. 1847 р., квітень 1. Із свідчень М. І. Гулака на допиті в III відділі

Вопросы, предложенные коллежскому секретарю Гулаку и ответы его

Вопросы Ответы

[...] 12) О каком общем деле писал к вам г[осподин] Белозерский, по

которому вы трудитесь вместе с адъюнктом Киевского университета

Костомаровым; в чем состояли ваши предположения, коими восхищен был

Белозерский в беседе с вами; для какого круга и какие христианские

правила составляет г[осподин] Кулиш; почему Белозерский считает

художника Шевченка человеком, который способен указывать потребности

народа и даже целого века? Вероятно, Белозерский, разумел под этим

наши ученые труды. Я не помню какими предположениями моими был

восхищен Белозерский; какие правила составляет Кулиш, я не знаю.
Белозерский считает художника Шевченка замечательным человеком,
вероятно потому, что в нем большие поэтические дарования [...]

Подписали: Коллежский секретарь Николай Гулак

1-го апреля 1847 года.
Верно. Старший чиновник Попов

ДМШ, А-59, спр. 313, ч. 1, арк. 195, 195. зв. Копія.
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2.6.34 Журнал слідства. 1 квітня 1847 р. (2008-06-11 18:00)

Апреля 1
Генерал-адъютант гр. Орлов, прибыв в III отделение, вновь лично предложил Гулаку словесные

и письменные вопросы по всем предметам дела о Славянском обществе, но Гулак и словесно и

письменно на все вопросы отвечал: «Не знаю!». Таким образом, он и при новом допросе показал

прежнее, ничем не преоборимое упорство.
За сим, в ожидании доставления в С.-Петербург других арестантов, Гулак отправлен в

Алексеевский равелин; а коменданту крепости сообщено, чтобы Гулака, как закоренелого и

доказанного политического преступника, увеличивающего вину свою необыкновенным упорством,
содержали в равелине самым строгим образом, в совершенном уединении, не допуская никого к
нему и не давая ему ни книг, ни других предметов развлечения.

[1]Журнал слідства

1. http://litopys.org.ua/rizne/kmt05.htm

2.6.35 З листа М. А. Рігельмана до Г. П. Ґалаґана. 2 квітня 1847 р. (2008-06-12 06:00)

Со времени последнего моего письма, любезный Григорий, произошли здесь очень печальные

события 1, о которых могу сказать тебе, что уже знает целый город — что профессора

Костомарова, известного своими литературными трудами, взяли и отправили в Петерб[ург] по
подозрению не знаю каких проступков политических, то же случилось с Шевченкой и несколькими

здешними студентами. Бог знает, в чем их там подозревают; а зная их по литературным трудам,
нельзя не пожалеть, потому что эти люди с талантом были... 2 апреля 1847 г., Киев 1 Йдеться про

арешти у Києві в справі Кирило-Мефодіївськог братства. [1]Т. Г. Шевченко в епістолярії відділу

рукописів. — К., 1966. — С. 15-16.

1. http://izbornyk.org.ua/shevchenko/epis.htm

2.6.36 Список внесків до каси товариства, який знайшли у Куліша (2008-06-12 12:00)

1846 р. липня 1 — 1847 р. березня 1. — ЗАПИСИ П. О. КУЛІША ПРО НАДХОДЖЕННЯ

ГРОШЕЙ «ДЛЯ ДОБРЫХ ДЕЛ»

Деньги для добрых дел

1846 [г.] 1 июля К[улиш] П[антелеймон] — 245 [р.] 65 к. асс[игнациями]
В сент[ябре] Г[улак] Н[иколай] — 25 [р.] »
[в] марте Б[елозерский] В[асилий] — 17 [р.] 60 [к.] »
[в] окт[ябре] Б[елозерский] В[асилий] — 21 [р.] »
1 дек[абря] К[улиш] П[антелеймон] — 112 [р.] »
1 янв[аря] Г[улак] Н[иколай] — 35 [р.] »
1 марта К[улиш] П[антелеймон] — 100 [р.] »

Ч. V, арк. 40. Автограф.

Окрім цього свідчення, про існування спільної каси товариства є й інші вказівки. Так, Маркович

на допиті згадав, що ідею каси для видання книг для народу запропонував Гулак, а гроші мав

збирати Костомаров, і він вніс йому особисто 10 крб. сріблом. Костомаров на допиті показав, що
пропонував [1]Метлинському пошукати бажаючих надати якісь кошти на видання.
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1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/251024.html

2.6.37 Журнал слідства. 2 квітня 1847 р. (2008-06-12 18:00)

Апреля 2
Генерал-адъютанту гр. Кисилеву сообщено о немедленном арестовании и доставлении со всеми

бумагами в III отделение служащего в министерстве государственных имуществ чиновника

Иславина, которого посещал Гулак.
Генерал-адъютанту Адлербергу объявлено высочайшее повеление о сделании распоряжения, дабы
все письма, кои будут пересылаться по почте к находящимся за границей Савичу, Кулишу и

Чижову, были подвергаемы перлюстрации.
Представлена г-ну шефу жандармов записка, извлеченная из дел III отделения, о том, что

находящиеся за границею польские выходцы под руководством Адама Чарторижского еще с 1845
г. замышляют также о соединении всех славянских племен в одно царство, полагая разделить

оные на четыре штата:
1) Русско-славянский,
2) Польско-славянский,
3) Чехо-славянский и
4) Иллиро-славянский, с тем, чтобы каждый штат управлялся сообразно своим правам и

обычаям, на либеральном основании, но под одним федеративным господством. В Париже

учреждено с этой мыслью общество, называемое «Славяно-народное владо», которое рассылает
своих агентов и старается разными другими средствами распространять свои замыслы. Хотя
из дела о Славянском обществе св. Кирилла и Мефодия доселе не видно, чтобы члены оного

были в сношениях с польскими выходцами, но весьма вероятно, что действия Парижского

славянского общества подали мысль и нашим молодым людям, уроженцам Малороссии, мечтать
о восстановлении прежней вольницы на их родине.

[1]Журнал слідства

1. http://litopys.org.ua/rizne/kmt05.htm

2.6.38 Арешт студента Андрузького. 2 квітня 1847 р. (2008-06-13 06:00)

1847 р. квітня 2. — ВІДНОШЕННЯ КИЇВСЬКОГО ГУБЕРНАТОРА І. І. ФУНДУКЛЕЯ ДО

III ВІДДІЛУ ПРО ОБШУК, АРЕШТ Г. Л. АНДРУЗЬКОГО И ВІДПРАВЛЕННЯ ЙОГО В

ПЕТЕРБУРГ

Весьма секретно

В III отделение с. е. и. в канцелярии
2 апреля 1847 г., № 648, г. Киев

После отношения моего в III отделение от 30 марта за №6403, возвратился в Киев из Пирятина
студент университета св. Владимира Георгий Андрузский, который, вследствие полученного

мною предписания г-на киевского военного, подольского и волынского генерал-губернатора о

сделании у него обыска, немедленно доставлен был ко мне. У него оказалась тетрадь с разными

стихотворениями и, сверх того, два проекта о преобразовании России, писанные собственноручно
Андрузским и, по уверению его, им же самым сочиненные, в чем никто другой не принимал

участия.
Проекты эти и тетрадь со стихами долгом поставляю представить в III отделение вместе с самым
студентом Андрузским для сопровождения коего под строгим караулом назначен один рядовой

жандарм.
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Гражданский губернатор Фундуклей

Помітка про одержання: 11 апреля 1847

Із свідчень Андрузького. Квітень 1847 р.

№ 210. 1847 р., початок квітня. Із свідчень Ю. Л. Андрузького на допиті в III відділі

Копия

Вопросы, предложенные студенту Андрузскому

Вопросы Ответы

[...] 2). Если вы не знали об обществе, то объясните, от кого слышали

рассуждение на счет славянства, соединения славянских племен,
государственного преобразования и подобных предметах; не можете ли

ныне, по объявлении вам о существовании тайного общества, сообразить

все, что слышали, и объяснить все подробности, кои могут привести к

обнаружению членов и действий общества? О существовании тайного

общества, называемого Славянским обществом св. Кирилла и Мефодия мне

известно не было; а о существовании просто славянского я знал и знал

вот что: [...] Представителем главной цели: Костомаров — умеренно,
полный его последователь Н. И. Гулак. Представителем малороссийской

цели: поэт Шевченко и Кулиш — в высшей степени; умеренный Посяда —
казенный крестьянин; он только и думал что о крестьянах. Маркович,
Навроцкий и Белозерский держались обеих целей и были более ученики,
чем учители. Сюда же можно отнести Пильчикова и Судовщикова; но о

первом в последние полгода только и слышно было, что завел в Полтаве

маслобойню, а о последнем могут сказать, что он только был знаком с

ними и был не более, не менее, как NN едва ли не для каждого из них:
ибо о нем разговоров почти не было и бывшие были только льстивы. Был

же знаком с ними и студент Загурский, он мне очень хорошо знаком,
заслужил доверие начальства и так робок, что показание против него

можно скорее почесть за клевету, нежели за истину. По сведениям же,
приобретенным мною во время ареста, могу заключать, что здесь

участвовали не одни только вышеупомянутые, так, например: в Киеве, на

допросе меня спрашивали о каком-то помещике Савиче. На дороге узнал,
что в Шлиссельбург повезли какого-то закованного черноволосого усача:
следовательно, должно быть, здесь участвовали и некоторые помещики и

другие лица. Знал же я о существовании общества из разговора

Костомарова, Маркевича, Гулака и других вышеупомянутых лиц [...] [...]
О намерениях относительно государя ничего не знал, не знаю и не

подозреваю.
3. Поименуйте всех лиц, вам известных, которые занимались

предположениями соединения славян и политическом перевороте; объясните

в какой степени каждое из этих лиц участвовало в означенных

предположениях. [...] приехал Тарас Григорьевич Шевченко. Его

поэтическая слава гремела по всей Малороссии; его ставили выше

Жуковского, надеялись иметь в нем своего Шиллера. Я сам плакал, читая
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его «Думы» и «Катерину»: он писал их в лучшие годы своей жизни, под .
влиянием музы Жуковского. — Костомаров не преминул явиться к великому

поэту; великий поэт не преминул высказать свое духовное падение. Свои:
Кавказ, Сон, Послание к землякам он привез из Петербурга; последнее

высказывает, что еще был поэт, но уже не тот; Костомаров приглашал его

к себе на вечера, и тут-то Шевченко читал свои пасквили; кроме

вышеозначенных, никого там не было. Помню, был я на одном вечере,
читался [1]«Кавказ» я морщился, Костомаров зевал, но Шевченку

превозносили до небес. Возродилась идея о журнале; Шевченко

обещался и киевский театр снабжать своими пьесами. Он на время куда-то
уехал и все приостановилось. Это было летом в 1846 году. Я

воротился с вакаций, вскоре приехал и Шевченко, но упадок духа не

дозволял ему исполнить свое обещание; поэт должен быть исполнен и

благородных помыслов. Шевченко нуждался в них и нашел в Костомарове,
исполнился религиозности и перевел на малороссийский язык несколько

псалмов, хотя и щекотливого выбора, к сожалению, я их не читал.
Гулак, до приезда Шевченка, коротко знакомый и дружный с

Костомаровым, по прибытии Шевченки ме[ся]ца через два уехал в

С.-Петербург [...] Шевченко успел съездить в Почайну 1, что

на Австрийской границе, и уехал в Черниговскую губернию. С тех пор я

его более не видел, и разнеслись слухи, что его ловят, схватили,
поймали, которые наконец и оправдались. — Виновником этих слухов,
кажется, был студент Струговщиков. Он эгоист, говаривал: «как,
Шевченко, простой мужик, а его более уважают чем меня! Его в

Малороссии чуть на руках не носят, а обо мне, хоть слово бы! Этому не

бывать! Бедняжка, он тоже пишет стишки» [...] Шевченко, родом

Киевской губернии, уезда Чигиринского, из помещичьих крестьян.
Выкуплен, как сказывают, Михаилом Павловичем; воспитывался в

С.-Петербурге в Академии наук и художеств 2. Приехал весной 1846 г.,
по назначению Академии в Киев с Саженем 3, писал пошлые стихи;
побуждал к большей деятельности общество (как видится из писем)...
Пасквили свои, привезенные из Петербурга, впоследствии он сам не

одобрял; но не знаю, почему их не уничтожил. Был у него я раз десять,
читал свои стихи, или слушал как он с Саженем толковал о пирушках.
Сажень больше ничего и знать не хотел [...] Навроцкий человек

горячий, но безхарактерный, в гимназии писал романы и прочее; в

университете придерживается того, кто громче кричит. Вот почему

держался мнений Костомарова! — В минуты первого увлечения превозносил

меня и чуть ли не наизусть знает сочинения Шевченки. Молодость прошла

бы: лета охолодили бы и он обратился бы в доброго, смиренного

малороссийского помещика [...] Подписал: студент

Георгий Андрузский

ДМШ, А-59, спр. 313, ч. 1, арк. 231, 234, 235, 237, 238. Копія.
1 Мається на увазі подорож Т. Г. Шевченка до Почаєва. 2 У документі помилково зазначено: «...в
Академии наук и художеств», справді він учився в Академії мистецтв і закінчив навчання 1846 р.
3 Мається на увазі художник М. М. Сажин.

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev139.htm
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2.6.39 Із свідчень Марковича на допиті. 3 квітня 1847 р. (2008-06-13 12:00)

№ 211. 1847 р., квітень 3. Із свідчень О. В. Марковича на допиті в київського цивільного

губернатора І. І. Фундуклея

Вопросные пункты, данные бывшему студенту университета св. Владимира Афанасию Марковичу

Апреля 3 дня 1847 года

Вопросы Ответы

[. ..] 4) С кем встречались вы, бывая у этих лиц, и в каких домах и

обществах бывали вместе с ними? У Кулиша встречал я штатного

смотрителя подольского уездного училища Осипа Дмитриевича Иванишева,
учителя II гимназии Ивана Даниловича Красковского, учителя I гимназии

Николая Ивановича Костомарова, студента Василия Михайловича

Белозерского, у Гулака я встречал студента Навроцкого, студента

Белозерского, учителя Костомарова, студента Ивана Посяду,
вольнослушателя в здешнем университете Иноземцева. Навроцкого посещали

при мне Иноземцев, товарищ по гимназии Псел, студент Белозерский,
студент Иван Посяда, студент Александр Бардов, студент Иван Девоник,
чиновник Шевченко. С Гулаком я встречался у Семена Григорьевича

Иваненка, у профессора Николая Трофимовича Костыря, у иеромонаха

братского монастыря отца Феофана, у профессора Н. И. Костомарова, у

родных. С Кулишом я встречался у отца Феофана, у Костомарова. Сверх

того встречались у выше поименованных лиц и другие, которых не

припоминаю.
4) Когда вы бывали вместе с этими лицами, о каких преимущественно

предметах беседовали вы с ними или они при вас между собою и в каком

духе и направлении были эти беседы? Разговор мой более общий между

поименованными лицами относился к предмету поэзии и преимущественно

народной, редко возвышался до философии и религии, чаще обращался к

истории и никогда не касался при мне политики, за исключением

отношения крестьян к помещикам, сперва в Западной Европе, потом в

нашем отечестве, вообще и Южно-русском крае в частности. Дух и

направление этих разговоров, были вообще различны; не было бы ни одной

продолжительной беседы, если бы лица, беседовавшие и их участие в

беседе, были одного духа и направления. Одно единство этих разговоров

— это ученость, которою я, быв в университете, не мог сильно не

интересоваться. — Часто выражался дух любви к России, к ее славному

прошедшему, также к поэтической жизни Украины [...] (Подписал)
Афанасий Маркович

Допрашивали:
Гражданский губернатор Фундуклей

Попечитель Киевского учебного округа свиты его величества генерал-майор Траскин и полковник
Белоусов

ДМШ, А-59, спр. 313, ч. 1, арк. 143 — 144, 145. зв. Копія.
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2.6.40 Журнал слідства. 3 квітня 1847 р. (2008-06-13 18:00)

Апреля 3
У Гулака найдены еще устав Славянского общества и другой экземпляр тетради, называемый
[1]«Закон божий», на русском и малороссийском наречиях. При сличении почерков, коими писаны
сии бумаги, оказалось несомненным, что устав писан Белозерским, а почерк тетради «Закон
божий» весьма близок к почерку Гулака.
По этому случаю составлены Гулаку два вопроса: 1) кем писаны упомянутые бумаги; 2)
если уличаемый новыми доказательствами он окажет полное сознание, то объявил бы имена

соучастников и все, что ими предпринято и предположено предпринять для достижения цели их

общества.
Гулак отвечал: «Не знаю!»
В 5 часов вечера доставлен в III отделение столоначальник I департамента государственных

имуществ титулярный советник Владимир Иславин со всеми его бумагами и вещами.
В вещах и бумагах его, по самом внимательном рассмотрении оных, не оказалось ничего

подозрительного. Переписку он вел преимущественно со своими родными. Содержание писем

или родственное, или относится до обыкновенных случаев жизни и не наводит ни малейшего

подозрения ни в каком политическом отношении. Не только имен Гулака, Кулиша, Савича,
Белозерского и других, видимых из дела о Славянском обществе, но вовсе нет писем ни из

западных губерний, ни из Малороссии.
Большая же часть бумаг Иславина относится до его службы и ученых занятий. Он был послан

своим начальством в Архангельскую губ. для устройства быта самоедов. Пробыв там 7 месяцев,
он представил начальству огромный отчет, из которого потом составил и напечатал книгу о

самоедах, описав их образ жизни, поверья, нравы, ремесла и разные замятия. Множество бумаг

по этому предмету доказывает, что все внимание его обращено было на службу и литературный

труд, проистекший из тех же служебных занятий.
Между вещами его нет ни кольца, ни образа св. Кирилла и Мефодия и вообще ничего

относящегося к делу о Славянском обществе. Гулак был знаком с ним только потому, что они в
одно время учились в Дерптском университете, и бывал у него и в С.-Петербурге несколько раз,
но не вел никаких разговоров, кроме самых обыкновенных.
Иславин в 10 часов того же вечера, 3 апреля, отпущен из III отделения и от него взята подписка,
что он никому не будет объявлять об осмотре бумаг его.

[2]Журнал слідства

1. http://litopys.org.ua/rizne/kmt02.htm

2. http://litopys.org.ua/rizne/kmt05.htm

2.6.41 З донесення про обшуки. 4 квітня 1847 р. (2008-06-14 06:00)

№ 212. 1847 р., квітня 4. З донесення полковника корпусу жандармів Білоусова начальнику

IV округу корпусу жандармів П. Ф. Буксгевдену про обшуки в квартирах членів Кирило-
Мефодіївськог товариства

Секретно

Список с донесения корпуса жандармов полковника Белоусова начальнику округа корпуса

жандармов г[осподину] генерал-майору графу Буксгевдену от 4 апреля 1847 года № 78.
Г[осподин] киевский гражданский губернатор вечером 28-го числа марта предъявил мне

последовавшее к нему по эстафете весьма секретное предписание г[осподина] генерал-
адъютанта Бибикова, основанное на распоряжении господина шефа жандармов, об осмотре

с ним губернатором и с попечителем Киевского учебного округа в квартирах преподавателя

университета св. Владимира Костомарова, студентов: Тулуба, Посяды и Андрузского, дворянина
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Марковича и художника Шевченки, если он возвратился в Киев— бумаг, и те из них, которые будут
относиться до Славянского общества отправить вместе с лицами, имевшими их в III отделение
собственной его императорского величества канцелярии; и других затем допросить о связях и

знакомствах их с чиновником Гулаком, бывшим студентом Навроцким, полтавским помещиком

Савичем и преподавателем С.-Петербургского университета Кулишом.
В исполнении этого взяты бумаги Костомарова, Тулуба и Посяды, Марковича и Андрузского в

Киеве не было; но бумаги первого забраны. У Андрузского ничего не оказалось. Шевченко в Киев

не возвращался. [...]

Верно: полковник Белоусов

ДМШ, А-35, спр. 10, арк. 1, 1 зв., 2 зв. Копія.

2.6.42 (2008-06-14 12:00)

[1]Кониський О. Я. Тарас Шевченко-Грушівський: Хроніка його життя [В арешті (квітень-липень
1847), стор. 1]

ТАРАС ШЕВЧЕНКО

в арешті

[5/17 КВІТНЯ — 23 ЧЕРВНЯ (4 ЛИПНЯ) р. 1847]

І

Арештованню Шевченка і тій тяжкій долі, яка потім випала нашому поетові, спричинився студент
київського університету Олексій Петров. Батько Петрова був якимсь урядником в Сурожі (в
Чернігівщині); мати, повдовівши, жила з пенсії — за службу чоловіка; пенсія та була невелика,
річно сотня карбованців; тим-то Олексій перебивався з лекцій приватних. З початком листопада

р. 1847 він закватировав у Києві в домі попа з церкви св. Андрія Заводського. Тут кватировали

два молодих українці: Сава Бодилевський, урядник з канцелярії генерал-губернатора, і Микола

Гулак, що недавно скінчив університет в Дорпаті 423 і шукав собі посади. Трапилося так, що
Гулакова світличка приходилася опостінь світлички Петрова, значить, останньому чутно було

те, що говорилося у Гулака, де сходилися братчики Кирило-Мефодіївськог товариства. Небавом
Петров помітив, що до Гулака ходить чимало студентів, професор університету Костомаров і ін.
Людина цікава, метка і, очевидно, злидар моральний, Петров почав прислухатися до бесіди у свого
сусіди і почув, як сам він признався на опиті, що там балакають про волю, «про республіканський
устрій, про потребу знівечити в Росії монархічний устрій». Про республіку найбільш балакали

Костомаров, дідич з Полтавщини Савич та студент Навроцький. Петров спостеріг з тих балачок,
що розмовники організовали потайне політичне товариство. Небавом на обіді у Завадського

Петров спізнався з Гулаком особисто і почав ходити до його. Вже й тоді в голові у його

куйовдилася думка зробити донос на свого сусіда; але задля доносу не досить ще було того, що він з
підслухів відав про товарист во; треба було роздобути більш певних подробиць. Ходячи до Гулака,
він прикинувся лібералом, ворогом уряду російського. Гулак поводився з ним довірчиво, найпаче
коли він почав доводити певність Гулакових думок і потребу єднатися людям ліберальним. За

кільки тижнів Петров досяг того, що товариство прийняло його до свого гурту. 9/21 січня 1847
р. Шевченко виїхав з Києва, як ми вже те бачили в попередньому нарисі. Петров запевне не

відав, ку ди виїхав Шевченко, гадав, що до Петербурга «шукати собі посади». В Києві були ще

братчики Навроцький і Опанас Маркович, з котрими Петров приятелював та вивідував подробиці
про діяльність товариства. Нарешті 28 лютого Навроцький поїхав в Полтаву, а Маркович в
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Пирятин чи в Переяслав (певніш останнє). «Тоді Петров побачив, що вже годі йому спостерігати,
нема над ким стежити», і заходився, щоб випустити з-за пазухи вигодовану гадюку 424. Одначе

він не пішов з доносом ні до жандарів, ні до генерал-губернатора, а вдався до свого «начальства»,
насамперед до помічника куратора київської шкільної округи, до Михайла Юзефовича 425. Звісно,
останній не прийняв від Петрова доносу, та й ніяково і не можна було Юзефовичові прийняти

донос студента Петрова. Перш за все, хоч який би там не був Юзефович, а все ж не зручно було

йому стати відкрито керманичем Петрова в справі доносу на професора Костомарова і інших, з
котрими він приятелював; не могло хоч трохи не варовати його й приятелювання Шевченка з ним,
з губернатором Фундуклеєм і з Рєпніними, кревняками міністра освіти графа Уварова. Нарешті,
з урядового боку теж не виходило Юзефовичові кермовати Петровим відкрито, у самого його був
безпосередній начальник-куратор округу генерал Траскін, і сам він був урядником тієї археологічної

комісії, в котрій Шевченко служив співробітником. Все оце примусило Юзефовича поводитися

обережно та кермовати рукою Петрова потайно. Справити Петрова просто до жандарів, річ
очевидна, Юзефович не хотів; бо в такому разі не було б перед начальством жодної власної заслуги

Юзефовича; навпаки, начальство бачило б тоді не догляд Юзефовича за університетом і брак

«патріотичного» впливу його на студентів. В першому разі начальство задало б великої догани

і Юзефовичу і Траскіну, а коли Юзефович виведе сю справу через Петрова, дак ніхто не скаже

на його лихого слова і Петров стане доказом доброго «благонамеренного» впливу Юзефовича на

молодіж університетську. Певна річ, що отакі думки примусили Юзефовича перш за все порадити

Петрову спинитися на день-другий з доносом, доки він обміркує, з кого і як почати. А тим

часом він зараз же, скоро довідався від Петрова про існування товариства, до якого належить

і Шевченко, кинувся до археологічної комісії і, не говорячи, певна річ, нічого про те, про що

довідався від Петрова, зняв ріп лишень про те, що Шевченко трохи не два місяці як виїхав з

Києва і не відомо, де він і що робить? Могло бути, що потайно Юзефович оповів сущу правду хіба

тільки президенту комісії Писарєву (головному секретарю генерал-губернатора Бібікова). Комісія
1 березіля зараз же зробила постанову, підписану, опріч Писарєва, професорами університету

Чеховським, Ставровським, Селіним і Іванішевим, щоб скинути Шевченка з посади в комісії за те,
що він «без всякої згоди комісії виїхав з Києва» 426. Лишень в третій день березіля Петров,
прийшовши до куратора Траскіна, подав йому донос, що він «открыл существование в Києве

тайного политического общества»; вкупі з доносом Петров подав і статут товариства 427. Траскін
з Юзефовичем взяли Петрова на опит. Розповідаючи своє зрадницьке з’ясування, Петров додав,
що він загаявся з доносом «єдине через те, що хотів зібрати якомога більш певних подробиць». 423

Дерпт — нині Тарту в Естонії. — Ред. 424 З листа приватного. 425 «Хуторна поезія» Куліша. — С.
28. 426 Легко могло трапитися і більш імовірно, що сю постанову комісія хоч і датовала 1 березіля,
але зробила її геть пізніш, може, вже тоді, коли Шевченка арештовали. Ні за ту, ні за другу думку
певних фактичних доводів нема; але знаючи приятелювання з Шевченком Ссліна і Іванишева, про
мене стає чудвою така строгість комісії до Шевченка і саме тоді, коли над ним нависла хмара

доносу. 427 З приватних листів, неоголошених. Коментар Комісія 1-го березіля зараз же зробила

постанову... — Тарас Шевченко: Документи..., с. 88. Лишень в третій день березіля Петров...
подав... донос. — [2]Див. Тарас Шевченко: Документи..., с. 88 — 90; див. також відповіді О. М.
Петрова на запитання О. С. Траскіна про склад і діяльність таємного товариства в м. Києві —
У кн.: Кирило-Мефодіївське товариство: В 3 т. — Т. 1., с. 27 — 28, а також інші матеріали цієї

справи у розділі «Загальні матеріали слідства» — там же. [3]Попередня [4]Наступна

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/4899.html

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/245724.html

3. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/253875.html

4. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/258517.html

2.6.43 (2008-06-15 09:00)

[1]Кониський О. Я. Тарас Шевченко-Грушівський: Хроніка його життя [В арешті (квітень-липень
1847), стор. 2]
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II

Генерал-губернатор Бібіков був тоді в Петербурзі. Звістку від Траскіна укупі з доносом Петрова

він приняв 16 березіля і на другий день повідомив про се шефа жандарів графа Орлова, просячи
звеліти зробити ревізію в Гулака, арештовати його і вирядити його під вартою в Київ до слідчої

комісії. Думка була у Бібікова провадити слідство у Києві.
Ревізію у Гулака справили того ж дня; полонили його і папери його. Роздивившись Гулакові

папери, гр. Орлов і «III отделение царської канцелярії», властиво, голова останньої генерал

Дубельт, побачили, що в паперах є статут Товариства св. Кирила і Мефодія, що переписка

його непевна взагалі і що перед ними повстає ціла змова, добре організована, і слідства про

неї не можна доручити Києву, а треба провадити його в Петербурзі самому «III отделению»
428. Тим-то Орлов 22 березіля написав до Бібікова, а Бібіков того ж дня (естафетою о 7
годині вечора, телеграфа тоді ще не було) до київського губернатора Фундуклія, щоб він, взявши
куратора Траскіна чи помічника йогоЮзефовича та жандармського полковника Білоусова, зробили
ревізію у Костомарова, Посяденка, Маркевича, Шевченка, Тулуба, Андрузького, Навроцького і

Білозерського 429; у кого з сих людей покажеться що-будь непевне, того арештовати і під вартою
вирядити в Петербург в «III отделение», але все те чинити якомога потайно, щоб ніхто в Києві

про те не знав, не відав 430. Наказ Бібікова прийшов до Фундуклія 28 березіля. Костомаров в своїй
автобіографії висловив, буцім Фундуклій в п’ятницю 28 березіля прохав Михайла Юзефовича, щоб
він побачився з Костомаровим і переказав йому, щоб він прийшов до його. Тоді б то віч-на-віч
губернатор остеріг його про ревізію. Час приховати папери ще був, бо з Юзефовичем Фундуклій

бачився вранці, а ревізії тоді справляли звичайно серед ночі. Привід покликати Костомарова

у Фундуклія був добрий: за кільки тижнів перед тим він дав Костомарову переглянути свою

працю «Описание Києва». Юзефович справді вранці 28 березіля заходив до Костомарова, але,
не заставши його в господі, тим і вдовольнився. Може бути, що Юзефович дійсне не відав,
нащо Фундуклій кличе Костомарова, може, тоді ще він не відав також, що тієї ночі будуть ревізії.
Одначе небіжчик Пильчиків казав мені, що Юзефович добре відав, але наумисне не хотів, щоб
Костомаров поберігся з паперами; бо коли б у Костомарова не знайшли статутів товариства, тоді
б донос Петрова вийшов би брех нею, а Юзефович сього не хотів... Тепер, коли мені запевне вже
відомо, що Петров подав свій донос 3/15 марта і того ж дня стояв на опиті перед Траскіним і

Юзефовичем, висловлена Пильчиковим думка стає нестеменно певною! Від часу доносу до часу

ревізії і у Юзефовича, і у Фундуклія був цілий місяць; коли б дійсно хто з них щиро бажав остерегти
Костомарова, так часу не браковало. Очевидно, що і той, і сей не гадали про застереження; а щодо
Юзефовича, так зараз буде знати, що не в його інтересі було остерегати свого приятеля; а навпаки,
він попильновав оплутати Костомарова, зрадити його, видати і пагубою його вислужитись перед

урядом. 428 Оте «III отделение» було жандармською інституцією, «де перебував головний нерв

кермовання внутрішніми справами Росії». Див.: Рус[ский] Арх[ив]. — 1889. — Кн. II. — С. 398 —
та 1892. — Кн. VII. — С. 335. 429 Наказ про ревізію і арешт двох останніх Орлов дав 29 березіля.
430 Від людей, у яких робили ревізію, брали звичайно на письмі обов’язок, як-от, наприклад, і у
Рігельмана, що вони про ту ревізію ніколи нікому й слова не скажуть. [2]Попередня [3]Наступна

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/4899.html

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/258090.html

3. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/258699.html

2.6.44 (2008-06-15 12:20)

[1]Кониський О. Я. Тарас Шевченко-Грушівський: Хроніка його життя [В арешті (квітень-липень
1847), стор. 3]

Костомаров вернувся до господи увечері; йому Хома переказав, що приходив Юзефович і казав,
що його кличе губернатор. Він був певен, що річ іде про «Описание Києва». Сієї праці він тоді не
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встиг ще перечитати, а до того він був вельми заклопотаний, бо позавтрому у його повинно було
бути вінчання і весілля. Він не пішов до Фундуклія, а пішов до Заліської (директорки дівочої школи,
де він учителював). Заліська теж присилала по його в той день, щоб зараз прийшов. Гадають, що
буцім би то Фундуклій, не покладаючись на Юзефовича, прохав Заліську остерегти Костомарова,
що вночі у його буде ревізія. Фактів на се нема; а коли се правда, так не можна не жалковати, що
на лихо і собі, і Україні Костомаров не застав Заліську в господі і не схотів дожидати її; а вернувся
додому і тут безпечний і огорнений сподіваним шлюбом раював з старою своєю ненею! Аж ось о

годині 11-й вночі прибіг до його Юзефович і тремтячим голосом мовив: «На вас зроблено донос;
у вас зараз буде ревізія, коли маєте які небезпечні папери, зараз їх знівечіть».
Костомаров зумився, швидше взяв з шуфлядки статут товариства і хотів шматувати, алеЮзефович

ментом вирвав у його з рук і мовив: «Нехай воно буде у мене на схованці», — і з сим словом

швидше з хати. За кільки хвилин прийшли Фундуклій, Траскін, Білоусов, поліцмайстер Голяшкін

(Голяткін І. М. — Ред.) з поліціантами та з жандарами, зробили ревізію, забрали Костомарова і
повели до губернатора.
Фундуклій покликав Костомарова до себе в кабінет, дав йому цигару, сам вийшов зараз же в другу

світлицю, а його замкнув в кабінеті. Костомаров, мабуть, не дуже турбовався, знаючи, що папери
у його на схованці у Юзефовича і в руки ревізорів не попались, і сидів спокійно під замком, аж
доки не приїхали голова канцелярії генерал-губернатора Писарєв і комендант київської фортеці

генерал Пинхоржевський. Тоді Костомарова привели в залю. Писарєв взяв його на опит:
— Чи ви знаєте Гулака Миколу? — спитав його.
— Знаю, — відповів Микола Йванович.
— А які у вас з ним стосунки?
— Дуже добрі, приятельські.
А проте він подав до «III отделения» на вас донос і при доносі додав ваш рукопис, скомпонований
вами статут товариства; ось маєте і список з його. Чи можете ви дати слово честі, що не відаєте
про сей статут?
Костомаров був певен, що така моральна і стійка людина, як Гулак, не вдатна зробити доносу;
добре відав, що оригінал статуту він годину назад віддав на схованку в добрі руки приятеля свого
Михайла Юзефовича; тим-то він, не вагаючись ні хвилини, сміливо відповів Писарєву:
— Можу і даю.
— А гляньте, що оце таке? — промовив Писарєв, показуючи йому той самий, писаний рукою

Костомарова, статут, що повинен бути у Юзефовича.
Костомаров не стямився! Така очевидна і нахабна Юзефовичева зрада, немов та громовина,
приголомшила його! Він зблід, затремтів, не встояв на ногах і впав на стулець!
Після опиту Фундуклій стояв за те, щоб закинути Костомарова в фортецю, доки повезуть його в

Петербург; але комендант на те не згодився. Тоді професора університету повели серед ночі під

вартою на Подол і тут закинули в «кутузку», темну, сиру і незвичайно брудну хату, де сидять,
звичайно, в арешті п’яниці та злодії. «Кутузка» — се кубло сміття, всякого бруду, блошиць і

смороду. Начальник «кутузки», прийнявши серед ночі такого незвичайного «гостя», засоромився,
що «гостеві» ні на чому навіть лягти, бо навіть соломи чистої нема: він зглянувся і приніс

Костомарову власну постіль.
Ранком другого дня (29 березіля в суботу) навідався до «кутузки» поліцмайстер Голяшкін і

позволив собі нечуваним робом глумитися з Костомарова: «Сьогодні, — мовив він, — здається,
призначене було ваше вінчання і весілля? Мабуть, отут вам не так гарно перебувати, як би було

в господі з молодою жінкою?» — та з сім словом повернувся і пішов швидше геть.
Увечері 30 березіля «квартальний надзиратель» з двома жандарами повезли Костомарова і папери
його до Петербурга. Проїхавши кільки миль від Києва, вони зустріли студентів Андрущенка і

Андрузького, що по святах вертали до Києва. Костомаров розповів їм про свою пригоду і, не
відаю чи, що й над Андрузьким вже висить лихо, дав йому гроші, щоб вирядив кого-будь з Києва
остерегти Марковича і Шевченка. Останній тоді саме перебував, як ми вже бачили, у Лизогуба у
Седневі; але київська адміністрація не відала, де він саме в Чернігівщині, тим-то й стало на тому,
щоб дожидати, заким він вернеться до Києва, і повідомила про се Бібікова, а остнанній, як і шеф
жандарів Орлов, написали до губернатора в Чернігів, щоб знайшов і арештовав Шевченка.
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Поет наш нічого про се не відав, жодної звістки нікому не можна було до його подати; бо ніхто з
приятелів його у Києві не відав, де він, а до того всю справу тримали і урядники, і приватні люде,
хто чув про неї, в великій тайні.
Ледві Андрузький приїхав у Київ, його зараз же арештовали і вирядили під вартою до Петербурга.
За день чи два вернувся Маркович, зараз же і його потрусили, арештовали і закинули в тюрму в

фортеці. Потрусили ще студента Тулуба, але у його нічого не знайшли, тому і не повезли його в

Петербург, а лишили в арешті в Києві.

[2]Попередня [3]Наступна

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/4899.html

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/258517.html

3. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/260402.html

2.6.45 Спогад Рєпніної про арешт Шевченка (2008-06-16 15:00)

* *

На пароме случился один гусарский офицер, родственник подруги Репниной— Глафиры Дуниной-
Борковской, большой любительницы поэзии Шевченка. Догадываясь, что в чемодане у поэта

находится запретный плод его музы, он хотел столкнуть его в воду, но поэт не допустил его

до этого. Затем гусар предлагал полицейскому агенту значительную сумму денег (он был не

из богатых людей) за уничтожение некоторых стихов, но тот не согласился, вероятно, потому
только, что при обыске арестованного находились свидетели, которые могли донести начальству
о его действиях.
Еще как только разнесся слух по Полтавской губернии о предстоявшем Шевченку аресте, то
многие помещики, поклонники поэта, сильно встревожились. Один даже из мелкопоместных

дворян, живший недалеко от Яготина, некто Р-в, хотел увезти Шевченка за границу под видом

своего слуги и с этой целью разыскивал его у разных помещиков; был, между прочим, и у

Репниных.

Воспоминания В. Н. Репниной. М. К. Чалый, Жизнь и произведения Тараса Шевченка, стор. 62
— 63.

2.6.46 Лист Ознобишина про розшуки і арешт Шевченка. 4 квітня 1847 р.
(2008-06-17 15:00)

№ 213. 1847 р., квітня 4. Лист полтавського цивільного губернатора М. І. Ознобишина

чернігівському, полтавському і харківському генерал-губернатору М. А. Долгорукову про розшуки
і арешт В. М. Білозерського і Т. Г. Шевченка

Апреля 4 дня 1847 года

№ 33
Ответ на № 456

Весьма секретно
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Его сиятельству господину черниговскому, полтавскому и харьковскому генерал-губернатору

По произведенным, вследствие сообщенного ко мне при отношении правителя канцелярии

вашего сиятельства от 2 настоящего месяца за № 456, отзыва, на имя ваше г[осподина] шефа
корпуса жандармов за№ 446, справкам, оказалось, что кандидат Киевского университета Василий
Михайлов сын Белозерский находился при Полтавском Петровском кадетском корпусе учителем

истории и географии, куда поступил из Киевского учебного округа 1 августа 1846 года; по

прошению его, 22 прошлого января, по домашним обстоятельствам уволен, в чем и выдан ему

аттестат от 3 февраля за№ 222, по коему он отправился в имение свое, состоящее в Черниговской
губернии.
Что касается того: кто именно тот офицер Образцового полка, который в сентябре 1846 года

был в Полтаве, то по справкам оказалось, что сын генерал-лейтенанта, подпоручик Бушин,
воспитывавшийся в Пажеском корпусе, был прикомандирован в здешний Кадетский корпус для

обучения воспитанников фронтовой службе и 2 сентября прошлого года отправился обратно в

С.-Петербург.
Сделав вчерашнего числа сношение с черниговским гражданским губернатором, об арестовании

и обыске художника С.-Петербургской Академии художеств Тараса Григорьевича Шевченко, я
вместе с сим отношусь к нему же об арестовании и обыске кандидата Белозерского, а вашему

степенству имею честь о прописанном донести, представляя при сем и отношение г[осподина]
шефа жандармов, генерал-адъютанта графа Орлова за № 446, коему о распоряжении по сему

предмету также послано от меня подробное донесение сего числа.

Гражданский губернатор Ознобишин

ДМШ, А-14, слр. 187/11, арк. 12 — 13. Оригінал.
На документі напис: «№ 135».

2.6.47 Спогад Білозерського про арешт Шевченка (2008-06-18 15:00)

* *

Об арестовании Шевченка я слышал следующие рассказы в Чернигове (1851 г.), Киеве (1856 г.) и

Борзне (1881 г.): когда на пароме под Киевом заметили присутствие полиции, наблюдавшей за

Шевченком, то будто артиллерийский офицер С-а предлагал Шевченке столкнуть его чемодан в

Днепр; но Шевченко отверг это предложение: «не треба; нехай забирають». Затем Шевченко и

С. были арестованы. В Борзне же я недавно слышал, будто Шевченко сбросил свой чемодан в

Днепр.

Н. Белозерский, Тарас ГригорьевичШевченко по воспоминаниям разных лиц, «Киевская старина»,
1882, октябрь, стор. 72 — 73.
[Див. [1]переклад]

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/spog37.htm

2.6.48 Журнал слідства. 4 квітня 1847 р. (2008-06-19 15:00)

Апреля 4
Шеф жандармов, сообщив генерал-адъютанту гр. Киселеву как о том, что бумаги Иславина

не только не заключают в себе ничего сомнительного, но, напротив, доказывают его полезную

деятельность, обращенную преимущественно на службу, так и об освобождении его из III
отделения, просил, чтобы означенный случай не имел для Иславина никаких неприятных

1314

http://litopys.org.ua/shevchenko/spog37.htm


последствий по службе.
Генерал-адъютанту Кокошкину послано 200 руб. серебром, всемилостивейше пожалованных

частному приставу Юнкеру в награду деятельности и [1]распорядительного поступка его при

отыскании после арестования Гулака рукописи [2]«Закон божий». В то же время упомянутая

сумма, по высочайшему повелению, потребована от министра финансов на известное е. и. в.
употребление.

[3]Журнал слідства

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/248703.html

2. http://litopys.org.ua/rizne/kmt02.htm

3. http://litopys.org.ua/rizne/kmt05.htm

2.6.49 «К верным сынам Украины». 3 квітня 1847 р. (2008-06-20 10:00)

1847 р. квітня 3.— ПРОКЛАМАЦІЯ «К ВЕРНЫМ СЫНАМ УКРАИНЫ»

К верным сынам Украины.
Братья! Настает великий час — час, в который вам представляется случай смыть

поношение, нанесенное праху отцов наших, нашей родной Украине, подлою рукою

вечных врагов наших. Кто из Вас не подымет руки за великое дело...
За нас бог и добрые люди.
Вечно верные сыны Украины — враги кацапов.

[Внизу был изображен крест.]

П. А. Зайончковский Кирилло-Мефодиевское общество (1846 — 1847). — M., 1959.
— С. 117.

Із «Справи про поширення відозви у Києві та про підпорядкування учбових закладів Київському

військовому губернатору». Ч. XVII, арк. 2, 3, оригінал.

1847 p. квітня 13. — СУПРОВІДНА ЗАПИСКА Д. Г. БІБІКОВА ДО ЗАПИСКИ «К
ВЕРНЫМ СЫНАМ УКРАИНЫ» ВИЯВЛЕНОЇ ПОЛІЦІЄЮ В М. КИЄВІ І НАДІСЛАНОЇ О. Ф.
ОРЛОВУ

Секретно

Его сиятельству гр. А. Ф. Орлову
13 апреля 1847, № 1234

Милостивый государь гр. Алексей Федорович!

Честь имею препроводить к вашему сиятельству копию с записки которая оказалась приклееною

к забору дома одной непотребной женщины в Киеве присовокупляя притом, что записка эта была
снята немедленно и о ней производится секретное разыскание и что кацапами (как написано в

записке) простой народ в Малороссии называет обыкновенно русских

Примите уверение в совершенном моем почтении и истинной преданности.
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Дмитрий Бибиков

Резолюція Миколи I: Явная работа той же общей пропаганды из Парижа; долго этой работе на

Украине мы не верили, теперь ей сомневаться нельзя, и слава богу, что так раскрылось; Бибикову
дай знать, что ему пора на место и надо везде строго смотреть.
Помітка III відділу: Собственною его и. в. рукою написано карандашом [Далі повторюється
повний текст резолюції.] 14 апреля 1847 г.
Помітка про одержання: 14 апреля 1847 г.

Ч. XVII, арк. 1. Автограф.

Кирило-Мефодіївське товариство. — К., 1990. — Т. 3. — С. 285.

Див. також: [1]Дещо про українську прокламацію 1847 р.

1. http://izbornyk.org.ua/rizne/ukr13.htm

2.6.50 Ю. Венелин. О споре между Южанами и Северянами на счет их россизма
(2008-06-20 19:10)

Про рівень дослідженості «українського питання» та зростання зацікавленості в часи Україно-
слов’янського товариства може свідчити публікація 1847 року Бодянським праці Юрія Венеліна

(Гуца; 1802—1839), славіста закарпатського походження, який 1825 року переїхав до Москви.
Його роботи з болгаристики мали вплив на національне пробудження болгарського народу.
Слов’янофіл-романтик, автор дає цікаві свідчення свого часу про взаємосприйняття українців і

росіян.

[1]

[2]

[3]

* *

[4]
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* *

[5]

* *

[6]

Юрий Венелин. О споре междуЮжанами и Северянами на счет их россизма // Чтения в обществе
истории и древностей российских. — М., 1847. — 29 ноября. — №4. — Исследования. — С.1-16.

1. http://books.google.com/books?id=Ro8KAAAAIAAJ&hl=uk&pg=PP11&ci=29%2C70%2C915%2C387&source=bookclip

2. http://books.google.com/books?id=Ro8KAAAAIAAJ&hl=uk&pg=PP12&ci=117%2C1415%2C876%2C83&source=bookclip

3. http://books.google.com/books?id=Ro8KAAAAIAAJ&hl=uk&pg=PP13&ci=19%2C124%2C886%2C753&source=bookclip

4. http://books.google.com/books?id=Ro8KAAAAIAAJ&hl=uk&pg=PP13&ci=34%2C1193%2C873%2C315&source=bookclip

5. http://books.google.com/books?id=Ro8KAAAAIAAJ&hl=uk&pg=PP14&ci=99%2C118%2C857%2C870&source=bookclip

6. http://books.google.com/books?id=Ro8KAAAAIAAJ&hl=uk&pg=PP15&ci=41%2C731%2C861%2C561&source=bookclip

2.6.51 (2008-06-21 08:00)

[1]Кониський О. Я. Тарас Шевченко-Грушівський: Хроніка його життя [В арешті (квітень-липень
1847), стор. 4]

Вночі під 3/15 квітня невідомо хто саме на паркані селитьби якоїсь Лазаревичевички

(Лазаревичової. — Ред.) на «Александровском съезде» 431 наліпив таку «прокламацію»: «К
верным сынам Украины. Братья! настает великий час; час, в котором вам представляется случай

смыть поношение, нанесенное праху отцов наших, нашей родной Украине подлою рукою вечных

врагов наших. Кто из вас не подымет руки за великое дело! За нас Бог и добрые люди! Вечно

верные сыны Украины, враги кацапов» 432. «Прокламація» наробила страшенного переполоху і в
Києві, і в Петербурзі. Поліція, знявши її з паркану, подала до Фундуклія, він 4 квітня відіслав її до
Бібікова в Петербург, а поліції і жандарам велів що сили є шукати, хто наліпив «прокламацію»,
сочити на березі Дніпра Шевченка і скоро він приїде, зараз арештовати і прямо з возом привезти

до його. В Петербурзі ще більше переполошилися. 15 квітня Бібіков вислав естафетою в Київ

накази губернатору, куратору Траскіну і комендантові, щоб якомога пильніш спостерігати за усіма

мешканцями Києва, найпаче ж за військом, за студентами і за гімназистами, «дабы не могли быть

привлечены ни к каким неблагоразумным действиям». Опріч того, Бібіков і Орлов, уважаючи, що
вистежено на Україні «между некоторыми учеными и учащимися вредное направление», порадили
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цареві, і цар 15 квітня згодився скинути Траскіна з посади куратора, а університет у Києві і всю

шкільну округу віддати під догляд Бібікова яко куратора; разом з тим велено було Бібікову зараз

же вертати до Києва 433. 431 Нині просто Олександрівська вулиця, що йде з горішньої частини

Києва (Печерська) на Поділ (Володимирський узвіз. Ред.). 432 Переклад [2]прокламації «До вірних
синів України! Настає великий час, час, коли вам трапляється нагода змити сором, заподіяний
кісткам батьків наших, нашій Україні рідній підлою рукою віковічних ворогів наших. У кого з вас

не підійметься рука на велику справу?! За нас Бог і добрі люде. Довіку вірні сини України, вороги
кацапів». 433 Матеріалом на все розказане в оцій главі стала мені що автобіографія Костомарова,
надрукована Н. Білозерською в «Рус[ской] мысли», 1885 р., кн. V і VI і в «Рус[ской] старине»,
1880 (кн. 3); а що зібрані мною з найпевніших джерел, ще нігде не оголошених, звістки про

арештований Костомарова і поводження з ним адміністрації і поліції. Хоч оці звістки здебільш

безпосередньо до Шевченка не належать, але я уважав потрібним додати їх, раз, через те, що
вони не можуть бути не інтересними задля моїх читачів, бо розповідають цікавий епізод з життя
нашого історика, а в друге — й через те, що ми не маємо і ніколи вже не будемо мати таких

подробиць про поводження адміністрації і поліції з Шевченком під час арешту і слідства. З того
ж, як поводилися з ученим «дворянином», професором університету, можна без помилки вгадати
і те, як поводилися з художником з крепаків! Коментар ...написали до губернатора в Чернігів...
— [3]Див. лист полтавського цивільного губернатора М. І. Ознобишина до чернігівського,
полтавського і харківського генерал-губернатора М. А. Долгорукова від 4 квітня 1847 р. (Тарас
Шевченко: Документи... — С. 104). Розшуки Шевченка провадилися не в зв’язку з прокламацією,
яку Микола І відніс до пропаганди з боку польської еміграції з Парижа. [О. Лазаревський]. Дещо
про українську прокламацію 1847 року. — Україна. — 1907. — № 4. — С. 81 — 85). [4]Попередня
[5]Наступна

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/4899.html

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/259904.html

3. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/259223.html

4. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/258699.html

5. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/260932.html

2.6.52 Монументи (2008-06-21 19:33)

У спільноті [ LJ User: taras monuments ] розміщуються фотографії пам’ятників Кобзареві в різних
місцях України та світу. Чудове розвинення теми нашої спільноти [1]Монументи.

Пам’ятник Тарасу Шевченку біля краєзнавчого музею у Полтаві
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[2]
Луганськ

[3]
Сокаль, Львівська обл.

[4]
Черкаси
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[5]
Надвірна, Івано-Франківська область

[6]
Кривий Ріг
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Ковель

Хмельницький

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/tag/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8

2. http://pics.livejournal.com/andriy69/pic/000fht30/
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3. http://pics.livejournal.com/intaurus/pic/00003txg/

4. http://pics.livejournal.com/intaurus/pic/00004d80/

5. http://pics.livejournal.com/intaurus/pic/0000595z/

6. http://pics.livejournal.com/intaurus/pic/0000dkq5/

2.6.53 (2008-06-22 09:00)

[1]Кониський О. Я. Тарас Шевченко-Грушівський: Хроніка його життя [В арешті (квітень-липень
1847), стор. 5]

III

Так ото саме під час того переполоху, що наробила наведена вгорі [2]«прокламация», Шевченко

приїхав в Києв 5 квітня! На йому був фрак і взагалі він був одягнений немов на баль 434. Фундуклій
добре знав Шевченка і, побачивши, що він з дороги, а такий виголений, причепурений і в такому
убранні, спитав його іронізуючи: — Чого се ви, Тарасе Григоровичу, так прибралися? — Та,
бачте, — відповів Шевченко, — я поспішав до Костомарова на вінчання; він прохав мене за

старшого боярина; дак я ото, заким у Броварах перепрягли мені почтових коней, поголився і

причепурився, гадав, щоб з воза просто до молодого. — Еге! коли так — дак де жених, туди
треба і бояринові, — мовив Фундуклій і казав потрусити Шевченка і його пакунок 435. З пакунку
забрали шість портфелів з малюнками, пакет з паперами, скриньку з красками і три пистолі (один з
них попсований). Від Фундуклія відвезли Шевченка в «кутузку», а потім з «квартальним» вирядили
в Петербург. Коли саме квартальний Гришков повіз нашого поета з Києва, певної звістки нема.
Гришков привіз його і віддав в «III отделение» під квиток 17 квітня саме в торжественне свято —
день народження престолонаслідника, потім царя Олександра II. Вже ж Гришков їхав день і ніч,
значить, на подорож до Петербурга треба було не більш як 8 днів. З сього можна без помилки

гадати, що в Києві Шевченка держали в «кутузці» не менш 3 — 4 днів. В дорозі Шевченко

був веселим, безпечним; жартовав, сміявся, співав і взагалі поводився так, що на одній станції

смотритель, записуючи в книжку «подорожнюю», мовив: «З виду не можна вгадати, хто тут з

вас арештований і хто кого «сопровождает»: чи Гришков Шевченка, чи навпаки»436. Шевченка

замкнули в окрему келію тюремну при «III отделении». Там по келіям сиділи вже приятелі його,
братчики: Гулак, Костомаров і Андрузький; небавом привезли арештованих у Києві Маркевича

і Посяду (властиво, Посяденка) з Полтави, Навроцького і Білозерського; Куліша заарештовали

в Варшаві, професора Чижова десь в дорозі перейняли, коли він вертався з-за кордону, Савича
— вернули в арешт із заграниці. 434 Рус[ская] мысль. — 1885. — Кн. V і VI — автобіогр[афія]
Костомарова. 435 В праці д. Чалого є звістки, що Шевченка остерігав на поромі, як переправлявсь
через Дніпро, якийсь гузарин і хотів пакунок його скинути в воду, але ся звістка, як і звістка,
подана Білозерським в IX кн. «Киевской старины», 1882 р., здаються мені зовсім непевними.
Про сочіяня Шевченка і сподіваний арешт його адміністрація держала у великій тайні, а коли б

хто з людей приватних і довідався про те, так остерегти Шевченка не можна було, бо ніхто не

відав, де він, а розшукувати його не було вже часу. 436 [Костомаров Н. И. Письмо к изд[ателю]
— редактору «Русской старины» М. И. Семевскому]. — Рус[ская] стар[ина]. — 1880. — Кн. III.
— С. 600. Коментар ...Шевченка остерігав на поромі, як переправлявсь через Дніпро, якийсь
гусарин... — Відомості [3]В. Рєпніної, подані М. Чалим, [4]стверджуються М. Білозерським, [5]А.
Солтановським; проаналізувавши їх, П. Жур встановив, що йдеться про ротмістра P. К. Солонину
(Жур П. Слово про огонь, с. 359 — 360). [6]Попередня [7]Наступна

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/4899.html

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/259904.html

3. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/258971.html

4. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/259520.html

5. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/261143.html
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6. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/260402.html

7. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/271387.html

2.6.54 З донесення про арешт Шевченка. 6 квітня 1847 р. (2008-06-23 10:00)

№ 214. 1847 р., квітня 6. З донесення київського цивільного губернатора І. І. Фундуклея

київському, подільському і волинському генерал-губернатору Д. Г. Бібікову про арешт Т. Г.
Шевченка

6 апреля 1847 года

№ 661
г. Киев

Копия. Секретно

Его высокопревосходительству господину киевскому военному, подольскому и волынскому

генерал-губернатору

Вчерашнего числа, при въезде в Киев возвращавшегося из Черниговской губернии художника

С.-Петербургской Академии Тараса Шевченка, он был задержан и доставлен прямо ко мне 1.
Между его бумагами оказалась рукописная книга с малороссийскими, собственного его сочинения
стихами, из коих многие возмутительного и преступного содержания. — Почему как эти, так
и все прочие оказавшиеся у Шевченка стихи, равно частную его переписку, вместе с самим

Шевченком, я немедленно отправил в III отделение собственной его величества канцелярии, с
сим же нарочным. Перед отправлением Шевченка в С.-Петербург я получил отзыв черниговского
гражданского губернатора, присланный с нарочным чиновником, о последовании от г. шефа

жандармов к черниговскому, полтавскому и харьковскому генерал-губернатору отношение, по
высочайшему повелению об арестовании Шевченка и доставлении его со всеми бумагами в III
отделение. Почему я уведомил Черниговского губернатора, что распоряжение о сем с моей

стороны уже сделано (на подлинике под[писал] гражданский губернатор Фундуклей ДМШ, А-59,
спр. 313, ч. 1, арк. 137, 137 зв. Копія. На документі написи: «1173»; «17 апреля»; «17 апреля №
1318». 1 Про обставини арешту Т. Г. Шевченка так розповів у своїх спогадах А. Салтановський:
* * * Шевченко с богатым помещиком кавалеристом Солониным подъехал к Днепру против

крепости. Но Днепр сильно весной разлился — переправы не было. Стояла только большая

лодка для переправы почты и курьеров с квартальным надзирателем и двумя жандармами. Лодка
готова была отойти в Киев. В просьбе Шевченко перевезти его с товарищем отказали; но когда
Солонин пообещал порядочное вознаграждение, полицейский надзиратель и жандармы приняли

их в лодку. Лодка, собственно, поджидала Шевченко; но чтобы не возбудить его подозрение и

не дать ему возможность скрыть что-либо из своих вещей, его сначала будто не соглашались

принять. На средине реки квартальный надзиратель показал Шевченко предписание и объявил

его арестованным. Спустя несколько минут Шевченко вынул из кармана пальто связку бумаг и

бросил по течению. Квартальный надзиратель и жандармы заметили это и распорядились вынуть

связку; Солонин предлагал большие деньги, чтобы связке предоставлено было уплыть, но не успел.
Квартальный надзиратель и рад был получить куш, но боялся измены со стороны жандармов и

гребцов, а жандармы боялись квартального надзирателя. (Киевская старина, 1894, кн. 2, с. 243).

2.6.55 Спогад Рєпніної про переховування і втрату творів Шевченка (2008-06-24 08:00)

* *

Когда он [Шевченко] был арестован, кажется в 1847-м году на берегу его любимого Днепра,
мне дали знать из Киева, что в Яготине будет флигель-адъютант, чтобы освидетельствовать мои

бумаги, то, хотя в письмахШевченки ничего не было предосудительного, я не хотела подвергать их
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хладному разбирательству и не желала также их уничтожить и я их отдала на сохранение доброму

знакомому, который, к удивлению моему, и забыл про них!!
У меня находится портрет Шевченки, сделанный им самим, снимок с его же рисунка хаты,
в которой он родился, и печатанная маленькая поэма [1]«Тризна» на великорусском языке,
посвященная мне — но со многими пропусками по милости цензуры. Оригинал же «Тризны»,
его рукой написанный, также был дан мною на сохранение вместе с письмами...

В. Репнина, Письмо к М. К. Чалому от 10 января 1881 г., Институт литературы АН УССР,
рукописный ютдел, архив М. К. Чалого, фонд 92, № 45.

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev123.htm

2.6.56 Ухвала про виключення Шевченка, датована заднім числом. 1 березня 1847 р.
(2008-06-25 06:00)

№ 197. 1847 р., березня 1. Ухвала Київської археографічної комісії про виключення Т. Г.
Шевченка з її складу

1847 г., марта 1 дня. Временная комиссия для разбора древних актов, имея в виду, что

сотрудник комиссии Шевченко без всякого согласия Комиссии отлучился из Киева и по комиссии

не занимается, определила: исключить его из числа сотрудников комиссии, с прекращением

производившегося ему жалованья по 12 р. 50 коп. серебр[ом] в месяц.

Подписи: Председатель Н. Писарев, Член комиссии
В. Чехович, Член комиссии Ал. Ставровский,
Член комиссии А. Селин, Делопроизводитель комиссии Н. Иванишев

Т. Г. Шевченко в документах і матеріалах, с. 91.
Ухвала датована заднім числом 1 березня, справді оформлена пізніше, після арешту Шевченка.

* *

Спогад Новицького про арешт Шевченка

* *

Шевченко, перед своим арестом в 1847 году, состоял в качестве рисовальщика при киевской

«Временной комиссии для разбора древних актов», издававшей тогда местные «Древности»,
получая в год 150 р. жалования. После его ареста состоялось такое журнальное постановление

комиссии: «1847 марта 1 дня. Временная комиссия для разбора древних актов, имея в виду,
что сотрудник комиссии Шевченко без всякого согласия комиссии (sic) отлучился из Киева и

по комиссии не занимается, — определили: исключить его из числа комиссии с прекращением

производившегося ему жалования по 12 руб. 50 коп. серебр. в месяц».

Ив. Н[овицкии] 1, Об аресте Шевченко, «Киевская старина», 1882, март, стор. 608 — 609. 1

Новицький Іван Петрович (1844 — 1890), етнограф та історик; надрукував багато праць з історії,
археології, економіки та фольклору південно-західної частини тодішньої Російської імперії. Див.
також пояснення появи цієї ухвали: [1]М. Лєсков. Офіційне буфонство.

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/321129.html
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2.6.57 Довідка III відділу про Куліша. 5 квітня 1847 р. (2008-06-26 06:00)

1847 р. квітня 5. — ДОВІДКА III ВІДДІЛУ ПРО П. О. КУЛІША

О Пантелеймоне Кулише

Пантелеймон Кулиш воспитывался в Киевском университете, потом был учителем С.-
Петербургской 3-й гимназии и, наконец, преподавателем русского языка при С-Петербургском
университете. В исходе 1846 г., по распоряжению своего начальства, он отправился за границу

для изучения славянских наречий.
Прикосновенность его к делу о Славянском обществе заключается в следующем:
1. Между письмами, найденными у коллежского секретаря Гулака, оказались два письма к нему

от Кулиша. В одном из этих писем, советуя Гулаку переехать из Дерпта в С.-Петербург, Кулиш
присовокупил: «То, что вы можете сделать здесь, никогда не будет сделано в Дерпте. Здесь между
Москвою и Петербургом решаются два великие современные вопроса. Когда приедете сюда, то
сейчас увидите, как важно для Украины и для нас, друзей ваших, пребывание ваше в Петербурге.
Немцы холодны к тому, от чего у нас, русских, головы трещат и сердца разрываются. И зачем же

ехать в страну отвлеченных знаний, вместо того, чтобы спешить принять участие в водовороте

современной русской жизни? Многое, многое вы здесь узнаете, о чем писать не подобает». В

другом письме, продолжая убеждать Гулака переехать в С.-Петербург, Кулиш говорит: «Во мне

вы найдете здесь самого преданного вам человека и, соединивши свои силы, мы с вами приведем

в исполнение многое... Василий Михайлович [Белозерский] может быть также сюда переедет, а в
Дерпте, что вы найдете ему подобное».
2. Бывший студент Киевского университета Василий Белозерский, по-видимому один из

ревностнейших приверженцев Славянского общества, писал Гулаку: «Получаю от Кулиша часто

вопросы, на которые должен отвечать. Он старается исправить меня во многом и особенно

отвлечь от светского общества и приучить к уединению, потом, к точному исполнению своего

дела [...]. Я полагаю, что Пантелеймон Александрович Кулиш известил вас о том круге, в котором
он живет и для которого он составил христианские правила».
Гулак на предложенные ему по содержанию означенных писем вопросы отвечал, что он не

знает ни того, что разумел Кулиш под словами: «Между Москвою и Петербургом решаются

два великие современные вопроса, ни того, для какого круга и какие христианские правила он

составляет. Прочим же местам в упомянутых письмах Гулак давал благовидный смысл, объясняя,
что Кулиш советовал ему переехать в С.-Петербург потому, что здесь скорее можно приискать

себе место, и что Кулиш имел, вероятно, намерение привести здесь с ним в исполнение какое-
либо литературное предприятие».
Как из таковых объяснений Гулака ясно видно, что он не открывает существенной истины, а
между тем вышеприведенные письма наводят весьма сильное подозрение на Кулиша, то 22 марта
я сообщил министрам внутренних дел и финансов, a также наместнику Царства Польского о

сделании распоряжения, дабы Кулиш при возвращении его в Россию был немедленно задержан

на границе и со всеми бумагами и вещами его доставлен в С.-Петербург в сопровождении самого
благонадежного и верного чиновника и под строжайшим надзором.

Верно: г[енерал]-л[ейтенант] Дубельт

Помітка: На подлинном рукою генерал-адьютанта гр. Орлова написано карандашом:
«Высочайше повелено мне лично объясниться с г-ном Уваровым вообще о всем деле, но лично,
без бумаг».
Верно: г[енерал]-л[ейтенант] Дубельт

5 апреля 1847 г .

Ч. V, арк. 2 — 4. Засвідчена копія.

Кирило-Мефодіїське товариство. — К., 1990. — Т. 2. — С.12-13.
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2.6.58 Журнал слідства. 5 квітня 1847 р. (2008-06-26 18:00)

Апреля 5
Всеподданнейший доклад о Гулаке, с относящимися к оному приложениями, был препровождаем
к г-ну военному министру, который по прочтении возвратил сии бумаги.
Составлена для г-на шефа жандармов [1]записка о степени прикосновенности к делу о Славянском
обществе Кулиша.

[2]Журнал слідства

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/261906.html

2. http://litopys.org.ua/rizne/kmt05.htm

2.6.59 З донесення про арешт Шевченка. 6 квітня 1847 р. (2008-06-27 06:00)

№ 215. 1847 р., квітня 6. З донесення київського цивільного губернатора І. І. Фундуклея

начальникові III відділу О. Ф. Орлову про арешт і відправлення Т. Г. Шевченка до Петербурга

6 апреля 1847 года

№ 660

Секретно

В III отделение собственной его императорского величества канцелярии

В числе лиц, на которых, по полученному мною предписанию от г. киевского военного,
подольского и волынского генерал-губернатора, обращено было внимание, указан был художник

С.-Петербургской Академии Тарас Григорьев сын Шевченко. —
Художник этот при возвращении из Черниговской губернии был задержан вчерашнего числа у

въезда в город Киев и представлен прямо ко мне. Между бумагами его оказалась рукописная книга

с малороссийскими, собственного его сочинения стихами, — из коих многие возмутительного

и преступного содержания. Почему как эти, так и все прочие оказавшиеся у Шевченка стихи,
равно частную его переписку я почел обязанностию представить в III отделение собственной его
императорского величества канцелярии. Вместе с сим препровождается и художник Шевченко

под строгим караулом при одном полицейском офицере и одном рядовом жандарме.

Гражданский губернатор Фундуклей

ДМШ, А-52, спр. 81, ч. 6, арк 4, 4 зв. Оригінал.

Опубл.: Былое. — 1906. — № 8. — С. 5: Шевченко Т. Твори. — Т. 2. — С. 103; Новицький M.
Вказ. праця. — С. 87 — 88; Т. Г. Шевченко в документах і матеріалах. — С. 101; Тарас Шевченко.
Документи і матеріали. — С 38; Кирило-Мефодіївське товариство: У 3 т. — К., 1990. — Т. 2. —
С. 198.
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2.6.60 Опис паперів, знайдених у Шевченка. 6 квітня 1847 р. (2008-06-28 06:00)

№ 216. [1847 р., квітня 6]. Опис паперів, відібраних у Т. Шевченка при арешті в Києві

Описание бумагам художника Тараса Шевченка, препровожденным при отношении от 6-го апреля
1847 г. за №..,
1. Связка стихов, писем, разных бумаг на листов.
2. Книга писанных стихов под заглавием: «Три лита».
3. Маленький альбом со стихами и рисунками.

Гражданский губернатор Фундуклей

ДМШ, А-59, спр. 313, ч. 1, арк. 5. Оригінал.

Опубл.: Былое. — 1906. — № 8. — С. 5; Шевченко Т. Твори. — Т. 2. — С. 103; Новицький М.
Вказ. праця. — С. 88; Кирило-Мефодіївське товариство: У 3 т. — К., 1990. — Т. 2. — С. 198.

2.6.61 Журнал слідства. 6 квітня 1847 р. (2008-06-29 06:00)

Апреля 6
Генерал-адъютант Бибиков доставил донесение к нему киевского гражданского губернатора

Фундуклея и попечителя Киевского университета генерал-майора Траскина насчет осмотра бумаг
тех из лиц, прикосновенных к делу о Славянском обществе, которые находятся в Киеве.
Из сих лиц бывший студент Маркович выбыл из Киева и должен находиться в Переяславле; но
осмотрена была квартира его, в которой оказались бумаги, несколько сомнительные, почему в
Переяславль послан чиновник для арестования Марковича.
Адъюнкт Костомаров при обыске у него бумаг сам предъявил кольцо с надписью св. Кирилла

и Мефодия и сделанный им перевод одного места из революционного польского сочинения. В
двух письменных показаниях своих Костомаров объяснил, что кольцо им изобретено, но только

из уважения к памяти первых просветителей славян; что подобные кольца носили еще Гулак и

Навроцкий, что он, Костомаров, в обществе этих молодых людей, а также Посяденко и Марковича

иногда рассуждал и о славянстве, что, не ручаясь за других, он не замечал в этих беседах и

действиях никакого тайного общества и злоумышления, что упомянутый перевод из польского

сочинения он давал списать Гулаку, и в этом признает себя виновным. Между бумагами его

найдены некоторые, относящиеся до славянства. Посему Костомаров вместе с его бумагами и

отправлен в С.-П[етер]бург.
Еще забрано несколько бумаг у студента Посяденко, а у студента Тулуба не оказалось никаких.
Студент Андрузский выехал из Киева к родителям своим в г. Пирятин, а художник Шевченко не

возвращался в Киев.
От студента Петрова требовалось объяснение, не имеет ли он новых сведений о Славянском

обществе. Он показал, что сверх прежнего донесения его ему известно только то, что Маркович

и после того намерен был продолжать свои действия в духе означенного общества.
Генерал-майор Траскин при этом случае просит оправдать его перед министром народного

просвещения в том, что он по причине тайны настоящего дела не донес об означенных

распоряжениях.

[1]Журнал слідства

1. http://litopys.org.ua/rizne/kmt05.htm
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2.6.62 Із спогадів дружини Костомарова. Зустріч у Броварах (2008-06-30 06:00)

* *

Мой вотчим похлопотал о снабжении нас паспортами и подорожной; наши чемоданы скоро были

готовы, и мы — две матери и я, да Фома на козлах в роли лакея, — двинулись [из Киева] в путь
6-го апреля [1847 г.]. [...]
Достигли мы, наконец, этого [левого] берега; ямщик с Фомой привели в порядок упряжку, и мы

довольно скоро достигли первой почтовой станции — Бровары, так как путь к ней с недавнего

времени был шоссирован, во избежание странствования по сыпучим пескам, представлявшим
истинное мучение для ехавших по левому берегу Днепра.
У самого подъезда станции мы застали перекладную тележку, в которую торопливо впрягали

тройку лошадей. Возле телеги бродил, перекачиваясь, путник, сопровождаемый двумя

жандармами. Невольно мы в один голос воскликнули: «Еще один арестованный!» Татьяна

Петровна 1 прибавила: «Тарас Григорьевич Шевченко». По его «Кобзарю» я была уже с ним

знакома. Николай Иванович не раз читал мне наизусть поэтические произведения «Тараса», но
в лицо я его не знала и здесь увидела в первый и последний раз в жизни. Услыхал ли он отклик

Татьяны Петровны или узнал ее и Фому, но не прошло и минуты, как «Тарас» подошел к нашему

экипажу и со слезой, блеснувшей в его серых глазах, надломанным голосом проговорил: — Оце

ж бідна Миколина мати, а це, мабуть, його молодесенька дружинонька. Ой, лихо, лихо тяжке,
горенько матерям і дівчині. Произнеся такое выражение скорби, Тарас Григорьевич перецеловался
с нами. Жандармский офицер подошел и ласково попросил его проститься с нами и садиться в

повозку. «Тарас» успел только сказать нам, что лично о себе он не горюет, потому что он одинок,
«бобыль», а «Миколи мені жаль, бо в його є мати й дружинонька і він нічим не винен, хіба тим,
що зі мною побратався. Прости ж мене, матінько, і не кляни!» Он снова перецеловался с нами,
сел с жандармами в телегу, тройка курьерских лошадей подхватила с места вскачь, ямщик лихо

засвистал— и недолго нам пришлось видеть повозку с неуклюжей «фигурой «Тараса», поднявшего
высоко над своей головой шапку и махавшего ею в знак прощания с нами. Из воспоминаний А.
Л. Костомаровой. Автобиография Н. И. Костомарова под ред. В. Котельникова, стор. 51 —
52. 1 Костомарова Тетяна Петрівна (померла у 1875 р.) — мати історика М. І. Костомарова,
походженням з кріпаків. Познайомилася з Шевченком у 1846 р. і ставилася до нього з великою

любов’ю і співчуттям. Про неї Шевченко згадує в [1]щоденнику від 31 серпня 1857 р. та у вірші

[2]«Веселе сонечко ховалось».

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/57608.html

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev201.htm#kost

2.7 July

2.7.1 З донесення про арешт Шевченка. 7 квітня 1847 р. (2008-07-01 06:00)

№ 217. 1847 р., квітня 7. З донесення полковника корпусу жандармів Білоусова начальнику 4
округу корпусу жандармів П. Ф. Буксгевдену про арешт Т. Г. Шевченка й відправлення його до

III відділу

Секретно

Список с донесения полковника Белоусова г[осподину] начальнику 4 округа корпуса жандармов

от 7 апреля 1847 года за № 83.
[...] Художник Шевченко, при возвращении в Киев из Черниговской губернии, вчера был

остановлен на заставе и доставлен в квартиру г[осподина] гражданского губернатора, при нем

найдена тетрадь, самим им писанная, с возмутительными стихами. В стихах под названием

[1]«Сон» дерзко описывается высочайшая его императорского величества особа и государыня
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императрица.
С этой тетрадью и со всеми другими бумагами, Шевченко отправлен в III-е отделение

собственной его императорского величества канцелярии.
Шевченко уроженец Киевской губернии, из податного состояния, имеет лет за 30 от роду, обучался
живописи в императорской Академии художеств. В Киеве жительствовал постоянно с небольшим

год. Было предположено определить его учителем живописи в университете св. Владимира.
Стихотворения его на малороссийском языке, доставили ему большую известность [...]
О сем имею честь донести вашему сиятельству в дополнение записки моей № 78.

Верно: полков[ник] Белоусов

ДМШ, А-35, спр. 10, арк. 3 — 4. Копія.

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev128.htm

2.7.2 Президенти України та Азербайджану відкрили в Баку пам’ятник Тарасові
Шевченку (2008-07-01 12:00)

30.06.2008 18:04
Прес-служба Президента України Віктора Ющенка

http://www.president.gov.ua/news/10493.html

Президент України Віктор Ющенко та Президент Азербайджанської Республіки Ільхам

Алієв сьогодні в Баку взяли участь у церемонії урочистого відкриття пам’ятника
Тарасові Шевченку.

У своєму виступі на відкритті Віктор Ющенко подякував своєму азербайджанському

колезі за втілення домовленості про спорудження цього пам’ятника, яка була досягнута
рік тому, місцевій владі, яка сприяла його встановленню, та авторам цього проекту.

Він висловив переконання, що творчість Тараса Шевченка зрозуміла кожній нації. «Я
переконаний, що в образі Тараса Шевченка ми маємо генія, який прислужився всьому

людству. Шевченко сильний тим, що він оспівав ті цінності, які важливі для кожної

нації», - сказав Президент України.

Він оцінив цю подію як великий жест поваги до України і українсько-азербайджнських
відносин. «Це данина тим цінностям, які нас зближують», - сказав Глава держави.

За словами Ільхама Алієва, символізм цієї події є також в тому, що пам’ятник відкрито

в Баку на проспекті Свободи. «Україна і Азербайджан століттями боролися за свою

свободу. Сьогодні вони є незалежними», - зазначив І. Алієв. Він запевнив, що

азербайджанська сторона надає значної уваги розвитку відносин з Україною, і відкриття
пам’ятника Т. Шевченку засвідчує це. «Шевченко був великим сином і генієм

українського народу, великим художником. Його боротьба за свободу і вільну Україну
були невід’ємною частиною його творчості і життя», - сказав Президент Азербайджану,
додавши, що значна частина цих творів перекладена азербайджанською мовою.
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2.7.3 Журнал слідства. 7 квітня 1847 р. (2008-07-01 18:00)

Апреля 7
Государю императору благоугодно было повелеть, дабы шеф жандармов обо всем этом деле

лично, без всякой переписки, объяснился с гр. Уваровым.
По высочайшему повелению сообщено генерал-адъютанту Бибикову, дабы он приказал студента

Петрова, который первый донес о существовании Славянского общества, немедленно прислать в
С.-П[етер]бург в III отделение, не в виде арестанта.
Прапорщик фельдъегерского корпуса Федотов доставил в С.-П[етер]бург в III отделение из

м[естечка] Красного, что близ Тульчина, Азовского пехотного полка поручика Бушена.
Об этом всеподданнейше доложено государю императору как равно и о том, что к рассмотрению

привезенных с ним бумаг и вещей тотчас приступлено.
Его величество повелел: «Ежели что важное будет открыто, прислать к его величеству сего же

числа».
По осмотре бумаг Бушена оказалось, что оные состоят из множества писем, наиболее от

родителей, братьев и сестер его, а самая меньшая часть от офицеров-сослуживцев. Первые

описывают одни домашние дела, последние извещали его о перемещении и наградах сослуживцев,
о театрах, балах и подобных предметах. У Бушена все письма расположены по годам, и обращено
было особенное внимание на 1846 г., то есть на тот год, когда Бушен находился в Полтаве; ко
письма и этого года точно такого же содержания, как прочих лет, и не заключают в себе ничего

особенного. В одном только письме, от брата его Алексея, просят его о присылке книги «Leo mem-
oires dún maĉtra dármej» 7. Книга сия запрещенная. В прочих бумагах Бушена находятся списанные

им разные стихотворения Пушкина, Лермонтова, Козлова, Бенедиктова и других писателей; также
история русской литературы, лекции о словесности, выписки из церковной истории и разных

исторических сочинений. Книги его состоят из стихотворений, романов, учебных руководств и

духовного содержания, как-то: молитвенники, «О подражании Христу» и проч[ее]. Между вещами

его не оказалось ни кольца, ни образа св. Кирилла и Мефодия. Вообще в бумагах и вещах Бушена
нет ничего ни запрещенного, ни сомнительного. Даже нигде не упоминается об именах Гулака,
Белозерского, Навроцкого и ни об одном из тех лиц, кои значатся в деле о Славянском обществе.
Об этом доложено государю императору. [1]Журнал слідства
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1. http://litopys.org.ua/rizne/kmt05.htm

2.7.4 Спогад Костомарова (2008-07-02 06:00)

* *

Не знаем, оставался ли Шевченко сколько-нибудь времени в Киеве, или тотчас с парома был

повезен в Петербург 1. Но видевшие его на дороге от Киева до Петербурга, куда он следовал под
наблюдением полицейского чиновника, говорили, что он был чрезвычайно весел, беспрестанно
шутил, хохотал, пел песни и так вообще держал себя, что на одной станции смотритель, записывая
подорожную, в которой значился чиновник с арестованным лицом, заметил, что трудно узнать

по виду, кто из едущих арестован, а кто везет арестованного. Во все время производства

следствия Тарас Григорьевич был неизмен, но бодр, казался спокойным и даже веселым. [1]Н. И.
Костомаров, Письмо к изд.-редактору «Русской старины» М. И. Семевскому, «Русская старина»,
1880, т. XXVII, стор. 600—601. 1 Шевченко був заарештований 5 квітня 1847 р. на березі Дніпра
в Києві, коли він повертався з Чернігівщини, і на другий день (6 квітня) спішно відправлений у

Петербург по маршруту Київ — Броварі — Козелець — Красне — Чернігів — Седнів — Чечерськ

— Могильов — Орша — Вітебськ — Великі Луки — Гатчина — Петербург. Доставили поета в

Петербург до 17 квітня.

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/ocherk.htm#pismo

2.7.5 Рапорт про арешт Шевченка. 8 квітня 1847 р. (2008-07-03 06:00)

№ 218. 1847 р., квітня 8. Рапорт чернігівського цивільного губернатора Л. I. Гессе

чернігівському, полтавському і харківському генерал-губернатору М. А. Долгорукову про те, що
Т. Г. Шевченка не розшукано на Чернігівщині, заарештовано в Києві і відправлено до Петербурга

8 апреля 1847 г.
№ 381

О распоряжениях к арестованию дворянина Белозерского и художника Шевченку

Секретно

Его сиятельству черниговскому, полтавскому и харьковскому генерал-губернатору господину

генерал-адъютанту, генералу от кавалерии и кавалеру князю Николаю Андреевичу Долгорукову

Черниговского гражданского губернатора

Рапорт

Начальник Полтавской губернии 5 числа сего апреля передал мне к исполнению отзыв шефа

корпуса жандармов господина генерал-адъютанта графа Орлова, к вашему сиятельству, об

арестовании по высочайшему повелению, дворянина Василия Михайлова сына Белозерского и

художника С.-Петербургской академии Тараса Григорьева Шевченку, и о доставлении их со

всеми бумагами, какие при них найдены будут, в С.-Петербург в III отделение собственной его

императорского величества канцелярии.
По известности мне, что означенные лица находились: Белозерский в Борзенском уезде и

Шевченко в Черниговском уезде, в доме князя Кекуатова, где последний занимался списыванием
портретов, я в то же время командировал двух чиновников особых при мне поручений: Васильева
в Борзненский уезд и Семенюту в дом князя Кекуатова, предписав им взять помянутых лиц

и доставить вместе с бумагами, какие при них окажутся, в III отделение собственной его

императорского величества канцелярии.
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Из числа посланных чиновников, Семенюта, возвратясь того же числа в Чернигов, донес мне,
что Шевченко 4 числа апреля уехал в г. Киев. Вследствие чего я, не теряя времени, тот час

же командировал чиновника Семенюту по пути, по которому отправился Шевченко, снабдив его,
Семенюту, отзывом к г[осподину] киевскому гражданскому губернатору, относительно содействия
к арестованию Шевченка.
После чиновник особых поручений Семенюта, возвратясь из Киева, представил мне отзыв

Киевского гражданского губернатора за № 659, что Шевченко взят уже в Киеве и отправлен в

С.-Петербург при чиновнике его, киевского губернатора.
Между тем, 6 числа апреля, чиновник особых при мне поручений Васильев, возвратясь из

Борзненского уезда представил мне донесение его и томашнего земского исправника, что

дворянин Василий Белозерский, вместе с сестрою его и мужем ея Пантелеймоном Кулишом,
еще 20 февраля выехали из Барзенского уезда, в г. Варшаву, куда мать Белозерского адресует

ему письма, подписывая на имя другого ея сына, поручика гусарского его величества короля

Нидерландского полка Полетая Михайловича Белозерского, находящегося в Варшаве, для

излечения болезни; почему я, того же 6 числа, уведомил об этом с эстафетою г[осподина]
варшавского военного генерал-губернатора с описанием его, Белозерского, примет и просил его

сделать распоряжение об арестовании Белозерского и о поступлении с ним и с бумагами, какие у
него будут отысканы, согласно изъясненному высочайшему повелению.
О чем вашему сиятельству имею честь почтительнейше донести, докладывая при том, что на

случай возвращения г[осподина] Белозерского в Борзенский уезд, то об арестовании его сделано

мною секретное распоряжение. Равно донесено о всем вышеписанном шефу корпуса жандармов

генерал-адъютанту графу Орлову.

Гражданский губернатор Гессе

ДМШ, А-14, спр. 187/10, арк. 14 — 15 зв. Оригінал.
На документі резолюція: «приобщить к делу» та написи: «№ 134»; «22 мая 1847».

2.7.6 Журнал слідства. 8 квітня 1847 р. (2008-07-03 18:00)

Апреля 8
Генерал-адъютанту Бибикову объявлено высочайшее повеление, чтобы при допросах лиц,
прикосновенных к делу о Славянском обществе, присутствовал действительный статский советник
Писарев.
Генерал-адъютанту кн. Долгорукову сообщено высочайшее повеление об отправлении

благонадежного чиновника в Пирятин для осмотра бумаг и вещей студента Андрузского, и если

в оных окажется что-либо наводящее сомнение, то отправить его с означенными бумагами

и вещами в С.-Петербург, в III отделение С. е. и. в. канцелярии в сопровождении

благонадежнейшего и верного чиновника под самым строгим надзором.
Составлена опись бумагам и книгам поручика Бушена, содержание коих объявлено в докладной

записке 7 апреля. Опись сия приобщена к делу.
Предложены были Бушену следующие вопросы:
1. Каким образом в 1846 г., находясь в Полтаве, Вы познакомились с бывшим студентом

Киевского университета Белозерским?
2. Не открывал ли он Вам каких-либо мыслей и намерений о соединении всех славянских племен,
о восстановлении самостоятельности Малороссии; о составленном по этому случаю тайном

обществе и вообще о политических замыслах, и ежели открывал, то подробно объясните все его
разговоры по означенным предметам, и не были ли Вы сами увлечены в его замыслы?
3. Почему Белозерский в одном из своих писем объяснял, что Вы в несколько свиданий довольно

с ним сблизились; что он слышал от Вас дельные мысли, высказанные со скромностью человека,
который только начинает учиться, что Вы были у него перед выездом и прощались так, как будто

1332



непременно когда-нибудь увидитесь и доскажете то, чего не высказали вполне, что Вы обещали

серьезнее заниматься в Петербурге, чем в Полтаве, хотя у Вас и там даже была библиотека, что
от Вас можно ожидать, что со временем Вы, несмотря на разного рода искушения, переведете
слова в дело, тогда как большая часть ограничивается только словами.

[1]Журнал слідства

1. http://litopys.org.ua/rizne/kmt05.htm

2.7.7 Спогад письменника Шигаріна (2008-07-04 06:00)

* *

Я тоже жил в это время [в 1847 г.] в Киеве и хорошо помню, - что стихи Шевченко читались

в многих кружках, в особенности кровными малороссами и студентами разных национальностей,
с особенным увлечением. Некоторые тогда учились малорусскому языку собственно для того,
чтобы в состоянии быть читать и понимать Шевченку. Кроме напечатанной книжки, ходили по

рукам рукописные тетрадки, которые списывались почитателями Шевченко наперерыв друг перед

другом. Я и сам провел не один вечер над перепискою стихов для себя и для своих знакомых,
которым высылал тетрадки в провинцию. Помню, как арестованы были Шевченко, Костомаров
и некоторые другие, как об этом говорили постоянно и везде, но шопотом, и как после одного

вечера у товарища, где проговорили всю ночь об интересной и таинственной истории ареста

и поводов к нему, я попал в пренеприятную историю, и меня, раба божего, на следующее

утро потащили к тогдашнему киевскому генерал-губернатору, суровому Дмитрию Гавриловичу

Бибикову 1, в канцелярии которого я числился. [...] Какою известностью и сочувствием еще

в 40-х годах пользовался Шевченко в Малороссии, можно видеть из следующего рассказа г.
Г-ы. Во время одной из своих поездок в Полтавскую губернию по пути Шевченко заехал к

одному помещику. Обрадованный хозяин дома угостил прежде на славу своего гостя, а потом

предложил вместе с ним поехать к соседу. Тут съехалось много окрестных помещиков, попировали
и отправились еще к одному соседу. По дороге общество еще прибавилось, и стали целой большой
компанией ездить из дома в дом. Возили с собой кобзарей, музыку, и пошли беспрерывные

угощения, попойки, балы... В одном доме случилась презабавная история. Хозяйка, богатая

помещица, была восьмидесятилетней старухой, а по обычаю при открытии бала ей как хозяйке

следовало первой проплясать с самым именитым гостем, конечно с Шевченком. Старушка,
конечно, отказывалась, оправдываясь своими летами, но Шевченко, увидев в этом барскую спесь,
вломался в амбицию и потребовал во что бы то ни стало, чтобы старая пани проплясала козачка.
Напрасно просила сама старушка, напрасно родные ее убеждали, что бабусеньке не то что плясать,
но двинуться трудно, а подкутивший Шевченко и знать ничего не хотел и грозил, что совсем

оставит веселую компанию и тем расстроит ее, ежели старая будет продолжать чваниться и не

пойдет в присюды. Долго просили его, умоляли и наконец он пошел на сделку и согласился

на уступку: решено было, что он пустится трепака, а старуха визави его в кресле, но, однако ж,
позируя, будет притопывать под такт ножкой. И притопывала бедная старушенция, чем Шевченко

остался вполне удовлетворенным. Н. Д. Шигарин 2, Воспоминание киевлян о Шевченке и

его времени, «Библиотека западной полосы России», т. II, К., 1881, стор. 13. [Див. [1]повний
текст] 1 Бібіков Дмитро Гаврилович (1792 — 1870) — київський генерал-губернатор (з 1837 р.),
в 1852 — 1855 рр. міністр внутрішніх справ. За розпорядженням Бібікова проводились арешти

учасників Кирило-Мефодіївськог товариства. В поемі [2]«Юродивий» Шевченко гостро критикує

гнобительську діяльність Бібікова на Україні. 2 Шигарін Н. Д. — письменник, автор п’єси «На
берегу Днепра», видавець журналів «Библиотека западной полосы России» (1879 — 1880 рр.) і

«Западная Россия» (1881 р.), що виходили неперіодично окремими томами в Петербурзі і Києві.

1. http://izbornyk.org.ua/shevchenko/vosp38.htm

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev2110.htm
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2.7.8 Журнал слідства. 9 квітня 1847 р. (2008-07-04 18:00)

Апреля 9
Поручик Бушен составил ответы, в которых уверяет, что решительно не постигает, что могло

дать повод Белозерскому представить об нем такое неправильное понятие! Что ни к какому

обществу он не принадлежит и ни о каком обществе не знает.
Писано успокоительное письмо к отцу Бушена генерал-лейтенанту Бушену.
9 апреля в 10 часов вечера доставлен из Варшавы в III отделение Кулиш.
Сейчас приступлено к обзору его бумаг. По рассмотрению части оным оказалось:
1. Рукопись, писанная рукой Белозерского, [1]«Закон божий» на малороссийском наречии — это

вполне та самая рукопись, которой два экземпляра найдены у Гулака.
2. Записка руки Кулиша, в которой исчислено, сколько экземпляров и к кому послано книг под

названием [2]«Летопись Самовидца о войнах Хмельницкого» и «Украинские предания».
Здесь же находится счет [3]«деньгам для добрых дел», что возрождает мысль, не было ли у них

кассы общества.
3. Рисунок, изображающий голову малороссиянина, отрубленную саблей и терзаемую орлом, а
вверху рождающаяся луна.
На этом кончился разбор в ночь с 9 на 10 апреля. Между бумагами и письмами Кулиша есть много

таких, которые с первого взгляда заключают в себе намеки и выражения весьма подозрительные,
требующие внимательного и продолжительного рассмотрения.

[4]Журнал слідства

1. http://litopys.org.ua/rizne/kmt02.htm

2. http://litopys.org.ua/samovyd/sam.htm

3. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/256753.html

4. http://litopys.org.ua/rizne/kmt05.htm

2.7.9 Із свідчень Навроцького на допиті. 10 квітня 1847 р. (2008-07-05 06:00)

№ 219. [1847 р., квітня 10]. Із свідчень О. О. Навроцького на допиті в III відділі

[1]
О. О. Навроцький

1334

http://litopys.org.ua/rizne/kmt02.htm
http://litopys.org.ua/samovyd/sam.htm
http://community.livejournal.com/ua_kobzar/256753.html
http://litopys.org.ua/rizne/kmt05.htm


Вопросы, предложенные бывшему студенту Навроцкому

Вопросы Ответы

[...] 4. Действительно ли, что вы сами в Киеве в собраниях у Гулака

разделяли преступные разговоры товарищей ваших; точно ли Гулак читал

при вас рукопись под названием: [2]«Закон Божий». Правда ли, что вы

жаловались на недостаток материальных средств к скорейшему

распространению идей означенной рукописи, действительно ли вы читали в

том же собрании у Гулака стихотворения Шевченко [3]«Сон» и другие,
исполненные противозаконных мыслей; давали ли вы студенту Петрову

собственную вашу рукопись «о Гайдамаках» и говорили ли, что находите

эту рукопись весьма полезною для распространения между жителями

Малороссии прежнего воинственного и свободного духа. 4. Я не знаю,
какие преступные разговоры я мог разделять и с какими товарищами моими

в собраниях у Гулака? Я не слышал, чтобы Гулак читал при мне рукопись

под названием [4]«Закон Божий», и я не жаловался ни на какой

недостаток материальных средств. Сочинение Шевченко [5]«Сон» я не

читал и не знаю, что это за сочинение. Студенту Петрову рукопись мою о

«Гайдамаках» я действительно дал; но не говорил, что нахожу эту

рукопись полезною для распространения между жителями Малороссии

воинственного и свободного духа. А говоря с ним о поэзии

малороссийской, я сказал, что это произведение, по языку и

гомерическим описаниям, может стать на равне с 6-ою песнею Гомеровой

Илиады [...]

Подписал: студент Александр Александров сын Навроцкий
Верно: старший чиновник Попов

ДМШ, А-59, спр. 313, ч. 1, арк. 201 зв., 202. Копія.

1. http://picasaweb.google.com.ua/litopys/invaWB?feat=embedwebsite#5339469857938228706

2. http://litopys.org.ua/rizne/kmt02.htm

3. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev128.htm

4. http://litopys.org.ua/rizne/kmt02.htm

5. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev128.htm

2.7.10 З віршів Г. Андрузького, долучених до матеріалів слідства (2008-07-06 06:00)

УКРАЇНА

Ой, як прийшла зима, московськая сила,
Та занедужала Україна мила;
Трусить її, стогне, славу посилає:
Йди, дитятко миле, чи не привітають?
Слава журилась: «Куди ж піти, нененько?
До панства? У панства москалик, серденько
До козаків лихих? В шинку прогуляють,
А чи до громади? Пани заганяють!
Ой, лихо їй тяжке! День і ніч голосить,
У милого бога собі волі просить;
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А волі немає? Де ж би нам подітися?
Підти б на могили? Та москаль озлиться,
Славоньку затопче, розкида могили!
Ходім же до церкови! Спаси, боже милий!
А коли вже гинуть, хай же в тебе згину,
У твоєї слави під хрестом спочину!

ІЗ-ЗА МОГИЛИ

Там є серце — денно, нічно
Мене споминає!
Там є друге — на могилі

Квіточки сажає!
А діточки! До матусі
їх у гості водять,
їх ненька меж хрестами.
Сиріточки ходять,
І моляться, і хрестяться,
Й за ручки беруться:
«Здраствуй, мамо!» та до неба
Від слізок сміються!
А та, котра їх, як мати,
Мусить доглядати,
Що хто думає, гадає —
Господь зверху знає!
А ті, що в чужому краю,
Далеко до милих,
От хотіло б поплакать

На моїй могилі!
Не плачтеся, небожата,
Я ж бо ваша мати!
Жду вас, жду вас! Боже милий,
Дай скорійш обняти!

* *

По сім боці і по тім боці

Все б то Україна;
Та вже сяє Вкраїнонька

Мені, мов чужина!
Ні рідонькі — головоньці

Ніде прихилитись,
Ні дружини — думоньками

Ні с ким поділитись!
Мови рідної не чути,
Свій край зневажають,
Інше небо, іншу землю
Зрадники благають!
І котре серце помеж ними

Вкраїну вважає,
І суд того цурається

Й церква не приймає;
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Рідний батько одхреститься,
Й мати откаснеться,
За для того нещасного

Й лихо не сміється!
Із-за панства треклятого
Край свій запродали,
Вкраїноньку вкраїнята

В труну покладали!
Кажуть мені: чого плачу,
Жалібно співаю?
Бо нічого веселого

На світі не знаю!
Чи до сміху, як до серця
Крівця приливає?
Чи до сміху дитиноньці,
Як мати вмирає?

* *

Кобзар на могилі на руку схилився,
На зірочки ясні кобзар задивився:
«Що там на тих зірках, що високо сяють,
Чиї там нещасливці такії вітають?
Та не один в світі блука сиротина,
Та й не одна в світі стогне Україна!
Що ж і сиротина, хоч трохи ма долі,
Усяка Вкраїна, хоч трохи ма волі;
А наша без волі, без долі, без сили,
Тільки є у неї, що чорні могили!
Вкраїно! З тобою і я спарувався!
Без долі на світі я зжалкувався!
Мені ще на небі хоч зірочка сяє;
А що ж тобі, ненько, долю обіцяє!
Мені ще аби хто подасть христа ради,
А де ж тобі, неню, шукати поради?
Не жаль мені жисті, не довелось жити;
За що ж і тобі то славну жисть губити,
Віковічну лаву, та волю святую,
Високую волю, козацькую тую,
То придбав Богданко! Подай руку, ненько,
Ходім! Ми ще знайдем щиреє серденько,
Ще засміємось до свого загину.
Не всі ще забули святу Україну!

[ПРОЩАНИЕ С РОДИНОЙ]
Мне тяжело сказать: Прощай,
И мне хотелось бы проститься,
Увижу ль снова милый край?
Кто знает, что еще случится?
Я завещаю вам, друзья:
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Не забывать могил родных;
Молясь на них, молясь за них,
Вы молитесь и за себя!
И как войдете в храм святой,
С мольбой поставте свечку богу,
Пусть он любовью всеблагой

Напутствует мою дорогу!
И если, боже сохрани,
Мои сосчитаны уж дни:
Не убивайтеся за мной,—
Сойдемся в родине иной!
Мне с вами жизнь не жизнь, а рай!
Я живо помню дни былые:
Когда ж опять в места родные?
Бог весть! О, родина, прощай!

ЗОСТАТНІЙ ЗАПОРОЖЕЦЬ

Над Дніпром, над широким, орел літає,
Весь мир оглядає, та хвилі питає:
— А де ж брати запорожці? Задумались хвилі:
— Спитай вітра. Він по світу далеко гуляє.
Летить орел під хмарами, вітер наганяє:
— А де брати запорожці? — Спитай у могил!
Пройшло то урем’я великеє! Згинули
І тії великії люди. Про них
Ще розказують старці і пісня

Нагадує. Та вже їх немає.
Вони в сирій землі і не подадуть

Нам голосу. Правда, кажуть
кобзарики, що хтось у могилах,
Як стемніє, співа. А що і хто —
Господь знає. Т може душі їх

Навідуються, так як те

Побачуть, що — діється, сумно,
Сумно заспівають і полетять

Високо, далеко, щоб не бачити,
Як милий край гине.
Ангел пита: чого плачете?
Ніхто й самий ангел не

Розуміє того горя, що чоловік знає.
Не зна, як важко бачити,
Що гине той край,
Де родився, жив, за которий
Рад душу б отдати.
Може і тепер тії святії

Лицарськії душі межи нами

витають!..
Помоліться за них, вони нашу
Вкраїну єднали.
Іде козак по полю,
Клине свою недолю.
І кінь голову схилив,
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І кінь зажурився.
— Не журися коню мій,
Бо їдемо в гості.
Там поллється вражеська кров,
Ляжуть вражеські кості.
Або, може, там і нас

Лихо піджидає.
Хто ж, конику, мене
Тоді поховає?
Будуть люди в поле йти

І на нас дивитись,
І за душі козацькі

Господумолитись.
Буде ворог Україну

Нашу руйнувати,
Буде вона звати нас,
Та як тоді встати.

* *

Дивіться, Вкраїна сміється,
Аж ворогу сміх отой нудить!
Стривайте, вам так не минеться,
Той сміх орлів хижих розбудить!

Не будем ходить на могили,
Не будуть глумить наші милі,
Тоді на могилах геть-геть край дороги
Заплачуть вороги!

1847 р. квітня 12.— ВИКЛАД ЗМІСТУ ПАПЕРІВ Г. Л. АНДРУЗЬКОГО, ЗРОБЛЕНИЙ У

III ВІДДІЛІ

О бумагах студента Андрузского

1. Два проекта, составленные самим Андрузским: «О достижении возможной степени равенства

и свободы, преимущественно в словянских землях». В одних и тех же проектах Андрузский

полагал сначала оставить в России самодержавное правление и ограничить государя только

законами, им же издаваемыми; потом ограничить государя представительными властями

(депутатами), допущением оппозиционных журналов и проч[ее], а наконец находил, что лучше

ввести республиканское правление.
Относительно народных сословий, он полагал сначала уничтожить дворянство и оставить

только производительные классы: купечество, цехи и земледельцев, прибавив к ним еще

духовенство. Потом, не уничтожая дворянства, определить точные права дворян и принять

меры к постепенному выкупу крестьян из крепостного состояния. Нижним чинам он назначает

10-летний срок службы, а потом они должны быть по 5 лет дома и по одному лету в лагере, до
конца 20 лет службы.
В таком роде написаны проекты Андрузского: без системы, без твердых убеждений. Сначала

говорит одно, а там другое, и везде сам себе противоречит. На вопрос: от чего это произошло?
Андрузский отвечал, что он старался составить лучшее, по его понятиям, государственное
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постановление и записывал в тетрадь свою все, что ему приходило в голову.
2. Стихотворения самого Андрузского большею частию на малороссийском наречии и только

немногие на русском языке. Некоторые из них исполнены вольных мыслей. Например, в одном
(«Україна») он описывает мнимые бедствия Малороссии; в другом («Горелка») рассказывает, что
русские пригласили к себе малороссиян как братьев, но надели на них оковы; в третьем (без
названия) угрожает утеснителям народным восстанием и гибелью их; в четвертом («Воззвание»)
описывает Малороссию под игом польского и русского правления, просит родителей благословить
его на войну и вызывает казаков к восстанию.
3. Письма от родителей, братьев, сестер и других родственников, не заключающие в себе ничего
сомнительного.
У Андрузского не оказалось ни кольца, ни образа во имя св. Кирилла и Мефодия.

12 апреля 1847 г.

Помітка О. Ф. Орлова: Привезен вчерашнего числа в исходе шестого часа вечером.

Ч. VIII, арк. 81 — 83. Оригінал.

З допиту Андрузького

* *

[...] В Киеве славянское общество имеет две главы: Костомарова и Шевченку, из которых

первый принадлежит к умеренной партии, а второй к неумеренным; что главное правило

Шевченки: «кто предан государю — тот-подлец, а кто либерал, тот благородный человек» [...]

З допиту Андрузького 12 квітня 1847 р. в III відділі. М. Новицький, Шевченко в процесі

1847 р. і Шевченкові папери, «Україна», 1925, кн. 1 — 2, стор. 53.

1 Андрузький Георгій Львович (народився у 1827 р.) — студент Київського університету,
притягався в справі Кирило-Мефодіївськог товариства. Свідчення Андрузького під час слідства

було для III відділу головним матеріалом для обвинувачення інших членів товариства, особливо
Шевченка. Рішенням слідчої комісії Андрузького переведено до Казанського університету, після
закінчення якого він був посланий на роботу в Петрозаводськ.

2.7.11 Виклад змісту поеми Кавказ для Третього відділу (2008-07-07 06:00)

1847 р. квітня, не раніше 10 — ВИКЛАД ЗМІСТУ ПОЕМИ Т. Г. ШЕВЧЕНКА [1]«КАВКАЗ»,
ЗРОБЛЕНИЙ У III ВІДДІЛУ ІЗ СПИСКА, ВИЛУЧЕНОГО У В. М. БІЛОЗЕРСЬКОГО

Извлечение

За горами — горы, облитые кровью. Там орел разбивает сердце Прометея, но живой крови не

выпьет. Душа и воля наша не умирают, божие дела не нам судить; нам остается плакать, а между
тем текут кровавые реки. — Там много легло костьми, а крови и слез разлилось море. Слава

собакам и псарям и нашим царям и вам слава, горы и рыцари: бейтесь, вы победите; вам помогает

бог, за вас сила, воля и святая правда.
Чурак и сакля — все твое, не выпрошенное, и не данное; тебя не поведут в оковах; а мы... народ
ученый, все в золоте и нагие, мы христиане, все у нас есть — только твоя сакля глаза колет;
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зачем стоит она, не нами данная? Зачем ваш же чурек не брошен вам, как собакам? Зачем вы не

платите дани за солнечн[ый] свет?
Если бы вы подружились с нами— научились бы многому: одна Сибирь у нас бесконечна, а народу,
тюрем, — нечего и говорить. На всех языках молчат, ибо благоденствуют. У нас и в библии какой-
то царь-пастух взял чужую жену, а мужа убил — и теперь на небе, вот какие у нас на небе!..
Научитеся вы, непросвещенные Христом. Мы краденное не перекупаем, но крещенных людей

проигрываем в карты — по закону, или дерем с них кожу, или помолясь о пролитии крови

ближнего, приносим в дар украденный покров... Мы всему научим вас, только дайтесь нам в руки,
научим тюрьмы строить, оковы делать и наносить и плесть кнуты... дайте только последние свои
горы.. море и поле уже наши!
И тебя загнали, мой единый друг, Яков; не за Украйну довелось тебе пролить чистую кровь, но
за палача ее; довелось запить московский яд из московской чаши. Носись над Украйною, стереги
разрытые могилы, плачь с казаками и ожидай меня в степи из неволи.
А между тем, пускай мои думы и горе растут и говорят с ветром.
Ветер принесет их из Украйны с росою к тебе, и ты разгадаешь могилы, степи, горы 21. Прим.
док.: Чурек — хлеб, сакля — дом у народов кавказских. Ч. IV. арк. 39 — 40. Оригінал. Кирило-
Мефодіївське товариство: У 3 т. — К.: Наук. думка. 1990. — Т. 1. — С. 388. 21 На арк. 41 — 63
твори Т. Г. Шевченка, переписані В. М. Білозерським: «Гоголю», «Розрита могила», [2]«Сон»,
«Холодний яр», «І мертвим, і живим...», «Як умру, то поховайте», на арк. 64 помітка: Бумаги

Белозерского на 93 писанных листах 1 — [...] 6 экземпляров.

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev139.htm

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev128.htm

2.7.12 Журнал слідства. 10-11 квітня 1847 р. (2008-07-07 18:00)

Апреля 10
Фельдмаршалу кн. Варшавскому сообщено высочайшее повеление о доставлении в С.-Петербург
Белозерского.
К нему же препровождено письмо, которое Кулиш писал к своей жене.
Окончено рассмотрение бумаг Кулиша и Белозерского 8 и составлена из них подробная выписка.
Сверх объясненных в журнале 9 апреля рукописи под названием [1]«Закон божий», записки о

рассылке к разным лицам книг, содержание которых относится до Малороссии и о каких-то
«деньгах для добрых дел», наводящих сомнение, не имеет ли Славянское общество кассы и

рисунка, изображающего голову малороссиянина с сидящим на ней орлом и саблею под нею,
— в бумагах Кулиша и Белозерского найдено еще много других, доказывающих несомненно, что
лица сии принадлежат к одним из ревностнейших последователей идей славянизма. Особенное

внимание обращает на себя рукопись Белозерского в виде рассуждения, в котором доказывается,
что народы, по завету спасителя, должны быть свободными и если некоторые находятся под

властью государей, то это неестественное состояние. Применяя мысли сии к славянским

племенам, сочинитель продолжает, что они должны стараться освободить себя из этого

положения и соединиться в общество. Здесь изложены и правила для действий того же смысла, как
правила Славянского общества, только распространенные и усиленные ложными рассуждениями.
Главным средством, по мнению сочинителя, должно быть распространение образованности в

народе, и еще предлагает он склонять к соучастию женщин, которые, как матери, могут

иметь самое сильное влияние на детей своих. Вообще эта рукопись или послужила основанием

устава Славянского общества, или есть истолкование этого устава. Еще замечательно, что эта

рукопись черновая, следовательно, не перебелена с другой, а сочинение того, кто писал ее,
— Белозерского. Принимая же во внимание, что в письме Марковича, найденном у Гулака,
Белозерский назван «путеводной звездой к Вифлеему», рождается вопрос: не он ли есть зачинщик
или один из главнейших действователей общества? Далее найден проект просьбы к правительству

о дозволении учредить в Малороссии на счет пожертвований училища, преимущественно для

казачьих сыновей, дабы преподавать им начальные науки и разливать между ними образование,
сообразное низшему классу народа. Хотя эта просьба изложена в благовидных выражениях,
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но в ней проявляется та же скрытая мысль, что распространение просвещения есть средство

возбудить народ к мыслям о свободе. Между бумагами Кулиша и Белозерского оказалась и та

статья о гайдамаках, которою, по донесению студента Петрова, члены Славянского общества

надеялись возбудить в малороссиянах прежний воинственный свободный дух, а также несколько
стихотворений на малороссийском наречии, сочиненных, как должно полагать, художником

Шевченкою; в них говорится о страданиях, о пролитой крови, цепях, кнуте, о Сибири и проч[ее],
они исполнены ненавистью к правительству и, вероятно, сочинены с тою же целью — посеевать

неудовольствие к властям в народе. Несколько записок Кулиша о панславизме и возрождении

народности, большей частью выписанных из сочинений бывшего профессора славянских наречий

в Париже Cyprien Робера; в них развивается идея о сродстве славянских племен о соединении

их в одно целое и средствах к этому соединению. Из одного же листка, писанного Кулишом,
виден путь, по которому молодые люди дошли до идеи о славянстве. Сначала они, предаваясь
ученым и историческим изысканиям, остановились на мысли возобновлять и поддерживать

все народное и древнее, а потом, более и более углубляясь в эту мысль, уже начали считать

священными и достойными подражания одни старые обычаи и, наконец, присоединили к этому

предположения политические, видя из истории древнюю вольницу некоторых славянских племен

и не имея столько практических сведений в управлении народами, чтобы судить, до каких

бедствий вольница может довести народы. Вероятно, этим-то путем Гулак, Кулиш, Белозерский
и другие молодые люди от ученых трудов перешли к политическим злоумышлениям. Еще

отдельно от прочих письмо Вернадского с эфиопскими буквами. Хотя он сообщал эти буквы

для сравнения с глаголитскою азбукою и хотя доселе не замечено, чтобы члены Славянского

общества употребляли иероглифические письмена, но означенное письмо принято во внимание

на тот случай, если впоследствии откроются бумаги, писанные символическими знаками. Из

бумаг Кулиша и Белозерского еще делаются известными несколько новых имен по Славянскому

обществу: чиновник канцелярии киевского военного губернатора Ригельман, ревностно следящий
за успехами славянства, учитель Подольской гимназии Чуйкевич, Максимович, Бодянский и

другие. Хотя в письмах их везде проявляется главная идея — любовь к славянству, и особенно к
Малороссии, но трудно решить, все ли означенные лица участвуют в политических злоумышлениях
или некоторые из них только разделяют ученые труды славянофилов. В этих письмах несколько

раз упоминается как подающий надежды тот дворянин Чижов, который находится за границею

и о задержании которого при возвращении его в Россию уже сделано распоряжение. Что же

касается до Кулиша, то не одни большие бумаги и письма, но даже краткие заметки, где он

обозначал адреса или предметы для памяти, показывают, что он предан идее славянизма и

находился в связях с людьми неблагонамеренными. Замечая, с кем надобно ему повидаться

за границею, он отметил между другими Федора Чижова и в Париже известного польского

выходца Мицкевича. Даже свою жену он любит особенно за то, что она по рождению и образу

мыслей вполне малороссиянка и знает наизусть стихи Шевченки. Наконец, в напечатанной книге
Кулиша под заглавием «Повесть об Украине», пропущенной цензором Куторгою, находится много
мест, показывающих, что он желал бы видеть другой порядок вещей в государстве. Описывая

с восторгом дух древнего казачества, песни малороссийские, в которых выражается любовь к

вольности, он старается показать, что этот дух не простыл и доселе таится в малороссиянах;
изображает распоряжения Петра Великого и преемников его, вводивших благоустройство в

Украине, в виде страшных угнетений и подавления прав свободы. Замечательно еще, что на

заглавном листе этой книги напечатано, что она составлена «для детей старшего возраста».
Словом, книга эта сочинена Кулишом, видимо, вследствие правил устава славянского общества—
приготовлять восстание славянских племен распространением просвещения и воспитанием детей.
Для окончательных улик не оказалось у Кулиша только кольца и образа во имя св. Кирилла и

Мефодия. Выписка из бумаг Кулиша и Белозерского представлена его и. в. В 11 часов вечера

того же 10 апреля доставлен в III отделение из Полтавы бывший студент Киевского университета

Навроцкий. При нем оказалось весьма мало бумаг, и те, кроме одной, состоят из писем, рассказов
любовного содержания, ни в каком отношении не важным; одна же замечательная бумага —
это стихи на смерть Пушкина соч[инения] Лермонтова, за которые он в 1837 г. был переведен

из гвардии в Отдельный кавказский корпус. Кольца и иконы во имя св. Кирилла и Мефодия
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не нашлось и у Навроцкого. Апреля 11 В ½ 2 часа пополудни привезен в III отделение из

Киева адъюнкт университета св. Владимира Костомаров. Г[осподин] шеф жандармов лично

предложил Костомарову вопросы. Он ответствовал, что ему неизвестно было о существовании

общества, но он слышал многие разговоры о славянстве, о соединении славянских племен и

подобных предметах. Он обещал написать все ему известное по этому предмету, что ему и

дозволено, а между тем приступлено к разбору его бумаг. В ½ 6 часа пополудни того же 11
апреля доставлен в III отделение из Киева студент Андрузский, имеющий 19 лет. В бумагах его,
при поверхностном обзоре оных, найден проект, им самим писаный: «О достижении равенства

и свободы, преимущественно в славянских землях». Также [2]разные стихи, большею частью на

малороссийском наречии. [3]Журнал слідства

1. http://litopys.org.ua/rizne/kmt02.htm

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/265947.html

3. http://litopys.org.ua/rizne/kmt05.htm

2.7.13 Лист начальника Третього відділу президенту Академії мистецтв. 12 квітня
1847 р. (2008-07-08 06:00)

№ 220. 1847 р., квітня 12. Лист начальника III відділу О. Ф. Орлова президенту Академії

мистецтв герцогу Максиміліану Лейхтенбергському з запитом про Т. Г. Шевченка

Копия

Честь имею довести до сведения вашего императорского высочества, что художник Шевченко

учился в Академии художеств и, сколько известно, занимался живописью под руководством

профессора Брюллова. До 1845 года был в С.-Петербурге, в том же году прибыл в Киев, изъявил
желание поступить в университет преподавателем рисования, в каковую должность назначен

министром народного просвещения в начале нынешнего года, но еще в онную не вступил.
Докладывая о сем вашему императорскому высочеству, и встречая необходимость иметь о

Шевченке ближайшие сведения, долгом считаю покорнейше просить удостоить меня, сколь

возможно, поспешнейшим уведомлением, как о том, не находится ли означенный Шевченко и

ныне при академии, так и о мнении на его счет ближайшего его начальства.

Подписал: генерал-адъютант граф Орлов

Скрепил: генерал-лейтенант Дубельт

С подлинным верно:
надворный советник 12-го апреля 1847 года

Его императорскому высочеству, герцогу Максимилиану Лейхтенбергскому.

ДМШ, А-52, спр. 81, ч. 6, арк. 2. Копія.

Опубл.: Былое — 1906. — № 8. — С. 4; Шевченко Т. Твори: В 2 т. — Спб., 1911. — Т. 2.
— С. 102; Новицький М. Шевченко в процесі 1847 р. і його папери // Україна. — 1925. — Кн.
1/2. — С. 87; Т. Шевченко в документах і матеріалах. — С. 105; Тарас Шевченко, Документи і

матеріали. — С. 40. Т. Г. Шевченко. Документи та матеріали до біографії (1814 — 1861). — С.
175 — 176;Кирило-Мефодіївське товариство: У 3 т. — К., 1990. — Т. 2. — С. 197.
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2.7.14 Журнал слідства. 12 квітня 1847 р. Андрузький видає всіх (2008-07-08 18:00)

Апреля 12
Окончен разбор бумаг Костомарова. В них оказалось:
1. Рукопись, называемая [1]«Закон божий», переведенная им на малороссийское наречие, из

Мицкевичевой «Pielgrzymka», но в ней нет ни воззваний к славянам, ни устава Славянского

общества.
2. Три легенды о св. Кирилле и Мефодии, записка о панславизме и записка же о славянских

народах. В этих бумагах выражены все мысли славянистов о важности и вольности славянских

племен в древние времена, о необходимом стремлении их слиться в одно целое и о надеждах,
что это слияние рано или поздно непременно совершится.
3. Пять писем Кулиша к Костомарову. Из них видно, что Кулиш выше всего считает

свою Малороссию и только о ней одной думает, а Костомаров заботится о всех славянских

племенах. От этого происходили между ними ссоры, и Кулиш, опровергая мнение Костомарова
о незначительности языка и характера малороссиян, в запальчивых выражениях доказывает

чрезмерно великое значение Малороссии, пророчествуя, что перед силой этой страны падут все

преграды и она достигнет своей вольности.
4. На нескольких листках малороссийские стихотворения возмутительного содержания и две

книги стихов Шевченки, одна рукописная, хорошо иллюстрированная, а другая печатная. В стихах

Шевченки также во многих местах проявляются вольные мысли.
5. Рукописная драма на польском языке без означения имени сочинителя; в предисловии этой

драмы описаны необыкновенные стеснения, кои будто бы терпели Польша и Литва от сенатора

Новосильцева и государя цесаревича Константина Павловича. Драма посвящена памяти трех

политических преступников: Соболевского, Дашкевича и Кулаковского, высланных в 1822 г.
из Литвы в разные губернии, и самая драма составлена из разговоров между собой тех же

преступников, выражающих во всех словах и действиях своих ненависть к нашему правительству.
6. Кольцо с надписью имен св. Кирилла и Мефодия и печать с вырезкой слов: «Иоанна гл. VIII,
ст. 32». В этом стихе сказано: «И уразумеете истину и истина освободит вы».
Того же 12 апреля окончено рассмотрение бумаг и студента Андрузского. Между ними оказались:
1. Два проекта, составленные самим Андрузским: «О достижении возможной степени равенства

и свободы, преимущественно в славянских землях». В этих проектах Андрузский сначала полагает

оставить в России самодержавное правление, ограничив государя только законами, им же

изданными; потом ограничить государя представительными властями (депутатами), допущением
оппозиционных журналов и проч[ее]; и, наконец, признавал, что лучше ввести республиканское

правление. Относительно народных сословий он полагал сначала уничтожить дворянство и

оставить одни производительные классы, купечество, цехи и земледельцев, присоединив к ним

еще духовенство; потом, не уничтожая дворянство, определить точнее права дворян и принять

меры к постепенному выкупу крестьян из крепостного состояния. Нижним воинским чинам он

назначает 10-летний срок службы, а потом они должны быть по 5 лет дома и по одному лету в

лагере, до конца 20 лет всей службы. В таком роде написаны проекты Андрузского— без системы,
без твердых убеждений: сначала говорить одно, а там другое и везде сам себе противоречит. На
вопрос: «Отчего это произошло?» — он отвечал, что старался составить лучшее, по его понятиям,
государственное постановление, и записывал в тетрадь свою все, что ему приходило в голову.
2. Стихотворения самого же Андрузского, в которых он описывает мнимые бедствия малороссиян
и угнетения, будто бы претерпеваемые ими от русских.
Андрузский показал себя самым откровенным молодым человеком. Нимало не скрывая

собственных своих заблуждений и сам указывая в своих бумагах все преступное, он с величайшим
простодушием изъясняет готовность объявить все, известное ему, о славянистах. При первом,
поверхностном допросе он объяснил, что в Киевском университете существует как бы эпидемия

политическая: почти все студенты заняты мыслями о государственном преобразовании и у многих

находятся проекты разных конституций, что в Киеве Славянское общество имеет две главы:
Костомарова и Шевченку, из которых первый принадлежит к умеренной партии, а второй к

неумеренным, что главное правило Шевченки: «Кто предан государю — тот подлец, а кто

либерал — тот благородный человек», что славянисты разделяются еще по племенам — на
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малороссиян, поляков и русских, но из них многочисленны только первые две партии, а из

русских занимаются идеями славянизма не более четырех или пяти студентов, что киевские

профессора не подают студентам повода к либерализму и читают лекции весьма осторожно,
идеи же либерализма привозят к ним молодые люди из столиц, что в Москве считается главный

корень славянизма, хотя там с этим не соединяют политических идей, а занимаются только

исследованием древностей, наречий и историей славянских племен; Шевченко же распространил в

Киеве то мнение, что и в Петербурге, и в Москве все следуют его правилу, то есть всех преданных
государю называют подлецами, а либералов благородными людьми.
Писано его императорскому в[ысочеству] герцогу Лейхтенбергскому о доставлении сведений

насчет художника Шевченки.
Предложены вопросы бывшему студенту Навроцкому и студенту Андрузскому. Вопросы сии

составлены так, чтобы Навроцкий и Андрузский объяснили все, относящееся до Славянского

общества и до тех предметов, в коих сами они оказываются прикосновенными к делу.
Генерал-адъютантом Бибиковым доставлены показания, снятые в Киеве с студентов Посяденка
и Тулуба, а также замечательные бумаги, найденные у первого из них. К рассмотрению бумаг сих

немедленно приступлено.

[2]Журнал слідства

1. http://litopys.org.ua/rizne/kmt02.htm

2. http://litopys.org.ua/rizne/kmt05.htm

2.7.15 Із листа О. М. Куліш до Б. Д. Грінченка про товариство (2008-07-09 06:00)

А до Кирила-Мефодія він 1 не черкавсь і Шевч[енко]. Се об[щест]во само сказало їм, що сі будуть
і так своє діло робити — не треба їх мішати. А дружина моя дуже їх застерігала і наказала,
щоб і кольця чугунні 2 покинули. А вони потім і завіряли мою дружину, що в Дніпр покидали сю
дурницю. 10 грудня 1900 р. 1 П. О. Куліш. 2 Йдеться про чавунні кільця з написом: «Св. Кирил і
Мефодій», які носили братчики. Куліш Олександра Михайлівна (літ. псевд. Ганна Барвінок; 1828
— 1911) — українська письменниця, дружина П. О. Куліша, сестра В. М. Білозерського. [1]Т. Г.
Шевченко в епістолярії відділу рукописів. — К., 1966. — С. 210

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/epis06.htm

2.7.16 Журнал слідства. 13 квітня 1847 р. (2008-07-09 18:00)

Апреля 13
Окончено рассмотрение показаний и бумаг Тулуба и Посяденки. Первый отозвался на все главные
вопросы о славянстве незнанием, а прочие объяснения его не заключают в себе ничего важного.
Напротив того, бумаги Посяденки обращают на себя особенное внимание.
В одной записке Посяденки малороссияне размышляют, не лучше ли им пристать к полякам и,
изъявляя опасение, чтобы от этого не было хуже, продолжают, что они будут помышлять о своей
родине и готовы пролить за нее казацкую кровь.
В двух черновых просьбах, которые Посяденко полагал представить государю императору и

одному из министров, он описывает бедствия малороссиян, выражает плач их об этих бедствиях
и о потере свободы; по его словам, Малороссия есть самая несчастная страна в мире, и, между
прочим, он намекает, что найдутся люди, которые готовы за нее положить жизнь свою.
В черновом письме к учителю Полтавской гимназии Боровиковскому Посяденко извещает его

о составляющемся обществе. Из письма его видно, что общество предположено учредить в

Киеве, что на первый раз уже имеются в виду 15 человек, что общество соберет и будет иметь

свои деньги, печатать на эти деньги сочинения, сначала историю Малороссии на малороссийском

языке, при составлении которой принята будет в основание уже напечатанная на русском языке

повесть об Украине, соч[инения] Кулиша, потом священную историю и другие книги, что общество
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будет стараться распространить круг читателей означенных книг и образование в том же духе.
Славянисты ожидают, что общество их распространится быстро, что на Полтаву можно надеяться
еще более, нежели на Киев, а Чернигов пойдет в этом деле еще выше, что самая Москва не

откажет им во внимании и там Бодянский (профессор Московского университета) уже горячо

принялся за дело, что и всякой малороссиянин не откажется помогать в деле общем.
Хотя Посяденко в показании своем объясняет все упомянутые бумаги в благовидном смысле,
утверждая, будто бы сбор денег и общество составляются только для литературных предприятий,
но начальство киевское напрасно основалось на его показании и не доставило его самого в С.-
Петербург, ибо Посяденко представляется лицом значительным и бумаги его могут повести к

важным открытиям по настоящему делу.
Составлены 79 вопросов для учителя Кулиша по содержанию бумаг его и собственных его писем,
найденных [у] Гулака и Костомарова, также и вообще о Славянском обществе.
По этим вопросам он был допрашиваем и на первые 13 уже дал ответы.

[1]Журнал слідства

1. http://litopys.org.ua/rizne/kmt05.htm

2.7.17 Відповідь президента Академії мистецтв на запит III відділу. 14 квітня 1847 р.
(2008-07-10 06:00)

№ 221. 1847 р., квітня 14. Відповідь президента Академії мистецтв М. Лейхтенбергського

начальникові III відділу О. Ф. Орлову на запит про Т. Г. Шевченка

14 апреля 1847 г.
№ 488

Господину генерал-адъютанту
графу Орлову

В следствие [1]вопроса, в записке вашего сиятельства, от 12-го сего апреля о художнике Шевченке,
мне сделанного, сим ответствую, что художник Шевченко учился в императорской Академии

художеств художеству с 1838 по 1845 год, в котором году признан художником и с того времени,
занимаясь свободно искусством, от Академии не зависит.
К сему нужным считаю присовокупить, что Шевченко имеет дар к поэзии и на малороссийском

языке написал некоторые стихотворения, уважаемые людьми, знакомыми с малороссийским

языком и прежним бытом этого края; почитался он всегда человеком нравственным, быть может,
несколько мечтателем и чтителем малороссийской старины, но предосудительного на счет его

ничего не доходило до сведения Академии.

Президент герцог М. Лейхтенбергский

ДМШ, А-52, спр. 81, ч. 6, арк. 3. Оригінал.
На документі напис: «15 апреля 1847», «№ 857».

Опубл.: Былое. — 1906. — № 8. — С. 4 — 5; Шевченко Т. Твори. — Т. 2. — С. 102 —
103; Новицький М. Вказ. праця. — С. 87; Т. Г. Шевченко в документах і матеріалах. — С. 105
— 106; Тарас Шевченко. Документи і матеріали. — С. 40 — 41; Т. Г. Шевченко. Документи та

матеріали до біографії (1814 — 1861). — С. 374; Кирило-Мефодіївське товариство:У 3 т. — К.,
1990. — Т. 2. — С. 197.
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1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/266577.html

2.7.18 Із протоколу допиту Г. Андрузького. 14 квітня 1847 р. (2008-07-11 06:00)

О существовании тайного общества, называемого Славянским обществом св. Кирилла и

Мефодия, мне известно не было, а о существовании просто Славянского — я знал вот что:
а) особенной организации не имело; связывалось и держалось доброю волею каждого, а не какими-
либо положениями и уставами;
в) главная цель, соединявшая всех, была: соединение славян воедино, принимая за образец

Соединенные Штаты или нынешнюю конституционную Францию;
c) частная при ней существовавшая цель малороссийская: восстановление Гетманщины, если

можно отдельно (желание тайное) если нельзя — в Славянщине;
d) о цели польской не упоминаю. Она мила каждому родовому поляку и обнаруживается одними
только желаниями и надеждами. Вот она: восстановление Польского королевства по Днепру

и реку Южную Двину. Представителем главной цели: Костомаров — умеренно; полный его

последователь — Н. И. Гулак.
Представителем малороссийской цели: поэт Шевченко и Кулиш — в высшей степени; умеренный
— Посяда — казенный крестьянин. Он только и думал, что о крестьянах.
Маркович, Навроцкий и Белозерский держались обеих целей и были более ученики, чем учители.
Сюда же можно отнести Пильчикова и Судовщикова; но о первом в последние полгода только

и слышно было, что завел в Полтаве маслобойню, а о последнем могу сказать, что он только

был знаком с ними и был не более, не менее как № едва ли не для каждого из них: ибо о нем

и разговоров почти не было и бывшие были только льстивы. Был же знаком с ними и студент

Загурский; он мне очень хорошо знаком; заслужил доверие начальства и так робок, что показание
против него можно скорее почесть за клевету, нежели за истину.
По сведениям же, приобретенным мною во время ареста, могу заключить, что здесь участвовали
не одни только вышеупомянутые, так, например: в Киеве на допросе меня спрашивали о каком-
то помещике Савиче. На дороге узнал, что в Шлиссельбурге повезли какого-то закованного,
черноволосого усача ш , следовательно, должно быть, здесь участвовали и некоторые помещики и
другие лица. Знал же я о существовании общества из разговоров Костомарова, Марковича, Гулака
и других вышеупомянутых лиц.
Меры общие: 1. Слияние всех сословий в одно.
Положения:
а) для этого нужно образовать народ простой;
в) примирить племена исторически враждебные;
Последствия: меры вытекают из положений, следовательно должен был повториться 1825 год.
«Долго ли ходить на ходулях, лучше хотя хромать, да на своих ногах».
При первом положении существовали следующие:
а) народные учители:
волость каждая на свой счет воспитывает одного из своих; по окончании обучения он должен

обучать, по смерть, детей своей волости. Воспитание этих учителей допускалось в казенных и при
казенных заведениях. Мысль моя, кроме Посяды, известна ли кому-либо, не знаю: народилась
месяца полтора назад. Впрочем, кажется, известна Костомарову.
в) шляхта:
в Киевской и других западных губерниях находится до полутора миллиона шляхты. Веры она

польской, языка малороссийского. Предполагалось обратить ее к православию при посредстве

правительства, сперва разузнав все подробнее. В ней и намеревалось впервые учредить народных

учителей; исполнение брал на себя Посяда относительно обращения. Мысль это его: известна ли
кому, кроме меня, не знаю. Ей от роду не более месяца.
c) журнал:
мысль об нем едва ли еще не дедовская, по крайней мере я ее застал уже. Предполагалось

учреждение журнала сперва на всех славянских языках, потом на русском и малороссийском;
наконец, хотя альманах, и только с появлением Шевченки снова ожила; но оказалось, что издавать
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не на что и помещать нечего. Последнее горе решено загладить приглашением к участию даже

русских писателей из малороссиян.
[...]
Название же общества Обществом св. Кирилла и Мефодия, также напечатание славянскими

буквами мифологии славянской Костомарова, дает повод думать: не было ли намерения сделать
общими в славянских землях славянский язык и азбуку.
О намерениях относительно государя ничего не знал, не знаю и не подозреваю.
Пасквили Шевченки едва ли могли более значить, чем пасквили.
[...]
Но Костомаров, не имея под рукою материалов, охладел и уже думал только о руссо-
малороссийском журнале в двух периодических изданиях в год, наконец, о сборнике, альманахе
и, утратив мало-помалу мысль об этом, погрузился в изучение своего предмета — истории. Так,
может быть, все и уничтожилось бы, но судьбы определили иначе: приехал Тарас Григорьевич

Шевченко. Его поэтическая слава гримела по всей Малороссии, его ставили выше Жуковского,
надеялись иметь в нем своего Шиллера. Я сам плакал, читая его «Думы» и «Катерину». Он писал
их в лучшие годы своей жизни, под влиянием музы Жуковского. Костомаров не преминул явиться
к великому поэту. Великий поэт не преминул выказать свое духовное падение. Свои «Кавказ»,
«Сон», «Послание к землякам» он привез из Петербурга. Последнее выказывает, что еще был

поэт, но уже не тот. Костомаров приглашал его к себе на вечера, и тут-то Шевченко читал свои

пасквили, кроме вышеозначенных, никого там не было. Помню, был я на одном вечере, читался
«Кавказ», я морщился, Костомаров зевал, но Шевченку превозносили до небес.
Возродилась идея о журнале. Шевченко обещался и Киевский театр снабжать своими пьесами.
Он на время куда-то уехал и все приостановилось. Это было летом в 1846 г.
Я воротился с вакации, вскоре приехал и Шевченко, но упадок духа не дозволял ему исполнить

свое обещание; поэт должен быть исполнен и благородных помыслов. Шевченко нуждался в них

и нашел в Костомарове, исполнился религиозности и перевел на малороссийский язык несколько
псалмов, хотя и щекотливого выбора: к сожалению я их не читал.
Скука об утрате друга, желание поделиться с кем-либо своимы думами, еще теснее связали

Костомарова с Шевченкой. Шевченко не так уже нападал на ляхов, от славянщины был не прочь;
но за то жестоко порицал Хмельницкого, что и выразил в стихотворении: «Великий лех». Посяду
это огорчало, он ставил Хмельницкого выше всех мужей и правителей. Я разделяю это мнение.
Хмельницкий прекрасно понимал, что Малороссия не может существовать отдельно и сделал, что
мог лучшего. Последовавшие смуты оправдали его.
Порицая Хмельницкого, Шевченко превозносил Мазепу, Посяда порицал за кровавое достижение
власти. Я тоже. Что же Костомаров? Он и да и нет! Находил пороки в Хмельницком и доблесть

в Мазепе. В это время он собирался издать собранные им песни.
Шевченко, родом Киевской губ., уезда Чигиринского, из помещичьих крестьян. Выкуплен,
как сказывают, Михаилом Павловичем; воспитывался в С.-Петербурге, в Академии наук и

художеств. Приехал весной 1846 г., по назначению академии, в Киев с Сажинем; писал пошлые

стихи; побуждал к большей деятельности общество (как видится из писем), а сам в то время

кутил напропалую во всех концах Малороссии. Пасквили свои, привезенные из Петербурга,
впоследствии он сам не одобрял; но не знаю почему их не уничтожил. Был у него я раз десять,
читал свои стихи или слушал, как он с Сажинем толковал о пирушках. Сажин больше ничего и

знать не хотел.
Пантелеймон Кулиш. Сколько видно из его выходки на вечере у Костомарова «эти мне кацапы»—
так и из безпрерывных занятий историею Малороссии, ничего знать не хотел, кроме Малороссии,
показания знающих это лицо, могут разъяснить его. [...] Характера он горячего, любит, чтобы
все скоро. Шевченко признает величайшим поэтом.
[...]
Прошла зима, я был тот же. Ничто меня не изменяло, Пильчикова рассуждения меня смешили
(особенно, когда начал уверять, что прежде писал превосходные стихи, а как стал либералистом,
утратил даже способность отмечать ямбы от хореев). На Посяду и Навроцкого я смотрел с

сожалением, о Костомарове — с раздумьем. Меня глубоко интересовал молодой, открытый
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и добрый учитель (он в то время был учителем). Я взвешивал каждое его слово, каждое

подмеченное движение. Меня с ними познакомил Посяда. Навроцкий с ума сходил от маленького
поэта, который подает великие надежды. Приехал Шевченко, я решился его приветствовать

стихами. Написал несколько вольных, но все еще не милых мне стихотворений, он одобрил.
Шаг первый сделан! — Услышав его «Кавказ», я сильно порицал Шевченку (а также и за то, что
на том вечере он называл подлецами всех монархистов. Тут и собственное самолюбие много

действовало).
Я много и резко говорил, но о чем более говоришь, с тем сильнее свыкаешься. Так и сталось:
еще и прежде было у меня несколько стихотворений с выходками, но я сам их, как бы боялся и

старался скрывать. Теперь не то стало: не читал другим, но сам затверживал на память. Таким
образом, вольные стихи сделались моей сферой и я не мог уже без вольной мысли написать по-
малороссийски и двух строк. Это мне казалось в порядке вещей, как и то, что на русском языке

писать одни только высокие помыслы ума и светлые порывы и чувства сердца. Но я все еще был
монархист, писал одно, а говорил и думал другое.
[...]
Были минуты и величайшего заблуждения. Так, прочитав [1]«Историю Малороссии» Георгия

Конисского, я заклялся было и писать по-русски, но на вопрос Посяды: «Пошел бы я теперь

на русских?» — Отвечал: «В их землю на них не пошел, а в родине — не ручаюсь.» Посяда тихо
улыбнулся и заговорил о Хмельницком. Этот вопрос образумил меня. Я чувствовал неудобство

нашей малороссийской азбуки и орфографии и составил свою особенную, видоизменив и дополнив
русскую. К этому подало повод также и то нынешнее мнение, что теперешняя русская азбука не

хороша в печати; но, не зная, где именно великороссы (ведь мы все русские) выговаривают е за э,
а где за ъ, я под конец решился писать этой азбукой только малороссийские произведения. О моей

азбуке знал один Посяда, но как и у него была думка составить, то она и пройдена молчанием.
Приехавши из дому, я считал себя едва ли не виноватее, и потому, что греха таить: боялся и слово
лишнее о ком сказать «не страха ради, но чести ради я высказал все, как обещал доброму моему

начальнику Михаилу Владимиру Юзефовичу.
Проекты мои и стихотворения не имели никакого веса по неизвестности и моей нелюдкости.
Кроме Посяды, у других если бывал в месяц раза два, то и слава богу. В заведении же своем

я занимался чтением книг и гаданием на картах, дружбы особенной не заводил: большая часть

поляки. Сказать ли мне, что, упадая духом умственно, я упадал и верой, но бог помиловал.

1. http://litopys.org.ua/istrus/istrus.htm

2.7.19 Журнал слідства. 14 квітня 1847 р. Андрузький продовжує «виливати душу»
(2008-07-12 06:00)

Апреля 14
Сообщено генерал-адъютанту Бибикову высочайшее повеление о немедленном доставлении из

Киева в С.-Петербург студента Посяденко, а генерал-адъютанту кн. Долгорукову — о взятии

в Борзне, Черниговской губ., у Николая Белозерского всех бумаг, оставленных у него учителем

Кулишом, и о доставлении оных с нарочным в III отделение.
Учителю Кулишу сделаны были еще 36 вопросов, на которые он и дал ответы.
Бывший студент Навроцкий и студент Андрузский написали все ответы на предложенные им

вопросы.
Навроцкий в своем показании ни в чем не сознался. Он утверждает, что если иногда слыхал от

многих лиц рассуждения о славянстве, то единственно ученые, о тайном же обществе соединения

славянских племен и государственном преобразовании будто бы решительно ничего не знает.
Отрицая имеющиеся по делу против него показания, что он в Киеве в собраниях у Гулака разделял
преступные разговоры собеседников, слушал чтение рукописи [1]«Закон божий» и жаловался

на недостаток средств к распространению идей ее, Навроцкий и явную против него улику,
собственное письмо его, в коем он говорит, что в Малороссии легко можно найти людей с таким
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горячим сердцем, что от одной искры вспыхнет любовь к родине и может сжечь целый свет,
объясняет, будто бы он здесь говорил только о возможности найти в Малороссии достойных

людей и об украинской поэзии.
Напротив того, Андрузский в показании своем, можно сказать, вылил всю свою душу. Нисколько
не скрывая собственных слабостей и даже преступных намерений, этот молодой человек с

откровенностью объявил о Славянском обществе, соучастниках и действиях их все, что ему

известно.
Вот сущность его показаний:
Славянское общество, начавшееся, кажется, в 1839 г., имело главной целью соединение всех

славянских племен воедино по образцу Соединенных Штатов или нынешней конституционной

Франции.
Русские не занимаются идеею славянизма. Польские уроженцы имеют своею целью восстановить

королевство по Днепр и Южную Двину; впрочем, и они ограничиваются одними словами и

надеждами. Более же действовали малороссияне, которые желают восстановить гетманщину,
если возможно, в независимости от прочих славянских племен.
Перевес в деятельности малороссиян был так велик, что Славянское общество почти потеряло из
виду главную цель — соединение всех славянских племен — и заботилось только о Малороссии,
восстановлении ее народности, языка и даже независимости.
Первым средством к достижению своей цели общество признавало распространение образования

в простом народе, образования в духе древней, украинской свободы. Для этого оно намерено

было заводить училища в волостях, перепечатывать старые и сочинять новые книги на

малороссийском языке и издавать журнал. Для этого же они собирали деньги, приглашая каждого
к пожертвованию, взнос был значительный и не прекращался. Несмотря на это, средства общества
были слышком малы: оно не могло издать не только журнала, даже альманаха, притом же усердие

некоторых членов, сначала пылкое, иногда охладевало.
Вторым средством общество полагало примирять племена, исторически враждебные. С этой

целью оно разыскивало акты, допускало всевозможные оправдания проступков одного народа

против другого, извиняя их временем и обстоятельствами.
Последствием всего этого, по словам Андрузского, должен был повториться 1825 г. «Долго ли

ходить на ходулях, — говорит он, — лучше хотя хромать, да на своих ногах». Впрочем, Андрузский
прибавляет, что о намерении относительно государя он не знает и не подозревает.
Главные представители Славянского общества были умеренной партии — Костомаров и его

последователь Гулак, — неумеренной — Шевченко и Кулиш.
Костомаров, сын малороссиянки и воспитанный в Украйне, пристрастился сначала к

малороссийскому языку, потом к истории Украйны. Начитавшись о древней вольнице этой страны
и о новых революциях в европейских государствах, он, естественно, перешел к либерализму

и неодобрению монархического правления. Впрочем, он был не тверд в своем направлении:
то хотел издавать журнал в видах общества — и не издавал, то печатать старые песни или

книги — и не печатал, то углублялся в историю или преисполнялся религиозности, забывая о

Славянском обществе. «Может быть, — прибавляет Андрузский, — все и уничтожилось бы, но
судьбы определили иначе!»
Гулак, друг Костомарова, в Дерптском университете напитался вольных мыслей, но слыл

добрейшим человеком. Подробностей о нем Андрузский не знает.
Шевченко, из помещичьих крестьян Киевской губернии, кажется, выкупленный на волю государем

великим кн. Михаилом Павловичем, воспитывался в Академии художеств, но сделался известен в
Малороссии своими стихотворениями. «Его поэтическая слава, — говорит Андрузский, — гремела

по всей Малороссии, его ставили выше Жуковского, надеялись иметь в нем своего Шиллера. Об
нем все приверженцы Славянского общества имеют чрезвычайно высокое мнение, между прочим
и потому, что он часто читал им стихи в вольном духе и пасквили. Он имел большое влияние на
общество: с приездом его в Киев все замыслы приходили в движение, с отъездом его из Киева

все приостанавливалось. Даже в то время, когда «кутил напропалую во всех концах Малороссии»,
он письмами понуждал общество к деятельности. Всех монархистов он называл подлецами.
Кулиш, судя по выражению, сказанному им на вечере у Костомарова: «Эти мне кацапы» — и по
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беспрерывным занятиям его историей Малороссии, ничего знать не хочет, кроме Малороссии.
Характера он горячего, любит скорую деятельность и Шевченку признает величайшим поэтом.
Из последователей этих четырех представителей Андрузским поименованы:
Белозерский, в полном смысле ученик Кулиша. Он был обязан в Полтаве распространять идеи

общества.
Навроцкий, человек горячий, но без характера, придерживался того, кто громче кричит, и потому
держался мнений Костомарова.
Маркович боготворил гетманщину и славянизм, собирал сказки, притчи, у него можно было

заслушаться малороссийских песен.
Посяденко (он же Посяда), происходя из крестьян, задумал во что бы то ни стало облегчить

положение этого сословия; ненавидит дворян, считая их притеснителями, и монархизм, как

потворствующий оному. Впрочем, будучи души мягкой, он нередко уступал в спорах и соглашался
действовать открыто, с помощью правительства. Вследствие этого он приготовил просьбы на имя

государя императора и к министру финансов, намереваясь гласно высказать все злоупотребления
местных начальств. Он более желал облагородить жизнь простого народа, нежели восстановить

Малороссию, хотя это была его задушевная дума и молитва. Негодуя на грубое духовенство, он
однако же дорожит всем православным и предполагал шляхту-католиков обратить в православие,
с предварительного разрешения правительства.
Пильчиков до отъезда в Полтаву бредил одной республикой, но в последние полгода только и

слышно было, что завел в Полтаве маслобойню.
Судовщиков, всегдашний гость Костомарова, действовал только на словах; о нем можно сказать,
что он был, едва ли не для каждого, ни более, ни менее, как N.
Студент Загурский был знаком с славянистами, но он столько робкий человек, что показание

против него скорее можно почесть за клевету, нежели за истину.
Говоря об увеличении одного из этих молодых людей (Навроцкого) к преступной цели,
Андрузский сказал весьма замечательное выражение, которое можно отнести ко всем им:
«Молодость прошла бы, лета охладили бы, и он обратился бы в доброго, смиренного

малороссийского помещика». О себе Андрузский говорит; что он, начав с молодых лет писать

стихи, вовлекся в возмутительные мысли от чтения стихотворенийШевченки; сначала он гнушался
подобными мыслями, потом спорил против них, а наконец, мало по малу привыкая к ним, усвоил
их себе, так что после того не мог писать иначе, как в возмутительном духе. Это довело его до
того, что он из всякого чтения извлекал одни дурные заключения и считая, что «все худо», вздумал
составлять проекты конституции. «И я, — говорит Андрузский, — дитя, решился дать совет

высокому царственному мужу, составить предположение и поднести ему, углубляясь более и более
(в проекты), я незаметно отдалялся от своего доброго намерения, посягнул на титло законодателя
и передо мной все стало в ничто: царя ограничил, царя уничтожил... Неисповедимый промысл

остановил меня над самой пропастью, время дало одуматься, и я рад бы слезами смыть строки,
прежде написанные мной. Но да будет воля царская. Благословлю милующего и карающего

благословлю; я заслужил кару».
Андрузский говорит еще, что Славянское общество особенной организации не имело, держалось
доброю волею каждого, а не положениями и уставами. Как из бумаг, найденных у других лиц,
известно, что общество имело свои правила и устав, на основании которых о существовании и

составе общества объяснялось только тем, которые подают надежды, то вероятно, что Андрузский
еще не был введен во все таинства, а потому показания его могут быть в некоторых случаях не

точны и нельзя считать их окончательным объяснением дела.
Всеподданнейше доложено государю императору относительно киевского военного губернатора,
с приложением копии возмутительного содержания [2]«К верным украинцам», которое было

прибито в Киеве к забору одного дома. При этом случае его величество соизволил отозваться,
что генерал-адъютанту Бибикову было бы нужно отправиться к месту его служения. Между тем

Бибиков предупредил высочайшее желание и сам объявил, что предполагает немедленно ехать в
Киев.

[3]Журнал слідства
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1. http://litopys.org.ua/rizne/kmt02.htm

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/259904.html

3. http://litopys.org.ua/rizne/kmt05.htm

2.7.20 Із свідчень Костомарова на допиті. 15 квітня 1847 р. (2008-07-13 06:00)

№ 222. [1847 р., квітня 15]. Із свідчень М. I. Костомарова на допиті в III відділі

Вопросы, предложенные г[осподину] адъюнкт-профессору Костомарову и ответы его

Вопросы Ответы

[...] 3) Какие разговоры по этому предмету и где именно происходили;
поименуйте всех лиц, вам известных, занимающихся подобными мыслями, и

объясните, в какой степени каждое из этих лиц участвовало в означенных

разговорах? На третий пункт имею честь отвечать следующее: живя в

Киеве, я весьма часто беседовал о славянстве, сам всею душею любя этот

предмет, с почтенными товарищами своими, которые мне помогали и

указаниями и советами в моих ученых розысканиях, в особенности с

профессорами Иванишевым, Костырем, Селиным и бывшим профессором

Максимовичем. Предметы разговоров никогда не выходили из чисто ученой

сферы — этнографии, истории и филологии. Г[осподин] помощник киевского

округа Юзефович, также со мною очень часто беседовал о славянстве и не

только в ученом, но и в политическом отношении, разделяя со мною то

мнение, что все племена Славянские должны будут соединиться под

скипетром русского государя, и что ученые и литераторы должны иметь

эту мысль, без которой так называемый панславизм сух и бесплоден. Эти

все почтенные особы могут поручиться, что в разговорах с ними я не

показывал никакого противозаконного направления. То же должен я

сказать о беседах с помещиками Ригельманом и Тарновским, с которыми я

часто вел разговоры о славянстве чисто в ученом отношении. Кроме того,
я часто прежде говорил о том же с Кулишом, от которого не слыхал

ничего предосудительного, хотя очень часто с ним спорил за

привязанность его и за высокое мнение о своей Малороссии, чего я не

мог с ним разделять, как великороссиянин, что видеть можно из

переписки его со мною. Впрочем нелепых толков о восстановлении

Малороссии я от него не слыхал никогда; о соединении же славян он

говорил очень мало и не в противозаконном духе. Кандидат Гулак,
человек превосходного образования, но ума и мышления не твердого,
характера до крайности странного, познакомившись со мною в исходе 1845
года, занимался древностями и законами Славянских народов, а в апреле

и в мае 1846 года начала ему входить в голову мысль: заимствованное им

от меня кольцо с именем Кирилла и Мефодия сделать девизом

какого-нибудь общества, не сознавая вполне какого. Так как он не

сознавал, чего именно хотел, и менялся с каждым днем в своих

убеждениях, то я смотрел на это, как на ребячество, следствие того,
что он начитался о разных обществах и рыцарских орденах, и имел такое

настройство, что принимал себе все, что читал, на некоторое время. С

ним жил молодой брат его Навроцкий, студент с весьма ограниченными

способностями, и также некоторое время увлекался мыслию об обществе,
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не показывая во все сознания, какого общества желает. Это была

чистейшая фантазия. С июня месяца я не слышал от Гулака уже ничего ни

об обществе, ни об идеях словянского соединения, до самого декабря; он

занимался историею Померании. Я с ним почти даже раззнакомился, но Н.
Е. Писарев прикомандировал его ко мне для издания Величькинской

летописи. В начале текущего года Гулак уехал. Навроцкий во все

продолжение 1846 года бывал у меня очень редко; ясного,
определительного сознания не показывал и уже не виделся со мною более

четырех месяцев. Кроме этих, бывали у меня в доме студенты Маркович,
Посяда, Андрузский, но все три совершенно не заняты были славянством,
а только Маркович и Андрузский были привержены исключительно к

малороссийской народности, а Посяда не показывал никакого направления.
Эти студенты приглашены были по тому поводу, что г. Юзефович

препоручил мне передать студентам переводы писателей с латынского

языка, которые писали о Малороссии, и я поручил им перевести сочинение

Пастория, qe Belloscithico cosascico, но увидевши в них неохоту и

неспособность, отказал им от дома. В доме у меня никаких собраний и

сходбищ не было, исключая несколько случаев, а именно в декабре месяце

по случаю посещения меня помещиком Савичем, но тогда был и профессор

Максимович и ничего не было предосудительного. Хотя этот г. Савич

показывал довольно либеральное направление, но умерял его. В другой

раз, по случаю приезда Кулиша, нашло ко мне несколько* студентов, и

так нагло, что я принужден был просить их немедленно удалиться, и с

тех пор ни один из них не ступал ко мне ногой, в дом, кроме Маркевича,
который был раза два, и та по хозяйственному делу. Студент Маркевич,
имел большую охоту издавать «Сельское Чтение» (Одоевского), для

простых малороссиян, на малороссийском языке, и к этой мысли

приступили в декабре Гулак, Шевченко, Кулиш и я. Поводом к этому были

еще два или три собрания, одно у меня, другое у Гулака, и третье в

квартире Кулиша, на которых не было и помина о соединении славян, а

толковали о средствах к печати, для которых положили, чтобы каждый

пожертвовал по десяти рублей. Все такие свидания ни малейшей связи не

имели с глупейшими бреднями Гулака о составлении общества, о каковых я

даже не мог никогда и предполагать, чтоб они возобновились, ибо,
казалось, совершенно исчезли еще в мае месяце. Несправедливо обвиняют

меня, будто бы у меня в доме собирались студентскяе какие-то сходки: я

держал себя в большом отдалении от студентов. Художник

Шевченко бывал у меня единственно несколько раз в сентябре, а потом в

декабре, и то большей частию при Максимовиче. Хотя молва называет его

составителем бродячих стихов очень гадкого содержания, но я от него об

этом признания не слышал, и когда распросил, он вспыхнул и назвал мне

какую-то другую фамилию. О славянстве он вовсе не заботится ни в

хорошем, ни в дурном смысле, а был пламенный малоросс до крайности, и

грубого характера, но о политическом бытии Малороссии, в виде

государства, не говорил [...] Подписал: Николай

Костомаров Верно: д[ействительный] статский советник Попов

ДМШ, А-59, спр. 313, ч. 1, арк. 279 — 286, 286 зв., 294. Копія.
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2.7.21 13 липня 1858 року (2008-07-13 13:00)

13 июля

СОН

На панщині пшеницю жала,
Втомилася. Не спочивать
Пішла в снопи, пошкандибала
Івана сина годувать.
Воно сповитеє кричало

У холодочку за снопом;
Розповила, нагодувала,
Попестила і, ніби сном,
Над сином сидя, задрімала.
І сниться їй той син Іван

І уродливий, і багатий,
Не одинокий, а жонатий
На вольній, бачиться: бо й сам
Уже не панський, а на волі
Та на своїм веселім полі

Удвох собі пшеницю жнуть,
А діточки обід несуть...
Та й усміхнулася небога.
Прокинулась — нема нічого.
На Йвася глянула, взяла,
Його гарненько сповила;
Та щоб дожать до ланового,
Ще копу дожинать пішла...
Остатню, може; Бог поможе,
То й сон твій справдиться.

[1]

13 липня

Напередодні цього дня, 12 липня 1858 р., у день іменин М. М. Лазаревського, Шевченко подарував

йому свій щоденник. Вже після цього вписав він сюди щойно створений вірш «Сон» («На панщині
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пшеницю жала...»). Це найраніший варіант із відомих тепер п’яти автографів вірша.

Варіанти:
У холодочку за снопом / У холодочку під снопом

Не одинокий, а жонатий / Не бурлакує, а жонатий

[2]

[3]

1. http://picasaweb.google.com.ua/litopys/invaWB/photo#5221628979478980210

2. http://picasaweb.google.com.ua/litopys/invaWB/photo#5221628986059637186

3. http://blogs.yandex.ru/button/?id=2639178&type=small

2.7.22 ЧОРНОЗЕМ (2008-07-13 19:29)

тарас григорович шевченко -

старий мертвий поет,

кобзар і хіпстер,

співець вільної любові -

щоночі вилізає зі своєї могили,

аби побродити в задумі по вулицях мегаполісів

ось тарас григорович шевченко розриває запашний український чорнозем

його рука стирчить із землі

місячне сяйво вихоплює з темряви фєнєчки на зап’ястку

ось тарас григорович стає над власною могилою ніби титан

ось тарас григорович одягає свій плащ

його обличчя пожерте хробаками

у вусах застрягли бички і мертві метелики

та не зникла його сила

його кам’яні м’язи справжнього співця вільної любові все ще налиті свинцем

його суворий погляд не сховає жоден чорнозем

навіть такий запашний,

як на Україні
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ось тарас григорович летить понад хмарами

над вільною Україною

ось тарас григорович опускається на вулицю випадкового міста

вітається зі знайомими байкерами і продавцями хот-догів

пролітає над спальними районами, заглядає у відчинені вікна

старі вчительки української мови іноді зустрічаються з ним поглядами

тарас григорович шевченко, – кричать вони і втрачають свідомість

нарешті тарас григорович бачить маленьку дівчинку,

що слухає музику і дивиться у вікно

привіт, – каже тарас григорович шевченко, – хочеш, я навчу тебе літати?

хочу, – каже дівчинка

тарас григорович бере її за руку

і злітає в небо

кілька годин вони кружляли в хмарах

дівчинка багато сміялась,

незважаючи навіть на те, що шматочки почорнілої шкіри тараса григоровича

час від часу відривалися й падали їй в очі

нарешті, коли почало світати,

тарас григорович шевченко повернув дівчинку додому

і полетів до своєї могили

зарився в теплий чорнозем, ніби в простирадло,

і заснув міцним сном,

пососуючи свій почорнілий великий палець

2.7.23 Лист Бібікова про встановлення нагляду над студентами. 15 квітня 1847 р.
(2008-07-14 06:00)

№ 223. 1847 р., квітня 15. Лист київського, подільського, волинського генерал-губернатора Д.
Г. Бібікова попечителю Київського учбового округу О. С. Траскіну про встановлення нагляду за

студентами Київського університету та учнями гімназій

15 апреля 1847
№ 1267

Весьма секретно

Милостивый государь Александр Семенович!

Покорнейше прошу ваше превосходительство распорядиться, иметь самое строгое личное или

через подведомственных вам лиц, наблюдение за студентами университета св. Владимира и

учениками гимназий, дабы они не могли быть причастны ни к каким неблагоразумным действиям.
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Примите уверение в совершенном моем

почтении и преданности Дм. Бибиков

Его пре[восходительст]ву А. С. Траскину

ДМШ, А-17, спр. 6, арк. 1.
На документі резолюція О. С. Траскіна: «Препровождая бумагу сию к помощнику попечителя к

исполнению, покорнейше прошу его донести мне о тех распоряжениях, которые вследствие оной
будут им сделаны, управлению студентами. Попечитель А. Траскин «21 апреля 1847» та написи:
«№ 23»; «17 июня 1847».

2.7.24 Журнал слідства. 15 квітня 1847 р. (2008-07-14 18:00)

Апреля 15
Вследствие представления генерал-адъютанта Бибикова, что отношения к нему Киевского

университета не довольно определены и что в настоящее время между некоторыми лицами

из малороссиян, учащими и учащимися в Киеве, открылось вредное направление, государю

императору благоугодно было высочайше повелеть, дабы уп авление Киевским учебным округом

на некоторое время было во всех отношениях подчинено генерал-адъютанту Бибикову под

гласным наблюдением министра народного просвещения. Монаршая воля сия объявлена к

надлежащему исполнению гр. Уварову и Бибикову.
В 11 часов утра доставлен в III отделение из Полтавской губернии Новоархангельского уланского
полка поручик Ашанин.
При нем найдено весьма мало бумаг, и они немедленно рассмотрены в III отделении. Бумаги его
состоят из писем к нему родственников, товарищей и знакомых, из служебных бумаг и домашних
счетов. Все они не заключают в себе ничего противузаконного. Равным образом нет в его бумагах

писем ни одного из тех лиц, которые доселе известны по делу о Славянском обществе, и даже

того письма, в котором Гулак выразился, что он полагает его, Ашанина, «способным соделаться

когда-нибудь великим, или завоевателем, или монархом».
В вещах Ашанина не оказалось ни кольца, ни образа во имя св. Кирилла и Мефодия.
Ему были предложены вопросы, на которые он отвечал словесно и письменно, и совершенно

рассеял возникавшее против него сомнение.
По его объяснению он имел переписку с Гулаком потому, что последний ему двоюродный брат и
в малолетстве учился с ним вместе. Назад тому года два, описывая желание поступить в военную
академию, Ашанин выражал надежды свои на успехи по новой службе, а Гулак в ответ поместил

мысль из записок Казановы, что человек при твердой и сильной воле может достигнуть всего,
даже сделаться великим, или завоевателем, или монархом; Ашанин же понял это письмо не более,
как в том смысле, что родственник его желал поощрить его к усердной службе и к достижению

того, на что каждый из служащих русскому престолу может надеяться.
Впрочем, вся переписка Гулака с Ашаниным ограничилась двумя или тремя письмами, а в

последнее время между ними не было никаких сношений, и Ашанин не только не знал, но даже

не подозревал ни о каких политических замыслах Гулака.
Кулиш написал ответы на последние 30 из предложенных ему вопросов.
Его императорское высочество [1]герцог Лейхтенбергский уведомил, что Шевченко учился в

Академии художеств с 1838 по 1845 г., признан художником и с того времени, занимаясь свободно
искусствами, не зависит от академии; что он имеет дар к поэзии и на малороссийском языке

написал стихотворения, уважаемые людьми, знакомыми с малороссийским языком и прежним

бытом Украйны; что он почитался всегда человеком нравственным, быть может несколько

мечтателем и чтителем малороссийской старины, но предосудительного насчет его не доходило
до сведения академии.
Генерал-адъютант Бибиков известен, что он послал в Киев эстафету с предписанием о
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немедленном доставлении в С.-Петербург студента Посяденка.

[2]Журнал слідства

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/267638.html

2. http://litopys.org.ua/rizne/kmt05.htm

2.7.25 Ставлення університетської громади до арештів (2008-07-15 06:00)

* *

После арестов: Костомарова, Шевченка и других по известной истории составления славянского

«общества св. Кирилла и Мефодия» бывший тогда генерал-губернатор Бибиков приказал в один
праздничный день собрать всех студентов в зале университета.
В назначенный час мы явились в мундирах. Приехал и Траскин 1. Указав в своей речи на

современное «брожение умов», Бибиков закончил ее следующими словами, нашедшими тогда

место в заграничных изданиях: «если я пять миллионов народа умел поставить на свою ногу, то
и вас поставлю: или я лопну, или вы все перелопаетесь!» Траскин весь побагровел, очевидно, не
от сочувствия к энергичной речи Бибикова. Н. Я. Бар-вский 2, Из школьных воспоминаний о

Киеве, «Киевская старина», 1884, март, стор. 505. 1 Траскін Олександр Семенович (1805 — 1855)
— попечитель учбових закладів Київського учбового округу. В 1846 р. Шевченко писав прохання на

ім’я Траскіна зарахувати його на посаду вчителя малювання в Київському університеті. Всі арешти
і обшуки кирило-мефодіївців проводились при активній участі Траскіна. 2 Бар-вський Н. Я. —
Микола Барановський, студент Київського університету середини 40-х років. Пізніше працював в
Одесі.

2.7.26 Із свідчень Куліша на допиті. 16 квітня 1847 р. (2008-07-16 06:00)

№ 224. [1847 р., квітня 16]. Із свідчень П. О. Куліша на допиті в III відділі

Вопросы, предложенные г[осподину] учителю Кулишу, и ответы его

Вопросы Ответы

[...] 21. Кого именно вы называете малороссийскими деятелями? Квитку,
писавшего под именем Основъяненка, Шевченка и самого себя.
22. Почему вы так их именуете? Единственно потому, что они действуют

посредством литературы на публику [...]
[...] 31. О каких действователях вы говорите, кто они именно, как

действуют и для чего? Я говорю вообще о литературных, малороссийских

действователях, под которыми, кроме самого себя, разумею, здесь именно

Костомарова и Шевченка.
32. Далее вы пишете, что это развитие при лучших внешних

обстоятельствах, перейдет к народу. Поясните, какое именно это

развитие и при каких лучших обстоятельствах оно перейдет к народу,
каким образом и в чем именно? Я разумею тоже развитие, какое объяснил

в ответе на 30-й вопрос. Лучшими обстоятельствами я называю

повсеместное заведение школ для простолюдинов и распространение

всеобщей грамотности в народе. Посредством распространения всеобщей

грамотности удобнее всего было бы литераторам сообщить народу в
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большей или меньшей степени свою образованность.
33. О каких писателях вы говорите, что они заставили подумать, как бы

спасти то, что еще уцелело? Я говорю об историках: Бантыш-Каменском и

Маркевиче, потом о Квитке, о Костомарове, о Шевченке и о себе самом

[...]
Вопросы Ответы

[...] 49. Вы ли и когда познакомили Белозерского с Шевченкою, как о

сем писал первый к Гулаку, отчего именно и с какою целию? Не я

познакомил его с Шевченкою и не знаю, как давно они знакомы. — В

письме Белозерского к Гулаку, которое мне показывали, ничего не

говорится о том, чтобы я знакомил Белозерского с Шевченкою [...]
[...] 51. В ваших же бумагах найдено стихотворение на малороссийском

языке «За горами горы» и пр. Стихи эти писаны вашею рукою,
почему объясните: а) От кого и когда вы их получили и для чего

именно списали? в) Кто сочинил их? с) Кому давали их

читать или списывать? д) Для чего взяли с собой в Варшаву и за

границу? Стихов этих я никогда не видел. Они писаны не моею рукою и

попали в мои бумаги, вероятно, тем же образом, как я сказал выше [...]
[...] 70. К вам писал Максимович из С.-Петербурга, что он обрадовался

тому, что в Киеве вы нашли таких драгоценных людей, как Шевченко и

Костомаров. Почему он называет их и драгоценными, и что о них вы ему

писали? Я не знаю, почему он называл их драгоценными, а писал я к нему

о них только то, что с ними приятно провел два или три вечера [...]
[...] 74. Объясните в каком состояли вы знакомстве и в каких

отношениях с следующими лицами: с Костомаровым, Шевченком, Гулаком,
Навроцким, Грабовским, Маркевичем, Посяденком, Тулубом, и Андрузским в

Киеве, с Белозерским в Полтаве, с Забелой и Белозерским в Черниговской

губернии; с Максимовичем в С.-Петербурге, с Бодянским в Москве, и с

Чуйкевичем в Каменец-Подольске. С Костомаровым, Шевченком и Гулаком я

был знаком единственно как с людьми, занимающимися литературою; я не

подозревал в них никаких преступных действий. С Грабовским я

познакомился потому, что мы вместе с ним, по поручению киевского

гражданского губернатора занимались исследованием древних курганов

Киевской губернии. С Навроцким я очень мало знаком и ничего общего с

ним не имею. С Маркевичем я познакомился потому, что занимал у него

для собственных надобностей деньги. С Тулубом я познакомился случайно

на его родине в Черкассах, во время пребывания моего там по поручению

Киевского военного губернатора, для осмотра архивов в качестве

сотрудника временной комиссии для разбора древних актов, высочайше

учрежденной при Киевском военном губернаторе; но потом я почти не

видался с Тулубом и ничего общего с ним не имею. Посяды и Андрузкого я

вовсе не знаю. С Василием Белозерским я познакомился для того, чтобы

удобнее искать руки его сестры, на которой недавно и женился. Забела и

Николай Белозерский родственники и соседи семейства нынешней моей

жены, и я знаком с ними, как с родными. С Павлом Максимовичем я был

знаком в Петербурге единственно потому, что он родом из Киева, где я

прежде долго жил, почему ему и было приятно видеть меня в его доме. С

Бодянским я познакомился потому, что он редактор «Чтений Московского

общества Истории и Древности Российских», куда я сообщил для

напечатания Летопись Самовидца. А с Чуйкевичем я знаком потому, что мы

оба родились в местечке Воронеже, Черниговской губернии Глуховского

уезда [...]
76. Как из всего предыдущего вы сами можете удостовериться, сколько
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все письма и бумаги ваши дают повод к обвинению вас в преступных

замыслах и направлении, противном настоящему образу государственного

управления, то объясните откровенно, какие именно обстоятельства и

влияния побудили вас к принятию такового направления? Касательно

некоторых выражений в моих письмах, показавшихся преступными, я выше

объяснил действительный смысл тех выражений и доказал, что никакого

преступного замысла и направления я не имею. Что же касается до бумаг,
найденных между моими бумагами, то я также выше объяснил, что ни одна

из преступных бумаг мне не принадлежит, а, судя по почерку, вероятно

принадлежат они Василию Белозерскому, к несчастью, моему родственнику

по жене, который жил в одной квартире со мною и которого бумаги, в мое

отсутствие, забраны и перемешаны вместе с моими. Я же уверяю всем для

меня святым, что никаких преступных замыслов и направления, противного

настоящему образу государственного управления, не имел и не имею.
77. Как рукопись с возмутительными правилами была найдена у вас и

других членов Славянского общества св. Кирилла и Мефодия, то

объясните, каким образом вы присоединились к этому обществу, как оно

возникло и развилось, какие происходили у вас рассуждения, какая была

цель общества? Я объяснил выше, что ни одна преступная рукопись мне не

принадлежит, а только случайно некоторые из них попали в мои бумаги. О

славянском же обществе св. Кирилла и Мефодия я даже не слыхал,
существует ли оно где-нибудь. Еще раз клянусь в совершенном отсутствии

во мне всякого преступного замысла или направления

облагодетельствованный правительством и не имея средств существовать

без его пособия, я желал и желаю с полной ревностью и усердием

употреблять все свои силы и способности, чтобы быть достойным его

благодеяний.
78. Какие были уставы онаго и знаки? По изъясненной выше причине я не

имею возможности знать это.
79. Кто из членов или участников этого общества был вам известен?
Никогда не слыхал я о существовании Славянского общества,
следовательно, совершенно не знаю, кто и члены его.

Подписал: бывший старший учитель 5-й С.-Петербургской гимназии
Пантелеймон Кулиш

Верно: дейст[вительный] статский советник Попов

ДМШ, А-59, спр. 313, ч. 1, арк. 392 зв., 398, 399 зв., 400, 408, 409 зв., 411, 413 зв. Копія.
На документі напис: «Не весь высказан — душа обыкновен[ного] малороссиянина».

2.7.27 Журнал слідства. 16 квітня 1847 р. Виклад змісту віршів (2008-07-16 18:00)

Апреля 16
Рассмотрены и переведены с малороссийского на русский язык из числа стихотворений Шевченка:
1. «Кобзарь»; 2. Перебендя; 3. «Катерина»; 4. «Тополь».
Кобзарь, бедный мужик-музыкант, сетует, что песни его ложатся на бумагу, что никто не поймет
их. Ему не хотелось петь вне родины, в снегах, и он оставляет свои песни на Украйне, где была
свобода и где теперь, над выросшею могилою сторожит черный орел. Там песни его найдут
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привет и славу и он, скрытно от врагов, поливать будет слезами чужое поле, пока не засыплют
его чужим песком.
Перебендя, слепой бандурист, грустит и поет в степи о былом и об уничтожении Запорожской

Сечи.
[1]Катерина. Наибольшая поэма, посвященная В. А. Жуковскому. Героиня этой поэмы полюбила

русского и прижила с ним сына, но русский ушел в поход и не возвратился. Она ждет, плачет,
соседки над ней смеются, родители выгоняют из дому. Катерина с младенцем на руках идет

в Россию отыскивать своего Ивана. Прохожие стращают ее Россиею, русские насмехаются.
Наконец, она встречает Ивана, но он не хочет ее слушать и уезжает. Она оставляет дитя среди

дороги, а сама бросается в воду и утопает. ... Мальчик водит нищего-бандуриста по Киевской

дороге; мимо их проезжает Иван с женою и семейством и узнает в малютке своего сына, но
отворачивается от него.
Поэт советует девицам не любить русских: они чужие, введут в беду, насмеются и уйдут.
На свете нет счастья, нет свободы — того и другого не знают и те, которые царствуют...
Хотелось бы любить людей, но они одного связывают, другого режут — некуда деваться; он
зальет несчастье серебряными слезами, а неволю ногами затопчет.
Эта пьеса возбуждает ненависть к русским. Мысль поэта, кажется, была та, что казаки-запорожцы,
как брошенные обольщенною и презренною матерью сироты, остались в степи, без отечества, с
горем и нищетою.
Тополь. В степи, на краю дороги, гнется от ветра стройная тополь; она выросла одинокая и

погибает, как сирота на чужбине.
Автор рассказывает девицам, как эта тополь выросла.
Девица любила казака, он оставил ее и скрылся. Проходит два года, она все ждет его и вянет.
Мать хочет выдать ее за богатого старика, но дочь не соглашается и идет к ворожее. Старуха

дает ей напиток от болезни и для возвращения казака; девица не дождала его, и зелье превратило
ее в тополь. Певец запрещает девам узнавать будущее: сердце знает, кого любит, пускай вянет

— жизнь недолга.

[2]Журнал слідства

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev110.htm

2. http://litopys.org.ua/rizne/kmt05.htm

2.7.28 Розписка про доставлення Шевченка в Петербург. 17 квітня 1847 р.
(2008-07-17 06:00)

№ 225. 1847 р., квітня 17. Розписка чиновника III відділу М. М. Попова, видана квартальному
наглядачеві Київської поліції Гришкову про прийняття Т. Г. Шевченка, його паперів та речей до

III відділу

Квитанция

Дана сия квартальному надзирателю киевской полиции Гришкову в том, что доставленный им, в
сопровождении одного жандарма из Киева художник Шевченко с его бумагами и вещами, принят
в исправности в III-м отделении собственной его и[мператорского] в[еличества] канцелярии.

Апреля 17 дня 1847 г.

Под[писал] старш[ий] чинов[ник] Попов
Верно: надворный советник [підпис]

ДМШ, А-52, спр. 81, ч. 6, арк. 6. Копія.
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На документі напис: «[№ 607]».

Опубл.: Былое. — 1906. — С. 6; Шевченко Т. Твори. — Т 2. — С. 104; Новицький М. Вказ.
праця. — С. 88; Т. Г. Шевченко в документах і матеріалах. — С. 106 — 107; Тарас Шевченко.
Документи і матеріали. — С. 41;Кирило-Мефодіївське товариство: У 3 т. — К., 1990. — Т. 2. —
С. 199-201.

2.7.29 Журнал слідства. 17 квітня 1847 р. Куліш та Шевченко (2008-07-17 18:00)

Апреля 17
Составлен свод показаний Кулиша на предложенные ему 79 вопросов.
Он не дал никаких фактов для объяснения Славянского общества, потому что на главные вопросы
о тайном обществе, замыслах и действиях оного отозвался совершенным незнанием. В бумагах,
привезенных с ним из Варшавы, оказались и рукопись [1]«Закон божий» с революционными в

конце воззваниями и тетрадь преступнейшего содержания, в которой объяснены с доводами

и убеждениями все правила Славянского общества, и проект учреждения школ для простого

народа в Малороссии, и стихотворения возмутительного содержания, но он доказывает, что не

знает и никогда не видывал этих бумаг и что они, быть может, принадлежат Белозерскому.
Действительно, между бумагами Кулиша находятся многие и шурина его Белозерского, ибо

последний в Варшаве жил с первым на одной квартире, и все бумаги их вместе доставлены в

III отделение.
Сколь ни невероятно, чтобы Кулиш, дружный с Белозерским еще до женитьбы на сестре его,
потом ехавший с ним из Малороссии в Варшаву и живший там на одной с ним квартире, не знал
ни о бумагах, ни о преступных мыслях своего товарища, но Кулиш утверждает, что доселе не имел
ни малейшего понятия о Славянском обществе и политических замыслах.
Такие решительные оправдания Кулиша тем более сомнительны, что в его собственных письмах,
бумагах и даже напечатанных сочинениях находится много мест или весьма сомнительных,
или почти прямо указывающих на какие-то замыслы. Несмотря на то, Кулиш всему дает

истолкование в таком смысле, что означенные места вовсе не относятся ни до общества, ни до

политических замыслов; все, по его словам, касается только литературы, исторических изысканий
и других ученых предметов. Например, слова в письме к Гулаку, которого он приглашал

приехать в Петербург («здесь между Москвой и Петербургом решаются два великие современные

вопросы»), Кулиш объясняет так, что в Москве ученые преимущественно занимаются славянской

народностью, а в Петербурге общим европейским образованием, и это-то он называет великими
современными вопросами! Под выражением: «Будет время, когда от одного звука трубы ее

(Малороссии) падут стены и твердыни, для разрушения которых вы считаете необходимым

оружие», — он будто бы разумел малороссийскую литературу, от влияния которой помещики

малороссийские сами даруют крестьянам своим свободу; слова: «явятся новые из народа, явятся
сердца святые, которым сама природа внушит без науки любовь к родному», — он говорил

будто о поэтах, кои могут родиться в простом звании; под «развитием племенных начал», под
«зерном, брошенным в землю и пустившим уже глубоко корень», под «развитием, которое должно
начаться в действователях и потом перейти к народу» — он разумеет язык, нравы и обычаи

малороссийские, которые улучшатся от сочинений литераторов сначала в высшем, а потом в

низшем сословии; — письма, где упоминается о заведении школ и о сборе денег, — он объясняет

так, что школы предполагалось заводить только для образования простого народа, без всякой
другой цели, а деньги собирались для издания сочинений в пользу того же народа и проч[ее]. Дабы
показать, сколь натянуты объяснения Кулиша, довольно привести ответ его на вопрос, для чего
он записал в памятной книжке своей имя мятежника Мицкевича? Кулиш пишет: «О Мицкевиче

я записал не с тем, чтобы видеться с ним, а единственно из свойственного путешественникам

любопытства видеть все за границей, от кого же я узнал о месте жительства его в Париже, того
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не помню».
Как по некоторым предметам невозможно было показать себя совершенно невинным, ибо в

бумагах и книгах Кулиша находятся выражения, исполненные вольных мыслей, то здесь, сознавая
вред, который может происходить от этих мыслей, он изъявляет полное раскаяние, объясняя, что
все это произошло от любви его к родине, что эта любовь, как он ныне сам видит, действительно
превосходила должную меру, увлекла его за пределы благоразумия и до чрезмерных надежд

насчет значения языка и народа Малороссии; что ныне, когда указаны ему упомянутые места, он
сам с ужасом видит, что в них многое кажется злонамеренным, что, впрочем, высокие мысли о

родине, доведшие его до неправильных суждений, никогда не вовлекали его ни в какие преступные
замыслы, не ослабляли в нем любви к общему отечеству, России, и благоговейной преданности

к государю императору. В заключение он клянется, что не причастен преступному направлению

и что ему вовсе не известно было о существовании Славянского общества.
Неискренность Кулиша обязывает не упускать из вида при дальнейшем развитии дела отыскание

новых улик против него, тем более, что он, по показанию Андрузского, не только участвовал в

Славянском обществе, но был, вместе с Шевченкою, представителем неумеренной партии.
Господин шеф жандармов приказал уведомить г[осподи]на наместника Царства Польского о ходе
дела насчет Славянского общества, описав все подробности, открываемые следствием, и всех лиц,
прикосновенных к делу. Приказание это исполнено.
В 3 часу пополудни доставлен в III отделение из Киева художник Шевченко со всеми его бумагами,
и к разбору оных тотчас было приступлено. Бумаг у него не оказалось таких, которые бы прямо

относились к Славянскому обществу и поясняли бы дело, равно нет и писем особенно важных

но стихотворения его заключают в себе самые наглые дерзости, устремленные против государя
императора и вообще русских, возгласы о мнимом угнетении малороссиян и возмутительные

мысли о прежней свободе его родины.
При первоначальном словесном допросе Шевченко, соглашаясь в неблагопристойности своих

сочинений, сам называл их «мерзкими». При этом виновный рассказал случай, по которому он

получил свободу из крепостного состояния. Карл Брюллов написал портрет В. А. Жуковского,
который представил его государю императору. Его величество и прочие члены августейшей

фамилии сделали складку и деньги послали через Жуковского Брюллову, а Брюллов на эти деньги
выкупил Шевченку на свободу. Убежденный в III отделении, Шевченко еще более почувствовал

раскаяние в гнусной неблагодарности своей к особам, оказавшим ему столь важную милость.
Впрочем, раскаяние это ограничилось только в отношении стихотворений; во всем же прочем, о
Славянском обществе и участии в оном, Шевченко показал упорное несознание, отзываясь, что
ему не было известно ни о каких замыслах друзей его.
В описании показания Кулиша опущено одно важное обстоятельство, относящееся до [2]рисунка,
с изображением отрубленной головы малороссиянина и сидящего на ней орла. По объяснению

Кулиша, рисунок этот сделал он, но означает будто бы мысль одной из многих малороссийских

песен, в которых говорится о падшем на поле битвы казаке и орле, клюющем ему глаза.

[3]Журнал слідства

1. http://litopys.org.ua/rizne/kmt02.htm

2. http://picasaweb.google.com.ua/litopys/invaWB/photo#5224222847553356242

3. http://litopys.org.ua/rizne/kmt05.htm

2.7.30 Спогад петрашевця Момбеллі (2008-07-18 06:00)

* *
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[1] [...] В Петербурге все шепчутся и говорят по секрету, с видом
таинственности, об открытом и схваченном правительством обществе будто бы славянофилов.
Говорят чрезвычайно различно. Невозможно отгадать, чей рассказ справедливее. Все рассказы

согласны только в одном: несколько человек умных, истинно благородных, образованных и

ученых привезено в Петербург и брошено в тайные темницы, ни для кого не доступные. Все

повторяют согласно, что Шевченко, Кулиш и Костомаров находятся в числе несчастных. Шевченко

кончил курс рисования в Академии художеств и хотя он не первоклассный артист, но в его

рисунках и картинах, по большей части небрежно набросанных, проблескивает талант. Он в

Петербурге прежде издавал какой-то живописный журнал, кажется называвшийся «Живописною

Украиною» или «Живописною Россиею», уж не помню. На поприще художеств он не пользовался
известностию. Он гораздо счастливее относительно литературы. Малороссия считала его в числе

своих любимых поэтов, которых так немного. Он написал поэму [2]«Гайдамаки» и много других

стихотворений, которых названий не помню. Почти все его стихотворения писаны на чистом

малороссийском языке. Я малороссийского языка не знаю или знаю слишком мало, а потому

судить не могу, малороссияне же говорят, что Шевченко истинный поэт, поэт с чувством, поэт с
воодушевлением.

Записки Н. А. Момбелли, Дело петрашевцев, т. I, стор. 309 — 310.

Див. також: [3]спогад про першу зустріч, [4]чутки про арешти.

1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/8miyURPVSIi8yW9RYBGMyQ?feat=embedwebsite

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev117.htm

3. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/147490.html

4. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/255062.html

2.7.31 Лист до О. Марковича від його троюрідної сестри Катерини Керстен. 25
листопада 1846 р. (2008-07-18 18:00)

1846 р. листопада 25. — ЛИСТ К. I. КЕРСТЕН ДО О. В. МАРКОВИЧА З ОЦІНКОЮ

ДІЯЛЬНОСТІ І ТВОРЧОСТІ Т. Г. ШЕВЧЕНКА ТА ВИСЛОВЛЕННЯМ НЕГАТИВНОГО

СТАВЛЕННЯ ДО УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

1846 25 ноября, Гайворонщина

Не знаю, верно ли переведена статья Коллара на русский язык; мне известно очень хорошо

только то, что я нисколько не изменила и не переиначила ее в своем письме, а сделала из нее две
выписки слово в слово, о чем неверующие могут справиться в первой книжке «Отеч[ественных]

1364

http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/8miyURPVSIi8yW9RYBGMyQ?feat=embedwebsite
http://litopys.org.ua/shevchenko/shev117.htm
http://community.livejournal.com/ua_kobzar/147490.html
http://community.livejournal.com/ua_kobzar/255062.html


зап[исок] 1840 г.
«Чтобы назвать голову Шевченка мечтательною, значит признаться, что не знаем и не понимаем

слов: вдохновение и патриотизм».
Во-первых, я понимаю слова: вдохновение и патриотизм, только, может быть, несколько

по-своему. Например: под патриотизмом я разумею любовь к целому народу и государству, а не
к одной какой-нибудь губернии. Под словом же вдохновение я думаю, что подразумеваю то же

самое, что и все.
Во-вторых, я не называла Шевченку мечтателем, а почтила этим эпитетом (вовсе не

оскорбительным для всех, исключая моих милых братцев, Марковичей) тех особ, которые хотят из
малороссийского поднаречия, не имеющего даже и не могущего иметь грамматику, сделать язык,
и которые, бросая русский, уже образованный язык, начинают писать по-малороссийски. Если

малороссийское наречие и составляет середину между восточными и западными славянскими

наречиями, то из этого еще не следует, что на нем можно писать все, начиная от простого

письма до ученой диссертации. Все, сказанное мною об этом в моем прошлом письме, не

могло относиться к Шевченке. Он пишет на малороссийском наречии по необходимости, потому
что не силен в русском. Мои же слова относились к тем лицам, которые знают прекрасно

русский язык, принадлежат к такому сословию, где принят русский язык, и которые выражали

всегда свои идеи по-русски, но, вдруг, от какого-то патриотизма признали русский язык для себя

негодным и начали писать по-малороссийски. Ты говоришь, что я не понимаю и не в состоянии

никогда понять тех, кого называю мечтателями. Мои слова относились к одному тебе. Значит,
я не в силах понимать тебя, а!.. Это дело возможное, и мне нечего тут обижаться! Отступаю
перед твоею громадною личностью и чувствую, что моему тупоумию никогда не понять твою

гениальность и глубокомыслие!
Я не имела никакого предчувствия, когда просила тебя не показывать никому моих писем, и ты

очень ошибаешься, думая, что насмешки твоих товарищей могут раздосадовать меня. Можно

быть еще не совсем глупым и принадлежать к разным партиям. Всякий имеет свой образ мыслей,
и досадовать на то, что другие думают не так, как мы, было бы величайшей нелепостью. Я не

причастна ей. Но довольно.
Полемика не должна и не может, как мне кажется, поссорить нас, и потому я скажу тебе

теперь несколько слов о всех нас. Вчера был день моего ангела и я провела его очень скучно.
Этот день ознаменовался только тем, что я поутру получила вместо поздравления твое милое

письмецо. Папа и дети здоровы. Кланяйся от меня Маше и ее маме и скажи ей, что я ожидаю

их к рождеству.
Прощай, славянофил! Будь немножко похладнокровнее.

Е[катерина] К[ерстен]

Ч. XI, арк. 27 — 28. Автограф.
Опубл.: За сто літ.— Кн. 1.— С. 43—44.

Стаття Я. Коллара «Про літературну взаємність між слов’янськими племенами і наріччями»,
пройнята ідеєю культурного і літературного єднання, опублікована в журн. «Отечественные
записки» за 1840 р.

* *

Завдяки цим листам, доповідь про які була зроблена імператору, Керстен змогла влаштувати

своїх братів на службу та навчання у кадетському корпусі, покращити своє матеріальне становище
та навіть змінити долю Марковича.
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1847 р. червня 11.— ДОПОВІДЬ О. Ф. ОРЛОВА МИКОЛІ I ПРО К. I. КЕРСТЕН

О пособии девице Керстен

Вашему императорскому величеству я всеподданнейше докладывал о высоких чувствованиях

девицы Керстен, которая заблуждавшемуся родственнику ее, бывшему студенту Марковичу,
прикосновенному к делу Украйно-славянского общества, давала благие советы, исполненные

истинно русского патриотизма, и ваше величество удостоили изъявить высочайшее соизволение

на выдачу ей пособия.
Приступая к исполнению таковой монаршей воли, я полагал бы истребовать от министра

финансов на известное вашему величеству употребление 1000 руб. серебром и отправить к ней

сии деньги при письме моем, под тем предлогом, что пособие всемилостивейше пожаловано ей
как в уважение высоких чувств ее, так и в том внимании, что родитель ее в недавнем времени

потерпел разорение от пожара и что она при этом случае, вероятно, также понесла потери.
Имею счастие испрашивать на сие высочайшего соизволения.

Подписал генерал-адъютант гр. Орлов
Скрепил генерал-лейтенант Дубельт
Верно: г[енерал]-л[ейтенант] Дубельт

11 июня 1847 г.

Помітка: На подлинном рукою генерал-адъютанта гр. Орлова написано карандашом:
«Согласен высочайше дать ей награждение, мною предполагаемое, но вместе с тем иметь ее

в виду, как отличную девицу по ее правилам и сообщить об оном подробно С. С. Гофману,
дабы он снесся с главною надзирательницею Полтавского женского благородного заведения, не
пожелает ли она иметь ее у себя на будущее время как классную даму, но теперь по летам, имея
только 20 лет, слишком молода».
Верно: г[енерал]-л[ейтенант] Дубельт

За вид.: Кирило-Мефодіївське товариство: У 3 т. — К.: Наук. думка, 1990. — Т. 3. —
Справа О. Марковича.

ДОДАТОК

1846 р. жовтня 22, 31. — ЛИСТ К. І. КЕРСТЕН ДО О В МАРКОВИЧА З ВИСЛОВЛЕННЯМ

СВОГО СТАВЛЕННЯ ДО СТАТТІ Я. КОЛЛАРА «ПРО ЛІТЕРАТУРНУ ВЗАЄМНІСТЬ МІЖ

СЛОВ’ЯНСЬКИМИ ПЛЕМЕНАМИ І НАРІЧЧЯМИ» ТА ПОДЯКОЮ ЗА НАДІСЛАННЯ

«ПОВЕСТИ ОБ УКРАИНСКОМ НАРОДЕ» П. О. КУЛІША

1846 22 октября, Гайворонщина

Что за предубеждение у тебя, Афанасий, против меня! Почему ты всегда больше расположен

предполагать во мне дурное, а не хорошее? Я написала, что думаю оставить чтение и музыку для

того, чтоб посвящать больше времени детям, а ты сейчас заключил из этого, что я хочу погасить
в себе последнюю искру ума и теплоты душевной и приняться за исполнение своего долга с видом

угнетенной жертвы, без любви, с отвращением, единственно для того, чтоб свет сказал: «Какое
примерное великодушие! Какое благородное самопожертвование!» Нечего сказать, прекрасное
исполнение долга! Так вот какие низкие чувства способен ты предполагать во мне! Спасибо

тебе! Истинно по-братски!
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Но ты очень ошибаешься, думая так черно обо мне. Нет! Не лицемерно сбиралась я исполнять
свой долг, а хотела отдаться с любовью, всем моим существом — детям.
Однако ж, благодаря отчасти собственным размышлениям, отчасти твоим советам, в которых

было много и правды, много такого, что далеко запало мне в душу, я решилась не оставлять

моих прежних занятий. Я теперь почти уверилась, что они не помешают моим обязанностям в

отношении к детям; что же касается до моих хозяйственных обязанностей, то совесть не станет
упрекать меня, если я не выполню их с подобающею исправностию; а кажется, что из меня не

выйдет порядочной хозяйки, сколько ни бейсь.
Еще одно несправедливое предположение: ты пишешь, что я хотела с смешным самоотвержением

закрыть или очерствить свою душу. Неправда, никогда не хотела. Оставя чтение, я перестала

бы образовываться, поглупела бы, может быть, не могла бы следить за литературой, поотстала
бы в своих суждениях, но искра святой поэзии, которая дается нам или многим из нас при

рождении, искра, под которою я разумею способность находить поэзию вокруг себя и упиваться

ее благоуханием, эта искра не покинула бы меня! Оставя музыку, я потеряла бы небольшую

беглость, приобретенную мною терпеливыми трудами, отстала бы в механике, но понимать и

чувствовать искусство я не могла бы перестать, а любила бы его больше, чем теперь.
Тогда, быть может, в продолжении нескольких месяцев я не слышала б ни одного музыкального

тона; но зато с каким наслаждением прослушивала бы каждую пьесу, удачно исполненную. Какие
сладкие, очистительные, освежающие душу слезы полились бы из глаз при первом долетевшем

до слуха звуке!
Я прочла статью о литературной взаимности между племенами и наречиями славянскими 68 и

вполне согласна с нею. С такою дельною и основательною статьей нельзя не согласиться. Я не

нашла в ней ни одного места, против которого могла бы поспорить. Как жаль, что горячность

некоторых энтузиастов мешает им хладнокровным обсуждением постигнуть ее настоящий

смысл! Коллар в одном месте говорит, что всякий невысоко ученый славянин должен знать

четыре нынешние образованнейшие наречия, на которых пишутся и печатаются, как[-то] русское,
польское, иллирийское и чехословацкое, а славянин ученый, филолог и историк по званию

должен знать все славянские наречия без исключения, живые и умершие, и подна-речия, как-то:
малороссийское — в русском, кроатское, виндское, болгарское — в иллирийском, лузацкое —
в польском. Очень понятно, что филологу и историку необходимо знать поднаречия, но не

понятно то, что некоторые мечтатели хотят из поднаречия сделать язык, силятся выражать на

поднаречии все отвлеченные идеи и мысли, не замечая, что их усилие смешно и не ведет ни

к чему дельному! В другом месте Коллар говорит, что взаимность не состоит в политическом

соединении всех славян; в каких-либо демагогических происках или революционных возмущениях
против правительств и государей, откуда проистекает только замешательство и несчастие, и

проповедует любовь к нашему народу и языку, но вместе и верность, покорность к государям,
хотя б они были и из другого народа. Некоторые пр[оисходя] из грубой, непросвещенной черни

[и, вни]мая Коллару, воображают, что действуют истинно в духе славянизма, сравнивая в своих

стихах императрицу с стрекозою и любуются в пошлом самодовольствии своими остротами.
Впрочем, это не удивительно, но удивительно то, что люди образованные и притом не лишенные

от природы эстетического чувства восхищаются этими безвкусными, уродливыми, антиизящными
произведениями! Есть много мест в статье Коллара, которые понравились мне, но исчисление

их заняло бы слишком много времени, места, следовательно, невозможно. У нас носится слух,
что в Киевском университете был какой-то бунт и что три или четыре студента посажены в

крепость. Какого рода этот бунт — неизвестно. Напиши, до какой степени этот слух справедлив.
Говорят, что и Шевченко также сидит за что-то в крепости. 31 октября. Merci, grand merci
за «Повесть об украинском народе» Эта книжечка будет дорога мне и по внутреннему своему

достоинству и потому, что она — твой подарок. Я много предубеждена в пользу истории Кулиша

и наперед уверена, что прочту ее с большим удовольствием. Ты говоришь, что, прочитавши
эту историю, я лучше пойму стремления и интересы образованных малороссов. Очень хотелось

бы узнать и понять, в чем именно состоят эти стремления и интересы. Не знаю, достанет ли

у меня толку, чтоб понять. С величайшим вниманием буду прислушиваться к суждениям и

впечатлениям, какие произведет история на гайворонскую публику, и постараюсь передать их
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с точностью тебе. Ты очень дурно делаешь, что развлекаешься. Надеяться на бога хорошо, но
только надо помнить при том пословицу: «Береженого и бог бережет». Записки бедной Ольги

потеряны навсегда. Она их увезла с собой. Ты просишь меня записывать слова и прислать тебе.
Да разве я могу это сделать? Я не имею никаких сношений с черным классом, кроме прислуги,
которая говорит по-русски. Когда было еще тепло, я, часто гуляя, пыталась заводить разговор
с нашими крестьянками, да и то не добилась ничего. Теперь же, не выходя никуда из комнат,
я совершенно удалена от простолюдинов и не имею никакой возможности делать заметки, при
всем моем желании прислужиться тебе. Однако ж я посылаю тебе четыре загадки и несколько

слов, записанных мною летом. Может быть, они тебе известны. Ты, верно, считаешь меня очень
тщеславною, рассыпаясь в похвалах моему письму, о котором я давно уже забыла. Впрочем, меня
не удивляет то, что ты предполагаешь во мне ненасытимую жажду лести. Ты мне приписываешь

ведь всевозможные дурные качества. Это происходит от врожденной симпатии ко мне. Но мне

гораздо приятнее было бы, если б ты, вместо преувеличенных и незаслуженных похвал, указал
бы мне ошибки, находящиеся в моем письме. За это я была бы тебе благодарна. Твое последнее
письмо ужасно отрывочно и бестолково. Я извиняю тебя, потому что ты теперь очень занят. Но
когда экзамен кончится, я сделаюсь взыскательнее и буду просить тебя писать яснее. Я скажу

тогда твои собственные слова: неужели я не стою труда? О чем попросить от тебя Ефима? Ты

не дописал. Читал ли ты в «Отеч[ественных] зап[исках]» за сентябрь месяц повесть Жоржа-Занда
«Проклятое болото» 69. Если не читал, то прочти. Не многие поймут всю прелесть и всю

поэзию этой идилии! У нас есть теперь гувернантка, которую папа договорил для Фроси; она
будет также учить по-французски Лизу; по-русски же я просила папеньку позволить заниматься

ею мне. Я хочу передать своей сестре сама свои немногие познания. Не показывай, пожалуйста,
мои письма своим товарищам. На что это похоже! Прощай! Е [Катерина] К[ерстен] Ч. XI, арк.
29—32. Автограф. Опубл.: За сто літ.— Кн. 1.— С. 41-43. 1846 р. грудня 15. — ЛИСТ К. І.
КЕРСТЕН ДО О. В. МАРКОВИЧА З ОЦІНКОЮ «ПОВЕСТИ ОБ УКРАИНСКОМ НАРОДЕ»
П. О. КУЛІША I ДУМКАМИ ПРО ПАТРІОТИЗМ 1846 15 октября, Гайворонщина Прежде

всего, позволь поздравить тебя, Афанасий, з благополучным окончанием одной половины твоего

экзамена и пожелать, чтоб ты выдержал его до конца как нельзя лучше. У нас никто не читал

истории Кулиша, исключая меня. Если ты хочешь знать мое мнение, то я скажу, что заметила в
ней присутствие демократического духа, просвечивающего на многих страницах. Слово esclave,
кажется, очень неприятно отзывается в ушах автора. Впрочем, я не смею утверждать это;
может быть, мне только так показалось. Откладываю спор о патриотизме до другого времени,
во-первых, потому, что пришлось бы слишком много писать, повторяя мнение, несколько раз уже
высказанное, что было бы для тебя довольно скучно читать, особенно теперь, при недостатке

свободного времени; во-вторых, потому что, по словам Венедикта, ты собираешься на праздник

к ним; следовательно, можно будет много кой-чего рассказать. Скажи, пожалуйста, к чему ты,
в последнем твоем письме, в подтверждение каждого своего убеждения выставляешь папу? Уж

не думаешь ли ты заслоняться от моих возражений его авторитетом? Полно, это отзывается

бессилием. Притом же призывание на помощь этого авторитета совершенно бесполезно.
Родители имеют право на покорность своих детей во всех отношениях, кроме свободы мысли

и вольности убеждений. В наш просвещенный век никто не в силах наложить эмбарго на

мысль. Папа вовсе не такой отчаянный патриот, каким ты его воображаешь, но если бы он

и разделял вполне твои мнения, если б он и сказал мне вместе с тобою: «Мы называем

патриотизмом не любовь к одной губернии, а любовь к целому краю, некогда свободному, к
целому народу, некогда самостоятельному и славному»,— то я и тогда, не запинаясь, отвечала
бы: «Разве можно сказать, что горсть людей, управляющихся некоторое время олигархиею,
была самостоятельным народом?» 63. Я люблю Украину, потому что выросла в ней и связана с

ней святыми воспоминаниями; люблю ее быт потому, что в нем есть много поэзии; люблю ея

наречие, jargon du peuple 64, к которому из детства прислушивалось мое ухо; люблю ея грустные,
глубоко музыкальные песни, от которых веет чем-то обаятельно родным моему сердцу; но эта

любовь к Малороссии не ослепляет меня до такой степени, чтоб я могла назвать ея прошлую

случайную, ефемерную жизнь жизнью самостоятельною. Венедикт у нас и, кажется, проживет
довольно долго. Какая странная манера у тебя просить, присоединяя к просьбе угрозу. Мне
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небольшого труда стоило дать прочесть книгу Ефиму, но если бы ты попросил меня сделать

что-нибудь поважнее, то я исполнила бы с удовольствием просьбу во имя дружбы, во имя же

угрозы — никогда! Папа и дети здоровы и тебе кланяются. До свидания! Е. фон Кирхьштейн P.
S. Венедикт просит тебя прислать ему сюда его флейту. Ч. XI, арк. 25 — 26. Автограф. Опубл.:
За сто літ. — Кн 1. — С. 44-45. 63 Текст від слів «Скажи, пожалуйста» до слів «самостоятельным
народом» підкреслено вертикальною лінією. — Док. № 100. 64 Народну мову (франц.). 66 Текст

від слів «Во вторых» до слів «гениальность и глубокомыслие» підкреслено вертикальною лінією.
68 Стаття Я. Коллара «Про літературну взаємність між слов’янськими племенами і наріччями»,
пройнята ідеєю культурного і літературного єднання, опублікована в журн. «Отечественные
записки» за 1840 р. — Док. № 102. 69 Жорж Санд (псевдонім Аврори Дюдеван, 1804 — 1876)
— видатна французька письменниця, автор соціальних романів «Мопра», «Орас», «Консуело»,
«Прокляте болото», «Гріх попа Антуана» та ін. Розквіт творчості припадає на 1836 — 1848 pp.
— Док. № 102. 1847 р. 3 червня. — СВІДЧЕННЯ О. В. МАРКОВИЧА ПРО ЙОГО СЕСТРУ

К. І. КЕРСТЕН Вопрос, предложенный бывшему студенту Марковичу, и ответ его. Кто такая

сестра ваша Екатерина фон Кирхьштейн, где она жительствует, где воспитывалась и кто ее

муж? Имею честь доложить, что настоящая фамилия сестрицы моей есть Керстен, а Кирхштейн
она подписалась, помнится, в нескольких письмах, вероятно, желая придать своей фамилии

филологический смысл от слова Kirchn и Stein. Она мне внучатная сестра, ее отец и мой были

родные братья по матери, урожденной Снурчевских. Она еще не замужем (девице Керстен 20
лет от роду) и жила с родителями своими до нынешнего года, в собственном доме и имении

Гайворонщине, Золотоношского уезда, Полтавской губ.; в нынешнем же году, после пожара,
они переехали в деревню Павловщину того ж уезда и живут там в чужом доме. Семейство

моего дяди сверх означенной дочери Екатерины, драгоценные письма которой хранились в моих
бумагах, состоит еще из четырех малюток уже от второй жены, недавно умершей. Этих то

сироток сестрица называет в письмах ко мне детьми своими. Дядя мой Иван Иванович Керстен,
при расстроенном имении, лишившись собственного крова, пользуется теперь христианским

великодушием соседа и, несмотря на преклонный возраст и истощенное горестями здоровье,
продолжает теперь коронную службу в уездном суде, будучи давно майором в отставке. Что

касается воспитания моей сестры, то оно было домашнее; всем ее воспитанием были благие

нравы семьи и образованная мать. Осмеливаюсь добавить, для оправдания своего, несколько
слов по поводу писем моей разумной сестры и умоляю принять их как сердечное сознание

моей безвинности в дурных, недостойных верноподданного и честного человека чувствах. Я

никогда не имел таковых дурных чувств, клянусь богом, и идеи моей благородной сестры были

не чужды моей душе, а родственны ей, иначе она не почтила бы меня ни своим дружеством,
ни своею драгоценною корреспонденциею. Я желал бы хранить эти неоценимые письма до

самой смерти, как залог любви моей и верности до гроба тем чувствам, какие освещают сердца
истинно верноподданых отечества и монарха. Действительный студент Афанасий Маркович

Ч. XI, арк. 74 — 76. Оригінал. Опубл.: За сто літ.— Кн. 1.— С. 31—32. 1847 р. серпня 17.
— ЛИСТ К. I. КЕРСТЕН ДО Л. В. ДУБЕЛЬТА З ПОВІДОМЛЕННЯМ ПРО ОДЕРЖАННЯ

ГРОШЕЙ, ПОДАРОВАНИХ ЇЙ ЦАРЕМ Милостивый государь Леонтий Васильевич! Деньги,
высочайше пожалованные мне, я получила, о чем, по желанию вашего превосходительства, спешу
уведомить Вас. С истинным почтением и совершенною преданностию имею честь быть вашего

превосходительства, милостивый государь, покорная слуга Екатерина Керстинова 17 августа

1847, Золотоноша Помітка про одержання: 1 сентября 1847 г. Ч. XI, арк. 107. Оригінал. 1850
р. травня 31. — РОЗПИСКА К. I. КЕРСТЕН, ВИДАНА ПОЛТАВСЬКОМУ ГУБЕРНАТОРУ В

ТОМУ, ЩО ВОНА БЕРЕ О. В. МАРКОВИЧА НА ПОРУКИ Секретно 1850 г. мая месяца 31 дня
предписание г-на полтавского гражданского губернатора от 26 мая № 154 на счет высочайшего

разрешения брату моему двоюродному титулярному советнику Афанасию Марковичу свободного

жительства в местах, которые признаны будут полезными для его здоровья, не исключая и

Малороссии, с дозволением продолжать службу, где пожелает, под личною моею порукою, мне в
Золотоношской градской полиции объявлено, в чем и подписуюсь. Дочь майора девица Екатерина
Керстинова Ч. XI, арк. 151. Оригінал. За вид.: Кирило-Мефодіївське товариство: У 3 т. — К.:
Наук. думка, 1990. — Т. 3. — Справа О. Марковича.
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[1]Кониський О. Я. Тарас Шевченко-Грушівський: Хроніка його життя [В арешті (квітень-липень
1847), стор. 6]

Слідство провадив начальник «III отделения» генерал Леонтій Дубельт під кермою і доглядом

шефа жандарів графа Орлова. Цар велів, щоб при опитах був і секретар Бібікова — Писарєв.
Зі споминок Костомарова і з документів, які доводилося мені бачити, знати, що головним

помічником Дубельта був «действительный статский советник» Михайло Максимович Попов,
колишній, як каже Костомаров, учитель відомого критика російського Вісаріона Бєлінського 437.
Слідчі перш за все розглянули забрані в арештованих папери і інші речі. У Костомарова, опріч
іншого, був перстень з написом «Св. Кирил и Мефодій», печатка з вирізаними словами «Іоанна,
глава XIII, стих. 32, Н. К.»; статут товариства і зшиток рукописний з творами Шевченка

«превосходно иллюстрированными». У Куліша, опріч іншого, той самий, що і в Костомарова,
[2]«Закон божий», зшиток недрукованих творів Шевченкових, між ними [3]«Кавказ» і [4]«Сон», і
проект просьби до царя, щоб дозволено було заводити на Україні школи задля освіти народу. З
паперів Марковича можна зауважити тільки на листи Пильчикова та якоїсь родички Марковича

[5]Катерини Керстен, де вона доводила Опанасові «непристойность стихотворений Шевченка и

ничтожество малорусского языка»: на її думку, Шевченко тому писав по-українські, що «не силен
был в русском языке» 438. В паперах Гулака теж знайдено статут товариства, [6]«Закон божий» і
«Наддністрянку»; нарешті, в паперах Шевченка 439 були: 1) вірш Чужбинського і Андрузького; 2)
чотири листи до його Куліша: в одному з них 23 липня 1846 р. з Петербурга Куліш висловлює

своє глибочезне поважання до Шевченка; в другому пише, на які добрі добутки він здобувся,
подорожуючи по Україні; в 3-м каже, що коли вони взялися проясняти очі землякам, так повинні

діяти так, щоб один одному помагав, по правилу Хмельницького: «Тим і стала козацькая сила, що
у нас, панове-молодці, була воля і душа єдина»; нарешті, в четвертому була звістка, що харків’яне
заходжуються видавати «Записки о Южной Руси» і кличуть до праці його, Шевченка і інших. Два
листи Квітки, в них останній «очень дурно отзывается о москалях и [7]называет их — дурными

кацапами», лист [8]княжни Рєпніної, писаний 9/21 грудня 1845 р., де княжна натякає, що вона

примірковала зробити щось на користь Шевченкових кревняків; листи якогось Карпа і Штрадмана,
що був учителем у Рєпніних. З власних творів у Шевченка були [9]«Сон», поема «Осика», написана
7 березіля 1847 р. у Седневі; кілька дрібних віршів; зшиток творів його, влаштованих до цензури з
передмовою, в якій слідчі зауважили, що він «бранить (лає) русских» і каже: «Променяли мы свою

добрую родину на пьяницу непотребную» (Россию). Слідчим кинулося в вічі, що у Шевченкових

паперах нема статуту товариства, на руці нема у його перстеня, нема і образка Кирила і Мефодія.
А се потроху свідчило б то, що він не належить до братства.

437 Див.: автобіографію] Костомарова, записану Н. Білозерською. — Русская мысль, 1885, кн.
V і VI, і Русск[ая] стар[ина], 1887, кн. III. 438 Киевск[ая] стар[ина]. — 1893. — Кн. III. —
С. 461 і листи людей приватних, ще не оголошені. 439 За се цар пошановав Керстен епітетом

«благоразумной и рассудительной девицы». Коментар ...печатка з вирізаними словами «Іоанна,
глава XIII, стих. 32...» — З Євангелії від св. Іоанна: «Коли в ньому прославився Бог, то і його Бог
прославить у Собі, і зараз прославить його!» ...листи якогось Карпа і Штрадмана... — Листи до

Т Г. Шевченка. — К., 1962. — С. 47 — 49. ...зшиток творів його... з передмовою... — Йдеться

про рукописну збірку, яку Шевченко готував до видання, що мало бути здійснене на кошти, зібрані
М. Костомаровим та П. Кулішем серед української інтелігенції в Києві навесні 1847 р.; зошит
містив автографи першої редакції поеми [10]«Відьма» («Осика»), [11]передмови до «Кобзаря» (т.
зв. «седнівської»), балад [12]«Лілея» та [13]«Русалка» (ІЛ. — Ф. 1. — № 72). [14]Попередня
[15]Наступна
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[1]Кониський О. Я. Тарас Шевченко-Грушівський: Хроніка його життя [В арешті (квітень-липень
1847), стор. 7]

Почались опити арештованих.
І Куліш, і Костомаров в одно слово запевняють, що Дубельт 440 на опитах поводився занадто

неввічливо, по-грубіянськи, гукав, лаявся паскудними «площадными» словами, тупотів ногами,
загрожував карою на горло. Костомаров додає, що з Шевченком Дубельт поводився геть зневажно

і на одному опиті мовив до Костомарова: «Та й гарне ж було б те товариство, до якого б належав і
Шевченко». Куліш в своїх споминках характеризує Дубельта і Орлова «хлоп’ятами під сивим вусом,
тільки що лиха доля московська звеліла їм правити дорослими. Та ще як правити, без всякого
закону». Костомаров називає Дубельта старою лисицею. Опріч того, слідчі не соромилися уживати
спокуси і підступства. Михайло Максимович Попов, як оповідає Костомаров, часто приходив в

келії до узників і всякими заходами влещував і спокушав їх, щоб на опитах говорили те, чого
бажав Дубельт, напр[иклад], що вони дійсно організовали товариство, але не політичне, а наукове,
таке, щоб між слов’янами простало православ’я і з’єднання усіх слов’ян в одну державу під рукою
імператора російського. Слідчим, очевидна річ, треба було довести тілько, щоб самі арештовані

призналися, що товариство існовало; а вже яке товариство: чи наукове, чи політичне, про те

розсудила б сама «третєотділенська юстиція». За такими заходами слідчих не диво, що дехто з

братчиків поплутався. Напр[иклад], погрози і похвалки карою на горло, з одного боку, а з другого,
— обіцянки царської ласки і нагороди за щирість так вплинули на Василя Білозерсько го, що
він, повідав нам Куліш, «впавши навколішки, в усьому признався, з щирим каяттям повинився і

все розповів про товариство» 441. З вісток урядових знаємо, що Білозерський на опитах виявив

«благородство і откровенность» (звісно, з погляду слідчих і графа Орлова). Плутався і Андрузький,
говорячи на опиті, що «Шевченко був крайнім репрезентантом української партії в слов’янському
товаристві, а товариство те мало на меті возродити гетьманщину»; далі, що Шевченко «усіх
монархістів називав падлецами; підбивав товариство до більш енергічної діяльності і до видання

часописі мовою українською; а з гетьманів — більш за всіх хвалив і шановав Мазепу», і, нарешті,
що «противозаконні» Шевченкові твори були на схованці у Навроцького» 442. Більш за всіх стійко

і з великою повагою до власного пошановання, до української ідеї і до Шевченка поводилися

на опитах Гулак, кревняк його Навроцький і Куліш. Про Гулака граф Орлов в своєму «докладі»
цареві каже: «що він незвичайно уперто не хотів відповідати на питання; не признавався навіть

в тому, в чому призналися Білозерський і Костомаров і, «мабуть, в душі своїй ховав такі думки

злочинні, яких не повідав і своїм товаришам» 443. В одному тільки разі усі арештовані, опріч
Андрузького, говорили в одно: що Шевченко до товариства не належав; але перегодом, коли 15 і
17 мая Андрузького поставили віч-на-віч з іншими і з Шевченком, він відрікся від того, що говорив
попереду, і сказав, що такі думки свої про Шевченка він виводив з самих тільки здогадів, а не з
фактів 444. 440 Дубельт — начальник «III отделения» — родом гішпанець. Попередник графа

Орлова — шеф жандармів і начальник Дубельта — граф Бенкендорф держав його в «полном
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подчинении»; в листах до його Дубельт підписувався «нижашим рабом». Див.: Рус[ский] арх[ив].
— 1892. — Кн. VII. — С. 357 — 358. 441 Див.: Хуторна поезія. — [С. 30 — 31] 442З листів

приватних. 443 Русск[ий] архив. 1892. — Кн. VII, [с. 334 — 347] Доклад гр[афа А Ф.] Орлова.
444 З приватних, неоголошених звісток. Коментар Почалися опити арештованих. — Див. справу

кожного з арештованих у відповідному томі тритомника «Кирило-Мефодіївське товариство» (К.,
1990). [2]Попередня [3]Наступна
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[1]Кониський О. Я. Тарас Шевченко-Грушівський: Хроніка його життя [В арешті (квітень-липень
1847), стор. 8]

Самого Шевченка слідчі брали на опит першим разом 21 квітня. На питання він відповів, що він з
крепаків; що до панського двора взято його р. 1828; потім його викуплено, Академію він скінчив р.
1844. Ще коли був в Петербурзі, дак чув дерзкі нарікання на «царя і на уряд його; а вернувшись на
Україну, почув ще гірше: нарікали і молоді і старі. На власні очі він побачив страшенне убожество
в народі і жахливі утиски панами крепаків, і все те діється іменем царя і його уряду. Признаючи
себе автором творів [2]«Сон», [3]«Кавказ» і інших, він додав, що гострих виразів ужив в них «по
неразумію». Ілюстрували ж його твори — якийсь Башилов, котрого він не знає, та граф Яків

де Бальмен, з котрим бачився тільки один раз і котрого вбито на Кавказі р. 1844 (1845 р. —
Ред.). До Кирило-Мефодіївськог товариства — ніколи не належав; вірші почав писати ще р. 1837
в Петербурзі 445. Таким чином, слідчі не здобулися жодних доказів на те, що доносив Петров

— ніби і Шевченко був братчиком; все йшло на те, щоб Шевченка відокремити; але прийшла з
Києва нова звістка і трохи затягла відокремлення. Бібіков, вернувшись до Києва, кинувсь всіма

силами вистежувати «Україно-слов’янське товариство» і 3 мая за № 14 прислав Орлову звістку,
що у арештованих повинна бути на тілі випечена ознака приналежності до товариства; ознака та
— гетьманська булава 446. Тоді слідчі усіх арештованих роздягли гольцем, оглядували їх всіма

сторонами, але ж жодного тавра на тілі ні в кого не знайшли... 447 Нарешті 15 мая арештованих

поставили віч-на-віч з донощиком Петровим. Останній признався, що Шевченкових творів ніколи

не читав, але стояв на тому, що Шевченко, Костомаров, Гулак і Савич говорили на царя «дерзкие,
непристойные слова» і лаяли його. Звісно, ніхто не повинився; Дубельт лютував і, поставивши
віч-на-віч Гулака проти Білозерського і Костомарова, мовив до його: — От вони признались, що
ви з ними і з іншими хотіли організовати потайне товариство, тільки не політичне, а наукове?
Гулак на те відповів: — Дайте мені лишитися з тим, що я й попереду вам казав, що сього не

було. Тут вже не тільки Дубельт, але й граф Орлов не всидів, розлютився і, наче стерявшись,
почав тупотіти ногами і кричати, вигукуючи усякі похвалки страшенної кари 448. Ся сцена так

вплинула на рахманну і полохливу вдачу Костомарова, так пригнобила його, що він зблід і руки

опустив. Коли їх повели з залі по келіям, Шевченко, йдучи попліч з ними, мовив: — Не журись,
Миколо! Ще доведеться вкупі жити 449. Се були останні слова, які промовив тоді Шевченко до

Костомарова; з того дня вони не бачились 11 років. Слова ті були пророчими і справдилися р.
1859.

445Ibidem і Киев[ская] стар[ина]. — 1893. — Кн. II. 446 З листів приватних, неоголошених. 447

Рус[ская] мысль. — 1885. — Кн. V, VI — і Рус[ская] стар {ина]. — 1880. — Кн. III (автобіогр[афія]
Костомарова). 448 З листів приватних; Ibidem і «Хуторна поезія» Куліша. [4]Попередня [5]Наступна

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/4899.html

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev128.htm

3. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev139.htm
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4. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/271773.html

5. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/272139.html

2.7.35 (2008-07-20 18:00)

[1]Кониський О. Я. Тарас Шевченко-Грушівський: Хроніка його життя [В арешті (квітень-липень
1847), стор. 9]

IV

Під час слідства Шевченко завжди був веселим, бадьорим і спокійним. Перед опитом якийсь

жандар-офіцер, помітивши, що Шевченко — ніби зажурений, мовив до його:
— Господь милостивий, Тарасе Григоровичу! Ви виправдитесь, тоді-то залунає ваша муза.
— Та не який же чорт усіх нас от сюди і загнав, як не ота бісова муза, — відповів Тарас 450.
Справді, журитися і вбиватися, здавалось, нема чого. Перед слідчими було тільки те павутиння,
що самі вони з Петровими та з своїми павуками наплели; самі в йому заплуталися і не тямили,
як виплутатися!.. Товариство — начебто й було, але було воно тільки кільки місяців під кінець р.
1845 та з початку р. 1846 і складалося воно з трьох чоловіка: Гулак, Костомаров та Білозерський;
інші арештовані, як Посяденко, Навроцький і другі, тільки «сближались» з ними; а за Кулішем

і за Шевченком не було й сього; вони «чинили злочинно на власну руку» 451. За Шевченком усі

«злочинні» вчинки були єдине вірші його. Вже ж не можна було не гадати йому, що за вірші

великого лиха не буде: нехай — на кільки місяців закинуть в тюрму чи в хурдигу фортеці, — та

на тому і край: «Висижу своє, та й годі!..» Після 17 мая його вже не турбовали опитами; сидів
він в келії самотою, читав Біблію (се єдина книжка, яку дозволено було йому читати) да часом
творив вірші. 19 мая, сидячи біля вікна, він побачив, що блага неня Костомарова йшла в тюрму

провідати свого дорогого одинчика 452. Постать, вирази на тварі Тетяни Петрівни і всі тюремні

обставини викликали з серця поета — один з найліпших віршів його. Наведемо його цілком, бо
тут поет подає нам не тільки характерні риси тюремних обставин, але і становище свого духу.
Весняне сонечко ховалось В широких хмарах весняних, Гостей зачинених своїх Холодним чаєм

наповали І часових 453 переміняли — Синємундирних 454часових. І до дверей, на ключ замкнутих,
І до решотки на вікні Привик я трохи, і мені Не жаль було давно одбутих, Давно похованих,
забутих Моїх тяжких, кривавих сльоз; А їх чимало розлилось На марне поле... хоч би рута, А то

нічого не зійшло... І я згадав своє село, Кого я там, коли покинув? І батько й мати в домовині... І
серце тяжко запеклось, Що нікому мене згадати... Дивлюсь: аж, брате! твоя мати, Чорніше чорної
землі, Іде, з хреста неначе знята... Молюся, Господи! Молюсь, Хвалить тебе не перестану. Що

я ні з ким не поділю Мою тюрму, мої кайдани 455. Здається, опитами Шевченка і Андрузького

17 мая слідство скінчили і взялися розглядувати його і прибирати, кому яку кару призначити.
«Правителям імперії р. 1847, каже Куліш , здавалося, що Шевченкові твори занадто злочинні не

тільки своїм змістом і ідеями, не тільки тими добутками, до яких можна прийти людям, читаючи
їх, але, головна річ, сама тільки думка, самий замір поета писати такі вірші, як [2]«Сон». 449

Рус[ская] стар[ина]. — 1880. — Кн. III. — С. 601 450 Ibidem. 451 Рус[ский] арх[ив]. — 1892. — Кн.
VII. — С. 341. 452 Костомариха, Мазуриха і Крагельська небавом після арешту Миколи Івановича

поїхали до Петербурга; їм дозволено було бачитися з Костомаровим, на опит їх не брали. 453

Вартових. 454 Жандарі російські носять мундири синьої барви. 455 Русск[ая] стар[ина]. — 1880. —
Кн. III. — С. 602, 603. 456 Хуторна поезія. [3]Попередня [4]Наступна

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/4899.html

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev128.htm

3. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/272009.html

4. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/285026.html
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2.7.36 Із свідчень Костомарова. 17 квітня 1847 р. (2008-07-21 06:00)

№ 227. [1847 р., квітня 17]. Із свідчень М. І. Костомарова на другому допиті в III відділі

Дополнительные вопросы, предложенные Г[осподину] адъюнкт-профессору Костомарову и ответы
его

Вопросы Ответы

[...] 14. Для чего вы хранили у себя написанныя на нескольких

листочках стихотворения возмутительного содержания, даже [1]«Сон»,
сочинение Шевченки, исполненное самых наглых и дерзких описаний особ

высочайшего дома, равно две книги, печатную и рукописную, сочинений

того же Шевченки, исполненных подобных мыслей. Кто переписывал и

иллюстрировал означенную рукописную книгу? Сочинения эти я держал

более для языка, но разделять гнусных мыслей, в них изложенных, я не

мог никогда. Я имел намерение давно уже составить словарь

малороссийских наречий в сравнении с другими наречиями славянскими и

трудился над этим предприятием еще в Харькове, где помогали мне

профессора Метлинский и Срезневский. Вследствие того я собирал всякий

сброд на малороссийском наречии. Иллюстрированная книга была приведена

в это положение де-Бальменом, которого я лично вовсе не знаю. Эта

книга была у Юзефовича [...]

Подписал: адъюнкт Н. Костомаров
Верно: д[ействительный] статский советик Попов

ДМШ, А-59, спр. 313, ч. 1, 313 зв., 321. Копія.

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev128.htm

2.7.37 Про зміст паперів і творів Шевченка. 17-21 квітня 1847 р. (2008-07-22 06:00)

№ 226. [1847 р., квітня 17 — 21]. З довідки III відділу про зміст паперів і творів Т. Г. Шевченка,
відібраних у нього під час арешту

О бумагах художника Шевченко

— 17 апреля, в 3 часу пополудни, доставлен из Киева в III Отделение художник Шевченко со

всеми его бумагами. К разбору оных тотчас было приступлено.
В бумагах его не оказалось ни устава Славянского общества, ни рукописи [1]«Закон божий», ни
других бумаг, важных для открытия подробностей тайного общества; а в вещах — ни кольца, ни
образа во имя св. Кирилла и Мефодия.
Из бумаг его, обращают на себя внимание стихотворения его, и только частию письма.
Замечательнейшие из них суть следующие:
1. Рукописная книга стихотворений самого Шевченко. Особенно два стихотворения, первое и

называемое [2]«Сон», исполнены противозаконных и возмутительных мыслей [...]
В стихотворении «Сон»Шевченко представлял себя заснувшим и перенесенным сначала в Сибирь,
потом в Москву, и, наконец, в С. Петербург. В Сибири он видит преступников в рудниках и

цепях, гибнущих под ударами наказаний; в Москве описывает изнурение войск на параде, а в
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С. Петербурге — собрание во дворце. Нигде клеветы его столько не дерзки и не наглы, как
при описании дворцового собрания. В этом собрании, по его словам, ждали государя императора
с трепетом, и когда он вошел «Ось і сам високий, сердитий виступає», все вельможи молча,
окружили его; разговор шел об отечестве, петлицах и последних маневрах; каждый старался

стать ближе к императору, чтобы удостоиться получить от него пощечину или хотяполпощечины,
государь подошел к самому старшему, ткнул его в лицо; вельможа со своей стороны ткнул

следующего за ним, этот — следующего, и таким образом толчок сверху обошел всех от первого

до стоявшего у дверей, а в собрании раздавалось: «ура, ура, ура»! В другом месте козаки у него

выражаются: «О царю поганий, царю проклятий, лукавий, аспіде неситий!».
Шевченко прибегает ко всем едким и пасквильным выражениям, где только касается до государя
императора [...] в конце «Сна», он представляет себя перед памятником, воздвигнутым Петру

I-му Екатериною II, и изливает желчь свою как на того, так и на другую [...]
2. Тетрадь стихотворений Шевченко незамечательного содержания; [...]
3. Два листочка его же стихотворения и в его же духе.
4. Стихотворение, писанное кем-то другим, в котором говорится, что «Украина спит в развалинах,
главные гетманы умерли в муках, заклепанные в кандалы», а в конце род плача об Украине.
5. Стихотворение Чужбинского, в котором тоже говорится о погибшей козацкой славе, о кандалах,
и присоединена просьба: «Про козацтво не забудьте».
6. [3]Стихотворение Виктора Забеллы; он описывает в виде пасквиля секретаря Академии

художеств Григоровича, сочинителя Торкватто-Тассо [вероятно, Кукольника], какого-то медальера
и самого Шевченко.
7. Стихи Андрузского [о которых он сам упоминает в своем показании], поднесенные им

Шевченко; в них говорится также о погибшей будто бы Малороссии.
8. Четыре письма Кулиша к Шевченко [...]
9. [4]Письмо Штрандмана к Шевченко, в котором первый называет второго «остатній з Козаков».
10. Письмо Михайла Карпо к Шевченко; первый называл второго «Отамане наш», приглашает
его к себе позировать и говорит: «мы на квартире у Матвеева молоденького кацапчика».
11. Два письма к Шевченко уже умершего литератора Григория Квитки, (Основьяненко) [...]

ДМШ, А-52, спр. 81. ч. 6. арк. 8 — 12. 12 зв. Оригінал.

...Любите, чернобровые, только не русских, они чужие и введут вас в беду, русский шутя полюбит
и уйдет в свою Россию, а девица погибает с старухой матерью. Сердце вянет от этого... Любите,
только не русских, они чужие и смеются над вами...

1. http://litopys.org.ua/rizne/kmt02.htm

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev128.htm

3. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/130681.html

4. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/127196.html

2.7.38 Журнал слідства. 18 квітня 1847 р. (2008-07-22 18:00)

Апреля 18
Препровождены к киевскому военному губернатору копии с двух писем служащего в его

канцелярии чиновника Ригельмана, кои найдены в бумагах Кулиша и наводят сомнение, что и

означенный чиновник должен принадлежать к Славянскому обществу, с тем чтобы уведомил,
какое распоряжение будет сделано и что откроется относительно Ригельмана.
Г[осподи]н шеф жандармов, сообщив генерал-адъютанту Бибикову, что правитель его канцелярии
Писарев может отправиться с ним в Киев, просил объявить Писареву благодарность за труды,
понесенные им при производстве в III отделении исследования о Славянском обществе.
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По высочайшему повелению поручик Новоархангельского уланского полка Ашанин, как

совершенно оправдавшийся в том сомнении, которое на него упадало, освобожден из-под ареста,
и военному министру сообщено как всемилостивейшее пожалование ему годового жалования, так
и об обратном отправлении его, с тем чтобы означенный случай не имел для него ни малейших

неприятных последствий по службе.
Адъюнкту Костомарову предложены 15 дополнительных вопросов, извлеченных из бумаг его и

писем других лиц, кои представляют сильнейшие улики, что он был не только участвующим, но
одним из главных действователей в Славянском обществе.
От генерал-адъютанта Бибикова получены показания, снятые в Киеве с студента Посяденка и

бывшего студента Марковича, равно и бумаги последнего.
Посяденко, в дополнение прежнего показания своего, объясняет, что Костомаров еще после

пасхи 1846 г. говорил ему о предположении составить общество в духе славянском и читал

несколько проектов вроде устава; что через несколько дней после того у того же Костомарова

Гулак и Навроцкий, рассуждая о предполагавшемся обществе, говорили, что должно назвать его
обществом св. Кирилла и Мефодия и придумать какой-либо символ.
По этому предмету включен новый вопрос в предложенные Костомарову вопросы.
Маркович в показании своем ни в чем не сознался, объясняя только, что он был знаком с

Гулаком, Кулишом, Навроцким и у них встречал Костомарова, Белозерского, Посяденку и других,
но разговоры их относились до одних наук и обыкновенных предметов жизни, кроме того, что
иногда рассуждали о положении крепостных людей, необходимости эмансипации их, образовании
крестьян, издании для народа чтения и учебников и что для последнего был сделан небольшой

денежный сбор.
В бумагах Марковича же находятся письмо Гулака и несколько писем Кулиша и Белозерского,
наполненных теми намеками на замыслы, кои проявляются во всех их письмах, и тетрадка стихов
возмутительного содержания.
Сверх сего обращают на себя внимание два новые лица: Тарновский (помещик Киевской

губернии) и Затыркевич 17 (чиновник Полтавской уголовной палаты). Гулак, между прочим,
писал к Марковичу, что Тарновский «составил превосходную статью о крестьянстве в

Малороссии, выразив постепенный переход из вольного состояния в безусловное рабство, прежние
патриархальные отношения помещиков и подданных и унижающие картины современного

изуверства». Затыркевич в письме к Марковичу, говоря, что прежде всего надобно привести

частные интересы Малороссии в соприкосновенность с общими интересами человечества,
продолжает: «Различиям гражданских состояний приписывается столько важности, что равенство
всех людей в идее человека, перед которым все политические различия исчезают, как величины

бесконечно малые, равные нулю, не признается; звание дворянина или чин (хотя бы коллежского

регистратора) ставится выше человеческого достоинства, отсюда весьма естественно происходят
и самовластие людей высшего класса и рабство низшего. В этом отношении религия может

дать все, чего не достает теперь; она не дает людям исключительного господства, не допускает
ни тирании, ни рабства. Прежде всего следует пробудить в человеке сознание человеческого

достоинства, тогда они соединятся между собой для стремления к общей цели». В бумагах

Марковича замечательны еще письма сестры его, по мужу фон Кирхштейн. Называя брата своего
славянофилом и опровергая его мнение, она весьма умно доказывает грубость и непристойность
стихов Шевченки, ничтожность языка малороссийского, говорит, что гораздо лучше писать на

языке русском, как более образованном, и что патриотизм она разумеет в любви не к одной

какой-либо губернии, а к целому государству. Письма г-жи фон Кирхштейн отличаются умом,
правильностью суждений и истинным русским патриотизмом. Маркович оставлен в Киеве под

присмотром, в ожидании дальнейших приказаний. Сверх вышеобъясненных собственных его

бумаг и в бумагах других лиц находится много обстоятельств, доказывающих значительную

прикосновенность Марковича к делу о Славянском обществе. Во 2 часу пополудни доставлен

из Варшавы бывший учитель Полтавского кадетского корпуса Белозерский, и тотчас приступлено
было к рассмотрению его бумаг. В этих бумагах не оказалось ничего важного и сомнительного.
Незначительность их объясняется тем, что все важные бумаги Белозерского уже захвачены

были прежде в числе бумаг Кулиша, жившего с ним в Варшаве на одной квартире, и если
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бы у него оставались бумаги преступного содержания, то он мог уничтожить их тотчас после

арестования Кулиша. При первоначальном словесном допросе Белозерского, хотя он объяснялся
не совершенно искренно и в общих выражениях, но не доказал и упорного запирательства, так
что при дальнейших убеждениях, быть может, он доведен будет до сознания. Для ускорения

прекращения ареста поручика Бушена, прежде полного допроса Белозерскому, предложен был ему
один только письменный вопрос насчет Бушена и потом обоим им дана очная ставка. В показании

и на очной ставке Белозерский объяснил, что он в письме своем к Гулаку называл Бушена умным

и благородно действующим молодым человеком, упоминал, что слышал от него дельные мысли
и что он единственный человек, от которого можно ожидать, что со временем переведет слова

в дело, только потому, что Бушен действительно казался ему офицером умным, занимающимся
дельными предметами и что между ними, кроме разговоров общих или относящихся до наук

решительно никаких не было. То же самое подтвердил и Бушен. В этом случае Белозерский

объяснялся столь искренно и показал столько сожаления о положении, в которое он своим

письмом, необдуманно написанным, ввел Бушена, что в невинности сего последнего невозможно
сомневаться. [1]Журнал слідства

1. http://litopys.org.ua/rizne/kmt05.htm

2.7.39 Лист М. Юзефовича до М. Писарева. 19 квітня 1847 р. (2008-07-23 06:00)

№ 228. 1847, квітня 19. Лист помічника попечителя київського учбового округу М. В.
Юзефовича до правителя канцелярії київського, подільського і волинського генерал-губернатора
М. Е. Писарева про місцеперебування запідозрених у приналежності до Кирило-Мефодіївськог

товариства

Весьма секретно

Милостивый государь Николай Эварестович!

На отзыв вашего превосходительства от 8-го сего месяца, полученный мною 16-го, в среду, имею
честь уведомить, что по сведениям, какие я могу собрать, Кулиш в последний свой приезд из

Петербурга, на пути за границу, жил в Черниговской губернии Борзенского уезда в с. Матроновке

у помещицы Белозерской, на дочери которой он женился. Здесь, в Киеве, он останавливался у

родственника жены своей отставного майора Забелы, живущего на Подоле.
Где именно оставлены им бумаги, я положительно узнать не мог; но кажется, по крайней мере

часть их с книгами находится у ректора Петербургского университета Плетнева.
Шевченко, последнее время, проживал у помещиков в Черниговской губернии Лизогуба и кн[язя]
Кекуатова. — Здесь, в Киеве, он квартировал вместе с художником Сажиным, у которого взяты

и отправлены все принадлежащие Шевченку бумаги. —
Остались ли еще где-нибудь его вещи и бумаги — мне неизвестно. —
Чижов, перед выездом за границу, проживал в Черниговской губернии Новгородсеверского уезда
у помещика Михаила Андреевича Марковича. — В Москве он останавливался у покойного поэта

Языкова, а в Петербурге у тайного советника Полякова. —
Но у кого оставлены им бумаги, здесь узнать невозможно. Примите уверения в совершенном

моем почтении и истинной преданности.

М. Юзефович

19 апреля 1847 года.
Киев

ДМШ, А-59, спр. 313, ч. 1, арк. 161, 161 зв. Оригінал.
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2.7.40 Журнал слідства. 19-20 квітня 1847 р. (2008-07-23 18:00)

Апреля 19
Из числа стихотворений Шевченки рассмотрены и переведены с малороссийского на русский язык:
5. «Элегия», 6. «Основьяненке», 7. «Иван Подкова», 8. «Тарасовская ночь».
Содержание и достоинство этих пьес следующее:
5. «Элегия» заключает в себе сетование обманутой девицы: «тяжко жить сироте, никто не

принимает в ней участия, не смотрят на ее слезы. Несите, ветры, плач ее к изменнику».
Смысл этой элегии объясняется в послании к Основьяненке.
6. «Основьяненке». Сирота-Украйна, она плачет и никто этого не видит; лютый враг смеется над
ней — все погибает. «Тяжело жить с русскими, бороться с ними нет силы».
Могилы спрашивают у ветров: «Где казацкие дети?» — и призывают их... «Не возвратятся! —
отвечает море, — они погибли». Правда, продолжает автор, не возвратятся, ни свобода, ни
гетманы; но слава разгласит, что произошло и чья правда!
Обращаясь к Основьяненке, поэт спрашивает, верны ли эти слова и приглашает его петь о былом,
чтобы весь свет узнал о славе и погибели Украйны.
7. «Иван Подкова» — небольшое стихотворение в двух отделениях, по-видимому не конченное.
Под начальством гетмана, прозванного Подковою, запорожцы отправились на разбой в Царьград.
«Умели запорожцы господствовать, — восклицает Шевченко, — умели приобретать свободу и

славу! — Хорошо было в Украйне, но миновалось это время, остались одни могилы!»
8. «Тарасовская ночь». В кругу молодых людей поет музыкант, что Украйна была под игом

поляков; гетманы погибли, вера продана жидам.
Тарас Трясило 18 вызвался спасти отечество и побежден, но потом, напав ночью на ляхов,
истребил их. Эта пьеса написана с явной целью сравнения тогдашнего быта Малороссии с

настоящим. Автор говорит, что казаки под властью русских, и восклицает: «Украйна! Болит

сердце о твоей участи! Где твоя свобода, гетманы, казачество? Разве море затопило твои

горы, могилы. Они молчат, — плачьте казацкие дети!» По высочайшему повелению сделано

распоряжение о снятии копий со всех показаний и описей бумаг по делу о Славянском

обществе для соображений генерал-адъютанта Бибикова, которому сообщено, что копии сии

будут пересылаемы к нему по мере изготовления оных. С высочайшего разрешения поручик

Бушен, как оказавшийся совершенно не причастным к Славянскому обществу, освобожден из-
под ареста, и военному министру сообщено как о всемилостивейшем пожаловании Бушену

годового жалованья, так и о том, чтобы случай этот не имел для него ни малейших

неприятных последствий по службе. Генерал-адъютант Бибиков доставил пакет, полученный
в Киеве на имя Костомарова; в этом пакете находятся письма профессора Харьковского

университета Метлинского и записка учителя Харьковской же гимназии Тихоновича. В записке

Тихоновича нет ничего важного, а Метлинский сообщает Костомарову сведения о собираемых

деньгах для издания книг и мнение, что было бы лучше для распространения сочинений,
относящихся до Южной России и славянства, составить общество с соблюдением законных

форм, по примеру общества географического, испросив на это дозволение правительства. С

тем вместе Метлинский прилагает стихи сочинения Александрова, возмутительного содержания,
посвященные Шевченке, и просит Костомарова передать их ему. Костомарову предложен вопрос
по содержанию означенных писем. Переписывались ответы Костомарова, уже оконченные, на все
прочие данные ему вопросы; также составлены подробные вопросы Шевченке и Белозерскому,
которые и предложены им для составления ответов. Апреля 20 Адъюнкт Костомаров окончил

ответы на предложенные ему вопросы. Показания его составляют соединение, видимо, ложных
объяснений, противоречий, темных полусознаний и общего запирательства. Главное старание

его устремлено на то, чтобы все объяснить в дозволенном виде и выставить себя человеком

невинным; но он между тем невольным образом высказал против себя столько обвинений и,
говоря ложное, столько спутался, что сам себя описал почти в том же виде, в каком является

из всех сведений по делу о Славянском обществе, т. е. одним из важных лиц в злоумышлении

славянистов. Костомаров подтверждает, что им изобретены кольца с вырезкой имен св. Кирилла
и Мефодия, и хотя присовокупил, что это сделано им единственно из уважения к памяти первых

просветителей славян, но далее сам говорит, что он советовал Гулаку и Белозерскому сделать
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себе такие же кольца, изъявляя перед друзьями своими сожаление, что во имя Кирилла и

Мефодия у нас ни образов не делают, ни церквей не строят; следовательно, мысль о кольцах

и образах Кирилла и Мефодия возникла от него. У самого Костомарова и Гулака найдены

экземпляры рукописи, называемой [1]«Закон божий», переписанные рукой Костомарова, который
сознался, что он перевел эту рукопись частью с польского, а частью с малороссийского наречия.
Эта рукопись, содержания преступнейшего, соединяя в себе все мысли коммунистов и правила

революционеров с возмутительными воззваниями в конце к славянским племенам, содержит
в себе все основы тайного общества, а в одном из возваний помещены те самые правила,
из которых состоит устав Славянского общества, найденный у Гулака. Костомаров объясняет,
будто-бы он эту рукопись перевел и переписывал как факт замечательный исторический; но

появилась эта рукопись, пошла в обращение между другими и сделалась основой устава тайного

общества от Костомарова. В нескольких местах своего показания Костомаров говорит, что он

решительно не знал ни о каком Славянском обществе и что беседы его с друзьями ограничивались

одними учеными рассуждениями о славянах, без всякого общества; потом, что Гулак объявлял

ему о намерении составить общество и называть круг друзей своих Славянским обществом, а
Маркович, Посяденко и Навроцкий разглашали, что они уже составляют общество, хотя он,
Костомаров, уговаривал их не употреблять слова «общество», как противное законам, и считал

разглашения их не более, как бредом; в последнем же ответе своем объясняет, что он сам

предлагал учредить будто бы законным порядком общество при университете св. Владимира для
разысканий о древностях и славянских племенах, полагая назвать его обществом св. Кирилла и

Мефодия, по примеру тому, как университет назван во имя просветителя России св. Владимира,
и что это, быть может, заставило других делать и считать его учредителем тайного общества.
Следовательно, Костомаров знал о злоумышленном обществе и, рассуждая об учреждении какого-
то законного общества, подал молодым людям мысль учредить общество противузаконное под

именем, им же изобретенным, св. Кирилла и Мефодия. Сознаваясь, что соединение славянских

племен было всегда предметом его размышлений, Костомаров сначала говорит, что мнение

его было, дабы все эти племена соединились под скипетром российского императора, и что

в душе своей он всегда желал славы и первенства законному отцу — государю и любезному

отечеству своему — России; потом, что он имел в виду идею славянского соединения в одну

федеративную монархию, то есть, чтобы все славянские народы были соединены с Российской

империей на таком основании, на каком ныне состоит Царство Польское; иногда же увлекался
вопросами об аристократии и демократии, не в смысле правительства, а в смысле сословий,
и в своих суждениях всегда был на стороне демократического, то есть простого класса. Сколь

ни смягчает Костомаров это сознание, но оно показывает, что предметы рассуждений его

были не чисто ученые, а политические и обнаруживают в нем стремление к преобразованию

существующего порядка вещей. Стараясь все действия свои и других славянистов представить

только в виде учебных занятий и рассуждений, Костомаров говорит, что он не замечал в них

ничего злоумышленного, коварного и либерального, тогда как на предыдущей странице сам

написал, что Гулак обнаруживал склонность к либерализму, занесенную им из Дерпта, и в

особенности страсть к корпорациям и обществам. Если письма разных лиц, прикосновенных к
делу о Славянском обществе, и собственные объяснения Костомарова показывают, что он спорил
с Кулишом, то в этих спорах он не удерживал Кулиша от преступного направления, а только

осуждал в нем старания и заботы об одной Малороссии, доказывая, что должно заниматься идеей
о всех славянских племенах. Кулиш хотел восстановить гетманщину в Украйне, а Костомаров

— федеративное правление во всех славянских землях. У Костомарова находились сочинения

Шевченки, в том числе «Сон», самое наглое стихотворение, исполненное бесстыднейшею бранью

против особ императорского дома, и Костомаров говорит, будто бы он держал у себя эти стихи

только для языка малороссийского, не разделяя гнусных мыслей сочинителя. Сколько невероятны
и противоречат сами себе объяснения Костомарова, довольно выписать показания его насчет

другого найденного у него и столько же преступного сочинения — драмы, в предисловии к

которой помещены клеветы на правительство, а в самом изложении выведены действующими

лицами политические преступники. «Драма, — говорит Костомаров, — писанная на польском

языке, Мицкевича; я ее не читал, бывши учителем, отнял ее у ученика, который инспектором
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был наказан. Я ее никому не давал и не показывал, а хранил у себя на основании дозволения

профессорам иметь запрещенные сочинения, но что в ней я до сих пор не знаю; знаю только, что
она Мицкевича по заглавию «Дзяды». Здесь что ни мысль, то неправда или противуречие! Между

прочим, Костомаров старается доказать и то, что Славянского общества вполне сформированного
и утвердившегося, еще не было; что Гулак и другие только стремились к составлению общества

и хотели применить к нему изобретенные им кольцо и имена св. Кирилла и Мефодия. По
сравнении этого показания с показаниями других лиц делается вероятным, что окончательно

устроенного тайного общества, быть может, еще и не было, но то несомненно, что молодые

люди занимались политическими идеями, стремились к перевороту и если сами не произвели

бы важного беспорядка, то могли посеять, а может быть уже и посеяли вредные семена в

возрастающем поколении, тем более, что некоторые из них были наставниками юношества.
Сколько ни оправдывается Костомаров, но дело и собственные его объяснения показывают, что
едва ли не он был, в Киеве по крайней мере, началом испорченности молодых людей. [2]Журнал

слідства

1. http://litopys.org.ua/rizne/kmt02.htm

2. http://litopys.org.ua/rizne/kmt05.htm

2.7.41 Записка про те, що Шевченко був кріпаком. 21 квітня 1847 р. (2008-07-24 06:00)

1847 р. квітня 21. — ЗАПИСКА III ВІДДІЛУ ПРО ТЕ, ЩО Т. Г. ШЕВЧЕНКО У МИНУЛОМУ

БУВ КРІПАКОМ

Содержащийся под арестом Шевченко показал, что он прежде принадлежал помещику Киевской

губ. Звенигородского уезда, гвардии полковнику Павлу Васильевичу Энгельгардту 1 (селения
Кириловки). Выкуплен у него по ходатайству гр. Виельгорского 2, Василия Андреевича

Жуковского и профессора Брюллова, щедротами августейшей фамилии, пожаловавшей за него

помещику, как он слышал, 2500 руб. асс[игнациями]. 21 апреля 1847 Ч. VI, арк. 56. Оригінал.
Опубл.: Новицький М. Вказ. праця. — С. 92. За вид.:Кирило-Мефодіївське товариство: У 3 т. —
К.: Наук. думка, 1990. — Т. 2. — С. 324. 1 Енгельгард Павло Васильович (1799 — 1849), гвардії
полковник, поміщик. У нього 4 травня 1838 р. був викуплений з кріпацтва Т. Г. Шевченко. Про
Енгельгарда Шевченко розповів у повісті [1]«Художник». — Док. № 260. 2 Вієльгорський Михайло

Юрійович (1787 — 1856) — граф, відомий в 40-х pp. y Петербурзі віолончеліст. Брав участь у викупі

Шевченка з кріпацтва. [2] Портрет М. Вієльгорського

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev402.htm

2. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/Z0aFWzwqhZwJb9tkpXWWWg?feat=embedwebsite
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2.7.42 ЗАПИТАННЯ СЛІДЧОГО Й ВІДПОВІДІ Т. Г. ШЕВЧЕНКА НА ДОПИТІ В
III ВІДДІЛІ. 21 квітня 1847. С.-Петербург (2008-07-25 06:00)

ВОПРОСЫ, ПРЕДЛОЖЕННЫЕ ХУДОЖНИКУ ШЕВЧЕНКЕ АПРЕЛЯ 21 ДНЯ 1847 г.

Вопросы

1. Опишите ваше происхождение, случай, по которому вы освобождены из крепостного состояния,
воспитание ваше в Академии художеств, занятия ваши по выпуске из Академии, поездки по

Малороссии и причины, склонившие вас к занятиям более стихотворным, нежели живописью.
2. Против Вас имеются показания, что вы участвовали в замыслах Славянского общества св.
Кирилла и Мефодия. Объясните подробно: когда и кем было учреждено это общество, а если

предположение об учреждении его еще не приведено в исполнение, то кем и когда были делаемы

эти предположения.
3. Кем сочинены и в чем именно состояли устав и правила Славянского общества, кто

распространял и у кого находились экземпляры их.
4. Не было ли у вас тетради, называемой [1]«Закон божий», с возмутительными воззваниями в

конце и кто распространял экземпляры оной.
5. Кем изобретены символические знаки общества: кольца и образа во имя св. Кирилла и

Мефодия, кто именно имел и не было ли у вас оных.
6. В чем состояли подробности предположений славянистов, каким образом надеялись

они соединить славянские племена, восстановить самобытность каждого племени и особенно

Малороссии.
7. Какие замыслы были против настоящего образа правления в России, и какое правление

предполагалось ввести в Малороссии, и вообще в славянских землях.
8. Каким образом славянисты предполагали распространять образование между крестьянами и

тем приготовлять народ к восстанию.
9. Кто и в каком виде хотел учреждать школы для простого народа, сочинять книги и какого

содержания, кто собирал деньги для этих целей и не предназначались ли эти деньги для каких-
либо других преступных целей.
10. Не было ли предположений действовать оружием, и если было, то когда и каким образом

намерены были употребить это средство.
11. Кто из приверженцев славянства наиболее действовал, склонял и возбуждал к преступным

замыслам, и не было ли одного, который всем руководил.
12. Правда ли, что Костомаров был представителем умеренной славянской партии, а Гулак его

последователем, и что вы с Кулишом были представителями неумеренной малороссийской партии

Славянского общества.
13. Опишите подробно все действия Костомарова, Гулака, Кулиша, также Белозерского,
Навроцкого, Андрузского, Маркевича, Посяденка, помещика Савина, бывшего проф[ессора]
Чижова и других вам известных лиц, каждого особенно и о каждом все, что знаете в отношении
к замыслам славянистов.
14. Правда ли, что славянистов в Киеве вы побуждали к большой деятельности, что в отсутствие
ваше некоторые из них охладевали в замыслах своих, а с возвращением вашим снова приходили в

движение; что вы не знали границ в выражении преступных мыслей и всех монархистов, называли
подлецами.
15. С какой целью вы сочиняли стихи, могущие возмущать умы малороссиян против нашего

правительства; читали эти стихи и разные пасквили в обществах друзей ваших и давали им

списывать оные. Не сочиняли ли вы эти стихи для распространения идей тайного общества и

не надеялись ли приготовлять этим восстание Малороссии.
16. Какими случаями доведены вы были до такой наглости, что писали самые дерзкие стихи

против государя императора и до такой неблагодарности, что сверх великости священной особы

монарха забыли в нем и августейшем семействе его лично ваших благотворителей, столь нежно
поступивших при выкупе вас из крепостного состояния.
17. Кто иллюстрировал рукописную книгу ваших сочинений и не принадлежит ли тот, кто столько
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занимался вашими стихотворениями, к злоумышленным славянистам.
18. Почему стихотворения ваши были в таком уважении у друзей ваших, тогда как они лишены

истинного ума и всякой изящности; не поклонялись ли они вам более за ваши дерзости и

возмутительные мысли.
19. С какою целию вы побуждали в Киеве Костомарова и других славянистов к изданию журнала

на всех славянских наречиях, вызываясь сами участвовать в оном, и не было ли при этом намерения

распространять посредством журнала преступных идей.
20. Между бумагами вашими находятся стихотворения Чужбинского и Забеллы, первого —
возмутительные, а второго — [2]пасквильные.
Кто такие Чужбинский (если это не псевдоним) и Забелла.
21. Кто такие Штрандман и Карпо и почему они в письмах своих называли вас: первый

[3]«остатним из Козаков», а второй «Отамане наш». Не участвовали ли и они в замыслах

славянистов.
22. Не известно ли вам, сверх предложенного в предыдущих вопросах, еще что-либо о славянистах,
их тайном обществе и замыслах.

Ответы

1. Я сын крепостного крестьянина; в детстве лишился отца и матери; в 1828 г. был

взят помещиком во двор; в 1838 г. был освобожден из крепостного состояния августейшей

императорской фамилией, чрез посредство Василия Андреевича Жуковского, графа Михаила

Юрьевича Виельгорского и Карла Павловича Брюллова. Брюллов написал портрет Жуковского

для императорской фамилии, и на эти деньги я был выкуплен у помещика. Учился я рисованию
и живописи в Академии художеств по [4]1844 год. По выпуске из Академии определился в

Киевскую археографическую комиссию сотрудником по части рисования и собирания народных

преданий, сказок и песен в южнорусских губерниях. Стихи я любил с детства и начал писать в

1837 г. Первое мое стихотворение, под названием: «Катерина» посвящено Жуковскому, которое
возбудило энтузиазм в малороссиянах, и я стал продолжать писать стихи, не оставляя живописи.
Показания, что я участвую в замыслах Славянского общества не справедливы.
3-й, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12-й мне совершенно неизвестны.
13. С Костомаровым я познакомился в прошедшем году в Киеве, весною; на лето он уезжал

в Одессу лечиться; в августе месяце он возвратился в Киев, и я с ним не виделся до декабря

месяца потому, что я ездил по поручению Комиссии для срисования Почаевской лавры; а 9-го
января текущего года я опять отлучился из Киева и после того я с ним не виделся; переписки
с ним не имел, кроме одного письма. Гулака я почти не знаю, потому что виделся с ним всего

раза три в Киеве, да проехал с ним от Киева до Борзны, и после того не виделся. С Кулишем я

познакомился в Киеве, в 1842 г., весною, во время отлучки моей из Академии, и не виделся с ним
до декабря 1846 г. в Киеве; переписки с ним не имел, кроме письма, в котором он мне советует

поправить некоторые места в моих печатных сочинениях. Белозерского, Навроцкого, Андрузского
и Марковича весьма мало знаю; с Посяденком и Чижовым совсем незнаком. Помещика Савина
я встречал два раза у Костомарова. Об обществе славянистов я никогда ни от кого не слыхал ни
слова.
14. Неправда, потому что когда я был в Киеве, то всегда был занят рисованием; никуда не

выходил и к себе никого не принимал, чему свидетель товарищ мой художник Сажин, с которым
я постоянно жил вместе.
15. Малороссиянам нравились мои стихи и я сочинял и читал им без всякой цели; списывать не
давал, а был неосторожен, что не прятал.
16. Будучи еще в Петербурге, я слышал везде дерзости и порицания на государя и правительство.
Возвратясь в Малороссию, я услышал еще более и хуже между молодыми и между степенными

людьми; я увидел нищету и ужасное угнетение крестьян помещиками, посессорами и экономами-
шляхтичами, и все это делалось и делается именем государя и правительства; я всему этому
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поверил и, забыв совесть и страх Божий, дерзнул писать наглости против моего высочайшего

благодетеля, чем довершил свое безумие.
17. Иллюстрировал мои сочинения граф Яков де-Бальмен, служивший адъютантом у одного из

корпусных генералов и убит на Кавказе в 1845 г. и некто Башилов. С первым я виделся один раз,
а второго совсем не знаю.
18. Стихотворения мои нравились, может быть, потому только, что по-малороссийски написаны.
19. Не я, а бывший ректор Киевского университета Максимович просил меня и Костомарова

участвовать в его журнале или составить сборник из статей, относящихся к Южной России, на
великороссийском и малороссийском наречиях.
20. Чужбинский псевдоним; фамилия его Афанасьев Александр, помещик Полтавской губ.
Лубенского уезда. Забелла Виктор тоже помещик Черниговской губер., Борзенского уезда.
21. С Штрандманом я познакомился в Яготине у князя Репнина; он был там домашним учителем,
а теперь не знаю где он. Почему он называет меня «остатним из Козаков», не знаю; Карпо ученик
Академии художеств, он и еще два ученика жили со мною на одной квартире, и как я был старше

их летами, то они и называли меня «Отаманом».
Сверх всего, что я объяснил, я больше ничего не знаю.

Художник Тарас Шевченко

Примітки

Подається за оригіналом (НМТШ, А-52, спр. 81, ч. 6, арк. 57 — 65). Рукопис невідомої особи з

власноручним підписом Шевченка: «Художник Тарас Шевченко».
Вперше надруковано в журналі «Былое» (1906. — № 8).
Вперше введено до збірника творів у виданні: Шевченко Т. Твори: В 2 т. — СПб., 1911. — Т. 2.
— С. 104 — 109.
Вопросы, предложенные художнику Шевченке... — Шевченко як учасник Кирило-Мефодіївськог

братства заарештований 5 квітня 1847 р. До III відділу його доставлено 17 квітня, «в 3 часу

пополудни... со всеми его бумагами» (Тарас Шевченко. Документи та матеріали до біографії. —
С. 115). Свої свідчення Шевченко давав на конкретні запитання слідчого III відділу.
Я сын крепостного крестьянина; в детстве лишился отца и матери... — Шевченко Григорій

Іванович (1781 — 1825), батько Шевченка, та Шевченко Катерина Якимівна (дівоче прізвище —
Бойко; 1783 — 1823), мати, були кріпаками поміщика Енгельгардта Василя Васильовича (1755 —
1828).
...в 1828 году был взят помещиком во двор... — У цьому році власником села Кирилівки, де жив
Шевченко, став позашлюбний син В. В. Енгельгардта — Павло Васильович (1798 — 1849), який
взяв Шевченка до себе козачком.
Вієльгорський Михайло Юрійович (1788 — 1856) — російський композитор, граф. Один з

організаторів лотереї, в якій розіграно портрет В. Жуковського роботи К. Брюллова (нині
зберігається в НМТШ) й на ці кошти викуплено українського поета з кріпацтва. Згадку про М.
Вієльгорського знаходимо у повістях Шевченка [5]«Художник», «Прогулка с удовольствием и не

без морали».
Учился я рисованию и живописи в Академии художеств по 1844 год. — В Академії мистецтв

Шевченко вчився з 21 травня 1838 р. по 22 березня 1845 р., коли здобув звання некласного

художника.
...определился в Киевскую археографическую комиссию... — Див. коментар до розписки

Шевченка про одержання прогонних і подорожньої на Полтавщину від Київської археографічної

комісії.
Славянское общество... — Кирило-Мефодіївське братство — таємна політична організація (Київ,
грудень 1845 — березень 1847 р.), що виникла в середовищі інтелігенції, пов’язаної з Київським
та Харківським університетами. Програмні документи товариства — «Статут Слов’янського
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товариства св. Кирила і Мефодія», «Книги буття українського народу», відозви до «Братів-
українців», до «Братів-великоросів і поляків» — містили вимоги зрівняння в правах усіх станів

(і ліквідацію кріпосництва), рівного розвитку національних мов та культур, створення федерації

слов’янських держав; ці плани мали здійснюватися на засадах християнської етики шляхом освіти

й пропаганди. Колосальний вплив на слухачів мала політична поезія Шевченка, який, вступивши
до товариства у квітні 1846 р., і став, по суті, його ідейним натхненником (див.: Бородін В.
С. Твори Шевченка в політичному процесі Кирило-Мефодіївськог товариства та заборона й

вилучення «Кобзаря» // Збірник праць сімнадцятої шевченківської наукової конференції. — К.,
1970).
...ездил по поручению Комиссии для срисования Почаевской лавры... — За дорученням Київської

археографічної комісії Шевченко їздив на Волинь і Поділля змальовувати історичні архітектурні

пам’ятки, зокрема Почаївську лавру. У Почаєві, містечку Кременецького повіту Волинської губернії
(тепер селище міського типу Кременецького району Тернопільської області), в жовтні 1846 р. він
зробив чотири акварельних малюнки, два ескізи і начерк олівцем («Почаївська лавра з півдня»,
на звороті зроблено начерк «Почаївська лавра з заходу», «Собор Почаївської лаври. Внутрішній

вигляд», на звороті — ескіз її, а також «Вид на околиці з тераси Почаївської лаври». Всі вони

зберігаються нині в Національному музеї Тараса Шевченка.
Гулака я почти не знаю... — Йдеться про М. І. Гулака, активного учасника Кирило-Мефодіївськог

братства, автора його програми й статуту.
...с Кулишом я познакомился в Киеве, в 1842 г., весною... — Шевченко помилився в даті свого

першого приїзду в Україну: він був у Києві, де познайомився з П. О. Кулішем, у червні 1843 р.
Белозерский — В. М. Білозерський.
Навроцький Олександр Олександрович (1823 — 1892) — український громадський і культурний

діяч, поет і перекладач. Двоюрідний брат М. Гулака. Шевченко познайомився з ним у Києві 1846
р. Пропагував позацензурні поезії Шевченка. У 1847 р. О. О. Навроцького заарештовано і заслано
до Вятки, згодом переведено на заслання до Єлабуги. На творчості О. О. Навроцького відчутно
позначився вплив поезії Шевченка.
Андрузький Георгій (Юрій) Львович (1827 — ?) — громадський діяч, поет, учений. Учився в

Київському університеті. У 1846 р. вступив до Кирило-Мефодіївськог братства, 1847 р. висланий
під нагляд поліції в Казань, згодом — у Петрозаводськ. У 1850 — 1854 рр. ув’язнений у

Соловецькому монастирі. Знайомство Шевченка з Г. Андрузьким відбулося 1846 р. в Києві.
Шевченко відчутно вплинув на його поетичну творчість. Свідчення Г. Андрузького під час слідства
в справі Кирило-Мефодіївськог братства були використані III відділом для звинувачення Шевченка

(див.: Кузьміна З. М. Шевченко і Андрузький // Збірник праць п’ятої шевченківської конференції.
— К., 1957, а також документ 9 у цьому томі). Згаданий Шевченком у щоденнику [6]13 вересня

1857 р.
Маркович — О. В. Маркович.
Посяденко — Посяда (Пасяда, Посяденко) Іван Якович (1823 — 1894) — український громадський

і культурний діяч, педагог. У 1846 р. — член Кирило-Мефодіївськог братства. І. Я. Посяду

вислано під нагляд поліції з Київського університету до Казанського. Шевченко згадує про нього

у щоденнику (див. запис від 13 жовтня 1857 р.).
Чижов — Ф. В. Чижов.
Савич Микола Іванович (1808 — 1892) — один з найактивніших членів Кирило-Мефодіївськог

братства. Відстоював скасування в Росії кріпацтва, повалення монархії. В 1847 р. передав у Парижі
А. Міцкевичу автограф поеми [7]«Кавказ». Того ж року М. Савича викликано до Росії і вислано

у його маєток на Полтавщині (див.: Зайончковский П. А. Кирило-Мефодиевское общество (1846
— 1847). — М., 1959).
Костомаров — М. І. Костомаров.
Сажин — М. М. Сажин.
Иллюстрировал мои сочинения граф Яков де-Бальмен... — До рукописного «Кобзаря»Шевченка

(зб. «Wirszy T. Szewczenka», 1844) Я. П. де Бальмен і М. Башилов виконали по 39 ілюстрацій

(заставки, кінцівки та заголовні літери).
Башилов — М. С. Башилов.
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Афанасьєв-Чужбинськи Олександр Степанович (справжнє прізвище — Афанасьев; 1816 — 1875)
— український і російський поет, етнограф. Шевченко познайомився з ним у 1843 р. у Мойсівці

через письменника Є. Гребінку (1812 — 1848). Під час другого приїзду в Україну в 1845 — 1847 рр.
Шевченко подорожував Лівобережжям з О. АфанасьєвимЧужбинським, а також жив з ним у Києві

по Хрещатицькому провулку. У 1846 р. Шевченко приїжджав з ним до Чернігова, намалював його
портрет. У щоденнику від 2 липня 1857 р. Шевченко негативно відгукнувся про О. Афанасьєва-
Чужбинськго, осудивши його за улесливі «патріотичні» вірші, надруковані в «Санкт-Петербургских
ведомостях» (січень 1856 р.).
Штрандман Роман Романович (1822
— 1869) — російський журналіст, співробітник «Отечественных записок», «Современника». За

участь у таємному гуртку петрашевців був заарештований, потім звільнений за недостатністю

доказів. На слідстві в справі Кирило-Мефодіївськог братства Шевченко ухилявся від зізнань щодо

Р. Штрандмана.
Карпо — Карпо Михайло Мартинович (1827 — ?) — український художник. Шевченко

познайомився з ним під час навчання в Академії мистецтв у Петербурзі. Жив разом з ним на

Васильєвському острові у 1844 — 1845 рр. М. М. Карпо високо цінив малярську і поетичну

творчість Шевченка. Брав участь у поширенні офортів «Живописной Украины» (див.: Ковалёв В.
В. Воспоминания о Т. Г. Шевченко // По морю и суше. — 1896. — № 8. — С. 135 — 137).

№ 229. 1847 р., квітня 21. Запитання й відповіді Т. Г. Шевченка на допиті в III відділі

1. http://litopys.org.ua/rizne/kmt02.htm

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/130681.html

3. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/127196.html

4. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/tag/1844

5. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev402.htm

6. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/64258.html

7. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev139.htm

2.7.43 Журнал слідства. 21-23 квітня 1847 р. (2008-07-25 18:00)

Апреля 21
Государь император на представленном его величеству описании бумаг студента Марковича

против извлечения из писем [1]сестры его Е. фон Кирхенштейн, весьма замечательных по уму ее,
правильности суждений и истинному русскому патриотизму, собственноручно написать соизволил:
«Узнать, кто она, где она, где воспитывалась и кто муж ее?»
Таковая монаршая воля будет исполнена по доставлении в С.-Петербург Марковича и по

отобрании от него определенных сведений, где жительствует сестра его.
Государственному канцлеру сообщено об объявлении, чрез посольства наши, находящемуся

за границей помещику Полтавской губернии Савичу, прикосновенному к делу о Славянском

обществе, высочайшего повеления, дабы он немедленно возвратился в Россию.
Художник Шевченко [2]окончил свои ответы, но его показания нисколько не объясняют дела.
На все главные вопросы о Славянском обществе, членах оного и замыслах их он отвечал

решительным незнанием. По его словам, он был знаком с Гулаком, Костомаровым, Кулишом и

другими только случайным образом и будто бы вовсе не слышал от них никаких противузаконных

разговоров, равно и сам будто бы не предавался никаким политическим идеям.
Относительно наглых стихотворений своих он, по-видимому, изъявляет раскаяние и то в самых

грубых выражениях. На вопрос, почему он дозволил себе дерзости против высочайших особ,
которые, сверх священной великости своего сана, были еще личными его благодетелями, ибо
выкупили его из крепостного состояния, он отвечал: «Я начал ругать государя потому, что слышал,
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как ругают его и в Петербурге, и в Киеве».
Шевченко утверждает, что Костомаров, Кулиш, Белозерский уважали его потому только, что им
нравились его стихотворения. Но из писем всех этих лиц видно, что уважение их превосходило

меру достоинства стихов его. Без сомнения, не стихи Шевченки нравились молодым людям,
замышлявшим народный переворот, но его наглость и буйные, возмутительные мысли, по

которым они могли считать его важным для себя орудием при распространении идей своих.

Апреля 22
Получено частным образом сведение, что в Москве две дамы принимают ревностное участие

в деятельности ученых и литераторов, называемых славянофилами, и особенно одна из них

убеждает Шевырева, Киреевского, Соловьева, Хомякова и других писателей посвятить труды свои

исключительно для журнала, который с 1848 г. будет издаваться находящимся ныне за границей
дворянином Чижовым.
Как Чижов предполагает издавать журнал в духе славянистов, то и предписано генерал-
лейтенанту Перфильеву удостовериться под рукой и подробно донести о двух означенных дамах

и прочих предметах, упоминаемых в вышеизложенном сведении.

Апреля 23
Находящемуся в Москве чиновнику III отделения камер-юнкеру Кашинцову предписано обратить
особенное внимание на московских писателей, называемых славянофилами, и подробно донести

как о каждом из них, так и о том, не соединяют ли они с своими учеными и литературными

занятиями каких-либо политических идей.
Получено от помещика Херсонской губернии Ивана Гулака письмо к сыну его Николаю Гулаку.
В этом письме не заключается ничего важного, оно оставлено при деле.
Кулиш подал два письма, написанные им к жене своей и к действительному статскому советнику

Плетневу, извещая их о надежде своей оправдаться и утешая первую в ее положении. Письма сии
переданы по назначению.

[3]Журнал слідства

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/271233.html

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/274145.html

3. http://litopys.org.ua/rizne/kmt05.htm

2.7.44 Картини Г. Меліхова (2008-07-25 19:28)

Учора видатному українському художнику Георгію Степановичу Меліхову виповнилось би 100
років. З цієї нагоду у НХМУ, що по вул. Грушевського, відкрито виставку його робіт, куди увійшли
картини з багатьох ммузеїв України, приватних колекцій і ті картини та ескізи, які залишились у
родині художника.

Серед інших ілюстрацій і картин, присвячених ВВВ, різним регіонам України, Вірменії, Росії,
Італії, літературним і казковим сюжетам, виставлений цикл робіт присвячених Тарасу Шевченко.
Найвідоміші з них — «Повернення» (про подорож Шевченка Волгою) і «Молодий Т.Шевченко в

майстерні у К.П.Брюлова»
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P.S. Користуючись особистим знайомством, я попросив родичку художника викласти в спільноті

фотографії картин в хорошій якості. Нажаль, в мережі картин Меліхова майже немає.

Виставка працюватиме до початку вересня. Раджу скористатися з чудової нагоди.

2.7.45 Покаянний лист Куліша. 24 квітня 1847 р. (2008-07-26 06:00)

1847 р. квітня 24. — ЛИСТ П. О. КУЛІША ДО Л. В. ДУБЕЛЬТА З ПРОХАННЯМ

КЛОПОТАТИСЯ ПЕРЕД МИКОЛОЮ І ПРО ПОМИЛУВАННЯ ТА З ПОЯСНЕННЯМ

ПРИЧИН НАПИСАННЯ Й ВИДАННЯ «ПОВЕСТИ ОБ УКРАИНСКОМ НАРОДЕ»

Ваше превосходительство Леонтий Васильевич!

Так как вы из человеколюбия обещали принять во внимание всякое мое оправдание, то позвольте
доложить еще вашему превосходительству, что «Повесть об украинском народе» написана мною
случайно, а не с злым намерением возмущать умы земляков моих. Это было именно вот как.
Приехавши в Петербург, я был очень радушно принят в домашнем кругу Александры Осиповны

Ишимовой, издательницы детского журнала «Звездочка». Не зная, как выразить ей мою

благодарность, я написал для ее журнала эту «Повесть об украинском народе», и в типографии

оттиснули для меня только двести особых экземпляров. Если бы я имел намерения возмущать

моих земляков против законного их правительства, то судите сами, ваше превосходительство,
такое ли ничтожное количество экземпляров я бы напечатал? Оглядываясь на прошедшее, я
теперь с ужасом вижу, что, увлекаясь ложным взглядом на вещи, я сам стремился и, может быть,
вел других к величайшим бедствиям; но клянусь всем для меня священным, что я стремился

слепо, и только теперь вижу, какие ужасные последствия могли бы иметь мои умствования. Из
человеколюбия, из сострадания к моему семейству возьмите, ваше превосходительство, на себя
труд склонить государя к великодушному прощению моего безрассудства. Я же, помня, что для

меня сделано, все силы свои и способности употреблю на то, чтобы будущими моими сочинениями

загладить вред, происшедший от моих безрассудных действий.

С глубоким почтением имею честь быть, милостивый государь, вашего превосходительства

покорнейший слуга.

П. Кулиш

1847, апреля 24. С.-Петербург
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Помітка Л. В. Дубельта: Иметь в виду.
Ч. V, арк. 78, 79 Автограф.

Кирило-Мефодіївське товариство. К., 1990. Т. 3.

2.7.46 Із свідчень Білозерського. 24 квітня 1847 р. (2008-07-27 06:00)

№ 230. 1847 — квітень 24. Із свідчень В. М. Білозерського на допиті в III відділі

Вопросы Ответы

[...] 8. Каким образом славянисты предполагали распространять

образование между крестьянами и тем приготовлять [...] Мысль о

горестных следствиях необразованности раздраженного человека выражена

и в послании к землякам у Шевченка «ибо необразованное око заглянет в

вашу [разумел помещиков] душу слишком глубоко» [...]
[...] 12. Опишите подробно все действия: Костомарова, Гулака,
Шевченко, Кулиша, Навроцкого, Андрузского, Марковича, Посяденка,
помещика Савича, бывшего профессора Чижова и других вам известных лиц,
каждого особенно и о каждом все, что знаете в отношении к замыслам

Славянистов [...] Шевченко, сколько я мог заметить в короткие наши

встречи, всегда являлся как поэт-сирота, испытавший в жизни много

горя, и, кажется, еще более страдавший в себе самом. Он видимо мучился

своим положением и, по временам, старался погрузиться в забытье,
употребляя горячие напитки... От него почти никогда нельзя было

услышать собственного его стихотворения; иногда только он начинал

произносить сам — для себя какие либо стихи, и обыкновенно оканчивал

словами — не знаю! Едва ли кто слышал от него какое нибудь

патриотическое желание или убеждение: он не старался никого привлекать

на свою сторону. Он болезновал только над положением крестьян и

выражал свою досаду на помещиков, или рассказывал какой нибудь смешной

анекдот, или с горьким смехом произнося отрывистую фразу. Иногда он

говорил: «Я нічого не хочу, тільки щоб люди свого не цурались». Любил

он петь малороссийские песни, которые ставил выше всех своих

произведений; часто пел он и русские и восхищался ими. Можно думать,
что он не имел никаких дерзких намерений и в естественном состоянии не

сочувствовал тому, что написал под влиянием печального расположения

духа. С летами он, без сомнения, весьма бы переменился сердце у него

доброе, но невоспитанное и несчастное — а быть может, сам он причиною

своего несчастья [...]
[...] 18. Вам ли принадлежат тетрадки с малороссийскими

стихотворениями, между которыми находится и [1]«Сон», — самое наглое

сочинение Шевченко, и другие возмутительные стихи; для чего имели вы у

себя подобное сочинение, и не было ли в видах Славянистов

распространять эти сочинения и тем подготовлять восстание Малороссии?
18. Тетрадки стихотворений принадлежат мне,, но я имел их не потому,
чтобы согласовался с чувствами и понятиями, в них выраженными, а

единственно с целью выписать из них неизвестные мне слова Малороссов

для словаря, который я намеревался составить и представить Академии

Наук, зная, о желании оной, объявленым директорам гимназий, иметь

слова наречий, употребляемых в обширном Русском царстве.
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Доказательством этого служит большое собрание материалов

лингвистических, собранных с такою же целью. Никогда и никто не думал

распространять подобные сочинения и не только кто-либо другой, но

полагаю, и сам сочинитель не сочувствовал тем возмутительным

выражениям, которые вырывались в ненормальном состоянии человека [...]

ДМШ, А-59, спр. 313, ч. 2, арк. 38, 39, 62-63. Копія.

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev128.htm

2.7.47 Із записів Білозерського (2008-07-28 06:00)

* *

Один жандармский офицер, поручик Тельнов, сидевший весною 1847 г. в III-м отд. под арестом,
сообщил мне (весною 1851 г.): что он там видел стоявшего у окна Шевченка; Тарас был одет в

белый костюм, стоял грустный и чуть напевал какую-то грустную украинскую песню.

Н. Белозерский, Тарас ГригорьевичШевченко по воспоминаниям разных лиц, «Киевская старина»,
1882, № 10, стор. 73. [Див. [1]переклад]

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/spog37.htm

2.7.48 Лист про встановлення нагляду за студентами Київського університету. 25 квітня
1847 р. (2008-07-29 06:00)

№ 231. 1847 р., квітня 25. Лист помічника попечителя Київського учбового округу М. В.
Юзефовича до попечителя О. С. Траскіна про встановлення нагляду за студентами Київського

університету

25 апреля 1847 года

№ 1

Весьма секретно

Его превосходительству господину попечителю

Киевского учебного округа

Честь имею доложить вашему превосходительству, что по сообщенному мне к исполнению

отношению к Вам господина генерал-губернатора за № 1267-м, мною сделаны все нужные

распоряжения для усиления наблюдения за студентами университета св. Владимира и приняты

надлежащие меры для преследования и надзора их сходок, занятий и в особенности знакомств и

связей, как между товарищами, так и с посторонними лицами.
Подлинное отношение генерал-губернатора при сем имею честь содержать.

Помощник попечителя М. Юзефович

ДМШ, А-17, спр. 6, арк. 2. Оригінал.
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На документі напис: «№ 31».

2.7.49 Журнал слідства. 24-29 квітня 1847 р. (2008-07-29 18:00)

Апреля 24
Студенту Андрузскому, во уважение чистосердечного сознания его и открытия всех известных

ему обстоятельств о Славянском обществе, разрешено, согласно его желанию, дать для чтения

Библию.
Кулиш представил письмо, в котором, в дополнение показания своего, что его сочинение «Повесть
об украинском народе» помещена была в журнале «Звездочка» и потом издательницей этого

журнала Ишимовой напечатана была для него отдельно, в числе только 200 экземпляров, что
такое незначительное число экземпляров уже доказывает, что он не желал распространять свою

книгу для возмущения земляков своих, малороссиян, против законного правительства, что если

он поместил в этой книге мысли, могущие вовлечь других в ложные понятия, то без всякого

намерения, единственно по собственному ложному взгляду на вещи и что ныне, когда указаны

ему эти мысли, он с ужасом видит, какие последствия могли бы произойти от его умствований.
Представляя в уважении, что он не имел ни малейшего злого умысла, просит о помиловании.
Объяснение это приказано не упускать из вида при составлении окончательного доклада. [...]
В III отделение явилась прибывшая из Киева жена коллежского асессора Анеля Мазурова

с дочерью от первого брака Алиной Крагельскою, из которых последняя есть обрученная

невеста адъюнкта Костомарова. Мазурова желала узнать, в каком положении находится дело

о Костомарове, чтобы видеть, каким образом она должна распорядиться судьбой своей дочери.
Ей ответствовано, что дело о Костомарове не может быть ей объявлено, что это дело и судьба

дочери ея суть два отдельные предметы, которые не должны зависеть один от другого. При

этом внушено Мазуровой, чтобы она не искала никаких случаев принимать какое бы то ни было

участие в деле Костомарова, жила бы в столице сколь возможно спокойнее, а еще лучше уехала
бы обратно в Киев и не передавала бы никому сведений ни о Костомарове, ни о его деле.
Вслед за Мазуровою являлась прибывшая из Киева же мать Костомарова, вдова капитана, Татьяна
Костомарова с подобными же вопросами о деле ее сына. Ей объявлено и внушено то же самое,
что Мазуровой.
Точно такое же внушение сделано и жене Кулиша, сестре Белозерского, прибывшей из Варшавы.

Апреля 25
Генерал-лейтенанту Полозову предписано иметь секретное, но самое строгое наблюдение над

женою Кулиша, матерью Костомарова, женою коллежского асессора Мазуровою и дочерью ее

(невестой Костомарова) девицей Крагельскою во все время пребывания их в С.-Петербурге.
Бывший учитель Белозерский окончил свое показание. После Андрузского он первый объясняет

дело с откровенностью, подробно и притом в описаниях более спокойных и потому более

вероятных, нежели описание Андрузского.
Не только не скрывая собственных преступлений, но даже выставляя себя виновным в высшей

степени перед другими, Белозерский [представил] историю своего падения, все последствия этого
и действия других славянистов.
Еще обучаясь в Киевском университете, Белозерский занялся историей и литературой славянских
племен, узнал об идее панславизма, читал иностранные и наши журналы и сделался пламенным

поборником славянизма. В исходе 1844 г. и в 1845 он сблизился с Гулаком и Костомаровым,
которые занимались тем же предметом и начали друг друга побуждать к любимому ими предмету

и к деятельности. Невозможно определить, кто из них первый начал, кто продолжал, кто давал
ход той или другой идее и кто был у них главным, потому что все они равно стремились к общей
цели — славянизму.
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В это время вздумали они составить общество, и Белозерский написал устав, тот самый, который
найден у Гулака, по примеру уставов учено-литературных обществ, существующих у чехов, лужичан
и сербов. К слову «общество» потом прибавлено было «св. Кирилла и Мефодия», а после

придумали носить кольца или образа во имя сих святых.
Имея целью соединение славянских племен, они полагали для этого необходимым: воодушевлять
славянские племена к уважению собственной их народности, изгоняя все чужеземное, уничтожать
вражду и поселять согласие между этими племенами, склонять их к исповеданию одной

православной веры. Средством для этого они считали просвещение, полагая, что славянские

племена, коль скоро просветятся и узнают выгоды соединения и дружбы, сами сольются в одно

целое. Потому они хотели заводить училища для простого народа, издавать книги для чтения

того же народа и развитием общего просвещения доводить племена до соединения.
В мыслях их не было ни народного потрясения, ни возмущений, ни преобразования законных

властей в России, а тем менее каких-либо вооруженных действий. Они, как ученые и молодые

люди, не знающие практической жизни, думали, что по их теории совершится самое мирное

улучшение в быте племен славянских.
Они думали, что правительство одобрит их старания. «Одна Россия, — говорили они, — способна

совершить такой переворот и не убоится стать лицом к лицу с остальной Европой. Для этого

необходима только твердая воля и ум сильный, который бы мог направить ее действия смело

и прямо к цели, следовательно, один только ныне царствующий государь может совершить это

великое дело». Иногда же казалось им, что государю не угодно будет подать руку для соединения

славянских племен, потому что деятельность его устремлена на внутреннее устройство своей

державы.
Но они сами видели несообразность своих предположений, притом же, получая опытность жизни,
становились в мыслях своих правильнее, в желаниях умереннее и основательнее. В 1846 г. они

уже бросили название общества и в последующее время занимались изучением истории и языков

славянских, без всяких идей об обществе, только как наукою. За 10 месяцев перед сим Белозерский

отправился на службу в Полтаву учителем Петровского кадетского корпуса и не знает, что после
него происходило в Киеве.
Во время существования общества действующими лицами были в оном Белозерский, Гулак и

Костомаров, потом близко познакомились с ними студенты Маркович и Навроцкий, но они, равно
как Посяденко и Андрузский, более приверженности оказывали к Украйне и малороссийскому

языку, нежели к идеям бывшего общества. Шевченко писал наглые стихи в нетрезвом виде и,
протрезвившись, нередко сам не помнил или жалел о том, что написал. Кулиш же нисколько

не принадлежал к Славянскому обществу; он всегда держал себя в стороне и так углублен

был в дельные занятия, что отвергал все мечтательное. Белозерский утверждает, что хотя в

последнее время он породнился с Кулишом (последний женился на сестре первого), но он никогда
не осмелился бы открыть Кулишу, что составилось Славянское общество — столько Кулиш был

чужд всего недозволенного и строг в своих правилах.
Белозерский присовокупляет, что общество и во время существования своего было более ученым
кругом людей, связанных между собой дружбой, без всяких политических и возмутительных

предположений; что хотя они давали друг другу честное слово не разглашать ни действий своих, ни
имен лиц, которые могли бы показаться злоумышленниками, но не для таинственности, а только
потому, дабы не подвергнуться насмешкам благоразумных людей; что найденные у них бумаги не
должны быть вечными их обвинителями, ибо эти бумаги относятся к прежнему времени, когда
его, Белозерского, и друзей его волновали различные идеи и что он, Белозерский, давно уже и не
помышляет об обществе.
С покорностью предавая судьбу свою милосердию государя и выражая раскаяние в прежнем своем

заблуждении, Белозерский пишет: «Мы несчастливы тем, что сделались известны как преступники

прежде, чем успели совершенно очиститься от признаков давней болезни. К тому же свойство

молодости — увлекаться чем-либо на время; быть может, всякий молодой и потом в возмужалых

летах достойнейший человек мечтал в юности и строил планы, которые сами собой уничтожились
с наступлением зрелого возраста. Это самое и со мною случилось».
Вообще Белозерский показывает в себе чувства хорошие. Если в объяснениях его замечается
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не совершенная искренность, то разве там, где он говорит о других, ибо, кажется, для него

легче высказать свое преступление, нежели преступление другого. Он опасается, чтобы еще

кто, подобно Бушену, не пострадал невинно от его показаний. Впрочем, он по убеждению в

III отделении пишет новое, дополнительное показание.

Апреля 26
Из Киева доставлен студент университета св. Владимира Петров, который первый донес о

существовании Славянского общества. Ему предложены вопросы как для пояснения первого

его донесения, так и в том смысле, чтобы он представил доказательства к улике Костомарова и

Навроцкого, которые не сознались в том, что Петров писал об них в своем донесении.
Для Петрова нанята квартира в недальнем расстоянии от III отделения. При этом внушено ему,
чтобы никому не разглашал о причине его приезда в С.-Петербург и о деле, производящемся по
его донесению.

Апреля 27
Белозерский в дополнительном показании своем объяснил, что находящаяся у него рукопись

[1]«Закон божий» получена им от Навроцкого и что, впрочем, он не знает, чьею рукою писана

эта рукопись.
Навроцкий же, которому показана была упомянутая рукопись, во всем заперся, подобно как при

общем его допросе, утверждая, что он не передавал этой рукописи Белозерскому и не знает, кем
она писана.
Студент Петров окончил ответы на предложенные ему вопросы. Он имел откровенные разговоры
только с Гулаком, Навроцким и Марковичем да слышал суждения с ними адъюнкта Костомарова

и помещика Савича; других же лиц, известных по делу о Славянском обществе, вовсе не знает. Из
разговоров упомянутых лиц, особенно Гулака, Петров узнал следующее.
Славянисты предполагали учредить отдельно в каждом славянском племени правление народное,
сообразное с духом племени, но для решения общих дел установить общий союз из представителей
всех племен. Достигнуть этого они надеялись не иначе, как возбуждением к восстанию славян

против верховной власти их. Гулак именно говорил, что при этом общество будет действовать

миролюбиво в отношении царской фамилии; но ежели переворот будет произведен, а государь
не пожелает сложить с себя верховной власти, то необходимость заставит пожертвовать царской
фамилиею.
Средствами для возбуждения к восстанию они полагали: внушение народу в самом невыгодном

виде всех распоряжений правительства; путешествия по деревням для сближения с крестьянами

и распространения между ними идеи о народном правлении (Гулак говорил, что некоторые уже
путешествуют с этой целью); учреждение школ и издание книг для простого народа, полагая, что с
образованием черни восстание непременно произойдет, если не в настоящее время, то в будущем
поколении.
В разговорах об этом ревностно участвовали и Костомаров, и Навроцкий, и Маркович, а один раз
и Савич, но более всех действовал Гулак. Они часто собирались, в особенности у Гулака, и как

только сходились, тотчас начинали разговор о приведении в исполнение их общего намерения.
Костомаров как историк старался выводить из истории примеры прежних самовольств и

неповиновений в России, очеркивая весьма ярко те случаи, в которых народ, в порыве неистовства,
посягал на жизнь русских великих князей.
Петров все это показывает с решительностью и уверенностью, свойственными человеку,
говорящему истину. Он сын жандармского офицера. Отец его служил за адъютанта при штаб-
офицерах в Киевской, Черниговской и Курской губерниях с 1833 по день кончины, последовавшей
в 1844 г.
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Апреля 28
В продолжении вопросов разных лиц, прикосновенных к Славянскому обществу, представилось
весьма много улик против бывшего студента Навроцкого, доказывающих, что он участвовал во

всех предположениях общества и даже разделял революционные мысли Гулака. Как Навроцкий

при первом допросе во всем заперся, то из упомянутых улик составлены и предложены ему

подробные дополнительные вопросы.

Апреля 29
Из числа стихотворений Шевченки рассмотрены и переведены остальные — «Гайдамаки»,
«Гамалея».
«Гайдамаки» представляет картину убийств и зажигательств, произведенных в 1768 г. толпой

запорожцев, крестьян и разбойников, или гайдамаков, под начальством атамана Зализняка и

уманского сотника Гонты, который под предлогом освобождения родины от польского ига

опустошил часть Западной Украйны от Киева до Умани.
Автор начинает жалобою, что ему некуда деваться от грусти, и посылает детей своих, гайдамаков,
в Украйну для того, чтобы на чужой стороне не насмехались над ними.
Поляки, обвиняя короля Понятовского в измене и угождении России, составили сто конфедераций.
Руководимые Пулавским и Пацом, конфедераты разошлись по Польше и Украине и грабили

жителей.
У жида-корчмаря в м[естечке] Ольшанах служит казак Ярема. Он любит и любим дочерью

церковного старосты Оксаною. Конфедераты врываются ночью в корчму, похищают Оксану, а
Ярема уходит к гайдамакам.
Близ Чигирина, в лесу, собрались гайдамаки, скрывают оружие в возах. На рассвете дня Маковеев

духовенство благословило их на освобождение отчизны, и они прошли огнем и мечом до Умани.
В м[естечке] Лысянке они взорвали замок, в котором укрылся Пац с конфедератами. Там была

и Оксана, но ее спас есаул Галайда, бывший Ярема, и женился на ней. Гайдамаки идут в Умань,
истребляют там всех жителей; Гонта убивает даже двух сыновей своих за то, что обращены своею

матерью в католичество.
Автор в заключение говорит, что сам был сиротой и желал бы променять настоящее время на

прошлое. «Хорошо погуляли гайдамаки, — говорит он, — посеяли они хлеб, но другие собрали

жатву, уничтожили Сечь, и Украина уснула вечным сном!»
«Гамалея» — эпизод освобождения запорожцев из турецкого плена. В Скутари казаки томятся

в тюрьме, ожидая близкой смерти. Ночью неожиданно нападает на турков Гамалея, истребляет
гарнизон, зажигает Скутари и освобождает пленных.
Этой пьесою заключаются стихотворения, помещенные под общим заглавием «Кобзарь». Автор
постоянно следует принятому направлению: беспрерывно жалуется на страдания Украйны в

настоящем ее положении, желает возбудить ненависть к владычеству русских и, воспоминая о

прежней свободе, подвигах и славе Козаков, упрекает нынешнее поколение в равнодушии.
Во втором часу пополудни 29 апреля доставлен из Киева студент университета св. Владимира

Посяда (он же Посяденко), прикосновенный к делу о Славянском обществе.
Приступлено к составлению и составлено 20 вопросных пунктов, которые ему же и предложены.

[2]Журнал слідства

1. http://litopys.org.ua/rizne/kmt02.htm

2. http://litopys.org.ua/rizne/kmt05.htm
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2.7.50 Із додаткових свідчень Навроцького. 30 квітня 1847 р. (2008-07-30 06:00)

№ 232. 1847 р, квітня 30. Із додаткових свідчень О. О. Навроцького на допиті в III відділі

Дополнительные вопросы, предложенные студенту Навроцкому
30-го апреля 1847 года

Вопросы Ответы

[...] 1. Опишите действия Гулака, Костомарова, Белозерского, Кулиша,
Шевченко, Марковича, Посяденка, Андрузского, Савича, Чижова и других

лиц, вам известных, действовавших в видах Славянского общества? Может

быть, Гулак где-нибудь и предлагал составить Славянское общество, но

при мне он этого не предлагал никогда, и я нигде не говорил об этом

предмете ни с ним, ни с кем-либо другим. Тоже может быть Посяденко и

Маркович разглашали где-нибудь, что они принадлежат к этому обществу;
что же касается до меня, то я нигде не разглашал этого; ибо никогда я

не принадлежал ни к какому обществу. Никогда я у Костомарова вместе с

Гулаком не рассуждал об основании общества и предположений с ними о

названии этого общества не имел никаких; равно как и не придумывал с

ними никакого символа для этого общества. Никакой партии не держался я

— ни славянской, ни малороссийской ни в каком обществе; ибо не

принадлежал ни к какому обществу и ни к какой партии. У Гулака хотя и

были разговоры между им и Костомаровым, но эти разговоры были чисто

ученые, и я иногда сколько позволяли мои познания, вмешивался в эти

разговоры; но разговоров о введении в славянских землях

представительного правления, о ниспровержении верховной власти в

России и приготовлении народа, посредством просвещения и издания книг

к возмущению — таких разговоров не было; может быть, они были в моем

отсутствии, я этого не знаю. По поступлении моем в университет, я жил

сначала у родственницы моей Нетолинской, потом у помещицы Марковичевой

вместе с сыном ея студентом Андреем Марковичем, потом с студентом

Афанасием Марковичем, потом уже год жил вместе с Гулаком; остальные же

полгода пребывания моего в университете я жил опять вместе с Афанасием

Марковичем; у Костомарова же я никогда не жил. И притом Гулак и

Костомаров никогда не открывали мне своих замыслов. Явно, что все эти

улики несправедливы, и если бы я знал что-либо, я все открыл бы и

объяснил со всею откровенностию, но мне все это неизвестно {...]
Жизнь Шевченка мне так мало известна, что я ничего не могу сказать

о его действиях, а если что и известно из его жизни, то это не

послужит к обнаружению никаких его действий [...]
{...] 6. Вы утверждали, что не только не читали, но даже вовсе не

знали стихотворения Шевченки [1]«Сон». Но против вас имеются

показания, что вы были одним из пламеннейших почитателей Шевченки,
знали наизусть его стихи, и он сочинения свои поручал вам для

хранения. Действительно ли у Вас хранились сочинения Шевченко, не

содействовали ли вы распространению их в публике, и не рассчитывали ли

славянисты действовать его наглыми стихами как для поселения в народе

ненависти к государю императору и правительству, так и для возбуждения

народа к восстанию? Действительно, я знал некоторые отрывки из

стихотворений Шевченко, но все эти стихотворения были чисто

литературного содержания и не заключали в себе никаких противозаконных

мыслей. Шевченко же никогда не поручал мне своих сочинений для
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хранения и у меня вовсе не сохранялись сочинения Шевченко. Я не имел

никакого содействия к распространению сочинений Шевченки в публике.
Рассчитывали ли славянисты действовать наглыми стихами Шевченки как

для поселения в народе ненависти к государю императору и

правительству, так и для возбуждения народа к восстанию — такие наглые

и дерзкие предприятия мне неизвестны.

Подписал: студент Александр Александров сын Навроцкий
Верно: Старший чиновник Попов

ДМШ, А-59, спр. 313, ч. 2, арк. 88 — 90, 92, 94 — 95 зв. Копія.

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev128.htm

2.7.51 Із свідчень Посяди. 30 квітня 1847 р. (2008-07-30 18:00)

№ 233. 1847 р., квітня 30. Із свідчень І. Я. Посяди на допиті в III відділі

Вопросы, предложенные студенту Посяде, (он же Посяденко) и ответы его.
Апреля 30 дня 1847 г.

Вопросы Ответы

2. Против вас имеются показания, что вы участвовали в замыслах

Славянского общества св. Кирилла и Мефодия, принадлежа к

малороссийской партии. Объясните подробно: когда и кем было учреждено

это общество? Я, как свободное лицо, не участвовал в замыслах

Славянского общества и, хотя малороссиянин, однако серьезно о

самостоятельности Малороссии никогда не думал. Не знал наверно

существует ли общество или нет, хотя часто слыхал, что Костомаров им

бредил. Не стараясь узнать, что это за общество, я тем менее могу

сказать, когда и кем оно учреждено.
[...] 15. Опишите подробно все действия Гулака, Костомарова,
Белозерского, Навроцкого, Марковича, Шевченко, Кулиша, Андрузского,
помещика Савича, бывшего профессора Чижова и других вам известных лиц,
каждого особенно и о каждом все, что знаете, в отношении к замыслам

Славянистов. Точно ли Костомаров, Гулак и Навроцкий после пасхи 1846
г. говорили о составлении Славянского общества и обещали вас принять в

члены? 15. Подробно описать этих людей я не в состоянии, даже по имени

не все они мне известны. Более других я знаю Андрузского, который если

и писал иногда стихи или чтонибудь другое, то и сам не понимал, зачем

это. Что касается до последнего пункта, то я слыхал у них о

предположении основать какое-нибудь общество, сколько помнится, после

пасхи, а может быть еще и прежде: ибо мысль об обществе так была мне

чужда, что я едва мог теперь только припомнить себе их разговор [...]
16. С какою целью составлена находившаяся в ваших бумагах записка на

малороссийском языке, в которой сказано, что надобно подумать, не

пристать ли к Польше, и в которой далее говорится: «за Малороссию
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прольем нашу кровь». Не было ли каких предположений ваших или

Славянского общества, вслеаствии коих это было написано? Об этой

записке мне лестно поговорить здесь: ибо она делом подтверждает мой

образ мыслей. Она есть продолжение написанной на своем языке повести о

народе южнорусском, начиная с княжеств до самого соединения Малороссии

с Великою Русью. Впрочем, как вижу, что этот вопрос не прямой и

составлен не из самой записки и не знаю, по какому поводу: ибо в

записке после того, как дума шла о соединении с Польшею, описывается

соединение с Россиею: «Ненько наша, ненько, що буде, то буде, а вже

пристанемо до тітки (России), будем її (тітку — это ясно) поважать і

за неї, як і за тебе, козацьку кров проливати».

Подписал: студент Иван Посяда Верно: Старший чиновник Попов

ДМШ, А-59, спр. 313, ч. 2, арк. 96, 101, 101 зв., 109 зв. Копія.

2.7.52 Вірші Володимира Александрова (2008-07-31 06:00)

1846 р. — ВІРШІ В. С. АЛЕКСАНДРОВА, ПРИСВЯЧЕНІ Т. Г. ШЕВЧЕНКУ

До Т. Г. Шевченка.

Брате — голубе Тарасе! Щасливий ти в бога:
Бог дав тобі сльози й слово Співай яко мога.
Щасливий ти, що умієш Горе виливати; Що умієш так

прикладно Співати — ридати. Ще ти, брате, й тим

щасливий, Що живеш в чужині; Що не бачать твої очі,
Як на Україні. А я живу, брате, дома; Чого б

сумувати?!... А як гляну кругом себе... Біда,
пане-брате! Та ще й страшно заридати, Бо

дурня укажуть Об тим, що є... (панське діло) Біда,
пане-брате! А що було в старовину, Нам того не

знати; Бо ми люди неписьменні Біда пане-брате!
А гірш всього, що не вмію Я так заспівати, Як ти

співаєш на здоров’я Біда, пане-брате! Якби вмів

я!... І батечку!!! Я гори б розбухав: Усе співав,
усе співав, Нікого б не слухав... Владимир

Александр[ов]

Ч. III. арк. 176. Копія.
Ч. III. арк. 172. Копія.

Опубл.: Новицький М. Шевченко в процесі 1847 і його папери // Україна.— 1925.— Кн. 1/2.
— С 77; Листи до Т. Г. Шевченка, 1840—1861 рр. — К., 1962.— С 57.
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1847 р., не пізніше квітня. — ВИКЛАД ЗМІСТУ ВІРШІВ В. АЛЕКСАНДРОВА, ЗРОБЛЕНИЙ
КАНЦЕЛЯРІЄЮ III ВІДДІЛУ

Стихи Владимира Александрова Т. Шевченке

Счастлив ты, что награжден от бога слезами и словом, — пой как можешь; счастлив, что умеешь
излагать свое горе, что живешь в чужбине и не видишь, что делается на Украине. Я живу дома:
о чем бы печалиться? Но посмотрю кругом — беда и заплакать страшно (укажут на дурака) о
том, что делается... (барское дело). Хуже всего то, что не умею так петь как ты, а уже пел бы,
размыкал бы горе, не слушая никого.

Ч. III, арк. 172. Копія.
Ч. III. арк. 176. Копія.

Кирило-Мефодіївське товариство: У 3 т. — К.: Наук. думка. 1990. — Т. 1. — С. 291-292.

2.7.53 Журнал слідства. 30 квітня 1847 р. (2008-07-31 18:00)

Апреля 30
Навроцкий окончил ответы на предложенные ему дополнительные вопросы. В этих вопросах

были совокуплены все новые, весьма важные против него улики, ибо у Белозерского найдена

рукопись [1]«Закон божий», переданная ему Навроцким. Тот же Белозерский, равно Костомаров,
Андрузский и Посяденко показали, что Навроцкий участвовал в составлении Славянского

общества, а студент Петров доносит, что Навроцкий даже разделял революционные рассуждения
Гулака; сверх того он жил у Гулака и, следовательно, не мог не иметь никакого понятия о

Славянском обществе.
Но Навроцкий, отрекаясь от передачи Белозерскому рукописи [2]«Закон божий», по-прежнему
отозвался совершенным неведением всего, о чем его спрашивали, решительно утверждая, что
будто бы он не имел ни малейшего сведения о замыслах своих товарищей. Между тем улик

против Навроцкого столь много, что виновность его несомненна, и он по упорству своему в

запирательстве следует первый за Гулаком.
Написал ответы студент Посяда (он же Посяденко). Подозрение на него было весьма сильное,
ибо Белозерский, Костомаров и Андрузский показывают, что он принадлежал или по крайней

мере усиливался принадлежать к Славянскому обществу; сам он в письмах к Гулаку и учителю

Боровиковскому упоминал о каком-то обществе, наконец, в бумагах его найдено несколько

черновых записок и просьб, в которых он описывал положение малороссийских крестьян в ужасном
виде и выражал плач об Украйне, намекая, что найдутся люди, которые готовы положить за нее

жизнь свою. Андрузский изображал его ненавистником помещиков и пламенным защитником

крестьян, потому что он, Посяда, сам происходит из крестьян.
Напротив того Посяда отвергает все представленные против него обвинения, он утверждает,
что только слышал от Гулака, Костомарова и Навроцкого о намерении их составить Славянское

общество, но сам не участвовал в оном и более ничего не знает ни об обществе, ни о действиях

славянистов, что проекты просьб об угнетении крестьян он составил только потому, что лично

видел это в проезд через Малороссию и не мог не сочувствовать бедствиям, а цель имел ту,
чтобы представить просьбы или государю императору, или одному из министров, что бумаг

этих он никому не показывал и мысли его, хотя бы они были неверные, не распространялись,
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что написанное в уединении и вчерне не может быть поставляемо в вину, ибо люди многое

набрасывают на бумагу для себя и потом уничтожают или забывают в своих бумагах, что он,
происходя из мещан, а не из крестьянского звания, никогда не думал быть защитником крестьян

и не имел никакой причины ненавидеть добрых помещиков, а если негодовал в душе своей на

других, то это чувство весьма естественно всякому.
При личном допросе Посяда плакал, уверяя в своей невинности и изъявляя удивление, что столь
неспособного к общежитию, как он, считают участником общества и опасным человеком.

[3]Журнал слідства

1. http://litopys.org.ua/rizne/kmt02.htm

2. http://litopys.org.ua/rizne/kmt02.htm

3. http://litopys.org.ua/rizne/kmt05.htm

2.8 August

2.8.1 В казематі. Квітень — травень 1847 р. (2008-08-01 06:00)

{ [1]В казематі }

{ [2]«Не спалося, а ніч, як море...» }

[3]
Каземат Третього відділу — місце ув’язнення Шевченка в 1847 р. Фото

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev201.htm

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev202.htm

3. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/H09wJputxigXngRkYl--sw?feat=embedwebsite

2.8.2 Запис Нікітенка про КМТ. 2 травня 1847 р. (2008-08-01 18:00)

№ 235. 1847 р., травня 2. Запис у щоденнику О. В. Нікітенка про Кирило-Мефодіївське

товариство та участь у ньому Т. Г. Шевченка

1847
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Май 2. [...] На юге, в Киеве, открыто общество, имеющее целью конфедеративный союз всех

славян в Европе на демократических началах, наподобие Северо-Американских Штатов. К этому
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обществу принадлежат профессора Киевского университета: [Н. И.] Костомаров, Кулиш, [Т. Г.]
Шевченко, [Н. И.] Гулак и проч. Имеют ли эти южные славяне какую-нибудь связь с московскими
славянофилами — неизвестно, но правительство, кажется, намерено за них взяться.

Никитенко А. В. Дневник в 3-х т., т. 1. М., 1955, с. 304.

2.8.3 Рапорт лікаря про стан Костомарова. 1 травня 1847 р. (2008-08-02 06:00)

1847 р. травня 1 — РАПОРТ ЛІКАРЯ ШТАБУ КОРПУСУ ЖАНДАРМІВ ШПИСА Л. В.
ДУБЕЛЬТУ ПРО ПСИХІЧНЕ ЗАХВОРЮВАННЯ М. I. КОСТОМАРОВА

Управляющему III отделением с. е. и. в. канцелярии
г-ну генерал-лейтенанту и кавалеру Дубельту
состоящего при штабе корпуса жандармов лекаря Шписа

Рапорт

Вследствие приказания вашего превосходительства от 1 мая я свидетельствовал состояние

здоровья адъюнкт-проф. Киевского университета Николая Костомарова и оказалось, что

Костомаров в продолжении двух дней обнаруживал признаки омрачения ума, которое в

последнее время значительно умножилось, при том же телесные явления, как-то: взгляд и пульс
заставляют опасаться еще большего усиления сумасшествия, почему я признаю необходимым для

предосторожности поместить его в больницу [для] умалишенных.
О чем вашему превосходительству имею честь донести.

Состоящий при штабе корпуса жандармов лекарь Шпис

Резолюція О. Ф. Орлова: Высочайше повелено освидетельствовать лично Л. М. Арендту и

потом лично со мною переговорить для принятия надлежащих мер.

Помітка про одержання: 2 мая 1847 г.

Ч. III, арк. 180. Оригінал.

Кирило-Мефодіївське товариство: У 3 т. — К.: Наук. думка. 1990. — Т. 1. — С.294.

2.8.4 Журнал слідства. 1 травня 1847 р. (2008-08-02 18:00)

Мая 1
Вечером, в назначенный час, у г-на шефа жандармов были г-да министр народного просвещения
гр. Уваров и товарищ его кн. Ширинский-Шихматов. Им прочитаны всеподданнейший

доклад, в котором подробно изложены обстоятельства дела о Славянском обществе, список

лиц, прикосновенных к этому делу с изъяснением степени виновности каждого из них; устав
Славянского общества; рассуждение Белозерского, служащее истолкованием оному; рукопись,
называемая [1]«Закон божий», и преступнейшие стихотворения Шевченки; также показаны были

напечатанные сочинения Шевченки и Кулиша.

[2]Журнал слідства
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1. http://litopys.org.ua/rizne/kmt02.htm

2. http://litopys.org.ua/rizne/kmt05.htm

2.8.5 Прохання лейб-медику Арендту оглянути хворого Костомарова. 2 травня 1847
р. (2008-08-03 06:02)

1847 р. травня 2. — ВІДНОШЕННЯ О. Ф. ОРЛОВА ДО М. Ф. АРЕНДТА ІЗ ЗАПРОШЕННЯМ

ОГЛЯНУТИ ХВОРОГО М. I. КОСТОМАРОВА

Его превосходи[тельст]ву Н. Ф. Арендту
2 мая 1847 г., № 707

Секретно

М[илостивый] г[осударь] Николай Федорович!

Государь император по всеподданнейшему докладу моему, что содержащийся при III отделении
с. е. и. в. канцелярии один важный арестант обнаруживает признаки помешательства

ума, высочайше повелеть соизволил, дабы Ваше превосходительство лично освидетельствовали

упомянутого арестанта и потом переговорили бы со мною о принятии надлежащих мер. О

таковой монаршей воле уведомляя ваше превосходительство и покорнейше прося, не изволите ли
пожаловать в III отделение сего числа (2 мая) в семь часов пополудни, имею честь удостоверить

вас, м[илостивый] г[осударь], в истинном почтении и пред[анности].

Под[писал] гр. Орлов
Верно: надворный советник Нордстрем

Ч. III, арк 181. Відпуск.

Кирило-Мефодіївське товариство: У 3 т. — К.: Наук. думка. 1990. — Т. 1. — С. 294.

2.8.6 Журнал слідства. 2 травня 1847 р. (2008-08-03 18:00)

Мая 2
Состоящий при штабе корпуса жандармов лекарь Шпис, наблюдавший несколько дней состояние
здоровья адъюнкта Костомарова, донес, что этот арестант оказывает признаки помешательства

ума.
2 мая в 7 часов вечера по высочайшему повелению Костомарова посещал лейб-медик Арендт,
который из донесения Шписа и разговоров больного удостоверился, что последний действительно
подвергался душевному расстройству, доходившему до омрачения ума, но нашел, что он почти

уже совсем освободился от этих припадков и достаточно поправился в своем здоровьи.
При докладе об этом г-ну шефу жандармов его сиятельство лично обязал лейб-медика Арендта,
чтобы в «Больнице всех скорбящих» на всякий случай приготовлена была комната, в которой мог
быть помещен Костомаров.

[1]Журнал слідства

1. http://litopys.org.ua/rizne/kmt05.htm
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2.8.7 Другий допит О. Марковича. Київ, травень 1847 р. (2008-08-04 06:00)

№ 236. [1847 р., травень]. З другого допиту О. В. Марковича в Києві

Вопросы, предложенные бывшему студенту
Афанасию Марковичу и ответы его

Вопросы Ответы

[...] 13. В бумагах ваших оказалась тетрадка стихотворений на

малороссийском языке, самого вольного и возмутительного содержания.
Объясните: кто писал эти стихи, откуда они вам достались и для

чего вы их у себя хранили? 13. Стихи эти сочинил Шевченко; получил я

их, сколько припоминаю, от кого-то из моих товарищей, кажется от

Навроцкого, что он и сам может сказать, если о том его спросить, а

имел их у себя по любопытству, столь обыкновенному в молодых людях, в

чем сердечно и раскаиваюсь и прошу великодушного прощения. Списывать

никому их не давал [...] Студент Афанасий Маркович

ДМШ, А-59, спр. 313, ч. 2, арк. 158, 165 зв., 168. Оригінал.

2.8.8 Журнал слідства. 3-5 травня 1847 р. (2008-08-04 18:00)

Мая 3
С разрешения г-на шефа жандармов всем арестантам, содержащимся в III отделении по делу о

Славянском обществе, даны для чтения книги.
Костомаров, чувствуя себя в лучшем против прежнего положения и вспоминая, что в первых

показаниях, которые он составлял то в смущенном духе, то под влиянием умственных припадков,
находятся многие несообразности и, изъявляя желание изложить все ему известное в рассказе

самом откровенном, просил дозволить ему составить новое показание.
Костомарову это разрешено и даны для соображения прежние его показания.

Мая 5
Кулишу и Белозерскому разрешено переписываться с прибывшей в С.-Петербург женою первого и

сестрою второго, с тем чтобы они в письмах своих не помещали ничего, кроме успокоительных и
семейных известий. Письма их передаются не иначе, как через III отделение и по внимательному
рассмотрению. От Кулиша к жене и обратно уже передано одно письмо, а сего числа Кулиш

написал к жене, а Белозерский к сестре и брату, которые и отправлены по принадлежности.

[1]Журнал слідства

1. http://litopys.org.ua/rizne/kmt05.htm

1401

http://litopys.org.ua/rizne/kmt05.htm


2.8.9 Рапорт про призначення Шлейфера замість Шевченка. 6 травня 1847 р.
(2008-08-05 06:00)

№ 237. 1847 р., травня 6. Рапорт попечителя Київського учбового округу О. С. Траскіна

київському, подільському і волинському генерал-губернатору Д. Г. Бібікову з пропозицією

призначити вчителем малювання Київського університету художника П. І. Шлейфера замість

арештованого Т. Г. Шевченка

Рапорт

Находящийся в Лондоне академик Габерцеттель, узнавши, что в университете св. Владимира

открывается вакансия учителя рисования, прислал ко мне просьбу об определении его к этой

должности, (представив притом многие одобрительные отзывы о своих трудах по части живописи.
Эту просьбу Габерцеттеля, на основании § 81 общего устава университетов, я передавал в Совет
университета св. Владимира и требовал его заключения, кому из имеющихся в виду кандидатов
Совет полагает предоставить должность учителя рисованья в университете.
В ответ на это Совет университета донес мне, что еще в октябре месяце 1845 года, по случаю

окончания 25-летней службы бывшим учителем рисованья Павловым, вошел с прошением в Совет

об определении в эту должность художник Шлейфер, которого по запросу ректора университета,
Академия художеств рекомендовала достойным занятия этой должности и по таланту, и по

успехам, оказанным им в рисовании и живописи, и что посему Совет университета, коего члены
ознакомившись с трудами Шлейфера, убедились в художественных его достоинствах, признает его
достойным занять открывшуюся вакансию учителя рисованья при университете св. Владимира.
После сего подал мне просьбу об определении к этой же должности неклассный художник Тарас

Шевченко. Кроме этих трех кандидатов на должность учителя рисованья при университете св.
Владимира, обращался с прошением в министерство художник Буяльский, уроженец здешнего

края.
Так как вопрос об определении учителя Буяльского к должности учителя рисованием при

университете св. Владимира находился в разрешении министерства, то не считая себя вправе

решить, кому предоставить это место из всех вышепоименованных кандидатов, я представлял

это дело на усмотрение и разрешение г. министра народного просвещения.
Из представленных мною министерству четырех кандидатов г. министр народного просвещения
избрал неклассного художника Шевченка и от 21 февраля сего года за № 1697 предложил

мне сделать распоряжение об определении его исполняющим должность учителя рисованья

при университете в виде опыта на один год для удостоверения в его способности, если

по истребовании документов его из Академии художеств и по сношению с Киевскою

Археографическою комиссиею не встретится к тому препятствий.
Так как означенное предписание г. министра о художнике Шевченко, по причине его арестования,
не могло быть приведено в исполнение, и должность учителя рисования в университете

св. Владимира остается вакантною, то я имею честь покорнейше просить сношения вашего

высокопревосходительства об определении учителем рисования при сем университете избранного

к сей должности Совета университета и рекомендуемого Академиею художеств художника

коллежского регистратора Шлейфера, сверх занимаемой им должности учителя рисования при

Киевском институте благородных девиц.
Представляя при сем формулярный список о службе Шлейфера, имею честь присовокупить, что к
таковому определению Шлейфера, сверх настоящей его должности, со стороны Совета Киевского

института благородных девиц препятствий не имеется.

Свиты его величества генерал-майор Траскин
Правитель канцелярии [підпис]

Помітка Бібікова олівцем: «Доложить по моем возвращении».
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Нижче рукою канцеляриста написано олівцем: «Приказано обождать (до решения дела) о

Шевченко».
Тарас Шевченко, документи і матеріали. К., 1963, с. 48 — 50.

2.8.10 Про затримання кореспонденції. 6 травня 1847 р. (2008-08-05 18:00)

№ 238. 1847 р., травня 6. Лист київського, подільського і волинського генерал-губернатора Д.
Г. Бібікова київському почтмейстеру П. А. Перелєшину про затримання листів Т. Г. Шевченка

та інших заарештованих у справі Кирило-Мефодіївськог товариства

№ 17
6 мая 1847

Весьма секретно

Г[осподину] Киевскому губернскому почтмейстеру

Прошу ваше высокоблагородие, все получаемые с почтою письма на имя: преподавателя в

университете св. Владимира Николая Костомарова, художника Шевченка и студентов: Посяды,
Андрузского, Афанасия Марковича, Тулуба — доставлять ко мне так как лица сии арестованы.
При чем доставлять также ко мне письма, какие будут получаемы на имя служащего в моей

канцелярии чиновника Ригельмана.

ДМШ, А-59, спр. 313, ч. 1, арк. 419, 419 зв. Відпуск.

2.8.11 Додаткові свідчення Костомарова. 7 травня 1847 р. (2008-08-06 06:00)

1847 р. травня 7. — ПРОХАННЯ М. I. КОСТОМАРОВА ДО Л. В. ДУБЕЛЬТА ДОЗВОЛИТИ

ДАТИ НОВІ ЗІЗНАННЯ, А ПОПЕРЕДНІ ЗНИЩИТИ

Ваше превосходительство Леонтий Васильевич!

С чувством истинного сознания осмеливаюсь всепокорнейше просить ваше превосходительство

обратить ко мне милостивое внимание.
Будучи взят в Киеве в самую важную эпоху жизни, я с тех пор находился в таком невыразимом

отчаянии, которое расстроило мои душевные силы, и я увидел, что в первых моих показаниях я не
мог сообразить и взвесить всего, чего требовало от меня правосудие и пиша их в разные минуты
растерянности духа, а иное во время физической слабости, отчасти выражался неясно и запутанно,
а отчасти от происходившего со мною беспокойства впадал в совершенное противоречие и

ошибки так, что теперь решился, собравши присутствие духа, снова изложить все, что знал и

чувствовал, как позволяет мое состояние, со всевозможнейшею искренностью по долгу совести

и присяги, посему прибегаю к великодушию вашего превосходительства и всепокорнейше прошу

благоволить уничтожить мои прежние показания, а вместо оных принять написанное мною новое.
С изъявлением беспредельного уважения и совершеннейшей преданности имею честь пребыть

вашего превосходительства всепокорнейшим слугой.

Николай Костомаров

Мая 7 1847 г., С.-П[етер]б[ург]
Ч. III, арк. 182. Автограф.
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№ 239. 1847 р., травня 7. Із додаткових свідчень М. І. Костомарова на допиті в III відділі

Вопросы, предложенные г[осподину] адъюнкт-профессору Костомарову
и ответы его 7 мая 1847-го года

Вопросы Ответы

[...] 4. Кто еще, кроме Гулака и Белозерского участвовали в Славянском

обществе, и поясните, что означают сомнительные выражения в переписке

их с вами? 4. [...] Художник Шевченко знаком со мной мало, был у меня

раза три, четыре, не говорил ничего ни благонамеренного, ни

злонамеренного, обращался со мною осторожно и даже никогда не

выставлял преимуществ своей малороссийской народности, а рассказывал

смешные анекдоты о своих земляках, описывал их обряды и т[ому]
под[обное]. Направление стихов его, напечатанных еще в 1840 г., уже

поэтому не имеет ничего общего с пребыванием его в Киеве позднейшим и

коротким [...] Подписал: адъюнкт-профессор
Костомаров Верно: Старший чиновник Попов

ДМШ, А-59, спр. 313, ч. 2, арк. 212, 220 зв., 223, 223 зв., 229 зв. Копія.

Повний текст нових зізнань Костомарова: http://litopys.org.ua/rizne/kmt01.htm #no357

2.8.12 Журнал слідства. 7 травня 1847 р. (2008-08-06 18:00)

Мая 7
Обращено внимание на статьи, помещенные в «Московском сборнике» за 1847 г., Ригельмана,
Чижова, Хомякова и других и на отдельно напечатанную книгу «Путешествие в Черногорию»
соч[инения] Александра Попова. Статьи сии показывают, что сочинители их суть пламенные

славянофилы, которые о необыкновенном значении славян в древности, о стремлении их к

дальнейшему развитию и о каком-то вопросе, обратившем на себя будто бы всемирное внимание,
объясняются в тех же преувеличенных и двусмысленных выражениях, как объяснялись участники

Славянского общества. Замечено еще, что в «Отечественных записках» помещено несколько

весьма умных и сильных возражений против славянофилов.
Посему находящемуся в Москве чиновнику III отделения Кашинцову предписано обращать

деятельнейшее внимание на выходящие там журналы, сборники и книги славянофилов и тотчас

доносить о всех возгласах полуполитических и двусмысленных, а издатель «Отечественных
записок» Краевский поощрен к продолжению помещения в его журнале статей в опровержение

славянофильских бредней.
Получено частным образом сведение, что находящийся в Симбирске А. Языков сносится с

московским писателем Хомяковым по предмету предположения Чижова издавать журнал с 1848
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г. Как журнал этот замышлен славянофилами и будет издаваться в их духе, то начальникам 2-го
и 7-го округов корпуса жандармов предписано иметь за Языковым и Хомяковым секретное, но
самое бдительное наблюдение.
Адъюнкт Костомаров окончил новое показание. Он объяснил дело славянистов с той же

откровенностью и почти в том же виде, как Белозерский.
По словам Костомарова, ученые в последние годы, занимаясь исследованиями о древностях

и историею славянских племен, вовлеклись в рассуждения о том, чем были эти племена в

древности и чем могут быть в будущем времени. Такие рассуждения тем более занимали

их, что, с одной стороны, западные славяне изображают древних славян в самом блестящем

положении, а немецкие ученые унижают племя славянское. От этого произошла борьба, доведшая
славянофилов до другой крайности: они начали доказывать, что славянские племена впереди

покажут что-то новое, чудесное, невиданное и пророчат им великую будущность.
Наши ученые, ревностно занимаясь историею славян, не могли не увлечься в заграничные бредни.
Гулак, Костомаров и Белозерский, предаваясь тем же идеям, помогали друг другу в трудах,
а в исходе 1845 и в 1846 г. Гулак и Белозерский начали называть круг своего дружества

Славянским обществом. Около того же времени Костомаров придумал носить кольцо во имя

св. Кирилла и Мефодия единственно из уважения к памяти первых просветителей славян, и
по его предложению кольцо это носил Гулак, но он, Костомаров, не считал кольца символом

общества и убеждал Гулака и Белозерского не называть круг свой обществом, напоминая им,
что такие названия не дозволены законом. Дабы уничтожить это неудобство, он намерен был

предложить начальству Киевского университета мысль учредить на законном основании общество

занимающихся славянскими исследованиями, назвав оное обществом св. Кирилла и Мефодия по

примеру тому, как Киевский университет назван во имя св. Владимира.
Между тем рассуждения Костомарова, Гулака и Белозерского, или Славянского общества, кроме
ученых, относились и до слияния славянских племен, но они полагали соединить их под скипетром
российского императора, не касаясь до настоящего образа правления собственно в России и думая
только, что вновь могущие присоединиться к нам иноземные славянские племена должны быть

устроены по примеру Царства Польского. Средствами для этого они принимали: распространение
православного исповедания и образованности между всеми славянскими племенами. Костомаров,
подобно Белозерскому, уверяет, что в мыслях их решительно не было ни народных восстаний, ни
преобразования законных властей в России, а тем менее каких-либо вооруженных действий, что
он, Костомаров, был всегда неограниченно предан особе государя императора, всем повелениям

его и распоряжениям правительства.
В половине 1846 г. трое друзей (Костомаров, Белозерский и Гулак) сами увидели несообразность
своих рассуждений, перестали называть круг свой обществом, а потом даже занятия их не были

общими, ибо Белозерский отправился в Полтаву, а Гулак предавался трудам более в уединении и,
наконец, уехал в С.-Петербург. Тем и кончилось все общество, состоявшее только из упомянутых
трех лиц, а если с ними сближались Навроцкий, Маркович, Посяда и другие, то единственно или
по сходству ученых занятий (ибо идея панславизма многих занимала), или по знакомству, без
всякого отношения к Славянскому обществу и что некоторые могли только слышать, не зная

подробностей об этом обществе.
Таким образом, Славянское общество было ничтожно и по числу действователей и не могло быть
опасно уже потому, что оно принимало меры ученые и мирные, распространение православия и
образованности, а эти меры, как полагали и сами славянисты, если могли довести до цели, то
разве через сотни или тысячи лет. Словом, рассуждения их были не более, как ученые бредни.
Далее Костомаров объясняет, что рукопись [1]«Закон божий» он списал за несколько лет перед

сим единственно по страсти иметь редкости у находившегося в Харькове Хмельницкого, который
служил в Кавказском корпусе, а потом уехал кажется в С.-Петербург, что эта рукопись, должно
быть произведение поляков, которые во время мятежа возглашали о восстании и Малороссии,
что эту рукопись он никогда не думал распространять, а Гулак, бывая у него, сам захватил ее, без
его, Костомарова, воли.
Впрочем Костомаров утверждает, что ни рукопись [2]«Закон божий», ни переделанный

Белозерским устав Славянского общества никогда не были основанием или правилами их
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общества равно и стихиШевченки нисколько не применялись к их идеям, тем более, что сочинения
Шевченки напечатаны еще в 1840 году, а начал он писать еще прежде, когда идеи славянизма

вовсе не были в развитии. Словом, преступные и безнравственные рукописи и стихи, найденные у
славянистов, нимало не относятся до общества, но суть совершенно отдельного от этого предмета
грехи их молодости.
Что же касается до показания Петрова, будто бы помещик Савич, а потом Гулак в присутствии

Костомарова предавались революционным предположениям и будто бы Костомаров подкреплял

их примерами из древней русской истории о волнениях народных и убийстве великих князей, то
Костомаров с ужасом отвергает это показание. Он уверяет, что в нем никогда не погасало чувство

благоговения к августейшему дому, что он не позволил бы себе находиться там, где происходят
столь дерзкие рассуждения и что в самом упомянутом показании заключается несправедливость,
ибо в древние времена русские были столь преданы своим государям, что ни один из великих

князей не был погублен народом, и он, Костомаров, знающий историю как профессор, не имел
даже возможности приводить подобных примеров.
В заключение Костомаров объясняет, что он прежде не понимал незаконности своих действий,
думая даже, что рассуждая о будущем величии России, о присоединении к оной всех славянских

племен, он действовал по долгу своему и по любви к государю императору, но ныне видит

свое заблуждение и тот вред, который мог происходить от их неосторожности, — выражает

искреннейшее раскаяние, предавая судьбу свою милосердию монарха и умоляя об отеческом

помиловании.
Костомаров представил еще письмо, в котором, повторяя свое раскаяние, просит уничтожить

прежние его показания, как написанные под влиянием болезни и душевного расстройства.
Наместнику Царства Польского сообщены сведения, какое производство было по делу о

Славянском обществе после сообщенных ему известий 18 апреля.
Генерал-адъютанту Бибикову отправлены окончательные копии со всех описаний бумаг и

допросов лиц, прикосновенных к Славянскому обществу.

[3]Журнал слідства

1. http://litopys.org.ua/rizne/kmt02.htm

2. http://litopys.org.ua/rizne/kmt02.htm

3. http://litopys.org.ua/rizne/kmt05.htm

2.8.13 Спогади Костомарова (2008-08-07 06:00)

* *

Из всех привлеченных к этому делу [Кирилло-Мефодиевского общества] и в этот день сведенных

вместе в комнате перед дверью той, куда нас вызывали для очных ставок, Шевченко отличался

беззаботною веселостью и шутливостью. Он комически рассказывал, как, во время возвращения
его в Киев, арестовал его на пароме косой квартальный; замечал при этом, что не даром он

издавна не терпел косых, а когда какой-то жандармский офицер, знавший его лично во время его
прежнего житья в Петербурге, сказал ему: «вот, Тарас Григорьевич, как вы отсюда вырветесь,
то-то запоет ваша муза», — Шевченко иронически отвечал: «не який чорт мене сюди заніс, коли
не та бісова муза». Когда нас разводили по номерам, Шевченко, прощаясь со мною, сказал: «Не
журись, Микола, ще колись будем укупі добре жити» [...]
30 мая утром, глядя из окна, я увидал, как выводили Шевченко, сильно обросшего бородой, и
сажали в наемную карету вместе с вооруженными жандармами. Увидя меня в окне, он приветливо
и с улыбкой поклонился мне, на что я также отвечал знаком приветствия [...]

Автобиография Н. И. Костомарова под ред. В. Котельникова, стор. 203.

1406

http://litopys.org.ua/rizne/kmt02.htm
http://litopys.org.ua/rizne/kmt02.htm
http://litopys.org.ua/rizne/kmt05.htm


* *

Тарас Григорьевич был отправлен в оренбургские линейные батальоны 1 рядовым, с

воспрещением писать и рисовать. Он главным образом пострадал за свои стихи, ходившие

в списках по рукам и ставшие известными правительству. [1]Н. И. Костомаров, Письмо к

изд.-редактору «Русской старины» М. И. Семевскому, «Русская старина», 1880, т. XXVII,
стор. 601. 1 Оренбургские линейные батальоны — лінійне військо царської Росії, яке було

створене у 1804 р. і оберігало головним чином кордони та фортифікаційні оборонні лінії. Вони в
основному поповнювались політичними засланцями, штрафними та «отданными на исправление
за непочитание родителей».

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/ocherk.htm#pismo

2.8.14 Журнал слідства. 8-12 травня 1847 р. (2008-08-07 18:00)

Мая 8
Управляющий Новороссийским краем, которому сообщено было о собрании сведений насчет

поведения и образа мыслей отца Гулака, отставного чиновника 7 класса, уведомил, что он ведет

себя тихо и прилично.
Генерал-адъютант Бибиков сообщил, что доноситель по делу Славянского общества студент

Петров отправлен из Киева в С.-Петербург в то самое время, когда он готовился держать экзамен
и при том лишился места в доме, в котором обучал детей и тем содержал престарелую свою

родительницу. Приказано иметь это сведение в виду.
Как в последнем показании Костомарова объяснено, что рукопись [1]«Закон божий» он получил

несколько лет перед сим в Харькове от Хмельницкого, служившего в Отдельном кавказском

корпусе и потом, кажется, уехавшего в С.-Петербург, то для собрания сведений о нынешнем

местопребывании Хмельницкого сделано сношение с Харьковским военным губернатором и

исправляющим должность С.-Петербургского обер-полицмейстера.

Мая 9
По воле г-на шефа жандармов студент Петров был спрошен, сколько он лишился дохода от уроков,
которые давал в Киеве. Петров отвечал, что доход его простирался до 20 руб. серебром в месяц.
Отзыв этот приказано иметь в виду при окончании дела.

Мая 10
Составлены: подробное описание меры виновности всех лиц, прикосновенных к делу о Славянском
обществе, и проекты очных ставок им в тех предметах, в которых одни не сознаются против

показаний других.

Мая 12
Генерал-адъютант Бибиков доставил печатную книжку на польском языке под заглавием «Книга
народа польского и пилигримства (изгнанничества) польского» для сличения с рукописью

[2]«Закон божий», найденный у некоторых из лиц, прикосновенных к Славянскому обществу.
При сличении книги с рукописью оказалось, что вторая извлечена из первой, но есть более

переделка, нежели перевод, ибо книга Мицкевича пространнее и в ней все направлено к польскому

народу, а в рукописи [3]«Закон божий» все приноровлено преимущественно к Малороссии.
Этим подтверждается показание адъюнкта Костомарова, который тоже объясняет, что он,
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получив от офицера Хмельницкого рукопись [4]«Закон божий», называемую еще «Поднестрянкой»,
потому только впоследствии и перевел ее с малороссийского на русский язык, что заметил в ней
сходство с Мицкевичевой «Пилигримкой» и желал сличить их; что при этом сличении он также

уверился, что «Поднестрянка» переделана из «Пилигримки».
Генерал-адъютант Бибиков сообщил еще дошедшее до него сведение, что малороссияне,
прикосновенные к делу Славянского общества, должны иметь у себя на теле знаки гетманской

булавы.

[5]Журнал слідства

1. http://litopys.org.ua/rizne/kmt02.htm

2. http://litopys.org.ua/rizne/kmt02.htm

3. http://litopys.org.ua/rizne/kmt02.htm

4. http://litopys.org.ua/rizne/kmt02.htm

5. http://litopys.org.ua/rizne/kmt05.htm

2.8.15 Лист з приводу перегляду листів учасників Кирило-Мефодіївського товариства.
13 травня 1847 р. (2008-08-08 06:00)

№ 240. 1847 р., травня 13. Лист керуючого військовим міністерством В. Ф. Адлерберга

київському, подільському і волинському генерал-губернатору Д. Г. Бібікову з приводу затримання
та перегляду листів учасників Кирило-Мефодіївськог товариства

Секретно

Милостивый Государь Дмитрий Гаврилович!

Киевская почтовая контора донесла мне о словесном предложении вашего высокопревосходитель-
ства чтобы вся корреспонденция адресованная на имена Николая Ивановича Костомарова,
Афанасия Васильевича Марковича, Ивана Пасады, Андрузского и Шевченки, была доставляема
к Вам без возвращения. В следствии такового распоряжения я долгом считаю просить Вас,
милостивый государь, в случае нахождения означенных лиц под арестом письменно объявить

о том киевской конторе, которая тогда будет представлять адресованныя тем лицам письма

вашему высокопревосходительству на общих по сему предмету законных правилах; если же

поименованныя лица не содержатся под арестом, то не угодно ли Вам будет возвращать письма

в почтовую контору для доставления им, потому что иначе мы лишимся возможности наблюдать

за их перепискою.
Примите уверения в совершенном моем почтении и преданности.

Гр. Адлерберг

№ 70
С. Петербург 13 мая 1847
Его высоко[превосходителству] Д. Г. Бибикову

ДМШ, А-59, спр. № 313, ч. 2, арк. 188, 188 зв. Оригінал.
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2.8.16 Запис очної ставки. 13 травня 1847 р. (2008-08-09 06:00)

1847 р. травня 13. — ЗАПИС ОЧНОЇ СТАВКИ М. I. КОСТОМАРОВА З В. М.
БІЛОЗЕРСЬКИМ, І. Я. ПОСЯДОЮ, Г. Л. АНДРУЗЬКИМ ТА О. М. ПЕТРОВИМ У III
ВІДДІЛІ

Очная ставка Костомарову с Белозерским, Посядой, Андрузским и Петровым

13 мая 1847 г.

Против Костомарова говорили Костомаров отвечал

Учитель Белозерский, что и Костомаров вместе с Гулаком и с

ним, Белозерским, называл круг друзей их Славянским обществом. При

личном объяснении Белозерский добавил, что Костомаров действительно

советовал им не называть круг друзей их обществом. Василий

Белозерский Костомаров устоял в прежнем показании, что

сам он не только не называл, но и Белозерскому и Гулаку советовал не

называть круг друзей их обществом, ибо это воспрещено законом.
Н. Костомаров

Студент Посяда, что около пасхи 1846 г. Костомаров говорил,
что было бы не худо составить какое-либо общество в духе славянском и

читал при этом несколько пунктов вроде проекта. Обстоятельство

насчет самых пунктов проекта отвергнуто Костомаровым, с чем я

совершенно согласен. Ив. Посяда Костомаров пояснил,
что он говорил о том обществе, которое желал составить с разрешения

начальства при Киевском университете для ученых исследований, думая

назвать это общество во имя св. Кирилла и Мефодия по примеру тому, как

Киевский университет назван во имя св. Владимира. Н.
Костомаров

Студент Андрузский, что Костомаров был представителем

умеренной славянской партии в обществе; что он, начитавшись о древней

вольнице Украйны и о новых революциях в европейских государствах,
иногда переходил к либерализму и неодобрению монархического правления.
При личном объяснении Андрузский присовокупил, что он составлял

показание свое с полной откровенностью, быть может иное преувеличил, а

о либерализме Костомарова сказал излишнее. Георгий Андрузский

Костомаров решительно отверг это показание.
Н. Костомаров

Студент Петров, что Костомаров в декабре 1846 г. был у Гулака

и в то время, когда помещик Савич предавался революционным суждениям,
говоря, что в случае возмущения можно воспользоваться Киевскою

крепостью, и в то время, когда сам Гулак возглашал о приготовлении

народа к восстанию, о введении в славянских племенах представительного

правления и о пожертвовании в случае необходимости царскою фамилиею;
что хотя главным лицом в этих собраниях был Гулак, но и Костомаров,
постоянно присутствовавший у него, действовал весьма ревностно к

достижению общей их цели; что Костомаров в своих университетских

лекциях всегда старался резко представлять те места в первобытной

русской истории, в которых выражалось самовольство и непослушание

народа воле великих князей русских; также весьма ярко были очерчиваемы

им те места, где народ, в порыве неистовства, посягал на жизнь великих

князей. При личных объяснениях Петров пояснил, что Костомаров, во

время рассуждений Савича, иные мнения его опровергал, но тем не менее
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участвовал в его разговоре, и когда Савич судил о французской

революции, то Костомаров спрашивал, что произошло бы и какое правление

могло бы быть учреждено в России, если бы и у нас случилась революция.
Алексей Петров Костомаров остался при прежнем

показании, что никогда не слышал революционных разговоров ни от

Гулака, ни от Савича; что у Гулака вовсе не встречал Савича; что

последний был один раз у него, Костомарова, и хотя обнаруживал

коммунистические мысли, но революционных мыслей никогда не дозволял

себе. Костомаров и во всем прочем отверг показание Петрова.
Н. Костомаров

Ч. III, арк. 177 — 179. Оригінал.
Опубл.: Збірник пам’яти Тараса Шевченка. — С. 245-247.

Кирило-Мефодіївське товариство: У 3 т. — К.: Наук. думка. 1990. — Т. 1. — С.292-293.

2.8.17 Журнал слідства. 13 травня 1847 р. (2008-08-09 18:00)

Мая 13
Все содержащиеся под арестом при III отделении лица, прикосновенные к делу о Славянском

обществе, были раздеваемы и внимательно осмотрены, но ни на одном из них не оказалось

знаков гетманской булавы. Все они, даже Андрузский, Белозерский и Костомаров, откровенно
сознавшиеся в других важнейших преступлениях, отозвались, что в первый раз слышат об этих

знаках.

[1]Журнал слідства

1. http://litopys.org.ua/rizne/kmt05.htm

2.8.18 Довідка про цензорів. Травень 1847 р. (2008-08-10 06:00)

№241. 1847 р., травня 14 — 28 1.Довідка, складена в III відділі про те, які саме цензори

дозволили видання «Кобзаря»Шевченка, творів М. Костомарова та П. Куліша Список ценсорам,
пропустившим сочинения авторов, прикосновенных к делу о Славянском обществе

Фамилии авторов Названия сочинений Фамилии ценсоров

Костомарова Кулиша Его же Его же Шевченка Украинские баллады Ветка

Повесть об украинском народе Украйна Михайло Чарнышенко Кобзарь

Статский совет[ник] И. Снегирев М. Каченовский (умер) Куторга А.
Федотов-Чеховский Тот же Федотов-Чеховский П. Корсаков (умер)

ЦДАЖР, ф. 109, 1 експ., оп. 5, ч. 1, арк. 162. Оригінал. 1 Датується орієнтовно за сусідніми

документами справи: попередній документ (арк. 156) — лист підполковника Я. Лаптева від

14 травня 1847 р., наступний (арк. 163) — копія доповіді О. Орлова Миколі I про Кирило-
Мефодіївське товариство від 28 травня 1847 р.
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2.8.19 Журнал слідства. 14 травня 1847 р. (2008-08-10 18:00)

Мая 14
Коменданту С.-Петербургской крепости сообщено об осмотре содержащегося в Алексеевском

равелине коллежского секретаря Гулака для удостоверения, нет ли на теле его знака гетманской
булавы.
Генерал от инфантерии Скобелев ответствовал, что Гулак был весь осмотрен, но никаких знаков
на теле его не оказалось.
В 10 часов утра доставлен из Радзивиллова арестованный при возвращении из-за границы в Россию

надворный советник Федор Чижов со всеми его вещами и бумагами.
К рассмотрению бумаг его немедленно приступлено.
Рассмотрение бумаг Чижова окончено. Из них видно, что он два раза — в 1845 — 1846 гг. —
путешествовал по славянским землям и что он преимущественно занят славянскими идеями. По
примеру других славянофилов он рассуждает о возвышении народа, о достоинстве человека и

проч[ее], а по местам проявляется у него мысль о соединении славянских племен под российскую,
однако же, державу. Ничуть не заметно ни политических злоумышлений, ни сообщества с кем-
либо; Чижов везде является славянофилом, вроде московских, которые даже печатают подобные
напыщенные и двусмысленные фразы. Несколько сомнительны только стихи его к Хорвату, в
которых он говорит о народе в таком смысле, как бы хотел, чтобы народ был главным сословием

в государстве.
Из другого журнала Чижова видно, что он имел свидание и переписку с польскими выходцами

Мицкевичем и гр. Туровским, тем самым, который был осыпан милостями государя и в 1845 году
бежал за границу. Гр. Гуровский должен быть также пламенный славянофил и полюбил Чижова за
приверженность его к славянству. Напротив того с Мицкевичем Чижов имел не столько дружбы,
сколько споров, ибо Мицкевич в своих лекциях о славянских племенах вовсе не упоминал о русских,
а Чижов несколько раз ходил к Мицкевичу именно с тем, дабы доказать, что, рассуждая о славянах,
несправедливо и невозможно забывать о столь могущественном племени, как русские.
В бумагах Чижова находится еще письмо Луи Бонапарта, сына Люциана, который собираясь

издать словарь всех языков и наречий, просил Чижова о содействии к собранию славянских слов.
У Чижова не оказалось ни кольца во имя св. Кирилла и Мефодия, ни бумаг, кои показывали бы

связь его с киевскими славянистами или с Славянским обществом.
Из всех обвинений против Чижова составлено 15 вопросов, которые и предложены ему для

написания ответов.

[1]Журнал слідства

1. http://litopys.org.ua/rizne/kmt05.htm

2.8.20 Запис очної ставки Шевченка з Андрузьким. 15 травня 1847 р. (2008-08-11 06:17)

1847 р. травня 15. — ЗАПИС ОЧНОЇ СТАВКИ Т. Г. ШЕВЧЕНКА З Г. Л. АНДРУЗЬКИМ У III
ВІДДІЛІ

Очная ставка Шевченки с Андрузским

15 мая 1847 г.

Андрузский говорил: Шевченко был неумеренным представителем малороссийской партии в

Славянском обществе, которая имела целью восстановить гетманщину, если возможно отдельно,
а если нельзя, то в Славянщине; впоследствии меньше нападал на ляхов и был не прочь от

Славянщины; он всех монархистов называл подлецами; побуждал к большой деятельности.
Славянское общество, предположение славянистов издавать журнал на славянских или, по крайней
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мере, на русском и малороссийском языках, с отъездом Шевченки из Киева приостанавливалось,
а с возвращением его оживлялось; Шевченко из малороссийских гетманов провозносил Мазепу и

на вечерах у Костомарова читал пасквильные стихи.
Андрузский при дальнейших объяснениях показал, что заключение о принадлежности к

Славянскому обществу он вывел только из того, чтоШевченко был знаком со всеми славянистами.

Георгий Андрузский

Шевченко отвечал: Шевченко, сознаваясь в сочинении им дерзких и возмутительных стихов, во
всем прочем совершенно отверг показания Андрузского.

Тарас Шевченко

Ч. VI, арк. 66 — 67. Оригінал.

Опубл.: Былое. — 1906. — № 8. — С. 10; Збірник памяти Тараса Шевченка (1814 — 1914).
— С. 250; Новицький М. Вказ. праця. — С. 95.

За вид.:Кирило-Мефодіївське товариство: У 3 т. — К.: Наук. думка, 1990. — Т. 2. — С.
329.

1 Андрузький Георгій Львович (народився у 1827 р.) — студент Київського університету,
притягався в справі Кирило-Мефодіївськог товариства. Свідчення Андрузького під час слідства

було для III відділу головним матеріалом для обвинувачення інших членів товариства, особливо
Шевченка. Рішенням слідчої комісії Андрузького переведено до Казанського університету, після
закінчення якого він був посланий на роботу в Петрозаводськ. Примітки до іншого видання

Подається за оригіналом (НМТШ, №а-52, спр. 81, ч. 6, арк. 66 — 67). Вперше надруковано

у журналі «Былое» (1906. — № 8. — С. 10). Вперше введено до збірника творів у виданні:
Шевченко Т. Твори: В 2 т. — СПб., 1911. — Т. 2. — С. 109 — 110. ...совершенно отверг

показание Андрузского. — «Андрузский говорил: Шевченко был неумеренным представителем

малороссийской партии в Славянском обществе, которая имела целию восстановить гетманщину,
если возможно отдельно, а если нельзя, то в Славянщине; впоследствии меньше нападал на

ляхов и был не прочь от Славянщины; он всех монархистов называл подлецами; побуждал к

большой деятельности Славянское общество; предположение славянистов издавать журнал на

славянских или, по крайней мере, на русском и малороссийском языках, с отъездом Шевченки

из Киева приостанавливалось, а с возвращением его оживлялось; Шевченко из малороссийских

гетманов превозносил Мазепу и на вечерах у Костомарова читал пасквильные стихи. Андрузский
при дальнейших объяснениях показал, что заключение о принадлежности к Славянскому обществу
он вывел только из того, чтоШевченко был знаком со всеми славянистами» (Кирило-Мефодіївське

товариство. — К., 1990. — Т. 2. — С. 329).

2.8.21 Запис очної ставки Навроцькому. 15 травня 1847 р. (2008-08-11 18:00)

1847 р., травня 15. Із свідчень членів Кирило-Мефодіївськог товариства в III відділі

Очная ставка Навроцкому с Белозерским, Посядой, Андрузским и Петровым

15 мая 1847 г.
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Вопросы Ответы

[...] 3. Андрузский; что Навроцкий принадлежал к Славянскому обществу

держался обеих партий, славянской и малороссийской, и был более

учеником, нежели учителем; что в университете он придерживался того,
кто громче кричал, и потому держался мнений Костомарова. Что он знает

наизусть стихи Шевченки, который отдавал ему свои сочинения, с

заклятием не распространять по рукам, и что Навроцкий восхищался даже

стихотворением его Андрузского. Подписал Георгий Андрузский

Навроцкий сознался только, что читал стихотворения Шевченки, в том

числе и «Послание к землякам», и что стихотворения Андрузского читал

еще тогда, когда этот молодой человек не писал стихов противозаконного

содержания; во всем же прочем отверг показания Андрузского.
Подписал Александр Навроцкий

4. Петров, что Навроцкий участвовал во всех собраниях у Гулака и,
тогда, как помещик Савич предавался революционным суждениям, говоря,
что в случае возмущения можно воспользоваться киевскою крепостью, и

тогда как Гулак возглашал о подготовлении народа к восстанию, о

введении в славянских племенах представительного правления, и о

пожертвовании, в случае необходимости, царскою фамилиею, что Навроцкий

сам говорил ему, Петрову, что Славянисты предполагают представлять

народу с самой невыгодной стороны все распоряжения правительства и,
возбудивши тем ненависть, подвигнуть к перевороту; что при одном

свидании Гулак в присутствии Навроцкого читал рукопись [1]«Закон
божий» и Навроцкий спрашивая у Петрова о мнении насчет этой рукописи,
жаловался на недостаток материальных средств к распространению идей

ея; что потом Навроцкий читал стихотворения Шевченки [2]«Сон» и

«Послание к родичам», самого дерзкого и возмутительного содержания и

передал ему, Петрову, свою рукопись о гайдамаках, говоря, что эту

рукопись он находит весьма полезною для возбуждения в малороссиянах

прежнего воинственного, свободного духа. Подписал: Алексей

Петров Навроцкий показал, что он виделся раза три с Савичем в разных

местах, но у Гулака никогда не встречал его, а потому и не знает о

революционных его разговорах; сначала говорил, что вовсе не знает

рукописи [3]«Закон божий» и не читал стихотворений Шевченки [4]«Сон»,
а потом согласился, что Гулак при нем читал [5]«Закон божий», и что

ему известно было содержание стихотворения «Сон». Подписал

Александр Навроцкий Верно: Старший чиновник Попов

ДМШ, А-59, спр. 313, ч. 2, арк. 237 — 240. Копія.

1. http://litopys.org.ua/rizne/kmt02.htm

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev128.htm

3. http://litopys.org.ua/rizne/kmt02.htm

4. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev128.htm

5. http://litopys.org.ua/rizne/kmt02.htm
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2.8.22 Додаткові пояснення Андрузького. 17 травня 1847 р. (2008-08-12 06:00)

1847 р. травня 17.— ДОДАТКОВІ ПОЯСНЕННЯ Г. Л. АНДРУЗЬКОГО В III ВІДДІЛІ

Дополнительное объяснение студента Андрузского

Ни о Славянском обществе, ни о чем другом я не знал до самого дня допроса. Знал же только, что
Шевченко написал запрещенные стихи, что Костомаров, по предложению Траскина, намеревался
журнал издавать и что собирались простонародные южнорусские песни для печати, которые проф.
Максимович проездом увез с собою.
Знал, что Костомаров издал на славянском языке мифологию славянскую и приготовлял свои

лекции для чтения в печати.
Знал, что Посяда, будучи на родине, собрал народные колядки, веснянки и проч[ее], которые и
лежали у него вчерне и писал письма к царю и министру.
Знал, что Кулиш занимался малороссийскою историею, но его самого никогда не видал.
Знал, что Гулак знаком с Костомаровым и обыкновенные их разговоры были древнеисторические.
Вот все мои скудные познанья.
Слыхал, что будто бы Шевченко отдал свои стихотворения Навроцкому, под сохран, с заклятием
никому не давать и что Навроцкий многие знает на память.
Когда я взят был под допрос, меня спросили о Славянском обществе Кирилла и Мефодия, о том,
какого святого признают они своим патроном.
По дороге в Петербург узнал, что кого-то повезли в Оренбург, а другого в Шлиссельбург

закованных.
Воображение мое разыгралось.
Здесь, в Петербурге, на допросе меня спрашивали о кольце Кирилла иМефодия, о каких-то
помещиках Чижове и Чуйкевиче. Я случайно увидел два письма: одно Шевченки к Костомарову,
другое не знаю чье, при этом мне в допросах сказано было: сличивши и сообразив все виденное

и слышанное, сказать свое мнение, и не могу ли я чего сказать вследствие моих сообственных об
этом деле предположений.
Желая открыть всю истину, я написал мои ложные обвинения, преувеличив все виденное и

слышанное и читанное мною до нельзя.
Из вопросов о Славянском обществе, кольце, из «Славянской мифологии» Костомарова и вольных
стихов Шевченки, я заключил свои положения о Славянском обществе и целях, предполагая, что
лучшего и не могли взять в образец, как Соединенные Штаты и Францию.
Из занятий Кулиша малороссийской историей, собирании Посядою колядок и малороссийских

произведений Шевченки, я вывел свои положения о малороссийской партии и целях ее,
предполагая Гетманство за лучший образец в этом случае, но подчиняя цели славянской, что
б не потерять из виду главной мысли.
Таким образом, я вывел свои положения обо всех и о каждом лице особенно.
И не одно желание открыть истину породило мои показания, а еще вот что:
С некоторого времени (6 кл[асса] гимн[азии]) исподтишка я начал пописывать малороссийские

вольные стихи. Узнав об вышеупомянутых письмах Посяды и его, как крестьянина,
неудовольствия на положение крестьян, я задумал составить проект для уничтожения этого зла,
и мало-помалу дошел до последних контро-монархических положений; но действительно только
на бумаге и никто этого не знал. Одному только Посяде я читал; но он в то время обыкновенно
ходил с повязанной головой по спальне скорыми шагами.
Для доказательства моих слов, прочтите «Прощание институток с институтом», которое я писал
этого года сестрам.
Спросите у всех этих людей, оклеветанных мною и ни один не вспомнит моих запрещенных бумаг,
начальство университетское и гражданское, тогда узнало обо мне, когда получило их.
Торжественно раскаиваюсь в моих показаниях как ложных, вымышленных мною и не имеющих

никакого основания.
Со слезами прошу прощения у правительства, обманутого мною, и у лиц оговоренных мной.
Дополню о себе: царю моему послужу верой и правдой, но ни от родины, ни от языка ее не
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отрекаюсь. Проклят, презирающий отечество и попирающий гробы отцов.
К царю моему и отцов моих со слезами у ног его взываю: отпусти мне сей раз, отпусти и ему. Не
славен царь в правде возданной правым, но в милости виновным.
И будут уста наши в едины уста и молитвы наши в единое высокое моление о тебе пред господом.
И да умножит он дни твои и освятит пути России твоей и хоругвь церкви пресвятая, да осенит
тебя до века.
Сказание мое о чиновниках — быль.
О народных учителях я предлагал Посяде, но тем и кончилось. Шляхту действительно он

намеревался обратить к православию.

Георгий Андрузский

Ч. VIII. арк. 121 — 125. Оригінал

Кирило-Мефодіївське товариство. — К., 1990. — Т. 2. — С. 508-509.

2.8.23 Журнал слідства. 15 травня 1847 р. (2008-08-12 18:00)

Мая 15
В присутствии г-на шефа жандармов были даны очные ставки:
Гулаку (который для этого был вытребован из Алексеевского равелина) с Белозерским,
Костомаровым, Посядой, Андрузским и Петровым;
Костомарову с Белозерским, Посядой, Андрузским и Петровым;
Белозерскому с Андрузским, Кулишу с Андрузским, Шевченке с Андрузским, Навроцкому с

Белозерским, Посядой, Андрузским и Петровым;
Посяде с Андрузским.
Гулак явил прежнее, необыкновенное упорство. Не опровергая уличителей и нимало не

сознаваясь, он говорил только, что остается при прежнем ответе, то е[сть]: не знаю.
Белозерский и уличая других, был столько же откровенен, как в письменном своем показании,
равно и Костомаров говорил согласно с тем, что говорил Белозерский, отвергая только показания
Петрова будто бы он, Костомаров, разделял или по крайней мере был слушателем революционных

рассуждений.
Шевченко и Кулиш, виновные в особых преступлениях: первый в сочинении дерзских и

возмутительных стихов, а второй в напечатании книг, могущих поколебать спокойствие и верность
Малороссии, и при очных ставках сознавали свою виновность в этих предметах.
Посяда оказывается почти неприкосновенным к делу, кроме того, что он слышал о Славянском

обществе Навроцкий был бы виновен не более Посяды, но он в сознании даже незначительных

поступков, как например: в знании о рукописи [1]«Закон божий», стихотворения Шевченки «Сон»
и проч[ее] упорствует столько же, сколько родственник его Гулак.
Андрузский обнаружил, что он многое в письменном показании своем преувеличил или

представил в ином виде или уверял, что он видел то, о чем только слышал, но с той же

откровенностью, с которой писал показание, он и при очных ставках уличал других и обвинял

самого себя в том, что прежде было им показано неправильно, и из всего видно, что он, по
молодости, ошибался, но не хотел и не хочет быть клеветником.
Напротив того доноситель Петров уличал других в преступлении с твердостью, доказывающей
его уверенность в том, что он показывает
Г-н шеф жандармов лично предлагал словесные вопросы и надворному советнику Чижову,
который изъявил совершенную готовность объяснить подробно в составляемом им показании

все ему известное о славянских идеях и славянофилах.
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[2]Журнал слідства

1. http://litopys.org.ua/rizne/kmt02.htm

2. http://litopys.org.ua/rizne/kmt05.htm

2.8.24 Додаткові зазнання Посяди. 17 травня 1847 р. (2008-08-13 06:00)

1847 р. травня 17.— ДОДАТКОВІ ЗІЗНАННЯ І. Я. ПОСЯДИ В III ВІДДІЛІ

Дополнительное объяснение студента Посяды

Припоминая себе несколько лучше свое отношение и знакомство с Костомаровым, Гулаком и

Навроцким, я еще в Киеве говорил и здесь повторяю, что показание мое на счет этих лиц

содержит только одну истину, а именно: Костомаров говорил мне о каком-то обществе, все же
сказанное относительно Гулака и Навроцкого есть довольно странное предположение, основанное
фантазией, а не рассудком на самых неверных и неточных данных. Притом еще в такое время,
когда с одной стороны постоянная боль, с другой такое внезапное стечение обстоятельств,
усиливающих ее, сильно тревожили душу. А в таком положении чего не может наговорить

человек, особливо когда он чувствует себя обиженным? Разгоряченная фантазия его приищет

такие образы, сделает такое сочетание слов и понятий, что после, когда опомнишься, то сам

ужаснешься. Я это довольно чувствовал и потому дней через пять или шесть сам просил, чтобы
отправили меня в С.-Петербург, о коем я имел свое понятие в этом отношении, понятие далеко
выше тех, кои бог весть по каким данным составляются в провинции.
Я хочу теперь с искренним раскаянием стереть то пятно, какое я мог им сделать без всякого

умысла. И Гулак, и Навроцкий правы, с ожесточением отвечая на мои нелепые показания: «Не
знаю», ибо в самом деле ни тот, ни другой не говорили мне ничего о Славянском обществе, но
были знакомы с Костомаровым, который, как сам заметил при очных ставках, многим говорил

об нем, и, быть может, Костомаров действительно говорил о том обществе, которое, по его

мнению, предполагалось с разрешения начальства при университете.

Иван Пасяда

17 мая 1847 г.

Ч. IX, арк. 32 — 33. Оригінал.
Опубл.: Збірник пам’яти Тараса Шевченка.— С. 251 — 252.

Кирило-Мефодіївське товариство. К., 1990. Т. 3.

2.8.25 Журнал слідства. 17-18 травня 1847 р. (2008-08-13 18:00)

Мая 17
Студенты Андрузский и Посяда после очных ставок, мучимые раскаянием, что в показаниях

своих обвинили некоторых лиц неправильно, испросили дозволение написать дополнительное

объяснение.
Андрузский

большую часть прежних своих показаний прямо объявляет ложными и вымышленными, говоря,
что он писал их частью по слухам, частью по догадке и из собственных соображений, например:
о существовании малороссийской партии в Славянском обществе вывел заключение только из

того, что Кулиш, Шевченко и Посяда занимались малороссийской историей и словесностью, о
Славянском обществе показал потому, что узнал из предлагавшихся ему вопросов о кольце св.
Кирилла и Мефодия; точно таким же образом он вывел обвинения и о каждом обвиненном
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им лице, тогда как сам не знал ни о их преступлениях, ни даже о существовании Славянского

общества. Андрузский изъявляет искреннейшее раскаяние и просит помилования.
Посяда также отверг из прежнего показания своего то, что будто бы он слышал от Гулака и

Навроцкого о намерении их составить общество, присовокупляя, что и Костомаров говорил ему об
обществе быть может том, которое он желал учредить при университете с разрешения начальства.
Посяда ложность первого показания своего относит к тому, что он, составляя это показание, был
болен и смущен.

Мая 18
Гулак, наконец, принес сознание. В присланном через коменданта С.-Петербургской крепости

показании он объясняет прикосновенность свою к Славянскому обществу в том самом смысле,
как показали Белозерский и Костомаров, то есть, что они трое в исходе 1845 г. и начале 1846
составляли Славянское общество св. Кирилла и Мефодия, рассуждали о соединении иноземных

славян с Россией и надеялись достигнуть этого через одно распространение просвещения;
показание же Петрова, будто бы он, Гулак, предавался революционным замыслам, отверг, как
несправедливое.
Генерал-адъютант Бибиков доставил задержанные письма Белозерского к Марковичу и учителя

Чуйкевича к Костомарову, находя эти письма подозрительными и присовокупляя, что он

предписал Чуйкевича доставить в Киевскую крепость.
Письмо Чуйкевича, который просил Костомарова о содействии к переводу его на службу в

Киев, было известно III отделению еще прежде и оставлено, как не заключающее в себе ничего

важного, без внимания. Равным образом и письмо Белозерского, который просил Марковича

давать списывать и сохранить какую-то статью, по объяснению Белозерского, не скрывает под

собой никакого преступления, а относится до статьи Кулиша о начале его путешествия, которую
Белозерский считал достойной быть в печати.

[1]Журнал слідства

1. http://litopys.org.ua/rizne/kmt05.htm

2.8.26 З протоколу допиту А. Марковича. 20 травня 1847 р. Київ (2008-08-14 06:00)

7. В показании, данном в минувшем апреле, Вы говорили, что рассуждали о средствах к

образованию крестьян и об издании для народа чтений и учебников, для чего сделан был в

недавнем времени небольшой денежный сбор.
Денежный сбор был предложен чиновником Гулаком, когда студент Посяда, зайдя ко мне в

конце декабря, пригласил меня вместе с ним пойти к Гулаку: там, для издания чтений, не

для одного простого народа, но и вообще для публики, мы говорили, и как никто из нас

не имел средств печатать на свой счет, то пока правительство не приняло бы этого издания

под свое особое покровительство, как это сделано с чтениями, издаваемыми кн. Одоевским,
мы решились сделать между собою небольшой сбор; кто же именно предложил этот сбор, я
припомнить не могу — Посяда или Гулак. [...] Деньги эти, кажется, должен был собирать

Костомаров, посредством добровольных пожертвований. [...] Кто именно вносил деньги, я не

знаю; предположено было собирать по 10 руб. сер[ебром], каковое количество денег я отдал

Костомарову в генваре или феврале нынешнего года. [...] Сколько мне известно, деньги должны
были храниться у Костомарова, но сколько их было собрано, я не знаю.

13. В бумагах Ваших оказалась тетрадка стихотворений на малороссийском языке, самого

вольного и возмутительного содержания. Объясните: кто писал эти стихи, откуда они Вам
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достались и для чего Вы их у себя хранили?
Стихи эти сочинял Шевченко, получил я их, сколько припоминаю, от кого-то из моих товарищей
и, кажется, от Навроцкого, что он и сам может сказать, если о том его спросят, а имел их у

себя по любопытству, столько обыкновенному в молодых людях, в чем сердечно и раскаиваюсь

и прошу великодушного прощения. Списывать никому их не давал.

14. Вы говорили студенту Петрову, что в скором времени желаете написать географию

на малороссийском языке, кроме сего, по показанию Петрова, у вас было переложение на

малороссийский язык истории Греческой республики.
Действительно, я говорил Петрову, что намереваюсь писать географию, а история греческая,
о которой он говорит, есть не что иное, как мой перевод Геродота. Но откровенно говорю,
мысли твердой и решительной писать географию у меня не было и не было на то никакой цели,
но об этом я говорил Петрову и, может быть, кому-нибудь и другому в разговоре, без всякого
намерения. Геродота же переводил для изучения греческого языка, что почитается необходимым
для студентов I отделения философического факультета.

15. Объясните со всею откровенностью, что Вам известно о составленном Обществе

славянистов?
Докладываю со всею откровенностью и свидетельствуюсь богом, что мне решительно не было

ничего известно о составленном Обществе славянистов.

16. Откуда могло явиться подобное направление между Вашими знакомыми и у Вас самих?
Я сам никакого славянского направления в мыслях моих не имел и об нем совершенно ничего не

знаю, почему же подобное направление обнаружилось между моими знакомыми и товарищами,
мне также неизвестно.

17. Кто именно были членами это общества?
Совершенно не знаю.

18. Кто Вас самих в оное принял и когда именно?
Меня никто не принимал, ибо я не принадлежал.

19. Когда самое общество составилось, с какою целью и по каким побуждениям?
Не знаю.

20. Какие, до времени арестования членов этого общества, были его действия?
Не знаю.

В заключении сих моих ответов, сделанных по чистой совести и с полною откровенностию,
поставляю долгом верноподданного и честного человека, дабы на совести моей и на душе не

оставалось никакой тайны, которую бы я не высказал, объяснить следующее: только в настоящее
время, когда я арестован, страдаю морально и физически в каземате, удручен болезнию, когда
делаемые мне допросы заставили меня глубже обратиться в собственное мое сердце и изыскивать

в памяти все случаи и происшествия со мною бывшие, по отношению к моим знакомым также

арестованным, как мне объменялось при допросе, я вспоминаю, что однажды Костомаров среди

обыкновенного разговора об ученых предметах и занятиях литературных упомянул, что хорошо

бы мне принадлежать к обществу, которое для сего уже составилось. При сем он мне показал, что
знак этого общества было кольцо, которое было у него на руке. Понимая, что для составления

ученого и литературного общества не нужно никаких подобных знаков и, что, может быть, в этом
обществе есть что-либо и такое, что может быть противно правительству, потому что Костомаров
иногда выражал мысли об общем соединении славян всех поколений в будущем неопределенном

времени, я решительно отказался от всякой принадлежности к какому бы то ни было обществу.
И когда, чрез несколько времени, припомнив об этом разговоре, спросил Костомарова о его
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обществе, то он мне отвечал, что оно расстроилось и уже не существует и отвечал со смехом.
Поэтому я не придал ни первому, ни последнему о сем разговору в мышлении моем никакой

важности и об этом совершенно позабыл. Теперь же поставляю священным долгом объяснить

об этом.
Вот моя полная искренняя исповедь! Повторяю, что как к этому, так и к никакому другому

обществу я не принадлежал и принадлежать не буду.
Кольца для себя не делал, и если виноват в хранении непозволительных стихов и иногда

разговорах не приличных ни моему званию, ни положению, то умоляю о всемилостивейшем

прощении; твердо надеюсь на милосердие великого государя и богу и ему поверяю мою участь.

Студент Афанасий Маркович

Допрашивал действительный статский советник Н. Писарев

Кирило-Мефодіївське товариство. К., 1990. Т. 3.

2.8.27 Кур’єр Кривбасу №№226-227 (Вересень-Жовтень) (2008-08-14 15:29)

[1]

ПРОЗА

Михалко Скаліцкі. Присутність.
Володимир Яворський. Напівсонні листи.
Надія Тубальцева. Новели.
Ольга Деркачова. Оповідання.

ПОЕЗІЯ

Василь Голобородько. Весняні епіфанії.
Володимир Цибулько. З книги ”Політикон”.
Андрій Підпалий. Прагнення (Птаха)
Раїса Харитонова. Відпущена на волю.

ДРАМАТУРГІЯ

Джордж Бернард Шов. Смаглява леді сонетів (Інтерлюдія).

ВИТОКИ

Марко Роберт Стех. Оглянувшись на півстоліття... (Ігор Костецький про Вільяма Шекспіра).
Ігор Костецький. Український перекладач Шекспірових сонетів. Сонет 16. Примітка до сонета

16. Сонет 107. Примітка до сонета 107. Сонет 130. Примітка до сонета 130.
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ПОСТАТІ

Іван Чернецький. ”А згадки - завжди сумовиті”
Валерій Шевчук. Пізнаний і непізнаний Сфінкс.

SCRIPTIBLE
Богдан Сорока: ”Хвороба нашого суспільства...”
Олег Коцарев. Веселий абсурд прози Олега Романенка.
Олег Романенко. Від трьох до п’яти.
Олесь Ульяненко. Сім днів творення.
Леонід Ржепецький. І вічна поезія під вічним Небом Творця.
Лариса Горболіс. Осягнути секрети художнього слова.
Ярослав Голобородько. Тембри ліричного вокалу.
Олександр Михед. Любимівський віз.
Ольга Петрова. Індивідуальний афект.
Володимир Базилевський. Два поети.
Людмила Таран. Французьке намисто.

УНІВЕРС

Оксана Луцишина. ”Я скінчив свій двобій із сонцем”
Волес Стивенс. Чаювання у палаці Гуна.
Даріуш Бітнер. Цить.

КНИГОПАНОРАМА

ЛЕГЕНДИ КРИВОРІЖЖЯ

Чий же ріг у назві міста?

1. http://pics.livejournal.com/courierkrivbas/pic/0000ky34/

2.8.28 Журнал слідства. 20-23 травня 1847 р. (2008-08-15 06:00)

Мая 20
Генерал-адъютанту Бибикову сообщено о том, что оказалось по рассмотрении вышеупомянутых

писем Белозерского и Чуйкевича с присовокуплением: иносказательных выражениях в письме

Белозерского, что молодые ученые люди из Малороссии, как показывает славянское дело вообще,
выражались напыщенно и как бы двусмысленно, так что предметы, кажущиеся с первого взгляда
подозрительными, всегда почти при точнейшем рассмотрении, являются обыкновенными и не

заключающими в себе ничего преступного; о письме Чуйкевича, — что найденные у разных

лиц письма его относятся к обыкновенной переписке друзей и никто из славянистов не показал

ничего, почему бы можно было считать Чуйкевича прикосновенным к делу Славянского общества;
что нет причины предполагать, чтобы еще кто-либо принадлежал к этому обществу, кроме
открытых III отделением; если же между уроженцами Малороссии остаются славянофилы или

украинофилы, чрез меру преданные родине, преимущественно любящие свои нравы, язык и

литературу, то в отношении к ним будут приняты особые меры, самые незаметные и осторожные,
дабы преследованием многих не раздражить целый край. Впрочем прибавлено, что если в Киеве
имеются важные причины к подозрениям против Чуйкевича, то дальнейшие распоряжения о нем
зависят от его, генерал-адъютанта Бибикова, усмотрения.
Как Гулак в новом показании объяснил, что устав Славянского общества и рукопись [1]«Закон
божий» им сочинены, тогда как Белозерский и Костомаров показали: первый, что устав сочинен
им, а второй, что рукопись [2]«Закон божий» получена им от Хмельницкого (к открытию которого

сделано распоряжение), то Белозерскому и Костомарову предложены были, для разрешения этих
противоречий, вопросы.
И Костомаров, и Белозерский утвердили прежние свои показания, присовокупляя, что Гулак

принимает вину их на себя, вероятно, из чувства великодушия.
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Показания их, особенно Костомарова, вероятнее нового объяснения Гулака, ибо рукопись

[3]«Закон божий» есть только переделка Мицкевичевой «Пилигримки», напечатанной еще в 1833 г;
Костомаров же утверждает, что эта переделка должна быть произведена вскоре после польского
мятежа, когда Гулак был еще в детском возрасте и, следовательно, ни сочинить, ни переделать

этой рукописи не мог.

Мая 21
Черниговский гражданский губернатор доставил бумаги бывшего учителя Кулиша, оставленные
им в Борзне у родственника его Николая Белозерского.
Из этих бумаг только две тетради под заглавием: «Извлечение из реляции о допросе участников
бунта в Польше в 1790 году» и «Книга о делах народа украинского» обращают на себя внимание.
В первой весьма невыгодно упоминается о действиях России относительно Польши, во второй

помещены преувеличенные мысли Кулиша о Малороссии и прежней ее славе, подобные тем,
которые замечены в напечатанных его сочинениях.
Прочие бумаги, состоящие из переписки с разными лицами и тетрадей литературного и ученого

содержания, не заключают в себе ничего важного.
От генерал-адъютанта Бибикова доставлены две печатные книги стихотворений адъюнкт-
профессора Костомарова на малороссийском языке под названием «Украинские баллады» и

«Ветка», в которых говорится о набегах казаков и гетманщине в духе сочинений Кулиша.
Обстоятельство это присоединено к описанию меры виновности Костомарова.

Мая 22
Киевский военный губернатор, получив сведения, что помещик Полтавской губернии Григорий

Галаган находился в дружеских отношениях с надворным советником Чижовым и обнаруживает

демократический образ мыслей, сообщил, что он, генерал-адъютант Бибиков, не оставил бы

обыскать и даже, в случае надобности, арестовать Галагана, если бы он находился в управляемых

им, Бибиковым, губерниях.
На это ответствовано Бибикову, что дело о Славянском обществе не подает ни малейшего

повода к подозрению против Галагана, что сам Чижов, по рассмотрению бумаг и показанию

его, оказывается только пылким человеком, но вполне русским патриотом, а потому знакомство
с ним не могло повести Галагана к идеям демократическим; что если Галаган, как показывает

и Чижов, страстно любит свою родину, Малороссию, не питая, однако же, никаких политических
намерений, то в отношении украинофилов будут приняты особые меры самого осторожного и

незаметного наблюдения.

Мая 23
Надворный советник Чижов изложил показание свое с полною откровенностью, объяснив весь

ход своих мыслей и поступков по тем предметам, по которым навлекалось на него подозрение.
Он путешествовал за границей в первый раз с 1840 года около пяти лет, а во второй отправился

туда в половине 1846 г. Сначала целью путешествия его было поправление здоровья и изучения

истории искусств, но идеи профессора Ганка, с которым он имел суждения в Праге о сродстве

славянских племен и будущем их сближении, увлекли его, а случаи, встретившиеся с ним в других

славянских местах, еще более его поразили.
Близ города Пола (в Истрии) находится селение с славянской церковью, в которой служба

отправляется на славянском языке по нашим книгам киевской печати. Когда Чижов слушал

литургию, священник и народ, узнав в нем русского, были в восторге, а в следующее воскресенье,
без просьбы Чижова, священник, при великом выходе, произнес молитву о здравии государя
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императора Николая Павловича.
В городе Зара (в Далмации) Чижову тайно показывали булавки с портретом государя, и во всех

местах Далмации он встречал знаки любви и глубокого уважения к имени русского.
Черногорцы считают себя почти русскими. При первом слове они приветствовали Чижова: «ты
брате русс!» Все необыкновенно преданы белому царю Николе, с восторгом расспрашивают и

говорят об нем. В Сербии народ любит русских и нашего государя почти столько же, как

черногорцы.
Все это произвело на Чижова столь сильное впечатление, что он совершенно предался славянским
идеям, посвятил мысли и занятия свои на решение вопросов: минутная ли это вспышка, что
иноземные славяне влекутся к русским, в чем состоит быт славянский и как выскажется он в

жизни внешней, особенно политической?
Сверх уединенных размышлений об этих вопросах, Чижов хотел все узнать на деле, переговорить
со знаменитыми славянистами и со всеми главными представителями польской партии. Для

этого он несколько раз ездил по славянским землям, совершив самое большое путешествие в

1845 г., и был в Париже.
«Сначала, — говорит Чижов, — в мои понятия входили и конституция и республика; я дал себе

на несколько времени полную волю и старался быть более славянистом без роду и племени,
нежели русским, но никак не мог пересилить моей природы: едва только доходило до дела, я
был заклятым русским. Меня не удовлетворяли системы ни фурьеристов, ни сен-симонистов, ни
коммунистов, ни мютюалистов. А находил полное удовлетворение в одной русской жизни, меня
все тянуло в Россию, хотя бы в ней не было никаких собственных моих привязанностей».
Такой характер Чижова не мог сблизить его ни с поляками, ни даже с французами.
При начале знакомства Чижова с Мицкевичем, когда первый объявил свою фамилию, второй не
хотел вступить с ним в разговор, как бы выжидая, чтобы путешественник объявил ему и свои

титулы. «Это, — пишет Чижов, — заставило меня с негодованием сказать: титул мой, который
выше всех титулов, есть тот, что я русский и Мицкевич после того сделался ко мне благосклоннее.
У нас бывали с ним, — продолжает Чижов, — частые споры. В нем мистические чувства сливаются

с какой-то враждой к Европе и к русскому правительству. Однажды он доказывал, что Франция

должна бы помочь славянским [племенам] сделаться свободными, я отвечал ему, что [это] никак
не укладывается в голове моей. Я полюбил Мицкевича за его личные качества, но прямо говорил
ему, что не одобряю его направления и даже не считаю его истинным славянином. У вас, —
говорил я, — ваши понятия приобретены страданиями и волнениями жизни, у меня они — чистая

принадлежность моего племени, вы высоки как Мицкевич, я высок вне моего имени, только
потому, что я истинно русский. Мицкевич сознавался в одном, что Польша должна принадлежать
России, присовокупляя однако же, что это послано ей как наказание за ее беззаконную жизнь.
Он нередко бранил русское правительство, не именуя лиц, но всегда с большим уважением

упоминал о государе императоре и потом о русском народе; чрезвычайно много хорошего говорил
о покойном гр. Бенкендорфе и о гр. Орлове, как истинно русском».
С другими представителями польских партий Чижов желал познакомиться, чтоб узнать все

оттенки славянского вопроса, но не успел. Из прочих выходцев он встретился только с гр. Адамом
Гуровским (бежавшим из России в 1845 г.) и удивлялся, почему этот человек, отзывающийся с

благоговением о государе и с уважением о большей части русских, оставил Россию.
Характер Чижова выражается в двух встречах, которые он имел в Париже и в Бельгии.
В Париже Marinier, который был в России и хвалится знанием нашего языка, между прочим

производил слово «князь» от слова «кнут», а «великий князь» от grand кнут. Чижов возразил

ему, что если основываться на первых двух буквах, то и слово «Français» 19 можно вывести от

слова «fripon» 20. В Бельгии иезуиты убеждали Чижова принять католическую веру, обещая
ему все блага, и небесные и даже земные. Чижов отвечал им: «Если я с переменою веры

буду в раю, а все русские пойдут в ад, то мне будет так скучно, что я убегу из рая, и, в

избежание этого, лучше останусь русским; Россия есть мой земной рай». Не удовлетворившись,
таким образом, поляками и французами, Чижов снова отправился в славянские земли. Здесь

он входил в суждения и споры со всеми известными славянофилами: Шафариком, Ганкой,
Гайем, митрополитом Раичичем, Кукулевичем, Штуром и многими другими. Там узнал он, что
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все славянские племена, подвластные Австрии и Турции, недовольны своим правительством и

ожидают помощи от России для их освобождения, а ученые славянофилы, указывая на личное

стеснение, недостаток гражданской свободы и на образ правления, устремляют желания свои

к тому, чтобы соединить славянские племена в виде свободных штатов — и вот основание

их идеи всеславянства (панславизма). Слушая эти возгласы западных славянофилов, Чижов,
как сам он выражается, «наконец, сплеча отрезал им, что нам, русским, не до славянства

и не до штатов, что мы будем славянами, когда будем истинно русскими, а подделываться

из какого-то мечтательного понятия под что-то мечтательное было бы просто меньше, чем

глупо для человека, принадлежащего к тому государству, которое, не подделываясь, само

сделалось властелином чуть не полмира; существование штатов еще загадочно, а существование
единодержания у нас не только врослось в понятия, но слилось с молоком матерей и вошло в

кровь и плоть отцов почти 50 миллионов, особенно нас, настоящих русских!» Это сильно поразило
славянофилов. Еще замечательно, что каждый славянофил, рассуждая о славянском братстве,
требует, чтобы в будущих штатах его племя считали старшим, а потом уже русское. Только Штур

(словак) полагает, что право быть средоточием между славянскими племенами принадлежит

русскому народу, потому что этот народ один отстоял свою политическую независимость, имеет
собственную, никем, кроме бога, не данную форму государственного быта, сохранил свой язык

во всех отраслях жизни — и в суде, и в семье, и в обществе, и в церкви, наконец, на него

все смотрят, как на колосс славянский. Испытывая Штура, Чижов сказал: «Не забудьте,
что вы имеете гражданскую свободу». «Не нашу ли конституцию (венгерскую), — отвечал

он, — вы называете гражданскою свободой? Найдите мне оковы, которыми бы более можно

было оковать всякое благоразумное развитие. У вас же я вижу то, что десятки миллионов

привязаны к одному лицу и не только думают, а веруют, что в нем источник их всеобщего

благоденствия. Для меня — это свобода привязанности, которую невозможно приобрести ни

страхом, ни подкупом, и которая продолжается целые века, для меня это что-то такое, чего я не
встречал в прошедших периодах человеческой жизни и истории человечества». Потом, указывая
на течение Дуная, Штур продолжал: «Здесь один из царей русских, как бы по внушению св[ятого]
духа, понял политическое назначение Дуная. Ваш царь Петр Великий, указав на Дунай, сказал:
«Вот естественная граница России!» 21 Таким образом и славянские земли не удовлетворили

Чижова. «Во мне усилилось убеждение, — говорит он, — что я должен быть чисто русским, что
оставаясь чисто русским, я всего ближе буду к улучшенному состоянию человека, что быть истинно
современным, значит быть истинно русским, что принять какую-нибудь другую форму правления,
вместо существующей в России, значит отставать от века и усиливать в себе внутренние борения
собственных требований с внешними явлениями жизни». Западные славянисты в любви своей к

славянству дошли до того, что считают почти всех, даже греков, славянами. У Коллара 22 нет

и не было ничего неславянского: у него и Гомер, и греческая мифология, и народы, населявшие
в древности Южную Италию, — все относится к славянам. «Если допустить эту теорию, —
пишет Чижов, — то вопрос о славянах, разумеется, всемирный». Собственные же понятия

Чижова о славянстве заключаются в следующем: Изучая историю, невозможно не видеть, что в

каждом периоде является новый господствующий народ на место прежнего, устаревшего. Индусы,
египтяне, греки, римляне, народы романские, германские, германо-британские— вот все народы,
первенствовавшие в отдельные периоды истории. Ныне в Европе замечается общее недовольство
настоящим положением, ожидание чего-то и стремление к лучшему. Многие предусматривают,
что приходит время вступить в историю новому племени, и произнести, что грядущее племя

есть славянское Прямые же и едва ли не единственные представители этого племени — мы,
русские, потому, что из остальных племен большая часть любят русских, не по идеям, а просто как
братьев, и белого царя только что не называют своим царем В первый раз Россия двигнута была ко

всемирной исторической деятельности императором Петром Великим, хотя его преобразование
почти превратило нравы наши в иноземные, так что прошедшее поколение стыдилось говорить

по-русски, желало России самого нерусского счастья. Второй переворот произошел от встречи с

Наполеоном. Даже те, которые получили воспитание самое нерусское, все восстали, и не нашлись
ни изменники, ни даже такие, которые увлеклись бы величием завоевателя. Третье явление —
начало нашего деятельного выступления на поприще истории — есть царствование императора
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Николая Павловича. Мы стали русскими на всех путях жизни, в искусствах и науках стремимся

быть русскими. «Если это не называть переворотом, — говорит Чижов, — то и переворотов нет.
Что у нас все делается тихо и спокойно, за это нам остается благодарить бога. К тому же, вникая
в ход истории, а сущность прежних и настоящих периодов, нельзя было иначе и предполагать.
По моему историческому и практическому убеждению, я полагаю, что все перевороты у нас

должны происходить непременно бескровно и тихо, тем тише, чем естественнее и народнее

будет наше развитие и ход нашего образования. Я еще не решил себе вопроса, — продолжает

Чижов, — о будущем положении славянских народов, но думаю, что как бы это положение ни

выразилось, оно выразится согласно с нашей русской жизнью, а русскую жизнь не могу понять без

русского царства. По моему мнению, выражение «неограниченная свобода» не имеет смысла

ни при какой форме общественного устройства, потому что всякая хотя бы демагогическая

республиканская форма непременно должна будет иметь законы, и, следовательно, ограничения».
Из московских славянофилов известны Чижову Бодянский, Хомяков, Панов, Шевырев, Александр
Попов, Аксаков и другие. «Но утвердительно говорю, — пишет Чижов, — что в сем нашем круге

нет и быть не может политических замыслов, вследствие нашего общего, самого пламенного

политического мнения, что Россия и царь ничем не разъединяются ни в нашей голове, ни в

нашем сердце». Равным образом московские дворяне, из которых многие занимаются вопросом
о нравственном и умственном развитии России, по уверению Чижова, не питают никаких

политических намерений. «Думаю, — говорит он, — и, кажется, могу утверждать, что в России

политических замыслов ныне родиться не может не от боязни, потому что всегда найдутся

отчаянные головы, и не от того, чтобы стали тише, чем были прежде, а именно потому, что все
истинно русские, образованные люди убеждены, что Россия и царь слиты в единое нераздельное,
что любить одну не любя другого нет возможности и что в том и состоит быть русским, чтобы
это убеждение перешло за пределы личных небольших неприятностей и личного незначительного

утеснения». О доносах Чижов имеет свои понятия. «Случись, — пишет он, — чтоб я проник

политические намерения, пусть меня правительство судит, скажу искренно, я старался бы избегать

встречи с людьми, от которых могу услышать разговоры об этом, если же услышал бы, я

заставил бы говорящего объявить его предположения. Еще более, кто решился бы высказать

передо мной о каком бы то ни было резком поступке против особ императорского дома, тот
был бы непременно и всенепременно заставлен мною объявить это самому правительству. Но
доносить я был бы не в состоянии. Слова эти не вызваны моим настоящим положением; они
давно составляют основу моих нравственно-политичеких правил. Могут назвать их мелочными и

ложными понятиями о чести, я не буду спорить, только желаю, чтобы меня видели таким, каким
я есть, а не таким, каким быть может, я должен быть по понятиям правительства». Малороссию

Чижов изображает в другом виде. «Там, — пишет он, — многие страстно любят свою родину.
Я всегда говорил им: вот между нами разница, — вы любите родину, а мы, русские, любим
отечество. Потому-то мы и незыблемо сильны, что можем в той, другой губернии быть чем-
нибудь недовольны, но это недовольство ничего не значит, ибо наша общая родина Россия.
Царь для нас не есть средство к личным выгодам, не источник доходов, а часть нас самих.
Его честь — наша честь, его жизнь — наша жизнь. Может случиться и случается, что на него

и поропщешь, но, несмотря на то, с ним мы связаны всем существом нашим». Из киевских

украино-славянистов кроме Ригельмана, неповоротливого и незамечательного человека, Чижов
никого не знал, равно не имел никакого сведения о составлявшемся там обществе св. Кирилла

и Мефодия. С Кулишем он познакомился только потому, что намереваясь с 1848 года издавать

журнал в Москве под названием «Русский вестник», просил Кулиша сообщать ему литературные

статьи. В будущем журнале своем Чижов предполагает постоянно следить за литературою всех

славянских народов, помещая статьи об этом не для распространения славянских идей, а просто
как сведения, как вопросы чисто литературные и ученые. Он будет стараться, чтобы журнал его

состоял из одних оригинальных русских сочинений и, сколько возможно, избегать переводных. Еще
желает он испросить дозволение правительства разбирать все сочинения о России, выходящие
за границею, если они написаны в пределах умеренности, и чтобы эти разборы шли не через

обыкновенную цензуру, а через собственную канцелярию его и. в. В прежнее время Чижов

начинал писать арифметику для простого народа и доселе занимается составлением истории
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художеств. Для сего последнего труда он считает нужным со временем предпринять новые

путешествия: пожить года полтора в Испании, с год в Англии, с год поездить по Северной

Европе, побывать в Греции и на Востоке. Чижов носил бороду. «Ее отпустил я, — говорит

он, — за границею только по общей там моде, а потом привык к ней. При том же, по страсти

моей к художествам и составляя историю их, я встречал надобность входить в раскольничьи

часовни, чтобы рассматривать живопись образов, а с бородою вход в эти часовни доступнее».
Что же касается до обвинения, представлявшегося против Чижова, будто бы он, находясь в

Бреславле, говорил, что многие околомосковные помещики носят бороды для сближения низших

сословий с высшими, то Чижов совершенно отвергает это сведение, как несправедливое, тем
более, что из околомосковных дворян он не знает никого, кто бы носил бороду. Рассмотрение
дела об Украйно-славянском обществе показало, что Чижов вовсе не принадлежит к нему; равно
объяснения его не обнаруживают, чтобы он питал политические намерения ко вреду нашего

правительства. Последнее особенно доказывается тем, что у него не найдено никаких преступных
бумаг, тогда как он возвращался из-за границы без всякого предуведомления о подозрениях

против него, был арестован внезапно и, следовательно, не мог скрыть ничего, что при нем было.
Нет сомнения, что он патриот русский, преданность его к государю и отечеству неограничены и

заслуживают полного уважения, но тем не менее, совершив несколько путешествий по славянским
землям и входив [в| рассуждения со всеми известными славянофилами, он усвоил себе их способ

выражений, напыщенных и полутемных, которые могут вводить молодых людей в заблуждение.
Поэтому, равно по пылкости его характера, необходимы в отношении к нему некоторые меры

осторожности. Чижов уже сбрил себе бороду. По высочайшему государя императора повелению,
г[осподи]н шеф жандармов лично изъявил Чижову благодарность за ту откровенность, с которой
он написал свое показание, не скрыв ни излишней пылкости, ни того неправильного направления,
в которое он увлекся. При этом его сиятельство объяснил Чижову, что правительство, нисколько
не относя действий его к злоумышлению и вполне доверяя, что поступки его проистекали

от добрых начал, тем не менее желает, дабы он умерял свою пылкость, излагал свои мысли

с той осторожностию и точностию, которые приличны возмужалому возрасту, не допускал

бы рассуждений ни о всемирном вопросе, ни об ожиданиях вступления на поприще истории

нового племени, ни других полутемных выражений, могущих сбивать и вводить в заблуждение

юношей; что под этим условием государь император соблаговолил дозволить ему продолжать

литературные труды, высочайше разрешая присыласть свои сочинения вместо обыкновенной

цензуры на рассмотрение к его сиятельству. Генерал-адъютант гр. Орлов присовокупил, что
его и. в. при таком всемилостивейшем внимании к его, Чижова, образованности, надеется
приобрести в нем полезного своего поборника не выступающего из пределов, правительством
предначертанных, труды которого, не касаясь мечтаний славянофилов, будут поселять в новом

поколении безусловную преданность к России и ее венценосцам. После этого Чижов освобожден
из-под ареста. [4]Журнал слідства

1. http://litopys.org.ua/rizne/kmt02.htm

2. http://litopys.org.ua/rizne/kmt02.htm

3. http://litopys.org.ua/rizne/kmt02.htm

4. http://litopys.org.ua/rizne/kmt05.htm

2.8.29 Завершення розслідування. Доповідь Орлова. 28 травня 1847 р.
(2008-08-15 16:00)

1847 p. травень. — [1]ПРОЕКТ ДОПОВІДІ О. Ф. ОРЛОВА МИКОЛІ I ПРО СЛОВ’ЯНОФІЛІВ

1847 р. травня 26. — [2]ДОПОВІДЬ О. Ф. ОРЛОВА МИКОЛІ I ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ

СЛОВ’ЯНОФІЛІВ І ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ПОКАРАННЯ ЙОГО ЧЛЕНІВ

№ 244. 1847 р., травня 26. З доповіді начальника III відділу О. Ф. Орлова Миколі I про

Кирило-Мефодіївське товариство та пропозиції щодо покарання його учасників, зокрема Т. Г.
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Шевченка

[...] Лица, виновные впреступлениях, отдельных от Украйно-Славянского Общества.

Двое, Шевченко и Кулиш оказались также не принадлежащими к Украйно-Славянскому Обществу,
но они виновные по своим собственным отдельным действиям

Шевченко, вместо того, чтобы вечно питать благоговейные чувства к особам августейшей

фамилии, удостоившим выкупить его из крепостного состояния, сочинял стихи, на

малороссийском языке, самого возмутительного содержания. В них он, то выражал плачь о

мнимом порабощении и бедствиях Украины, то возглашал о славе гетманского правления и

прежней вольности казачества, то с невероятною дерзостью изливал клеветы и желчь на особ

императорского дома, забывал в них личных своих благодетелей. Сверх того, что все запрещенное
увлекает молодость и людей с слабым характером, Шевченко приобрел между друзьями своими

славу знаменитого малороссийского писателя, а потому стихи его вдвойне вредны и опасны [...]
Судя по этому чрезмерному уважению, которое питали и лично к Шевченке и к его

стихотворениям все украино-славянисты, сначала казалось, что он мог быть если не действующим
лицом между ними то орудием, которым они хотели воспользоваться в своих замыслах; но с одной
стороны эти замыслы были не столь важны, как представлялось при первом взгляде, а с другой
— и Шевченко начал писать свои возмутительные сочинения еще с 1837 года, когда славянские
идеи не занимали киевских ученых; равно и все дело доказывает, что Шевченко не принадлежал к

Украйно-Славянскому обществу и действовал отдельно, увлекаясь собственною испорченностью.
Тем не менее, по возмутительному духу и дерзости, выходящей из всяких пределов, он должен

быть признаваем одним из важных преступников [...]
Шевченко, любя пламенно свою родину, Малороссию, он, в напечатанных им книгах, с восторгом
описывал дух прежнего козачества, наезды гайдамаков, изображал в виде рыцарства, представлял
историю этого народа, едва ли знаменитее всех историй, славу его называл всемирною, приводил
песни украинские, в которых выражается любовь к вольности, намекал, что этот дух не простыл
и до селе также в малороссиянах; описывал распоряжения императора Петра I и приемников его
в виде угнетения и подавления прав народных [...]
4. Художника Шевченко за сочинение возмутительных и в высшей степени дерзких стихотворений,
как одаренного крепким телосложением, определить рядовым в Оренбургский отдельный корпус,
с правом выслуги, поручив начальству иметь строжайшее наблюдение, дабы от него, ни под каким
видом, не могло выходить возмутительных и пасквильных сочинений» [...]
10. Ценсорам, дозволившим печатать сочинения Костомарова, Кулиша и Шевченко, сделать

строгий выговор с тем, что бы это не лишало их никаких прав, службою приобретенных как

людей отлично аттестованных и сделавших ошибку более по неосмотрительности, нежели по

умышлению и сверх того, повелеть министру народного просвещения, чтобы предписал, вообще
ценсорам обращать на труды литературные более строгое внимание [...]

Подписал генерал-адъютант граф Орлов

Скрепил: управляющий отделением
генерал-лейтенант Дубельт
Верно: генерал-лейтенант Дубельт

26-го мая 1847-го г.

ДМШ, А-59, спр. 313, ч. 2, арк. 331 — 333, 333 зв., 338, 340 зв., 341, 342 зв. Копія.
На документі резолюція Миколи І, скопійована з оригіналу Л. В. Дубельтом: «На подлинном

собственною его величества рукою написано карандашом: «под строжайший надзор и с

запрещением писать и рисовать».
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1. http://litopys.org.ua/rizne/kmt04.htm#no426

2. http://litopys.org.ua/rizne/kmt03.htm

2.8.30 Нагороди донощику Петрову. 26 травня 1847 р. (2008-08-16 06:00)

1847 р. травня 26. — ПОДАННЯ О. Ф. ОРЛОВА МИКОЛІ I НА ПРИСУДЖЕННЯ

ЗВАННЯ ДІЙСНОГО СТУДЕНТА ТА ВИДІЛЕННЯ ГРОШОВОЇ НАГОРОДИ ДОНОЩИКУ О.
М. ПЕТРОВУ

Испрашивается высочайшее соизволение на представление Петрову прав действительного

студента по той причине, что по его способностям он, вероятно, достиг бы этой степени, тогда
как ныне, в каком бы университете ни предоставить ему окончивать курс, легко быть может,
что учебное начальство из негодования к его доносу и по тому случаю, что многие известные

лица принимают особенное участие в тех, на которых Петров донес, будет стеснять его во время
учения и экзаменов и не удостоит его той степени, которой он достиг бы при обыкновенных

обстоятельствах. Назначение же денежной ему награды впоследствии испрашивается по той

причине, чтобы не дать повода и не возбудить охоты к доносам в людях, на это склонных,
как равно и для того, чтобы денежная награда назначена ему была соразмерно тому усердию

и способностям, которые он окажет на службе.

Гр. Орлов

26 мая 1847 г.

Ч. I, арк. 183. Оригінал.

Кирило-Мефодіївське товариство: У 3 т. — К.: Наук. думка. 1990. — Т. 1. — С. 71.

2.8.31 (2008-08-17 06:00)

[1]Кониський О. Я. Тарас Шевченко-Грушівський: Хроніка його життя [В арешті (квітень-липень
1847), стор. 10]

Граф Орлов з Дубельтом, розгледівши все слідство про Шевченка і кириломефодіївців,
скомпонували і подали цареві [2]26 мая «доклад». В «докладі» тому про Шевченка висловлено

так: «Шевченко, замість того щоб довіку носити в душі своїй побіжне почуття до осіб царської

родини, що викупила його з крепацтва, творив вірші мовою українською найбаламутнішого змісту.
В них він то вимовляє плач про зрабовання нібито і бідовання України, то гукає про славу

гетьманського урядовання та колишню волю козацтва; то неймовірно сміливо виливає покліп

і жовч на царську родину, забуваючи, що вона стала добродіями його 457. Опріч того, що все

заборонене вабить до себе людей млявого характеру, Шевченко поміж своїх приятелів придбав

собі славу знаменитого письменника українського. Тим-то вірші його двічі шкідливі і небезпечні.
З любленими віршами можна було на Україні посіятися, а потім і закоренитися думкам про

ніби бутнє раювання часів гетьманщини; про щастя вернутися до тих часів і про можливість

Україні існовати окремою самостійною державою. Уважаючи на те непомірно велике поважання,
яке усі україно-слов’яністи носили в собі до Шевченка і до його творів, здавалося спершу, що
Шевченко був поміж них коли не діячем, то хоча зброєю, з якої вони бажали користоватися в

своїх заходах; але ж, з одного боку, заходи ті не мали такої ваги, яку бачили за ними з першого

погляду (на початку слідства), а з другого, — вірші свої баламутні Шевченко почав писати ще
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року 1837, коли ідеї слов’янські ще не інтересовали київських учених. Усе слідство доводить,
що Шевченко не належав до українослов’янськог товариства, а діяв собі окремо, під впливом

попсованості власної. Одначе ж, уважаючи на баламутний дух і сміливість його, що перейшли за

всякі межі, треба його признавати за одного з злочинців важних» 458. А скоро він злочинець,
то й треба прибрати до його відповідну кару. Такої кари Орлов з Дубельтом не шукали ні в

статуті карному, ні в кодексі етики або найпростішої справедливості, а знайшли її в звичаях того

часу, властиво, в тому ладу, що кермовав тоді життям імперії. Зовсім не зна ти: з чого слідчі і

судді впевнилися, що природа наділила Шевченка міцним здоров’ям; але вони порадили цареві,
щоб художника Шевченка, за написання баламутних і до високого ступня сміливих віршів, яко
наділеного міцним здоров’ям, віддати рядовим (звичайним) солдатом до війська оренбурзького

з правами вислуги; наказати начальству, щоб строго доглядало за ним і щоб з-під пера його не

виходило ні в якому разі баламутних і пасквільних творів». Імператор Микола I, розглядівши
доклад, пристав до поради, вимовленої Орловим і, конфірмуючи 28 мая, до присуду Шевченка

додав: «Під найпильніший догляд, заборонивши писати і малювати!» 459. 457 Добродійство се досі

річ темна. Шевченко на опиті хоч і згадав, що царська родина брала участь в лотереї на портрет
Жуковського, намальований Брюлловим задля викупу його, Шевченка, але згадав про се лишень
яко про факт, не надаючи йому жодного значіння добродійства; а пізніш в своїх «Записках...» він
річ про добродійство царської родини називає «дурною байкою» і каже: «бездушному сатрапові і
прибічнику царя (графу Орлову) привиділося, що мене викуплено з крепацтва і виховано коштом
царя («Кобзарь». — Т. III. — С. 19), а я б то взяв та й віддячив своєму добродієві тим, що
намалював з його карикатуру... Не тямлю, звідкіля взялася оця дурна байка; тямлю тільки, що
вона мені не дешево коштує». 458 Русский архив. — 1892. — Кн. VII. — С. 341 — [34]2. 459

Ibidem. Тією самою конфірмацією присужена кара і всім іншим арештованим: «Гулака (25 років),
яко головного керманича товариства, закинути в Шлісельбурзьку фортецю на три роки, а потім
заслати його під пильний догляд в далекі провінції. Костомарова (27 років, властиво, тоді 30)
замкнути в фортеці на один рік, а потім заслати в яку великоросійську губернію на службу, але
не по «ученой части» і під пильний догляд. Білозерського — Орлов радив спершу замкнути в

фортеці на чотири місяці, а потім повернути на службу, тільки не на Україні. Цар звелів: «За
щирість просто на службу в Олонецьку губернію під догляд». Куліша (26 років) Орлов радив

замкнути в фортеці на 4 місяці, а потім вирядити в яку далеку губернію на службу під догляд,
не дозволяючи йому їздити на Україну, і щоб цензура звертала найпильнішу увагу, коли він буде

що писати і друковати. Цар звелів: заборонити йому писати і вирядити на службу в Вологду.
Навроцького закинути на півроку в арешт на гаупвахті, а потім заслати в яку далеку губернію на

службу під догляд. Андрузького (19 років) і Посяду (властиво. Посяденка) вирядити в Казань,
щоб там скінчили науку університетську, а потім заслати в далекі губернії на службу під догляд і не

дозволяти їздити на Україну. Надруковані твори: Шевченка «Кобзар», Костомарова «Українські
балади» і «Вітка» і Кулішеві «Повесть об украинском народе», «Україна» і «Михайло Чернишенко»
заборонити і не дозволяти більш продавати. І граф Орлов, і цар не забули віддячити донощикові
Петрову: велено було взяти його на службу в те саме «III отделение», надавши йому права

укінченого студента, хоч він і не скінчив університету; видати йому 500 карб[ованців] на одежу

(«обмундирование»), а перегодом, уважаючи на його щирість на службі, зробити йому відповідну
запомогу грошову. З інших джерел (Рус[ская] ст[арииа]. — 1888. — Кн. XI) відомо, що сей Петров,
служачи в «III отд[елении]», викрав якусь резолюцію царську про коней жандарського дивізіону і

вкупі з анонімним доносом на Дубельта одіслав її до царя «яко доказ, що в «III отделении» за

гроші можна добути все». Цар звелів вистежити донощика. Слідство довело, що донос зробив

Петров; він повинився і признався, що зробив те, керуючись помстою. Цар звелів закинути його в
фортеці в тюрму на цілий рік, а потім заслати під догляд поліції в Олонецьку губернію. Випустили
його з заслання лишень р. 1870. Помер він р. 1883; живучи на волі, вже страшенно бідовав,
перебиваючись заробітком з лекції музики. Матері Петрова цар звелів давати пенсії не 100,
а 200 р. Звернули увагу на матір і на невісту Костомарова: як відомо мені з джерел, ще не

оголошених, велено було матері Костомарова і жінці Куліша, доки син першої і чоловік другої

сидітимуть в фортеці, видавати ту саму платню, яку брали на службі Костомаров і Куліш до

арешту їх. Насамкінець велено було видати грошові запомоги: Мазуровій з дочкою на дорогу
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в Київ три сотні карбованців, а Білозерському, Посяденку, Андрузькому і Навроцькому по дві

сотні кожному «на обмундирование» (на одежу б то). Знаємо, що Білозерський був людина геть

не вбога. Коментар ...бездушному сатрапові і прибічнику царя (графу Орлову) привиділося...
— Запис в щоденнику [3]19 червня 1857 р. Йдеться не про шефа жандармів і начальника III
відділу графа О. Ф. Орлова, а про начальника Оренбурзького окремого корпусу графа В. О.
Перовського, який, на переконання Шевченка і його друзів в Оренбурзі, вперто опирався заходам
щодо полегшення долі засланого поета. Однак факти говорять про інше: у лютому 1850 р.
Перовський запитував начальника штабу корпусу жандармів про можливість полегшення долі

Шевченка (сам вія тоді ще не був командиром корпусу) і дістав відмову, але поновив клопотання
через рік і знову без успіху. Відтоді він на офіційні звертання й сам відповідав відмовою, але 1853
р., за спогадами А. О. Ускової, порадив своєму колишньому ад’ютантові й новому коменданту

Новопетровського укріплення полегшити по змозі тягар солдатської служби Шевченка; коли ж,
на підставі коронаційного маніфесту Олександра II, влітку 1856 р. відкрилася змога амністувати
Шевченка, Перовський завів його до списків амністованих. [4]Попередня [5]Наступна

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/4899.html

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/284630.html

3. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/33146.html

4. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/272139.html

5. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/287276.html

2.8.32 Журнал слідства. 27 травня 1847 р. Висновки слідства (2008-08-18 06:00)

Мая 27
Сообщено: министру народного просвещения, чтобы он, под благовидным предлогом, отклонил
от Чижова разрешение на издание журнала под названием «Русский вестник»; министру

внутренних дел, чтобы в случае просьбы Чижова и дозволении вновь отправиться за границу

не был выдаваем заграничный паспорт без предварительного сношения с шефом жандармов;
начальнику 2-го округа корпуса жандармов об учреждении с его стороны за Чижовым самого

секретного и незаметного наблюдения и генерал-адъютанту Адлербергу — о прекращении

перлюстрации писем Чижова.
Между тем Чижов еще в первые дни доставления его в С. -Петербург объявил, что коляска,
в которой он приехал, так же находившиеся в ней халат и 13 рубашек, принадлежат не ему, а
бродскому еврею и суть контрабандные.
Случай этот Чижов объяснил следующим образом: в Бродах один еврей предложил ему ехать

далее в коляске его, еврея, не сказав, что в ящике этой коляски находятся халат и рубашки; Чижов,
не подозревая ничего, воспользовался сделанным ему предложением и переехал в означенной

коляске через границу; но в Радзивилловской таможне объяснили ему, что коляска, халат и

рубашки— контрабанда и что таким образом евреи часто вводят путешественников в обман, дабы
провезти свои вещи без пошлины. В Радзивиллове коляска и вещи не были оставлены потому,
что Чижова предписано было арестовать и доставить в С.-Петербург со всеми вещами.
Шефом жандармов тогда же разрешено было Чижову поступить в этом случае, как он признает

удобнейшим, не представляя даже вещей в таможню, по их незначительности, но Чижов сам,
желая поступить сколь возможно справедливее и законнее, являлся в департамент внешней

торговли. Там объявили ему, что если он представит вещи, то дело начнется по установленным
формам с допросами и продолжительною перепискою, а потому дело это нанесет ему многие

беспокойства.
Чижов, озабоченный своими делами, по которым он должен немедленно отправиться из. С.-
Петербурга, явившись в III отделение, просил о дозволении оставить вещи здесь, поручив

одному из знакомых его продать их, и потом деньги отослать в Броды к тому еврею, которому
принадлежат вещи. Эту меру находили возможною при частном разговоре с Чижовым и в

департаменте внешней торговли, тем более, что коляска, халат и рубашки уже перевезены в

Россию и не составляют значительной ценности. Чижову разрешено поступить по означенному

его предположению.
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Мая 28
Генерал-адъютант Бибиков доставил подробное показание, отобранное от бывшего студента

Афанасия Марковича, присовокупляя, что студент этот содержится под арестом в Киевской

крепости, доселе не высылается за болезнью и будет, по выздоровлении, немедленно отправлен
в С.-Петербург.
В показании своем Маркович объясняет, что он никогда не принадлежал к Славянскому обществу

и не занимался никакими предположениями о соединении славян, что только Костомаров при

одном разговоре об ученых предметах сказал ему, что было бы не худо принадлежать ему,
Марковичу, к обществу, которое уже составилось, и при этом показал на руке своей кольцо, как
знак общества, но он, Маркович, понимая, что для ученых обществ не нужно никаких знаков,
отказался от этого; через несколько же времени Костомаров при возобновлении подобного же

разговора сказал со смехом, что общество уже расстроилось и более не существует, что поэтому
он, Маркович, не придавал означенным словам Костомарова особенной важности и впоследствии

забыл о них.
На другие вопросы Маркович отвечал, что он совещался еще с Костомаровым, Гулаком и Посядой

об издании чтения для простого народа и о сборе для этого денег, но при этом не имелось ввиду

ничего, кроме образования крестьян, к мысли же улучшить быт простого народа он, Маркович,
приведен был тем, что часто был очевидным свидетелем их пьянства и безнравственной жизни.
Относительно писем Гулака, Белозерского и Кулиша, найденных у Марковича, последний

объясняет, что хотя в них встречаются выражения, кажущиеся сомнительными, например, в

письме Кулиша: «совершаются ныне в тишине дела, чреватые важными следствиями»; в письме
Белозерского: «я начертал себе план действий, который расширится сильно и принесет плоды, в
Полтаве много найдется таких, в которых можно посеять святую любовь к родине» и проч[ее]; но
все эти выражения относятся или до ученых трудов, или до дел обыкновенной жизни, не заключая
в себе никакого преступного смысла.
О найденных у Марковича возмутительных стихах он показал, что стихи эти сочинения Шевченки,
что получил их от Навроцкого, оставил у себя из одного любопытства, свойственного молодым

людям, раскаивается в этом и просит великодушного прощения.
Таким образом, показание Марковича обнимает почти все предметы представлявшихся против

него обвинений; осталось необъясненным только донесение студента Петрова, который находясь
уже в С.-Петербурге, объявил, будто Маркович был приверженцем Украино-славянского общества
и весьма ревностно действовал к достижению своей цели.
Донесение Петрова едва ли не преувеличено, тем более, что никто из прочих показателей не

называет Марковича участником Украино-славянского общества, которое, как уже известно,
состояло только из трех лиц — Гулака, Костомарова и Белозерского. Но нет также сомнения,
что Маркович принадлежит к пламенным украйнофилам. Это доказывается и его бумагами:
он, например, писал к Гулаку, что если б не имел ввиду купить землю в Малороссии, то

не ручался бы за свои чувства и что в деле для родины на него можно положиться «як на

передни волы»; и письмами сестры его Е. фон Кирхштейн, которая укоряла его в излишней

привязанности к Малороссии, доказывая, что лучше заниматься изучением русского языка, нежели
малороссийского, и что патриотизмом она считает любовь не к одной какой-либо губернии, а к
отечеству.
В то же время от Киевского военного губернатора доставлено показание служащего в его

канцелярии титулярного советника Николая Ригельмана, который прикосновен к делу об

Украино-славянском обществе потому, что в бумагах Кулиша найдены были два письма его,
Ригельмана, к заграничным славянофилам Ганке и Штуру с сомнительными выражениями о

славянском развитии, о возвышении простого народа, о чувстве общего братства и равенства

и о том, что пора приняться за уничтожение недостойных преград, поставляемых людьми

недостойными.
Ригельман в показании своем объясняет, что он, быв за границей в 1843 г., познакомился с Ганкой
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и Штуром, как с учеными людьми, и потом, узнав от Кулиша, что он отправляется в заграничные
славянские земли, просил его отвезти к ним письма, что в этих письмах он говорил о трудах

ученых славянофилов, о братстве и равенстве, с которыми встречают нас, русских, иностранные
славяне; под недостойными преградами разумел те, которые в Венгрии поставляются развитию

просвещения, и вообще содержание писем его относит до предметов чисто ученых, что он только
случайно встречался с Костомаровым, а с Гулаком и прочими их товарищами вовсе не был знаком

и не имел ни малейшего сведения об Украино-славянском обществе.
Генерал-адъютант Бибиков присовокупил, что в бумагах Ригельмана не оказалось ничего

сомнительного; что в переписке его, подвергнутой перлюстрации, также ничего не открывается,
что чиновник этот обращается в высшем кругу, в котором участники Украйно-славянского
общества не бывали, а потому он не мог быть в связях с ними и что Ригельман хорошо образован,
характера скромного и ни в чем предосудительном на замечен.
Надворный советник Чижов в своем показании упоминал о Ригельмане, как о славянофиле

киевском, называя его неповоротливым и незамечательным человеком.

Мая 29
Признано возможным, не ожидая доставления в С.-Петербург из Киева бывшего студента

Марковича и из-за границы помещика Савича, окончить дело насчет содержащихся в С.-
Петербурге под арестом украино-славянистов, ибо дело о них произведено с такой строгостью

и подробностью, что может считаться вполне обследованным.
При обзоре всех обстоятельств дела оно представляется в следующем виде:
Украйно-славянское общество существовало в исходе 1845 и начале 1846 г. между тремя лицами
— Гулаком, Белозерским и Костомаровым. По предложению последнего из них, общество это

называлось Славянским обществом св. Кирилла и Мефодия, а знаком приняты были кольца или

образа во имя сих святых.
Цель общества состояла в присоединении к России иноземных славянских племен с тем, чтобы
они были устроены на том основании, на каком состоит Царство Польское. Средством для этого

украино-славянисты полагали: воодушевление славянских племен к уважению собственной их

народности, изгнание из нравов их всего иноземного, уничтожение вражды и водворение согласия

между ними, склонение их к исповеданию одной православной веры, заведение училищ и издание

книг для простого народа.
Вскоре учредители общества сами увидели, что теоретические предположения их несообразны

с практическим ходом дел и в половине 1846 г. перестали называть круг свой обществом,
положив заниматься изучением истории и языков славянских, как наукой, без всякой политической
цели. Хотя ввиду имеется донесение, что украино-славянисты, особенно Гулак, предавались

и революционным идеям, но Белозерский, Костомаров, а после и Гулак решительно отвергли

это обвинение, доказывая, что даже в мыслях их никогда не было ни народных потрясений, ни
преобразования законных властей в России, а тем менее каких-либо вооруженных действий.
Кроме того, у некоторых из участников Украино-славянского общества находились: устав

общества, составленный Белозерским по примеру уставов учено-литературных обществ,
существующих у лужичан, чехов и сербов, рукопись преступнейшего содержания, служащая

истолкновением тому же уставу и сочиненная тем же Белозерским; другая рукопись [1]«Закон
божий» или «Поднестрянка», получившая ход от Костомарова, исполненная революционных

и коммунистических правил с возмутительными воззваниями к славянским племенам; также

стихотворенияШевченки, самого возмутительного и дерзкого содержания, но украино-славянисты
утверждают, что эти рукописи никогда не были основанием или правилами бывшего их общества.
Костомаров издал еще под псевдонимом Иеремии Галки две книги: «Украинские баллады» и

«Ветка», обращающие на себя ввимание мыслями о прежних набегах казаков и гетманщине,
а Гулак увеличил вину свою необыкновенно упорным запирательством, продолжавшимся два

месяца, и только после очных ставок, когда увидел, что дело обнаружено во всех обстоятельствах,
принес сознание.
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Еще к Украино-славянскому обществу приближались, хотя не участвовали в оном, действительный
студент Навроцкий и студенты Киевского университета Андрузский и Посяда:
Навроцкий, родственник Гулаку и в продолжении года жил у него на квартире, и потому не

мог не знать о предположениях украино-славянистов, но он не сознался не только в этом, даже
в чтении рукописи [2]«Закон божий» и возмутительных стихотворений Шевченки, тогда как в

последнем был уличен на очной ставке. Вина Навроцкого важна не по сближениям его с украино-
славянистами, а по упорству его в запирательстве, которое он как бы перенял от родственника

своего Гулака.
Андрузский, имеющий от роду 19 лет, сочинял стихи возмутительного содержания и проекты

о государственном преобразовании в России, доходя в последних до мысли об учреждении

республики; при производстве же следствия делал неосновательные показания, увеличивая вину
некоторых или называя членами общества лиц, вовсе не принадлежавших к оному, но после

очных ставок признал неправильность первого показания и с искренним раскаянием испрашивал

прощения; он еще обнаружил себя пламенным украинофилом и даже в последнем объяснении

своем упомянул, что никогда не отступится ни от малороссийского языка, ни от любви к Украйне.
Посяда в составляемых им записках и проектах просьб, содержание которых впрочем он не

распространял, выражал плач о бедственном будто бы положении Малороссии и в грубых словах

описывал обращение недостойных помещиков с крестьянами.
Наконец, двое, художник Шевченко и [чиновник] 9 класса Кулиш, хотя вовсе не участвовали в

Украйно-славянском обществе, но были в коротких связях с учредителями общества и виновны

по отдельным своим собственным, действиям.
Шевченко сочинял стихи на малороссийском языке, самого возмутительного содержания. В них он

то выражал плач о мнимом порабощении и бедствиях Украины, то возглашал о славе гетманского
правления и прежней вольнице казачества, то с невероятною дерзостью изливал клеветы и желчь

на особ, к которым обязан питать благоговейное уважение.
Кулиш в изданных им сочинениях «Повесть об украинском народе», «Украина» и «Михайло

Чарнышенко» с восторгом описывал дух прежнего казачества, наезды гайдамаков изображал в

виде рыцарства, представлял историю этого народа едва ли не знаменитее всех историй, славу
его называл всемирною, приводил песни украинские, в которых выражается любовь к вольности,
намекал, что этот дух не простыл и доселе таится в малороссиянах, описывал распоряжения

императора Петра I и преемников его в виде угнетений и подавления прав народных.
Сочинения Кулиша могли столько же поселять в малороссиянах мысли о возможности

существовать отдельно, сколько стихотворения Шевченки, и тем более производить вреда, что
одно из них издано «для детей старшего возраста». Разница между этими двумя писателями та,
что Кулиш, увлекаясь любовью к родине, не предполагал, чтобы мнения его могли быть приняты

в дурном смысле и, когда указали ему на двусмысленные места в его книгах, он с ужасом увидел,
что мысли его действительно могли сделаться причиной больших беспорядков.
Вообще вред от украйнофилов мог происходить хотя медленный, но тем более опасный, что они,
быв при воспитании юношества, имели случай посевать в возрастающем поколении испорченность

и приготовлять будущие неустройства.
Обо всем этом было всеподданнейше доложено государю императору и его величество высочайше

повелеть соизволил:
1) Гулака, как главного руководителя Украино-славянского общества, весьма долго

запиравшегося, а еще более, как человека, способного на всякое вредное для правительства

предприятие, заключить в Шлиссельбургскую крепость на три года и потом, буде исправится

в образе мыслей, отправить в отдаленную губернию под строжайший надзор.
2) Костомарова, хотя вспоследствии сознавшегося во всех преступлениях, но виновного особенно
потому, что он был старее всех по летам, а по званию профессора обязан был отвращать молодых

людей от дурного направления, заключить в Алексеевский равелин на один год и после того

отправить в Вятку на службу, но никак не по ученой части, с учреждением за ним строжайшего

надзора.
3) Белозерского за откровенность и во уважение того, что он, при искреннейшем раскаянии,
дал точное и положительное сведение об Украино-славянском обществе, определить на службу в
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Олонецкой губернии, не лишая его преимуществ, прежде приобретенных, но не по ученой части,
и с учреждением за ним надзора.
4) Шевченку определить рядовым в Отдельный оренбургский корпус с правом выслуги под

строжайший надзор, с запрещением писать и рисовать, дабы от него ни под каким видом не

могло выходить возмутительных и пасквильных сочинений.
5) Кулиша, воспретив ему писать, заключить в Алексеевский равелин на четыре месяца и потом

отправить на службу в Вологду, никак не по ученой части, с учреждением за ним строжайшего

надзора, и с тем, чтобы он не был увольняем ни в Малороссию, ни за границу.
6) Андрузского в уважение того, что молод летами и искренно повинился в своих преступлениях,
отправить для окончания курса наук в Казанский университет и потом определить на службу в

одну из великороссийских губерний с учреждением за ним и во время учения и на службе строгого

надзора, а также не увольнять его в Малороссию.
7) Навроцкого отправить в Вятку, выдержать его там шесть месяцев в тюремном заключении

и после того определить на службу в один из уездных городов Вятской губернии по назначению

губернатора, с учреждением за ним строгого надзора.
8) Посяде вменить в наказание содержание под арестом и отправить его в Казанский университет

для окончания курса наук, потом определить на службу в одну из великороссийских губерний.
9) Белозерскому, Навроцкому, Андрузскому и Посяде [выдать] по 200 р[уб]. серебром на

обмундирование и первоначальное обзаведение.
10) Матери Костомарова и жене Кулише, во все время содержания в крепости сына первой и мужа
последней, выдавать жалование, какое получали Костомаров и Кулиш, дозволив им видеться в

крепости с сыном и мужем, но не иначе, как при коменданте.
11) Жене коллежского асессора Мазуровой, которая прибыла в С.-Петербург с дочерью своей,
невестой Костомарова, выдать 300 р[уб]. серебром на возвратный путь в Киев.
12) Напечатанные сочинения Шевченки «Кобзарь», Кулиша «Повесть об украинском народе»,
«Украина» и «Михайло Чарнышенко», Костомарова «Украинские баллады» и «Ветка» запретить
и изъять из продажи.
13) Цензорам, дозволившим печатать упомянутые сочинения, сделать строгий выговор, с

тем, чтобы это не лишало их никаких прав, службой приобретенных, как людей отлично

аттестованных и сделавших ошибку более по неосторожности, нежели по умышлению; и от

министра просвещения предписать вообще цензорам обращать на труды литераторов более

строгое внимание.
14) Генерал-адъютантам Бибикову и Кокошкину сообщить, чтобы они наблюдали во вверенных

им губерниях, не остались ли в обращении стихотворения Шевченки, рукопись [3]«Закон божий» и
другие возмутительные сочинения, также не питаются ли мысли о прежней вольнице, гетманщине
и о правах на отдельное существование; чтобы обращали внимание на тех, которые особенно

занимаются малороссийскими древностями, историею и литературою и старались бы прекращать

в этой области наук всякое злоупотребление, но самым незаметным и осторожным образом, без
явных преследований и сколь возможно не раздражая уроженцев Малороссии.
15) Студента Киевского университета Петрова, который донес о существовании Украйно-
славянского общества и тем доставил правительству возможность прекратить зло в самом начале,
определить сверх штата в III отделение С. е. и. в. канцелярии, с чином и правами по

производству в дальнейшие чины наравне с действительными студентами университетов, выдав
ему на обмундирование 500 р[уб]. серебром, с тем, чтобы впоследствии сделано было ему

приличное денежное вспомоществование, смотря по степени его усердия к службе. Сверх того

матери Петрова, получающей с детьми пенсии 100 р[уб]. серебром, увеличить эту пенсию до 200
р[уб]. серебром в год.
Счастливое обнаружение Украйно-славянского общества и уничтожение оного в самом корне,
конечно упрочит на десятки лет то спокойствие в Малороссии, которое там могло быть нарушено.
Между тем производство дела об Украйно-славянском обществе показало, что славянофильские

идеи не принадлежат одним лицам, прикосновенным к упомянутому делу, но составляют предмет
рассуждений многих ученых людей.
У нас славянофилы, большей частью московские писатели, доселе действуют в видах нашего
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правительства. Заботясь об утверждении языка и образа мыслей собственно русских, об очищении
нашей народности от излишних примесей иноземного; они могут быть благодетельными

двигателями в государстве, орудиями самостоятельности и могущества его, так что

правительство должно поощрять их.
В Киеве же и Малороссии славянофильство превратилось было в украйнофильство. Там молодые

люди с идеей соединения славян соединяют мысли о восстановлении языка, литературы и нравов

Малороссии, доходя даже до мечтаний о возвращении времен прежней вольницы и гетьманщины.
Хотя из этих двух направлений украинофильство опаснее, но и славянофилы, выражаясь

напыщенно и двусмысленно о всемирном вопросе насчет славян, об ожидании выступления нового
племени на поприще истории и проч[ее] нередко заставляют сомневаться, не кроются ли под их

патриотическими возгласами и противных нашему правительству целей.
И славянофилы и украинофилы, в особенности первые, не заговорщики, не злоумышленники

и увлекаются только: первые — модным направлением наук, а вторые — пылкой любовью

к своей родине, но правительство должно принять некоторые меры осторожности как

относительно славянофилов, чтобы возгласы их о присоединении к России иноземных славян

не навлекли неудовольствие соседственных держав, владеющих славянами, так и особенно

против украинофилов; ибо мысли последних о восстановлении народности их родины могут

повести малороссиян, а за ними и других подвластных России народов к желанию существовать

самобытно.
Об этом также было всеподданнейше доложено государю императору и хотя министр народного

просвещения уже принял меры для направления трудов ученых к рассуждениям о народности,
языке и литературе собственно русских, но е. и. в. указать соизволил, объявить еще

положительное высочайшее повеление, чтобы наставники и писатели действовали в духе и видах

правительства, отнюдь не допуская ни на лекциях, ни в книгах и журналах никаких предположений
о присоединении к России иноземных славян, и вообще ни о чем, что принадлежит правительству,
а не ученым, чтобы они рассуждали сколь возможно осторожнее там, где дело идет о народности
или языке Малороссии и других подвластных России земель, не давая любви к родине перевеса

над любовью к отечеству, чтобы все выводы ученых и писателей клонились к возвышению не

Малороссии, Польши и прочих стран отдельно, а Российской империи в совокупности народов ее
составляющих, чтобы цензоры обращали строжайшее внимание особенно на московские, киевские
и харьковские периодические издания и на все книги, печатаемые в славянофильском духе, не
допуская в них тех полутемных и двусмысленных выражений, которыми они изобилуют, и которые,
хотя не заключают в себе злоумышленной цели, могут однако же людей злонамеренных приводить
к предположениям о самостоятельности и прежней вольнице народов, подвластных России.

[4]Журнал слідства

1. http://litopys.org.ua/rizne/kmt02.htm

2. http://litopys.org.ua/rizne/kmt02.htm

3. http://litopys.org.ua/rizne/kmt02.htm

4. http://litopys.org.ua/rizne/kmt05.htm

2.8.33 Записка в справі відправлення Шевченка. 30 травня 1847 р. (2008-08-19 06:00)

№ 245. 1847 р., травня 30. Записка чергового генерала військового міністерства П. М. Ігнатьєва
в справі відправлення Т. Г. Шевченка до Оренбурга

Секретно

Военный министр, передав мне представляемое при сем отношение генерал-адъютанта графа

Орлова, поручил доложить вашему высокопревосходительству, что его сиятельство полагал бы

отправить упоминаемого в нем арестанта с фельдъ-егерем.
Согласно сему, заготовлены представляемые при этом бумаги к командиру Оренбургского
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корпуса и к генерал-адъютанту графу Орлову.
Вместе с сим, чтобы избегнуть посылки нарочного фельдъ-егеря собственно для доставления

этого арестанта, я отнесся к директору канцелярии военного министерства и управляющему

департаментом военных поселений о сообщении сведений: не предстоит ли теперь или в скором
времени надобности в отправлении каких либо экстренных бумаг в Оренбург.
Сделав между тем распоряжение, чтобы арестант Шевченко содержался при департаменте в

отдельной арестантской комнате, под строгим присмотром, и считая долгом доложить об этом

вашему высокопревосходительству, — я буду иметь честь ожидать, на отправление его, вашего
приказания.

Генерал-адъютант Игнатьев
30-го мая 1847 года

ДМШ, А-8, спр. 75, арк. 4 — 5. Оригінал.
На документі напис: «Ежели нет у Г. Г. Анненкова и Притвица экстренных бумаг, то надобно

направить Шевченко (нерозбірливе слово, очевидно, «одного»), незачем держать его под арестом,
он уже довольно долго сидит. (Підпис)».

2.8.34 Лист про встановлення варти над Шевченком. 30 травня 1847 р.
(2008-08-20 06:00)

№ 246. 1847 р., травня 30. Лист чергового генерала військового міністерства П. М. Ігнатьєва

коменданту С.-Петербурга В. I. Зальцу про встановлення військової варти над Т. Г. Шевченком

30 мая 1847
№255

Милостивый Государь, барон Владимир Иванович!

Для содержания под арестом одного секретного арестанта, имею честь покорнейше просить

ваше превосходительство приказать, наряжать с сего числа, в инспекторский департамент

военного министерства, одного часового из ближайшей к департаменту гауптвахты. Пост сей,
по миновании надобности, немедленно будет упразднен, и отмена его последует в самом

непродолжительном времени.
Примите уверение в моем совершенном почтении и преданности.

Подписал П. Игнатьев
Верно: коллежский регистратор Акимов

«Его Пре[восходительст]ву барону В. И. Зальцу»

ДМШ, А-8, спр. 75. арк. 8, 8 зв. Копія

2.8.35 Реєстр речей Шевченка. 30 травня 1847 р. (2008-08-20 18:00)

№ 247. [1847 р., травня 30]. Реєстр речей та грошей, доданий до секретного пакета при відправці
Т. Г. Шевченка з III відділу в розпорядження військового міністерства

1435



Реєстр препровождаемым пакету, вещам и деньгам

Секретный пакет на имя г[осподина] военного министра за № 876. При сем

следует арестант Шевченко. Разные вещи и деньги триста

пятьдесят четыре рубля шестьдесят две копейки серебром, принадлежащие

Шевченко. Расписка в принятии Арестанта и вещи принял поручик

Гусев. Деньги триста пятьдесят четыре рубля шестьдесят две

копейки серебром принял помощник казначея Романенко. Конверт

№ 876 принял старший адъютант Попович.
Генерал-лейтенант Дубельт

ДМШ, А-52, спр. 81, ч. 6, арк. 75. Оригінал.

2.8.36 Розпорядження при відправці Шевченка. 30 травня 1847 р. (2008-08-21 06:00)

№ 248. 1847 р., травня 30. Лист начальника III відділу О. Ф. Орлова до військового міністра

О. І. Чернишова з проханням повідомити, куди буде відправлений Т. Г. Шевченко на службу

30 мая 1847
№ 876

Секретно

Милостивый государь князь Александр Иванович!
Художник С.-Петербургской Академии художеств Тарас Шевченко сочинял на малороссийском

языке стихи, в которых то выражал плач о мнимых бедствиях Украины, то описывал славу

гетманских времен и прежнюю вольницу казачества, присоединяя к тому многие возмутительные
мысли, то изливал клеветы и желчь даже на особы, к которым обязан был питать чувство

благоговейнейшего уважения.
Государь император высочайше повелеть соизволил: определить Шевченку рядовым в Отдельный

оренбургский корпус с правом выслуги, под строжайший надзор, с запрещением писать и рисовать,
и чтобы от него, ни под каким видом, не могло выходить возмутительных и пасквильных

сочинений.
О таковой монаршей воле доводя до сведения вашего сиятельства и препровождая при сем под

строгим арестом Шевченку, с приложением находившихся при нем метрического свидетельства и

отзыва к нему Общества поощрения художников, для зависящего с вашей стороны распоряжения,
имею честь покорнейше просить вас, милостивый государь, удостоить меня уведомлением, куда
именно Шевченко будет отправлен на службу.
Примите уверение в отличном моем почтении и преданности.

Граф Орлов

Его сия[тельст]ву кн[язю] А. И. Чернышову

ДМШ, А-8, спр. 75, арк. 1 — 1 зв. Оригінал.
На документі напис: :«Имп[ераторский] Деп[артамент], секр[етный] ж[урнал]. № 328. 30 мая 1847
г.».
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№ 249. 1847 р., травня 30. Лист керуючого військовим міністерством В. Ф. Адлерберга

командиру Окремого оренбурзького корпусу В. О. Обручову про відправку Т. Г. Шевченка до

Оренбурга з проханням повідомити, до якого із оренбурзьких батальйонів він буде зарахований

30 мая 1847 года

№ 303

Секретно

Господину командиру Отдельного оренбургского корпуса

Государь император высочайше повелеть соизволил: бывшего художника С.-Петербургской
Академии художеств Тараса Шевченка, за сочинение возмутительных стихов, определить

в Отдельный оренбургский корпус рядовым, с правом выслуги, под строжайший надзор, с

запрещением писать и рисовать, и чтобы от него ни под каким видом, не могло выходить

возмутительных и пасквильных сочинений.
О таковой монаршей воле сообщая вашему высокопревосходитель ству для надлежащего

исполнения и препровождая при сем рядового Шевченка, под присмотром фельдъегеря Виддера,
имею честь покорнейше просить почтить уведомлением: в который из Оренбургских линейных

батальонов он будет зачислен.

Управляющий военным министерством

генерал-адъютант Адлерберг
Дежурный генерал Игнатьев

ІЛ, ф. 1, № 406, спр. 201, арк. 1 — 1 зв. Оригінал.
На аркуші 5-му цієї ж справи копія даного документа з резолюцією: «Назначить во 2-й батальон

под самый строгий надзор. 24 июня».

№ 250. 1847 р., травня 30. Повідомлення керуючого військовим міністерством В. Ф.
Адлерберга начальникові III відділу О. Ф. Орлову про відправку Т. Г. Шевченка в Оренбург

для зарахування в один з Оренбурзьких лінійних батальйонів

30 мая 1847
№ 304

Секретно

Милостивый государь граф Алексей Федорович.

Сделав распоряжение к отправлению с фельдъегерем присланного при отношении вашего

сиятельства № 876 бывшего художника С.-Петербургской Академии художеств Шевченка к

командиру Отдельного оренбургского корпуса, для зачисления рядовым в один из Оренбургских

линейных батальонов, я имею честь уведомить о сем ваше сиятельство.
Покорнейше прошу принять уверение в моем совершенном почтении и преданности.
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В. Адлерберг

Его сият[ельст]ву графу А. Ф. Орлову

ДМШ, А-52, спр. 81, ч. 6, арк. 74. Оригінал.
На документі написи: «1248»; «2 июня 1847».

2.8.37 Розпорядження про заборону й вилучення творів Шевченка. 30 травня 1847 р.
(2008-08-21 18:00)

№ 251. 1847 р., травня 30. Розпорядження начальника III відділу О. Ф. Орлова київському,
подільському і волинському генерал-губернатору Д. Г. Бібікову про заборону й вилучення творів

Т. Г. Шевченка

С.-Петербург
30 мая 1847
№ 894

Секретно

Милостивый государь Дмитрий Гаврилович!

Из прилагаемых при сем копий с двух всеподданнейших докладов моих ваше

высокопревосходительство усмотреть изволите, в каком виде окончательно раскрылось дело об

украйно-славянском обществе и какое последовало высочайшее решение как о лицах и предметах,
непосредственно входивших в упомянутое дело, так и вообще о славянофилах. Монаршая воля

уже вполне исполнена и объявлена всем, кому надлежит. Кроме того, по высочайшему повелению
выдано: высылаемым в разные губернии Белозерскому, Навроцкому, Андрузскому и Посяде

по 200 руб[лей] сереб[ром] каждому на обмундирование и первоначальное обзаведение; жене

коллежского асессора. Мазуровой, которая прибыла в С.-Петербург с дочерью своею, невестою
Костомарова, 300 руб[лей] сереб[ром] в пособие на возвратный путь в Киев; а матери того же

Костомарова и жене Кулиша предписано производить во все время заключения в крепости сына

первой и мужа последней, до освобождения их из крепости, жалованье, какое Костомаров и Кулиш
перед сим получали.
Обращаясь затем к 11-му пункту решения в первом докладе, которым высочайше повелено,
дабы ваше высокопревосходительство наблюдали во вверенных вам губерниях, не остались ли

в обращении стихотворения Шевченки, рукопись [1]«Закон божий» и другие возмутительные

сочинения, также не питаются ли уроженцами Малороссии, находящимися в тех же губерниях

мысли о прежней вольнице, гетманщине и правах на отдельное существование; чтобы вы

обращали внимание на тех, которые особенно занимаются малороссийскими древностями,
историею и литературою, и старались бы прекращать в этой области наук всякое злоупотребление,
но самым незаметным и осторожным образом, без явных преследований и сколь можно не

раздражая уроженцев Малороссии, — имею честь покорнейше просить вас, милостивый государь,
не изволите ли приказать принять это повеление к должному руководству и исполнению.
Примите уверение в истинном моем к вам почтении и преданности.

граф Орлов

Его высокопр[евосходителст]ву Д. Г. Бибикову

ДМШ, А-59/2, спр. 313, ч. 2, арк. 313 — 314. Оригінал.
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На документі написи: «14 июня № 65 — 69 и 70»; «17 — 74» та резолюція Д. Г. Бібікова

[нерозбірливо].

1. http://litopys.org.ua/rizne/kmt02.htm

2.8.38 Запис рішення в справі Шевченка. 30 травня 1847 р. (2008-08-22 06:00)

1847 р. травня 30. — ЗАПИС РІШЕННЯ В СПРАВІ Т. Г. ШЕВЧЕНКА, ЗРОБЛЕНИЙ III
ВІДДІЛОМ

Шевченко

Художник С.-Петербургской академии художеств Тарас Шевченко. Этот художник, вместо

того, чтобы вечно питать благоговейные чувства к особам августейшей фамилии, удостоившим
выкупить его из крепостного состояния, сочинял стихи на малороссийском языке, самого

возмутительного содержания. В них он то выражал плач о мнимом порабощении и бедствиях

Украйны, то возглашал о славе гетманского правления и прежней вольницы казачества, то

с невероятною дерзостью изливал клеветы и желчь на особ императорского дома, забывая

в них личных своих благодетелей. Сверх того, что все запрещенное увлекает молодость и

людей с слабым характером, Шевченко приобрел между друзьями своими славу знаменитого

малороссийского писателя, а потому стихи его вдвойне вредны и опасны. С любимыми стихами

в Малороссии могли посеяться и впоследствии укорениться мысли о мнимом блаженстве времен

гетманщины, о счастье возвратить эти времена и о возможности Украйне существовать в виде

отдельного государства.
Судя по этому чрезмерному уважению, которое питали и лично к Шевченко, и к его

стихотворениям все украйно-славянисты, сначала казалось, что он мог быть если не действующим
лицом между ними, то орудием, которым они хотели воспользоваться в своих замыслах; но, с
одной стороны, эти замыслы были не столь важны, как представлялось при первом взгляде, а с
другой— иШевченко начал писать свои возмутительные сочинения еще с 1837 г., когда славянские
идеи не занимали киевских ученых; равно и все дело доказывает, что Шевченко не принадлежал к

Украйно-Славянскому обществу и действовал отдельно, увлекаясь собственною испорченностью.
Тем не менее, по возмутительному духу и дерзости, выходящих из всяких пределов, он должен

быть признаваем одним из важных преступников.
По высочайше утвержденному решению постановлено: Шевченко определить рядовым в

Отдельный оренбургский корпус с правом выслуги, под строжайший надзор, с запрещением

писать и рисовать, и чтобы от него ни под каким видом не могло выходить возмутительных

и пасквильных сочинений 1. Шевченко передан военному министру 30 мая 1847 2. Ч. VI, арк. 68
— 70. Копія. Опубл.: Былое. — 1906, — № 8. — С. 11; Новицький М. Вказ. праця. — С. 95
— 96. За вид.:Кирило-Мефодіївське товариство: У 3 т. — К.: Наук. думка, 1990. — Т. 2. —
С. 329. 1 Затверджуючи доповідь Орлова, Микола І проти прізвища Шевченка написав: «Под
строжайший надзор и с запрещением писать и рисовать». Про цей царський вирок 19 червня

1857 p. поет зробив такий запис у щоденнику: «Если бы я был изверг, кровопийца, то и тогда

для меня удачнее казни нельзя было бы придумать, как сослав меня в Отдельный Оренбургский

корпус солдатом. Вот где причина моих невыразимых страданий. И ко всему этому мне еще

запрещено рисовать. Отнято благородней[шу]ю часть моего бедного существования. Трибунал
под председательством самого сатаны не мог бы произнести такого холодного, нечеловеческого
приговора. А бездушные исполнители приговора исполнили его с возмутительною точностью.
Август-язычник, ссылая Назона к диким гетам, не запретил ему писать и рисовать. А христианин

Н[иколай] запретил мне то и другое. Оба палачи». (Шевченко Тарас. Повн. зібр. творів. :
У 6 т. — К., 1963. — Т. 5. — С. 22). Казарма неймовірно гнітила Шевченка. Згодом

Новопетровське укріплення він назвав «безграничной тюрьмой». — Док. № 263. 2 2 червня

1847 р. Т. Г. Шевченка, переодягненого в солдатську шинелю, під наглядом фельд’єгера Віддера
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було відправлено до Оренбурга. Його везли без зупинок. 9 червня об 11 годині вечора привезли

в Оренбург, і зарахували в Оренбурзький лінійний батальйон, № 5, розташований в Орську. Цю
подорожШевченко згадував, коли через десять років проїжджав повз Симбірськ (нині Ульяновськ).
Він з іронією писав у «Щоденнику»: «Во мне была (как я после узнал) экстренная надобность

в Оренбурге, и потому-то фельдьегерь неудобозабываемого Тормоза не дремал. Он меня из

Питера на осьмые сутки поставил в Оренбург, убивши только одну почтовую лошадь на всем

пространстве» (Шевченко Тарас. Повн. зібр. творів. — T. 5). Кілька днів Шевченко прожив в

Оренбурзі, спочатку в пересильній тюрмі, а потім казармі. В середині червня поета відправили

з Оренбурга в Орську фортецю за 265 верст на південний схід. Подорож з Оренбурга до Орська

Шевченко згодом описав у повісті [1]«Близнецы». До Орська поет прибув 23 червня, де його було
призначено до третьої роти.

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev401.htm

2.8.39 Запис про оголошення вироку. 30 травня 1847 р. (2008-08-22 18:00)

1847 р. травня, не раніше 30. — ЗАПИС III ВІДДІЛУ ПРО ОГОЛОШЕННЯ ВИРОКУ Т. Г.
ШЕВЧЕНКОВІ

Бывший художник Шевченко, при объявлении ему высочайшего решения об определении его

рядовым в Отдельный оренбургский корпус, принял это объявление с величайшею покорностию,
выражал глубочайшую благодарность императору за дарование ему права выслуги, и с

искреннейшим раскаянием, сквозь слезы говорил, что он сам чувствует, сколь низки и преступны
были его занятия 1. По его словам, он не получил никакого воспитания и образования до самого
того времени, когда был освобожден из крепостного состояния, а потом вдруг попал в круг

студентов и других молодых людей, которые совратили его с прямой дороги. Он обещается

употребить все старания вполне исправиться и заслужить оказанное к нему снисхождение. Мая

1847 г. Ч. VI, арк. 71. Копія. Опубл.: Былое. — 1906, — № 8. — С. 12; Новицький М. Вказ.
праця — С. 96. За вид.:Кирило-Мефодіївське товариство: У 3 т. — К.: Наук. думка, 1990. — Т.
2. — С. 332. 1 Твердження про те, що Т. Г. Шевченко виявляв каяття під час оголошення вироку

спростовується всією його творчістю. Поет і не думав каятися. Більше того, він [1]писав вірші в
казематі III відділу. Ці вірші свідчать про непохитність поета-революціонера. Адже в жодному

рядку немає й тіні каяття. Поет висловлював тільки жаль, що до арешту так мало зробив.

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/277169.html

2.8.40 (2008-08-23 06:00)

[1]Кониський О. Я. Тарас Шевченко-Грушівський: Хроніка його життя [В арешті (квітень-липень
1847), стор. 11]

30 мая привели в хату «III отделения» Шевченка і товаришів його, щоб вичитати їм царський

присуд. Шевченко, як розповів Костомаров 460, нестеменно спокійно вислухав той незвичайно

жорстокий присуд і на запитання, що він скаже? — мовив, що почуває, що заробив на

тяжку кару і признає справедливість царської волі. Жодної причини нема не йняти віри словам

Костомарова, але ж в словах його ми чуємо єдине іронію, звісно, не з Шевченка. Річ очевидна,
що Шевченкової відповідь не можна брати за щиру. Шевченко не сподівався, та й не було жодної
причини сподіватися на таку жорстоко-тяжку кару. Почувши такий присуд, він яко людина вдачі

перейнятливої, певна річ, зумився. Лишитися спокійним не можна було; чоловік і з риб’ячою
кров’ю здригнув би! Спостережений Костомаровим «спокій» дійсне не був спокоєм; то була

німа приголомшеність духу і всього організму, несподівано придавленого присудом такої кари.
Відповідь Шевченка треба вважати просто за несвідому, автоматичну; вона стає перед нами

свідком і того, як « третєодділенські» судді поводилися з нашим поетом! За тими обставинами,
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за якими перебував тоді Шевченко, іншої відповіді і не можна було висловити. Найпростіша

гуманність повинна б була сказати Дубельтові, що не личить йому вдаватися до приголомшеного
поета з таким запитанням. Та й до чого і нащо було те запитання? Можливе і потрібне воно

тільки в суді, коли вичитують присуд, на який можлива апеляція або касація; а тут про се і

речі не могло бути! Поміркуймо тільки: що зробили б Шевченкові, коли б він на запитання

Дубельта дав був щиру відповідь? коли б він присуд назвав власним його йменням? Ми маємо

спроможність запевне сказати, якої був думки Тарас про висловлений йому присуд. На другий

день він написав вірші: «Понад полем іде». В них читаємо: Мужика й шинкаря, Сироту кобзаря
— Приспівує старий, косить, Кладе горами покоси, Не мине й царя. І мене не мине, На чужині
зітне, За решоткою задавить 461. Не трудно зрозуміти думку сих віршів і дух їх, а щоб виразніш

став перед нас внутрішній образ поета в ту годину, коли йому вичитано конфірмацію, наведемо
оцінку присуду, висловлену Тарасом в своїх «Записках» 462, тоді вже коли він відбув кару і був

визволений, себто р. 1857. «Скільки пам’ятаю себе, — каже він, — коли я був ще дитиною,
мене солдати не вабили, як се звичайно буває з дітьми. А коли почав я приходити в ті літа,
коли справи вже розумієш, так у мене прокинулося непереможене гидовання до «христолюбивого
воїнства». Відповідно тому, як ширшали мої зносини з людьми оцього «христолюбивого» стану,
гидовання моє більшало і зростало до нудоти. І треба ж було облесливій долі моїй так люто

поглумитися з мене: взяла вона та й кинула мене в найсмердючу гущу оцього «христолюбивого»
стану. Коли б я був душогубом, кровопивцем, то й тоді не можна б було примірковати задля мене
більш тяжкої кари, як завдати мене солдатом до війська. А до того мені заборонили писати 463 і

малювати і відібрали найблагороднішу частину життя мого. Трибунал під проводом самого сатани

не спромігся б виректи такого холодного присуду нелюдського. Бездушні справники огидливо до
останньої ниточки справили його. Август-поганин, засилаючи Назона до хижих готів, не боронив
йому писати і малювати, а християнин Микола заборонив мені і те й друге. Обидва вони деспоти,
але один з них християнин XIX віку. Республіка Флорентинська, напівхижа, розбісована християнка
середніх віків, і вона все-таки не поводилася так з своїми непокірливими горожанами, от хоч з

Дантом Альфєрі» (У Шевченка Альгієрі. — Ред.). 460 [2]Рус[ская] отар[ина]. — 1880. — Кн. III.
— С. 601. 461 Кобзар. — 1876. Т. І. — С. 216. 462 Кобзар. — Т. III. — С. 18 і 19 [запис від 19
черв. 1857 р.]. 463 Заборону писати в практиці російських кар стрічаємо не вперше. Відомо, що
священику Федору Левицькому, засланому в монастир, заборонено було давати папір і атрамент.
Див. Русск[ая] стар[ина]. — 1885. — Кн. І. — С. 119 — 127. [3]Попередня [4]Наступна

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/4899.html

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/ocherk.htm#page601

3. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/285026.html

4. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/287528.html

2.8.41 (2008-08-23 18:00)

[1]Кониський О. Я. Тарас Шевченко-Грушівський: Хроніка його життя [В арешті (квітень-липень
1847), стор. 12]

Кару, присужену царем Костомарову і Кулішеві, Шевченко уважав (хоч і не зовсім вірно, як

побачимо) ще більш тяжкою морально. «Я, — писав він до княжни Рєпніної з Орська 24 жовтня

р. 1847 464, все-таки вважаю себе щасливим, коли прирівняти до Костомарова і Куліша. у

першого, — блага неня старенька, а в останнього — прекрасна жінка молода; і я не тямлю,
за яке злочинство вони так страшенно покарані?» Варто спинитися та обмізковати питання:
чи не прибільшує Шевченко лиходійної сторони присуду? Розглянути присуд і обмірковати його

поглядом права і закону — річ цілком не можлива. Бачимо, що в «докладі» шефа жандарів ніже
єдиним словом не згадано про який-будь закон, немов в Росії жодного закону нема. Тим часом,
коли в Росії організовано інституцію жандарів, так потребу її доводили нічим більш, як потребою
доглядати, щоб в Росії пановав закон. Доклад графа Орлова перш за все знехтовав грунтовний

закон російський, що ні в кого і ніхто, опріч певного суду, не може одібрати приналежних
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йому прав горожанських, та й суд може одібрати тільки за злочинну подію, заборонену законом,
доведену перед судом певними доказами, кваліфіковану судом і припасовану до відповідного їй

закону карного. Бачили ми, що у Шевченка одібрано без суду права горожанина і художника

і призначено йому кару, якої жоден закон не призначає. На Шевченка наложено чотири кари:
заслання без терміну ; заслання в солдати; заборона писати і заборона малювати. Будемо далі

бачити, наскільки люто тяжкі задля поета-художника були оці кари і яким невимовно пекельним

огнем вони мордовали його цілих десять років; тепер же нагадаємо лишень думку Куліша про ті
кари: «Правителям імперії р. 1847, — каже він 465, — здавалося ділом дрібним запроторити в

російську преісподню мужичу дитину, що писала вірші не знати якою мовою. Тепер оця дитина

стоїть поруч дитини панської, поруч Пушкіна, і як усе чесне, усе благородне, усе високе умом в

Росії йде слідом Пушкіна, так усе, що є істинно людського на Вкраїні, іде за стягом Шевченка.
Обидва поети обдаровані великими дарами природи; Шевченко ще більш, ніж Пушкін. Коли б

судді Шевченкові знали своє стійло і не мішалися б у такі речі, яких їм не дано розуміти, тоді б те
серце, що засвітилося спасенною думкою спокутовати гріх щербатої долі Тарасової, не пройшов
би гострий меч» 466. Виходить, що царська заборона Шевченкові писати стала забороною Україні,
Слов’янщині і цілому світові скористоватися тими великими дарами, якими природа наділила

Шевченка. Хто зна! до якого б високого ступня загальнолюдських ідей добра людського і поступу
розвився б Шевченків талант і в які б високохудожницькі форми він вилився б, коли б не обтяла

йому крил рука «III отделения»! Ті, що карали Шевченка забороною писати, добре тямили, що
діяли, і мені не можна пристати на Кулішеву думку, що вони вважали дрібним ділом таку саме кару.
Заборону писати вони виправдували в докладі — тим, що Шевченко своїми творами надбав собі

на Україні великої слави і поваги ; от їм і йшло про те, щоб знівечити не «злочинця», а поета, щоб
знівечити на Україні твори, які здавалися їм «двічі небезпечними і шкодливими» з їх погляду. Граф
Орлов, немов на глум, вважає прибрані Шевченкові кари «милосердними». Він вдає, що уважає на
молодий вік, на «попсованість моральну», яку треба полагодити; каже, що бажання царя завжди

простує до милосердія, і радить покаратиШевченка засланням, солдатчиною та забороною писати;
а цар самостійно вже, без чужої поради і мотивів, додає нову кару: заборону малювати. Шевченко

кільки разів в листах до приятелів і в записках своїх стоїть на тому, що до сієї кари і приводу не

було, бо він ніколи не малював нічого такого, щоб простовало проти уряду! Коли в «правосудді»
колишнього «III отделения» треба шукати якої доброї сторони, так се хіба те, що воно, нехтуючи
всякий закон, відкидало формалізм, справляло свій суд дуже швидко: за два місяці воно над

Шевченком і його товаришами справило і слідство, і суд і виконало присуд 467. 464 Киев[ская]
стар[ина]. — 1893. — Кн. II. — [С. 263], листи Шевченка до [В.] Рєпніної. 465 Див.: Хуторна поезія.
— [С. 29 — 40]. 466 Ibidem. 467 Хоча і як жорстокою здається нам кара Шевченка і товаришів,
одначе, річ певна, що коли б карав їх Бібіков, так він покарав би ще більш люто; бо проти

жорстокості його змагалися інколи навіть голови «ПІ отделения». Напр[иклад], довідавшись, що
дідич Григорій Галаган (від р. 1881 радник Ради державної) приймав у себе Шевченка і був

близький приятель Чижова, Бібиков доводив 13/25 мая за № 21 шефу жандарів, що через те й

Галаган «человек неблагонамеренный». Орлов відписав, що він не бачить «неблагонамеренности-
» в тому, що Галаган загарливо любить свій рідний край, одначе ж «проти українофілів буде

ужито обережного і непомітного спостереження». Дійсне, 30 мая по наказу царя велено було

київському і харківському генерал-губернаторам стежити, чи не лишилося у кого Шевченкових

віршів і інших творів «баламутних»; а тим паче чи не живуть між українцями думки про колишню

волю. Гетьманщину та про право на самостійне існовання України. Більш за все звертати увагу на

тих українців, що займаються українською давниною, історією і літературою, і пильно братися, щоб
в сій сфері знівечити всякі «надужиття», одначе чинити се обережно, непомітно і скількимога не
роздратовувати українців («уроженцев Малороссии»). Див.: Рус[ский] арх[ив]. — 1892. — Кн. VII.
— С. 346. Коментар Дійсне, 30 мая по наказу царя велено було київському і харківському генерал-
губернаторам стежити... — [2]Тарас Шевченко: Документи..., с. 134. [3]Попередня [4]Наступна
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[1]Кониський О. Я. Тарас Шевченко-Грушівський: Хроніка його життя [В арешті (квітень-липень
1847), стор. 13]

V

В 31-й день мая жандарі відвезли Шевченка з тюрми «III отделения» і віддали на руки уряду

військовому, щоб вирядив до Оренбурга. Костомаров, стоячи біля вікна своєї келії тюремної,
бачив, як вартові жандарі вивели Шевченка з келії на тюремний двір і посадовили на бричку.
Сідаючи, поет підвів голову вгору і, глянувши на тюремні вікна, побачив Костомарова, зняв

шапку, усміхнувся і привітно поклонився йому 468. Уряд військовий не гаявся справити царську

конфірмацію: генія нашого слова одягли в солдатську шинелю. Військовий міністр граф Адлерберг

велів фельд’єгерю підвезти Шевченка в Оренбург і віддати начальникові війська Оренбурзького

генералові Обручову. Відлер 469 2/14 червня рушив з Шевченком з Петербурга, а 9/21 т. м. о годині
11 вночі був вже в Оренбурзі 470, проїхавши, таким чином, за сім день 2110 верстов. Виходить,
що за добу він пробігав не менш трьох сотень верстов. (Верства на 25 сажнів менш за кілометр).
Не треба дивоватися такій бистрій їзді, хоча тоді залізниця була тільки з Петербурга до Москви.
Річ відома, що в Росії, коли везуть «державних злочинців», дак везуть хоч би й кіньми день і

ніч, спиняючись лишень на такий час, якого неминуче треба, щоб перепрягти коней; одно слово,
тому, хто супроводить «злочинця», пильно наказували їхати «безостановочно». Про спочин не

було й річі. Пити, їсти, спочивати «злочинцеві» можна тільки під той час, коли перепрягають

коней або їдучи на возі. Навіть коли б «злочинець» занедужав в дорозі, дак супроводникові не

забороняли при такому випадку спинитися тільки в губернському місті і тут спитатися в урядового

лікаря: чи дальша їзда не причинить смерті «злочинцю» і коли ні, то їхати далі, не вважаючи на

недуг. Супроводник стає повним господарем і паном «злочинця», за ним є навіть право застрілити

останнього, коли б той побажав утікти. Згадуючи про оцю подорож через десять років, Шевченко,
вертаючись вже з заслання, писав в свому Журналі 471: «Вдруге переїжджаю через Симбірськ і

вдруге не пайдить мені подивитися на пам’ятник Карамзіну. Першим разом, 1847 р., мене везли
через Симбірськ, але тоді було не до пам’ятника. Тоді я ледві встиг пообідати. Тоді мене вельми
треба було нащось в Оренбурзі. Тим-то фельд’єгер не дрімав і, перегнавши тільки одну коняку

поштову, на восьмий день примчав мене в Оренбург». Начальник війська Оренбурзького на

другий же день (10 червня) дав за№ 25 приказ начальникові 23 пішої 472 дивізії, щоб «колишнього
художника с. петербурзької Академії художеств Тараса Шевченка, обвинуваченого і покараного за
те, що писав мовою українською баламутні вірші найнахабнішого змісту, зареєстровати «рядовым»
солдатом («нижним чином») і тримати його під найпильнішим доглядом, не даючи йому писати
і малювати» 473. Начальник дивізії призначив Шевченкові служити в п’ятому батальйоні, що
перебував далі на схід, в Азію, в Орській фортеці. 468 Русск[ая] стар[ина]. — Кн. III. — 1880. — С.
[601]. 469 Віддер. — Ред. 470 Истор[ический] вестн[ик]. — 1886. — Кн. І. — С. 159 — і Киев[ская]
стар[ина]. — 1893. — Кн. II. 471 Кобзар. — Т. III. — Записки. — С. 115 — [116] ([2]9 вересня 1857
р.) 472 Піхотної. — Ред. 473 Русск[ая] стар[ина]. — 1891. — Кн. V. — С. 438. Коментар В 31-й день
мая жандарі відвезли Шевченка з тюрми «III отделения» і віддали на руки уряду військовому...
— За документами, це переведення з каземату до військового міністерства відбулося 30 травня

(там же, с. 131). Віддер 2/14 червня рушив з Шевченком з Петербурга, а 9/21 т.м. о годині 11
вночі був вже в Оренбурзі... — Відлер вирушив із Шевченком 31 травня, а привіз 8 червня увечері;
документи про його приїзд оформлено наступного дня (Т. Г. Шевченко: Біографія. — К., 1984.
— С. 138, 202). [3]Попередня [4]Наступна

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/4899.html

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/62308.html

3. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/287528.html

4. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/293346.html
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2.8.43 Вірш М. Костомарова «Надобраніч». Червень 1847 р. (2008-08-25 06:00)

[М. І. Костомаров]
НА ДОБРА-НІЧЪ.

На добра�-нічъ усімъ на нічъ —
Годі вже блука�ти;
Одино�кий, безтала�нний,
Ля�жу спочива�ти.

Холо�дная постілонька
У те�мній дібро�ві:
Бу�ду жда�ти, сподіва�тись
Любо�і обно�ви.

Усе� не�бо блаки�тнее
Покри�ла темно�та
Безпросвітня, нерозу�мна
Да�вняя дрімо�та.

Що� жъ за го�мінъ чудни�й хо�дить
Одъ кра�ю до кра�ю?
Чи вінъ що� намъ нага�дуе,
Чи що провіща�е?

Не намъ, Бо�же, розгада�ти
Небе�сні глаго�ли;
Суди�, Бо�же, на�шу до�лю
По Твое�і во�лі.

И хо�лодно, и бо�язно,
Ту�га се�рце гнітить;
Всю�ди те�мно и не ви�дно,
Тільки зірка світить.

Світи�, зо�ре, на всю зе�млю,
Поки со�нце зійде,
По�ки Бо�жий день на зе�млю
Красотво�рний прійде, —

День вели�кий, день воскре�сний,
День Бо�жоі сла�ви:
Въ прахъ розси�плютця будо�ви,
Старосві�тські спра�ви.

Задрижи�ть плане�та грішна�,
Сколихне�тця мо�ре:
Зарида�е змій стари�нний,
Го�ре ёму�, го�ре!

Го�ре тобі, розвінчаний
Пра�вдою тира�не!
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За держа�ву тобі пла�та —
Озеро огня�не!

За злочи�ньства — въ пе�клі муки,
На землі — прокля�ття!
Го�ре тобі, Вавило�не,
Душегу�бний гра�де!

Ски�нуть же�мчугъ, заголо�сять
Пи�шниі блудни�ці;
Розкри�ютця, розчи�нютця
Скритни�і темни�ці.

Ви�йдуть му�ченики блі�ді —
Като�вані ті�ні!
Да�стця судъ імъ невмоли�мий,
Що� тебе� пости�гне!

Го�ре, го�ре лука�вому,
Що въ га�сло нево�лі
Оберта�е хрестъ всече�сний —
Га�сло пра�вди й во�лі!

Го�ре, го�ре бага�тому,
Що въ гордощі па�нській
Дурни�цею наріка�е
Го�лосъ пра�вди бра�тський!

Го�ре, го�ре безу�мному,
Що братівъ змуща�е:
У нече�сті, у роспу�сті
Свобо�ди шука�е.

Го�ре вче�нимъ, що одъ про�стихъ
Світло захова�ли.
Для кори�сти, для мамо�ни
Пра�вду ужива�ли, —

Всімъ прода�жнимъ филозо�фамъ...
Одъ ду�ху святи�ні
Розвіютця іхъ хитрощи,
Якъ пилъ по пусти�ні!

День вели�кий, день воскре�сний,
День суда� й любо�ви!
Передъ нимъ тума�нъ преди�де,
Слізъ тума�нъ и кро�ви...

А въ тума�ні со�нце світить,
Тума�нъ розганя�е:
Со�нце пра�вди незахідне
На ввесь світъ зася�е!
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День вели�кий, день воскре�сний,
День Бо�жоі си�ли!..
Розкри�ютця вели�киі
Наро�дні моги�ли,

Проки�нутця всі наро�ди,
Завітъ ві�чній при�ймуть,
Ворогівъ тисячолі�тніхъ
Вороги� обіймуть;

Узрять те, на що� гляділи

И до�сі не зріли,
Узрять те, що земля� й не�бо
Імъ давно� одкри�ли!

Тільки тамъ, де Духъ Госпо�день,
Тамъ и пра�вда й во�ля.
Де любо�въ Госпо�дня й віра, —
Тамъ и ща�стя й до�ля!...

Світи� жъ, зо�ре, на всю зе�млю,
По�ки день той при�йде;
А ви, бра�ття, готу�йтеся,
Бо не�ждано зійде;

Готу�йтеся, очища�йтесь
Одъ плямъ и поро�ку:
Готу�йтеся — ско�ро бли�сне
Звізда� одъ Восто�ку!

Іеремія Галка.

[Основа. — СПб, 1861. — №2.]

2.8.44 З листа до міністра народної освіти. 30 травня 1847 р. (2008-08-26 06:00)

№ 252. 1847 р., травня 30. З секретного листа начальника III відділу О. Ф. Орлова до міністра

народної освіти С. С. Уварова

[...] Шевченко сочинял стихи на малороссийском языке самого возмутительного содержания. В
них он то выражал плач о мнимом порабощении и бедствиях Украины, то возглашал о славе

гетманского правления и прежней вольнице казачества, то с невероятной дерзостию изливал

клеветы и желчь на особ, к которым обязан питать благоговейное уважение. Часть стихотворений
его, под названием «Кобзарь», напечатана в 1840 году.
Государь император, по всеподданнейшему докладу об этом, высочайше повелеть соизволил:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4) Шевченку определить рядовым в Отдельный оренбургский корпус, с правом выслуги, под

строжайший надзор с запрещением писать и рисовать, дабы от него, ни под каким видом, не
могло выходить возмутительных и пасквильных сочинений.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11) Напечатанные сочинения: Шевченки «Кобзарь», Кулиша «Повесть об украинском народе»,
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«Украина» и «Михайло Чарнышенко», Костомарова «Украинские баллады» и «Ветка»— запретить

и изъять из продажи.
12) Цензорам, дозволившим печатать упомянутые сочинения, сделать строгий выговор, с

тем чтобы это не лишало их никаких прав, службою приобретенных, как людей, отлично

аттестованных и сделавших ошибку более по неосмотрительности, нежели по умышлению; и
от Министерства народного просвещения предписать вообще цензорам обращать на труды

литераторов более строгое внимание.

ЦДІА СРСР (тепер РДІА), ф. 735, оп. 10, № 193, арк. 74 — 81. Оригінал.
На документі помітки олівцем: «Корсаков, Ивановский, Федотов-Чеховский, Снигерев,
Каченовский; Корсаков и Каченовский умерли уже».

2.8.45 Журнал слідства. 30 травня 1847 р. (2008-08-26 18:00)

Мая 30
Высочайшее решение и о наказаниях и о милостях объявлено всем кому следовало. При этом

обратили на себя внимание Шевченко, Костомаров, Белозерский и жена Кулиша.
Шевченко принял это объявление с величайшей покорностью, выражал за дарованное ему право

выслуги глубочайшую благодарность к государю императору и с раскаянием, сквозь слезы,
говорил, что он сам чувствует, сколь низки и преступны были его занятия. При этом Шевченко

сказал, что не получил никакого воспитания и образования до самого того времени, когда был
освобожден из крепостного состояния, а потом вдруг попал в круг студентов и других молодых

людей, которые совратили его с прямой дороги. Он обещал употреблять все старания вполне

исправиться и сделаться достойным оказанного ему снисхождения.
Костомаров особенно тронут был объявлением, что государь император всемилостивейше

повелел матери его, Костомарова, во время содержания его в крепости, производить жалование,
которое он получал, дозволив ей видеться с ним во время его заключения. При этом объявлении

Костомаров залился слезами и, упав на колени, возсылал молитвы и е. и. в., выражая

неограниченную благодарность. Между прочим он сказал, что в иностранных государствах за столь
важное преступление поступили бы по точной букве закона, а ему милосердием государя дарована

еще возможность загладить преступления будущей усердною службою.
Белозерский, тронутый до глубины души оказанным ему снисхождением, не находил слов для

выражения глубочайшей благодарности к государю императору, столь милостиво соизволившему
поступить с ним. Не довольствуясь этим, он испросил дозволения и написал письмо к г[осподину]
шефу жандармов, изъявляя чувства благодарности к его сиятельству и прося довести о его

верноподданнической, неограниченной преданности до высочайшего сведения.
Жена Кулиша (сестра Белозерского), при объявлении монаршего повеления о выдаче ей в

продолжении четырех месяцев жалованья ее мужа, и о разрешении видеться с ним в крепости,
изъявила столько же искреннейшую благодарность, как и брат ее.
После этого высочайший приговор исполнен следующим образом:
Костомаров и Кулиш переданы в распоряжение коменданта С.-Петербургской крепости, а

Шевченко — военному министру.
Гулак, Белозерский, Навроцкий, Андрузский и Посяда отправлены в сопровождении жандармских

офицеров: первый — в Шлиссельбург, к коменданту; второй в Петрозаводск и третий в Вятку,
к гражданским губернаторам, а последние два в Казань к исправляющему должность попечителя
Казанского учебного округа. Как Навроцкий, Андрузский и Посяда должны ехать по одному

казанскому тракту, то они отправлены с такой рассрочкой во времени, чтобы в дороге не могли

встретиться. Пожалованные же Белозерскому, Навроцкому, Андрузскому и Посяде деньги, по
200 р[уб]. серебром, посланы к губернаторам и попечителю казанского учебного округа, дабы
Белозерскому и Навроцкому выданы были оные по определении их на службу, а Посяде и

Андрузскому выдавались по мере их надобности. 300 р[уб]. серебром отосланы к Мазуровой

(матери невесты Костомарова), а для распоряжения к производству матери Костомарова и
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жене Кулиша жалования сына первой и мужа последней, потребовано сведение из Министерства

народного просвещения, сколько Костомаров и Кулиш получали жалованья.
Равно сделаны все должные распоряжения к производству увеличенной пенсии матери студента

Петрова и к определению последнего в III отделение, с предоставленными ему преимуществами
и с назначением содержания наравне с самым меньшим окладом чиновников III отделения — по

515 р[уб]. серебром в год; а пожалованные Петрову в пособие 500 р[уб]. серебром будут выдаваться

ему по мере надобности.
Действительному тайному советнику гр. Уварову и генерал-адъютантам Бибикову и Кокошкину

подробно сообщены все обстоятельства дела для исполнения по предметам, относящимся до их
распоряжений.
Равным образом обо всем доведено до сведения наместника Царства Польского и министра

внутренних дел.
Министр народного просвещения, которому сообщено было потом, что надворному советнику

Чижову объявлено высочайшее повеление, дабы он все сочинения свои представлял не в

обыкновенную цензуру, а к шефу жандармов, уведомил, что Чижов являлся к нему, гр. Уварову,
объясняя, между прочим, о желании своем издавать журнал; но ему решительно объявлено, что
получит дозволение только тогда, когда правительство найдет, по обстоятельствам, удобным
умножить число периодических изданий, ныне же он на это рассчитывать не может.
Генерал-адъютант Бибиков доставил письмо со вложением трех р[уб]. серебром, полученные
в Киеве на имя студента Александра Андрузского, полагая, что это письмо следует студенту

Андрузскому. Но по справке оказалось, что Андрузского зовут Егором и сам он объяснил, что в

Киевском университете есть другой студент, даже не родственник ему, Александр Андрузский 23,
и что письмо писано к сему последнему. Потому письмо, не заключавшее в себе ничего важного,
и деньги возвращены в Киев для выдачи по принадлежности. От него же, генерал-адъютанта
Бибикова, доставлено письмо на малороссийском языке, найденное в Киеве в бывшей квартире

Костомарова из С.-Петербурга без подписи фамилии на имя Кулиша. Это письмо не заключает в
себе обстоятельств особенно важных, но тем не менее обнаруживает в сочинителе приверженцев

Украйны, с насмешкою и как бы с недоброжелательством взирающего на русских. В одном месте

письма своего он говорит: «Когда читаешь сочинения Шевченки, то чувствуешь какую-то высшую
силу поэзии!» В другом месте, описывая собственный свой безразсудный поступок о переходе

своем (в феврале месяце) через Неву не по общей дороге, а по едва проложенной тропинке,
на которой чуть было не попал в полынью, он прибавляет: «Полуумная москальва верно невод

тянула или что-нибудь!» Кулиш объяснил, что письмо это было писано к нему сотоварищем его

по Новгород-Северской гимназии Петром Сердюковым. По справке же оказалось, что Сердюков,
бывший студент Киевского университета, уроженец Черниговской губернии, жительствует в С.-
Петербурге без всяких занятий и неизвестно, чем содержит себя. Впрочем в двух квартирах, в
которых он жил, отзываются о нем одобрительно. За Сердюковым учрежден секретный присмотр

и предположено пригласить его в III отделение. Соображение обстоятельств, относящихся

до бывшего студента Киевского университета Марковича и служащего в канцелярии киевского

военного губернатора титулярного советника Ригельмана, которых показания рассмотрены 28
мая, привело к следующим заключениям: Маркович хотя не принадлежал к Украино-славянскому
обществу, но был приглашаем вступить в оное, и не донес об этом, заботился с другими украино-
славянами об издании книг для образования простого народа, хранил у себя возмутительные

стихи и питает такую привязанность к родине своей, Малороссии, какую должен питать к

отечеству, России. Ригельман во время бытности, в 1843 г., за границей, свел связи с западными
славянофилами, Ганкой и Штуром, и в двух письмах к ним употребил сомнительные выражения о

славянском развитии, о возвышении простого народа, о чувстве общего братства и равенства

и проч[ее]. Впрочем Ригельман истолковывает эти выражения в ученом смысле, доказывая,
что с киевскими украино-славянистами он даже не был знаком и не имел о их обществе

никакого понятия, а генерал-адъютант Бибиков засвидетельствовал, что Ригельман ни в чем

предосудительном не замечен. По всеподданейшему докладу об этом, государь император

высочайше повелеть соизволил: Марковичу вменить в наказание содержание в Киевской крепости

и выслать его на службу в Орловскую губернию, с воспрещением увольнять в Малороссию, доколе
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не докажет безвредность своего образа мыслей усердною службою и степенным поведением, а
за Ригельманом учредить строгий надзор и оставить его в настоящем положении, если генерал-
адъютант Бибиков примет на свою ответственность, что от него, Ригельмана, не произойдет

никаких вредных последствий, в противном же случае перевести его на службу, не лишая

приобретенных им преимуществ, в одну из великороссийских губерний под строгий надзор. Мая 31
Об исполнении таковой монаршей воли сообщено министру внутренних дел и киевскому военному

губернатору, с тем, чтобы последний уведомил, которая из упомянутых двух мер будет принята

относительно Ригельмана, а также предписано, чтобы за Марковичем, по доставлении его в

Орловскую губернию, имелось со стороны корпуса жандармов секретное наблюдение. [1]Журнал

слідства

1. http://litopys.org.ua/rizne/kmt05.htm

2.8.46 Лист про звільнення. 2 червня 1847 р. (2008-08-27 06:00)

№ 253. 1847 р., червня 2. Лист міністра народної освіти С. С. Уварова до куратора Київського

учбового округу О. С. Траскіна про виключення з списку чиновників вчителя малювання Т. Г.
Шевченка

2 июня 1847
№ 737

Об исключении адъюнкта Костомарова, учителя Шевченко

и студентов Андрузского и Посяды

Секретно

Господину попечителю Киевского учебного округа

Предлагаю вашему превосходительству адъюнкт-профессора университета св. Владимира

Костомарова и учителя рисования Шевченко исключить из списка чиновников Киевского учебного

округа, равномерно исключить из списка студентов университета св. Владимира студентов

Андрузского и Посяду, которым дозволено окончить курс наук в императорском Казанском

университете.

Министр народного просвещения граф Уваров

ДМШ, А-13, спр. 13, арк. 1. Оригінал.
На документі написи: «№ 3640, 1462»; «17 июня»; «Исполнено 20 июня» та резолюції О. С.
Траскіна: «К исполнению 14 июня»; «О Шевченко донести, что он определен окончательно не

был».

2.8.47 Листи до цензорів. 2 червня 1847 р. (2008-08-27 18:00)

№ 254. 1847 р., червня 2. Секретний лист міністра народної освіти С. С. Уварова до куратора

Петербурзького учбового округу М. М. Мусіна-Пушкіна з розпорядженням зобов’язати цензорів

не дозволяти нових видань «Кобзаря» Т. Г. Шевченка, творів П. О. Куліша та М. І. Костомарова

2 июня 1847
№ 740
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Об обращении более строгого внимания со стороны цензуры

Г. Попечителю С.-Петербургского учебного округа

С дозволения цензуры напечатаны в разные времена сочинения: г. Шевченки, под названием

«Кобзарь» (в 1840 году), г. Кулиша «Повесть об украинском народе» (в 1846 году), «Украина»
(в 1843 г.) и «Михайло Чарнышенко» (в 1843 г.) и г. Костомарова (под псевдонимом

Иеремии Галки) «Украинские баллады» (в 1839 г.) и «Ветка» (в 1840 г.). В этих

сочинениях сочинители стараются выставить прежнее положение Украины в выгоднейшем свете

в сравнении с нынешним, возбудить сожаление об утрате старинной вольницы. Покорнейше
прошу ваше превосходительство поставить гг. цензорам С.-Петербургского цензурного комитета
в обязанность не дозволять вышепоименованных сочинений к перепечатанию новым изданием

и вообще обращать на труды литераторов более строгое внимание 1. Подп[исал] мин[истр]
нар[одного] пр[освещения] граф Уваров Такого же содержания писано попечителям: Московскому

— 741 Киевскому— 742 Одесскому— 743 Белорусскому— 744 Дерптскому— 745 Верно: старший
секретарь Балабин ЦДІА СРСР (тепер РДІА), ф. 735, оп. 10, № 193, арк. 97. Відпуск. 1 Такого

ж змісту лист Уварова до куратора Білоруської шкільної округи за № 744 зберігається у фондах

ЦДІА Литовської РСР (ф. 1240, оп. 1,№ 53, арк. 2 — 2 зв. Оригінал). № 255. 1847 р., червня 2. З
секретного листа міністра народної освіти С. С. Уварова до начальника III відділу О. Ф. Орлова
з повідомленням про зроблене ним розпорядження по цензурному відомству не дозволяти нових

видань «Кобзаря» Т. Г. Шевченка, творів П. О. Куліша та М. I. Костомарова [...] Сделав

по цензурному ведомству распоряжение, чтобы напечатанные сочинения Шевченки «Кобзарь»,
Кулиша «Повесть об украинском народе», «Украина» и «Михайло Чарнышенко», Костомарова
(под псевдонимом Иеремии Галки) «Украинские баллады» и «Ветка» не были впредь дозволяемы
к перепечатанию, я дал цензорам, дозволившим напечатать упомянутые сочинения, строгий

выговор и предписал цензуре вообще обращать на труды литераторов более строгое внимание.
О всех этих распоряжениях имею честь уведомить ваше сиятельство [...] ЦДАЖР СРСР, ф. 109, 1
експ., оп. 5, № 81, ч. 1, арк. 220-220 зв. Оригінал.

2.8.48 Лист про прохання Шевченка повернути малюнки. 2 червня 1847 р.
(2008-08-28 06:00)

№ 256. 1847 р., червня 2. Лист начальника III відділу О. Ф. Орлова до київського цивільного

губернатора І. І. Фундуклея про прохання Т. Г. Шевченка повернути йому малюнки і скриньку с

фарбами

№ 922
2 июня 1847

М[илостивый] г[осударь] Иван Иванович!

Имея в виду объяснение жительствовавшего в Киеве бывшего художника Тараса Шевченко, что
у вашего пр[евосходительст]ва остались его рисунки киевских видов и ящик, долгом считаю

покорнейше просить вас, м[илостивый] г[осударь], не изволите приказать означенные рисунки и

ящик доставить в 3-е Отд[еление] соб[ственной] его в[еличества] канцелярии для возвращения по
принадлежности.

Примите увер. и проч.
Под[писал] гр[аф] Орлов
Верно: надворный советник [підпис]

Киевскому гр[ажданскому] губернатору И. И. Фундуклею 1 ДМШ, А-52, спр. 81, ч. 6, арк. 76.
Копія. 1 14 червня 1847 р. листом за № 1258 Фундуклей відповів Орлову, що речі Шевченка

знаходяться у київського генерал-губернатора Бібікова. На цьому документі резолюція Орлова:
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«Ожидать от г[енерал]-а[дъютанта] Бибикова» (ДМЩ, А-52, спр. 81, ч. 6, арк. 77. Оригінал).
Цього ж дня Фундуклей надіслав листа Бібікову за№ 1259, в якому повідомив про вимогу Орлова
переслати в III відділ речі Шевченка. На документі резолюція: «Отправить» (ДМШ, А-592, спр.
313, ч. 2, арк. 363. Оригінал). Опубл.: Т. Г. Шевченко в документах і матеріалах, — С. 125;
Кирило-Мефодіївське товариство: У 3 т. — К., 1990. — Т. 2. — С. 334.

2.8.49 Журнал слідства. 2 червня 1847 р. (2008-08-28 18:00)

Июня 2
Определенный рядовым в Отдельный оренбургский корпус Тарас Шевченко перед отправлением

его из III отделения, объявил, что у киевского гражданского губернатора остались рисунки

его, киевские виды, и ящик с разными вещами. Действительному статскому советнику

Фундуклею сообщено о доставлении этих рисунков и ящика в III отделение для отправления по
принадлежности.
Из Киева доставлен бывший студент Маркович, о котором дело высочайше решено и о высылке

которого на службу в Орловскую губернию уже объявлено 31 мая к исполнению кому следовало.

[1]Журнал слідства

[2]
О. В. Маркович (1822-1867).

1. http://litopys.org.ua/rizne/kmt05.htm

2. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/ZFrZvoR5vtl3SakorTultw?feat=embedwebsite

2.8.50 Засідання цензурного комітету. 3 червня 1847 р. (2008-08-29 06:00)

№ 257. 1847 р., червня 3. Запис у журналі засідання Петербурзького цензурного комітету в

зв’язку з розпорядженням міністра народної освіти С. С. Уварова не дозволяти нових видань

«Кобзаря» Т. Г. Шевченка, творів П. О. Куліша та М. І. Костомарова

Министерство Народного Просвещения

Санкт-Петербургский Цензурный Комитет
С.-Петербург
3 июня 1847 года
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№ 2 Секретно

Журнал заседания

С.-Петербургского цензурного комитета
3-го июня 1847 года

Присутствовали:
Господин председатель комитета, тайный советник Михаил Николаевич Мусин-Пушкин.
Гг. цензоры:
Статский советник Александр Лукич Крылов, экстраординарный профессор Александр

Васильевич [1]Никитенко, ординарный профессор Степан Семенович Куторга.
Коллежские советники:
Андрей Иванович Фрейганг, Амплий Николаевич Очкин, статский советник, ординарный

профессор Игнатий Иоакинфиевич Ивановский, коллежский асессор Адольф Иванович Мехелин.
Слушали:
Секретное предписание г. министра народного просвещения от 2 июня за № 740, в коем

изъяснено, что с дозволения цензуры напечатаны в разные времена сочинения г. Шевченка,
под названием «Кобзарь» (в 1840 году), г. Кулиша — «Повесть об украинском народе» (в 1846
году), «Украина» (в 1843 году) и «Михайло Чарнышенко» (в 1843 году) и г. Костомарова (под
псевдонимом Иеремии Галки) — «Украинские баллады» (в 1839 году) и «Ветка» (в 1840 году). В
этих сочинениях сочинители стараются выставить прежнее положение Украйны в выгоднейшем

свете в сравнении с нынешним и возбудить сожаление об утрате старинной вольницы. По

сему его сиятельство предлагает господину попечителю С.-Петербургского учебного округа

поставить гг. цензорам С.-Петербургского цензурного комитета в обязанность не дозволять

вышепоименованных сочинений к перепечатанию новым изданием и вообще обращать на труды

литераторов более строгое внимание, особливо с точки зрения местного, провинциального

патриотизма. По прочтении сего предписания господина министра народного просвещения его

превосходительство господин председатель объявил комитету, что он сообщил об этом каждому

из г.г. цензоров к точному и непременному руководству и наблюдению.

М. Мусин-Пушкин, А. Крылов, Ст. Куторга, А. Фрейганг, А. Очкин, И. Ивановский

ЦДІА СРСР (тепер РДІА), ф. 777, оп. 27, № 40, арк. 143 — 144. Оригінал.

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/277394.html

2.8.51 Розпорядження цензорові Нікітенку. 3 червня 1847 р. (2008-08-29 18:00)

№ 258. 1847 р., червня 3. Розпорядження голови цензурного комітету М. М. Мусіна-Пушкіна
цензорові О. В. Нікітенку про заборону перевидавати твори Т. Г. Шевченка, П. О. Куліша та

М. І. Костомарова

Июня 3 дня 1847 года

№ 185

Секретно

Господину цензору С.-Петербургского цензурного комитета,
статскому советнику Никитенко

В исполнение объявленного в заседании С.П.б. цензурного комитета 3-го сего июня предписания
г. министра народного просвещения от 2-го июня за № 740, я поставляю вам, милостивый

государь, в обязанность не дозволять к перепечатанию новым изданием сочинений: г. Шевченка
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под названием: «Кобзарь» (в 1840 году), г. Кулиша — «Повесть об украинском народе» (в 1846
году), «Украина» (в 1843 году) и «Михайло Чарнышенко» (в 1843 г.), — и г. Костомарова (под
псевдонимом Иеремии Галки) — «Украинские баллады» (в 1839 г.) и «Ветка» (в 1840 г.). Вместе
с сим предлагаю вам вообще обращать на труды литераторов более строгое внимание, особливо
с точки зрения местного, провинциального патриотизма.

Председатель Мусин-Пушкин

ІЛ. ф. 1, № 509, арк. 1. Оригінал.

2.8.52 Лист до міністра народної освіти. 3 червня 1847 р. (2008-08-30 06:00)

№ 259. 1847 р., червня 3. Лист голови Петербурзького цензурного комітету М. М. Мусіна-
Пушкіна до міністра народної освіти С. С. Уварова з повідомленням про зроблені ним

розпорядження цензорам не дозволяти нових видань «Кобзаря» Т. Г. Шевченка, творів П. О.
Куліша та М. І. Костомарова

Министерство Народного Просвещения

Санкт-Петербургский Цензурный Комитет
С.-Петербург
3 июня 1847 года

№ 188

Секретно

Господину министру народного просвещения

Вследствие предложения вашего сиятельства от 2-го сего июня за№ 740, я поставил гг. цензорам
С.-Петербургского цензурного комитета в обязанность не дозволять к перепечатанию новым

изданием сочинений: т. Шевченка, под названием «Кобзарь» (в 1840 году), г. Кулиша — «Повесть
об украинском народе» (в 1846 году), «Украина» (в 1843 году) и «Михайло Чарнышенко» (в 1843
году) и г. Костомарова (под псевдонимом Иеремии Галки) — «Украинские баллады» (в 1839 г.)
и «Ветка» (в 1840 г.). Вместе с сим я предписал гг. цензорам обращать на труды литераторов

более строгое внимание, особливо с точки зрения местного, провинциального патриотизма.
О чем имею честь донести вашему сиятельству.

Председатель М. Мусин-Пушкин

ЦДІА СРСР (тепер РДІА), ф. 735, оп. 10, № 193, арк. 107. Оригінал.

2.8.53 Журнал слідства. 3 червня 1847 р. (2008-08-30 18:00)

Июня 3
Министр народного просвещения уведомил, что Костомаров и Кулиш получали штатного

жалования: первый по 600 р[уб]., а второй по 643 р[уб]. 31 коп. серебром в год. Вследствие сего
сообщено министру финансов о доставлении в III отделение, на известное его и. в. употребление,
жалования Костомарова за год и Кулиша за четыре месяца, то есть за то время, которое они будут
содержаться в Алексеевском равелине, — всего 814 руб. 43 коп. серебром для выдачи матери

Костомарова и жене Кулиша.
Еще в апреле месяце, при всеподданнейшем докладе описи бумаг Марковича, между которыми
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находятся письма сестры его Е. фон Кирхштейн, весьма замечательные по уму, правильности
суждений насчет значения любви к родине и любви к отечеству и по истинному русскому

патриотизму, государь император против выписки из этих писем собственноручно написать

соизволил: «Узнать кто она, где она, где воспитывалась и кто муж ее?»
Как из писем фон Кирхштейн невозможно было безошибочно определить ее местопребывание,
то исполнение монаршей воли приостановлено было до прибытия в С.-Петербург брата ее.
Маркович был спрошен по этому предмету и объявил следующее:
Сестра его, Екатерина, [1]имеет фамилию Керстен, а Кирхштейн подписалась на нескольких из

своих писем, вероятно, потому, что желала придать своей фамилии философический смысл Kirch
и Stein. Она Марковичу внучатная сестра, имеет около 20 лет от роду и находится еще в девицах.
Жительствует она у своего родителя, майора Керстена, который служит судьею в Золотоношском

суде Полтавской губернии. Девица Керстен получила воспитание домашнее. «Воспитанием ее,
— говорит Маркович, — были благие нравы семьи и образованная мать». Детьми своими, в
письмах к брату, она называет сирот, четырех малолетних братьев и сестер своих от второго

брака ее родителя, уже лишившихся своей матери. Майор Керстен, недостаточного состояния,
в недавнем времени потерпел от пожара и ныне с семейством своим, в том числе и с старшей

дочерью Екатериной, живет в чужом доме, поддерживаясь христианским великодушием одного

соседа.

[2]Журнал слідства

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/271233.html

2. http://litopys.org.ua/rizne/kmt05.htm

2.8.54 З листа міністра внутрішніх справ до міністра освіти. 4 червня 1847 р.
(2008-08-31 06:00)

№ 260. 1847 р., червня 4. З листа міністра внутрішніх справ Л. О. Перовського до міністра

народної освіти С. С. Уварова з проханням повідомити, яких заходів вжито щодо заборони й

вилучення «Кобзаря» Т. Г. Шевченка, творів П. О. Куліша й М. І. Костомарова

Министерство Внутренних дел

Департамент Полиции Исполнительной

Отделение II
Стол 2
4 июня 1847
№ 363
О сообщении сведения

Секретно

Господину министру народного просвещения

Из отношения генерал-адъютанта графа Орлова о состоявшемся в Киеве Украйно-Славянском
обществе вашему сиятельству известно, что по делу сему между прочим высочайше повелено:
1) Напечатанные сочинения: Шевченки «Кобзарь», Кулиша «Повесть об украинском народе»,
«Украина» и «Михайло Чарнышенко», Костомарова «Украинские баллады» и «Ветка»— запретить

и изъять из продажи [...]
Считаю долгом обратиться к вашему сиятельству с покорнейшею просьбою почтить меня

уведомлением, какое со стороны вверенного вам министерства сделано распоряжение к

исполнению последовавшей о помянутых сочинениях высочайшей воли [...]

ЦДІА СРСР (тепер РДІА), ф. 775, оп. 10, № 193, арк. 105 — 106. Оригінал.
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На документі резолюція С. Уварова: «Сообщить».

2.8.55 Журнал слідства. 4-5 червня 1847 р. (2008-08-31 18:00)

Июня 4
Маркович отправлен из III отделения, в сопровождении жандармского офицера, в город Орел,
к военному губернатору, которому сообщено для исполнения, последовавшее насчет Марковича

высочайшее повеление; равно извещены об этом министр внутренних дел и киевский военный

губернатор.

Июня 5
Из С.-Петербургского почтамта доставлено письмо, полученное из Николаева на имя

заключенного в Шлиссельбургскую крепость Николая Гулака от родителя его, помещика

Херсонской губернии.
В письме этом отец удивляется молчанию сына, выражает отчаяние матери, даже изъявляет

опасение насчет жизни сына и просит с первой почтой уведомить о себе.
Письмо это отправлено к Шлиссельбургскому коменданту для передачи Николаю Гулаку с тем,
чтобы последний написал к родителям своим письмо, поместив в оном одни родственные

объяснения, и чтобы письмо его было доставлено в III отделение для отправления по назначению.
По дальнейшему наблюдению за студентом Сердюковым оказалось, что он три года обучался в

университете св. Владимира, потом год в Московском, а ныне считается вольным слушателем в

С.-Петербургском университете.
Как, с одной стороны, такие частые переходы из университета в университет наводят сомнение в

благонадежности Сердюкова, а, с другой, письмо его к Кулишу показывает, что он принадлежит к
приверженцам Украйны и питает нерасположение к русским, то министру народного просвещения
сообщено об учреждении за Сердюковым секретного, но строгого наблюдения.

[1]Журнал слідства

Див. [2]лист Петра Сердюкова до Куліша: «Присікались до мене таким москалем, що Боже!..»

1. http://litopys.org.ua/rizne/kmt05.htm

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/245038.html

2.9 September

2.9.1 Розпорядження не дозволяти нових видань «Кобзаря». 7 червня 1847 р.
(2008-09-01 06:00)

№ 261. 1847 р., червня 7. З листа міністра народної освіти С. С. Уварова до міністра внутрішніх
справ Л. О. Перовського з повідомленням про зроблене ним розпорядження не дозволяти нових

видань «Кобзаря» Т. Г. Шевченка, творів П. О. Куліша та М. І. Костомарова

7 июня 1847 № 783
Ответ на № 363

Секретно
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Господину министру внутренних дел

Вследствие отношения вашего высокопревосходительства от 4 сего июня за № 363 имею

честь уведомить, что с моей стороны предписано цензурному ведомству не дозволять

впредь перепечатывать новым изданием сочинения: Шевченки «Кобзарь», Кулиша «Повесть об
украинском народе», «Украина» и «Михайло Чарнышенко», Костомарова «Украинские баллады»
и «Ветка» [...]

Подп[исал] мин[истр] нар[одного]
пр[освещения] гр[аф] Уваров
Верно: Ст[арший] секр[етарь] Балабин

ЦДІА СРСР (тепер РДІА), ф. 735, оп. 10, № 193, арк. 109. Відпуск.

2.9.2 Перебіг слідства. Основні події (2008-09-01 12:00)

Коротка хроніка справи [1]Кирило-мефодіївськог товариства

Товариство було засноване наприкінці 1845 — на початку 1846 року в Києві. Окрім Шевченка, до
товариства належали, або були близькі: М. Гулак, М. Костомаров, В. Білозерський, П. Куліш, О.
Навроцький, І. Посяда, Г. Андрузький, Д. Пильчиков, О. Савич, О. Тулуб, О. Петров. [[2]Дійові
люде]

Належність Тараса Шевченка до членів товариства дискусійна. Свідченнями можуть слугувати:
1) [3]лист до Костомарова від 1 лютого 1847 року: «о братстве не пишу», 2) спогад Костомарова

в [4]Автобіографії, 3) свідчення [5]Андрузького та Пильчикова на допитах, 4) [6]спогади Беліни-
Кенджицького.

У листі до професора Петербурзького університету Плетньова від 29 грудня 1846 р. Куліш

писав, характеризуючи суспільні настрої: «В здешней молодежи, окончившей Университет, я

нашел страшное волнение умов и готовность на самые эфемерные затеи.»

* *

3 березня студент Петров пише донос, в якому називає наступні прізвища: Гулак, Савич,
Костомаров, Навроцький, студент Маркович, Шевченко.

17 березня Бібіков в Петербурзі отримує донос і одразу доводить до відома шефа жандармів

Орлова. Останній повідомляє в той саме день спадкоємцю престола (імператор хворіє), з

проханням заарештувати Гулака.

Одночасно видаються розпорядженя про арешт Костомарова, Білозерського, Навроцького,
Савича, Шевченка, Куліша і професора Московського університету Чижова (на підставі переписки
з Гулаком та Кулішем).

Через кілька днів надходить розпорядження про арешт Посяди, Марковича, Андрузького,
студента Тулуба. Окрім них потрапили під світло справи: Ашанін (родич Гулака), Бушен

(знайомий Білозерського), Іславін (арештований 3 квітня), Вородинов (1 квітня допитаний),
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Чуйкевич (друг Костомарова і Куліша), чиновник Рігельман.

18 березня здійснено обшук і арешт Гулака. При ньому знайдено власноручний рукопис

«Закон божий», який Гулак хотів знищити, кинувши до нужника. Доблесні поліцейські дістали

рукопис з нечистот, за що були двічі нагороджені грошовою премією.

Другий рукопис рукою Костомарова був знайдений під час обшуку вже в Петропавлівській фортеці.
У ньому знаходився двомовний варіант «Закону божого» та відозви «До братів українців», «До
братів великоросіян та поляків». В рукопису доводиться несумісність монархічного ладу з

ідеалами християнства. Минуле України розглядається як антишлехетська золота доба рівних

республік. Проводиться ідея об’єднання слов’ян і месіанська роль українського народу. Знайдена
записка Білозерського та устав товариства. Його авторство взяли на себе всі основні дійові особи:
Гулак, Білозерський; в Автобіографії Костомаров називає автором себе.

Цього ж дня перший допит Гулака. Незважаючи на очевидні докази (рукопис «Закону божого»,
кільце з написом «св. Кирилл и Мефодий»), Гулак все заперечував: «Ни к какому тайному

обществу я не принадлежу. Но случайным образом мне попалась в руки бумага под названием

«Устав общества св. Кирилла и Мефодия». Получив эту бумагу, я дал слово не открывать ни

времени, ни места, ни лица, от которого я получил эту бумагу, поэтому я не могу дать никаких
объяснений на эти пункты».

26 березня Орлов викликав на допомогу для «христианского воздействия» на щиро віруючого

Гулака протоієрея Малова.

28 березня Миколі I зроблено ґрунтовну [7]доповідь про товариство, в якому розкрито його

антиурядовий характер.

Цього ж дня арешт Костомарова напередодні весілля. Наречена Костомарова 30 березня

була в церкві на причасті; вінчання ж було призначено на другу половину дня, тому її й не

турбувала відсутність жениха в церкві. Про арешт Костомарова вона дізналася у нього вдома,
куди приїхала разом з своєю матір’ю після прийняття причастя.

29 березня провокатор Петров робить другий донос, де розповідає додатково про Марковича.

30 березня допитано Тулуба і не знайдено доказів причетності до товариства.

31 березня допитано Посяду. Костомарова відправлено до Петербурга.

1 квітня після допиту Гулака переводять до Олексіївського равеліну Петропавлівської фортеці на

суворий режим з санкції самого царя.

2 квітня заарештовано Андрузького, коли той повертався з Пирятина.

3 квітня у Києві знаходиться прокламація [8]«К верным сынам Украины»...

4 квітня відпущений В. Іславін за браком улік.

5 квітня Посяда у додаткових свідченнях зізнається, що Костомаров говорив йому «не худо

было бы, если б составилось какое-нибудь общество.» Називає імена Гулака і Навроцького.

Цього ж дня був заарештований Тарас Шевченко.

7 квітня Костомарова привезли до Петербурга.
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9 квітня доставлені з Варшави Білозерський і Куліш.

Кілька підозрюваних Ашанін, Бушен (25 березня), Іславін, повітовий учитель К. Вородинов

(1 квітня) були доставлені в Третій відділ, але за відсутністю улік були звільнені.

10 квітня допитано Навроцького.

11 квітня Костомарова привозять до Петербурга.

14 квітня. До Петербурга привозять Андрузького. На першому ж допиті він називає

членами товариства Костомарова, Гулака, Пильчикова, Шевченка, Посяду, Куліша, Марковича,
Білозерського, Судовщикова. Детально доповідає про цілі товариства. Андрузький — єдиний,
хто назвав Шевченка членом товариства під час слідства.

Цього ж дня Навроцький на допиті заперечує існування товариства: «О существовании тайного

общества, называемого славянским Обществом св. Кирилла и Мефодия, я решительно не имею
никаких понятий» Це він повторить і 30 квітня. «Никогда я у Костомарова вместе с Гулаком

не рассуждал об основании общества и предположений с ними о названии этого общества

не имел никаких, равно как и не придумывал с ними никакого символа для этого общества.
Никакой партии не держался я ни славянской, ни малороссийской ни в каком обществе: ибо не

принадлежал ни к какому обществу и ни к какой партии.»

В середині місяця всі основні підозрювані вже знаходилися в Петербурзі.

15 квітня Костомаров, намагаючись відвести підозри, на допиті називає автором «Закону
божого» де-Бальмена, сина полтавського поміщика, якого було вбито на Кавказі 1845 року. «А
сочинения я не переводил с польского в собственном смысле слова, ибо оно написано было

по-малороссийски, и только часть его была по польски, и я в нем перевел то с польского, что
было на этом языке». «Приписывали его какому-то с иностранною фамилиею, если не изменяет
мне память де-Бальменю».
Разом із тим, на першому ж допиті Костомаров прохопився про Гулака та Навроцького та про

збір коштів. Костомаров розповів також про Марковича, Гулака, Шевченка, Куліша: «Студент
Маркович имел большую охоту издавать «Сельское чтение» Одоевского для простых малороссиян
на малороссийском языке, и к этой мысли приступили в декабре Гулак, Шевченко, Кулиш и

я. Поводом к этому были еще два или три собрания, одно у меня, другое у Гулака и третье в

квартире Кулиша, на которых не было и помина о соединении славян, а толковали о средствах к

печати, для которых положили, чтобы каждый пожертвовал по десяти рублей»

16 квітня Куліш заперечив існування товариства: «Никогда не слыхал я о существовании

славянского Общества...» Разом з тим, на питання про знайдені у нього папери, не вагаючись

звалив все на свого шуріна Білозерського: «ни одна из преступных бумаг мне не принадлежит,
а, судя по почерку, вероятно принадлежат они Василию Белозерскому, к несчастью, моему

родственнику по жене...».

17 квітня слідчі повертаються до найслабкіших. Костомаров каже: «..рукописное сочинение

в духе самой противозаконной украиномании, сочиненное, как я подозреваю по названию в

других списках: «Закон божий», де-Бальменом». А також заявляє, що Гулак мав схильність

до лібералізму (під цим він мав на увазі далеко не лібералізм, а просто радикальні погляди),
занесену з Дерптського університету, «в особенности глупую и странную страсть к корпорации

и обществам». Але на тому ж допиті: «...ни от того, ни от другого (Гулака и Белозерского) я
не видал злоумышленного, коварного, либерального направления». Помітка на справі: «Какое
противуречие! Выше сам говорит о их либеральном направлении, а тут, что не заметил оного».

1458



Цього ж дня квартальний Гришков привіз Шевченка до Петербурга і здав під квиток в

Третій відділ.

21 квітня перший і єдиний допит Шевченка. «Будучи еще в Петербурге, я слышал везде

дерзости и порицания на государя и правительство. Возвратясь в Малороссию, я услышал

еще более и хуже между молодыми и между степенными людьми; я увидел нищету и ужасное

угнетение крестьян помещиками, посессорами и экономами-шляхтичами, и все это делалось и

делается именем государя и правительства...» Про слов’янське товариство «я никогда ни от кого
не слышал».

24 квітня Куліш звернувся до Дубельта із листом розкаяння та проханням про помилування:
«Оглядываясь на прошедшее, я теперь с ужасом вижу, что увлекаясь ложным взглядом на вещи,
я сам стремился и может быть вел других к величайшим бедствиям, но клянусь, всем для меня

священным, что я стремился слепо и только теперь вижу, какие ужасные последствия могли

бы иметь мои умствования». «Из человеколюбия, из сострадания к моему семейству, возьмите
ваше превосходительство на себя труд склонить государя к великодушному прощению моего

безрассудства. Я же, помня, что для меня сделано, все силы свои и способности употреблю на

то, чтобы будущими моими сочинениями загладить вред, происшедший от моих безрассудных

действий».

Цього ж дня Білозерський на допиті визнав себе організатором товариства, назвавши також

Костомарова та Гулака. «Общество это существовало только в мысли, а не на деле, и никто

не принимался за его учреждение и распространение. Название — Общество — употреблено

было не в том смысле, какой ’именно оно имеет, притом человеком, который даже не понимал

подозрительного значения этого слова. Под обществом разумеется большое число людей,
связанных между собою чем-либо одним для всех их общим. Но в то время, когда я задумал об

обществе, я был один; когда же к этому слову прибавлено было св. Кирилла и Мефодия, нас
было трое — я, Костомаров и Гулак. На дальнейшее число оно не распространялось, ибо мы

вскоре увидели несообразность и неопытность наших мыслей».
Про задачі товариства Білозерський доповів так: «Мы думали, что правительство одобрит наши
старания, целью коих в это время не было ничего противного. Особенно нас интересовала мысль
о соединении славян во единое государство, с одною притом господствующей религией, и мы

создавали в своем воображении разные средства, какие могли бы привести ее в исполнение. Одна
Россия, говорили мы, способна совершить такой переворот и не убоится стать лицом к лицу с

остальною Европою. Для этого необходима только твердая воля и ум сильный, который мог бы

направить ее действия, смело и прямо к цели, следовательно, один только ныне царствующий

император может совершить это великое дело».

Ці свідчення дуже сподобались Третьому відділу, і були взяті за основу справи, незважаючи

на те, що явно протирічили всім попереднім документам. Відбувається злам у ході справи. Тепер
слідчі не прагнуть відшукати антиурядове товариство, а прагнуть подати все у вигляді помилок

молодих вчених. У цей час слідство направило чиновника Попова до Костомарова (свідчить в

Автобіографії: «Видите ли умно написано!— продолжал Попов,— скажите то же, что и он, ведь
и так по головке не погладят». Я подумал и написал почти то же, что и Белозерский») та,
ймовірно, інших, щоб вони переписали покази у бажаному дусі. Уряд, очевидно, був зацікавлений
подати організацію як вірнопідднану, а не революційну. Сепаратистські українські настрої було
вирішено не помічати.

26 квітня на допиті Білозерський дає свідчення, що рукопис «Закон божий» він отримав від

Навроцького, що підтвердив на очній ставці 15 травня.

27 квітня Петров дає додаткові свідчення про Гулака.
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30 квітня Посяда зізнається, що чув про товариство і назває імена Костомарова, Гулака,
Навроцького. Разом із тим, відкидає свідчення Андрузького про себе, називає їх маячнею.

3 травня Костомарову дозволено змінити свідчення за зразком Білозерського. «Костомаров,
чувствуя себя в лучшем против прежнего положении и вспоминая, что в первых показаниях,
которые он составлял то в смущенном духе, то под влиянием умственных припадков, находятся
многие несообразности и изъявляя желание изложить все ему известное в рассказе самом

откровенном, просил дозволить ему составить новое показание: Костомарову это разрешено, и
даны для соображения прежние его показания».

5 травня на очній ставці з Білозерським, Андрузьким, Посядою, та Петровим Навроцький

заперечив існування товариства. На твердження Білозерського про те, що рукопис «Закон божий»
він отримав від Нароцького, той заявив, «что никогда не имел у себя и не давал Белозерскому

рукописи «Закон божий». Заперечував також свідчення Петрова про зібрання у Гулака та

антиурядові розмови.

7 травня Костомаров знову змінює свідчення і називає автором якогось вигаданого офіцера

Кавказького корпусу Хмельницького, якого Третій відділ так і не знайшов, оскільки офіцера з

таким прізвищем ніколи не існувало.
Є спогад в Автобіографії з натяком на авторство самого Костомарова: «около [1846 г.] этого

же времени я написал небольшое сочинение о славянской федерации, старался усвоить по слогу

библейский тон» та рукопис з черновими правками вказує, що автором «Закону божого» був сам
Костомаров.

15 травня очна ставка Гулака і Петрова. 17 травня у відповідних пунктах Гулак все заперечує,
при цьому валить Навроцького.

Цього ж дня [9]очна ставка Шевченка з Андрузьким. «Шевченко, сознаваясь в сочинении

им дерзких и возмутительных стихов, во всем прочем совершенно отверг показания Андрузского»

17 травня Андрузький дав додаткові свідчення, в яких заперечував все попереднє. «Ни о

славянском обществе, ни о чем другом я не знал до самого дня допроса.» «Желая открыть всю

истину, я написал мои ложные обвинения, преувеличив все виденное и слышанное и читанное

мною донельзя».

Цього ж дня Посяда дав додадкові пояснення «Припоминая себе несколько лучше свое отношение
в знакомство с Костомаровым, Гулаком и Навроцким, я еще в Киеве говорил и здесь повторяю,
что показание мое на счет этих лиц содержит только одну истину, а именно: Костомаров Говорил
мне о каком то Обществе, все же сказанное относительно Гулака и Навроцкого есть довольно

странное предположение, основанное фантазиею, а не рассудком, на самых неверных и неточных
данных... И Гулак и Навроцкий правы с ожесточением отвечая на мои нелепые показания «не
знаю», ибо в самом деле ни тот, ни другой не говорили мне ничего о славянском обществе...»

20 травня Маркович на допиті у Києві заперечував існування товариства: «Докладываю со

всею откровенностью, и свидетельствуюсь богом, что мне решительно не было ничего известно
о составленном Обществе славянистов». Але сам собі заперечив, заявивши: «...однажды
Костомаров среди обыкновенного разговора об ученых предметах и занятиях литературных

упомянул, что хорошо бы мне принадлежать к Обществу, которое для сего уже составилось. При
сем он мне показал, что знак этого общества было кольцо, которое было у него на руке».

28 травня слідство підходить до кінця. Цього дня зроблена всепідданійша доповідь Орлова про

україно-слов’янське товариство витримана в правильному дусі змінених свідчень Білозерського та
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Костомарова. [10]Див. доповідь. Резолюція імператора на цій доповіді стала вироком без суду.

Найтяжче покарання було накладено на Гулака та Шевченка. Останнього, як і Куліша,
покарано за окремі від товариства злочини.
«Коллежского секретаря Гулака, как главного руководителя Украйно-Славянского Общества, в
начале и долго запиравшегося в своих преступных замыслах, а еще более как человека, способного
на всякое вредное для правительства предприятие, заключить в Шлюссельбургскую крепость на

три года, и потом отправить его в отдаленную губернию, под строжайший надзор». Приписка

Миколи I: «Буде исправится в образе мыслей».

«Художника Шевченко, за сочинение возмутительных и в высшей степени дерзких стихотворений,
как одаренного крепким телосложением определить рядовым в Оренбургский отдельный корпус,
с правом выслуги, поручив начальству иметь строжайшее наблюдение, дабы от него, ни под каким
видом, не могло выходить возмутительных и пасквильных сочинений». Знаменита приписка:
«Под строжайший надзор с запрещением писать и рисовать».

Донощика Петрова взяли чиновником Третього відділу з видачею йому 500 крб. сріблом.
Крім того, видано посвідчення про закінчення університету зі званням дійсного студента, оскільки
небезпідствно підозрювали, що в будь-якому університеті життя донощика стане нестерпним.

[11]Висновки слідства: «Счастливое обнаружение Украйно-славянского общества и уничтожение

оного в самом корне, конечно упрочит на десятки лет то спокойствие в Малороссии, которое там
могло быть нарушено.»

9 червня Шевченка доставлено в Оренбург...

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/tag/%D0%9A%D0%9C%D0%A2

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/250249.html

3. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/243357.html

4. http://litopys.org.ua/kostomar/kos22.htm

5. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/268046.html

6. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/225747.html

7. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/251457.html

8. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/259904.html

9. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/282348.html

10. http://litopys.org.ua/rizne/kmt03.htm

11. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/285263.html

2.9.3 Із спогадів М. Лазаревського (2008-09-01 18:00)

* *

В 1847 году, по известной всем истории, он [Шевченко] был сослан рядовым в Оренбургский

корпус. Ему, как народному поэту и художнику, по конфирмации 1 запрещено было брать в

руки перо и карандаш. Жандарм привез его в Оренбург 2 в июне 1847 года, ночью, прямо в

ордонанс-гауз, где Ш. в передней проспал ночь на голом полу. Утром его принял комендант

Лифлянд и отправил его в казармы 3-го Оренбургского линейного батальона. В тот же день

разнеслась в Оренбурге молва о приезде Ш. Земляки его тотчас отправились в казармы и

выпросили его к себе в квартиру. Встреча с Ш. была замечательная: и он, и окружавшие его

плакали, не знаю, от горя ли, или от радости, что увидели своего родного поэта. Целый день

он провел в кругу земляков, пел народные песни, читал кое-что из своих стихотворений, был,
по-видимому, не особенно грустен; но заметно было, что он многое скрывал в душе и хотел,
назло судьбе, быть выше ее. В дороге от Петербурга до Оренбурга он был всего 9 дней, и
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от этой непривычной для него дороги, от бессонницы и перемены климата чувствовал слабые

признаки лихорадки. На другой день сделалось уже известно, что его предназначают в Орскую

крепость 3. Земляки советовали ему, как больному, отправиться в лазарет недели на две и в

это время надеялись выхлопотать, чтобы его оставили в Оренбургском батальоне, где жизнь

для Ш. была бы сколько-нибудь сноснее. Но он отказался от этого как из отвращения к

лазаретам, так и потому, как он говорил, что никогда еще никого не обманывал, а поступление в
лазарет он считал обманом начальства, так как мог обойтись без помощи доктора. Просить

же за себя он не позволил, не желая при таких обстоятельствах унизить себя просьбою. Из
воспоминаний М. М. Лазаревского 4 о Т. Г. Шевченке, «Русский архив», 1899, кн. 4, стор.
643 — 644. [Див. [1]переклад] 1 Конфірмація — затвердження судових вироків представником

верховної влади або вищою адміністрацією. Конфірмація вироку над Шевченком була здійснена

царем Миколою І з припискою: «Под строжайший надзор, с запрещением писать и рисовать». 2

Оренбург — в часи Шевченка прикордонне місто, половину населення якого становили військові.
В Оренбург Шевченка привезли 9 червня 1847 р., а через кілька днів відправили в Орську кріпость.
Другий і останній раз поет проживав тут з листопада 1849 по 12 травня 1850 р. В Оренбурзі

Шевченко малював і написав більше десяти поезій. 3Орська кріпость — за часів Шевченка

невелике містечко, оточене земляним валом. За висловом поета, «это типичное подобие военных
поселений, создавшихся когда-то по замыслам жестокой и низколобой аракчеевской «фантазии»...
Недаром ее киргизы называют «Яман Кала» (дрянь место. — Ред.)... Вот что оживляло

передний план этой самой картины: толпа клейменных колодников поправляла дорогу для приезда
корпусного командира, а ближе к казармам маршировали солдаты» ([2]«Близнецы»). Шевченко

був доставлений по етапу з Оренбурга в Орськ 22 червня 1847 р. 4 Лазаревський Михайло

Матвійович (1818 — 1867) — чиновник, старший радник губернського правителя в Петербурзі,
один з найближчих друзів Шевченка з періоду заслання і до кінця життя. Багато допомагав

Шевченкові матеріально, листувався з ним і прийняв на квартиру після повернення його із

заслання. 12 липня 1858 р. Шевченко подарував Лазаревському свій щоденник і написав його

портрет.

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/spog43.htm

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev401.htm

2.9.4 Із спогадів Ф. Лазаревського. 9 червня 1847 р. (2008-09-02 06:00)

* *

9 июня 1847 года сидел я в своей Пограничной комиссии и усердно занимался текущими делами.
Вдруг, около двух часов пополудни, в комнату вбегает, запыхазшись, писец Галевинский и говорит:
«ночью жандармы Шевченка привезли; я слышал от офицера, которому его сдали, и он находится
теперь в пересылочной казарме».
Не давая себе отчета, я побежал в казармы и с трудом отыскал там новопривезенного арестанта.
Лежал он ничком на нарах, углубившись в чтение Библии. До этого времени я никогда не видал

Шевченка, а знал только его «Кобзаря» и «Гайдамак». Забывая о присутствовавших соглядатаях, в
юношеском увлечении я бросился к нему на шею. Неохотно поднявшись с нар, Тарас Григорьевич
заговорил со мной недоверчиво, отвечая отрывисто на мои вопросы. Понятно, мог ли он сразу

довериться человеку, явившемуся к нему ни с того, ни с сего в первые часы его прибытия на место

ссылки? Между прочим, я спросил его: не могу ли я быть чем-нибудь ему полезен? Он сдержанно

ответил: «я не нуждаюсь в чужой помощи — сам себе буду помогать. Я получил уже приглашение

от заведывающего пересылочной тюрьмой учить его детей».
Просидев у него с полчаса, я прямо из казарм отправился к своему начальнику, генералу

Ладыжинскому 1, к которому до того являлся только по делам службы, и то, если не со страхом, то
застенчиво и робко. — В. п-во! Шевченка привезли! — выпалил я генералу, — я сейчас был у него,
нельзя ли помочь ему? Генерал удивленно посмотрел на меня и улыбнулся. Надобно заметить, что
Ладыжинский был начальник гуманный не по-тогдашнему времени. Очевидно, он понял порыв

молодого увлечения и деликатно-снисходитеьно охладил меня, заметив официальным тоном,
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что Шевченко, вероятно, заслужил свою участь, что в таком деле следует быть осторожным и

сочувствие свое припрятать и что он, наконец, удивляется смелости такого к нему обращения со

стороны подчиненного. От генерала вышел я с поникшей головой и побрел в свою комиссию,
но с неизменным желанием во что бы то ни стало помочь несчастному. Посоветовавшись с

товарищем своим по службе и по Черниговской гимназии Сергеем Левицким 2, мы сообща

порешили действовать чрез чиновника особых поручений при генерал-губернаторе подполковника
Матвеева 3. Сын простого уральского казака, из писарей достигший довольно высокого положения
в крае, но оставшийся таким же простым сердечным казаком, чуждый важности и напускного

величия, Матвеев всегда готов был помочь ближнему в нужде. При Обручеве 4 он был великая

сила в Оренбургском крае, и мы с Левицким не ошиблись в своем выборе. Выслушав нас

внимательно, Матвеев, по-видимому, был тронут. Правда, ничего не обещал, но мы вышли от

него с облегченным сердцем, уверенные в том, что он будет работать в пользу обездоленного

Кобзаря. Через два дняШевченко пришел к нам на квартиру. Я встретил его как брата, как самого
близкого человека. Со мной жил тогда Левицкий, и Тарас Гр-ч с обоими нами был сердечно прост,
и мы сразу стали друзьями. Говорили много и оживленно. Между прочим, он сообщил нам, что
был у Матвеева, по его приглашению, и что он очень расположил его к себе. Гость остался у

нас ночевать. Сняв с кроватей тюфяки, мы разложили их на полу и все втроем улеглись на полу

вповалку. Шевченко прочел нам наизусть свою поэму [1]«Кавказ», [2]«Сон» и др., пропел несколько
любимых своих песен: неизменную «Зіроньку», «Тяжко-важко в світі жити»; но с особенным

чувством была исполнена им песня: Забіліли сніги, Заболіло тіло Ще й головонька, Ніхто не

заплаче По білому тілу По бурлацькому... и проч. Мы все пели. Левицкий обладал замечательно
приятным тенором и пел с большим чувством. Были минуты, когда слезы сами собой катились

из глаз, а гость наш просто рыдал... Летняя ночь таким образом пролетела незаметно. Мы

не спали вовсе. Рано утром Т. Гр-ч простился с нами, объявив, что получил уже назначение в

Орскую крепость, куда он на днях должен отправиться. Из воспоминаний Ф. М. Лазаревского 5 о

Шевченке, «Киевская старина», 1899, февраль, стор. 152 — 154. [Див. [3]переклад] 1 Ладиженський

Михайло Васильович — генерал-майор, голова Оренбурзької прикордонної комісії. Під його

начальством служили брати Лазаревські, які намагалися своє знайомство з ним використати в

справі поліпшення тяжкого життя Шевченка на засланні. 2 Левицький Сергій Петрович (1822 —
1855) — чиновник Оренбурзької прикордонної комісії, знайомий Шевченка з 1847 р. За зв’язок з

Шевченком у 1850 р. Левицький був заарештований в Петербурзі. Основною причиною арешту

послужив лист Левицького до Шевченка, в якому він розповідав про своє знайомство з магістром
Харківського університету Головком і передав його слова: «Хотя вас (Шевченко) не стало, но
на ваше место есть 1000 человек, готовых стать за все то, что вы говорили и что говорят люди,
для которых правда важна». 3 Матвеев Юхим Матвійович — підполковник, прихильно ставився

до Шевченка і своїм втручанням в певній мірі Полегшував його тяжку долю, про що свідчить

сам поет в листі до кн. Рєпніної від 1851 р.: «Я здесь пользуюсь покровительством полковника

Матвеева. Напишите ему хоть пару строчек...». 4 Обручов Володимир Панасович (1793 — 1866)
— генерал, з 1842 по 1851 р. оренбурзький військовий губернатор і командир Оренбурзького

корпусу. Сучасники вказують на його суворість у поводженні з підлеглими. Хоч він, як свідчить
Лазаревський, і приймав у себе Шевченка, однак після доносу Ісаєва (1850 р.) поставився до поета
надзвичайно жорстоко. 5 Лазаревський Федір Матвійович (1820 — 1890) — чиновник Оренбурзької

прикордонної комісії (1845 — 1854 рр). З Шевченком познайомився у 1847 р. в Оренбурзі.
Зустрічалися вони у Петербурзі в 1858 р. і на Чернігівщині в 1859 р.

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev139.htm

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev128.htm

3. http://litopys.org.ua/shevchenko/spog42.htm

2.9.5 Листи Андрузького з Казані. Червень 1847 р. (2008-09-02 12:00)

До Єгора Андрузького, якого відправили довчатися до Казанського університету, дійшло, що

через його покази постраждали кільканадцять людей.
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1847 р. червня 8.— ЛИСТ Г. Л. АНДРУЗЬКОГО ДО ПОПЕЧИТЕЛЯ КИЇВСЬКОГО

УЧБОВОГО ОКРУГУ ТРАСКІНА, В ЯКОМУ ВІН ЗАСУДЖУЄ СВОЇ ПЕРШІ СВІДЧЕННЯ ЯК

НЕПРАВДИВІ

Ваше превосходительство!
После того, что я сделал, мне совестно и писать к вам. Зная ваше благородное сердце, едва ли
могу надеяться, чтобы мои поступки глубоко не огорчили вас: я, худший из студентов, оклеветал
людей мне почти неизвестных, но достойных уважения. Оклеветал из-за самосохранения и по

глупости. Тем более это теперь тяготит меня, что мои неосновательные, детские показания,
сколько я вижу, имеют сильный вес.
Видевшись с Костомаровым всего только раза три, четыре, зная только, что он напечатал

Славянскую мифологию кирилловскими буквами, и что прошлого года предполагал издавать,
с дозволения правительства, журнал, я о нем насказал того, что заставило его изумиться и

содрогнуться. Кулиша я вовсе не видал и почти ничего не слыхал о нем, а что наговорил: Кулиш
ничего и знать не хотел, кроме Малороссии и Гетманщины.
И чем это подтвердил? Пустою книжонкой «Повесть русского народа для детей», которой мои

детские показания придали что-то ужасное.
О студенте Посяде сказал: Посяда, во чтобы то ни сталось, хотел преобразовать крестьянство,
ненавидел дворян, монархизм, хотел шляхту обратить в православие, завесть училища и... Как

я, так коротко его знавший, мог это сплесть, сам не постигаю? Без сомнения, я был причиною

его вызова в Петербург. Не зная вовсе образа мыслей Шевченки, я его поставил едва не первым
злодеем в целом мире единственно из-за того, что он написал вольные стихи, которые сам же

после хотел уничтожить.
Словом: Гулак, Навроцкий, Маркович — все и все, о чем только меня спрашивали, было

мною очернено. Наконец, самое показание о славянщине и Гетманщине. Все, что слыхал

от наушничаний суд-инспектора Троцкого и при допросах, о чем только меня спрашивали, я

преувеличил до нельзя и приписал разным лицам без оснований. Недоставало только обвинить

их в наборе войск. И что еще более: эти люди не имели времени и на очных ставках оправдаться.
Изумление было принято за страх, а двухминутная ставка не дала возможность объясниться делу,
и собственное мое признание было почтено за сострадание к ним. Этим я и этих людей погубил,
и заклеймил наш университет, и вас самого, ваше превосходительство, как попечителя Киевского

учебного округа, поставил в неприятное положение. Если есть еще возможность исправить зло,
мной наделанное, я уверен, что ваше превосходительство не преминете употребить все усилия.
Ваше благородное сердце внушит вам необходимое. Я теперь в Казанском университете,
покорнейше прошу ваше превосходительство указать выслать мои документы и бумаги здешнему

начальству.
Пред вами прошу у всех студентов киевских если не прощения, то хоть сострадания ко мне. Не

могу не упомянуть, что виною моего проступка суд-инспектор Троцкий: он наделил меня теми

прекрасными показаниями, которые я впоследствии показал.
Вероятно, ваше превосходительство, пожелаете узнать, откуда он их почерпнул.
Вполне полагаясь на ваше превосходительство, честь имею быть ваш покорнейший слуга.

Г. Андрузский
1847 г., 8 июня, Казань

Ч. VIII, арк. 143—144. Автограф.

1847 р. червня 11.— ЛИСТ Г. Л, АНДРУЗЬКОГО ДО ПОПЕЧИТЕЛЯ КАЗАНСЬКОГО

УЧБОВОГО ОКРУГУ M. І. ЛОБАЧЕВСЬКОГО ПРО НЕПРАВДИВІСТЬ СВОЇХ ПЕРШИХ

СВІДЧЕНЬ
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Ваше превосходительство!
Милость царская ко мне превзошла все мои ожидания: карать благодеянием — истинно царская

кара! И всеми силами постараюсь загладить прошедшее. Но с горестью я заметил, что мои

первые показания все еще имеют силу.
Доверяюсь вашему превосходительству, как бы лучшему отцу и другу; клянусь богом, что они

не имеют никакого основания: боязнь за себя и стечение непонятных, странных обстоятельств
породили их. Доказать это очень легко.
Кулиша я только первый раз видел на очной ставке, Гулака — не более четырех раз. У

Костомарова последние 5 месяцев вовсе не был, и прежде очень редко и мимоходом; самого
Шевченко после вакаций только раз и видал. Так и со всеми: откуда ж я мог знать то, что
написал о них? Не упомяну уже о Посяде, мне совестно и вспомнить о моих показаниях.
Вторые мои показания клятвенно признаю действительными. Ваше превосходительство!
Я худо начал жизнь: проступком против моего милостивого государя и клеветою на лица,
мне малоизвестные, или известные с благородной стороны. Помогите же мне загладить эти

проступки, и сделаться достойным сыном нашего великого отечества и верным слугою царя.
Ваше превосходительство! Я желал бы (несмотря на мое расстроенное и слабеющее зрение)
поступить на камеральный факультет, чтобы впоследствии хоть чем-нибудь оправдать милость
царскую и содействовать к благу России.
Ваше превосходительство! Я надеюсь вашими стараниями поступить на казенный счет, а

дальнейшей жизнью хоть сколько можно загладить прошлое.
И за сим в полной надежде на вас, ваше превосходительство, честь имею быть ваш покорнейший

слуга

Г. Андрузский
1847 г., 11 июня, Казань.

Вы меня называли Гришею, и я не могу не считать вас как бы вторым отцом моим.

Ч. VIII, арк. 140. Автограф.

Кирило-Мефодіївське товариство. — К., 1990. — Т. 2. — С. 516-517.

2.9.6 Рапорт командира Окремого оренбурзького корпусу. 11 червня 1847 р.
(2008-09-02 18:00)

№ 262. 1847 р., червня 11. Рапорт виконуючого обов’язки командира Окремого оренбурзького

корпусу О. О. Толмачова керуючому військовим міністерством В. Ф. Адлербергу про прибуття

Т. Г. Шевченка до Оренбурга і зарахування його в 5-й батальйон 1 Секретно Господину

управляющему военным министерством За отсутствием командира Отдельного оренбургского

корпуса Рапорт Вашему превосходительству имею честь донести, что отправленный при

отношении вашем к г-ну корпусному командиру от 30-го мая за № 303-м, под присмотром

фельдъегеря Виддера, рядовой Тарас Шевченко, отданный в военную службу из художников С.-
Петербургской Академии художеств за сочинение возмутительных стихов, прибыл в Оренбург

9-го июня, в 11-ть часов пополудни, и зачислен в Оренбургский линейный № 5-го батальон, с
учреждением за ним строжайшего надзора. Генерал-лейтенант Толмачев № 26. 11 июня 1847
года г. Оренбург ДМШ, А-8, спр. 75, арк. 15. Оригінал. На документі резолюція: «Краткий
доклад» та написи: «№ 278 секр[етно]»; «20 июня 1847»; «328 в инсп[екторский] деп[артамент]»;
«инсп[екторский] деп[артамент]»; «секр[етный] журн[ал], № 397». 1 Був розквартирований у

Орській кріпості. Шевченко прибув сюди з Оренбурга 22.06.1847 р.
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2.9.7 Із спогадів М. Лазаревського (2008-09-03 06:00)

* *

Дня чрез три его одели в солдатское платье. Когда он примерял брюки, мундир и шинель, тогда
ему представилось все его будущее, и у него хотела выкатиться слеза; но он сумел удержать свои
чувства в казарме. Он до того не был знаком з жизнью и особенно с жизнью солдата, что, не
подозревая, что ему принесли платье, сшитое на счет казны, спросил унтер-офицера, что стоит

платье; тот без запинки отвечал 40 р. (тогда счет в Оренбурге был на ассигнации), и Ш. сейчас
же заплатил деньги. Но какой-то офицер, узнавши об этом, отнял у унтер-офицера деньги и

возвратил Ш.
Через неделюШевченка назначили в линейный Оренбургский№ 5 батальон и отправили в Орскую
крепость, где комендантом был тогда генерал-майор Исаев 1, человек старый и довольно добрый.
Из воспоминаний М. М. Лазаревского о Т. Г. Шевченке, «Русский архив», 1899, кн. 4, стор. 644.
[Див. [1]переклад] 1 Ісаєв — генерал-майор, комендант Орської кріпості. До Шевченка ставився

поблажливо.

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/spog43.htm

2.9.8 (2008-09-03 12:00)

[1]Кониський О. Я. Тарас Шевченко-Грушівський: Хроніка його життя [В арешті (квітень-липень
1847), стор. 14]

Заким вирядили нашого поета до Орська, він мусив кільки день перебути в Оренбурзі. Оренбург
був тоді містом невеличким, новим ще, «криницею», з якої культура російська військовими

походами простовала на Схід, в Середню Азію. Властиво, се був осередок військовий, так мовити,
«двері» з Росії європейської; тими «дверми вилітали птахи «гнізда Петрова» на киргизів і інших
перехожих, вільних тубільців степових. Разом з тим Оренбург був і містом заслання «державних
злочинців». Більш за все закидали сюди поляків, але і з великоросів немало таких злочинців

покутували в Оренбурзькому краю свої «гріхи», напр[иклад], Плещеєв Олексій, Достоєвський і

інші. Нарешті, Оренбург був осередком торгу з народами Середньої Азії. Тут була таможенна

комора під кермою таможенної комісії. Через се в Оренбурзі перебувало тоді чимало людей

освічених, що по волі, чи по неволі, чи свідомо, чи не свідомо служили «обрусению». Були тут і

наші земляки-українці на службі в таможенній комісії, між ними були Сергій Левицький і Федір

Лазаревський. Вони особисто Шевченка не знали, але відали твори його. Не скажу, від кого

Лазаревський довідався, що Шевченка привезли в Оренбург. У його зайнялося добре бажання

побачити земляка-поета. Але Шевченко перебував в казармі військовій і, щоб побачитися там

з ним, треба було дозволу начальства військового. Лазаревський вдався до свойого знайомого

полковника Матвієва— людини, очевидно, доброї, і прохав у його дозволу і чим можна попільжити

гірку долю поета.
— Добре! — мовив Матвієв. — Зробимо усе, що можна буде 474. Прийшовши в казарму,
Лазаревський застав, що Шевченко лежав горілиць на «нарах» (ніби ліжко), на йому була тільки
сорочка та солдатські штани з грубого полотна; він уважно читав Біблію, яку ще в Петербурзі

він випрохав собі, щоб читати з страшенної нудьги; бо і в тюрмі, і тут, в казармі, йому нічого
іншого читати не давали. Поет особисто теж не знав Лазаревського, може, й не чув про

його. Маючи за собою недавній гіркий досвід, що з людьми незнайомими не треба поводитися

одверто, він повітав свого гостя здержливо, але рідна мова, щирість і сльози, що блищали на

очах у гостя, перемогли обережність, і він відчинив земляку-гостю двері до своєї «святої святих».
Перекинувшись кількома словами, Тарас з першого ж разу сприятелився з Лазаревським, як

колись у Києві з Костомаровим. Дякуючи добрісті Матвієва, Шевченкові не заборонено того

ж дня увечері провідати Лазаревського, Тут зібралися і інші земляки, які були в Оренбурзі, і
щиро повітали поета. Таким чином, Шевченко трохи не через три місяці після виїзду свого з
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Седнева від Лизогуба тепер вперше опинився не під арештом, не під доглядом дозорців, а серед
щирих земляків освічених, почув рідне слово і щиру бесіду. Стало можна йому, коли не відпочити
серцем і душею, то хоча болящі рани їх скропити тією росою спочуття щирого, дорогого кожному
письменникові, що хоч не загоїть виразки, так принаймні на якусь часиночку заціпить, вгамує біль.
Той вечір у Лазаревського був Тарасові тим дрібним дощиком, що в спеку серед степу оживляє

рослину. З того дня і до самого виїзду з Оренбурга в Орcьк Тарас щодня бував у Лазаревського
і сприятелився де з ким з своїх земляків, як-от з Левицьким, і з поклонників його Музи, як

от з капітаном Герном і полковником Матвієвим. Нові приятелі заходилися дуже клопотати,
чи не можна прихилити Обручова, щоб не засилав Шевченка до Орська, а лишив в Оренбурзі,
але в сьому разі їм не поталанило і військове начальство вирядило його до п’ятого батальйону.
Не відомо нам, коли саме він рушив з Оренбурга, може, не раніш 23 червня; бо тільки в той

день видано про се приказ і записано Шевченка на «действительную службу». Таким чином, 23
червня ми і беремо яко день похорон, відповідно волі царя Миколи І, нашого поета-художника,
властиво, похорон його музи і пензля. З 23 червня не стало поета-художника Академії, а був

лишень «рядовой из политических преступников Тарас Шевченко». Геній нашого слова, краса
України і слов’янщини, наші національні гордощі, став безправним жовніром! З того незабутнього
довіку дня не тільки офіцер, не тільки темний фельдфебель, навіть підпилий жовнір-«дядько» мав
«право» знущатися, глумитися, мордовати Шевченка військовою муштрою і навіть бити своєю

брудною рукою ізбранного Богом найкращого сина нашої України прекрасної. Не трудно тепер

зрозуміти, що діялося тоді в душі у Шевченка, які думки повинні були перейняти і охмарити увесь
його організм духовий і моральний? Річ певна, що тоді його перейняло, обгорнуло почуття гірше
за те, яке б обгорнуло чоловіка, вповні свідомого і дужого всіма сторонами, коли б його зненацька
силоміць закинули-забили в тісну, холодну труну темну. В труні чоловік не довго б мордовався;
він небавом задушився б, а Тарас ішов на довге мордованая в широкій труні-казармі. Він тямив,
що в тяжких стражданнях фізичних і моральних він мусить проквільно умирати. Але ж, каже
Шевченко в своєму журналі, вислухавши присуд царський, я сказав собі на думці: не зроблять з мене
солдата... і не зробили. Добре. Але яких же тяжких мук повинен був зазнати поет, борючись проти
силковання зробити з його «бравого солдата»? Про се буде у нас річ потім, а тепер зауважимо

ось на що. Кажуть-говорять: людина може до всього призвичаїтися, до всього привикнути, опріч
хіба ніколи не привикне до тюрми. А я додам, що чоловікові легше привикнути до тюрми, ніж
до заслання без терміну. Таке заслання гірше, важче усякої тюрми; бо воно повсякчас мордує,
бентежить і дрочить чоловіка. В тюрмі можлива самітність, людині можна тоді, принаймні
ніхто не перешкодить, на дно душі своєї зазирнути, ширяти неокраєними думками, впиватися
мріями, хоч одну хвилину спочити в царстві своїх ідеалів. Нічого сього не можна в казармі:
товариство не дасть. Саме заслання без солдатчини, отаке-от, яке постигло Куліша, Костомарова
і інших, і то вже кара люта, бо воно переломлює у чоловіка усі обставини, переміняє йому

побут матеріальний і соціально-моральний. Тяжко було Костомарову покинути дорогу Україну,
люблену професію та любу йому матір і свою наречену, молоду Крагельську, та замість кафедри
у Києві сидіти цілий рік в самітній келії тюремній, а потім опинитися в Саратові в канцелярії і

працювати в гурті сіпак. Тяжко було і небіжчику Кулішеві замість подорожі задля освіти і науки

в слов’янщину мандровати в темну Тулу, поховавши надію на сподівану професорську кафедру в

Петербурзі; та все не таки стежка до самоосвіти не була їм перекопана; не були вони високим

муром відгороджені від хоч поодиноких людей освічених; їх не закидали в «смердячу казарму», в
товариство п’яних, темних, зневолених людей під пильний і безупинний догляд темного «дядька».
Їх не неволили товаришувати з п’яницями, з злодіями, з варнаками. Їх не знесилювали убогою

їжею солдатською, важкою рушницею та щоденною муштрою осоружною. Зовсім інша річ з

Шевченком. З берегів красюка-Дніпра, з старезно-славетного діда Києва, з рідної України,
прекрасної своєю меланхолічно-величавю природою, Шевченка закинули на берег «сухорлявої»
річки-калюжі Орі в голу пустелю, до невеличкого напівдикого міста військового Орська, та ще й
тут — в смердячу казарму! Тут усе, чисто все, було про Шевченка чужою-чуженицею — гіркою,
сумною, непривітною: замість ясно-голубого неба України — «небо невмите»; замість розкішних
степів зелених — тут «голий, рудий степ киргизький»; замість веселих світлиць Тарновського,
Лизогуба, Рєпніних і ін. — темна казарма, повна бруду та смороду; замість товариства таких
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світлих людей, як Костомаров, Пильчиків, Гулак, Маркович, Лизогуби, Рєпніна, — товариство

темних жовнірів та п’яниць-офіцерів! Перед Шевченком три місяці назад була сподівана в

Київському університеті кафедра малярства, де він навчав би освічену молодіж, — тепер він

ішов на науку муштри і «шагистики». Ясні мрії про блискучу надію на Академію художеств в

Києві заступила густа хмара безнадійності жахливої; замість пензля художника — рушниця важка;
замість книжки і поезії — солдатська «словесність» величання начальства; замість світа взагалі

— тьма і пітьма, неволя і пригнобленність духу... Перспектива перед Шевченком була в Орську

занадто жахлива! Підемо і ми за ним до Орської фортеці подивитися, як він тяжко там жив своє

великомучениче життя. 474 Киев[ская] стар[ина]. — 1888. — Кн. X. — [С. 5], стаття [М. І.]
Стороженка [«Первые четыре года ссылки Шевченко»]. Коментар ...покутували в Оренбурзькому

краю свої «гріхи», напр[иклад], Плещеєв Олексій, Достоєвський і інші... — Обидва письменники

були покарані разом з іншими петрашевцями; О. М. Плещеєв відбував засланницьку службу в

армії в Оренбурзькому окремому корпусі, а Ф. М. Достоєвський — в Омському острозі (1850 —
1854), згодом — солдатом в Сибірському лінійному батальйоні. Не скажу, від кого Лазаревський

довідався, що Шевченка привезли в Оренбург. — Сам [2]Ф. Лазаревський згадував: «9 июня 1847
года сидел я в своей Пограничной комиссии и усердно занимался текущими делами. Вдруг, около
двух часов пополудни, в комнату вбегает, запыхавшись, писец Галявинский и говорит: «Ночью
жандармы Шевченка привезли, я слышал от офицера, которому его сдали, и он находится теперь
в пересылочной казарме» (Воспоминания о ТарасеШевченко. — К., 1988. — С. 214). [3]Попередня
[4]Наступна

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/4899.html

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/292250.html

3. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/287913.html

4. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/297161.html

2.9.9 Розпорядження про заборону і вилучення творів Шевченка. 14 червня 1847 р.
(2008-09-03 18:00)

№ 263. 1847 р., червня 14. Розпорядження київського, подільського і волинського генерал-
губернатора Д. Г. Бібікова куратору Київського учбового округу О. С. Траскіну про заборону й

вилучення творів Т. Г. Шевченка

14 июня 184[7] г.
№ 70. Киев Секретно

Милостивый государь Александр Семенович!

Вследствие последовавшего высочайшего повеления, покорнейше прошу ваше

превосходительство не оставить распорядиться иметь тщательное наблюдение по вверенному

вам округу, и в особенности по университету, не остались ли у кого в обращении стихотворения

Шевченки, рукопись [1]«Закон божий», или «Поднестранка», переделанная из «Пилигримки»
Мицкевича, — и другие возмутительные сочинения; также не питаются ли между студентами

мысли о прежней вольности Малороссии, о гетманщине, об отдельном существовании, обращая
особенное внимание на тех, которые занимаются малороссийскими древностями, историею и

литературою.
В случае если бы у кого оказались помянутые сочинения, таковые немедленно отбирать и

представлять ко мне, — если же кто будет замечен в чем-либо предосудительном, в означенном
отношении, то, не делая никаких особых по сему распоряжений, доводить о том до моего сведения

в подробности.
Примите уверение в совершенном моем почтении и истинной преданности 1. Дм. Бибиков Его

превос[ходительст]ву А. С. Траскину ДМШ, А-17, спр. б, арк. 3 — 3 зв. Оригінал. На документі
написи: «№ 43»; «20 июня» та резолюція: «Предписать секретно помощнику попечителя, ректору
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и всем директорам. 19 июня. Нужное». 1 Цього числа такого ж змісту документ надіслано

київському цивільному губернатору (ДМШ, А-39, спр. 95/25795, арк. 4-4 зв.).

1. http://litopys.org.ua/rizne/kmt02.htm

2.9.10 Відношення про речі Шевченка. 14 червня 1847 р. (2008-09-04 06:00)

1847 р. червня 14. — ВІДНОШЕННЯ КИЇВСЬКОГО ГУБЕРНАТОРА І. І. ФУНДУКЛЕЯ

ДО О. Ф. ОРЛОВА З ПОВІДОМЛЕННЯМ, ЩО МАЛЮНКИ І МАЛЯРСЬКІ ПРИЛАДДЯ

Т. Г. ШЕВЧЕНКА ПЕРЕДАНІ КИЇВСЬКОМУ ВІЙСЬКОВОМУ, ПОДІЛЬСЬКОМУ І

ВОЛИНСЬКОМУ ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРОВ

Его сия[тельст]ву гр. А. Ф. Орлову

14 июня 1847 г., № 1258, Киев

Милостивый государь гр. Алексей Федорович!

Получив почтеннейший отзыв вашего сиятельства от 2 сего июня за №922, коим изволите

требовать прислать в III отделение с. е. и. в. канцелярии рисунки киевских видов и

ящик, принадлежащие бывшему художнику Шевченке, имею честь донести, что все бумаги и

вещи, принадлежавшие Шевченке, представлены мною к г[-ну] киевскому военному, подольскому
и волынскому генерал-губернатору, поэтому я донес ему о настоящем требовании вашего

сиятельства.
С глубочайшим уважением и преданностью имею честь быть вашего сиятельства покорнейший

слуга

Иван Фундуклей

Резолюція: Ожидать от г-на Бибикова
Помітка: 23 июня 1847

Ч. VI, арк. 77. Оригінал.

За вид.:Кирило-Мефодіївське товариство: У 3 т. — К.: Наук. думка, 1990. — Т. 2. — С.
334.

2.9.11 Нарис Дмитра Чижевського про філософію кирило-мефодіївців (2008-09-04 15:00)

{ [1]Дмитро Чижевський. Кирило-мефодіївці. У кн.: [2]Чижевський Д. Нариси з історії філософії
на Україні. — К., 1992. }

1. http://litopys.org.ua/chyph/chyph09.htm

2. http://litopys.org.ua/chyph/chyph.htm

2.9.12 Журнал слідства. 14 червня 1847 р. (2008-09-04 18:00)

Июня 14
По всеподданнейшему [1]докладу о девице Керстен, которая в письмах своих излагала благие
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советы заблуждавшемуся родственнику ее, бывшему студенту Марковичу, государь император

высочайше повелеть соизволил: выдать упомянутой девице 1000 руб. серебром в уважение

высоких чувств ее и в пособие по случаю тех потерь, которые она могла понести от пожара,
происшедшего в доме ее родителя; сверх того, спросить начальницу Полтавского института

благородных девиц, не пожелает ли она иметь девицу Керстен, когда последняя достигнет более
зрелого возраста, классной дамой в институте.
О пожалованных деньгах писано министру финансов и самой девице Керстен, а о сношении с

начальницею Полтавского института сообщено статс-секретарю Лонгинову.

[2]Журнал слідства

Див. [3]лист до Марковича від Керстен.

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/271233.html

2. http://litopys.org.ua/rizne/kmt05.htm

3. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/271233.html

2.9.13 Спогад Є. Косарева (2008-09-05 06:00)

* *

По прибытии к батальонному штабу [в Орск] рядовой Шевченко поступил во 2-ю роту и значился

по рапортному списку 191 человеком, который был ростом 2-х аршин 3¼ вершков 1. Ротный его

командир был тогда поручик Богомолов. Е. Косарев 2, Извлечение из дел и памяти, «Киевская
старина», 1893, февраль, стор. 245. [Див. [1]текст.] 1 Косарев помиляється, заявляючи, що в списку
значилось, ніби поет Шевченко був два аршини 3¼ вершка. Ще більшу помилку він допускає в

спогадах, записаних М. Д. Новицьким (два аршини ¼ вершка). В «ранжирному списку» від 25
червня 1847 р. було записано: «рядовой Шевченко — 2 роты на рост 2 арш. 5 вершков». [ 164,5
см] 2 Косарев Єгор Михайлович (1818 — 1891) — капітан, ротний командир в Новопетровській

кріпості. Від рядового Шевченка він вимагав точного дотримування режиму штрафного солдата.
Спогади Косарева, написані майже через 30 років після зустрічі з Шевченком, відбивають тільки
зовнішній бік життя поета в укріпленні і мають ряд неточностей.

1. http://izbornyk.org.ua/rizne/star22.htm

2.9.14 Рапорт Бібікова Паскевичу. 17 червня 1847 р. (2008-09-05 12:00)

№ 264. 1847 р., червня 17. Рапорт київського, подільського і волинського генерал-губернатора
Д. Г. Бібікова головнокомандуючому діючою армією І. Ф. Паскевичу-Єриванськоу, в якому

повідомлено про рішення царя наглядати, чи не залишились у користуванні твори Т. Г. Шевченка

№ 74
17 июня 1847 года Секретно

Г[осподину] главнокомандующему действующею армиею

Рапорт

Генерал-адъютант граф Орлов сообщил мне копию с всеподданнейшей записки и последовавшего

за ней высочайшего решения по делу об Украйно-славянском обществе.
В этой записке между прочим в 11 пункте повелено:
«Генерал-адъютантам Бибикову и Кокошкину сообщить, чтобы они наблюдали во вверенных им

губерниях, не остались ли в обращении стихотворения Шевченко, рукопись [1]«Закон божий» и
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другие возмутительные сочинения; также не питаются ли мысли о прежней вольнице, гетманщине
и о правах на отдельное существование; чтобы обращали внимание на тех, которые особенно

занимаются малороссийскими древностями, историею и литературою, и старались бы прекращать

в этой области наук всякое злоупотребление, но самым незаметным и осторожным образом, без
явных преследований и сколь возможно не раздражая уроженцев Малороссии».
К исполнению таковой высочайшей воли, мною сделано надлежащее распоряжение, почему и

поставляю долгом почтеннейше донести о сем вашему сиятельству, докладывая при том, что
я не представляю копии с помянутой всеподданнейшей записки, потому что, полагаю, такая
представлена уже вашей светлости от графа Орлова.

ДМШ, А-59. спр. 313, ч. 2, арк. 367 — 368, 368 зв. Відпуск.

1. http://litopys.org.ua/rizne/kmt02.htm

2.9.15 Розпорядження про вилучення з продажу «Кобзаря». 19 червня 1847 р.
(2008-09-05 18:00)

№ 265. 1847 р., червня 19. Розпорядження міністра внутрішніх справ Л. О. Перовського

київському цивільному губернатору І. І. Фундуклею про заборону та вилучення з продажу

«Кобзаря» Т. Г. Шевченка

19 июня 1847
№ 414

По высочайшему повелению

О запрещении и изъятии из продажи некоторых сочинений

Секретно Циркулярно

Господину киевскому гражданскому губернатору

Государь император высочайше повелеть соизволил: напечатанные сочинения: Шевченки —
«Кобзарь», Кулиша — «Повесть об украинском народе», «Украина» и «Михайло Чарнышенко»,
Костомарова — «Украинские баллады» и «Ветка» — запретить и изъять из продажи.
О таковом высочайшем повелении считаю долгом сообщить вашему превосходительству

для зависящего с вашей стороны к исполнению оного распоряжения, присовокупляя, что г.
министром народного просвещения предписано уже цензурному ведомству не дозволять впредь

перепечатывать означенные сочинения новым изданием.
О получении сего циркуляра и о распоряжении вашем по оному вы не оставите мне донести 1.
Министр внутренних дел Перовский Директор Оржевский ДМШ, А-39, спр. 95/25795, арк. 1.
Оригінал. На документі написи: «3 июля 1847 года № 1496, Киевскому старшему полицмейстеру
об исполнении сего»; «336 секр. 30 июня». 1 Такого ж змісту документ, надісланий полтавському
цивільному губернатору, опублікований у ж. «Україна» (1928, № 2, с. 93).

2.9.16 Розпорядження ректорові університету та директорам гімназій про вилучення
творів (2008-09-06 06:00)

№ 266. 1847 р., червень [19 — 25]. Розпорядження куратора Київського учбового округу О. С.
Траскіна ректорові університету та директорам гімназій України про заборону й вилучення творів

Т. Г. Шевченка
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Секретно

Вследствие последовавшего высоч[айшего] повеления г. генерал-адъютант Бибиков просит

меня сделать распоряжение о том, чтобы иметь тщательное наблюдение по вверенному мне

округу, и в особенности по университету, не остались ли у кого в обращении стихотворения

Шевченка, рукопись [1]«Закон божий» или «Поднестранка», переделанная из «Пилигримки»
Мицкевича, и другие возмутительные сочинения; также не питаются ли между студентами

мысли о прежней вольности Малороссии, о гетманщине, об отдельном существовании, обращая
особенное внимание на тех, которые занимаются малороссийскими древностями, историею и

литературою.
Сообщая о сем секретно NN для надлежащего и строгого исполнения, покорнейше прошу

вас, милостивый государь, в случае если бы у кого оказались упомянутые сочинения,
таковые немедленно отбирать и представлять ко мне; если кто будет замечен в чем-либо
предосудительном, в означенном отношении, то, не делая никаких особых по сему распоряжений,
доводить о том до моего сведения в подробности.
При сем нужным считаю присовокупить, что настоящее распоряжение должно быть сохранено

вами в совершенной тайне и все исполнение по сему предписанию должно состоять в личном

вашем наблюдении за подведомыми вам заведениями и лицами 1. Ректору и директорам.
Помощнику попеч. № 36. Ректору унив-та за № 37. Директорам: 1-й Киев[ской] гимн[азии] №
38. 2-й — » — » — № 39. Волынской губ. — № 40. Ровенскому — № 41. Подольскому —№ 42.
Винницкому — № 43. Немировскому — № 44. Черниговскому — № 45. Нежинскому — № 46.
Новгород-Северскому — № 47. Полтавскому — № 48 ДМШ, А-17, спр. 6, арк. 4 — 4 зв. Відпуск.
1 Надісланий директору училищ Волинської губернії такого ж змісту документ опублікований в ж.
«Україна» (1928. № 2, с. 92).

1. http://litopys.org.ua/rizne/kmt02.htm

2.9.17 Лист про незарахування вчителем малювання. 20 червня 1847 р.
(2008-09-06 18:00)

№ 267. 1847 р., червня 20. Лист куратора Київського учбового округу О. С. Траскіна до міністра
народної освіти С. С. Уварова про те, що зарахування Т. Г. Шевченка вчителем малювання не

відбулося через його арешт

20 июня 1847 года

№ 30

Г[осподину] мин[истру] нар[одного] просв[ещения]

Ваше сиятельство от 2 текущего июня за№ 737 предложили мне исключить из списка чиновников
киев[ского] уч[ебного] окр[уга] адъюнкт-профессора унив[ерситета] св. Влад[имира] Костомарова
и учителя рисования Шевченка.
Сделав распоряжение об исключении из списков адъюнкта Костомарова, имею честь донести

вашему сиятельству, что учитель рисования Шевченко не был определен окончательно на службу

при университете потому, что прежде окончания сношений о нем, сделанных по предписанию

вашего сиятельства от 21 февраля сего года, № 1697, последовало распоряжение об арестовании
его, Шевченка.

ДМШ, А-18, спр. 13, арк. 5 зв. — 6. Відпуск.
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2.9.18 Рапорт з приводу повернення речей. 20 червня 1847 р. (2008-09-07 06:00)

№ 268. 1847 р., червня 20. Рапорт поручика Г. Почешева командуючому 5-м лінійним

Оренбурзьким батальйоном Д. В. Мешкову з приводу повернення Т. Г. Шевченкові речей,
залишених у Києві

Командующему линейным Оренбургским батальоном № 5
господину капитану Мешкову Поручика Почешева

Рапорт

Определенный на службу в командуемый вашим благородием батальон по высочайшему

повелению в рядовые Тарас Шевченко объявил мне претензию, что по отбытию его из г. Киева
остались там собственные его вещи у господина киевского гражданского губернатора, а именно:
портфель с бумагами и рисунками, чистый альбом, ящик с разными вещами, три пистолета, о чем
имею честь довести до сведения вашего благородия Имею честь покорнейше просить снестись с

кем следует о высылке тех вещей для удовлетворения претензии рядового Шевченка, если оная

справедлива.

Поручик Почешев

№ 373
20 июня 1847 года

г. Оренбург

ІЛ, ф. 1, № 490, арк. 1. Оригінал.
На документі написи: «7-го июня значится в списке 3-й роты на лицо»; «1-й роты»; «№ 2010,
получ[ено] 23 июня».

2.9.19 Довідка про газетне оголошення. 21-27 червня 1847 р. (2008-09-07 18:00)

№ 270. 1847 р., червня 21 — 27. Довідка III відділу, складена у зв’зку з тим, що газета

«Санктпетербургские ведомости» вмістила оголошення про продаж у книгарні І. Лисенкова

книжки Т. Г. Шевченка «Чигиринський Кобзар і Гайдамаки»

В № 138 С.-Петербургских ведомостей, 21-го июня, напечатано объявление о продаже в лавке

Лисенкова книги: «Чигиринский Кобзарь и Гайдамаки, сочинение Шевченки».
Справка. Еще 30-го мая сообщено было министру народного просвещения высочайшее решение

по делу об Украйно-Славянском обществе и в отношении именно сказано было, что графу Уварову
предоставляются между прочим распоряжения по 11 пункту о запрещении и изъятии из продажи

«Кобзаря», сочинения Шевченки, и некоторых других книг.
Граф Уваров в общем ответе об исполнении между прочим писал, что он сделал по цензурному

ведомству распоряжение, чтобы сочинение «Кобзарь» и другие не были впредь дозволяемы к

перепечатанию.
Соображение. Этот ответ, прежде не вполне понятный, теперь ясен. Граф Уваров, дав

предписание цензорам, не сделал дальнейших сношений об изъятии из продажи упомянутых книг,
тогда как он должен был или отнестись об этом к кому следует, или в ответе своем прямо сказать,
что это до него не касается, и тогда бы 3-е Отделение отнеслось к министру внутренних дел.
При том же, каким образом редактор и цензор Очкин поместили объявление о продаже прежнего

издания такой книги, которую воспрещено перепечатывать.
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ЦДАЖР СРСР, ф. 109, 1 експ., оп. 5, № 81, ч. 1, арк. 221 — 222. Оригінал.
На документі резолюція О. Орлова олівцем: «Распорядиться».

2.9.20 Лист про вилучення творів. 21 червня 1847 р. (2008-09-08 06:00)

№ 269. 1847 р., червня 21. Лист начальника 5-го округу корпусу жандармів генерал-майора О.
А. Шнеля до полковника корпусу жандармів Граве про вилучення творів Т. Г. Шевченка, П. О.
Куліша і М. I. Костомарова

21 июня 1847 г.
№ 124
Одесса

Весьма секретно

Находящемуся в Одессе корпуса жандармов

господину полковнику Граве

В недавнем времени открыто, что молодые ученые люди в Киеве, почти все уроженцы

Малороссии, составляли Украйно-славянское общество св. Кирилла и Мефодия. Учредители
общества были: коллежский секратарь Гулак, адъюнкт Костомаров и кандидат Белозерский, но
с ними по сходству занятий сближались и другие молодые люди, большею частию учившиеся в

университете св. Владимира.
Цель общества состояла в присоединении к России иноземных славянских племен, а средствами
оно полагало воодушевление славянских племен к уважению собственной их народности, изгнание
из нравов их всего иноземного, уничтожение вражды и водворение согласия между ними,
склонение их к исповеданию одной православной веры, заведение училищ и издание книг для

простого народа.
У некоторых из участников Украйно-славянского общества были найдены, не применявшиеся

впрочем к обществу: Устав, по правилам которого в славянских племенах должно бы

учредиться народно-представителное правление; рукопись преступнейшего содержания, служащая
как бы истолкованием тому же уставу; другая рукопись, называемая [1]«Закон божий», или

«Поднестранка», переделанная из Мицкевичевой «Пилигримки», исполненная революционных и
коммунистических правил, с возмутительными воззваниями в конце к славянским племенам, и
другие преступные сочинения.
Должно еще заметить, что идеи о восстановлении в каждой земле народности языка, собственной
литературы и соединении славянских племен в одно целое не принадлежат одним лицам,
прикосновенным к упомянутому делу, но составляют предмет рассуждений многих ученых, и из

них занимающиеся исследованиями вообще о славянах называются славянофилами. [...],
По высочайше утвержденному решению дела об Украйно-славянском обществе, виновные

преданы строжайшему наказанию; сверх того определено:
1) Напечатанные сочинения: Шевченки «Кобзарь» 1840 года; Кулиша «Повесть об украинском

народе» 1846, «Украина» 1843 и «Михайло Чарнышенко» 1843 года; Костомарова, под

псевдонимом Иеремии Галки, «Украинские баллады» 1839 и «Ветка» 1840 года запретить и изъять
из продажи.
2) Генерал-адъютантам Бибикову и Кокошкину сообщить, чтобы они наблюдали во вверенных

им губерниях, не остались ли в обращении стихотворения Шевченки, рукопись [2]«Закон божий»
и другие возмутительные сочинения; также не питаются ли мысли о прежней вольнице,
гетманщине и мнимых правах на отдельное существование; чтобы обращали внимание на тех,
которые преимущественно занимаются малороссийскими древностями, историею и литературою,
и старались бы прекращать в этой области наук всякое злоупотребление, но самым незаметным

и осторожным образом, без явных преследований, и сколь возможно не раздражая уроженцев
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Малороссии.
3) Министру народного просвещения, который уже принял меры для направления трудов ученых к

рассуждениям о народности, языке и литературе собственно русских, объявить еще положительное
высочайшее повеление, чтобы наставники и писатели действовали в духе и видах нашего

правительства, отнюдь не допуская ни на лекциях, ни в книгах и журналах никаких предположений
о присоединении к России иноземных славян, и вообще ни о чем, что принадлежит правительству,
а не ученым; чтобы они рассуждали сколь возможно осторожнее там, где дело идет о народности
или языке Малороссии и других подвластных России земель, не давая люб[в]и к родине перевеса

над любовью к отечеству, империи и изгоняя все, что может вредить последней любви, особенно
о мнимых настоящих бедствиях и о прежнем, будто бы необыкновенно счастливом, положении
подвластных племен, чтобы все выводы ученых и писателей клонились не к возвышению

Малороссии, Польши и прочих стран отдельно, а Российской Империи, в совокупности народов,
ее составляющих; чтобы цензоры обращали строжайшее внимание на московские, киевские и

харьковские периодические издания и на все книги, печатаемые в славянофильском духе, не

допуская в них тех полутемных и двусмысленных выражений, которыми они изобилуют и которые,
хотя не заключают в себе злоумышленной цели, могут однако же людей злонамеренных приводить
к предположениям о самостоятельности и прежней вольнице народов, подвластных России.
Г. шеф жандармов предписанием своим от 9 текущего июня № 981 уведомил меня, что об

исполнении таковой монаршей воли сообщено им для исполнения всем, кому надлежало, просит
меня поручить жандармским штаб-офицерам вверенного мне округа, особенно в Малороссии,
дабы они с своей стороны наблюдали, но самым осторожным образом, без всяких преследований,
по вышеизложенным пунктам из решения Украйно-славянского дела.
Сообщая о сем вашему высокоблагородию к надлежащему исполнению и что будет заслуживать

внимания доносить прямо от себя его сиятельству г. шефу жандармов и мне для сведения.

Генерал-майор Шнель

ЦДІА УРСР, ф. 1252, оп. 1, спр. 49, арк. 2 — 5. Оригінал.

1. http://litopys.org.ua/rizne/kmt02.htm

2. http://litopys.org.ua/rizne/kmt02.htm

2.9.21 Доповіді про зарахування Шевченка рядовим. 22 червня 1847 р.
(2008-09-08 12:00)

№ 271. 1847 р., червня 22. Доповідь чергового генерала військового міністерства П. М.
Ігнатьєва керуючому міністерством В. Ф. Адлербергу про зарахування Т. Г. Шевченка рядовим

5-го батальйону Окремого оренбурзького корпусу з установленням за ним щонайсуворішого

нагляду

22-го июня 1847
№ 188

Генерал-адъютант граф Орлов сообщил, 30 минувшего мая, высочайшее вашего императорского
величества повеление, чтобы художник С.-Петербургской Академии художеств Тарас Шевченко,
за сочинение возмутительных стихов, был определен в Отдельный оренбургский корпус рядовым,
с правом выслуги, под строжайший надзор, с запрещением писать и рисовать, и чтобы от него,
ни под каким видом, не могло выходить возмутительных и пасквильных сочинений.
В исполнение сей монаршей воли, Шевченко был отправлен с фельдъегерем к командиру

Оренбургского корпуса.
Начальник 23-й пехотной дивизии, за отсутствием генерала от инфантерии Обручева, доносит
ныне, что Шевченко привезен в Оренбург 9-го июня и зачислен в Оренбургский линейный № 5
батальон, с учреждением строжайшего за ним надзора.
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ДМШ, А-8, спр. 75, арк. 16 — 16 зв. Відпуск.
На документі напис: «Господину управляющему военным министерством доложено. 22 июня 1847
г.
Генерал-адъютант Игнатьев»

№ 272. 1847 р., червня 23. Наказ командира 5-го Оренбурзького лінійного батальйону Д. В.
Мешкова про зарахування Т. Г. Шевченка рядовым у 3-ю роту

Копия с приказа,
отданного по линейному Оренбургскому батальону № 5
в 23 день июня 1847 года за № 93-м

Государь император высочайше повелеть соизволил бывшего художника С.-Петербургской
Академии Тараса Шевченка, за сочинение возмутительных стихов, определить на службу в

Отдельный оренбургский корпус рядовым, с правом выслуги, под строжайший надзор, с

запрещением писать и рисовать, и чтобы от него ни под каким видом не могло выходить

возмутительных и пасквильных сочинений.
Вследствие чего господин командующий корпусом в предписании от 10 июня за№ 25-м, объявляя
высочайшую волю, предписывает рядового Шевченку зачислить в командуемый мною батальон.
О чем по батальону даю знать, предписываю роте№ 3-го по прибытии зачислить его в списочное
состояние, а командира оной г. капитана Глобу прошу иметь за поведением его строгий надзор.

Подписал командующий батальоном капитан Мешков

ІЛ, ф. 1, № 406, спр. 201, арк. 105 — 106. Копія.

№ 274. 1847 р., червня 25. Рапорт командира 5-го батальйону Д. В. Мешкова командирові

1-ої бригади Г. В. Чигирю про зарахування Т. Г. Шевченка до складу 5-го Оренбурзького

лінійного батальйону

Имею честь донести его высокоблагородию господину командующему 1-ю бригадою и кавалеру,
что рядовой Шевченко согласно настоящего предписания в списочное состояние батальона

зачислен, с определением в роты здесь, в крепости, расположенных 1. Подписал капитан Мешков

№ 2381-й 25-го июня 1847 г. Кр. Орская ІЛ, ф. 1, № 406, спр. 201, арк. 76. Копія. 1 Військове

укріплення в Оренбурзькій губернії, де Шевченко відбував службу з 22.06. 1847 р. до 11.05. 1848
р. Вдруге він був тут проїздом у жовтні 1849 р., повертаючись з Аральської експедиції. 1850 р.,
наприкінці травня, його знову привезли в Орську кріпость під конвоєм і ув’язнили на гауптвахті.
Звідси у вересні 1850 р. відправили до Новопетровського укріплення.

2.9.22 Супровідний лист при пересилці речей. 24 червня 1847 р. (2008-09-08 18:00)

№ 273. 1847 р., червня 24. Супровідний лист київського, подільського і волинського генерал-
губернатора Д. Г. Бібікова до III відділу при пересилці малюнків і скриньки Т. Г. Шевченка
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24 июня 1847 г.
№ 5127

В III-е отделение
собственной его императорского величества

канцелярии

Вследствие требования г. генерал-адъютанта графа Орлова, последовавшего к киевскому

гражданскому губернатору, имею честь препроводить при сем в III отделение собственной его

величества канцелярии принадлежащие Тарасу Шевченку рисунки и ящик 1. Генерал-губернатор
Бибиков ДМШ, А-52, спр. 81, ч. 6, арк. 78. Оригінал. На документі резолюція: «Оставить под
сохранением при деле, такая дрянь, что нечего показывать. Орлов»; «Ему [Шевченку] объяснить»
та написи: «Ящик с одними красками»; «1538»; «7 июля 1847». 1 Додатково окремі речі

Шевченка надіслано в III відділ 26 липня 1847 р., про що Бібіков повідомив Орлова: «При сем

долгом поставляю препроводить к вашему сиятельству, в особом тюке, несколько вещей и бумаг,
принадлежавших бывшему художнику Шевченке» (ДМШ, А-52, спр. 81, ч. 6, арк. 80 — 80 зв.
Оригінал).

2.9.23 (2008-09-09 06:00)

[1]Кониський О. Я. Тарас Шевченко-Грушівський: Хроніка його життя [На першому засланню

(червень 1847 — жовтень 1850), стор. 1]

ТАРАС ШЕВЧЕНКО

на першому засланню

(18/30 ЧЕРВНЯ 1847 — 17/29 ЖОВТНЯ 1850 р.)

...Горе нам
Невольникам і сиротам

В степу безкраїм за Уралом.
Т. Шевченко

I

Той п’ятий батальйон Оренбурзького війська, до якого записали Шевченка, перебував залогою

в невеличкому повітовому місті-фортеці Орську: сюди і вирядили поета з Оренбурга.
З Оренбурга до Орська 265 верстов (майже 300 кілометрів). Цікава річ: яким робом спростовав

Шевченко сей немалий степовий шлях: чи пішки, чи на конях? Виразної певної відповіді — доки

що на се інтересне питання — нема: мусимо добути її з тих розкиданих дрібних звісток, які нам
трапилися по джерелах.
Спершу Косарєв подав звістку 475, що Шевченка препроводили в Орськ», а потім Юдін 476 додав,
що «бригадний командир 14 червня вирядив Шевченка етапним «порядком» (ладом) в команді

поручника Почетова 477 в Орськ, куди поет прибув 22 червня». З таких звісток можна б гадати,
що поет простовав пішки — і йшов вісім день; але таку гадку нівечить вже сама трудність, йти
вісім день без спочину і проходити щодня безлюдним степом під час літньої спеки і духоти по 33
верстви! Нарешті таку гадку зовсім знівечила новіша урядова звістка : начальник етапу поручник

Почетов подав 18 червня за № 957 донесення, що «рядового Тараса Шевченка вирядив до Орська

того же дня». Значить, в дорозі Шевченко був не більше п’яти день: а за такий час вже цілком
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неможливо перейти 265 верст, щодня б то по 53 версти! Очевидно, що Шевченка з Оренбурга

в Орськ повезли кіньми. Ледве чи можна гадати, що військовий уряд дав свої кошти на переїзд

Шевченка поштовими кіньми до Орська: у самого ж Шевченка, річ певна, грошей не було. Але

недостачу грошей легко було уладнати. Тепер вже запевне відомо мені, що з початку червня р.
1847 приїздив до Оренбурга, раніш трохи, ніж Шевченко, Василь Лазаревський 479. Отож він і

привіз братові свому Федорові і іншим землякам, які тоді були в Оренбурзі, сумну звістку про
долю нашого поета. Ми вже відаємо, як приязно, як щиро Федор Лазаревський і інші українці

привітали «рядового» Шевченка. Вже ж, річ певна, що не можна було їм допустити, щоб віщий

кобзар України простовав 265 верстов пішки: вони скинулися і дали на ту подорож гроші, і поетові
можна було прохати начальство, щоб дозволило везти його поштовими кіньми коштом його

самого. Що Шевченко їхав, а не йшов з Оренбурга до Орська, так сю думку мою підпирає і

власне оповідання Тараса про подорож Сокири до Орська 480. На подорож Ваті (в «Близнятах»)
варто зауважити ще й через те, що тут стріваємо порівняння села й людності великоруської з

українською. Село великоруське малює Шевченко непривітним, нечепурним, як і саму людність.
Навпа ки — село Островна (по дорозі в Орськ) заселене зайдами-українцями, і тут, як і на Україні
в селі, «ті ж верби зелені, такі ж хатки біленькі, закутані в зелень; дівчинка в плахті, заквітчана,
жене корову». Побачивши Островну, поет «аж заплакав, так живо нагадала вона йому рідний край
прекрасний». Далі поет намалював картину щиросердої привітливості островнянських українців
481. Островна так глибоко врізалася в серце поета, що він співав про неї і в віршах: «Ну що б,
здавалося, слова...» Не доїздячи кілька верстов до Орська, перед очима Тараса показалася пустиня,
що льодом пойняла його душу. За хвилину після тяжкого вражіння пустині, я, каже Шевченко 482,
почав придивлятися до скорботної панорами і посередині її помітив білу плямку, облямовану
червоно-бурою смужкою. «То Орськ біліє», — промовив ніби сам до себе поштар-погонич. «Так
от вона, знаменита Орська фортеця! — промовив я майже голосно: і мені стало тяжко, сумно,
тужливо, наче Господь знає, яке велике нещастя дожидало мене в тій фортеці; а страховита пустиня
навкруги здалася мені викопаною могилою, що налагодилася похоронити мене живим. Під’їздячи
ближче до Орська, я думав, чи співають у фортеці пісні? І ладен був битися хоч на який заклад,
що не співають: бо за такою декорацією можливо тільки мертве мовчання да тяжкі зітхання, а
не пісні». Перегодом стало знати, що ота біла плямка — була церква на горі, а червоно-бура
смужка — дахи будівель, казарми, комори і інше. Переїхавши дерев’яний міст (через річку Урал),
поет опинився в Орській фортеці. Киргизи називають її — Ямамкала, і оця назва занадто вірно

відповідає характеру місцевості. «Орська фортеця, — розповів намШевченко , — як не треба більш

в гармонії з місцевістю навкруги її — та ж сама рівнина і одноманітність: з колориту загального
виділяється тільки невеличка церква на горі. Під горою з одного боку брудні саклі татарські, а з
другого — двір інженерний, де стоять каземати задля каторжників (варнаків). Проти інженерного
двору — довга, понизька, дерев’яна будівля з невеликими вікнами — то батальйонні казарми,
біля них дерев’яний екзерцирс-гауз; а далі майдан і церква, за нею — слобідка з маленькими

домиками». 475 Киев[ская] стар[ина]. — 1890. — Кн. II. — С. 130. 476 Русс[кий] архив. — 1898.
— Кн. III. — С. 464 477 Почешева. — Ред. 478 Кам[ско]-Волж[ский] край. — 1897. — № 307. 479

Василь Лазаревський род. 26 лютого р. 1817, помер 28 квітня р. 1890 [27 лютого 1817 — 18 квітня
1890]. 480 Близнецы, с. 220 і далі (Поэмы и повести). 481 Ibidem. — [С. 222 — 223]. 482 Ibidem. — [С.
223] і далі. 483 Яманкала. — Ред. 484 Несчастный. — С. 690. — (Поэмы и повести...). Коментар
...з початку червня р. 1847 приїздив до Оренбурга... Василь Лазаревський. — За спогадами В. М.
Лазаревського, «определен я был чиновником особых поручений при председателе Оренбургской

Пограничной комиссии 6 мая 1847 г..., а в июле был уже в Оренбурга» (В. М. Лазаревский. Мое

знакомство с Далем. — Русский архив. — 1894. — № 8. — С. 544), — отже, після від’їзду
Шевченка в Орську кріпость, куди він прибув, імовірно, 22, червня, а 23-го. вже був зарахований
до складу 3-ї роти (Тарас Шевченко: Документи... — С. 146). [2]Попередня [3]Наступна

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/4899.html

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/293346.html

3. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/297720.html
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2.9.24 Автопортрет. Орськ. 23.VI — XII 1847 (2008-09-09 12:00)

[1]

Автопортрет. Папір, олівець(12,7×9,9). [Орськ]. [23.VI — XII 1847].

[2]

Див. також:
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http://litopys.org.ua/shevchenko/shev8001.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev8001.htm
http://kobzar.univ.kiev.ua/draws/description/201.html
http://kobzar.info/kobzar/works/pictures/1847/09/30/64.html

На околиші кашкета позначення: 3. Р. — третя рота 5-го лінійного батальйону, у складі якої
Т. Г. Шевченко служив рядовим в Орській кріпості.
Автопортрет знаходився в альбомі, що належав А. І. Лизогубу (арк. № 19). На аркуші під

автопортретом чорнилом напис рукою А. І. Лизогуба: Т. Шевченко. Вгорі справа чорнилом

позначено: 19.
Датується часом прибуття Шевченка до Орська та на підставі листа А. І. Лизогуба від 7.I 1848
р., в якому він писав з приводу цього автопортрета: «Лист Ваш, коханий друже, я получыв на

самисенький новый год. Превелыкая Вам дяка и за лист и за Вас; тилько важко на вас дывытысь»
(«Киевская старина», 1900, кн. IX, стор. 316).
В літературі зустрічається під назвами: «Автопортрет в солдатській формі» («Образотворче
мистецтво», К., 1939,№ 2-3. З стор, обкладинки - Мистецький календар); «Шевченко - солдат» (М.
М. Калаушин, Т. Г. Шевченко в портретах и иллюстрациях, Л., 1940, стор. 110); «Тарас Шевченко

в жовнірськім мундирі» («Про життє великого поета Тараса Шевченка в пятьдесятилітню річницю

його смерті», Львів, 1911, стор. 17).

1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/F_qYUDq-XeqcsXjfs-8eTg?feat=embedwebsite

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev8001.htm

2.9.25 (2008-09-09 18:00)

[1]Кониський О. Я. Тарас Шевченко-Грушівський: Хроніка його життя [На першому засланню

(червень 1847 — жовтень 1850), стор. 2]

Перше, що живого зустрів в Орську Шевченко, був гурт варнаків таврованих: вони лагодили шлях,
бо сподівались приїзду корпусного начальника. За ними, ближче до казарми, муштровалися на

майдані жовніри 485. Орськ і тепер місто убоге невеличке, менш 9 000 людності; більшість її

становлять москалі, татари, киргизи да мордва; місто таке некультурне, і восени таке в йому

болото, що навіть 10 літ назад серед міста загруз і потонув верблюд 486. Місто степове, рослини
майже зовсім нема; зима там люта; сніг часом засипає цілі аули 487. А що за місто був той

Орськ 50 літ назад, про те, кажуть старожилі люде, трудно собі і вообразити! Було воно обведене
земляним валом від гори, біля якої стоїть місто, аж до річки Уралу. В середині міста, опріч казарм,
було кілька домиків офіцерських да, може, з 20 козачих халупчин; а навкруги безлюдний степ, що
й нині ще має вид сумно! пустелі. Не треба мені говорити, яке вражіння на Тараса зробила оця
картина першої знайомості з Орськом! Далі йшли не ліпші, а гірші зустрічі: він мусив ставитися

перед усім начальством, аж доки не дійшов до найгіршого «круга» свого «пекла» — до казарми

і, певна річ, з уст кожного начальника, почавши від «дядьки» до коменданта, вислухати стільки

ж осоружне, скільки одноманітне й образливе напучування: «Водки (горілки) не пить, служити
ретельно, слухатися старших і пам’ятати, що «за Богом молитва, за царем служба не пропадають».
Першим ділом в Орську постановили нашого поета 25 червня 488 під аршин; зміряли, якого він

зросту, завели його до «ранжирного списку» (реєстру), записали в реєстр під № 191 «рядовым
3-й роты» і написали його «формулярний список». Подаємо останній, бо він стає нам патретом

нашого кобзаря, намальованим в кінці червня р. 1847 рукою ротного писаря, як знати з правопису,
чоловіка темного . В тім «списку» читаємо, «що «рядовой» Шевченко 2 роти на зріст 2 арш[ин] 5
вершків [ 164,5 см]; має лице чисте; волосся на голові і на бровах темно-русяве, очі темно-сірі; ніс
звичайний. Був художником петербурзької Академії художеств; а з якого він стану — невідомо:
бо про се звісток не прислано. По царському приказу за злочинства прийшов на службу 23 червня
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р. 1847 в лінейний оренбурзький батальйон № 5. Читати і писати уміє. По царському приказу за
писання баламутних віршів прийшов на службу рядовим, з правом на вислугу, під найпильніший

догляд, з забороною писати і мальовати і щоб від його в ніякому виді не могли виходити баламутні

і пасквільні твори. Не жонатий». Про зріст Шевченка маємо не однакові звістки. Начальник його

роти в Новопетровському форті Косарєв раз каже 490, що на зріст Тарас був 2 арш]ини] 3¼ вершка;
вдруге 491 — 2 аршини 1¼ вершка. Очевидно, що останнє помилка 492. Ще більша помилка493

звістка А. Матова, переказана йому якимсь Аг. Ф. Капфером, що був би то фельдфебелем

тієї роти четвертого батальйону, до якої належав потім і Шевченко. А. Ф. К[апфер] повідав,
що «Шевченко був високого зросту». Вже ж при високому зрості не стояв би він у «ранжирному»
реєстрі 191!.. Коли його записали 191, дак значить 190 чоловіка були в роті вищі за його на зріст. Я
признаю найбільш певною звістку «формулярного списку», себто 2 арш[ини] і 5 вершків. Записали
Шевченка в 3 роту 494, дали йому солдатське убрання, приставили до його «дядьку» і поселили в

казармі. Мундир дали йому зовсім не на його шитий, вузький такий, що поетові треба було, йдучи
на муштру, прохати запомоги у «дядька», щоб натягти той мундир і защібнути на всі гудзики
495. Надягання та защібання мундира було чистою мукою Тарасові: було, увесь обіллється потом,
доки приладнає свій мундир так, як треба. Виходити за вали Шевченкові було заборонено; мусив
він нудитися в дворі фортеці. В Орській фортеці служив тоді писарем Лаврентьєв; людина хоч і
не освічена, але доволі розвинена, проста і гуманна. Лаврентьєв жив не в казармі, а на одшибі;
з ним сприятелився Шевченко, і за перше півроку перебування його в Орську тільки й спочину

у його було, як заходив до Лаврентьєва. Перегодом він учив грамоти сина Лаврентьєва, звісно,
учив безплатно, учив більш году, учачи, ніколи не сердився, «а все тільки ласкою та жартом» 496.
485 Близнецы. — С. 225. — (Поэмы и повести...). 486Кам[ско]-В[олжский] край. — 1897. — №
[307, 11.01]. 487Аул — село, хутор. 488 Кам[ско]-В[олжский] кр[ай]. — 1897. — № 307. 489 Русск[ая]
стар[ина]. — 1891. — Кн. V. — С. 438. 490 Киев[ская] ст[арина]. — 1893. — Кн. II. — [С. 245].
491 Ibidem. [1898. — Кн. II. — С. 36]. 492 Кониський помилився: в обох джерелах Косарєв подає
зріст однаковий — 2 аршини 3¼ вершка. — Ред. 493 Русс[кие] вед[омости]. — 1895. — № 242.
494 Командирами тієї роти, доки в їй був Шевченко, були спершу капітан Глоба (українець), потім
Степанов, далі Андрюков, Єпанешников і знов Степанов. 495 Кам[ско] Волж[ский] край. — 1897.
— № 307. 496 Ibidem. — № 313. Коментар ...біля них дерев’яний екзерцир-гаус — Exerzier-haus
(нім.) — манеж. [2]Попередня [3]Наступна

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/4899.html

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/297161.html

3. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/298297.html

2.9.26 Листи про заборону і вилучення творів. 27 червня 1847 р. (2008-09-10 06:00)

№ 275. 1847 р., червня 27. Лист начальника III відділу О. Ф. Орлова до міністра внутрішніх

справ Л. О. Перовського про заборону й вилучення «Кобзаря» Т. Г. Шевченка, творів П. О.
Куліша та М. І. Костомарова

Его высокопрев[осходителству]
Перовскому

Секретно

№ 1106
27 июня 1847

М[илостивый] г[осударь] Лев Александрович!

От 30 мая № 836 я имел честь сообщить вашему высокопревосходительству высочайше

утвержденное решение по делу об Украйно-Славянском обществе, 11-м пунктом которого

определено: напечатанные сочинения Шевченки «Кобзарь», Кулиша «Повесть об украинском

народе», «Украина» и «Михайло Чарнышенко», Костомарова «Украинские баллады» и «Ветка»
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запретить и изъять из продажи.
Хотя исполнение по означенному пункту я предоставлял распоряжению г. министра народного

просвещения, но, усматривая, с одной стороны, что его сиятельство уведомил меня о сделанном
им только по цензурному ведомству распоряжении, дабы упомянутые сочинения впредь не были

перепечатываемы, а с другой, — что в 138 № С.-Петербургских академических ведомостей

помещено объявление книгопродавца Лисенкова о продаже книги «Чигиринский Кобзарь и

Гайдамаки», сочинение Шевченки, имею честь покорнейше просить ваше высокопревосходитель-
ство, не изволите ли приказать сделать распоряжение о запрещении и изъятии из продажи

вышепоименованных сочинений; о последующем же удостоить меня уведомлением 1. Примите

уверения в истинном почтении и преданности. Под[писал] граф Орлов ЦДАЖР СРСР, ф. 109,
1 експ., оп. 5, № 81, ч. 1, арк. 223 — 224. Відпуск. 1 Такого ж змісту листа за цим же числом

надіслано Орловим до міністра народної освіти Уварова з невеликими змінами у кінці листа; після
слів «Чигиринский Кобзарь и Гайдамаки», сочинение Шевченки» йде: «я с сим вместе вошел в

сношение с г. министром внутренних дел о сделании с его стороны распоряжения к воспрещению

и изъятию из продажи вышепоименованных сочинений. Сообщая о сем вашему сиятельству, не
следует ли подтвердить по цензурному ведомству, дабы о книгах, по высочайшим повелениям

воспрещаемых, не было помещаемо в газетах и журналах никаких объявлений. Примите уверение
в истинном моем почтении и преданности граф Орлов» ЦДІА СРСР (тепер РДІА), ф. 735, оп. 10,
№ 193, арк. 126. Оригінал. На документі резолюція С. Уварова олівцем: «Приложить дело в

прислать сюда». № 276. 1847 р., липня 4. Розпорядження полтавського цивільного губернатора

М. І. Ознобишина полтавській міській поліції про заборону «Кобзаря» Т. Г. Шевченка№ 83 Июля
4 дня 1847 Секретно Полтавской городской полиции Государь император высочайше повелеть

соизволил напечатанные сочинения: Шевченки — «Кобзарь», Кулиша — «Повесть об украинском
народе», «Украина» и «Михайло Чарнышенко», Костомарова — «Украинские баллады» и «Ветка»
— запретить и изъять из продажи, об исполнении чего и последовало ко мне предписание г.
министра вн[утренних] дел от 19 минувшего июня. Имея в виду, что если нет во всем городе

постоянных книжных магазинов, то во время ярмарок прибывают в оный торговцы с книгами, я
предписываю градской полиции иметь строгое наблюдение за продажею прописанных сочинений

Шевченка, Кулиша и Костомарова, и ежели где какие из них оказались бы, тотчас же отобрать
и представить ко мне. Кем подписана исходящая: Полт. губерн. Подобные: Роменской — № 84
Кременч. — № 85 Лубенской — № 86 Україна, 1928, № 2, с. 93.

2.9.27 Княжна. Друга половина 1847 р. Орська фортеця (2008-09-10 12:00)

кінець червня — грудень 1847 р., Орська фортеця

{ [1]Княжна. (Поема) }

СЕЛО

(Из Тараса Шевченко)

Село! В душе моей покой.
Село в Украйне дорогой,
И, полный сказок и чудес,
Кругом села зеленый лес.
Цветут сады, белеют хаты,
А на горе стоят палаты,
И перед крашеным окном

В шелковых листьях тополя,
А там все лес, и все поля,
И степь, и горы за Днепром...
И в небе темно-голубом
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Сам бог витает над селом.

(1914)
Сергей Есенин, стихотворения 1910-1915
http://public-library.narod.ru/Esenin.Sergei/1910-15.html

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev203.htm

2.9.28 (2008-09-10 18:00)

[1]Кониський О. Я. Тарас Шевченко-Грушівський: Хроніка його життя [На першому засланню

(червень 1847 — жовтень 1850), стор. 3]

Солдатська казарма і за нашого часу, коли на неї звернено пильну увагу, — таке житло, якого
і ворогові не можна зичити. Не кажу вже про недостачу повітря взагалі, а про повітря чисте годі
й думати; не кажу вже про недостачу світла і про інші антигігієнічні умови; головна річ сього

тяжкого життя — повна недостача спокою через життя гуртове. В казармі містилися люде різних

народностей, релігій і характерів; не мало між ними було і дрочливих, і п’яних.
Тож не трудно виобразити собі солдатську казарму 50 років назад, та ще в Орську, серед степу

безлюдного! Нечисть і сморід Орської казарми розривала душу на шматки. Шевченко справедливо

назвав її «смердячою хатою».

[2]

Подаю тут фотографію з художницьки зробленого Шевченком ще року 1847 малюнка з тієї

казарми. Жаль бере, як глянеш на той малюнок! Я бачу довгу, понизьку хату, набиту людьми. На
першому плані «нари», на них повно жовнірів, полягали горопашні — як хто спромігся: одному
ніде примостити свої ноги: вони висять у його: у другого з «нар» звисли руки, у того голова.
Біля «нар» поскидані чоботи: а інші лежать в чоботях. Знати, що люде в сій групі потомлені. За
ними йде друга група, що розважає свою тугу горілкою, проганяє нею утому і нудьгу; тут іде, як
кажуть, «безшабашна» гульня, співи, галас, регіт — щось дике, нелюдське. Праворуч від «нар»
під стіною на ослінчику примостився сам Тарас: він лагодить свою амуніцію; перед ним мале

киргизча. Гляньте на стіни казарми: там порозвішувані штани, сорочки, солдатська муніція. В
казармі повітря густе, аж темне. Легко уявити собі, яке воно чисте, який спокій в тій казармі!
Додаймо до сього малюнка, що в казарму позганяли людей з різних країв «несходимої» Росії:
люде різних народностей, релігій, різних характерів, різних темпераментів... люде, загнані сюди
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силоміць, люде зневолені, примушені таїти свої думки і бажання; люде, примушені зовсім згубити

або сховати своє Я, своє почуття людської гідності, свій «образ Божий», примушені «об’єдинитися»
в автоматичній постаті жовніра, зневоленого, приголомшеного військовою дисципліною і зброєю

її — бійкою!.. В такому житлі нема, та й не може бути чоловіка; тут тільки жовнір. Чоловіка

тут сховано десь глибоко-преглибоко. Щоденне життя в казармі провадилося таким чином. О

6 годині ранком барабан будив жовнірів, а за годину знов барабанили, щоб жовніри виходили на

муштру. Муштровались з рушницями цілих три години! Годину спочивали, потім обідали хлібом

та нікчемною стравою і знов спочивали годину, а спочивши, знов на дві години муштроватися.
Після муштри, трохи спочивши, починали новобранців, значить, між ними й Шевченка, навчати
«словесності», себто проказувати на словах титули, наймення, наймення по батьку, прізвище —
усього начальства від фельдфебеля аж до військового міністра, разом з тим навчали, як вітати
і величати кожного начальника. Після «словесності» вечеряли, ставали на молитву: о годині

9 барабан бив «зорю» і в казарму приходила ніч. «Солдати-товариші починали тоді, — писав

Шевченко до княжни Рєпніної (VI, 49), — розповідати, кого били в той день, кого обіцяли вибити;
галас, крик, балалайка». Нерви Тарасові не виносили цього пекла; він інколи втікав до кого-будь
з офіцерів, офіцери приймали його по-товариськи, але траплялося, що в кватері офіцера гірше,
ніж в казармі. Він вертався до «смердючої хати» і тут, каже він:

Осядуть думи: розіб’ють
На стократ серце і надію

І те, що вимовить не вмію,
І все на світі проженуть

І спинять ніч: часи літами,
Віками глухо потечуть...
І я кривавими сльозами

Не раз постелю омочу.
Перелічу і дні, і літа,
Коли я, де, кого любив?
Кому яке добро зробив?

Журба, нудьга, скорботи так гризли душу і серце, що поет-жовнір благав Бога:

...щоб світало.
Мов волі, сонця світу жду...
Цвіркун замовкне; «зорю» б’ють; —
Благаю Бога, щоб смеркало,
Бо на позорище ведуть

Старого дурня муштрувати 497. Так день крізь день минав тиждень. Приходила неділя.
«Крадучися, неначе злодій», поза валами фортеці, виходив Тарас понад Уралом в степ широкий,
мов на волю. Орська околиця з її степом-пустинею не заспокоювала його. «Місце вість тутешня, —
писав він до княжни Рєпніної 24 жовтня 1847 р. — сумна, одноманітна; худорляві річки Урал і Ор,
сірії гори голі та киргизький степ без краю. Інколи степ оживає, коли наїдуть бухарські каравани
на верблюдах, але вони своїм життям ще прибільшують тугу». І у стра дальника-поета Болящеє,
побите Серце стрепенеться, Мов рибонька над водою, Тихо усміхнеться, І полине голубкою Понад

чужим полем І я ніби оживаю На полі, на волі. І на гору високую Виходжу, дивлюся, І згадую
Україну, І згадать боюся. І там степи, і тут степи, Та тут не такії, — Руді-руді, аж червоні, А
там голубії, Зеленії, мережані Нивами, ланами, Високими могилами, Темними лугами... А тут

бур’ян, піски, тали, І хоч би насміх де могила О давнім-давні говорила: Неначе люде не жили!
Од споконвіку і донині Ховалась од людей пустиня, А ми таки її знайшли... Уже й твердині

поробили, Затого будуть і могили... «Айда в казарми, айда в неволю!» — Неначе крикне хто

надо мною, І я прокинуся! Поза горою Вертаюсь, крадуся поза Уралом, Неначе злодій той, поза
валами... В наведених віршах (з послання до Козачковського) поет так виразно намалював нам

тяжке страждання душі своєї, що всякі коментарі здаються мені зайвими; скажу тільки, що, не
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зрозумівши того становища душі Тарасової, в якому була вона тоді, коли водила рукою його,
як писав він оці вірші, не можна зрозуміти і ваги не тільки послання «До Козачковського»,
але майже що і вс іх поетичних творів Тарасових, написаних на засланні. Сі вірші я вважаю за

початок того циклу Тарасових творів, написаних на засланні, в яких без волі автора, червоною
ниткою пробивається суб’єктивне почуття заподіяної над ним неправди. Кажу: без волі автора,
бо Шевченко не був злопам’ятливим, але ж, як і кожна людина, не спроможен був одірватися від
самого себе У кожного хоч трохи талановитого письменника траплявся на віку такий вчинок, що,
так мовити, панує по всіх його творах, переміняючи тільки форму. Так і у Шевченка — почуття

неволі переходить по всіх його творах. Се почуття панує в творах його над усім; воно кермує

талантом його змалку і до останку; воно виявляє, на мою думку, разом і вдачу того народу, вірним
сином якого Шевченко був до останньої хвилини свого безталанного і повного великого трагізму

життя. Тим-то, найпаче в «невольничій поезії» Шевченка, народне, літературне і авторське Я так

суцільно злилися, що роз’єднати їх — річ неможлива. 497 Кобзарь. — 1876. — Т. II. — С. 108
— [109]. Коментар Подаю тут фотографію з художницьки зробленого Шевченком ще року 1847
малюнка з тієї казарми. — «Казарма» (IX, № 70) — малюнок сепією, виконаний орієнтовно

1856-го — не пізніше червня 1857 р. Оригінал малюнка втрачений. Усі репродукції зроблені за

фотогравюрою, замовленою власником твору Б. Г. Сухановим-Подколзіни віденському граверу

Р. Паульсону (1895). «Солдати-товариші починала тоді, — писав Шевченко до княжни Рєпніної,
— розповідали...» — З листа Шевченка до В. Рєпніної від 25 — 29 лютого 1848 р. з Орської

кріпості. [3]Попередня [4]Наступна

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/4899.html

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev9070.htm

3. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/297720.html

4. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/298520.html

2.9.29 (2008-09-11 06:00)

[1]Кониський О. Я. Тарас Шевченко-Грушівський: Хроніка його життя [На першому засланню

(червень 1847 — жовтень 1850), стор. 4]

II

Таким чином, пересидівши два місяці в тюрмі і опинившись у «смердячій» казармі, Шевченко

перш за все мусив тяжко каратися муштрою. До муштри не тільки не було в його жодного хисту,
але він мимо своєї волі гидовав єю. «Ще як був я дитиною, — читаємо в його журналі 498, — мене

солдати не вабили, як се звичайно буває з дітьми. А коли почав я приходити до того віку, що вже
розумієш справи, дак у мене прокинулося непереможне гидовання до «христолюбивого воїнства».
Гидовання моє більшало відповідно більшанню моїх зносин з людьми оцього «христолюбивого»
звання. Не скажу, чи воно случаєм, чи справді так є, але мені не траплялося навіть з гвардії зустріти
путящого чоловіка в мундирі. Коли трапиться людина твереза, дак неминуче темна і хвастун. А
коли буде хоч з невеличкою іскрою розуму і світу, так теж хвастун, а до того ще й п’яниця,
лінтюга і розпутник. Річ натуральна, що гидовання зростало у мене до нудоти. І треба ж було

облесливій долі моїй так уразливо і з такою злістю поглумитися з мене: взяла та й пхнула мене

в найсмердячу гущу оцього «христолюбивого» стану. Коли б з мене був душогуб, кровопивець,
то й тоді не можна б було примірковати про мене більш тяжкої кари, як завдати мене солдатом

до оренбурзького війська. От в сьому причина невимовних моїх страждань; а до всього сього

мені заборонено писати і малювати; відобрано у мене найблагороднішу частину життя мого.
Трибунал під проводом самого сатани не спромігся б виректи такого холодного нелюдського

присуду, а бездушні справники справили його огидливо до ниточки. Поганин Август, засилаючи
Назона до хижих готів, не забороняв йому писати і малювати, а християнин Микола заборонив

мені і те і друге». На лихо Тарасові, найближче начальство його в Орській фортеці — командир

роти — був людина сувора, строгий формаліст і любив випити. Коли Шевченко вперше ставився
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перед ним, він не посоромився загрозити поетові різками, скоро він не добре поводитиметься 499.
Невдатність Шевченка до служби військової була очевидна: кожен, хто б глянув на його вайлувату
постать, се зразу б зрозумів. У фрунт становили його наче на те, щоб поглумитися. Уся постать
його була важка, вайлувата, зовсім не придатна для солдата 500. Але капітан Глоба на се не

вважав і налягав, щоб вимуштровати з нашого поета «бравого солдата». Шевченко лишив нам

споминки про те муштрованая: «Тремтить було серце, — каже він 501, — аж замирає, а я мащу
собі вуси, одягаюся в мундир і стаю перед лицем командира: а лице у його з хмелю червоне.
Здам іспит з муштри і насамкінець вислухаю, хоч дурне, та довге напучування, як бравий солдат

повинен поводитися: за що він повинен любити Бога і своїх начальників, починаючи з «дядьки» та
капрального єфрейтора. Тепер (1857 р., себто по 10 роках) сміх, та й годі, бо я вже призвичаївся,
а тоді було не до сміху. Тоді я мусив похоронити в собі усяке людське почуття та мовчки, не
червоніючи і не полотніючи, слухати моральне напучування з уст грабіжників і кровопійників».
Батальйонний командир Мєшков, людина, очевидно, розумніша й гуманніша, ніж командири 3
роти, спостерігаючи, що Шевченко не засвоює собі солдатської муштри, хотів вплинути на його

самолюбство і казав до його, що коли він буде офіцером, дак не вмітиме ступити в гостинному

покої, якщо не навчиться «витягувати носок» так, як се личить бравому жовнірові. Але на Тараса
така осторога ні на волосину не вплинула. «Мені здається, — каже він 502, — що бравий солдат

менш, ніж осел, походить на чоловіка: отим-то я й подумати боюся, щоб не походити на бравого
солдата...» А ще й те: «Того довіку незабутнього дня, коли мені вичитали конфірмацію, я сам собі

сказав, що з мене не зроблять солдата. Так таки і не зробили. Не тільки глибоко, а навіть і по
верхам я не вивчив ні єдиного артикулу з рушницею». 498 Кобзарь. — Т. III. Записки. — С. 18.
[Запис від 19 черв. 1857 р.]. 499 Чалий, с. 66. 500 Кам[ско]-Волж[ский] край. — 1897. — № 313. 501

Кобзарь. — Т. III. — Записки... — С. 21. 502 Ibidem. — С. 19. Коментар «Ще як був я дитиною,
— читаємо в його журналі...» — [2]Запис від 19 червня 1857 р. «...Тремтить було, серце...» — Із

[3]запису від 20 червня 1857 р. [4]Попередня [5]Наступна

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/4899.html

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/33146.html

3. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/33746.html

4. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/298297.html

5. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/300291.html

2.9.30 Документи про недопущення друку оголошень про продаж. 5 липня 1847 р.
(2008-09-11 12:00)

№ 277. 1847 р., липня 5. Лист міністра народної освіти С. С. Уварова до начальника III відділу
О. Ф. Орлова з поясненнями, як було пропущено в газеті «Санктпетербургские ведомости»
оголошення про продаж книжки Т. Г. Шевченка «Чигиринський Кобзар і Гайдамаки»

Секретно

Министерство Народного просвещения

Канцелярия Министра

5 июля 1847
№ 888
Ответ на № 1107

Милостивый государь граф Алексей Федорович.

Вследствие отношения вашего сиятельства от 27 июня сего года за № 1107 я вместе с сим

предписал по цензурному ведомству не дозволять помещать в газетах и журналах никаких

объявлений о книгах, по высочайшим повелениям воспрещаемых.
Считая обязанностию уведомить о том ваше сиятельство, имею честь присовокупить, что

объявление в№ 138 С.-П[етер]бургских ведомостей о продаже сочинения Шевченки появилось, как
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и вообще объявления помещаются, независимо от цензурыМинистерства народного просвещения,
потому что по пунктам 6 и 12-го § 23 Устава о цензуре объявления и афиши печатаются

с разрешения местного полицейского начальства. Равномерно изъятие книг из обращения в

книжной торговле принадлежит также Министерству внутренних дел, коему по § 152 Устава о

цензуре подведомы книжные лавки. Я полагаю, что со стороны сего министерства надлежащие

меры по этому предмету приняты, потому что г. министр внутренних дел, ссылаясь на отношение
к нему вашего сиятельства, просил меня уведомить его, что со стороны высочайше вверенного

мне министерства сделано в рассуждении сочинений Шевченки, Кулиша и Костомарова, и я

сообщил ему о тех распоряжениях моих по этому предмету, о которых имел честь известить

ваше сиятельство 2 июня за № 749.
Примите, милостивый государь, уверение в совершенном моем почтении и преданности.

Граф Уваров

Его сият[ельству] графу
А. Ф. Орлову

ЦДАЖР СРСР, ф. 109, 1 експ., оп. 5, № 81, ч. 1, арк. 225 — 225 зв. Оригінал.

№ 278. 1847 р., липня 5. Лист міністра народної освіти С. С. Уварова до куратора

Петербурзького учбового округу М. М. Мусіна-Пушкіна з розпорядженням не допускати в

пресі оголошень про твори Т. Г. Шевченка, П. О. Куліша та М. І. Костомарова 1 5 июля

1847 № 889 Об объявлении о воспрещенных книгах Г. попечителю С.-Петербургского учебного

округа В дополнение к предложению моему от 2 июня сего года за № 740 покорнейше прошу

ваше пре[восходитель]ство поставить в обязанность цензорам С.-П[етер]б[ург]ского комитета

не дозволять помещать в газетах и журналах никаких объявлений как о сочинениях Кулиша,
Шевченка и Костомарова, так и вообще о книгах, воспрещаемых по высоч[айшим] повелениям.
Мин[истр] нар[одного] пр[освещения } Такое же поп[ечителю] Моск[овского] округа с следующим
изменением: поставить в обязанность цензорам Московского цензурного комитета не дозволять

и редакции Московских ведомостей не печатать никаких . . . . . . . . . . . . . . . . .
. № 890 Дерптскому — цензуре в Остзейских губерниях № 891 Белорусскому № 894 Киевскому

№ 892 Одесскому № 893 Верно: Ст[арший] секретарь] Балабин ЦДІА СРСР (тепер РДІА), ф.
735, оп. 10, № 193, арк. 131. Відпуск. 1 Того ж дня, 5 липня 1847 р., С. С. Уваров надіслав

листа до неодмінного секретаря Академії наук з розпорядженням: «На основании отношения

ко мне г. генерал-адъютанта графа Орлова покорнейше прошу ваше пре[восходительст]во
поставить в обязанность редакции С.-Петербургских ведомостей, русских и немецких не помещать
никаких объявлений о книгах, воспрещаемых по высоч[айшим] повелениям» (ЦДІА СРСР, ф.
735, оп. 10, № 193, арк. 130. Відпуск). № 280. 1847 р., липня 8. Розпорядження голови

Петербурзького цензурного комітету М. М. Мусіна-Пушкіна цензорові О. В. Нікітенку

про заборону друкувати оголошення про твори Т. Г. Шевченка Секретно 8 июля 1847 года

Г[осподину] цензору С.-Петербургского цензурного комитета, статскому советнику Никитенке

Господин министр народного просвещения, 5-го июля сего года за № 889, предложил мне

поставить в обязанность цензорам С.-Петербургского комитета не дозволять помещать в газетах и
журналах никаких объявлений как о сочинениях Кулиша, Шевченки и Костомарова, так и вообще

о книгах, воспрещаемых по высочайшим повелениям. О таковом предписании его сиятельства

предлагаю вам, милостивый государь, к точному и непременному наблюдению. Председатель
Мусин-Пушкин ІЛ, ф. 1, № 510. Оригінал. № 282. 1847 р., липня 8. Запис у журналі

засідання Петербурзького цензурного комітету в зв’язку з розпорядженням міністра народної

освіти не дозволяти в пресі оголошень про твори Т. Г. Шевченка, П. О. Куліша і М. І.
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Костомарова Секретно Министерство Народного Просвещения Санкт-Петербургский Цензурный
Комитет С.-Петербург 8 июля 1847 года № 3 Журнал заседания С.-Петербургского цензурного

комитета 8 июля 1847 года Присутствовали: Господин председатель комитета, тайный советник

Михаил Николаевич Мусин-Пушкин. Гг. цензоры: Статский советник Александр Лукич Крылов,
экстраординарный профессор Александр Васильевич Никитенко. Коллежские советники: Андрей
Иванович Фрейганг, Амплий Николаевич Очкин, статский советник, ординарный профессор

Игнатий Иоакинфиевич Ивановский. Слушали: Секретное предписание г. министра народного

просвещения от 5 июля за № 889, коим его сиятельство, в дополнение к предложению своему от

2-го июня сего года за № 740, просит его превосходительство г. попечителя С.-Петербургского
учебного округа поставить в обязанность цензорам С.-Петербургского комитета не дозволять

помещать в газетах и журналах никаких объявлений как о сочинениях Кулиша, Шевченки и

Костомарова, так и вообще о книгах, воспрещаемых по высочайшим повелениям. Определено:
принять к сведению, так как его превосходительство г. председатель комитета сообщил уже

о таковом предписании г. министра всем гг. цензорам особыми предложениями к точному

и непременному с их стороны наблюдению. М. Мусин-Пушкин, А. Крылов, А. Фрейганг, А.
Очкин, И. Ивановский ЦДІА СРСР (тепер РДІА), ф. 777, оп. 27, № 40, арк. 145-145 зв. Оригінал.

2.9.31 Розпорядження про вилучення творів. 7 липня 1847 р. (2008-09-11 18:00)

№ 279. 1847 р., липня 7. Розпорядження київського цивільного губернатора І. І. Фундуклея

земським ісправникам і городничим про вилучення «Кобзаря» Т. Г. Шевченка та творів інших

учасників Кирило-Мефодіївськог товариства

7 июля 1847

Г[осподам] земским исправникам и городничим,
кроме старшему полицмейстеру киевскому

Государь император высочайше повелеть соизволил: напечатанные сочинения: Шевченки

— «Кобзарь», Кулиша — «Повесть об украинском народе», «Украина» и «Михайло Чарнышенко»,
Костомарова — «Украинские баллады» и «Ветка» — запретить и изъять из продажи.
О таковом высочайшем повелении давая знать вам, предписываю тотчас распорядиться,
если означенные сочинения имеются в продаже у здешних книгопродавцов, отобрать их и

представить ко мне и иметь наблюдение, чтобы таковые не были впредь в народном обращении;
о последующем же мне донести.
При сем присовокупляю, что г. м[инистром] н[ародного] пр[освещения] предписано по цензурному
ведомству не дозволять впредь перепечатывать означенные сочинения новым изданием.

Гр[ажданский] губ[ернатор]

Исправникам: | Городничим:
Бердичевскому — 1550 | 1548
Васильковскому — 1551 | 1562
Звенигородско[му] — 1552 | 1563
Каневскому — 1553 | 1564
Киевскому — 1554 | 1466
Липовецкому — 1555 | 1565
Радомыслов[скому] — 1556 | 1566
Сквирскому — 1557 | 1567
Таращанск[му] — 1558 | 1568
Уманскому — 1559 | 1549
Черкасскому — 1560 | 1569
Чигиринско[му] — 1561 | 1570
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ДМШ, А-39, спр. 95/25795, арк. 2-2 зв. Відпуск.

№ 281. 1847 р., липня 8. Лист міністра внутрішніх справ Л. О. Перовського до начальника III
відділу О. Ф. Орлова з повідомленням про те, що ним зроблено циркулярне розпорядження

начальникам, губерній про заборону й вилучення творів Т. Г. Шевченка, П. О. Куліша й М. І.
Костомарова

Секретно

Милостивый государь граф Алексей Федорович.

Вследствие отношения вашего сиятельства от 27-го прошлого июня № 1106 имею честь

уведомить вас, милостивый государь, что, получив с своей стороны отзыв г. министра народного
просвещения о сделанном им только по цензурному ведомству распоряжении о недозволении

впредь перепечатывать новым изданием известных вашему сиятельству сочинений Шевченки,
Кулиша и Костомарова, я тогда же, именно 19-го прошлого июня, дал, в дополнение к сему,
циркулярное всем начальникам губерний предписание о повсеместном запрещении и изъятии из

продажи помянутых сочинений.
Примите уверение в совершенном моем почтении и преданности.

Л. Перовский

№ 506
8 июля 1847 г.
Его сиятельству графу А. Ф. Орлову

ЦДАЖР СРСР, ф. 109, 1 експ., оп. 5, № 81, ч. 1, арк. 226-226 зв. Оригінал.
На документі помітка чорнилом про одержання листа: «1580, 10 июля 1847».

2.9.32 З листа М. О. Максимовича до С. Й. Богородського. 13 липня 1847 р.
(2008-09-12 06:00)

В богоспасаемом граде обстоит все благополучно. Тарас пошел под каску, а молодежь будет

доканчивать курс в универс[итете] Каз[анском].

13 июля 1847 г.

[1]Т. Г. Шевченко в епістолярії відділу рукописів. — К., 1966. — С. 16.

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/epis.htm
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2.9.33 Лист про залишення речей Шевченка в III відділі. 15 липня 1847 р.
(2008-09-12 12:00)

№ 283. 1847 р., липня 15. Лист начальника III відділу О. Ф. Орлова до командира Окремого

оренбурзького корпусу В. О. Обручова про залишення ящика з фарбами й малюнками Т. Г.
Шевченка в III відділі і прохання повідомити про це Т. Г. Шевченка

В Стрельне

15 июля 1847 г.
№ 1194

Милостивый государь Владимир Афанасьевич!

Определенный рядовым в войска Отдельного оренбургского корпуса, бывший художник Тарас

Шевченко, перед отправлением его из С.-Петербурга, просил о возвращении ему ящика с красками
и рисунков, оставшихся в Киеве у гражданского губернатора.
По таковой просьбе я входил в сношение с кем следует, и ныне г. киевский военный губернатор

доставил ко мне упомянутые ящик и рисунки; но как предметы сии оказались совершенно

незначительными и не заслуживающими пересылки, то я приказал оставить оные при делах III
отделения собственной его императорского величества канцелярии.
Имея честь покорнейше просить ваше высокопревосходительство, не изволите ли приказать

объявить об этом рядовому Шевченке, долгом считаю удостоверить вас, милостивый государь, в
истинном моем почтении и преданности.

Граф Орлов

Его высокопр[евосходителст]ву В. А. Обручову.

ІЛ, ф. 1, № 406, спр. 201, арк. 6 — 6 зв. Оригінал.
На документі написи: «24 июля»: «По вход[ящему] секр[етному] журналу№ 36 получ[ено] 25 июля
1847 г.».

2.9.34 32. ЛИСТ ДО І. І. ФУНДУКЛЕЯ. 16 липня 1847. Орська фортеця
(2008-09-12 18:00)

Ваше превосходительство!
Оставленные вами у себя мои вещи прошу вас покорнейше велеть переслать мне, через почту, в
Оренбургскую губернию, в крепость Орскую, на имя Тараса Григорьева Шевченка или передайте

моему приятелю, сотруднику археографической комиссии Алексею Сенчилу для отправки ко мне.
В портфели между рисунками есть оригинальный рисунок известного французского живописца

Ватто. Ежели угодно будет вашему превосходительству приобресть его, то я охотно уступаю за

цену, какую вы назначите. Предложил бы вам виды Киева, но они не окончены, а во-вторых, хотя
неясно, они мне будут здесь напоминать наш прекрасный Киев.

Вашего превосходительства

покорнейший слуга

Т. Шевченко

Крепость Орская.
1847,
июля 16.
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Примітки

Подається за автографом (ІЛ, ф. 1, № 232
Вперше надруковано в журналі «Киевская старина» (1894. — № 2. — С. 321).
Вперше введено до зібрання творів у виданні: Шевченко Т. Повне зібр. творів: У 10 т. — К.,
1957. — Т. 6. — С. 38-39.

Фундуклей Іван Іванович (1804 — 1880) — київський цивільний губернатор 1839 — 1852).
Виявляючи інтерес до історії та археології, цікавився роботою Археографічної комісії, в якій

працював і Шевченко. Тоді ж відбулося їх знайомство. Відібрані в Шевченка під час арешту

рукописи, альбоми, малюнки, малярське приладдя були передані І. Фундуклею, який надіслав

рукописи й малюнки до III відділу в Петербург, а згодом — й інші речі (Тарас Шевченко.
Документи та матеріали до біографії. — С. 136). На час, коли Шевченко написав йому листа, І.
І. Фундуклей не міг виконати поетового прохання і на листа не відповів.
Сенчило-Стефановськи Олексій Фролович (1808 — 1866) — український художник, учитель

малювання Києво-Подільського дворянського училища. Був співробітником Тимчасової комісії

для розгляду давніх актів у Києві. У 1843 — 1846 рр. викладав малювання в інституті шляхетних
дівчат (див.: Захарченко М. М. История Киевского института благородних девиц. — Киев,
1889. — С. 36, 117). З Шевченком познайомився під час його першої подорожі в Україну 1843 р.
Допомагав поширювати «Живописную Украину», разом з Шевченком брав участь в археологічних

розкопках могили Переп’ятиха поблизу Фастова. Зустрічалися вони і під час третьої поїздки

поета Україною 1859 р. За свідченням М. М. Білозерського, у О. Сенчила-Стефановськоо було

близько двадцяти листів Шевченка (див.: Белозерский Н. Тарас Григорьевич Шевченко, по

воспоминаниям разных лиц // Киевская старина. — 1882. — № 10. — С. 70). Тепер вони не

відомі.
Ватто Антуан (1684 — 1721) — французький живописець і графік. Писав переважно жанрові

картини («Савояр», «Справжня веселість», «Скрутне становище» та ін.). За картину «Відплиття
на острів Цітеру» дістав звання академіка (1717). У Шевченка, очевидно, був не оригінал малюнка
Ватто, а офорт (див.: Чагодаев А. А. Антуан Ватто / Альбом. — М., 1963).
Предложил бы вам виды Киева... — Протягом 1843 — 1846 рр. Шевченко створив чимало

малюнків, на яких зображено краєвиди, історичні пам’ятки та архітектурні споруди Києва і його

околиць. Виконано їх аквареллю, сепією, олівцем. Серед них — акварель «Костьол у Києві»,
сепія «Церква всіх святих у Києво-Печерській лаврі», малюнок олівцем «Видубецький монастир у
Києві». Які малюнки мав на увазі Шевченко, не відомо.

№ 285. 1847 р., липня 16. Лист Т. Г. Шевченка київському цивільному губернатору І. І.
Фундуклею з проханням повернути йому малюнки і малярське приладдя, відібрані під час арешту

Рапорт командира батальйону

№ 284. 1847 р., липня 16. Рапорт командира 5-го лінійного батальйону Д. В. Мешкова

київському цивільному губернатору І. І. Фундуклею з проханням повернути Т. Г. Шевченку речі,
відібрані у нього під час арешту

Киевскому гражданскому губернатору, господину действительному
статскому советнику и кавалеру Фундуклею

Командующего Оренбургским линейным № 5-го батальоном
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Рапорт

Определенный по высочайшему повелению из художников С.-Петербургской академии рядовым

в командуемый мною батальон Тарас Шевченко по прибытии предъявил претензию, что при

отправлении его из г. Киева в С.-Петербург остались у вашего превосходительства собственные
его вещи, а именно: портфель с бумагами и рисунками, альбом, ящик с разными вещами, ящик
с бритвами и семь дюжин кистей.
Донося об этом вашему превосходительству, я имею честь почтительнейше просить, если

претензия рядового Шевченки справедлива, то не оставить выслать упомянутые вещи при

предписании вашем, на удовлетворение претендателя.

Капитан Мешков

Адъютант (подпоручик Растопчин

№ 2751
16 июля 1847 г.
Кр. Орская

ДМШ, А-38, спр. 107/25807, арк. 1. Оригінал.
На документі напис: «16700».

2.9.35 «Сонце заходить, гори чорніють...». Друга половина 1847 р. Орська фортеця
(2008-09-13 06:00)

кінець червня — грудень 1847 р., Орська фортеця

Сонце заходить, гори чорніють,
Пташечка тихне, поле німіє.
Радіють люде, що одпочинуть,
А я дивлюся... і серцем лину

В темний садочок на Україну.
Лину я, лину, думу гадаю,
І ніби серце одпочиває.
Чорніє поле, і гай, і гори,
На синє небо виходить зоря.
Ой зоре! зоре! — і сльози кануть.
Чи ти зійшла вже і на Украйні?
Чи очі карі тебе шукають

На небі синім? Чи забувають?
Коли забули, бодай заснули,
Про мою доленьку щоб і не чули.

{ [1]N. N. («Сонце заходить, гори чорніють...») }

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev204.htm

2.9.36 (2008-09-13 12:00)

[1]Кониський О. Я. Тарас Шевченко-Грушівський: Хроніка його життя [На першому засланню

(червень 1847 — жовтень 1850), стор. 5]
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Таке тяжке становище, в якому опинився Шевченко в Орську, можна б хоч трошки полегшити

якою-небудь розвагою, властивою людям більш-менш культурним, освіченим. Такою розвагою

могло б стати товариство, листи приятелів і до приятелів українців, нарешті, читання книжок.
Погляньмо, чи було у Шевченка хоч одно що з сього?
Не відомо мені, з яких фактів один з Тарасових біографів — Маслов, а за ним і професор М.
І. Стороженко 503 кажуть, що Шевченкові було в Орську ліпше, ніж можна було сподіватися.
«Офіцери поводилися з ним по-товариськи, а коли Шевченко і страждав морально, так головним

чином з туги за рідним краєм та з мордовливої свідомості свого безправ’я і, нарешті, через
заборону писати і малювати». Певна річ, що й того, про що каже д. Стороженко, досить на те,
щоб така людина, як Шевченко, жахливо мордовалася. Але ж вгорі ми бачили вже і ще побачимо,
як впливала на його муштра й казарма. А тепер річ поведемо про відносини до його офіцерів

з Орської залоги. В листі до княжни Рєпніної Шевченко писав 26 лютого р. 1848: «Офіцери,
спасибіг їм, приймають мене по-товариськи»; одначе се було таке товариство, що він мусив від

його втікати, бо в тому товаристві «гірш, ніж в казармі», додає поет в тому ж таки листі до

Рєпніної, «і сі люди — да простить їм Господь! — претендують ще на освіту — через те, що
декого з них прислано сюди з Росії. Боже мій! Невже і мені судилося таким же стати? Страшно».
Та й таке товариство треба було прихилити до себе горілкою. Шевченко уживає простих, але
відповідних заходів: купить було чимало горілки та закуски, покличе на полювання офіцерів, а
з ними і свого ротного командира, та й напоїть їх 504. Вельми плачливий приклад моральної

низини ми маємо в особі одного з тих офіцерів: приклад, взятий з урядової звістки. Поручник з

того самого 5-го батальйону — Бархвіц, не маючи з чим з’їздити з Орська в Оренбург, позичив у
Шевченка 68 руб; так як взяв, так і забув про позику. За два роки після позики Шевченко вдався

до свого начальства, щоб виправило з Бархвіца ту позику. На лихо, Шевченко, позичаючи Бархвіцу
гроші, не взяв з його документа, а Бархвіц з того покористувався і відповів начальству, що грошей
у Шевченка не позичав, та ще й прохав, щоб начальство «поступило с рядовим Шевченком по

всей строгости законов за ложное предъявление претензий»505. Про товариство між темними

жовнірами казарми — нема що й казати. Правда, були між ними теж заслані «господа дворяне»;
але годі було й думати про товаришування з ними! «Доки не закинули мене до Орської фортеці, —
каже Шевченко 506, — мені й на думку не приходило, що є на світі такі нащадки нашої православної
громади, як оці конфірмовані «господа дворяне». Перший поганець з оцього лиходійного кодла

вельми вразив мене своїм життям лиходійним, найпаче, коли я почув, що й він «нещасний»,
такий же, як і я, засланець, значить - товариш мій і по долі, і по кватері, себто по казармі.
Слово «безщасний» завжди викликало моє спочуття, доки я не почув його в Орську; тут воно

стало мені таким огидливим, що я й досі (1857) не спроможуся вернути йому колишнє значення

його. По приказу Обручова (начальник Оренбурзького війська) довелося мені сидіти в казематі

вкупі з таврованими варнаками, і там я запевнився, що слово «безщасний» більш личить отим

таврованим, ніж тим «господам дворянам». Коли в Орській фортеці Шевченко і зазнав дійсно

товариських відносин і розваги, дак єдине між засланими туди за справи політичні поляками. Де
з ким з них він небавом сприятелився і приятелював щиро довіку. 503 Киев[ская] стар[ина]. —
1888. — Кн. X. — С. 6. 504 Чалий, с. 66. 505 Киев[ская] стар[ина]. — 1891. — Кн. II. — С 335.
506 Кобзарь. — Т. 3. Записки Шевченка... — С. 26 — 28 [([2]Запис від 25 і [3]26 черв. 1857 р.)].
Коментар «Доки не закинули мене до Орської фортеці...» — Запис від [4]25 червня в щоденнику.
[5]Попередня [6]Наступна

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/4899.html

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/35467.html

3. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/35943.html

4. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/35467.html

5. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/298520.html

6. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/300561.html
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2.9.37 (2008-09-13 18:00)

[1]Кониський О. Я. Тарас Шевченко-Грушівський: Хроніка його життя [На першому засланню

(червень 1847 — жовтень 1850), стор. 6]

Читати у Шевченка, опріч Біблії, спершу нічогісінько не було; тим паче малювання було б йому

великою і корисною розвагою; так малювати йому цар заборонив, і заборона тяжко нудила,
мордовала його. «Скільки б можна було зробити малюнків з киргизів, коли б не було заборонено
мені малювати! — писав поет-художник до Рєпніної 24 жовтня 1847 р. — Дивитися і не сміти

малювати, се така мука, яку зрозуміє тільки сущий художник». Не маючи права малювати,
художник бажав хоч трохи задовольнити потребу своєї душі, дивлячись на малюнки. Коли його

арештовано у Києві, дак одібрали в його цілий портфель малюнків його з краєвидів рідної України
й інших. Портфель той забрав київський губернатор Фундуклій. Прибувши до Орська і гадаючи, що
Фундуклій лишив портфель у себе, Шевченко ще 20 червня прохав своє начальство, а потім вдався

до Фундуклія листом 16 липня р. 1847, щоб переслали до його портфель і інші речі, які одібрано у
його: «В портфелі тому є оригінальний малюнок відомого французького художника Ватто. Коли
бажаєте, — писав Тарас до Фундуклія, — придбати собі той малюнок, дак я охоче його продам вам

за ціну, яку самі положите Я уступив би вам і види з київських краєвидів, але ж раз, що вони ще не
викінчені, а вдруге, — вони нагадуватимуть мені тут наш Київ прекрасний» 507. Фундуклій на те

не відповів нічого, і от через що: коли Шевченко, ще як був у Петербурзі в арешті, довідався, куди
його засилають, прохав від шефа жандармів графа Орлова забрати у Фундуклія скриньку з красками
і портфель з малюнками і вернути їх йому, Шевченкові. Орлов казав Фундуклієві переслати ті

речі до III отд[еления], і коли останнє розгляділо ті краски і малюнки, Орлов 15 липня р. 1847
написав в Оренбург оповістити Шевченка, що ті речі не варті того, аби їх і пересилати, тим то

він, Орлов, звелів лишити їх в III отд[елении]» 508. Таким чином, мабуть, навіки загинули усі оті

малюнки Шевченкові й оригінальний малюнок Ватто! Звісно — годі було «рядовому Шевченку»
змагатися проти компетенції таких «знавців» в живописі, як Орлов і Дубельт! Але ж на серці

художника, певна річ, вельми защеміло, коли він довідався, що художницьку працю його і Ватто

«художники III отделения» призначили мишві на снідання! Кожна хоч трохи освічена і розвинена

людина відає велику вагу листування з кревними і з приятелями. Листи з рідного краю, рідною
мовою, прислані на чужину, мають невимовно велику, могутню вагу; вони не тільки наливають у
серце утіхи й радощів; вони животворно бадьорять і підносять дух; вони стають певними ліками

на нудьгу й сум, вони переносять дух в рідну країну; читаючи їх, якось забуваєш хоч на хвилину,
що ти на чужині; тобі здається, що в ту хвилину ти і сам там, звідкіль лист прийшов і ведеш

розмову з тим, хто прислав листа. Так дивився на листовання і Шевченко; про се свідчать нам

усі його листи, найпаче до Лизогуба, Рєпніної, до Козачковського, до Бодянського і ін. Те ж саме

бачимо і в творах його, писаних на засланні, наприклад: Хіба самому написать Таки посланіе до

себе, Да все дочиста розказать, Усе, що треба і не треба? А то не діждешся його, Того посланія
святого, Святої правди ні від кого... Або друге: І знов мені не принесла Нічого почта з України...
Розповівши про колишні братання і т. ін. і сумуючи, що нема листів від колишніх приятелів, поет
каже: Вони [приятелі] з холери повмирали, А то б хоч клаптик переслали Того паперу... Ой із

журби та із жалю, Щоб не бачить, як читають Листи тії, — погуляю... 509 507 Киев[ская] стар[ина].
— 1894. — Кн. II. — С. 321. 508 Истор[ический] вестн[ик] 1886. Кн. І. — С. 159; [Тарас Шевченко:
Документи та матеріали до біографії. — С. 143, 146, 152, 153]. 509 Кобзар. — 1876. — Т. І —
С. 232 і 248. Коментар «Хіба самому написать...», «І знов мені не привезла...» — заглавні рядки

поезій 1848 та 1849 рр.: «Вони з холери повмирали...» — рядки з поезії «Хіба самому написать...».
[2]Попередня [3]Наступна

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/4899.html

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/300291.html

3. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/300826.html
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2.9.38 (2008-09-14 06:00)

[1]Кониський О. Я. Тарас Шевченко-Грушівський: Хроніка його життя [На першому засланню

(червень 1847 — жовтень 1850), стор. 7]

Отже, великої утіхи листовання поет наш не мав на засланні, трохи що не до самого кінця року

1847. Він вельми нарікав на се: «Було на собаку кинь, то влучиш у друга, — читаємо в листі

його до Андрія Лизогуба, — а як пришлось ло скруту, так святий їх знає, де вони поділися! Чи
не вимерли, крий Боже! Ні, здраствують, та тільки відцуралися свого друга безталанного! Бог їм
звидить! Якби вони знали, що єдине слово ласкаве тепер для мене паче всякої радості! Так що ж

— не догадливі!»
Одначе таке нарікання не про всіх приятелів Шевченкових було правдивим. Ледві хто з них і

відав, куди саме доля закинула поета і куди адресовати листи до його. А скоро в кінці жовтня

він обізвався і подав свою адресу до Рєпніної й Лизогуба, дак вони не гаючись відповіли йому.
Мені не відомо жодного листа, писаного Шевченком після лютого р. 1847 аж до жовтня того

року, опріч наведеного вгорі листа його до Фундуклія. Але може бути, що він і писав, і легко,
можливо, що були і такі «щирі приятелі», що, одержавши листи від «рядового», та ще засланого
в далеку фортецю, не тільки не відважувалися відповідати, але з переляку палили швидше листи

засланця. Нічого в сьому разі-дуже чудного і не відповідного звичаям нашого заляканого духу і

приголомшеного життя я не бачив би.
Запевне відомо досі тільки те, що з Орська Шевченко вислав листи до дійсне щирих своїх приятелів

— до Лизогуба і до Рєпніної 22 і 24 жовтня р. 1847, і знати, що вони не загаялися відповідати.
В листі 11 грудня Тарас дякує Лизогубові за відповідь і пише: «Я з самої весни не чув рідного

щирого слова. Я писав туди (на Україну) декому, а вам першим Бог велів розважити мою тяжку

тугу в пустиш... Бодай і ворогові мойому лютому не довелося так каратися, як я тепер караюся!
Ви питаєте: чи не покинув я малювання? Радий би я його покинути, так не можна, і страшно
мучуся, бо мені заборонено писати і рисовати. А ночі, ночі! Господи! які страшні та довгі,
та ще й у казармі! Добрий мій друже! голубе сизий! пришліть ящичок (скриньку) ваш, де є

вся справа (малярська), альбом чистий і хоч один пензель Шаріона: хоч інколи подивлюся, то
всетаки легше стане» 510. В першому листі до княжни Рєпніної, писаному з Орська 24 жовтня р.
1847 511, горопашний страдальник каже: «Я тепер чеврію в киргизькому степу, в убогій Орській

фортеці. Ви зареготали б, коли б тепер мене побачили. Виобразіть собі вайловатого солдата,
гармизу розпатланого, неголеного, з величезними вусами. Ото і буду я. Сміх, а сльози котяться.
Що діяти! Мабуть, я мало притерпів на своїм віку, і колишні мої страждання, як прирівняти

їх до теперішніх, дак то були сльози дитини. Гірко! невимовно гірко. А до всього того мені

заборонено малювати і писати, опріч листів. А тут-таки сила нового. Киргизи такі мальовничі,
такі оригінальні і простосерді, самі просяться під олівець, і я божеволію, дивлячись на них. Які
прекрасні голови і раз у раз поважність без найменших гордощів. Дивитися і не сміти змалювати!
Се такі муки, які зрозуміє тільки сущий художник! От вже більш півроку я нічого не відаю про наше

письменство. Перешліть до мене твори Гоголя — «Письма к друзьям» — і «Чтения Московского

Археологического Общества», що видає Бодянський». Княжна не загаялася відповідати. Лист її

дише теплим та щирим спочуттям і вболіванням до свого друга безталанного. Княжна, знати,
і сама боліє душею, що не спроможна реально запомогти поетові, і радить йому — боротися з

тяжкою долею 512. 510 Чалий, с. 68. 511 Киев[ская] ст[арина]. — 1893. — Кн. II. — С. 262.
512Киев[ская] ст[арина]. — 1898. — Кн. III. — С. 424. Коментар «Було на собаку кинь...» —
З листа Шевченка до А. І. Лизогуба від 1 лютого 1848 р. з Орської кріпості. Мені не відомо

жодного листа, писаного Шевченком після лютого р. 1847 до жовтня того року, опріч ... листа

... до Фундуклія. — Не відомо й досі. Княжна не загаялася відповідати. — Йдеться ара лист В.
Рєпніної до Шевченка від 13 січня 1848 р. з Яготина (Листи до Т. Г. Шевченка, 1962. — С. 64 —
66). [2]Попередня [3]Наступна

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/4899.html

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/300561.html
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3. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/301183.html

2.9.39 (2008-09-14 12:00)

[1]Кониський О. Я. Тарас Шевченко-Грушівський: Хроніка його життя [На першому засланню

(червень 1847 — жовтень 1850), стор. 8]

Таким чином, бачимо, що Шевченка, з одного боку, гризла нудьга і скорботи, а з другого —
геть чисто нічим і ні з ким було розважити йому тугу. Куди б він не повернувся, до чого не взявся,
замість розваги зазнавав ще більшої туги. Далека чужина, смердяча казарма, барабан, муштри,
темне і п’яне товариство, сварка, лайка, бійка... Без краю голий степ, киргизи, спокуса писати

й малювати — і заборона чинити те і друге! Яких ще гірших обставин пекельних можна було

примірковати задля поета-художника!
Є ще одна річ, що під таку тяжку годину стає іноді розвагою: се щоденні записки, куди й Тарасові
можна б було виливати хоч одну краплю гіркої трути з течії щоденного життя жовніра-засланця.
Виливаючи в ті записки болі отруєної душі, — поет-художник був би лишив нам найкоштовніший

матеріал життєписний. Чи захожувався біля сієї розваги Шевченко? Питання цікаве, важне і

занадто темне. З листа його до Рєпніної 513, писаного 27 лютого р. 1848, знати, що він начебто й
брався за щоденні записки. «З того дня, як прибув я до Орської фортеці, — пише він, — я пишу

свій дневник. Я думаю переслати до Вас хоч одну сторінку з його. Але ж таке одноманітне, сумне,
що я сам злякався і спалив свої записки на свічці. Не гаразд я зробив: потім жаль мені стало моїх

записок, наче нені своєї дитини, хоч би та дитина і каліка була». Десять років після сього, коли
Шевченко запевне вже знав, що цар звелів визволити його з заслання, він дійсно взявся з нудьги

писати свої щоденні записки і там на першій стороні [2](12 червня р. 1857) написав: «Записки мої
годилося б мені розпочати з того часу, коли мене висвячено в новий сан, себто з року 1847. Досі був
би вельми здоровий і вельми нудний зшиток. Згадуючи про ті минулі сумні десять років, я вельми
радію, що тоді не прийшла до мене думка завести зшиток на записки. І про що б я записував

туди? Воно правда, що впродовж отих десяти років я дурно бачив те, що не всякому доведеться
побачити. Але як я дивився на все те? Так, як з острожного вікна через грати дивиться узник на

веселий поїзд весільний. Самі споминки про те минуле, що бачив я за десять отих років, кидають
мене в жар! А що ж би було, якби я списав оту темрявну декорацію і розповів про тих грубіянських

лицедіїв, з якими судилося мені справляти монотонну драму десятилітню?» Таким чином, з одних
тих самих уст маємо дві діаметрально супротилежні звістки, написані тією ж самою рукою. Яку ж
з них треба прийняти за певну? Чи року 1847 Шевченко, перебуваючи в Орську, писав чи не писав
свій «дневник»? Коло сього питання спинявся і професор М. І. Стороженко 514 і став на тому,
«що трудно йняти віри, щоби поет в сьому разі зовсім забув про свої перші записки щоденні, щоб
пам’ять не нагадала йому такого значного вчинку з його скорботного життя. Можна гадати, що він
свідомо потаїв правду, бажаючи не підводити своїх добрих начальників; бо їм запевне дісталось би,
коли б дійшла звістка, що у Шевченка, наперекір забороні, була спроможність що-небудь творити
(«сочинять»)». Гадки і виводи проф. Стороженка мене не вдовольняють; жодним чином не можна

мені з ними згодитися, бо маємо факти, що супротилежно стоять проти них. Перш за всеШевченко

був людина правдива, і найменшого приводу не було йому «таїти правду» в записках р. 1857 і таїти
її перед самим собою. Стерегтися йому, як гадає д. Стороженко, зовсім нічого було: він в червні
р. 1857 був визволений вже de jure, а de facto 515, дякуючи новопетровському комендантові І.
О. Ускову, перебував за такими обставинами, що годі було сподіватися йому ревізії паперів в

його, а коли б така й сталася, дак він зовсім був забезпечений, що записки його в руки ревізорів

не попадуть. Доказом сього, опріч фактів, про які буде ще річ, стає нам зміст записок. Ганебні

вирази в тих записках про своє начальство, про Перовського, Обручова, Орлова і навіть про царя
Миколу свідчать, що Шевченко не вважав на обережність і зовсім не турбувався бажанням, щоб
не підвести свого начальства. Та й не можна було йому й під вести? він добре тямив, що коли

б навіть записки його р. 1857 і попались в небажані руки, дак згадка в них про записки р. 1847
ніяким чином не могла ні на зерно нашкодити нікому: раз, через те, що з того часу минуло вже

1496

http://community.livejournal.com/ua_kobzar/301183.html


10 літ: земля прийняла старого царя, а новий дав амністію Шевченкові; а вдруге, що зрушення

заборони писати і він, і начальство, яке було біля його р. 1847, — давно вже спокутовали. Та на
заборону писати Шевченко на першому засланні не дуже й уважав, як се небавом побачимо, за що
й заплатив вельми дорого. Одначе ж з того, що думки й виводи д. Стороженка не оправдані, саме
питання не перемінилося і стоїть, як і стояло. Знаємо, що дійсно пам’ять у Шевченка була добра і

зрадити йому в такому значному факті вона не могла Чи вже то не була правда, коли Тарас писав
до Рєпніної, що писав записки і спалив їх? Записки щоденні — за сім місяців нового життя, за
новими обставинами в чужині — повинні бути великим, грубим зшитком; бо записувати було про
що. Значить, і спалити їх серед ночі в казармі на свічці діло не легке. Палячи, не можна було не
надиміти в казармі так, що дим шибонув би в ніс сонним жовнірам, розбудив би їх, і вони, певна
річ, наробили б галасу, Тарас не минув би кари. Але ж не можна гадати й того, щоб Шевченко в

листі до Рєпніної писав неправду. Таким чином, питання зістається без певної відповіді; а на мою
гадку, було так: Шевченко не писав записок чи дневника р. 1847, а робив собі тільки коротенькі

замітки і написав їх такий маленький зшиточок, що його легко було «спалити на свічці» і ще легше
забути про його. 513 Киев[ская] стар[ина]. — 1893. — Кн. II. — С. 262. 514 Киев[ская] стар[ина].
— 1888. — Кн. X — С. 10. 515 Юридично, а фактично (латин.). — Ред. [3]Попередня [4]Наступна

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/4899.html

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/29939.html

3. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/300826.html

4. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/303308.html

2.9.40 Із справи М. І. Савича. 18 липня 1847 р. (2008-09-15 06:00)

[1847 р.]. — ЗАПИСКА M. І. САВИЧА ПРО ЕМАНСИПАЦІЮ ЖІНОК, А ТАКОЖ ЗЛИТТЯ

ФІЛОСОФІЙ ТА РЕЛІГІЙ

Освобождение женщины

Если женщины хотят возвыситься до положения и прав мужчин, они должны также возвыситься

до той же степени чувствований и идей.
Красота же иначе не может возвеличить своей власти, как через союз свой с мыслию.
Но эта будущность судеб женщин не может быть отделена от состояния морального мира. Это

задача новейшей философии. Без разрешения ее нет и не будет ни политики, ни религии, ни
искусства.
Я думаю, что мужчина еще слишком слаб для освобождения женщины. В нашем теперешнем

положении женщина освобожденная или все равно ставшая на одну высоту с мужчиной будет ему

не по силам. Где равенство, там совершенство, а до сих пор у нас его нет. Может быть, это одна
из главных причин упрямства в принятии новых идей Запада, и перепоны [?] у всех на уме, хотя
про них никто не говорит.

Математическая формула жизни настоящей религии

Треугольник и четырехугольник

Единство и множество

Бог и бог в правлении

Человек и человечество

Настоящей религии не будет до тех пор, пока не будет общей образованности на всех точках

земного шара. Мы все более или менее приближаемся в понятиях о религии к истине, но самая
истина вытечет из соединения и уравнения всех возможных религий и философий, вместе слитых,
не в формах своих, но в духе.
Я предвижу два фаза, какие пройдет человечество на пути к истине: это соединение идей Востока
и Запада. Мы вступаем уже в этот фаз.
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Ч. X, арк. 37. Автограф

1847 р. липня 18.— ДОПОВІДЬ О. Ф. ОРЛОВА МИКОЛІ I ПРО ДОСТАВКУ М. I.
САВИЧА В III ВІДДІЛ ТА ПРО ЙОГО ПОЛІТИЧНІ ПОГЛЯДИ

О поручике Савиче

Отставной поручик Савич, прикосновенный к Украйно-славянскому делу, возвратился из-за
границы, и кронштадтский военный губернатор, препровождая его со всеми бумагами в III
отделение С. е. и. в. канцелярии, с тем вместе доставил запечатанный пакет на высочайшее

имя от нашего генерального консула в г. Любеке Шлецера.
При объяснениях с Савичем замечено, что он весьма тихого и робкого характера и показывает

чрезвычайную неповоротливость ума. На предложенные ему словесные вопросы он отвечал,
что никогда не дозволял себе тех революционных разговоров, которые ему приписывают, кроме
того только, что действительно говорил о китаизме в России, но без всякого дурного намерения;
что он вовсе не знал об Украйно-славянском обществе; был знаком с Гулаком, Костомаровым
и Навроцким непродолжительное время и видался с ними не более двух раз; что в Касселе

он покушался на самоубийство (пустив из обеих рук кровь в ванне), потому что со времени

объявления ему высочайшего повеления возвратиться в Россию он находилсяв ужасе и как бы [в]
беспамятстве. После этого Савичу предложенные письменные вопросы, на которые он изъявил

готовность отвечать с совершенной искренностию. В бумагах Савича не было ничего особенно

важного.
Всеподданейше докладывая о сем Вашему императорскому величеству, обязываюсь представить
при сем запечатанный пакет генерального консула Шлецера.

Подписал генерал-адъютант гр. Орлов
Скрепил генерал-лейтенант Дубельт

Верно: г[енерал]-л[ейтенант] Дубельт

18 июля 1847 г.

Помітка: На подлинном рукою г-на генерал-адъютанта гр. Орлова написано карандашом:
«По письму ты увидишь, что характер не опасный, государь сказал с улыбкой, но очень

милостиво: «Представить обыкновенным докладом по снятии допроса».
Верно: г[енерал]-л[ейтенант] Дубельт

Ч. X, арк. 40, 41. Відпуск.

Кирило-Мефодіївське товариство. — К., 1990. — Т. 3. — С. 76-77.

2.9.41 Листування про речі Шевченка (2008-09-15 12:00)

1847 p. липня 26. — ВІДНОШЕННЯ КИЇВСЬКОГО ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРА Д. Г.
БІБІКОВА ДО О. Ф. ОРЛОВА З ПОВІДОМЛЕННЯМ ПРО ВІДІСЛАННЯ РЕЧЕЙ І ПАПЕРІВ

Т. Г. ШЕВЧЕНКА ТА О. М. ПЕТРОВА

Его сия[тельст]ву гр. А. Ф. Орлову
26 июля 1847 г., № 6317, Киев
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Милостивый государь гр. Алексей Федорович!

Вследствие отношения вашего сиятельства от 14 июня № 1008 имею честь препроводить

при сем, при особом реестре книги и скрипку, принадлежащие губернскому секретарю Петрову.
Все же книги и вещи, которые находились в квартире его, в доме полковника Багговута, отосланы
им, как он объявил, с родным братом Петрова к матери его в Добрянку.
При сем долгом поставляю препроводить к вашему сиятельству, в особом тюке, несколько вещей
и бумаг, принадлежавших бывшему художнику Шевченке.
Покорнейше прошу принять уверение в совершенном моем почтении и истинной преданности.

Дмитрий Бибиков

Помітка про одержання: 12 августа 1847

Ч. VI, арк. 80. Оригінал.

За вид.:Кирило-Мефодіївське товариство: У 3 т. — К.: Наук. думка, 1990. — Т. 2. — С.
336.

№ 286. 1847 р., липня 29. Лист виконуючого обов’язки командуючого Окремим оренбурзьким

корпусом О. О. Толмачова командуючому 23-ю піхотною дивізією з проханням повідомити

Т. Г. Шевченка про те, що його скринька з фарбами і малюнки, що перебували у київського

цивільного губернатора І. І. Фундуклея, залишені при справах III відділу

№ 32
29 июля 1847 г.

Господину командующему 23-й пехотной дивизиею

Определенный в Оренбургский линейный № 5-й батальон рядовым, бывший художник Тарас

Шевченке пред отправлением его из С.-Петербурга» просил о возвращении ему ящика с

красками и рисунков, оставшихся в Киеве у гражданского губернатора, по каковой просьбе шеф

корпуса жандармов входил в сношение с кем следует, и ныне Киевский военный губернатор

доставил к нему упомянутые ящик и рисунки; но как предметы эти оказались совершенно

незначительными и не заслуживающими пересылки, то приказано оставить оные при делах 3-го
отделения собственной его императорского величества канцелярии. Генерал-адъютант граф

Орлов, уведомляя об этом г-на корпусного командира, просит приказать объявить рядовому

Шевченко упомянутое распоряжение по предмету оставления в С.-Петербурге принадлежащих

ему ящика и рисунков.
О чем имею честь сообщить вашему высокопревосходительству к надлежащему исполнению.

Подписал: генерал-лейтенант Толмачев

ІЛ, ф. 1, № 406, спр. 201, арк. 7-7 зв. Копія.
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№ 287. 1847 р., [серпня 12]. Довідка III відділу про папери і речі Т. Г. Шевченка,
відібрані при арешті і надіслані київським, подільським і волинським генерал-губернатором Д.
Г. Бібіковим 1 Киевский воен[ный] губернатор доставил несколько бумаг и вещей, принадлежащих
бывшему художнику (ныне рядовой) Шевченке. Бумаги: 1-я. Отношение правления Харьковского
университета о присылке в университет двух экземпляров картин под названием «Живописная

Украйна», которые, как видно, предполагал издать Шевченко. 2-я. Несколько листков, на коих
описаны церкви, евангелия, кресты и другие священные предметы в Малороссии. Это описание

Шевченко составлял, вероятно, для того же издания «Живописной Украйны». 3-е. Несколько

подлинных древних бумаг, большею частию начала XVIII века. Здесь есть выписки о крепостных
людях и землях разных владельцев, просьбы и другие акты. Вероятно, Шевченко хранил эти

бумаги как редкости или образцы древней письменности. Вообще в означенных бумагах нет

ничего ни законопротивного, ни важного. Вещи: 1-е. Небольшие табакерка и чарочка. 2-е. Два

пистолета и третий изломанный. 3-е. Бритвы, перочинный и столовый ножи. 4-е. Соковые

краски. 5-е. Карандаши и рисовальные кисти. 6-е. Старые портфель, папки, кошелек, тесемки
и другие мелочи, кои можно назвать хламом. Справка Прежде присланные из Киева рисунки и

краски Шевченки, по незначительности их, оставлены при делах 3-го отделения. Примечание.
Генерал-адъют[ант] Бибиков прислал еще книги и скрипку, принадлежащие губерн[скому]
секр[етарю] Петрову. Вещи эти выданы Петрову под его расписку. ДМШ, А-52, спр. 81, ч. 6,
арк. 83 — 84. Оригінал. На документі резолюція: «Оставить здесь». 1 Визначено за датою

одержання III відділом згаданих речей. Опубл.: Новицький М. Шевченко в процесі 1847 р.
і його папери // Україна. — 1925. — Кн. 1-2. С. 98 — 99. За вид.:Кирило-Мефодіївське

товариство: У 3 т. — К.: Наук. думка, 1990. — Т. 2. — С. 337. № 288. 1847 р., серпня 13.
Лист київського цивільного губернатора 1. І. Фундуклея київському, подільському і волинському
генерал-губернатору Д. Г. Бібікову з приводу листа командира 5-го лінійного батальйону

Д. В. Мешкова про повернення речей Т. Г. Шевченка 13 августа 1847 № 1807 Секретно

Господину Киевскому военному, подольскому и волынскому генерал-губернатору Командир

Оренбургского линейного № 5 батальона доносит мне, что определенный по высочайшему

повелению из художников рядовой Тарас Шевченко просит о возвращении ему оставшихся в г.
Киеве собственных его вещей, а именно: портфель с бумагами и рисунками, альбом, ящик с

разными вещами, ящик с бритвами и семь дюжин кистей. Так как все вещи, принадлежащие
Шевченку, представлены вашему высокопревосходитель ству, то об означенном ходатайстве

командира Оренбургского линейного батальона имею честь представить на благоусмотрение

ваше. Гражданский губернатор Фундуклей ДМШ, А-59, спр. 313, ч. 2, арк. 402 — 402 зв. Оригінал.
На документі написи: «14 августа»; «14 августа № 6802» та помітка рукою Бібікова: «Разве не

отослали». № 289. 1847 р., серпня 14. Повідомлення київського, подільського і волинського

генерал-губернатора Д. Г. Бібікова київському цивільному губернатору І. І. Фундуклею про

те, що речі Т. Г. Шевченка відіслані у III відділ Секретно Господину Киевскому гражданскому

губернатору Вследствие отношения вашего превосходительства от 13 августа № 1807 имею честь

уведомить, что вещи, принадлежащие рядовому Оренбургского батальона Тарасу Шевченко,
отправлены в III отделение собственной его императорского величества канцелярии 1. Генерал-
губернатор Бибиков ДМШ, А-38, спр. № 107/25807, арк. 3. Оригінал. 1Аналогічний лист за №
1842 від 19 серпня 1847 року надіслано Фундуклеем командирові 5-го Оренбурзького лінійного

батальйону Мешкову. В канцелярії батальйону він зареєстрований 7 вересня 1847 р. (ІЛ, ф. 1, №
387, арк. 1. Оригінал). * * * Вещи: 1-е. Небольшие табакерка и чарочка. 2-е. Два пистолета

и третий изломанный. 3-е. Бритвы, перочинный и столовый ножи. 4-е. Соковые краски. 5-е.
Карандаши и рисовальные кисти. 6-е. Старые портфель, папки, кошелек, тесемки и другие

мелочи, кои можно назвать хламом.
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2.9.42 Запис про невидачу Шевченкові заробітної плати. 20 серпня 1847 р.
(2008-09-15 18:00)

№ 290. 1847 р., серпня 20. Запис у журналі Київської Археографічної комісії про невидачу

Шевченкові заробітної плати за січень — лютий 1847 р.

Так как художник Шевченко уволен от звания сотрудника Комиссии и в настоящем году он

не имел никаких по Комиссии занятий и не находится на лицо, то выведенное в расход жалованье
его за январь и февраль месяцы, всего двадцать пять рублей сер., не выдавать ему, а записать в
приход по книге, о чем и предписать казначею.

Киевская старина, 1894, февр., с. 244.

Див. також: [1]М. Лєсков. Офіційне буфонство.

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/321129.html

2.9.43 Рапорт київського старшого поліцмейстера про вилучення творів. 22 серпня
1847 р. (2008-09-16 06:00)

№ 291. 1847 р., серпня 22. Рапорт київського старшого поліцмейстера І. М. Голяткіна

київському цивільному губернатору І. І. Фундуклею про вилучення «Кобзаря» Т. Г. Шевченка

та творів інших учасників Кирило-Мефодіївськог товариства з запитом, чи підлягають забороні

твори названих осіб, що друкувалися в періодичних виданнях

Секретно

Господину киевскому гражданскому губернатору и кавалеру

Киевского старшего полицеймейстера

Рапорт

Вследствие предписания вашего превосходительства от 3 минувшего июля за № 1496.
Отобранные из лавки Гликсберга сочинения Кулиша под названием «Михайло Чарнышенко»,
или «Малороссия», в трех частях, и от содержателя кабинета чтения капитана Должикова

пять книг под названием «Михайло Чарнышенко», «Украина» и «Кобзарь» при сем к вашему

превосходительству почтительнейше представляю и имею честь донести, что капитан Должиков

в поданом от себя отзыве испрашивает разрешения в том, что подлежат ли также запрещению

прочие сочинения Шевченка, как-то: [1]«Гамалия», [2]«Тризна» и [3]«Гайдамаки», принадлежащие
к одному роду о вышеупомянутыми названиями, равномерно и другие многие из сочинений

Костомарова, Кулиша и Шевченка, разбросанные в периодических изданиях и малороссийских

сборниках, например: «Молодык», «Ластовка» и других.
Обстоятельство это представляя в благоусмотрение вашего превосходительства, осмеливаюсь
всепокорнейше просить не оставить меня предписанием, подлежат ли также запрещению и

поименованные капитаном Должиковым сочинения Костомарова, Кулиша и Шевченка.

Старший полицмейстер Голяткин

№ 464
Августа 22 дня 1847 года

ДМШ, А-39, спр. 95/25795, арк. 6 — 5 зв. Оригінал.

1501

http://community.livejournal.com/ua_kobzar/321129.html


На документі напис: «30 августа».

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev122.htm

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev123.htm

3. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev117.htm

2.9.44 Рапорт канівського городничого про відсутність творів у продажу. 30 серпня
1847 р. (2008-09-16 12:00)

№ 292. 1847 р., серпня 30. Рапорт канівського городничого І. Д. Францишкевича-Яновсього
київському цивільному губернатору І. І. Фундуклею про те, що у Каневі немає в продажу творів

Т. Г. Шевченка та інших учасників Кирило-Мефодіївськог товариства

Секретно

Его превосходительству господину киевскому гражданскому губернатору

и кавалеру каневского городничего

Рапорт

На предписание вашего превосходительства от 7 июля сего года за № 1564-м честь имею

донести, что как в городе Каневе книгопродавцов вовсе не находится, то и сочинений

напечатанных: Шевченки «Кобзарь», Кулиша «Повесть об украинском народе», «Украина» и

«Михайло Чарнышенко», Костомарова «Украинские баллады», «Ветка» — ни у кого не имеется.

Городничий Францишкевич-Яновски

ДМШ, А-39, спр. 95/25795, арк. 14. Оригінал.
На документі напис: «С донесением о ненахождении в городе книгопродавцов и неимении

воспрещенных сочинений Шевченки, Кулиша по канцелярии стол 5-й. 30 августа 1847 года, №
47-й».

2.9.45 Із спогадів М. Лазаревського (2008-09-16 18:00)

* *

В Орской Ш. скоро познакомился с сосланными туда поляками, и один из них, Фишер 1, бывший
учителем детей Исаева, сошелся ближе других с Ш. Чрез него Ш. был принят в доме Исаева и

получил позволение жить в наемной квартире. Чрез месяц после приезда Ш. я был в Орской и

провел несколько дней с ним. Жизнь его, при участии Исаева, была довольно сносная; он большею
частию время проводил или в чтении книг или в разговорах с поляками. Из воспоминаний М.
М. Лазаревского о Т. Г. Шевченке, «Русский архив», 1899, кн. 4, стор. 644. [Див. [1]переклад] 1

Фішер Отто — польський політичний засланець, разом з Шевченком перебував в Орській кріпості

і брав з ним участь в Каратауській експедиції.

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/spog43.htm

2.9.46 Запит Фундуклея про вилучення творів. 10 вересня 1847 р. (2008-09-17 06:00)

№ 293. 1847 р., вересня 10. Запит київського цивільного губернатора 1. І. Фундуклея київському,
подільському і волинському генерал-губернатору Д. Г. Бібікову з приводу вилучення творів Т. Г.

1502

http://litopys.org.ua/shevchenko/shev122.htm
http://litopys.org.ua/shevchenko/shev123.htm
http://litopys.org.ua/shevchenko/shev117.htm
http://litopys.org.ua/shevchenko/spog43.htm


Шевченка, П. О. Куліша та М. І. Костомарова

Секретно

10 сентября 1847
№ 2017

Господину киевскому воєнному, подольскому
и волынскому генерал-губернатору

В циркулярном предписании г. министра внутренних дел от 19 июня объявлено мне высочайшее

государя императора повеление, что напечатанные сочинения: Шевченки «Кобзарь», Кулиша

«Повесть об украинском народе», «Украина» и «Михайло Чарнышенко», Костомарова «Украинские
баллады» и «Ветка» — запретить и изъять из продажи.
Об исполнении таковой высочайшей воли дано мною знать городничим и исправникам.
Ныне звенигородский земский исправник представил мне книгу «Украина» — сочинение Кулиша,
которую он отобрал у эконома с. Шестеринец, дворянина Клементия Коциовского. Сему

последнему она дана для прочета местным священником Захарием Покосовским, получившим ее

от благочинного в м. Лысянке Симеона Ковальского, которому означенная книга пожертвована
от самого издателя, в знак особенного уважения.
Представляя при сем книгу «Украина», имею честь покорнейше просить почтить меня

уведомлением: следует ли книги, означенные в приведенном выше высочайшем повелении,
отбирать от частных лиц, которые приобрели таковые до воспоследования высочайшей воли, или
только запретить приобретение и продажу таковых.

Гражданский губернатор Фундуклей

ДМШ, А-59, спр. 313, ч. 2, арк. 416 — 417. Оригінал.
На документі написи: «12 сентября»; «16 сентября № 1740» та резолюція: «Отбирать, когда
попадутся, не делая разглашения».

2.9.47 (2008-09-17 12:00)

[1]Кониський О. Я. Тарас Шевченко-Грушівський: Хроніка його життя [На першому засланню

(червень 1847 — жовтень 1850), стор. 9]

III

Сума обставин життя жовніра, найпаче життя в казармі, в неволі, на чужині, не могла не вплинути
і на фізичне, і на психічне здоров’я Шевченка, Він занепав спершу на ревматизм, а восени

р. 1847 в фортеці між жовнірами прокинулася страшенна цинга,- не минула вона і Тараса 516.
Недуг ревматизму так розвивався, що начальство мусило дозволити Шевченкові на час недугу

перебратися з казарми на приватну кватиру — до якогось уральського козака. Здається, такому
дозволу сприяв новий командир роти. Нема звістки, чи довго хорував Шевченко і який саме час

він жив не в казармі; але не буде помилки гадати, що час сей був невеликий, не більш як місяць
517, і скоро поетові полегшало від ревматизму, начальство, не вважаючи на-цингу, перегнало його
знов у казарму. З листів до Рєпніної і до Лизогуба знати, що в кінці жовтня Тарас перебував в

казармі і про недуг нічого ще не писав; в листі до Лизогуба 11 грудня він вже каже: «До всього

лиха треба було ще й занедужати: восени мучив мене ревматизм, а тепер цинга; у мене її зроду не
було, а тепер така напала, що аж страшно». В листі до Василя Лазаревського Тарас 20 грудня р.
1848 між іншого писав: «...опріч всіх лих, що душу мою катують, Бог покарав мене ще й недугом
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тілесним. Занедужав я спершу ревматизмом— тяжкий недуг; та я все-таки потроху боровся з ним,
і лікар, спасибіг йому, потроху помагав, і я прозябав собі (чеврів) хоч у поганій, та вольній хатині;
также бачте, щоб я не змалював (бо малювати мені заказано) свого недугу (углем у комині), то
й положили за благо перевести мене знов в казарму до люльок, смороду і зику. Став я потроху
привикати, а тут спіткала мене цинга люта, і я тепер, мов Іов той на гноїщі, тільки мене ніхто

не провідає. Так мені тепер тяжко, так тяжко, що якби не надія хоч коли-небудь побачити свою

безталанну Україну, то благав би Господа о смерті. Так Дніпро крутоберегий І надія, брате! Не
дають мені в неволі О смерті благати. Іноді нудьга так мене за серце здавить, що (без сорома
казка) аж заплачу. Якби те все розказувати, що я терплю тепер, то й за тиждень не розказав би...
Попросіть Перовського, щоб він хоч з казарми мене визволив... Якби мені рисовати (малювати)
тільки можна було, то б я і не журився б собі в сірій шинелі, поки дійшов би до домовини...» 518

Ніщо ж як не малювання і спричинилося тому, що начальство, не вважаючи на цингу, перегнало
поета-художника знов до казарми. Перебуваючи на приватній кватирі, Шевченко не спроможен

був не малювати і «намалював (так писали до мене з Орська) якусь картину на вище начальство і
комусь її показав. А Орське начальство скоро довідалося про ту картину, одібрало її, знівечило, а
Шевченкові звеліло зараз же перебратися знов до казарми». Ось яка алегорія була намальована на
тій картині, як розповів М. Н. Бажанов 519: на малюнку стояло українське село з усіма аксесуарами
південної природи. На першому місці стояла старенька хатка, обгороджена високим частоколом.
Блакитне небо — іноді охмарене; з-за хмар інколи пробивається соняшне проміння і через щілини
високої горожі золотить хатку мальовничими узорами. Лицем до горожі, а спиною до хатки стоїть

міністр освіти (граф Уваров). У його в розставлених руках розгорнена солдатська шинеля сіра;
він наставляє її проти сонця, щоб затулити проміння, не дати йому світити на хату і таким робом

хату держати в темноті. 516 У Чалого - лист до Лизогуба, с 68 517 Оце коротке перебування не в

казармі сталось приводом якомусь Е-ву подати в «Самарской газете» звістку (передруковану в «
Зорі» 1894 р. [№ 8; — С. 189]), буцім Шевченко жив в Орську не в казармах, а окремо на кватирі
у козака. Е-в — ймовірно, Єпанешников, син В. Т. Єпанешникова, штабс-капітана, командира 3-ї
роти Оренбурзького лінійного батальйону. 518 Киев[ская] стар[ина]. — 1891. — Кн. II. — [С. 212
— 213]. 519 Русск[ие] вед[омости]. — 1895. — № 242. Коментар В листі до Василя Лазаревського

Тарас 20 грудня р. 1848 між іншого писав... — Йдеться насправді про лист Шевченка до Михайла

Лазаревського від 20 грудня 1847 р. [2]Попередня [3]Наступна

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/4899.html

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/301183.html

3. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/303374.html

2.9.48 (2008-09-17 18:00)

[1]Кониський О. Я. Тарас Шевченко-Грушівський: Хроніка його життя [На першому засланню

(червень 1847 — жовтень 1850), стор. 10]

Щодо психічного становища, то вже саме перебування 2 місяці в тюрмі, опити, нелюдсько-
сувора конфірмація і заслання жовніром в Азію — повинні були пригнобити Тарасів дух. В

Оренбурзі поклонники його земляки Сергій Левицький, Лазаревські, Александровський і інші своїм
сердешним привітанням трохи підбадьорили були поетову душу; але ж, коли він прибув до Орська,
де все було новим для його — і природа, і люди, і їх звичаї, і де він на власні очі побачив,
яку «широку тюрму-могилу» приготовили йому судді III отділенія, — він неминуче повинен був

підупасти і підупав духом.
Професор Стороженко з першого листа Шевченка до Рєпніної виводить, що Шевченко яко сущий

українець силкується вдарити лихом об землю і гумористично глянути на свою долю; але се йому
не вдається . Правда, в листі до Лазаревського 521 20 грудня р. 1847 Тарас признається, що він

«спершу сміливо глянув у вічі своєму лихові і думав, що то була сила волі, аж ні! то була гордість
сліпа. Я не розгледів дна тієї безодні, в яку упав. А тепер, як розгледів, дак душа моя убога

розсипалась, мов пилина перед лицем вітру. Не по-християнськи, брате мій! Знаю, — пише він
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далі, — а що ж діяти? Опріч того, що нема з ким щире слово промовити, опріч нудьги, що в

серце впилася, мов люта гадина, опріч всіх лих, що душу катують, Бог покарай мене ще й недугом
тілесним...» Те, щоШевченко називає в сьому листі «сліпою гордістю», була, властиво, натуральна
реакція великого духу правди й самосвідомості— проти самовласті та лиходійних вчинків над ним

Дубельта, Орлова й інших: почалася вона ще разом з арештом і стояла до приїзду в Орськ. Тим-то
бачимо, що коли везли арештованого Шевченка з Києва до Петербурга, коли він був в тюрмі і на
опитах, він був веселий і жартовав. Але ж Орськ хоч і не зламав його духу, бо суще великого духу не
можна зламати, - але причавив, приголомшив. Ще і в Орську якийсь час, мабуть, доки не занепав
на ревматизм, а ще гірш на цингу, — Тарас силкувався підтримувати реакцію свого духу; але вже
в липні помічаємо, що в душі його починає творитися все оте, що він висловив Лазаревському

і в чому до того часу не хотів і сам собі признатися. Почуття приголомшеності і підупад духу

без Тарасової волі пробилися наоколо і показали себе незримо для самого його. В листі його

до Фундуклія бачимо виразні ознаки того, що психічна сторона поета вийшла з нормальної колії.
Ознаками тими стають мені орфографічні помилки. Хто хоче уявити собі ненормальне становище
змученої душі поета, нехай зауважить на орфографічні і стилістичні помилки в російських писаннях
його. Правда, що Шевченко ніколи без орфографічних помилок не писав, але ж бачимо, що з часу
заслання його вони зростають, більшають, бачимо їх найбільшу рясноту в листах, писаних 1847 —
1853. Потім вони потроху все меншають і вже під кінець року 1857 приходять, можна сказати, до
своєї первісної норми. Взявши на увагу Тарасові листи, писані р. 1842, 47, 50 і 57, — я спостерігаю

в першому одну орфографічну помилку пересічно на 11 слів; в другому — на 6; в третьому — на

7; в останньому — на 12. Річ давно відома, що в орфографії і взагалі в писанні, як і в розмові,
відбивається становище людського духу. Теж відома річ, який тяжкий вплив на душу чоловіка має
цинга. Зазирнувши в Шевченків лист, писаний до Лизогуба під час того недугу, ми помічаємо там
незвичайно грубі орфографічні помилки. Наприклад, наймення власні: Біг, Одеса, Іванович і т. ін.
Тарас починає з маленької літери. Трохи згодом у листі до Рєпніної бачимо ще більші гріхи проти

російської граматики, наприклад, «какбы, отосна» і т. ін. Таким чином, хоч би Тарас і не сказав

був нам того, що сказав у листах до Лизогуба, Рєпніної, до Лазаревського про тяжке становище

його духу, дак ми б довідались про останнє з самої лишень орфографії і стилістики його листів.
Та, кажу ще раз, при тих обставинах, в яких він опинився по приїзді в Орську фортецю, дух його
жодним чином не міг бути в тому нормальному становищі, в якому, він був звичайно до арешту.
Жодним чином не можна було йому не вийти з колії нормальної. Можна тільки дивоватися тому,
що пережиті Шевченком в Орську, потім в Оренбурзі і в Новопетровську обставини, утиски і

гнобительство не довели його до божевілля. Се показує нам незвичайну міць його духу взагалі,
міць його духово-морального організму. 520 Киев[ская] ст[арина]. — 1888. — Кн. X. — [С. 7]. 521

Ibidem. — 1891. — Кн. II. — [С. 212]. [2]Попередня [3]Наступна

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/4899.html

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/303308.html

3. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/311157.html

2.9.49 Повідомлення Фундуклея про вилучення творів. 10 вересня 1847 р.
(2008-09-18 06:00)

№ 294. 1847 р., вересня 10. Повідомлення київського цивільного губернатора І. І. Фундуклея

київському, подільському і волинському генерал-губернатору Д. Г. Бібікову про вилучення з

книжкової крамниці та читальні «Кобзаря» Т. Г. Шевченка

Секретно

10 сентября 1847 года

№ 2018

Господину киевскому военному подольскому и волынскому генерал-губернатору
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Вследствие распоряжения, сделанного к исполнению высочайшего его императорского величества

повеления, объявленного мне в циркулярном предписании г. министра внутренних дел от

19 июня с. г., чтобы запретить и изъять из продажи напечатанные сочинения: Шевченки —
«Кобзарь», Кулиша — «Повесть об украинском народе», «Украина» и «Михайло Чарнышенко»,
Костомарова — «Украинские баллады» и «Ветка», киевский старший полицмейстер представил

мне отобранные из лавки книгопродавца Гликсберга три книги «Михайло Чарнышенко» и от

содержателя кабинета чтения капитана Должикова 5 книг: «Михайло Чарнышенко», «Украина»
и «Кобзарь». К сему полицмейстер Голяткин присовокупил, что капитан Должиков, в поданом

к нему отзыве, испрашивает разрешения: подлежат ли также запрещению сочинения Шевченки

«Гамалия», [1]«Тризна» и «Гайдамаки», принадлежащие к одному роду с вышеупомянутыми,
а равно и многие другие из сочинений Костомарова, Кулиша и Шевченки, разбросанные в

периодических изданиях и малороссийских сборниках, как-то: «Молодик», «Ластивка» и других.
Представляя обстоятельство это на разрешение вашего высокопревосходительства, имею честь

препроводить при сем восемь книг, отобранных от Гликсберга и Должикова.

Гражданский губернатор Фундуклей

ДМШ, А-59, спр. 313, ч. 2, арк. 416 — 417. Оригінал.
На документі написи: «7966»; «12 сентября»; «20 сентября № 7915» та резолюція: «Отбирать — о

чем пред[ставить] гр[ажданскому] губ[ернатору]».

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev123.htm

2.9.50 Москалева крниниця. Друга половина 1847 р. Орська фортеця (2008-09-18 12:00)

кінець червня — грудень 1847 р., Орська фортеця

{ [1]Москалева криниця [1-ша редакція] }

Хто йде, їде — не минають

Зеленого дуба,
В холодочку посідають

Та тихо та любо,
П’ючи воду погожую,
Згадують Максима...

Отак живіть, недоуки,
То й жить не остине.

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev217.htm

2.9.51 Із спогадів Ф. Лазаревського (2008-09-18 18:00)

* *

Расставшись с Шевченком, я постоянно о нем заботился, просил за него каждого, кто только

ехал в Орск и кто хоть чем-нибудь мог быть ему полезен. Часто писал туда своему доброму

знакомому, попечителю прилинейных киргизов, М. С. Александрийскому 1. Несмотря на свои 40
л., это был лучший представитель молодого поколения сороковых годов. Доктор по профессии,
М. С, бросив медицину, перешел на службу в пограничную комиссию; всегда спокойный и
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сдержанный, он был любим и уважаем всеми обитателями Орского укрепления. Женатый на

дочери богатого купца, Александрийский всегда жил открыто, и наш Кобзарь был принят у него

в доме не как солдат, а как самый близкий знакомый, наравне с другими гостями. Там он,
без сомнения, встречался и с батальонным и с другими гарнизонными офицерами, как гость

хозяина, а не как рядовой, 191 № по списку. Вообще говоря, в материальном отношении Ш-
ку в Орской крепости жилось недурно: над ним неусыпно бодрствовал добрый гений в лице

Матвеева. Ему помогали деньгами петербургские земляки, нередко делясь с ним своим мизерным

жалованьем. Приезжавший в Оренбург старший из моих братьев Василий 2 преподнес Тарасу два

ящика сигар и 50 руб. денег. Были присылаемы субсидии на мое имя и от других лиц, напр,
от Конотопца, В. О. Езучевского 3, Семена Артемовского 4 (певца), — и я отправлял их для

передачи брату Михаилу в Троицк. Затем брат Михаил, перейдя на службу в Петербург, присылал
деньги непосредственно самому Тарасу, и довольно крупные куши. Из воспоминаний Ф. М.
Лазаревского о Т. Г. Шевченке, «Киевская старина», 1899, февраль, стор. 154 — 155. [Див.
[1]переклад] 1 Александрійський Михайло Семенович — чиновник Оренбурзької прикордонної

комісії, один з близьких знайомих Шевченка і його довірений в листуванні та інших справах

інформаційного характеру. 2 Лазаревський Василь Матвійович (1817 — 1890) — чиновник, служив
в Оренбурзі, а з 1848 р. — у Петербурзі. Особисто познайомився з Шевченком у Петербурзі,
після повернення поета із заслання, і підтримував з ним дружні зв’язки. 3 Конотопець Василь

Осипович (Єзучевський) — знайомий Шевченка з часів перебування н Академії художеств. Будучи
в Петербурзі на службі, він через Лазаревських допомагав Шевченкові. 4 Гулак-Артемовський
Семен Степанович (1812 — 1873) — талановитий український артист і композитор, автор опери

«Запорожець за Дунаєм». Познайомився з Шевченком на початку 40-х років і був його близьким
другом до смерті поета. Сам поет завжди з великою любов’ю згадував Артемовського і високо

цінив його спів.

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/spog42.htm

2.9.52 Роз’яснення Бібікова про вилучення творів. 16 вересня 1847 р. (2008-09-19 06:00)

№ 295. 1847 р., вересня 16. Роз’яснення київського, подільського і волинського генерал-
губернатора Д. Г. Бібікова київському цивільному губернатору І. І. Фундуклею про вилучення

творів Т. Г. Шевченка, П. О. Куліша та М. І. Костомарова

Секр[етно]

7740
16 сентября 1847

Г[осподину] киевскому гражд[анскому] губернатору

На отношение в[ашего] п[ревосходительства] от 10 сентября № 2017 и[мею] ч[есть] уведомить,
что запрещенные сочинения Шевченка, Кулиша и Костомарова, если у кого окажутся, следует
отбирать, но без всяких розысков и обысков.

ДМШ, А-59, спр. 313, ч. 2, арк. 418. Відпуск.
На документі напис: «7934».

2.9.53 Козачковському. Друга половина 1847 р. Орська фортеця (2008-09-19 12:00)

кінець червня — грудень 1847 р., Орська фортеця

{ [1]А. О. Козачковському }
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Кругом листочки обведу.
Та й списую Сковороду

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev216.htm

2.9.54 Запит Бібікова Фундуклею про недозволене в творах. 20 вересня 1847 р.
(2008-09-19 18:00)

№ 296. 1847 р., вересня 20. Лист київського, подільського і волинського генерал-губернатора Д.
Г. Бібікова з запитом до цивільного губернатора І. І. Фундуклея, що він вважає недозволеного в
творах Т. Г. Шевченка «Гамалія», «Тризна», «Гайдамаки» та інших

Секретно

20 сентября 1847
№ 7915

Господину киевскому гражданскому губернатору

В дополнение к отношению вашего превосходительства от [1]10 сентября № 2018 покорнейше

прошу уведомить меня, что вы находите запрещенного в сочинениях Шевченки [2]«Гамалия»,
[3]«Тризна» и [4]«Гайдамаки», а также в других сочинениях его, Костомарова и Кулиша,
упоминаемых в означенном представлении за № 2018, кроме тех, которые по высочайшему

повелению уже запрещены и изъяты из продажи.

Генерал-губернатор Бибиков

ДМШ, А-39, спр. 95/25795, арк. 19. Оригінал.
На документі написи: «№ 516 секр.»; «22 сентября» та резолюція: «[слово нерозб.] и переписать».

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/303672.html

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev122.htm

3. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev123.htm

4. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev117.htm

2.9.55 Хустина. Друга половина 1847 р. Орська фортеця (2008-09-20 06:00)

кінець червня — грудень 1847 р., Орська фортеця

{ [1]Хустина }

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev215.htm

2.9.56 Відповідь Фундуклея щодо заборони творів. 20 вересня 1847 р. (2008-09-20 12:00)

№ 297. 1847 р., вересня 20. Лист київського цивільного губернатора І. І. Фундуклея київському,
подільському і волинському генерал-губернатору Д. Г. Бібікову з міркуваннями щодо заборони
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творів Т. Г. Шевченка «Гамалія», «Тризна», «Гайдамаки» та інших

Секретно

№516
Дополнение на № 7915

Г[осподину] генерал-губернатору

На предложение вашего высоко[превосходителст]ва от 20 сего сентября имею честь донести,
что как сочинения Шевченки: [1]«Гамалия», [2]«Тризна» и [3]«Гайдамаки» и другие, а также

сочинения Костомарова и Кулиша, поименованные в представлении моем за № 2018, по духу

своему относятся к тому же роду сочинений, которые по высочайшему повелению уже запрещены

и изъяты из продажи, то я полагаю, что и помянутые сочинения должны подлежать запрещению.

Г[ражданский] г[убернатор]

ДМШ, А-39, спр. 95/25795, арк. 21 — 21 зв. Відпуск.
На документі напис: «Не состоялось».

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev122.htm

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev123.htm

3. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev117.htm

2.9.57 Ой стрічечка до стрічечки... Друга половина 1847 р. Орська фортеця
(2008-09-20 18:00)

кінець червня — грудень 1847 р., Орська фортеця

{ [1]«Ой стрічечка до стрічечки...» }

Ой стрічечка до стрічечки

Мережаю три ніченьки,
Мережаю, вишиваю,
У неділю погуляю.

Ой плахотка-червчаточка,
Дивуйтеся, дівчаточка,
Дивуйтеся, парубки,
Запорозькі козаки.

Ой дивуйтесь, лицяйтеся,
А з іншими вінчайтеся.
Подавані рушники...
Отаке-то козаки!

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev214.htm
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2.9.58 Самому чудно. А де ж дітись?.. Друга половина 1847 р. Орська фортеця
(2008-09-21 06:00)

кінець червня — грудень 1847 р., Орська фортеця

{ [1]«Самому чудно. А де ж дітись?..» }

Самому чудно. А де ж дітись?
Що діяти і що почать?
Людей і долю проклинать

Не варт, єй-богу. Як же жити

На чужині на самоті?
І що робити взаперті?
Якби кайдани перегризти,
То гриз потроху б. Так не ті,
Не ті їх ковалі кували,
Не так залізо гартували,
Щоб перегризти. Горе нам!
Невольникам і сиротам

В степу безкраїм за Уралом.

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev213.htm

2.9.59 Розпорядження Юзефовича про вилучення творів з бібліотек. 22 вересня 1847
р. (2008-09-21 12:00)

№ 298. 1847 р., вересня 22. Розпорядження помічника куратора Київського учбового округу М.
В. Юзефовича директору училищ Волинської губернії про вилучення з бібліотек творів Т. Г.
Шевченка, П. О. Куліша і М. І. Костомарова

Секретно

22 сент[ября] 1847
№ 62

Г[осподину] директору училищ Волынской губернии

Секретным предписанием г. министра н[ародного] пр[освещения] от 2 минувшего июня за №
142 сочинения г. Кулиша — Повесть об украинском народе (1846 г.), Украина (1843 г.), Михайло

Чарнышенко (1847), г. Шевченка — Кобзарь (1840 г.) и г. Костомарова (под псевдонимом

Иеремии Галки) Украинские баллады (1839 г.) и Ветка (1840 г.) подвергнуть запрещению.
Вследствие этого я покорнейше прошу вас сочинения эти, буде они находятся в библиотеках

вверенных вам училищ, вытребовать оттуда и доставить их ко мне.
Подобного же содержания:
2. Директору училищ Киевской губернии — № 63.
3. Г. дир[ектору] училищ Чернигов[ской] губ[ернии] — № 64.
4. Г. директору уч[илищ] Полтавской губ[ернии] — № 65.
5. » директору Киевской 1 гимн[азии] — № 66.
6. » » Белоцерковской гимн[азии] — № 67.
7. » » Ровенской гимн[азии] — № 68.
8. » » Немировск[ой] гимн[азии] — № 69.
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9. » » Новгород-Север[ской] гимн[азии] — № 70.
10. » » Нежинской гимн[азии] — № 71.

ЦДІА УРСР, ф. 707, оп. 261, спр. 18, арк. 3 — 3 зв. Відпуск.
На документі напис: «Маленькое изменение в предположении».

2.9.60 Мені тринадцятий минало. Друга половина 1847 р. Орська фортеця
(2008-09-21 18:00)

кінець червня — грудень 1847 р., Орська фортеця

Мені тринадцятий минало.
Я пас ягнята за селом.
Чи то так сонечко сіяло,
Чи так мені чого було? ...

{ [1]N. N. («Мені тринадцятий минало...») }

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev205.htm

2.9.61 Донесення директора Новгород-Сіверської гімназії. 4 жовтня 1847 р.
(2008-09-22 06:00)

№ 299. 1847 р., жовтня 4. Донесення директора Новгород-Сіверської гімназії Ф. І. Бездона

помічнику куратора Київського учбового округу М. В. Юзефовичу про вилучення з бібліотек

творів Т. Г. Шевченка, П. О. Куліша і М. I. Костомарова

От директора Новгород-Северской гимназии

4 октября 1847 года

№ 948

Его высокородию господину помощнику попечителя

Киевского учебного округа и кавалеру

Михаилу Владимировичу Юзефовичу

Вследствие секретного предписания вашего высокородия от 22 сентября сего года № 70,
находившиеся книги в библиотеках вверенной мне дирекции, именно: в гимназической: Кулиша
«Михайло Чарнышенко» — 1 экз., «Украина» — 1 экз. и «Кобзарь» Шевченки — 1 экз.; в

ученической при гимназии: «Михайло Чарнышенко» — 1 экз., «Повесть об украинском народе» —
1 экз. «Украина» — 2 экз. и «Кобзарь» — 1 экз.; в библиотеке уездного училища: «Михайло

Чарнышенко» — 1 экз. и «Повесть об украинском народе» — 1 экз., а всего «Михайло

Чарнышенко» — 3 экз., каждый в 3 томах, «Повесть об украинском народе» — 3 экз., «Украины»
— 3 экз., «Кобзаря» — 2 экз. при сем вашему высокородию представить честь имею.

Исправляющий должность директора Бездон

ЦДІА УРСР, ф. 707, оп. 261, спр. 18, арк. 7. Оригінал.
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На документі резолюція: «Пришлите ко мне один экземпляр «Кобзаря». 22 окт.».

2.9.62 49. А. І. ЛИЗОГУБ. 21 жовтня 1847. Чечельник (2008-09-22 12:00)

21 октября 1847.

Був я сего року у Києві і вельми зрадувався, як прочитав Ваш лист, коханий Тарасе Григоровичу;
Сажин дав мені прочитать той лист. Дякую Господа, що наділив Вас терпінієм. «Блажен раб,
его же Господь обрящет бдяща! недостоин, его же обрящет унывающа». Молюсь Господеві за

Вас, щоб Він піддержав Вас, щоб дав і силу і волю нести Крест, хоч дуже важкий, що Вам послав,
без жалю на Господа і на людей, а кохаясь у карі, якою Вас іспитує. Коли виноват — терпи,
що Бог послав, і дякуй Господа; коли здається, що й не виноват, а Бог карає, усе-таки дякуй

Господа, писано бо, кого люблю, того й караю; а кара і іспитаніє Божіє завсегда добро нам суть,
бо роблять нас лучшими, до бідних милостивими, до терплящих жалостливими; тогда ми і самі

лучше шануємось, і других більше шануємо, і усякого чоловіка за брата маємо; а коли робимось

лучшими, то й до Бога нам ближче, а при Бозі спасеніє, мир і люби. Не знаю хто, а тільки хтось
колись десь писав і дрюковав, а я читав тож колись да гдесь: «Нещастя, каже, таке страшило, що
має голову світлу, як сонце, а ноги цинові, коли хто, страшила злякавшись, упаде на землю, то
воно його розтопче своїми важкими ногами; коли ж, не злякавшись, зирне йому в вічі, тоді лихо
зробиться чоловікові добром»; воно й правда. Тер[п]іть же і Ви, коханий Тарасе, і дякуйте Бога;
і Бог Вас помилує, дасть покій і тихую радость серцю, щастя на небі і пошле прощеніє і милость
на землі.
І мені, коханий друже, не без лиха було; лікар, наш добрий Шраге, казав, що треба моїй жінці у

морі купаться, от ми і стали збиратися до Одеси, але з мая зараз я занедужав, а там жінка, а там
малую доньку мою попала трясця, та тільки о півіюля покинула. Отож ми рушили з господи 1-го
августа, доїхали до Києва, дяка Богові, здорові усі, у Києві моя доня, Лізочка, ви її знаєте, знову
занедужала, а тим часом стали розказувать, что в Одесі холера, ми і поїхали із Києва у Яготин,
у Яготині жили цілий місяць, бо наша дитина вельми недужа, була, і 5 сентября вернулась до

Бога таким же ангелом, як і нам дана була. Бог дав, Бог і взяв — буди имя Його благословенно

вовіки. Тепер ми знов тягнемось у Одесу, але недалеко од Білої Церкви брат мій Ілля кріпко був
занедужав, да тепер, дяка Господу, поправивсь. Важко, сумно ховати дитя своє, але Його свята

воля усюди і завсігда:

В його руках усе на світі,
Його свята воля!
Нехай буде, так як буде.
Така наша доля.

Як проїздив я Київ уже з Яготина, то й бачив Сажина, він мені показував Ваш лист, де Ви просите
переслать до Вас рисунки, альбом і ще дещо, да й казав мені, що він подавав і докладную записку

об тих рисунках, щоб йому їх отдали, але, кажуть, їх немає, кудись буцім вони повтікали, чи що,
тільки вже нічого нема, послали, кажуть, у Петербург, — шукай де знаєш.
З того листа я бачу, що Вам можна і що Ви думаєте не кидать малювання — благо ти єсть; чого
нема, того не знайдеш, так і тієї Вашої худоби, що по листу доправляєте; але напишіть мені у
Одесу, коли Вам можна мальовать, то я зроблю, що змогу, щоб Вам переслать акварельнії краски,
знаєте мій маленький ящичок, где усе є. Вам буде на пам’ять; у мене є і пензлі Шаріона, прямо з
Парижа, то і Вам пару перешлю. Напишіть тілько швидко, і як Вам посилать, чи просто на Ваше
ім’я, чи, може, треба посилать через коменданта, то напишіть, як його величають і хто він такий;
напишіть гарненько і толковно Ваш адрес, то я зараз і пришлю Вам акварелі і альбом чистий

аглицький, а там, коли треба, і олійниє краски; що тілько можна Вам получать, а мені посилать,
скілько по силам — усе зроблю, а доти цілую Вас і, молясь за Вас, зостанусь поки жив
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щирий до Вас

Андрей Лизогуб.

Адрес:
в Одессу.
На Гулевой улице, близ собора, в Доме наследников Жуковского, в квартире г-на Самарского-
Быховца.

Коментарі:

Подається за виданням: Шевченко Т. Г. Повне зібрання творів. — К., 1929. — Т. 3. Листування.
— С. 245 — 247, де лист друкується за автографом, знайденим в архіві III відділу, нині не відомим.
Публікація М. М. Новицького.
Вперше надруковано: Киевская старина. — 1900. — № 9. — С. 312 — 314. Публікація М. І.
Стороженка.
Дата в автографі, як її відтворено в «Листуванні»: «21 октября 1847». Місце написання

встановлюється за листом А. І. Лизогуба від 31 грудня 1847 р.: «Приїхавши у Чечельник (коло
Балти), я до Вас писав...».
Відповідь Шевченка — лист від 11 грудня 1847 р. з Орської фортеці.
...як прочитав Ваш лист... — Лист не відомий; адресований він був не художникові М. Сажину

(як могло б випливати з цього фрагмента), а іншій особі, як про це пише А. Лизогуб у листі від
31 грудня 1847 р. з Одеси. Адресатом міг бути О. Ф. Сенчило-Стефановськи.
«Блажен раб, его же Господь обрящет бдяща! недостоин, его же обрящет унывающа». —
Євангеліє від Матвія, гл. 24, в. 46.
...кого люблю, того й караю... — Притчі Соломонові, гл. 3, в. 12.
Шраге (Шраг) Людвіг Іванович (рр. нар. і см. невід.) — лікар, родом із Дрездена; у 40-х роках
був домашнім лікарем у родині Лизогубів.
...брат мій Ілля... — Лизогуб Ілля Іванович (1787 — 1867) — колишній військовий, ад’ютант
М. Г. Рєпніна-Волконського, член масонської ложі «З’єднаних слов’ян», музикант-віолончеліс,
композитор, 1821 р. вийшов у відставку в чині полковника. Обидва брати жили у своєму маєтку

в Седневі (містечко Чернігівського повіту Чернігівської губернії, нині — селище міського типу

Чернігівського району Чернігівської обл.), де й познайомився з ними Шевченко 1846 р. Вдруге

поет приїхав у Седнів, імовірно, на початку березня 1847 р. Тут він розпочав готувати рукопис

нового видання «Кобзаря», що мав друкуватися в Києві за участю М. Костомарова та П. Куліша
(див. коментар до листа М. І. Костомарова від 13 березня 1847 р.). Живучи у флігелі (пізніше
знищеному пожежею), поет записував на шпалерах уривки поезій, малював; зокрема, виконав
портрети А. І. Лизогуба (т. 7, № 133), І. І. Лизогуба (т. 7, № 134), декілька пейзажів — «Коло
Седнева», «Чумаки серед могил», «В Седневі» (т. 7, № 135 — 137).
В його руках усе на світі... — Перефразована цитата з поеми Шевченка «Сліпий» (рядки 366 —
369):
«В твоїх руках все на світі.
Твоя свята воля!
Нехай буде так, як буде —
Така моя доля!»
(т. 1, с 375)
...Ваш лист, де Ви просите переслать до Вас рисунки, альбом і ще дещо... — В арештованого 5
квітня 1847 р. Шевченка [1]вилучено папери: «1. Связка стихов, писем, разных бумаг... 2. Книга
писанных стихов под заглавием: «Три літа». 3. Маленький альбом со стихами и рисунками» (Тарас
Шевченко: Документи та матеріали до біографії. — С. 106). З цих речей йому повернено лише
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альбом з малюнками та фольклорними записами 1846 р. Шевченко не раз намагався повернути

відібрані при арешті речі, частина яких, зокрема ящик з фарбами й портфель з малюнками,
спершу залишалися у київського і подільського військового губернатора Д. Бібікова. Коли поета

відправляли у заслання з III відділу, він просив О. Ф. Орлова, начальника відділу, повернути
йому ці папери. На вимогу останнього [2]Д. Бібіков переслав їх до Петербурга. «Но как, — писав

О. Ф. Орлов до командира Окремого Оренбурзького корпусу В. О. Обручова [3]15 липня 1847
р., — предметы сии оказались совершенно незначительными и не заслуживающими пересылки,
то я приказал оставить оные при делах III отделения...» (Там само. — С. 152). У цей же час,
[4]16 липня, Шевченко звернувся з листом до І. І. Фундуклея; одночасно на прохання Шевченка

до Фундуклея звернувся і командир батальйону Д. В. Мешков (Там само. — С. 154 — 155).
Фундуклей написав Д. Бібікову й дістав відповідь, що речі Шевченка переслано до III відділу

(причому з документів випливає, що вони були надіслані до Петербурга двома заходами і залишені
у III відділі. — Там само. — С. 154), про що Фундуклей повідомив Д. Мешкова листом від 19
серпня 1847 р. (Там само. — С. 155).
...коли Вам можна мальовать... — Хоча при відправці Шевченка в Аральську експедицію

командир Окремого Оренбурзького корпусу В. Перовський наказав лише перевести його з 5-го
батальйону, розташованого в Орській фортеці, до 4-го, розташованого в Раїмі, існувала, очевидно,
усна домовленість Перовського з О. І. Бутаковим, начальником Аральської експедиції, про
використання Шевченка як художника — для «знімання видів». Про це свідчить рапорт О.
Бутакова від 22 квітня 1849 р. начальникові 23-ї піхотної дивізії П. О. Толмачову з проханням

перевести Шевченка по закінченні експедиції до Оренбурга, оскільки «последний был назначен его
высокопревосходитель ством господином корпусным командиром для снимания видов в степи и

на берегах Аральского моря» (Тарас Шевченко: Документи та матеріали до біографії. — С. 166).

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/262667.html

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/301691.html

3. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/299745.html

4. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/299964.html

2.9.63 Один у другого питаєм... Друга половина 1847 р. Орська фортеця
(2008-09-22 18:00)

кінець червня — грудень 1847 р., Орська фортеця

Один у другого питаєм,
Нащо нас мати привела?
Чи для добра? Чи то для зла?
Нащо живем? Чого бажаєм?
І, не дознавшись, умираєм,
А покидаємо діла...

Які ж мене, мій Боже милий,
Діла осудять на землі?
Коли б ті діти не росли,
Тебе, святого, не гнівили,
Що у неволі народились

І стид на Тебе понесли.

[1]«Один у другого питаєм...»

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev212.htm
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2.9.64 Чернець. Друга половина 1847 р. Орська фортеця (2008-09-23 06:00)

кінець червня — грудень 1847 р., Орська фортеця

У Києві на Подолі

Було колись... І ніколи
Не вернеться, що діялось,
Не вернеться сподіване,
Не вернеться... А я, брате,
Таки буду сподіватись,
Таки буду виглядати,
Жалю серцю завдавати. [...]

{ [1]Чернець }

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev211.htm

2.9.65 33. ЛИСТ ДО А. І. ЛИЗОГУБА. 22 жовтня 1847. Орська фортеця
(2008-09-23 12:00)

Крепость Орская.
22 октяб[ря] 1847.

Добродію і друже.

На другий день, як я од вас поїхав, мене арестовали в Києві, на десятий — посадили в каземат в

Петерб[урзі], а через три місяці я опинився в Орской крепости в салдатській сірій шинелі, чи не

диво, скажете! Отже воно так. І я тепер точнісінький, як той москаль, що змальовав Кузьма

Трохимович панові, що дуже кохався в огородах. От вам і кобзар! позабирав грошики та й

шморгнув за Урал до киргиза гуляти. Гуляю! бодай нікому не довелося так гуляти, а що маємо

робить! Треба хилитися, куда нагинає доля. Ще слава Богу, що мені якось удалося закрепить серце
так... що муштруюся собі та й годі. Шкода, що я не покинув тойді у вас рисунок київського саду,
бо він і всі, що були при мені, пропали. У І. І. Фундуклея. А тепер мені строжайше запрещено

рисовать і писать (окроме писем), нудьга та й годі; читать — хоч би на сміх одна буква, і тії нема.
Брожу понад Уралом та... ні, не плачу, а щось ще поганше діється зо мною. Одішліть, будьте
ласкаві, моє письмо і адрес мій княжні В[арварі] Миколаєвні, а адрес ось який. В город Оренбург,
в пограничную комиссию. Его благородию Федору Матвеевичу Лазаревскому с передачею. А цей

добрий земляк уже знатиме, де мене найти. Бувайте здорові, низенько кланяюсь Ілії Івановичу і
всьому дому вашому, не забувайте безталанного Т. Шевченка. Поклоніться, як побачите, од мене
Кікуатовим.

Примітки

Подається за першодруком: Чалый М. К. Жизнь и произведения Тараса Шевченка. — С. 67
— 68.
Вперше введено до збірника творів у виданні: Шевченко Т. Твори: В 2 т. — СПб., 1911. — Т. 2.
— С. 351 — 353.
Аизогуб Андрій Іванович (1804 — 1864) — поміщик з козацько-старшинськоо роду, знайомий
Шевченка, маляр-аматор. У 30-х роках залишив державну службу і оселився у своєму маєтку в с
Седневі на Чернігівщині. У березні 1846 р. на запрошення А. І. Лизогуба Шевченко гостював у

нього. Вдруге Шевченко побував у Седневі на початку 1847 р. Тоді А. І. Лизогуб створив йому

умови для творчої праці, й Шевченко написав передмову до нездійсненого видання «Кобзаря»,
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намалював краєвиди: «Коло Седнева», «Чумаки серед могил», «В Седневі», а також портрет А.
І. Лизогуба. Коли Шевченко перебував на засланні, А. І. Лизогуб листувався з ним, надсилав
йому малярське приладдя, клопотався перед В. О. Перовським про полегшення його долі. Йому
Шевченко надіслав із заслання автопортрети в солдатському мундирі (1847 і 1849 рр.). Під час

арешту поета 1850 р. у нього забрали 7 листів від А. І. Лизогуба і передали до НІ відділу.
О. Ф. Орлов, перебуваючи в Чернігові, іменем царя заборонив А. І. Лизогубові листуватися з

Шевченком.
... мене арестовали в Києві... — Шевченка заарештовано на Київській заставі під час переправи

через Дніпро по дорозі з Чернігівщини 5 квітня 1847 р. Наступного дня, 6 квітня, його відправили
до Петербурга. Він сидів у казематі III відділу з 16 квітня по 30 травня 1847 р.
... через три місяці я опинився в Орской крепости... — 3 Петербурга поета відправили 31 травня,
в Оренбург його привезли пізно ввечері 8 червня, а в Орську фортецю — 22 червня.
... як той москаль, що змальовав Кузьма Трохимович... — Йдеться про головного персонажа

оповідання Г. Квітки-Основ’яненка «Салдацький патрет».
... позабирав грошики... — Мова йде про гроші, одержані від передплатників «Живописной

Украины», видання якої припинилося у зв’язку з арештом Шевченка.
Шкода, що я не покинув тойді у вас рисунок київського саду, бо він і всі, що були при мені,
пропали. — Малюнки, про які турбується Шевченко, не пропали, їх І. І. Фундуклей відправив до

Петербурга в III відділ (див. коментар до листа до І. І. Фундуклея від 16 липня 1847 р.), звідки
частину з них Шевченкові після його звільнення із заслання повернули (тепер вони зберігаються

в НМТШ), але «рисунок київського саду» та деякі інші не знайдені.
Варвара Миколаєвна — В. М. Рєпніна.
...в пограничную комиссию... Федору Матвеевичу Лазаревскому. — Лазаревський Федір

Матвійович (1820 — 1890) — чиновник Оренбурзької прикордонної комісії, третій з шести братів
Лазаревських, які прихильно ставились до Шевченка, допомагали йому. З 1854 р. — чиновник для

особливих доручень при петербурзькому генерал-губернаторі, з 1859 р. — керуючий удільними

конторами в Орлі та Ставрополі. З Шевченком познайомився 9 червня 1847 р. в Оренбурзі, на
другий день після його прибуття, і був одним з перших, хто підтримав поета на засланні. Через
нього Шевченко одержував листи, перебуваючи в Орській фортеці, на початку листопада 1849 р.
після повернення з Аральської експедиції до Оренбурга жив у нього на квартирі в будинку Кутіних

(тепер пров. Шевченка). 11 грудня 1847 р. в Оренбурзі Шевченко намалював портрет братів

Федора і Михайла Лазаревських. Після того, як поета перевели в Новопетровське укріплення,
зв’язок з Ф. Лазаревським обривається аж до зустрічі у Петербурзі 1858 р. В альбомі Ф.
ЛазаревськогоШевченко записав кілька поезій, пізніше подарував «Кобзар» 1860 р. з власноручним
написом, автопортрет та офорт «Вірсавія». Про свої зустрічі з Шевченком Ф. Лазаревський

залишив спогади «Из воспоминаний о Шевченко» (Киевская старина. — 1899. — № 2. — С. 151
— 167) и «Еще из воспоминаний о Шевченко» (Киевская старина. — 1899. — № 4. — С. 1 — 7).
...низенько кланяюсь Ілії Івановичу... — Лизогуб Ілля Іванович (1787 — 1867) — старший брат

Андрія Лизогуба, полковник у відставці. Брав участь у Вітчизняній війні 1812 р., був ад’ютантом
М. Рєпніна. Пізніше належав до масонської ложі «З’єднаних слов’ян» у Києві. У 40-х роках жив
разом з братом у Седневі, де і познайомився з Шевченком 1846 р. Під час перебування поета на
засланні разом з братом клопотався перед В. Перовським про полегшення його долі. Шевченко

намалював портрет І. І. Лизогуба.
Поклоніться... Кікуатовим. — Йдеться про князя Миколу Івановича Кейкуатова (1806 — 1865) та
його дружину Катерину Федорівну Кейкуатову (1827 — 1848), які проживали по сусідству з А. І.
Лизогубом у с Бігач. Шевченко гостював у них у лютому — березні 1847 р., намалював портрет
К. Ф. Кейкуатової та [1]портрет трьох дітей Кейкуатових.
Князь М. І. Кейкуатов був прототипом князя в поемі «Княжна» і князя Мордатова в повісті

Шевченка «Княгиня» (див.: Жур П. Дума про Огонь. — С. 343 — 349).

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7334.htm

1516

http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7334.htm


2.9.66 50. В. М. ТА Ф. М. ЛАЗАРЕВСЬКІ. Жовтень 1847. Оренбург
(2008-09-23 18:00)

Де тебе орудує твоя гірка година, мій любий, мій добрий, мій бідний земляче!?. Спіткала лихая
доля, одірвала от Божого світу, от живої людини, от вольної думки, от волі-голубки... Коли вже у
мене, на сім краю світа, буває, сльозами нудьга із серця збігає, що ж діється з тобою, що діється
з твоєю думкою, коли ти знаєш, що не збігать їй ніколи на простор Божий?.. Уперве веду речі з
тобою, а віддав би я і не знаю що, щоб отдать тобі хоть що-небудь Із того, що у чоловіка своє...
Брате мій, брате, голубе сизий, що сказати тобі? Покіль іще нічого. Да може полегча твоєму

серцю, коли почує воно, що єсть іще один чоловік, що нудиться твоєю годиною, як би рідною

своєю.

Далі рукою Ф. М. Лазаревського:
(Се писулька брата Василя).

Добрий мій Тарасе Григорьевич!

Трохи забарився отвічать Вам, да що станете робить! Нездужав і теперичка хвораю. (Приїхавший
із Петербурга Василь), брат хотел Вам много писать, но дела по холерному комитету, которого
он делопроизводитель, решительно отнимают от него свободную минуту.
Посылаем Вам 6 тетрадок бумаги, 2 палочки сергучу, облаток и стальных перьев и 2 пачки

конвертов — о грошах Вам гріх би і заїкаться... если считаться в 5 копейках, дак на що ж ми і

земляки?.. Гріх, гріх — признайтесь, що гріх.
Извините, что я вопреки Вашей просьбе адресую посылку и письмо на имя нашего попечителя

Александрийского, — он очень добрый и благородный человек, — а об Б... я чув не все добре —
кат би його взяв, од його б подальше... Не сердьтесь, що я не в своє діло мішаюсь.
Один Ваш добрий петербурзький знакомий не забув Вас — прислав із Петербурга через брата

ящик сигар, который при сем и препровождается.
С Бессребренником я вже давно розійшовся — більш одного місяця ніяк не витерпів, — да так

разошлись, що тепер і не бачимся ніколи.
Холера підсувається і до нас; але уже дуже близько і дуже за 190 верст страшна — із 43
занедужавших умерло 39.
Брат до вас скоро, скоро заїде. Прощайте, мій найлюбий земляче. Да поможе Вам Бог! Будьте
здоровы и счастливы.

Весь Ваш

Ф. Лазаревский.

Брат каже Вам, що Даль уїхав в іюле на 3 м[еся]ца в Одессу і он з їм не бачився, а Дзюбин Вам

кланяється и желает всего хорошего: Коли прочитаете «От[ечественные] Зап[иски]», дак пишіть,
ще пришлю. Чернышев выедет в Питер по санной дороге.

Внизу дописка М. С. Александрійському:

Вручите, будьте милостивы, добрейший Михаил Семенович, это письмо г. Шевченку.

Коментарі:

Подається за першодруком: Шевченко Т. Г. Повне зібрання творів. — 1929. — Т. 3.
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Листування. — С. 252 — 253, де лист друкується за автографом, знайденим в архіві III відділу,
нині не відомим. Публікація М. М. Новицького.
У першодруці — редакторська дата: січень 1848 р., Оренбург. Це датування поставив під сумнів

Л. Н. Большаков (Літа невольничі. — К., 1971. — С. 281 — 282). Датується орієнтовно жовтнем
1847 р. — за часом перебування В. М. Лазаревського в Оренбурзі (липень — початок листопада

1847 р.): «Определен я был чиновником особых поручений при председателе Оренбургской

пограничной комиссии 6 мая 1847 г., тогда же переименован на коллежского секретаря, а в

июле уже в Оренбурге. [...] С. Ладыженским (головою комісії. — Ред.) мы отлично сошлись, и
в ноябре я выехал в Одессу, чтобы проводить оттуда его семейство в Петербург, куда сам он

отправился прямо из Оренбурга» (Лазаревский В. М. Мое знакомство с Далем // Русский архив.
— 1894. — №8. — С. 544). До Оренбурга В. Лазаревський більше не повернувся, влаштувавшись
у Петербурзі, спершу неофіційно, а з 6 липня 1848 р. офіційно — помічником удільного секретаря

в Особливій канцелярії міністра внутрішніх справ Л. О. Перовського (Там само. — С. 548; О. М.
Лазаревський [Короткі біографії братів Лазаревських] // Український археографічний збірник. —
Т. 2. — К., 1927. — С. 67 — 68; Листи до Т. Г. Шевченка. — С. 75).
Відповідь на невідомий лист Шевченка до Ф. М. Лазаревського з Орської фортеці, написаний,
імовірно, в липні-серпні 1847 р.

Лазаревський Василь Матвійович (1817 — 1890) — письменник, перекладач, урядовець

Оренбурзької прикордонної комісії (липень 1847 — червень 1848 рр., але неофіційно він

залишив Оренбург у листопаді 1847 р.); з січня 1848 р. він у Петербурзі, а з березня фактично став
помічником удільного секретаря В. І. Даля в Особливій канцелярії міністра внутрішніх справ

Л. О. Перовського, рідного брата командира Окремого Оренбурзького корпусу й оренбурзького

військового губернатора В. О. Перовського. З 1852 р. він разом із Л. О. Перовським перейшов

до міністерства уділів; у 1857 — 1863 рр. працював у міністерстві державного майна; з 1863
р. — у міністерстві внутрішніх справ; з 1873 р. — таємний радник. Він автор оповідань, а
також повістей і роману «Житейские встречи» (не опублікованих), перекладач драм Шекспіра,
збирач фольклору, помічник В. І. Даля в укладанні «Академического словаря русского языка». З
Шевченком познайомився лише в Петербурзі 28 березня 1858 р.
Лазаревський Федір Матвійович (1820 — 1890) — урядовець Оренбурзької прикордонної комісії

(з 1845 р.); урядовець для особливих доручень при Петербурзькому губернаторі (з 1854 р.);
потім працював у міністерстві уділів; з 1890 р. — завідувач удільної контори в Орлі, потім —
Єтавропольського удільного маєтку на Кавказі (з 1870 р.; десь на цей час припадає конфлікт з М.
Лобач-Жученком). Останні роки доживав на х. Побиванка в Гадяцькому повіті.
Ф. М. Лазаревський разом із братом Михайлом першими розшукали й привітали привезеного

фельд’єгерем до Оренбурга рядового Шевченка; систематично листувався з ним і всіляко

допомагав йому: зустрічалися у листопаді-грудні 1849 та березні-квітні 1850 рр. в Оренбурзі між
відрядженнями Лазаревського; після арешту Шевченка 1850 р. просування Ф. Лазаревського по

службі, як причетного до листування з поетом, було загальмовано. Ф. Лазаревський згодом

написав спогади про нього.
...на имя нашего попечителя Александрийского:.. — Александрійський Михайло Семенович

(1810 — ?) — урядовець Орської дистанції Оренбурзької прикордонної комісії, жив із сім’єю в

Орській фортеці, допомагав поетові, одержував його кореспонденцію.
...об Б... я чув не все добре... — Особа не відома, можливо, Бархвіц Станіслав Августович

— підпоручик 5-го Оренбурзького лінійного батальйону, який невдовзі виявився негідником:
взимку 1847 — 1848 рр. позичив у Шевченка 68 крб. і відмовився повернути, обвинувативши
Шевченка в наклепництві (Тарас Шевченко: Документи та матеріали до біографії. — С. 165 —
166; Большаков Л. Н. Літа невольничі. — С. 126 — 134).
Один Ваш добрий петербурзький знакомий... прислав... через брата ящик сигар... — В

автобіографічній статті «Мое знакомство с Далем» В. М. Лазаревський згадував: «За короткое
время пребывания в Оренбурге мне не пришлось съездить в Орскую; но я переслал Шевченке

привезенные из Петербурга карандаши, краски, сигары, книги. Узнав, что я уезжаю обратно в

Петербург, он передал мне просьбу следующего содержания: «Освободить меня от солдатства
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может только Василий Алексеевич Перовский (в то время член Адмиралтейского совета); у

Перовского же, лучше всякого другого, мог хлопотать Даль, лично ему человек совершенно

близкий» (Русский архив. — 1894. — № 8. — С. 545). Однак лист Шевченка до В. Лазаревського
такого змісту невідомий; натомість він написав про це вже після від’їзду В. Лазаревського — у

листі від 20 грудня 1847 р. до М. М. Лазаревського, що тоді перебував у відпустці в Петербурзі;
цього листа безперечно прочитав і Василь Матвійович, приїхавши до Петербурга в січні 1848 р.
С Бессребренником я вже давно розійшовся... — Особа не відома; Л. Н. Большаков припускає,
що це може бути Л. І. Федяєв (див. коментар до листа Ф. М. Лазаревського від 27 квітня 1848
р.).
Даль Володимир Іванович (літ. псевдонім Казак Луганский; 1801 — 1872) — російський

письменник, фольклорист, лексиколог; у 1835 — 1841 рр. — чиновник особливих доручень при

Оренбурзькому військовому губернаторі В. О. Перовському; у 1841 — 1849 рр. — секретар по

уділах в канцелярії міністра внутрішніх справ Л. О. Перовського, управитель удільної контори в

Нижньому Новгороді, де 1857 р. його відвідав Шевченко.
Дзюбин І. — петербурзький знайомий Шевченка, власник його автопортрета.
Чернышев — Олексій Пилипович Чернишов.

2.9.67 Не гріє сонце на чужині... Друга половина 1847 р. Орська фортеця
(2008-09-24 06:00)

кінець червня — грудень 1847 р., Орська фортеця

{ [1]«Не гріє сонце на чужині...» }

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev206.htm

2.9.68 34. ЛИСТ ДО В. М. РЄПНІНОЇ. 24 жовтня 1847. Орська фортеця
(2008-09-24 12:00)

Крепость Орская.
24 окт[ября] 1847.

По ходатайству вашему, добрая моя Варвара Николаевна, я был определен в Киевский

университет, и в тот самый день, когда пришло определение, меня арестовали и отвезли

в Петербург 22 апреля (день для меня чрезвычайно памятный), а 30 мая мне прочитали

конфирмацию, и я был уже не учитель Киевского университета, а рядовой солдат Оренбургского
линейного гарнизона!

О, как неверны наши блага,
Как мы подвержены судьбе.

И теперь прозябаю в киргизской степи, в бедной Орской крепости. Вы непременно рассмеялись

бы, если б увидели теперь меня. Вообразите себе самого неуклюжего гарнизонного солдата,
растрепанного, небритого, с чудовищными усами, — и это буду я. Смешно, а слезы катятся.
Что делать, так угодно Богу. Видно, я мало терпел в моей жизни. И правда, что прежние мои

страдания, в сравнении с настоящими, были детские слезы: горько, невыносимо горько! и при

всем этом горе мне строжайше запрещено рисовать что бы ни было и писать (окроме писем), а
здесь так много нового, киргизы так живописны, так оригинальны и наивны, сами просятся под
карандаш, и я одуреваю, когда смотрю на них. Местоположение здесь грустное, однообразное,
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тощая речка Урал и Орь, обнаженные серые горы и бесконечная киргизская степь. Иногда степь
оживляется бухарскими на верблюдах караванами, как волны моря зыблющими вдали, и жизнию
своею удвоевают тоску. Я иногда выхожу за крепость, к караван-сараю или меновому двору,
где обыкновенно бухарцы разбивают свои разноцветные шатры. Какой стройный народ, какие
прекрасные головы! (чистое кавказское племя) и постоянная важность, без малейшей гордости.
Если бы мне можно рисовать, сколько бы я вам прислал новых и оригинальных рисунков. Но

что делать! А смотреть и не рисовать — это такая мука, которую поймет один только истинный

художник. И я все-таки почитаю себя счастливым в сравнении с Кулишем и Костомаровым,
у первого жена прекрасная, молодая, а у второго бедная, добрая старуха мать, а их постигла

та же участь, что и меня, и я не знаю, за какое преступление они так страшно поплатились.
Вот уже более полугода я не имею никакого понятия о нашей бедной новой литературе, и

я просил бы вас, добрая Варвара Николаевна, ежели достанете последнее сочинение Гоголя

«Письма к друзьям», то пришлите мне, вы сделаете доброе дело, и, если можно, «Чтение
Московского археологического общества», издаваемое Бодянским. Я мог бы выписать все это

сам, но... пришлите, добрая Варвара Николаевна, это будет вернее, и Бог вам заплатит за доброе

дело. Адрес мой сообщит вам Андрей Иванович. Моя сердечная благодарность княгине Варваре

Алексеевне и всему дому вашему моя любовь и уважение, прощайте, желаю вам всех благ и иногда

вспоминать бесталанного

Т. Шевченка.

Княжне Варваре Николаевне.

Примітки

Подається за факсимільною копією автографа (Лазебник Ю. Женевський щоденник. — К., 1963.
— С. 136 — 137).
Чистовий автограф зберігається в бібліотеці Женевського університету. Потрапив він туди від

нащадків Шарля Ейнара, якому В. Рєпніна вислала автограф, знявши з нього рукописну копію

(ІЛ, ф. 1, № 203). Ш. Ейнар жив у містечку Роль біля Женевського озера.
Вперше надруковано в журналі «Киевская старина» (1893. — № 2. — С. 262 — 263) з пропуском
слова «только» у реченні: «А смотреть и не рисовать — это такая мука, которую поймет один

только истинный художник».
Вперше введено до збірника творів у виданні: Шевченко Т. Твори: В 2 т. — СПб., 1911. — Т. 2.
— С. 352.
По ходатайству вашему... я был определен в Киевский университет... — Можливо, й сама

ініціатива щодо роботи Шевченка в Київському університеті виходить від Рєпніних, зокрема

Варвари Миколаївни, яка з пієтетом ставилася до поета. На клопотання Рєпніних Шевченка було

призначено на посаду вчителя малювання Київського університету (Тарас Шевченко. Документи
та матеріали до біографії. — С. 87 — 88).
...в тот самый день, когда пришло определение, меня арестовали... — Лист міністра народної

освіти С. С. Уварова про призначення Шевченка учителем малювання Київського університету

датовано 21 лютого 1847 р., а в Києві його одержано 2 березня. Але оскільки Шевченка тоді в місті

не було, він довідався про це рішення тільки в день арешту — 5 квітня 1847 р. До Петербурга

Шевченка привезли не 22 квітня (як зазначено в листі), а 16 квітня (Тарас Шевченко. Документи
та матеріали до біографії. — С. 133).
О, как неверны наши блага, Как мы подвержены судьбе. — Так по пам’яті поет цитує рядки з

поеми К. Ф. Рилєєва «Войнаровский»:

О, как неверны наши блага,
О, как подвластны мы судьбе.

...их постигла та же участь, что и меня... — Як і Шевченко, П. Куліш та М. Костомаров

притягались у справі Кирило-Мефодіївськог братства, але покарання зазнали значно меншого: М.
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Костомарова після року ув’язнення вислали до Саратова, а П. Куліш перебував у в’язниці лише
чотири місяці, після чого жив у Тулі. Обидва вони були на державній службі. Незабаром їм було

дозволено жити у Петербурзі.
...ежели достанете последнее сочинение Гоголя «Письма к друзьям», то пришлите мне... —
Мова йде про книгу М. В. Гоголя «Выбранные места из переписки с друзьями» (СПб., 1847). Цю
книгу В. Рєпніна вислала Шевченкові, про що писала в листі від 19 березня 1848 р. (Листи до

Тараса Шевченка. — С. 57).
...и, если можно, «Чтение Московского археологического общества»... — Тобто «Чтения в

Императорском обществе истории и древностей российских», що почали виходити 1845 р. за

редакцією О. М. Бодянського, який з 1846 р. був секретарем цього товариства.
Андрей Иванович — А. I. Лизогуб.
Варвара Алексеевна — мати В. М. Рєпніної.

2.9.69 Список языков, на которые переводились произведения (2008-09-24 15:58)

Помогите плз. Нужен как можно более полный список языков, на которые переводились

произведения Тараса Григорьевича.

2.9.70 51. О. П. ЧЕРНИШОВ. 2 грудня 1847. Оренбург (2008-09-24 18:00)

2 декабря 1847. Оренбург.

Любезный друг г[осподин] Шевченко!

Простите меня за мое столь долгое молчание, причин тому решительно никаких не было, кроме
лени, которою я могу гордиться перед всеми лентяями. Письмо ваше от 24 октября с[его] г[ода] я
получил, за которое весьма, весьма Вас благодарю — приложенные же письма, по приезде моем
в Петербург, будут отданы по принадлежности.
Вручитель этого письма Лев Иванович д’Андре, с которым я хорошо знаком, прошу и Вас

последовать моему примеру, он прекрасной человек и большой любитель до изящных искусств

— даже сам немного занимается живописью — он брал уроки в Петербурге у нашего общего

знакомого Ник[олая] Иван[овича] Тихобразова (который теперь уже находится в Риме). Генс Вам
кланяется, он целое лето жил во внутренней Орде киргизов и недавно только что приехал. Много

рассказывал мне про живописность тамошних киргизов, которые отличаются от здешних тем

только, что одеваются гораздо богаче.
Теперь скажу Вам, что я воспроизвел в течение лета; совестно даже говорить, потому что очень
мало, а все это потому, что я страдал ужасно глазною болью, так что и теперь еще у меня глаза

чрезвычайно слабы, в день 5 часов работ, никак не больше. Написал 2 этюда с натуры, один в

здешней роще, другой за Прорвою (верстах в 5-ти от Оренбур[га]) и еще вид киргизской степи,
за Меновым двором. А потом несколько рисунков акварелью и сепиею, более сцены: киргиз и
бухарцев.
Будьте осторожны, милый мой Тарас, в отношении рисования, т. е. не рисуйте, не нарушайте

волю Государя — в Орской креп[ости] есть какой-то арестант из сенатских чиновников, который
имеет страсть писать доносы, черт его знает, как он это умеет делать, за ним строжайший надзор

имеют, и при всем этом он доносит разные пасквили; так не желая Вам более несчастия, прошу
Вас остерегаться. Прощайте, любезный сотоварищ, желаю Вам быть здоровым; будьте тверды
духом и уповайте на Бога.

Вам преданный

Алексей Чернышев
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Отец мой свидетельствует свое глубочайшее почтение, брат Александр тоже, и мой младший

брат с Олею кланяется.

Коментарі:

Подається за першодруком: Шевченко Т. Г. Повне зібрання творів. — К., 1929. — Т. 3.
Листування. — С. 247 — 248, де лист друкується за автографом, знайденим в архіві III відділу,
нині не відомим. Публікація М. М. Новицького.
Дата в першодруці: «2 декабря 1847. Оренбург».
Відповідь на лист Шевченка від 24 жовтня 1847 р. з Орської фортеці (нині не відомий).

Чернишов Олексій Пилипович (1824 — 1863) — російський художник-жанрист, академік

Петербурзької Академії мистецтв (з 1860 р.), родом із Оренбурга. Шевченко зустрічався з ним в

Оренбурзі у 1847 та 1849 — 1850 рр.
...приложенные же письма, по приезде моем в Петербург, будут отданы по принадлежности. —
Ці листи нині не відомі; М. Лазаревський у листі до Шевченка від 12 лютого 1848 р. з Петербурга
повідомляє про стан виконання доручень Шевченка, переданих через О. Чернишова: при цьому

згадуються імена К. Брюллова, В. Жуковського, В. Даля, Л. Дубельта. Однак нез’ясовано, кому з
них адресовано листи, а з ким Чернишов чи М. Лазаревський або інші друзі поета мали зустрітися
й переговорити.
Д’Андре Лев Іванович (1819 — ?) — російський етнограф, художник-аматор, урядовець для

особливих доручень при оренбурзькому та самарському генерал-губернаторі В. П. Обручові.
Тихобразов Микола Іванович (1820 — 1874) — російський художник, академік Петербурзької

Академії мистецтв (з 1852); знайомий із Шевченком із часу навчання у Товаристві заохочування

художників (малюнки обох Комітет товариства розглядав [1]4 жовтня 1835 р.); вчилися разом в

Академії мистецтв (Тарас Шевченко: Документи та матеріали до біографії. — С. 9 — 10).
Генс Дмитро Григорович (1819 — 1849) — лікар Оренбурзької прикордонної комісії, вихованець
Дерптського університету; з Шевченком познайомився, ймовірно, завдяки своєму другові

художнику О. Чернишову.
...жил во внутренней Орде киргизов... — Внутрішня, або Букеєвська, орда киргизів (казахів)
посідала частину Астраханського краю на лівому березі Волги, між Самарською губернією,
Уральською областю й Каспійським морем.
...в здешней роще... — Йдеться про Зауральний гай в Оренбурзі, на лівому березі річки Урал.
...за Меновым двором. — За дві версти од міста знаходився «Меновой двор» — торговельний

комплекс, обгороджений кам’яними мурами, куди на східний базар привозили товари караванами
верблюдів із далеких областей Середньої Азії.
...какой-то арестант из сенатских чиновников... — Особа не відома.
...брат Александр... — Чернишов Олександр Іларіонович — художник-самоук, урядник

Оренбурзького козачого війська, двоюрідний брат О. П. Чернишова. Він зображений, як і

Шевченко, в групі польських засланців в Оренбурзі на малюнку О. П. Чернишова (див. докладніше
у кн.: Большаков Л. Н. Літа невольничі. — С. 34 — 39; репродукція малюнка там же, між сс. 96 і
97).
...и мой младший брат... — Йдеться про Матвія Пилиповича Чернишова, він теж захоплювався

мистецтвом, малював; Шевченко в листах цікавився його навчанням.

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/32439.html
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2.9.71 О думи мої! О славо злая!.. Друга половина 1847 р. Орська фортеця
(2008-09-25 00:00)

кінець червня — грудень 1847 р., Орська фортеця

О думи мої! О славо злая!
За тебе марно я в чужому краю

Караюсь, мучуся... але не каюсь!.. [...]

{ [1]N. N. («О думи мої! О славо злая!..») }

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev209.htm

2.9.72 Сон («Гори мої високії...»). Друга половина 1847 р. Орська фортеця
(2008-09-25 06:00)

кінець червня — грудень 1847 р., Орська фортеця

{ [1]Сон («Гори мої високії...») }

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev207.htm

2.9.73 35. ЛИСТ ДО А. І. ЛИЗОГУБА. 11 грудня 1847. Орська фортеця
(2008-09-25 12:00)

К[репость] Орская, 1847.
Декабря 11.

Великим веселієм звеселили ви мене своїм добрим, християнським листом у цій бусурманській

пустині. Спасибі вам, друже мій добрий, я з самої весни не чув рідного, щирого слова. Я писав туди

декому. А вам першим Бог велів розважить мою тяжку тугу в пустині щирими словами. Спасибі
вам. Не знаю, чи дійшов мій лист до ваших рук (бо я послав у Седнев 24 октя[бря], не знаючи, що
вас Бог заніс аж у Одесу). Жаль і дуже мені вашої маленької, згадаю, то так, неначе бачу, як воно
манюсіньке танцює, а Ілья Іванович грає і приспівує... не скорбіть, може, воно добре зробило, що
перейшло на той світ, не мучене страстьми земними. Були ви у Яготині літом, що там діється?
Де тепер живуть яготинськії анахоретки? Я писав через вас до В[арвари] Н[іколаєвни], не знаю,
чи дійшло. Що вона, сердешна, поробляє? Скажіть їй, як побачите, або напишіть, нехай до мене

напише хоч одну стрічечку, її прекрасная, добрая душа мене частенько навідує в неволі. Бодай і

ворогові моєму лютому не довелося так каратись, як я тепер караюсь. І до всього того треба було
ще й занедужать, восени мучив мене ревматизм, а тепер цинга, у мене її зроду не було, а тепер
така напала, що аж страшно. Холера, благодарить Бога, минула нашу пустиню, а ходила близько.
Сажин мені нічого не пише, не знаю, де він дів мою портфель з рисунками дрібними, там цілий

жмут їх було. Як побачите його, то спитайте, та й возьміть до себе, а ящик з олійними фарбами

нехай собі оставить. Ви питаєте, чи покину я малювання. Рад я його покинуть, так не можна. Я
страшно мучуся, бо мені запрещено писать и рисовать. А ночі, ночі! Господи, які страшні та довгі!
— та ще й у казармах. Добрий мій друже! Голубе сизий! Пришліть ящичок ваш, де є вся справа,
альбом чистий і хоч один пензель Шаріона. Хоч інколи подивлюся, то все-таки легше стане.
Просив я В[арвару] Н[іколаєвну], щоб мені книжечок деяких прислала, а тепер і вас прошу,
бо опріче Біблії, нема й однії літери. Якщо найдете в Одесі Шекспіра, перевод Кетчера, або
«Одиссею», перевод Жуковського, то пришліть ради розп’ятого за нас, бо, єй-богу, з нудьги одурію.
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Послав би вам грошей на все сіє, так дасьбі, до шеляга пропали. А може, Бог пошле, що я вам

коли-небудь оддячу. Як будете посилать, то шліть на моє ім’я. Та, Бога ради, напишіть що-небудь
про В[арвару] Н[іколаєвну] і про Глафіру Івановну та поклоніться од мене Ілії Івановичу, Надежді
Дмитрієвні і всьому дому вашому. Бувайте здорові, не забувайте щирого свого і безталанного Т.
Шевченка.
Адрес: В Оренбургскую губернию, в крепость Орскую.

Примітки

Подається за автографом (ІЛ, ф. 1, № 177).
Вперше надруковано в книжці: Чалый М. К. Жизнь и произведения Тараса Шевченка. — С. 68 —
69.
Вперше введено до збірника творів у виданні: Шевченко Т. Твори: В 2 т. — СПб., 1911. — Т. 2.
— С. 353.
Відповідь на лист А. І. Лизогуба від [1]21 жовтня 1847 р. (Листи до Тараса Шевченка. — С. 45 —
46).
Не знаю, чи дійшов мій лист до ваших рук... — Лист до А. І. Лизогуба від [2]22 жовтня 1847 р.
Шевченко відправив разом з листом до В. М. Рєпніної від [3]24 жовтня 1847 р.
Жаль і дуже мені вашої маленької... — Дочка А. І. Лизогуба Ліза померла маленькою 5 вересня

1847 р. Про це Шевченко довідався з листа А. І. Лизогуба від 21 жовтня 1847 р. (Листи до Тараса
Шевченка. — С. 46).
Ілья Іванович — І. І. Лизогуб.
... яготинськії анахоретки. — Йдеться про В. М. Рєпніну і сестер Псьол (Глафіру, Тетяну й
Олександру), які жили в родині Рєпніних у Яготині.
Я писав через вас до В[арвари] Н[іколаєвни]... — Йдеться про лист до В. М. Рєпніної від 24
жовтня 1847 р., тепер не відомий, на який вона не відповіла. У листі до Шевченка від 7 січня 1848
р. А. І. Лизогуб повідомляв: «Вашу цидулку до В. Н. (В. М. Рєпніної. — Ред.) послав по адресу;
вона хотіла до вас писать, як тілько почула, де ви живете, та, мабуть, що-небудь їй помішало»
(Листи до Тараса Шевченка. — С. 51).
Сажин — М. М. Сажин.
Пришліть ящичок ваш, де є вся справа... — А. І. Лизогуб вислав поетові скриньку з пензлями,
фарбами, олівцями й папером 7 лютого 1848 р. (Листи до Тараса Шевченка. — С. 53 — 54).
Просив я В[арвару] Н[іколаєвну], щоб мені книжечок деяких прислала... — Див. примітку до

листа до В. М. Рєпніної від 24 жовтня 1847 р.
Якщо найдете в Одесі Шекспіра.. то пришліть... — П’єси У. Шекспіра в прозовому перекладі

російського письменника Кетчера Миколи Христофоровича (1809 — 1886) виходили друком у

Москві окремими виданнями з 1841 по 1850 рр. Шевченко зацікавився ними ще до заслання,
використовував, працюючи над ілюстраціями до «Короля Ліра» (1843). А. І. Лизогуб виконав

прохання поета й у листі від 7 лютого 1848 р. сповістив, що надсилає з Одеси усі 13 випусків

опублікованих на той час перекладів М. Кетчера, оправлені для зручності в дві книги (Листи до

Тараса Шевченка. — С. 53 — 54).
Якщо найдете... «Одиссею», перевод Жуковского, то пришліть... — А. І. Лизогуб не міг

вислати «Одіссеї», оскільки вона не вийшла з друку. Про те, що «Одіссея» готувалася до друку,
Шевченко довідався із статті М. В. Гоголя «Об „Одиссее“, переводимой Жуковским» в журналі
«Современник» за 1846 р. (№ 7). Йшлося про це і в книзі М. В. Гоголя «Выбранные места из
переписки с друзьями». Прохання надіслати йому «Одіссею»Шевченко висловив також у листі до

М. М. Лазаревського від 20 грудня 1847 р.
... про Глафіру Івановну... — Йдеться про Г. І. Псьол.
Надежда Дмитрієвна — дружина А. І. Лизогуба.

Варіанти
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не знаю, де він дів мою портфель з рисунками / не знаю, де він дів мою портфель, там [рисунки]
щоб мені книжечок / щоб мені та [книжечок]

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/306980.html

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/307811.html

3. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/308708.html

2.9.74 Іржавець. Друга половина 1847 р. Орська фортеця (2008-09-25 18:00)

кінець червня — грудень 1847 р., Орська фортеця

Наробили колись шведи

Великої слави,
Утікали з Мазепою

В Бендери з Полтави. [...]

{ [1]Іржавець }

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev208.htm

2.9.75 Полякам. Друга половина 1847 р. Орська фортеця (2008-09-26 06:00)

кінець червня — грудень 1847 р., Орська фортеця

Ще як були ми козаками, А унії не чуть було,
Отам-то весело жилось! Братались з вольними ляхами,
Пишались вольними степами, В садах кохалися, цвіли,
Неначе лілії, дівчата. Пишалася синами мати,

Синами вольними... Росли, Росли сини і веселили

Старії скорбнії літа... Аж поки іменем Христа

Прийшли ксьондзи і запалили Наш тихий рай. І розлили

Широке море сльоз і крові, А сирот іменем Христовим

Замордували, розп’яли... Поникли голови козачі,
Неначе стоптана трава, Украйна плаче, стогне-плаче!
За головою голова Додолу пада. Кат лютує, А ксьондз

скаженим язиком Кричить: «Te Deum! Алілуя!..»
Отак-то, ляше, друже, брате! Неситії ксьондзи, магнати

Нас порізнили, розвели, А ми б і досі так жили.
Подай же руку козакові І серце чистеє подай! І знову

іменем Христовим Ми оновим наш тихий рай. {
[1]Полякам } Kiedyśmy byli Kozakami I nic o unii nie słyszeli, Na
wolnych stepach, wolni sami, Brataliśmy się z Polakami I żyli sobie
najweselej! W sadach dziewczęta, niczym białe Lilije, kwitły dla
miłości. A matki z dumą spoglądały Na swoich synów, którzy rośli Jak
wolni ludzie i koili Matczyne starych lat cierpienia... Aż przyszli
księża i w imieniu Chrystusa Pana podpalili Nasz cichy raj, rozlali
morze Łez i krwi ludzkiej, a sierotom Zadali śmierć męczeńską oto Ku
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jeszcze większej chwale Bożej... Już głowy chylą się kozacze Jak
wiatrem przygnieciona trawa, Już Ukraina jęczy, płacze, Już się
zaczęła uczta krwawa A ksiądz bez przerwy wyśpiewuje Wściekle: "Te
Deum! Alleluja!..." I tak, Polaku, druhu, bracie, Zachłanni księża i
magnaci Nas poróżnili, rozdzielili, A my wciąż zgodnie byśmy żyli.
Podajże rękę Kozakowi I serce swe do niego przychyl, I razem w imię
Chrystusowe Odbudujemy raj nasz cichy! Taras Szewczenko, 1847 — 1850,
Twierdza Orska — Orenburg Przełożył Jerzy Jędrzejewicz [2]via [ LJ
User: strumok ]

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev210.htm

2. http://strumok.livejournal.com/5056.html

2.9.76 Зловтішний лист В. Г. Бєлінського до П. В. Анненкова про арешт українських
письменників (2008-09-26 12:00)

«Не читал, но осуждаю!»

початок грудня 1847

Наводил я справки о Шевченке и убедился окончательно, что вне религии вера есть никуда

негодная вещь. Вы помните, что верующий друг мой [М. А. Бакунин] говорил мне, что он

верит, что Шевченко — человек достойный и прекрасный. Вера делает чудеса — творит людей

из ослов и дубин, стало быть, она может и из Шевченки сделать, пожалуй, мученика свободы.
Но здравый смысл в Шевченке должен видеть осла, дурака и пошлеца, а сверх того, горького
пьяницу, любителя горелки по патриотизму хохлацкому. Этот хохлацкий радикал написал два

пасквиля — один на г и, другой — на гю иу. Читая пасквиль на себя, г хохотал, и, вероятно,
дело тем и кончилось бы, и дурак не пострадал бы, за то только, что он глуп. Но когда г

прочел пасквиль на ицу, то пришел в великий гнев, и вот его собственные слова: «Положим, он
имел причины быть мною недовольным и ненавидеть меня, но ее-то за что?» И это понятно,
когда сообразите, в чем состоит славянское остроумие, когда оно устремляется на женщину. Я
не читал этих пасквилей, и никто из моих знакомых их не читал (что, между прочим, доказывает,
что они нисколько не злы, а только плоски и глупы), но уверен, что пасквиль на ицу должен

быть возмутительно гадок по причине, о которой я уже говорил. Шевченку послали на Кавказ

солдатом. Мне не жаль его, будь я его судьею, я сделал бы не меньше. Я питаю личную вражду к

такого рода либералам. Это враги всякого успеха. Своими дерзкими глупостями они раздражают
правительство, делают его подозрительным, готовым видеть бунт там, где нет ничего ровно, и
вызывают меры крутые и гибельные для литературы и просвещения. Вот Вам доказательство. Вы
помните, что в «Современнике» остановлен перевод «Пиччинино» (в «Отечественных записках»
тож), «Манон Леско» и «Леон Леони». А почему? Одна скотина из хохлацких либералов, некто
Кулиш (экая свинская фамилия!) в «Звездочке» (иначе называемой <...>), журнале, который

издает Ишимова для детей, напечатал историю Малороссии, где сказал, что Малороссия или

должна отторгнуться от России, или погибнуть. Цензор Ивановский просмотрел эту фразу, и
она прошла. И немудрено: в глупом и бездарном сочинении всего легче недосмотреть и за него

попасться. Прошел год— и ничего, как вдруг государь получает от кого-то эту книжку с отметкою
фразы. А надо сказать, что эта статья появилась отдельно, и на этот раз ее пропустил Куторга,
который, понадеясь, что она была цензорована Ивановским, подписал ее, не читая. Сейчас же
велено было Куторгу посадить в крепость. К счастию, успели предупредить графа Орлова и

объяснить ему, что настоящий-то виноватый — Ивановский! Граф кое-как это дело замял и

утишил, Ивановский был прощен. Но можете представить, в каком ужасе было министерство
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просвещения и особенно цензурный комитет? Пошли придирки, возмездия, и тут-то казанский

татарин Мусин-Пушкин (страшная скотина, которая не годилась бы в попечители конского завода)
накинулся на переводы французских повестей, воображая, что в них-то Кулиш набрался хохлацкого

патриотизма, — и запретил «Пиччинино», «Манон Леско» и «Леон Леони». Вот, что делают эти
скоты, безмозглые либералишки. Ох эти мне хохлы! Ведь бараны — а либеральничают во имя

галушек и вареников с свиным салом! И вот теперь писать ничего нельзя — всё марают. А с

другой стороны, как и жаловаться на правительство? Какое же правительство позволит печатно

проповедывать отторжение от него области? А вот и еще следствие этой истории. Ивановский

был прекрасный цензор, потому что благородный человек. После этой истории он, естественно,
стал строже, придирчивее, до него стали доходить жалобы литераторов, — и он вышел в отставку,
находя, что его должность несообразна с его совестью. И мы лишились такого цензора по милости

либеральной свиньи, годной только на сало.
Так вот опыт веры моего верующего друга. Я эту веру определяю теперь так: вера есть поблажка
праздным фантазиям или способность всё видеть не так, как оно есть на деле, а как нам хочется

и нужно, чтобы оно было. Страшная глупость эта вера! Вещь, конечно, невинная, но тем более

пошлая.

В. Г. Белинский. Полное собрание сочинения. — Л.-М., 1956. — Т. 12. — С. 441-442. [Див.
[1]повний текст листа.]

[2]Г. Грабович вказав на кілька моментів: «Текст цей також потребує своєї деконструкції. В
цьому ключі, наприклад, найважливішим вважаю факт, що Бєлінський прямо каже, що не читав

Шевченкового „пасквіля“, але імпліцитно він вірить у найгірше про нього. Друге— це експліцитна

увага до царської родини, до кожної поголоски про них — словом, як придворний письменник.
Третє — це дальший контекст його коментарів про інших українців, в дусі, наприклад: „одна
скотина из хохлацких либералов, некто Кулиш (экая свинская фамилия!)“».

[3]Рецензія Бєлінського на альманах «Ластівка»
[4]Цитата з листа Бєлінського М. Х. Кетчеру, 1841

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/belinsky.htm

2. http://litopys.org.uz/hrabo/hr06.htm

3. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/78272.html

4. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/88025.html

2.9.77 То так і я тепер пишу... Друга половина 1847 р. Орська фортеця
(2008-09-26 18:00)

кінець червня — грудень 1847 р., Орська фортеця

{ [1]«То так і я тепер пишу...» }

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev218.htm
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2.9.78 (2008-09-27 06:00)

[1]Кониський О. Я. Тарас Шевченко-Грушівський: Хроніка його життя [На першому засланню

(червень 1847 — жовтень 1850), стор. 11]

IV

Новий 1848 рік поет наш зустрів, «наче той Іов на гноїщі» 522. «Лихо діється зо мною, — тужить

він і в листі до Лизогуба 523, — та не одно, а всі лиха впали на мою голову: одно те, що нудьга

і безнадія давить моє серце, а друге те, що нездужаю: з того часу, як привезли мене в сей край,
перетерпів ревматизм і цингу, а тепер зуби і очі так болять, що не знаю, де дітися, і чи не чудно
— скажіть: як принесли ваш лист, мені полегшало, так що на третій день мені вже можна було

писати оцей коротенький лист». Листи приятелів з України вельми радовали Тараса. З новим

роком стали вони приходити частіш: але ж почта тоді ходила так не хапаючись, що, наприклад, з
Чернігова до Орська лист ішов 25 день, а з Яготина — цілий місяць. «Не знаю, чи зрадів би я так
батькові або матері, як вашому щирому слову», — пише він до Лизогуба 1 лютого; а коли одержав
він від його скриньку з малярськими пристроями, дак зрадів так, «наче мала ненагодована дитина,
побачивши свою матір». Одержавши 6 березіля той подарунок, поет-художник «цілісеньку ніч не
спав, розглядав, дивився, перевертав, по тричі цілуючи всяку фарбочку, та як її не ціловати, не
бачивши рік цілий! Боже мій! Боже мій! — пише він до Лизогуба на другий день, як одержав його
посилку. — Який тяжкий та довгий рік! Та дарма! Бог поміг минув таки. Взявши в руки скриньку,
я наче перелетів в малярню в Седнев! Сьогодні неділя, на муштру не поведуть, цілісенький день
переглядатиму твій подарунок! Передививсь, перелічив, все, все до крихотки ціле (в скриньці)
— і Шекспір, і фарби, і цизорик!» Насамкінець листа, просячи Лизогуба писати, Тарас додає:
«Тільки Бог святий знає, як я радію, коли дійде до мене хоч одно слово з моєї бідної країни»
524. Майже одночасно з Лизогубовими листами і подарунком малярським утішила Тараса своїм

листом і «друг-сестра» його, княжна Рєпніна. «Ні, — писала княжна, — я не засміялась, а заридала
б, коли б побачила вас тепер, і молила б Бога дати мойому язику красномовності, щоб утішити

вас, піднести дух ваш вище вашої долі гіркої. О! коли б се від мене залежало! Але ж я бідолашна,
безсила, і що зможу я зробити для вас, мій добрий Тарасе Григоровичу! Молитися, щоб Господь
укрепив вас, щоб вложив милосердя в серце до тих, що навкруги вас... Як тут усі зраділи, коли
прийшов ваш лист. Я розумію ваші муки від заборони малювати. Се суща питка» 525. Оцей лист
княжни, писаний 13 січня, Тарас прийняв лишень 12 лютого; одержавши його, поет «немов від

тяжкого сну прокинувся». Лист друга-сестри «переніс мене», — писав Тарас 25 — 28 лютого до

княжни, — з казарми темрявої до рідної України в прекрасний ваш Яготин. Яке чудове раювання
виображати собі тих, що споминають про мене! Бесідуючи з вами, я святкую 25 лютого, хоч не
так прекрасно, як колись, але тихо-претихо і так весело, так весело, як ніколи не святковав. Оцю
велику радість ви мені дали». Крапля крізь краплю починає падати на Тарасову душу цілющий

духовий бальзам не тільки в листах Лизогуба і Рєпніної і в подарунках їх, але і в листах інших людей,
як-от Сергія Левицького, Олександри Псьолівни, Лазаревського, Чернишова. Лизогуб і Рєпніна

прислали йому книжок, тих саме, яких він бажав, дві книжки творів Шекспіра, твори Лермонтова,
«Евгения Онегина» Пушкіна; дві книжки «Полного собрания сочинений русских авторов» і «О
подражании Христу». А тим часом і ротним командиром став каштан Степанов, людина не

п’юща і не така причеписта, як Глоба. Він, вже ж не без впливу оренбурзьких приятелів Тарасових

— Александрійського, Герна, Левицького, Лазаревського і інших, почав, як кажуть, дивитися крізь
пальці на те, що Шевченко добув собі малярські потреби і часом малював і писав. Нарешті і з

Оренбурга прийшла дуже важна звістка — і вона, певна річ, мала велику вагу на поблажливість
Степанова й іншого начальства. Стало відомо, що шеф жандармів, граф Орлов, питає у корпусного
командира Обручова - як поводиться Шевченко, який у його «образ мыслей» і чи заслуговує він

того, щоб прохати у царя дозволу йому малювати? Начальник 23 дивізії генерал Толмачов,
зібравши звістки про Шевченка, відповів Орлову 30 березіля, що Шевченко поводиться добре,
службою займається усердно, «в образе мыслей его ничего предосудительного не замечено» і

заслуговує дозволу малювати 526. Така відповідь вже ж задля Орського начальства стала прямою
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указкою, щоб воно поблажливо дивилося на малювання Шевченка. 522 Киев[ская] стар[ина]. —
1891. — Кн. II. — [С. 212]. 523 Чалий, с. 69 — 70. [Лист до А. І. Лизогуба від 1 лют. 1848 р.]. 524

Ibidem. — С. 72. [Лист до А. І. Лизогуба від 7 берез. 1848 р.] 525 Киев[ская] ст[арина]. — 1898. —
Кн. III. — С 425. 526 Истор[ический] вестн[ик]. — 1886. — Кн. І. — С 160. Коментар Начальник
23 дивізії генерал Толмачов... відповів Орлову 30 березіля... — Тарас Шевченко: Документи...,
с. 163. [2]Попередня [3]Наступна

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/4899.html

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/303374.html

3. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/311763.html

2.9.79 Із записів М. Білозерського (2008-09-27 18:00)

* *

Из ссылки он писал письма к В. Н. Забеле. Эти письма были сохраняемы Забелою; но едва ли

Забела отвечал на них Шевченку. Тогда, по поводу катастрофы 1847 г. и обысков, все в провинции
находились под таким страхом и трепетом, что и помышлять не смели о переписке с Шевченком.
Тогда-то погибла масса писем, книг с надписями, рукописей и драгоценного исторического и

этнографического материала, сожженного или закопанного в землю.

Н. Белозерский, Тарас ГригорьевичШевченко по воспоминаниям разных лиц, «Киевская старина»,
1882, октябрь, стор. 73. [Див. [1]переклад]

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/spog37.htm

2.9.80 (2008-09-28 06:00)

[1]Кониський О. Я. Тарас Шевченко-Грушівський: Хроніка його життя [На першому засланню

(червень 1847 — жовтень 1850), стор. 12]

Всі оці дрібнички дали поетові-художнику спроможність хоч трохи відірвати душу й думки від

життя казарменного і хоч трошки заспокоювати серце читанням, писанням віршів і малюванням.
Одначе перед ним ввижалося нове лихо: похід навесні в степ. Похід вельми жахав його. Знати,
що в Орську ходила ще в січні р. 1848 чутка 527 про сей похід, але очевидно, що Тарас не відав

запевне, що то буде за похід, куди саме і задля якої потреби? Він тільки чув, що похід у степ

річ тяжка, і боявся, щоб в гурті з іншими не вирядили і його. Чутка про похід стала під кінець

лютого виразнішою, і 28 лютого Тарас писав до Рєпніної 528, що «навесні споді ваються походу в
степ на побереж’є Аральського моря, щоб будувати там нову фортецю. Хто бував в тих походах,
той, рівняючи їх до життя в Орській фортеці, називає останнє Едемом! Яково ж то там, коли тут
Едем! Одно мене журить туди не ходить почта, і доведеться рік, а може, й три, коли переживу, не
листуватися ні з ким близьким мойому серцю!.. Лякає мене теперішня хвороба— цинга, а в степу,
кажуть, вона жахливо лютує! Страх! Перше я дивився на природу одухотворену і неодухотворену,
як на найсуцільніший малюнок, а тепер буцім у мене очі перемінилися: ні ліній, ні барв, нічого не
бачу. Чи вже ж оце почуття пре красного я навіть загубив ? А я ж так беріг його! так голубив його!
Ні, мабуть, я тяжко прогрішив перед Богом, коли так страшенно караюся!» Жах того сподіваного

походу в степ не покидає Тарасової душі; пишучи 7 березня до Андрія Лизогуба 529, він каже: «Як
пришле Варвара Миколаївна (Рєпніна) обіцяних книжок, тоді я і тяжкого походу, і Аральського
моря, і степу безлюдного не злякаюся; одна тільки туга гризе моє серце: як заженуть у степ, дак
не доведеться ні одного листа прийняти, ні самому послати; бо туди почта не доходить. От моє
горенько! А може, доведеться рік або й другий простерегти нікчемне море». Похід, що так журив

Тарасову душу, був ніщо більш, як поміркована урядом експедиція через степ на Аральське море,
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щоб описати береги його й збудувати форт біля моря Аральського. З експедицією, властиво
морською, під кермою капітана-лейтенанта Олексія Бутакова мусив іти до Раїму цілий відділ

оренбурзького війська і валка киргизів з верблюдами, везучи потрібні харчі, пристрої, а задля

плавби по морю двоє розібраних суден. Більша частина війська того повинна була лишитися в

Раїмі яко залога і там збудувати форт. Шевченко більш за все і боявся, щоб не попасти до тієї

раїмської залоги. Бутаков родом був з Миколаєва, належав до Чорноморського флоту, проживав
часом в Одесі, де теж часто проживали і Рєпніна, і Лизогуб. Я гадаю, що Бутаков був з ними

або принаймні хоч з Рєпніною знайомий, і, певна річ, як людина освічена, він і без того відав про
справу кирило-мефодіївців і Шевченка. Я певен, що він приїхав до Оренбурга з готовою думкою:
чи не можна запомогти Тарасові, взявши його до своєї експедиції. А в Оренбурзі, се ще певніше,
вдалися до його з просьбою про се Тарасові приятелі, і між ними капітан генерального штабу

Карл Іванович Герн. Бутаков вдався до командира оренбурзького війська генерала Обручова,
просячи нарядити до експедиції й Шевченка, яко доброго маляра-художника, неминуче потрібного
в експедиції, щоб змалювати береги Аральського моря. Герн був в Обручова за ад’ютанта, і йому
поталанило напутити останнього, щоб вволив волю Бутакова. І от 5 мая бригадний командир

генерал Федяєв пише до командира 5 батальйону майора Мєшкова: «По наказу начальника корпусу
(Обручова) прошу, щоб ви рядового з вашого батальйону Тараса Шевченка завели в реєстр тих

200 жовнірів, що підуть в Раїм, і переписали до 4 батальйону» 530. 527 Чалий, с. 70. 528 К[иевская]
стар[ина]. — 1893. — Кн. II. — С. 265. 529 Чалий, с. 71. 530 Киев[ская] ст[арина]. — 1896. — Кн.
II. — С. 130. [2]Попередня [3]Наступна

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/4899.html

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/311157.html

3. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/325856.html

2.9.81 Роз’яснення про вилучення творів Шевченка. Лютий 1848 р. (2008-09-28 12:00)

№ 304. 1848 р., лютий. Роз’яснення київського цивільного губернатора І. І. Фундуклея

городничим та ісправникам про вилучення творів Т. Г. Шевченка

Секретно

Февраля [1]848

Земским исправникам и городничим

В дополнение секретных циркулярных предписаний моих от 7 и 10 июля 1847 года и согласно

разрешению г. генерал-губернатора даю вам знать, что запрещенные сочинения Шевченко,
Кулиша и Костомарова, если у кого окажутся, следует отбирать, но без всяких розысков и обысков.

Гр[ажданский] губ[ернатор]

Исправникам: | Городничим:
Бердичев[скому] — 173 | 185
Васильков[скому] — 174 | 186
Звенигород[скому] — 175 | 187
Каневскому — 176 | 188
Киевскому — 177 | 171
Липовецк[ому] — 178 | 189
Радомышль[скому] — 179 | 190
Сквирскому — 180 | 191
Таращанск[ому] — 181 | 192
Уманьскому — 182 | 172
Черкасскому — 183 | 193
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Чигиринскому — 184 | 194

ДМШ, А-39, спр. 95/25795, арк. 20 — 20 зв. Відпуск.

2.9.82 Із спогадів М. Лазаревського (2008-09-29 06:00)

* *

... В 1847 году умер Исаев, и тогда-то наступило для Шевченка тяжелое время. Батальонный
командир майор Мешков 1 (из солдат) показал над ним всю силу своей власти. Он перевел его в
казармы, где Ш. спал и проводил целые дни на грязной своей кровати, бывшей в казарме в числе
других 50. Приезжая довольно часто в Орскую по делам службы, я всегда навещал Ш. и видел

тогдашнюю его жизнь в казармах. Общество пьяных и развратных солдат, невыносимый воздух,
грязь, постоянный крик, — все это сильно возмущало Ш.; но он не решался просить Мешкова об

облегчении его участи. Впрочем, этого солдата-майора многие просили о дозволении Ш. жить

на особой квартире; но он не любил Ш. за его непреклонность характера, за то, что он не умел и
не хотел никому кланяться, и водил его каждый день вместе с другими на ученье, где Ш. учился
шагистике и ружейным приемам. Ш. несколько раз сидел, по милости Мешкова, на гауптвахте,
и вот за что: один раз он просидел сутки за то, что надел белые замшевые перчатки на улице;
а в другой за то, что при встрече на улице с Мешковым снял пред ним фуражку правою рукою.
При этом Мешков подозвал его к себе и, сказав: Вы еще благородным человеком называетесь,
а не знаете, какою рукою нужно снимать фуражку перед начальством, отправил его на сутки

на гауптвахту. И в казармах Ш. большею частию читал, доставая книги у знакомых. В виде

особой милости дозволялось Ш. иногда навещать знакомых на час и на два; но эти его отлучки

редко обходились ему без приключений. Солдаты — товарищи Ш. в отсутствие его украдут,
бывало, из его шкафика книгу и заложат в кабаке. Возвратясь и не найдя какой-либо книги, он
уже знал, где она, и спрашивал товарищей только, в каком кабаке и за сколько книга заложена,
откуда и выкупал ее сам. Летом он часто уходил на берег р. Ори 2 и там между кустами лежал

по нескольку часов и мечтал о родине, о прошедшем; но боялся, как говорил, заглядывать в

будущее. Там в уединении он вынимал из-за голенища кусочек бумаги и карандаш и записывал

свои поэтические вдохновения, которые скрывал не только от начальства, но и от иных знакомых.
Из воспоминаний М. М. Лазаревского о Т. Г. Шевченке, «Русский архив», 1899, кн. 4, стор.
644 — 645. [Див. [1]переклад] 1 Мєшков — командир 5 Орєнбурзького лінійного батальйону, в
якому служив Шевченко під час заслання в Орській фортеці з 23 червня 1847 по 11 травня 1848
р. До Шевченка ставився надзвичайно жорстоко. 2 Ор — ліва притока р. Урал, вона протікає в
Казахській РСР і Оренбурзькій обл. Там, де Ор впадає в Урал, знаходиться м. Орськ, колишня
Орська фортеця.

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/spog43.htm

2.9.83 36. ЛИСТ ДО М. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО. 20 грудня 1847. Орська фортеця
(2008-09-29 12:00)

20 декабря 1847.
К[репость] О[рская].

З новим годом будьте здорові, любий і щирий мій земляче, де вас Бог носить, чи ви вже во

Пітері, чи ще й досі во Одесі? Нехай де хоче носить, та тілько шляхи таланом стеле, та не любить
вас, бо сказано, кого любить, того і карає. Тяжко, брате мій добрий, каратися і самому не знати
за що. Отже, так зо мною трапилося, спершу я сміливо заглянув лихові в очі. І думав, що то

була сила волі над собою, аж ні, то була гордость сліпая. Я не розглядів дна тії бездны, в котору
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впав. А тепер, як розглядів, то душа моя убогая розсипалась, мов пилина перед лицем вітра.
Не по-християнській, брате мій, знаю, а що ж діяти? Опріче того, що нема з ким щире слово

промовити, опріч нудьги, що в серце впилася, мов люта гадина, опріче всіх лих, що душу катують,
— Бог покарав мене ще й тілесним недугом, занедужав я спершу ревматизмом, тяжкий недуг,
та я все-таки потроху боровся з ним, і лікар, спасибі йому, трохи помагав, і те, що я прозябав

собі хоч у поганій, та все-таки вольній хатині, так бачите, щоб я не зрисував (бо мені рисувать

заказано) свого недуга (углем у комені), то і положили за благо перевести мене в казарми. До

люльок, смороду і зику став я потрохи привикать, а тут спіткала мене цинга лютая, і я тепер мов
Іов на гноїщі, тілько мене ніхто не провідає. Так мені тепер тяжко, так тяжко, що якби не надія

хоч коли-небудь побачить свою безталанную країну, то благав би Господа о смерті.

Так Дніпро крутоберегий

І надія, брате,
Не дають мені в неволі

Іноді так мене нудьга за серце здавить, що (без сорома казка) аж заплачу.
Якби все те розказувать, що я терплю тепер по любові і милості милосердого Бога, то і за тиждень
не розказав би. Цур же йому. Нехай воно сниться тому, хто людям добра не хоче.
Поклонітесь гарненько од мене Дзюбину, як побачите. Добряга чоловік. Нагадайте йому про

Ізлера і ростягаї, про Адольфінку й прочії дива. Скажіть, що я його частенько згадую. N.
N. Плетенєв повинен мене знать, тілько нагадайте йому П. Бориспольца та, будьте ласкаві,
побачтесь з Чернишовим, він тепер уже в Петербурзі (спитайте в А[кадемії] художеств, де він

живе), а як побачитесь, то розпитайте його, чи він пооддавав мої письма, що я посилав через

його, і що йому сказано на ті письма, та попросіть його од мене, щоб він докучав моєю просьбою

надто Карлу Павловичу, а з Дубельтом щоб притьмом побачився. Як побачитеся з В. І. Далем, то,
поклонившися йому од мене, попросіть його, щоб він ублагав В. Перовського, щоб той визволив
мене хоч із казарм (сиріч випросив мені позволєніє рисовать). Даль чоловік добрий, розумний
і могущий, він добре знає, як тут ми пропадаємо, то тяжкий гріх йому буде, як він не схоче

промовить за мене хоч одно слово.
Докучаю я вам, добрий мій земляче! та що ж я маю робить? Якби мені тілько рисувать було

можна, то я і не журився б, ходив би собі в сірій шинелі, поки дійшов би до домовини, та все б
таки хвалив Бога, а тепер!.. ой лишенько! і вимовить не хочеться!..
Напишіть до мене, коли матимете час, хоч малесенький листочок, нехай хоч трошки я заплачу

добрими сльозами.
Будьте ласкаві, розпитайте гарненько, де тепер живе Василий Андреевич Жуковский, він перше

жив у Досельдорфі на Рейні, а тепер не знаю, та й пришліть мені його адрес, а коли надрюкована
його «Одиссея», то і її пришліть. Прочитавши, я отдам вам або Ф[едору] Матвеевичу, бо, єй-богу,
окроме Біблії, нема в мене ні однісінької книжечки.
Та вже чи раз батька по лобу вдарить, чи двічі — однаково, хоч воно трохи і не до речі просить,
мов той старець. Та що ж робить, коли нігде взять, пришліть ради поезії святої Лермонтова хоч

один том, велику, превелику радість пришлете з ним вашому удячному і безталанному землякові.

Т. Ш.

Здається, ви знакомі з Василем Єзучевським. Коли він вернувся з дому, то, як побачитесь,
гарненько вилайте його за мене за його щирость і добрість і Галузу, свояка його, добрі й щирі

люде, щоб ти знав, земляче.
Не здивуйте, Бога ради, що на такому клаптикові пишу до вас, бо в цьому Божому краї папір

почтовий навдивовижу.

Примітки

Подається за автографом (ІЛ, ф. 1, № 15.1).
Вперше надруковано в журналі «Киевская старина» (1891. — № 2. — С. 212 — 214). Адресатом
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помилково названий тут В. М. Лазаревський; опущено рядки «та не любить вас, бо сказано, кого
любить, того і карає», «по любові і милості милосердого Бога».
Вперше введено до збірника творів у виданні: Шевченко Т. Твори В 2 т. — СПб., 1911. — Т. 2.
— С. 353 — 354.
Відповідь М. М. Лазаревського від 12 лютого 1848 р. див.: Листи до Тараса Шевченка. — С. 54
— 55.
Лазаревський Михайло Матвійович (1818 — 1867) — чиновник Оренбурзької прикордонної комісії,
близький друг Шевченка. Родом з с. Гирявки, що біля Конотопа. 1837 р. закінчив Ніжинський

ліцей кн. Безбородька і працював спочатку в Україні, 1841 р. переїхав до Тобольська, а звідти 1847
р. — до Оренбурга. Кілька разів М. Лазаревський зустрічався з Шевченком в Орську. Пізніше в
спогадах писав: «Приезжая довольно часто в Орскую по делам службы, я всегда навещал Шевченка

и видел тогдашнюю его жизнь в казармах. Общество пьяных и развратных солдат, невыносимый
воздух, грязь, постоянный крик — все это сильно возмущало Шевченко...» (Киевская старина.
— 1899. — № 6. — С. 436). У 1850 р. М. Лазаревський переїхав до Петербурга і працював

там радником губернського правління, а в другій половині 50-х років залишив службу і став

управителем маєтків і справ графа О. С. Уварова, оселившись у його будинку. Повернувшись
із заслання, поет майже три місяці жив у М. М. Лазаревського, а пізніше, перейшовши у виділену
Академією мистецтв кімнату, часто відвідував його.
М. М. Лазаревський піклувався про хворого поета; після його смерті вирішував усі майнові справи
спадкоємців Шевченка. Він зберігав Шевченкову «Малу книжку», «Більшу книжку», автографи,
авторизовані списки російських повістей Шевченка, «Чигиринський Кобзар і Гайдамаки» (1844) з
власноручними виправленнями поета та інші матеріали.
... я прозябав собі хоч у поганій, та все-таки вольній хатині... — На клопотання Ф. М.
Лазаревського комендант Орського укріплення Д. М. Ісаєв дозволив Шевченкові з перших

днів його перебування в Орську жити на приватній квартирі. Сприяли цьому також польський

політичний засланець Отто Фішер і місцевий писар, сина якого Шевченко навчав грамоті. Після
звільнення коменданта Д. М. Ісаєва десь у серпні — вересні 1847 р. командир батальйону Д. В.
Мєшков перевів Шевченка в казарму.
... і я тепер мов Іов на гноїщі... — За біблійними переказами, Іов — страждаючий праведник,
який витримує найсуворіші життєві випробування, послані сатаною, але не зневірюється у своїй

правоті.
Так Дніпро крутоберегий І надія, брате, Не дають мені в неволі О смерті благати. — Рядки

первісного тексту поезії Шевченка «А. О. Козачковському».
Поклонітесь гарненько од мене Дзюбину... — Дзюбин Лев Миколайович — знайомий Шевченка

з часу перебування в Академії мистецтв. Згадується в щоденнику поета ([1]запис від 31 березня

1858 р.).
... про Ізлера ... — власника ресторану в Петербурзі.
... Плетенєв повинен мене знать... — Плетньов Петро Олександрович (1792 — 1866) —
професор, з 1840 р. — ректор Петербурзького університету, в 1838 — 1846 рр. редактор журналу
«Современник», критик. Надрукував рецензію на «Кобзар» 1840 р. (Современник. — 1840. — Т.
19. — С. 143).
... тілько нагадайте йому П. Бориспольца... — Борисполець Платон Тимофійович (1805 — 1880)
— російський і український художник, майстер батального живопису; з ним Шевченко підтримував

дружні стосунки під час навчання в Академії мистецтв. Про батьківщину П. Т. Бориспольця

Баришівку (тепер Броварського району Київської області) Шевченко згадував у повістях «Княгиня»,
«Прогулка с удовольствием и не без морали». 3 П. Т. Бориспольцем Шевченко, очевидно, мав
намір поїхати в закордонну подорож у березні 1843 р., але через брак коштів не зміг. Тепло

згадував про нього Шевченко в щоденнику (запис від 24 квітня 1858 р.).
... побачтесь з Чернишовим... розпитайте його, чи він пооддавав мої письма, та попросіть його
од мене, щоб він докучав моєю просьбою надто Карлу Павловичу, а з Дубельтом щоб притьмом

побачився. — Чернишов Олексій Пилипович (1824 — 1863) — російський художник, з 1860 р.
академік Академії мистецтв. З Шевченком познайомився під час навчання в Академії. Влітку
1847 р. приїздив до Оренбурга, зустрівся з Шевченком, коли його привезли туди на заслання. У
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жовтні того ж року О. П. Чернишов збирався виїхати до Петербурга, і Шевченко передав через

нього кілька листів — до К. П. Брюллова, В. А. Жуковського, Л. В. Дубельта, В. І. Даля

(ці листи не розшукані) з проханням поклопотатися, щоб йому дозволили малювати. Відсутність
попутників і бездоріжжя, як писав О. Чернишов ще з Оренбурга в грудні того ж року (див.: Листи
до Тараса Шевченка. — С. 50), затримали його, і він виїхав у Петербург, очевидно, на початку
січня. М. М. Лазаревський відповідав Шевченкові: «Карл Павлович (Брюллов. — Ред.) тільки

двинув плечима, кажуть, да певно вже забув і про те, що двинув. Жуковський і досі на Рейні

в Дюссельдорфі, — сей може б двинув і не одними плечима, так горенько, що дуже далеко... У

Дубельта і Даля Чернишов ще не був...» (Листи до Тараса Шевченка. — С. 54). За свідченням К. І.
Герна, В. О. Перовський відмовився порушувати клопотання про дозвіл Шевченкові малювати,
додавши: «Мне Чернышев еще в Петербурге говорил о Шевченко, и я готов был сделать для

него все, что можно, — попросил для этого у Дубельта подлинное о нем дело, прочел его сам от

доски до доски и убедился только в том, что мне за него вступиться и просить об нем государя

нельзя!» (Русский архив. — 1898. — № 12. — С. 555). 30 січня 1848 р. начальник III відділу
О. Ф. Орлов надіслав командиру Оренбурзького корпусу В. П. Обручову запит про поведінку

поета. У відповіді зазначалося, що Шевченко служить старанно і заслуговує, щоб йому дозволити
малювати, але О. Ф. Орлов наклав резолюцію: «Подождать» (Тарас Шевченко. Документи та

матеріали до біографії. — С. 163).
... коли надрюкована його «Одиссея», то і її пришліть. — З проханням надіслати йому «Одіссею»
в перекладі В. А. Жуковського (на той час, одначе, ще не видану, переклад опубліковано лише

1849 р.) Шевченко звертався і до А. І. Лизогуба в листі від 11 грудня 1847 р.
Федір Матвійович — Ф. М. Лазаревський.
... пришліть ради поезії святої Лермонтова хоч один том... — Михайло Лазаревський відгукнувся

на прохання поета і в листі від 12 лютого 1848 р. повідомив, що вислав. 20 квітня того ж року Федір

Лазаревський сповістив Шевченка: «„Выбранные места из писем“ Гоголя также получены, но я

не посылаю их, потому что с ними нужно послать еще Лермонтова и еще кое-что, а укупорить
все это, право, не успею» (Листи до Тараса Шевченка. — С. 59). І тільки через тиждень, 27
квітня, Федір Лазаревський написав Шевченкові: «Од Михайла Семеновича (Александрійського,
чиновника Орської дистанції Прикордонної комісії. — Ред.) получите Лермонтова і Гоголя

„Выбранные места“» (Листи до Тараса Шевченка. — С. 60).
... ви знакомі з Василем Єзучевським. — Єзучевський Василь Йосипович (1805 — ?) — чиновник

Головного управління шляхів, родом з Чернігівщини. З Шевченком познайомився, очевидно,
незабаром після виходу «Кобзаря» 1840 р.
... і Галузу, свояка його... — Йдеться про В. Ф. Галузевського, родича В. Й. Єзучевського (був
одружений з його сестрою).

Варіанти

то душа моя убогая розсипалась, мов пилина / то душа моя убогая розлетілась, мов пилина
Не по-християнській, брате мій, знаю, а що ж діяти? / Не по-християнській, брате мій, а що ж

діяти?
щоб я не зрисував (бо мені рисувать заказано) свого недуга / щоб я не зрисував свого недуга Іноді
так мене нудьга за серце здавить / Іноді так мені нудьга серце здавить

Поклонітесь гарненько од мене / Поклонися гарненько од мене

тілько нагадайте йому / коли ви знайомі, нагадайте йому
(спитайте в А[кадемії] художеств / (спитай в А[кадемії] художеств
щоб він докучав моєю просьбою надто Карлу Павловичу / щоб він докучав надто Карлу Павловичу
як він не схоче промовить / ко[ли]
ой лишенько! і вимовить / цур їй! і вимовить
він перше жив у Досельдорфі на Рейні, а тепер / він перше жив у Досельдорфі, а тепер
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1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/200361.html

2.9.84 52. А. I. ЛИЗОГУБ. 31 грудня 1847. Одеса (2008-09-29 18:00)

Одесса. 1847. Декабря 31.

Ні, я не мовчав, коханий друже, мій бідний Тарасе; не дожидаючись Вашого листа, я писав до

Вас, не згадаю тепер якого числа, але повинно буть от 15 до 28 октября, і у тім моїм листі давав

Вам і мій адрес у Одесі, але мені здається, що Ви того мого листа не получили, я писав просто у
Орскую кріпость. Сьогодня я получив Ваш лист от 22 октября, що Ви писали у Седнев, а з Седнева
мені переслали сюди; зараз і одвіт готов. У сім письмі скажу Вам усе теє, що казав і у тім. Я

знав, що Вас потягли до Петербурга, але довго не знав, що з Вами опісля зробилось. Ми з жінкою

поїхали у Одесу, і у Києві я бачив Сажина, він мені розказав, що Ви у Орській кріпостї, і показав
Ваш лист до якогось незнакомого мені пана; у тім листі Ви його просите прислать Вам палітру і

пензлі, і краски, і пістолі, чого йому і зробить було не можна, бо все теє попропадало. Приїхавши
у Чечельник (Ольгополь) коло Балти, я до Вас писав ось що (або хоч і не зовсім так, але близько):
молись Богу, коханий Тарасе; Бог тебе карає за гріхи, дякуй Його; коли винен, терпи кару і дякуй
Бога; коли не винен — терпи і дякуй Господа за іспитаніє; приймай кару Божію мало того що

з покірностію Його святой волі, а ще більше, кохайся у горі, радуйся, що Господь Отець наш

милосердний учить нас; і Господь наградить за терпініє, за покірность, за любов нашу, і пошле
мир серцю і розуму, і змягчить, а може, перемінить гнів на милость, проти кого провинився.
Горе, біда, напасть, а чоловікові найлучшая школа: се батьківський поцілуй Бога свому творенію.
Горем да бідою Господь очищає нас, приближає до себе, робить нас лучшими; не жалковаться, а
радоватись треба Божіїй карі. Ось що я Вам казав. Господь дав Вам нести Крест вельми важкий,
несіть і не журітесь, і все буде добре, тілько молітесь Богу от серця, і молітесь не об тім, щоб
перестав Вас карать, а щоб дав силу і волю переносить кару без ропота і жалю. Іще я до Вас

писав, що коли Вам можна мальовать, то напишіть гарненько адрес, і що я зараз Вам пришлю

акварельные краски, мій маленький ящичок, где є і краски, і карандаші, і циркуль, і все належноє до
мальовання. Ще писав і об собі, і мене Господь поцілував, як батько, одняв у мене мою маленькую

дочку Лізу, Ви її знали. Але я дякую Господа за його милость; а милость його великая до мене

тая, що він дав мені силу перенести моє горе без жалю, хоч вельми, вельми важко ховать дітей. Я
сказав: Бог дав, Бог взяв— буди имя Господнє благословенно вовіки. Ангела я прияв от Господа,
Ангела і вернув Господу; правда, дитятко сеє було нам великою утіхою, але я не жалкую о тім,
що вже її нема, а дякую Господа за те, що вона у нас була; за те, що вона, по милості Божой,
три года нас радувала; пам’ять нам зосталась не гіркая, а хорошая; а все-таки іноді я плачу, як
згадаю про мою дитину. Бог простить мені мої сльози; серце часом не слухає розуму, треба б,
щоб не тілько розумом, щоб і серцем і душею кохатись у Бозі, радуваться горю, тоді б, запевно,
були б ми щасливі і на сім світі і благословив би нас Господь і на тім. До другого разу, коханий
друже, напишіть, коли Вам чого треба: може, краски, може, гроші, і коли по сьому адресу, то як
тілько зберусь, що матиму — пришлю. Княжна тож до Вас писала, але, видно, Ви наших листів не
получили. Да укріпить вас Господь, да дасть Вам силу нести важкий крест і дякувать Бога за біду

серцем і розумом. Пишіть до мене, і пишіть часто, тілько щоб я знав, що Ви мої листи получаете
і що з Вами діється; а я буду до Вас писать часто. — Да благословить Вас Господь.

Щирий до Вас

Андрей Лизогуб

Мій адрес:
В Одессу.
В Садовой, в доме Тацук, бывший Шостак.
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Коментарі:

Подається за виданням: Шевченко Т. Г. Повне зібрання творів. — К., 1929. — Т. 3. Листування.
— С. 248 — 249, де лист друкується за автографом, нині не відомим. Публікація М. М.
Новицького.
Вперше надруковано: Киевская старина. — 1900. — № 9. — С. 314 — 315. Публікація М. І.
Стороженка.
Дата в автографі, як її відтворено в «Листуванні»: «Одесса. 1847. Декабря 31».
Відповідь на лист Шевченка від 22 жовтня 1847 р. з Орської фортеці.
Відповідь Шевченка — лист від 1 лютого 1848 р. з Орської фортеці.

...я писав до Вас... от 15 до 28 октября... — Йдеться про [1]лист А. І. Лизогуба до Шевченка від

21 жовтня 1847 р.
...Ваш лист до якогось незнакомого мені пана... — Ймовірно, до художника О. Ф. Сенчила-
Стефановськоо (див. примітку до листа А. Лизогуба від 21 жовтня 1847 р.).
Чечельник (Ольгополь) — нині райцентр Вінницької області.
Балта — нині райцентр Одеської області.
Княжна тож до Вас писала... — Лист В. М. Рєпніної нині не відомий.

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/306980.html

2.9.85 Із листа К. Герна до М. Лазаревського (2008-09-30 06:00)

* *

Тарас прибыл в Оренбург летом 1847 года, с приказанием назначить его на службу в одну из

отдаленных крепостей; выбрали крепость Орскую, куда он тотчас же отправился. Первый сообщил
мне об этом полусумашедший наш начальник штаба Прибытков, у которого, по болезни его, я
занимался. «Вообразите себе, К. И., какого господина к нам сегодня прислали: ему запрещено и
петь, и говорить, и еще что-то такое! Ну как же ему при этих условиях можно жить?»
Хотя я впоследствии узнал, что запрещение касалось вовсе не пения, но, сознавая, что жить

действительно ему будет трудно, отправился к добрейшему бригадному генералу, Логину

Ивановичу Федяеву 1, и вместе с ним настрочили послание командиру батальона, в которыи

назначен был Тарас, майору Мешкову, прося его, чтобы он обратил особенное внимание на

несчастного сосланного и помогал ему в чем может. Мешков понял просьбу нашу по-своему:
принялся самолично, по нескольку часов в день, мучить бедного Тараса солдатскою выправкой,
учебным шагом в три приема и другими тонкостями строевой науки, выбиваясь из сил, чтобы
образовать из него хорошего фронтовика. Пытка эта продолжалась до весны 1848 года, в которую
доброму Алексею Ивановичу Бутакову удалось прикомандировать Тараса к команде, назначенной
для плавания по Аральскому морю. К. И. Герн 2, [1]Письмо к М. М. Лазаревскому о Шевченке

от 12 апреля 1861 [?] г., «Киевская старина», 1899, февраль, стор. 68. 1 Федяєв Логін Іванович

— бригадний генерал, служив в Оренбурзі. Особисто з Шевченком не був знайомий, але знав

про нього від друзів поета і ставився до нього співчутливо. 2 Герн Карл Іванович — офіцер,
квартирмейстер в окремому Оренбурзькому корпусі, один з найближчих друзів Шевченка. Деякий
час в Оренбурзі у нього на квартирі жив Шевченко, на своє ім’я одержував листи для поета. Після
арешту Шевченка в 1850 р. у Герна переховувались рукописи його поезій.

1. http://izbornyk.org.ua/rizne/star25.htm
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2.9.86 53. О. П. ЧЕРНИШОВ. Грудень 1847. Оренбург (2008-09-30 12:00)

До сих пор я еще не уехал из Оренбурга, потому что не было попутчиков, да и притом дорога

никуда не была годна, снегу совсем не было, сегоднишнюю ночь выпал снег, и довольно

порядочный, есть надежда, что на этих днях я отправлюсь в путь с генералом Жуковским, который
обещался меня взять с собою.
Буду кланяться от Вас всем Вашим товарищам и знакомым.

Коментарі:

Подається за першодруком: Шевченко Т. Г. Повне зібрання творів. — К., 1929. — Т. 3.
Листування. — С. 248, де лист друкується за автографом, знайденим в архіві III відділу, нині не
відомим. Публікація М. М. Новицького.
Лист не датовано; датується на підставі початкової фрази даного листа («До сих пор я еще не

уехал из Оренбурга...») і дати попереднього листа з Оренбурга.
Л. Н. Большаков приписує авторство цього листа Олександру Іларіоновичу Чернишову,
двоюрідному брату О. П. Чернишова, уряднику Оренбурзького козачого війська, вважаючи, що
саме про цей лист йдеться у відповідяхШевченка на «Вопросные пункты», поставлені йому слідчим
Г. Чигирем 1 липня 1850 р., «де прямо сказано: «Листа від 9 грудня 1847 р. від Чернишова, який
служить урядником в Оренбурзькому козачому війську, одержав я в фортеці Орській...» (Тарас
Шевченко : Документи та матеріали до біографії. — С. 216). Підтвердити авторство Олександра
Чернишова може також згадка в цьому листі про генерала Жуковського, який був на той час

наказним отаманом Оренбурзького козачого війська» (Большаков Л. Н. Літа невольничі. —
С. 399). Однак листа, датованого 9 грудня, в справі не було: в «Описи письмам и другим

бумагам», відібраним у Шевченка при арешті 23 квітня 1850 р., значаться два листи від Чернишова:
перший — від 2 грудня з помилково прочитаним роком — 1849 (треба — 1847), а другий — «без
означения числа и года» (Тарас Шевченко : Документи та матеріали до біографії. — С. 190). Чи
міг би Шевченко через два з половиною роки, та ще й на допиті, точно пригадати дату листа?
Найімовірніше припустити, що у відповіді Шевченка на «Вопросные пункты» йдеться про лист від
2 грудня, коли цифра 2 могла бути прочитана як 9. Більше того, за давністю часу був переплутаний

і кореспондент.
Обидва листи від Чернишова і пізніший лист із Петербурга від М. Лазаревського мають спільну
тему — поїздку О. П. Чернишова до Петербурга з листами Шевченка і його дорученнями. Згадка
про генерала Жуковського не може служити аргументом тільки виключно на користь Олександра

Чернишова: знайомим генерала міг бути й художник Олексій Чернишов. Другий же лист від

Чернишова у цьому документі взагалі не згадується (Там само. — С. 216).
Жуковський Григорій Васильович — генерал-майор, командуючий башкиро-мещеряцьким
військом» а з 1848 р. до кінця 1852 р. — наказний отаман Оренбурзького козачого війська.

2.9.87 Батальйонний список нижчих чинів. Січень 1848 р. (2008-09-30 18:00)

1848

№ 300. 1848 р., січень. Список нижчих чинів 5-го Оренбурзького лінійного батальйону, 3-ої
роти

Список
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нижним чинам Оренбургского линейного № 5-го батальона, 3-й роты, поступившим [в] военную
[службу] по высочайшему повелению и по конфирмациям главнокомандующего действующей

армиею

Генваря дня 1848 года

№ Имена и прозвания Время вступления в службу

За что подвергались оштрафованию и когда состоялись

конфирмации Каковые в поведении Каковые по службе

годы месяцы числа

1. Рядовые Гаврила сын Павлов [1]845 август 3 Из

арестантов Кронштадской арестантской роты № 1 Сослан в

крепостную работу по высочайшему повелению из находящихся под

следствием и судом в бывшей в С.-Петербургской комиссии для

разбира[тельства] [слово не разб.] воров и мошенников, определен в сей

батальон Хорош Старательный

2. Тарас сын Шевченко [1]847 июнь 23 По высочайшему повелению,
объявленному в предписании корпусного командира от 10-го июня за №
25-м, художника С.-Петербургской академии за сочинение возмутительных

стихов в рядовые с правом выслуги Хорош Старательный

3. Михайла сын Чемерда [1]84б мая 24 По высочайшему повелению

за нахождение с давнего времени в бегах передан по распоряжению Хорош

Старательный

і т. д.

ІЛ, ф. 1, № 513. Копія.

2.10 October

2.10.1 54. А. І. ЛИЗОГУБ. 7 січня 1848. Одеса (2008-10-01 06:00)

7 генваря 1848. Одеса.

Лист Ваш, коханий друже, я получив на самісінький Новий год. Превеликая Вам дяка і за лист, і
за Вас, тільки важко на Вас дивитись. Що маемо робить: будемо молиться Богові, се найлучше.
Як мені привітать Вас, нового года ради? Да пошле Вам Господь милосердний здоров’є, бо
без його і у долі погано, а у недолі ще гірше, да пошле здоров’є, терпініє і силу тягти Вашу

недолю; нести її і не жаліться, а дякувать Бога, начальство слухать, товариство любить і жить,
як Бог дає, поки Богові угодно. Ось чого я молю у Господа Вам, коханий друже. Да послухає

Спас наш милостивий моєї грішної, але щирої от серця молитви. Дякуйте Господа і за те, що
Вам зосталося; Вам зосталось те, що є люде, що Вас кохають і жалують. Хоч недоля от сього і не
поменшає, а все-таки трохи легше, як знаєш, що є такіє люде, що жалкують. Ваш перший лист от 22
октября я получив 29 декабря і одвічав 31 по адресу, там написаном у Оренбург до Лазаревского с

передачею; а сей лист получив, як казав уже, на самісінький Новий год. Вашу цидулку до В[арвары]
Н[иколаевны] послав по адресу. Вона хотіла до Вас писать, як тілько прочула, где Ви живете, та,
мабуть, що-небудь їй помішало. Глафіра, дякувать Господа, здорова, а сестра її Татьяна Івановна
усе недужа, і тепер стало їй гірше, живе вона у Києві, Цецурін лічить, та все нема лучче. Видно,
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Богу угодно, щоб вона, бідна, страждала; така Його свята воля, нехай так і буде. Я такої віри, що
Бог усе робить ік луччому. Важко, вельми важко мені було, і тепер ще плачу, як згадаю, як моя
манюсенька донька Лізочка отходила до Бога, да страждала аж двоє суток, а тоді, благодареніє
Богу, дав мені силу і розум дякувать Його за моє горе; бо не радості, а туга да недоля робить

чоловіка луччим і зближає його до нашого Отця небесного.
Шукав я книг, що. Вам хочеться — «Одіссеї», перевод Жуковського, печатної ще нема, і ніхто її

не знає і не читав, опріч Гоголя, що пом’янув у своїх письмах. Коли покажеться — то пришлю;
Шекспіра найшов і скоро пришлю; піджидаю грошей з дому, бо тут зовсім процвиндрився, а як
тільки роздобуду грошенят, то зараз усе укупі: і ящичок, і Шекспіра, і все пришлю. Ви знаєте, що я
не вельми заможний, але готов ділитись чим маю. Що Вам треба, да коли у мене є — то зроблю.
Да не скаже мені Господь у день судний: бых болен я в темнице и не посетисте мене. Не могу

посЂтить персонально — привітаю словом, і вельми, вельми б радувавсь, якби моє слово та Вам
приносило покой і закріпляло б Ваше серце на недолю. О, щасливий би я був тогді. Будьте ж

здорові і пишіть до мене.

Щирий до Вас

Андрей Лизогуб.

Адрес:
В Одессу.
На Садовой, в доме Шостак.

Коментарі:

Подається за виданням: Шевченко Т. Г. Повне зібрання творів. — К., 1929. — Т. 3. Листування.
— С. 249 — 250, де лист друкується за автографом, знайденим в архіві III відділу, нині не відомим.
Публікація М. М. Новицького.
Вперше надруковано: Киевская старина. — 1900. — № 9. — С. 316 — 317 (публікація М. І.
Стороженка).
Дата в автографі, як її відтворено в «Листуванні»: «7. января 1848. Одесса».
Відповідь на лист Шевченка [1]від 11 грудня 1847 р. з Орської фортеці.

Превеликая Вам дяка і за лист, і за Вас... — Разом із листом Шевченко надіслав А. І. Лизогубові
й свій автопортрет у солдатській формі (т. 7, № 1).
...у Оренбург до Лазаревського з передачею... — Тобто до Ф. М. Лазаревського.
Вашу цидулку до В[арвары] Н[иколаевны] послав по адресу. — Йдеться про лист від [2]24 грудня

1847 р., надісланий А. І. Лизогубу разом із листом до нього від [3]22 жовтня 1847 р. для

пересилання В. М. Рєпніній, яка жила в Яготині. На цей лист В. М. Рєпніна відповіла 13
січня 1848 р.
Глафіра — Г. І. Дунін-Борковська.
Тетяна Іванівна — Т. І. Псьол.
...як моя манюсенька донька Лізочка отходила до Бога... — Про смерть малої дочки Лізи А. І.
Лизогуб писав Шевченкові [4]21 жовтня 1847 р.
...«Одіссеї», перевод Жуковського, печатної ще нема, і. ніхто її не знає і не читав, опріч Гоголя,
що пом’янув у своїх письмах. — Переклад «Одіссеї» Гомера, виконаний В. І. Жуковським,
опубліковано 1849 р. Шевченко міг дізнатися про нього зі статті М. Гоголя «Об Одиссее,
переводимой Жуковским (Из письма Н. В. Гоголя к Н. М. Языкову)» (Московские ведомости.
— 1846. — 25 липн. — № 89; Современник. — 1846. — № 7; Гоголь Н. В. Выбранные места из
переписки с друзьями. — Спб., 1847).
...Шекспіра найшов... — Драматические сочинения Шекспира. Пер. Н. Кетчера. Вып. 1 — 13.
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1841 — 1848. У згаданому листі Шевченко прохав А. І. Лизогуба надіслати йому цю серію.
...бых болен и в темнице и не посетисте мене. — Цитата з Євангелія від Матвія, гл. 25, в. 43.

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/309907.html

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/308708.html

3. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/307811.html

4. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/306980.html

2.10.2 Розповідь М. Бажанова (2008-10-01 12:00)

* *

[...] Тарасом Григорьевичем была нарисована прекрасная картина-аллегория. Она представляла
из себя малороссийскую деревушку со всеми аксессуарами южной природы. На первом плане

картины выделяется ветхая хатка, обнесенная высоким частоколом. Синеватое небо местами

затянуто тучками, из-за которых по временам вырываются солнечные лучи и, проникая через

отверстие частокола, живописными узорами золотят хатку. Лицом к ограде и затылком к избушке

стоит тогдашний министр народного просвещения; в распростертых руках он держит развернутую
солдатскую шинель и пытается загородить ею проникающие чрез ограду солнечные лучи и, таким
образом, оставить в тени убогую хатку.

Рассказ М. И. Бажанова. А. Матов 1, Рассказы орских старожилов, «Киевская старина», 1895,
ноябрь, стор. 61. 1 Матов А. — співробітник газети «Русские ведомости». Перебуваючи в

Орську в 90-х роках, записав від двох старожилів коротенькі спогади про Шевченка. Одним з

таких Орських старожилів Матов називає М. І. Бажанова, але при перегляді списків осіб, що
служили в Орському гарнізоні одночасно з Шевченком, таке прізвище не зустрічається; очевидно,
він прибув в Орськ пізніше.

2.10.3 Сон (комедія) (2008-10-01 16:33)

Викладаю комедію «Сон» у перекладі В. Державіна.
Сильно не вичитував, так що зауваження по скануванню і форматуванню радо приймаються.

СОН

комедия

Дух истины, его же мир
не может прияти, яко
не видит его, ниже знает его.
Иоанна, глава 14, стих 17

У всякого своя доля

И свой путь широкий:
Этот строит, тот ломает,
Этот жадным оком

Высматривает повсюду

Землю, чтобы силой

Заграбастать и с собою

Утащить в могилу.
Третий в карты, словно липку.
Обдирает свата,
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Тот тихонько в уголочке

Точит нож на брата.
А тот, тихонький да трезвый,
Богобоязливый,
Как кошечка, подкрадется.
Выждет несчастливый

День для вас, да как запустит

Когтища в печенку, —
Не разжалобят злодея

И слезы ребенка!
А тот, щедрый, храмы строит.
Тысяч не жалеет,
А уж родину так любит,
Так душой болеет

За нее, так из сердешной

Кровь, что воду, точит!..
Молчат люди, как ягнята,
Вытаращив очи!
Пускай: «Может, так и надо?» —
Скажет люд убогий.
Так и надо! Потому что
Нет на небе бога!
Под ярмом вы падаете,
Ждете, умирая,
Райских радостей за гробом —
Нет за гробом рая!
Образумьтесь! Поглядите:
Все на этом свете —
И нищие и царята —
Адамовы дети!
Тот... и тот... А что же я-то?
Я, добрые люди,
Лишь гуляю да пирую

И в праздник и в будень.
Вам досадно? Сетуете?
Слушать не хочу я!
Не бранитесь! Я свою пью,
А не кровь людскую!
Так, вдоль плетней тропой знакомой
Идя с пирушки в час ночной,
Болтал я пьяный сам с собой,
Покуда не добрел до дому.
Нет у меня детей; жена
Не бранит, встречая.
Дом отрадней рая, —
Кругом такая тишина

И в сердце и в хате...
Вот и лег поспать я...
А если пьяный да заснет,
Пусть хоть орудья катят, —
Он усом не моргнет.
И сон же, сон на диво дивный
В ту ночь мне снился.
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Тут и непьющий бы напился,
Последний скряга дал бы гривну,
Чтоб глянуть, хоть едва-едва...
Да — черта с два!
Вот вижу: вроде как сова

Летит над балками, прудами и лугами,
Над оврагами и рвами,
Над широкими степями

И пустырями.
А я за нею подымаюсь,
Лечу, лечу, с землей прощаюсь.
«Ты прощай, земля родная,
Край скорби и плача!
Мои муки, злые муки
В облаках я спрячу.
Ты ли стонешь, Украина,
Вдовой бесталанной!
Прилетать к тебе я стану

Полночью туманной.
Для печально-тихой речи
На совет с тобою

Буду падать в полуночи

Свежею росою.
Побеседуем, покамест
Утро не настанет,
Пока твои малолетки

На врага не встанут.
Так прощай, земля родная,
Отчий край убогий!..
Расти деток: жива правда
У господа бога!»
Летим... Гляжу — уже светает,
Край неба пылает,
Соловейко в темной роще

Солнышко встречает.
Видно — степи голубеют,
Тихо ветер веет;
Меж ярами над прудами

Вербы зеленеют.
Разрослись сады густые.
Тополя на воле

Встали, словно часовые,
Беседуют с полем.
Вся страна моя родная

Сияет красою,
Зеленеет, умываясь
Чистою росою.
Хорошеет, умываясь,
Солнышко встречая,
Не видать ее просторам

Ни конца, ни края!
Не убьет ее, не сломит
Никакая сила…
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Душа моя! Ты о чем же

Снова загрустила?
Душа моя! Ты о чем же

Горько зарыдала?
Чего тебе жалко? Иль ты не видала,
Иль ты не слыхала рыданий людских!
Гляди же! А я — улечу я от них

За синие тучи высоко, высоко;
Там нету ни власти, ни кары жесток

Ни горя, ни радости там не видать,
А здесь — в этом рае, что ты покидаешь

Сермягу в заплатах с калеки снимают

Со шкурой дерут, — одевать, обувать
Княжат малолетних. А вон — распинают

Вдову за оброки; а сына берут, —
Любимого сына, единого сына, —
В солдаты отраду ее отдают.
А вон умирает в бурьяне за тыном

Опухший, голодный ребенок! А мать

Угнали пшеницу на барщине жать.
А вон видишь? Очи, очи!
Куда деться с вами?
Лучше бы вас высушило,
Выжгло бы слезами!
То покрытка вдоль забора

С ребенком плетется, —
Мать прогнала, и все гонят,
Куда ни толкнется!..
Нищий даже сторонится!..
А барчук не знает:
Он, щенок, уже с двадцатой
Души пропивает!

Видит ли господь сквозь тучи

Наши слезы, горе?
Видит он да помогает,
Как и эти горы

Вековые, облитые
Кровию людскою!
Душа моя мученица,
Горе мне с тобою!
Так упьемся горьким ядом,
Уснем под снегами,
Пошлем думу прямо к богу;
Там, за облаками,
Спросим: долго ль кровопийцам
Царствовать над нами?
Лети ж, моя дума, моя злая мука!
Возьми эту ношу мучений и зла —
Друзей своих верных! Ты с ними росла,
Ты с ними сроднилась; их тяжкие руки
Тебя пеленали. Бери ж их, лети
И по небу всю их орду распусти!
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Пускай чернеет, багровеет,
Пламенем повеет,
Пускай лютый змей всю землю

Трупами усеет!
А пока ты не вернешься, —
Я, сердце скрывая,
Белый свет пройду до края,
Не найду ли рая.

И вновь я над землею рею,
И вновь прощаюся я с нею.
Тяжко бросить мать-старуху
Без крова, без хаты,
Но страшнее видеть всюду

Слезы да заплаты.

Лечу, лечу, а ветер веет,
Передо мною снег белеет;
Глухие, топкие места,
Туман, туман и пустота.
Безлюдье, глушь, не знать и следу
Злой человеческой ноги.
Враги мои и не враги,
Прощайте! В гости не приеду.
Упивайтесь и пируйте,
Не услышу боле, —
Я один себе навеки,
Заночую в поле...
И пока вы не узнали

О крае далеком,
Где не льются кровь и слезы,
Я усну глубоко.
Я усну...
Но вдруг я слышу —
Под землей неясно

Цепи звякнули... Я глянул...
О народ несчастный!
Ты откуда, чем ты занят?
Чего ищешь, роясь
Под землею?.. Нет, должно быть,
Я от вас не скроюсь

Даже на небе!.. За что же
Мне такие муки?
Кому что я сделал злое?
Чьи тяжкие руки

В теле душу заковали,
Грудь испепелили

И, как тучи галок,
Думы распустили?
За что, не знаю, а карают,
И тяжко карают,
Иль не будет этим мукам
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Ни конца, ни краю?
Не вижу, не знаю!

Пустыня вдруг зашевелилась...
Земля, как тесный гроб, раскрылась,
И из земли на Страшный суд

За правдой мертвецы встают...
Не мертвы они, не просят
Жалости у судей!
То идут, гремя цепями,
Все живые люди,
Золото из нор выносят,
Чтоб жадности лютой

Заткнуть глотку. А за что ж их

В рудники сослали?
Знает бог... Хотя и сам-то
Знает он едва ли!
Вон — вор, клеймом отмеченный,
Гремит кандалами,
Другой, кнутами сеченный,
Скрежещет зубами —
Друга он зарезать хочет

Своими руками.
А меж ними, злодеями,
Вон — в одежде рваной

Царь всемирный, царь свободы,
Царь, клеймом венчанный!
Цепи носит и не стонет

В муке бесконечной!
Сердце, что добром согрето —
Не остынет вечно!

А где же твои думы в их вешнем расцвете?
Любовно взращенные, смелые дети?
В чьи руки ты, друг мой, судьбу их вручил?
Иль, может быть, в сердце навек схоронил?
Не прячь! Разбросай их, рассыпь их повсюду!
Взойдут, разрастутся, могучими будут!

Еще мытарство? Иль уж будет?
Будет, будет, тут холодно!
Мороз разум будит.
И вновь лечу. Земля чернеет.
И дремлет ум, и сердце млеет.
Гляжу: дома стоят рядами.
Кресты сверкают над церквами,
По площадям, как журавли,
Солдаты на муштру пошли,
Хорошо обуты, сыты,
В цепи накрепко забиты,
Маршируют... Дальше глянул:
Вот в низине, словно в яме,
Город средь болот дымится.
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Над ними тучами клубится

Мгла густая. Долетаю…
То город без края!
То ли турецкий,
То ли немецкий,
А быть может, даже русский?
Господа пузаты,
Церкви да палаты

И ни одной мужицкой хаты!

Смеркалося... Огнем, огнем
Кругом запылало —
Тут я струхнул... «Ура! ура!» —
Толпа закричала.
«Цыц вы, дурни! Образумьтесь!
Чему сдуру рады,
Что горите?» — «Экой хохол!
Не знает парада!
У нас парад! Сам изволит

Делать смотр солдатам!»
«Где ж найти мне эту цацу?»
«Иди к тем палатам».
Я пошел. Тут мне, спасибо,
Землячок попался

С казенными пуговками.
«Ты откуда взялся?»
«С Украины». — «Ты ж ни слова

Молвить не умеешь

По-здешнему!» — «Э, нет, братец,
Говорить умею,
Да не хочу!» — «Вот чудак-то!
Я все входы знаю.
Я служу здесь... Если хочешь,
Ввести попытаюсь

Во дворец тебя, но только
Здесь, братец, столица —
Просвещенье! Дай полтинку!»
«Тьфу тебе, мокрица
Чернильная!..» Стал я снова,
Как дух бестелесный,
Невидим. Вошел в палаты.
Царь ты мой небесный,
Вот где рай-то! Блюдолизы
Золотом обшиты!
Сам по залам выступает,
Высокий, сердитый.
Прохаживается важно

С тощей, тонконогой,
Словно высохший опенок,
Царицей убогой,
А к тому ж она, бедняжка,
Трясет головою.
Это ты и есть богиня?
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Горюшко с тобою!
Не видал тебя ни разу

И попал впросак я, —
Тупорылому поверил

Твоему писаке!
Как дурак, бумаге верил
И лакейским перьям

Виршеплетов. Вот теперь их
И читай, и верь им!
За богами — бары, бары
Выступают гордо.
Все, как свиньи, толстопузы
И все толстоморды!
Норовят, пыхтя, потея,
Стать к самим поближе:
Может быть, получат в морду,
Может быть, оближут
Царский кукиш!
Хоть — вот столько!
Хоть полфиги! Лишь бы только

Под самое рыло.
В ряд построились вельможи,
В зале все застыло,
Смолкло... Только царь бормочет,
А чудо-царица
Голенастой, тощей цаплей
Прыгает, бодрится.
Долго так они ходили,
Как сычи, надуты,
Что-то тихо говорили,
Слышалось: как будто

Об отечестве, о новых
Кантах и петлицах,
О муштре и маршировке,
А потом царица

Отошла и села в кресло.
К главному вельможе

Царь подходит да как треснет

Кулачищем в рожу.
Облизнулся тут бедняга

Да — младшего в брюхо!
Только звон пошел. А этот

Как заедет в ухо

Меньшему, а тот утюжит
Тех, что чином хуже,
А те — мелюзгу, а мелочь —
В двери! И снаружи

Как кинется по улицам

И — ну колошматить

Недобитых православных!
А те благим матом

Заорали да как рявкнут:
«Гуляй, царь-батюшка, гуляй!
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Ура!.. Ура!.. Ура-а-а!»
Посмеялся я и — хватит;
И меня давнули

Все же здорово. Под утро
Битые заснули...
Православные все тише

По углам скулили

И за батюшкино здравье

Господа молили.
Смех и слезы! Вот смотрю я

На город богатый.
Ночь как день!
Куда ни глянешь —
Палаты, палаты...
А над тихою рекою

Весь каменный берег.
Я гляжу, как полоумный,
И глазам не верю, —
Не пойму, не разумею, —
Откуда- взялося
Это диво?.. Вот где крови
Много пролилося

Без ножа! А за рекою

Крепость с колокольней, —
Шпиль как шило — как посмотришь,
Жуть берет невольно.
И куранты теленькают...
Кругом озираюсь,
Вот — конь летит, копытами
Скалу разбивает.
Всадник — в свитке и не в свитке,
Без седла, как влитый,
И без шапки, только листом
Голова повита.
Конь ярится — вот-вот реку,
Вот... вот... перескочит!
Всадник руку простирает,
Будто мир весь хочет

Заграбастать. Кто ж такой он?
Подхожу, читаю,
Что написано на камне:
«Первому — вторая»
Поставила это диво.
О! Теперь я знаю:
Этот — первый, распинал он
Нашу Украину.
А вторая доконала

Вдову-сиротину.
Кровопийцы! Людоеды!
Напились живою

Нашей кровью! А что взяли

На тот свет с собою?
Так мне тяжко, трудно стало,
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Словно я читаю

Историю Украины!
Стою, замираю...
В это время — тихо, тихо
Кто-то запевает
Невидимый надо мною:
«Из города из Глухова
Полки выступали

С заступами на линию,
Наказным послали

Гетманом меня в столицу,
Вместе с казаками.
О боже наш милосердный!
О изверг поганый!
Царь проклятый, царь лукавый!
Здесь, в земле пустынной,
Что ты сделал с казаками?
Засыпал трясины

Благородными костями;
Поставил столицу

Ты на их кровавых трупах!
И в темной темнице

Умер я голодной смертью,
Тобою замучен,
В кандалах!.. О царь! Навеки
Буду неразлучен

Я с тобою! Кандалами
Скован я с тобою

На века веков! Мне тяжко

Витать над Невою!
Может быть, уж Украины

Вовсе нет. Кто знает!..
Полетел бы, поглядел бы,
Да бог не пускает.
Может, всю ее спалили,
В море Днепр спустили,
Насмеялись и разрыли

Старые могилы —
Нашу славу. Боже милый,
Сжалься, боже милый».
Все замолкло. Вот я вижу:
Туча снегом кроет

Небо серое. А в туче

Зверь как будто воет.
То не туча — птица тучей

Белой закружила

Над тем медным исполином

И заголосила:
«Кровопийца! Мы навеки

Скованы с тобою.
На суде последнем, Страшном
Мы бога закроем

От глазищ твоих несытых.
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Ты нас с Украины

Гнал, холодных и голодных,
В снега, на чужбину!
Погубил нас, а из кожи
Нашей багряницу

Сшил ты жилами погибших,
Заложил столицу

В новой мантии! Любуйся ж
На свои палаты!
Веселись, палач свирепый,
Проклятый! Проклятый!»

Рассыпались, разлетелись.
Солнышко вставало.
Я стоял и удивлялся

Так, что жутко стало.
Вот уж голь закопошилась,
На труд поспешая,
Уж построились солдаты,
Муштру начиная.
Заспанные, проходили
Девушки устало,
Но — домой, а не из дому!..
Мать их посылала

На ночь целую работать,
На хлеб заработать.
Я стою, молчу, понурясь,
Думаю, гадаю:
Ох, как трудно хлеб насущный

Люди добывают.
Вот и братия рысцою

Сыплет в дверь сената,
Скрипеть перьями да шкуру

Драть с отца и брата.
Землячки мои меж ними

Шустро пробегают;
По-московски так и режут,
Смеются, ругают
На чем свет отца, что с детства
Трещать не учил их

По-немецки, — мол, теперь вот
Прокисай в чернилах!
Эх ты, пьявка! Может, батько
Продавал корову

Последнюю, чтоб выучил
Ты столичный говор!
Украина! Украина!
Твои ль то родные,
Чернилами политые

Цветы молодые,
Царевою беленою

В немецких теплицах
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Заглушены!.. Плачь, Украина,
Сирая вдовица!

Глянуть, что ли, что творится
В царевых палатах?
Как-то там у них? Вхожу я, —
Множество пузатых

Ждет царя. Сопят спросонья,
Все понадувались

Индюками да на двери

Косо озирались.
Вот и двери отворились.
Словно из берлоги

Медведь вылез, еле-еле
Подымает ноги.
Весь опухший, страшный, синий:
Похмельем проклятым

Мучился он. Да как крикнет

На самых пузатых.
Все пузатые мгновенно

В землю провалились!
Тут он выпучил глазищи —
Затряслись, забились
Уцелевшие. На меньших
Тут как заорал он —
И те в землю. Он на мелочь —
И мелочь пропала.
Он — на челядь, и челяди
Словно не бывало.
На солдат, и солдатики —
Только застонали,
Ушли в землю!.. Вот так чудо

Увидал я, люди!
Я гляжу, что дальше будет,
Что же делать будет

Медвежонок мой? Стоит он,
Печальный, понурый.
Эх, бедняжка!.. Куда делась
Медвежья натура?
Тихий стал, ну — как котенок!..
Я расхохотался.
Он услышал да как зыкнет —
Я перепугался

И проснулся...
Вот какой мне

Привиделся странный,
Дикий сон. Такое снится
Разве только пьяным

Да юродивым. Простите,
Сделайте мне милость,
Что не свое рассказал вам,
А то, что приснилось.
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8 июня 1844. С.-Петербург

2.10.4 А нумо знову віршувать... Початок 1848 р. Орська фортеця (2008-10-01 19:00)

січень — початок травня 1848 р., Орська фортеця

{ [1]«А нумо знову віршувать...» }

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev219.htm

2.10.5 55. В. М. РЄПНІНА ТА Г. І. ДУНІН-БОРКОВСЬКА. 13 січня 1848. Яготин
(2008-10-02 06:00)

13 января 1848-го года. Яготин.

От души благодарю, мой добрый и незабвенный Тарас Григорьевич, что Вы меня вспомнили

в далекой стороне! И здесь мы Вас не забываем и очень часто речь идет о Вас: нет, я бы не

рассмеялась, а зарыдала, бы, если бы Вас увидела теперь, и молила бы Бога дать языку моему

красноречие, чтобы утешить Вас, возвесть дух Ваш выше горькой участи Вашей, смягчить сердце
Ваше; говорю с Вами о милосердии Господнем, который не хочет смерти грешника, а чтобы он

был жив! Если б это зависело от меня, разворотив мое письмо, Вы бы наполнились благодатью,
она бы Вас освежила, освятила, укрепила, Вы бы бодро и с покорностию носили крест Ваш! Но,
увы, что могу я, бедная, бессильная, для Вас, мой добрый Тарас Григорьевич — молиться! Да,
молиться как можно чаще, как можно теплее, чтобы Бог подкрепил Вас в настоящем испытании,
чтобы он вложил милосердие в сердца окружающих Вас, чтобы направил тех, от которых зависит
земная участь Ваша, к помилованию! С какою радостию все Ваши здешние друзья помогали

бы Вам нести крест. Как все обрадовались от Вашего письма! — Оно долго странствовало,
ибо Андрей Иванович в Одессе; в очень непродолжительном времени я пришлю Вам книги, не
хочу отложить ни одною почтою отвечать Вам на письмо Ваше, которого я встретила с таким

благодарным теплым чувством! Вот уже мы перешли в новый год! Каково было Вам встречать

его на чужбине; я никогда не забуду, как папенька накануне нового года, тому, кажется, 5 лет

назад, открыл Вам объятия свои и как Вы сыновно припали на грудь его! Вечная память этому
истинно доброму человеку! Вот 3 года, как его нет между нами; в Яготине все идет по-прежнему;
общество наше то же самое, исключая Тани, которая все болеет и лечится в Киеве. Мы имеем

прибавление весьма драгоценное к нашему кругу; это бывший киевский студент, которого Вы

видели у меня в Киеве — и у других также: чистая святая душа, желающая Вам, как и многие,
другие, силы упования и терпения! Как понятно мне Ваше мучение— не рисовать! Это настоящая
пытка! Но не будем роптать: Бог даст, это переменится! Услышьте мой дружеский совет и

последуйте ему. Предайтесь Вашей настоящей обязанности как можно усерднее, облагораживайте
ее примерной исправностию, видя в ней испытание, посланное Вам самим Богом для очищения

души Вашей, воспитывайте ее, очищайте молитвою; вспоминайте, что многие молятся за Вас,
что хоть отдалены телом, но душею бодрствуют за Вас! Не унывайте, носите крест, молитесь и
надейтесь!
К великому моему сожалению, письмо мое не было готово для вчерашней почты и надобно

отложить его до будущей, а как давно Вы его ожидаете, мой добрый Тарас Григорьевич; я по

собственному опыту знаю, сколько может быть горести в ожидании! Да подкрепит Вас Господь,
да даст Он душе Вашей Любовь и Веру, тогда Вы поверите что тот, который нас полюбил, даже
до смерти неизменен! Не так, как люди; людей должно любить, ибо они братья наши и дети

небесного Отца — а верою во Спасителя усыновленные для жизни вечной, должно их любить,
и это обязанность иногда так легка, что мы в эти минуты понимаем ее — но Христос сказал:
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«Будите убо вы совершени, якоже Отец ваш небесный совершен есть», т. е. исполняйте Ваш

долг всегда и во всех отношениях, не ожидая взаимности — но делая добро везде и всем. В

нынешних обстоятельствах Ваших Вы можете делать добро, видимое только Богом, но которое

для того не будет им отвергнуто, напротив: освящайте душу Вашу молитвою, очистите ее от

всего затмевающего * ее, и да благословит Вас Господь в этом трудном и святом подвиге! Есть
ли у Вас Евангелие? Я обещаюсь писать часто к Вам и еще раз, мой добрый Тарас Григорьевич,
благодарю Вас от души за Вашу дружескую память,. Передаю перо Глафире, которая также хочет
приветствовать Вас. Прощайте, да осенит Вас благодать святая; Вам душею преданная

Варвара Репнина,

Дописка Г. І. Дунін-Борковської:
Вы, конечно, поверите, когда скажу Вам, что грустные строки Ваши к княжне меня сердечно

обрадовали. Наконец Вы отозвались, Тарас Григорьевич, и дали нам средства сказать Вам хотя

малую часть того живого искреннего сочувствия, которым полны все Ваши здешние знакомые

и други. Чего могу пожелать Вам на новый год? Благодати Божией, терпения и слез; чтобы
освежить и растворить духовную пустыню Вашей жизни.

...Від сльоз дрімає нудьга невсипуча,
Змочи наше сердце, як літнім дождем,
І зійде молитва, мов квітка пахуча,
І обвіє душу миром...

Прощайте, Тарас Григорьевич, бумага не позволяет распространяться более. Не забывайте нас: я
же с благодарностию, припоминаю Ваше доброе посещение моему мужу в Киеве. Да благословит
Вас Господь.

Г. Д[унин]-Б[орковская]

* Було: затмевающую.

Коментарі:
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...нет, я бы не рассмеялась... — Відповідь на слова Шевченка у згаданому листі: «Вы непременно

рассмеялись бы, если б увидели теперь меня. Вообразите себе самого неуклюжего гарнизонного
солдата, растрепанного, небритого, с чудовищными усами, — и это буду я».
Андрей Иванович — А. I. Лизогуб.
...как папенька накануне нового года... — Новий 1844 рік Шевченко зустрічав у гостинній родині

князя М. Г. Рєпніна в Яготині.
Вот 3 года, как его нет между нами... — М. Г. Рєпнін помер 18 січня 1845 р.
Таня — Т. I. Псьол.
...это бывший киевский студент, которого Вы видели у меня в Киеве... — Як встановив П.
В. Жур, йдеться про Симонова Матвія Терентійовича (псевдонім — Номис, 1823 — 1901) —
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українського фольклориста, етнографа, письменника; 1848 р. закінчив «словесний» факультет

Київського університету. Автор праці «Українські приказки, прислів’я і таке інше. Збірники О. В.
Марковича і других» (1864), збірки оповідань (1900). П. Жур розшукав лист В. М. Рєпніної до

М. В. Юзефовича про Симонова (ЦДІА України. Ф. 873. Оп. 1. № 64. Арк. 4; посилання за

виданням: Жур П. В. Шевченківський Київ. — К.: Дніпро, 1991. — С. 158).
«Будите убо вы совершени, якоже Отец ваш небесный совершен есть». — За Євангелієм від

Матвія, гл. 5, в. 48.
Есть ли у Вас Евангелие? — За свідченням Ф. М. Лазаревського, Шевченко привіз Біблію з

собою на заслання: «Я побежал в казармы и с трудом отыскал там новопривезенного арестанта.
Лежал он ничком на нарах, углубившись в чтение Библии» (Из воспоминаний Ф. М. Лазаревского
о Шевченко // Киевская старина. — 1899. — №2. — С. 152).
Я обещаюсь писать часто к Вам... — Після цього листа В. Рєпніна писала ще двічі в березні

цього ж року; листування перервалося спершу через від’їзд Шевченка в складі Аральської описової

експедиції (1848 — 1849); далі, після арешту поета у квітні 1850 р., через заборону III відділу,
висловлену в листі його начальника О. Ф. Орлова до В. М. Рєпніної (див.: Тарас Шевченко:
Документи та матеріали до біографії. — С. 208 — 209). Тому й листи Шевченка до В. Рєпніної (з
Оренбурга від 14 листопада 1849 р., 1 січня та 7 березня 1850 р., 12 січня 1851 р. з Новопетровського
укріплення) залишилися без відповіді, аж доки не пощастило налагодити зносини з нею через Бр.
Залеського та його друга А. Венгжиновського, що оселився на початку 50-х років в Одесі, де
подовгу жила й В. М. Рєпніна.
«...Від сльоз дрімає нудьга невсипуча...» — Вірш, можливо, належить або самій Г. І. Дунін-
Борковській, або її сестрі Олександрі, авторці кількох поезій.
...я же с благодарностию припоминаю Ваше доброе посещение моему мужу в Киеве. — 1846
р., ймовірно, у вересні, поет відвідав у Києві помираючого від туберкульозу П. Д. Дунін-
Борковського. Шевченко, як повідомляє зі слів В. М. Рєпніної М. К. Чалий, «выказал
чрезвычайную заботливость к больному. Он советовал между прочим вынести его на чистый

воздух и положить на свежее сено. Вообще в этот раз своим состраданием чужому горю он

произвел глубокое впечатление на всех окружающих умирающего» (Чалый М. К. Жизнь и

произведения Тараса Шевченка. (Свод материалов для его биографии). — Киев, 1882. — С.
48).

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/308708.html

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/307811.html

2.10.6 Лист Рєпніної до Орлова. 13 січня 1848 р. (2008-10-02 12:00)

№ 301. 1848 р., січня 13. Лист В. М. Рєпніної до начальника III відділу О. Ф. Орлова з

проханням дозволити Т. Г. Шевченкові малювати

Господин граф.

Вы человек, облеченный большою властью и в силу этого положения и вашего благородного

характера призваны делать добро. Если поддерживать порядок и казнить зло есть задача

государственного сановника и добродетельного человека, то следить за тем чтобы справедливость

не превратилась в жестокость и чтобы за наказанием следовало милосердие, не в этом ли высшее

совершенство добродетели. Сильна в этом убеждении, я являюсь перед вами, господин граф,
умолять за несчастного Шевченко. Я, зная его очень хорошо, могу вам засвидетельствовать,
что каков бы ни был его проступок, он уже достаточно наказан своим положением солдата

и удалением от родины, без того, чтобы убеждать его в его виновности, прибавляя к этому

утонченную жестокость, запрещение рисовать. Господин граф, надеюсь вы поймете, что будучи

знакома с Шевченко лично и, зная, что он совершенно одинок в этом мире, я считаю своим

долгом, поскольку бог вложил мне в сердце идею принимать участие в его судьбе, сделать все
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зависящее от меня, чтобы по меньшей мере попытаться облегчить его участь.
Чтобы преуспеть в этой цели, у меня нет другого пути, как обратиться к вам и умолять добиться

для него разрешения рисовать. Это милость, о которой я прошу вас со сложенными на груди

руками. Кто бы я ни была сама по себе, но как дочь моего отца, который столько страдал и

страдал безвинно, я признаю за собой право говорить за несчастных и взывая к памяти моего отца,
который вас уважал, я прошу вас, господин граф, извинить мою назойливость, выражаясь светским
языком, так как я убеждена в том, что делаю то, что должна делать, умоляя вас за обездоленного
заблудшего, но достойного всякой симпатии, у которого нет ни семьи ни покровительства.
Соблаговолите, господин граф, сообщить мне ваш ответ, тот который вы хотите мне дать, на имя
моей сестры— ее превосходительству Елизавете Николаевне Кривцовой в Орел. Я ее предупрежу,
что воспользуюсь ее именем.
Примите, господин граф, выражения моей признательности и если бы я могла уже вам сказать о

моей глубокой благодарности.

Варвара Репнина

Яготин.
13 января 1 1848. ДМШ, А-52, спр. 81, ч. 6, арк. 85 — 86, 86 зв. Оригінал. Французькою мовою. 1

У попередніх публікаціях помилково названо місяць: лютий замість січня. Monsieur le Comte Vous
êtes un homme revêtu de grands pouvoirs et en conséquence de cette position et de votre caractère hon-
orable, ayant mission de faire le bien. Si de maintenir l’ordre, et de faire justice du mal est un appanage
de l’homme d’Etat et de l’homme de bien, — avoir lœil ouvert afin que la justice ne devienne pas rigueur,
et qu’à la justice accomplie, succède la miséricorde, n’est ce pas là le suprême complément du bien. Forte
de cette conviction, je viens, Monsieur le Comte, vous implorer en faveur de malheureux Шевченко.
Moi, qui le connais beaucoup, je puis vous certifier que quelqu’ait été son delit il est bien réellement puni
par la position de soldat et l’éloignement dans lequel il se trouve de son pays, sans qu’il soit nécessaire
pour le persuader de sa culpabilité d’y joindre le cruel raffinement de lui interdire le dessin. Monsieur
le Comte, j’espère que vous comprendrez, que connaissant particulièrement Шевченко et sachant qu’il
est complètement orphélin dans ce monde je regarde de mon devoir, puisque Dieu m’a mis au cœur la
pensée de m’intéresser à lui, de faire tout ce qui dépend de moi pour du moins essayer d’adoucir son
sort. Pour parvenir à ce but je n’ai pas d’autre route à suivre que de m’adresser à vous pour vous sup-
plier d’obtenir pour lui la permission de dessiner. C’est une grâce que je vous demande à mains jointes.
Quoique zéro par moi-même comme fille de mon père qui a tant souffert et souffert innocemment je me
reconnais le droit de parler en faveur des malheureux, et c’est en appelant au souvenir de mon Père qui
vous estimait, que je vous prie Monsieur le Comte d’excuser mon importunité, pour m’exprimer selon le
langage du monde, car dans mon idée je trouve que je fais ce que je dois faire en vous implorant pour
un infortuné égaré, mais digne de toute sympathie et qui n’a ni famille, ni protection. Veuillez Monsieur
le Comte m’adresser votre réponse, si tout il y a que vous vouliez m’en honorer au nom de ma sœur
Его превосходительства Елисаветы Николаевны Кривцовой в Орел. Je vais l’avertir que je dispose
de son nom. Agréez Monsieur le Comte l’expression de ma considération et je voudrais pouvoir déjà
vous dire, de ma vive reconnaissance Varette Repnina Jagotine le 18 Février 1848 Ч. VI, арк. 85, 86.
Оригінал. Опубл.: Киевская старина. — 1893. — № 3. — С. 468 — 469. (Переклад російською

мовою).

2.10.7 Довідка з приводу листа Рєпніної Орлову. Січень 1848 р. (2008-10-02 18:00)

№ 302. 1848 р., січень. Довідка III відділу з приводу листа В. М. Рєпніної з проханням дозволити

Т. Г. Шевченкові малювати

Княжна Варвара Репнина [1]просит обратить милостивое внимание на бывшего художника

Шевченку и дозволить ему рисовать. Она ходатайствует об этом, как об одолжении для нее

самой и в память ее родителя.
Справка. Шевченко, при производстве дела об украйно-славянском обществе, оказался виновным
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в сочинении возмутительных и самых дерзких стихов. По высочайшему повелению, состоявшемуся
[2]28 мая 1847 года, он определен рядовым в войска Отдельного оренбургского корпуса, с правом
выслуги, под строжайший надзор и с воспрещением писать и рисовать.

ДМШ, А-52, спр. 81, ч. 6, арк. 87. Оригінал.
На документі резолюція: «[слово нерозб.] можно под надзором».

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/314905.html

2. http://litopys.org.ua/rizne/kmt03.htm

2.10.8 Розповідь Агапа Капфера (2008-10-03 06:00)

* *

[...] Человек он [Шевченко] был у нас веселый и с товарищами не прочь выпить. Видом из себя

плотный, высокий 1; усищи носил длинные, словно веревки крученные. Вел себя мирно, лишь
время от времени над чем-то задумывался: держали его больно уж крепко. Писать и рисовать

ему запрещалось (строжайшая бумага была из Оренбурга). А рисовал-то как?! Настоящий был

художник. Наскучит ему бывало сидеть в казармах — пойдет в укромное место да и давай

на стене углем или мелом картины мазать. Рассказ Агапа Федоровича К[апфера] 2 А. Матов,
Воспоминания о Т. Г. Шевченко, газ. «Русские ведомости», 1895, № 242. 1 У визначенні

зросту та взагалі зовнішнього портрета Шевченка тут явна помилка. У формулярному списку

«линейного оренбургского батальона № 1-го рядового Тараса Шевченко» записано: «...Шевченко

православного исповедания. От роду 39 лет. Росту 2 аршина 5 вершков ( 164,5 см). Лицо чистое,
волосы на голове и бровях темнорусые, глаза темносерые, нос обыкновенный» («Русская старина»,
1881, май, стор. 438). 2 Капфер Агап Федорович — фельдфебель однієї з рот 4-го Оренбурзького
лінійного батальйону, де перебував Шевченко.

2.10.9 Запит про місце служби та поведінку Шевченка. 30 січня 1848 р.
(2008-10-03 12:00)

№ 303. 1848 р., січня 30. Запит начальника III відділу О. Ф. Орлова до командира Окремого

оренбурзького корпусу В. О. Обручова про місце служби Т. Г. Шевченка та його поведінку

Секретно

С.-Петербург
30 января 1848 г.
№ 163

Милостивый государь Владимир Афанасьевич!

По высочайшему повелению, последовавшему в исходе мая 1847 года, бывший художник Тарас

Шевченко, за сочинение на малороссийском языке стихов возмутительного и самого дерзкого

содержания, определен рядовым в войска Отдельного оренбургского корпуса, с правом выслуги,
под строжайший надзор и с запрещением ему писать и рисовать.
Имею честь покорнейше просить ваше высокопревосходительство уведомить меня как о том, в
каком полку рядовой Шевченко состоит на службе, так равно об усердии, поведении и образе

мыслей его, с вашим заключением, заслуживает ли он ходатайства о дозволении ему заниматься
рисованием.
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Примите уверение в истинном моем к вам почтении и преданности.

Граф Орлов

Его высокоп[ревосходителст]ву В. А. Обручеву.

ІЛ, ф. 1, № 406, спр. 201, арк. 8 — 8 зв. Оригінал.
На документі напис: «По секр[етному] вход[ящему] журналу №2 получ[ено] 12 февраля 1848» та

резолюція: «К исполнению», «14 фев[раля]».

Див. [1]запит Обручова про дозвіл Шевченкові малювати. 20 листопада 1849 р..

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/352775.html

2.10.10 Справа викупу та царська родина (2008-10-03 16:00)

Вибраний мною формат спільноти — документи, спогади, листування,
першоджерела, розташовані у хронологічному порядку, — був не

випадковий. Ім’я Тараса Шевченка за півтора століття надійно вписано в

кілька канонів та антиканонів. І менш за все хотілося б вступати у

священну боротьбу з численними міфами, утвореними навколо Кобзаря, ба

навіть утвореними ним самим. Адже це безнадійне заняття. Маю тверде

переконання, що на основі самих першоджерел уважний і неупереджений

читач здатен дати свою інтерпретацію. Та деякі теми особливо живучі.
Одна з них — «невдячність» Шевченка до августійших осіб. Нещодавно

[1]лист Бєлінського знову підняв це питання. Користуючись тим, що

потрібний нам період вже розглянутий у спільноті, спробую використати

її формат для детального розгляду обставин справи викупу та її

наслідків.

* *

Документи Товариства заохочення художників вперше згадують Шевченка 4 жовтня 1835 року.
Саме тоді молодий працівник художньої майстерні Ширяєва потрапляє на очі М. Вієльгорського,
Ф. Толстого та В. Григоровича, які відіграють важливу роль у справі:

[2]4 октября 1835 г. В заседании присутствовали: г. председатель граф В. В.
Мусин-Пушкин-Брюс, гг. члены: граф П. И. Кутайсов, граф Ф. П. Толстой, А. П.
Сапожников, граф М. Ю. Виельгорский, В. И. Григорович. [...] По рассмотрении

рисунков постороннего ученика Шевченко, Комитет нашел оные заслуживающими

похвалу, и положил иметь его в виду на будущее время.

1836

У травні 1836 р. повернувся з тріумфом з Італії до Петербурга Карл Брюллов.

Влітку цього року відбувається доленосна зустріч з Іваном Сошенком, про яку ми маємо три різні
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свідчення: записки Чалого, записки Лебединцева та автобіографічна повість «Художник» самого
Шевченка. Деталі зустрічі різняться, але несуттєво. Важливим є те, що

«Землячество, несомненный талант и жалкая обстановка Тараса тронули Сошенка,
и он решился собрать о нем сначала сведения, а потом представить его своему

профессору [Брюллову], через которого позволено было Тарасу Гр. посещать частно

Академию художеств, а впоследствии он представлен был В. А. Жуковскому»
[[3]Переказ Лебединцева]

1837

Коли саме Брюллов звернув увагу на юнака, невідомо. Жодних документів чи спогадів, окрім
одного — художнього твору Шевченка про зустріч на квартирі Сошенка.

«— Что это у вас, модель или слуга? — спросил он [Брюллов], показывая на

затворяющуюся дверь. «Ни то, ни другое», — отвечал я [розповідь ведеться від особи

Сошенка]. «Физиономия его мне нравится: не крепостная». [...] — Я дождусь его, мне
хочется еще взглянуть на его физиономию. — И, закуривая сигару, сказал: — Покажите

мне его работу! — «Кто вам подсказал, что у меня есть его работа?»— «Должна быть»,
— сказал он решительно. Я показал ему маску Лаокоона, рисунок оконченный, и следок
Микель-Анжело, только проложенный. Он долго смотрел на рисунки, т. е. держал в

руках рисунки, а смотрел— бог его знает, на что он смотрел тогда. «Кто его господин?»
— спросил он, подняв голову. Я сказал ему фамилию помещика. «О вашем ученике

нужно хорошенько подумать.» [...]» [[4]Художник, 1856]

Не залишає увагою Товариство заохочення художників:

[5]21 февраля 1837. В заседании Комитета Общества поощрения художников

присутствовали: г. председатель К. А. Нарышкин, г. г. члены: гр. Ф. П. Толстой,
Ф. И. Лабенский, А. П. Сапожников, П. А. Квашнин-Самарин, А. Р. Томилов, В.
И. Григорович. [...] 6. По случаю представления о пособиях молодым художникам

Борисову, Петровскому, Нерсесову, Шевченке и прошению профессора Васина о

Ермилове положено: суждение о них отложить до особого собрания Комитета, в

котором имеют быть определены на будущее время правила, касательно вспоможений,
оказываемых художникам.

За повного мовчання інших джерел надзвичайно цінні своєю сучасністю подіям [6]щоденникові
записи художника Мокрицького, який, зрозуміло, вивищує свою роль, надають нам свідчення

очевидця про хід справи:

18 марта Четверг. Часам к семи пришел я к Брюллову, там был уже Венецианов

и брат его Федор, скоро пришел и Краевский и прочел нам прекрасные стихотворения

Пушкина: молитву «Господи, владыко живота моего», «Русалку», несколько сцен из

«Дон-Жуана» и «Галуб», сцены из быта чеченцев; до 12 часов продолжалось чтение;
когда все ушли, я остался один, говорил Брюллову насчет Шевченко, старался

подвинуть его на доброе дело; кажется, это будет единственное средство — через

Брюллова избавить его от тяжелых, ненавистных цепей рабства. Шутка ли: человек с

талантом страдает в неволе по прихоти грубого господина [...]
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31 марта. Среда. Вечером, после чаю, отправился я к Брюллову с письмом от

Михайлова, он послал меня за Василием Ивановичем [Григоровичем]; когда тот

пришел, я предложил им рассмотреть дело Шевченко, показал его стихотворение,
которым Брюллов был чрезвычайно доволен и, увидя из оного мысли и чувствования

человека, решился извлечь его из податного состояния и для этого велел мне завтра

же отправиться к Жуковскому просить его приехать к нему; не знаю, чем-то решат они
горячо принятое участие [...]
[За непрямими свідченнями існує здогад, що йдеться про вірш [7]«Причинна»]

2 апреля После обеда призывал меня Брюллов — у него был Жуковский, они желали

знать подробности насчет Шевченки; слава богу, дело наше, кажется, примет хороший
ход... Брюллов начал сегодня портрет Жуковского препохоже.

Про момент ознайомлення з подробицями пише і Шевченко: После объятий и

поцелуев Жуковский вышел в другую комнату; Брюллов, увидевши меня, улыбнулся
и пошел за Жуковским. Через полчаса они возвратились в мастерскую, и Брюллов,
подойдя ко мне, сказал улыбаясь: «Фундамент есть». [[8]Художник, 1856]

Немає точних вказівок на те, коли і як велися переговори з Енгельгардтом про ціну. Залишається
задовольнитися [9]художнім оповіданням.

...в комнату вошел Венецианов и, снимая шляпу, сказал усмехаясь: «Ничего не

бывало! Помещик как помещик! Правда, он меня с час продержал в передней. Ну,
да это уж у них обычай такой. Что делать, обычай — тот же закон. Принял меня у

себя в кабинете. Вот кабинет мне его не понравился. Правда, что все это роскошно,
дорого, великолепно, но все это по-японски великолепно. Сначала я повел [речь] о
просвещении вообще и о филантропии в особенности. Он молча долго меня слушал со
вниманием и наконец прервал: «Да вы скажите прямо, просто, чего вы хотите от меня

с вашим Брюлловым? Одолжил он меня вчера. Это настоящий американский дикарь!»
И он громко захохотал. Я было сконфузился, но вскоре оправился и хладнокровно,
просто объяснил ему дело. «Вот так бы давно сказали. А то филантропия! Какая
тут филантропия! Деньги, и больше ничего! — прибавил он самодовольно. — Так вы

хотите знать решительную цену. Так ли я вас понял?» Я ответил: «Действительно так».
— «Так вот же вам моя решительная цена: 2500 рублей! Согласны?» — «Согласен», —
отвечал я. «Он человек ремесленный, — продолжал он, — при доме необходимый...»
И еще что-то хотел он говорить. Но я поклонился и вышел. И вот я перед вами», —
прибавил старик улыбаясь.

[10]30 травня 1837 р. Запис у звіті Товариства заохочування художників про грошову допомогу Т.
Г. Шевченкові:

Пансионеру Алексееву и ученику Шевченке на лекарство 50

[11]Спогад І. І. Панаєва:

«Я первый раз увидел Шевченко двадцать четыре года назад тому (в 1837 году),
на вечере у Гребенки. В это время дело шло о выкупе поэта. Об этом хлопотали

Жуковский и Михаил Юр. Виельгорский. Шевченко было двадцать три года; жизнь
кипела в нем, мысль о близкой свободе и надежда на лучшее будущее оживляли его.
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Он написал тогда уже несколько стихотворений [...], но эти стихотворения, кажется, не
вошли в его „Кобзарь“. Малороссийские друзья его уже и тогда отзывались об нем с

увлечением и говорили, что Шевченко обещает обнаружить гениальный поэтический

талант...».

Цей кризовий період, коли ціна призначена, але грошей взяти нізвідки, згадував Сошенко:

В это время я был довольно знаком с известным нашим малороссийским писателем

Гребенкою, с которым прежде всего посоветовался, каким образом помочь нашему

земляку. Гребенка принял к сердцу мое предложение, стал часто приглашать Тараса

к себе, давал ему для чтения книги, сообщал разные полезные сведения и проч.
Потом я представил Тараса конференц-секретарю Академии В. И. Григоровичу

с убедительнейшей просьбой — освободить его от жалкой участи крепостного.
Григорович вместе с придворным живописцем Венециановым представили Шевченка

Жуковскому, который горячо принялся за решение вопроса о его освобождении от

власти помещика.

Настала осень 1837 года. Из панских палат я переселился в свою убогую квартиру, к
немке Марье Ивановне. Тарас продолжал навещать меня все чаще и чаще. Я замечал,
что ему день ото дня становилось все тяжелее и тяжелее. В это время из-за границы
возвратился Брюллов. Малюя по целым дням заборы, штахеты и крыши, Тарас

по ночам уходил в Летний сад рисовать со статуй и предаваться любимым мечтам

о свободе, а по праздникам не переставал заглядываться на великие произведения

живописи в Эрмитаже. Душа его рвалась в Академию. В это время он уже довольно

удачно писал портреты акварелью [...]

Состояние души Тараса в это время было ужасно. Узнав о том, что дело его

освобождения, задуманное такими влиятельными людьми, какими были Венецианов,
гр. Вельегорский, Жуковский, несмотря на все их старания, все-таки вперед не

подвигается, он однажды пришел ко мне в страшном волнении. Проклиная свою

горькую долю, он не щадил и эгоиста помещика, не отпускавшего его на волю. Наконец,
выругавшись вволюшку и погрозив своему господину страшною местию, он ушел. Не
знаю, что бы он сделал, если бы дело о его освобождении не кончилось благополучно;
по крайней мере, я сильно перетрусил за своего земляка и ждал большой беды.
[[12]Очерк М. Чалого]

1838

До початку цього року відноситься відомий анекдот про портрет генерала, [13]пристосований до

Шевченка Мартосом. Сам Шевченко, за [14]словами Костомарова, спростував його:

Однажды я спросил у него: справедлив ли ходивший об нем анекдот, будто какой-то
знатный барин нанял его нарисовать свой портрет, и когда, после того, нарисованный
портрет ему не понравился, Шевченко переменил на портрете костюм и продал его в

цирюльню на вывеску; что барин, узнавши об этом, обратился к владельцу Шевченка,
находившемуся в то время в Петербурге, и купил у Шевченка за большие деньги.
Шевченко объявил мне, что ничего подобного не было и что это старый, избитый
анекдот, давно уже ходивший в публике и кем-то приноровленный к нему, Шевченку,
совершенно произвольно. Он почему-то считал в деле своего освобождения своими

благодетелями Брюллова и поэта Жуковского; последнего, однако, он не очень ценил

за дух многих его произведений...
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[15]А. Мокрицький пише в щоденник:

На третий день [Пасхи, 10 апреля] утром начал я рисовать Венеру. Скоро пришел

Шевченко, и мы отправились в Эрмитаж. С большою пользою беседовали мы в этом

святилище, и сей раз более нежели когда увидел я достоинства в вещах первоклассных
мастеров Вандик, Рубенс, Веласкес, Гвидо... — стали для меня понятнее, я измерял

их талантом Брюллова... — у всех у них встречал я достоинства великого моего

наставника — а в нем одном узнаешь их всех, как-будто бы каждый из них, переходя к
источнику света, завещал ему искру божественного гения, которою освещали они путь

своей жизни, те сокровища, которые он стяжал в области искусства. Вечером был у

Брюллова — рассказывал ему о своей прогулке в Эрмитаж — он очень одобрил ее и

советовал почаще делать таковые [...]

[16]Зі споминок Сошенка:

Сторговавшись предварительно с помещиком (рассказывает сам Шевченко в своем

письме), Жуковский просил Брюллова написать портрет с целью разыграть его в

лотерее. Великий Брюллов тотчас согласился, и вскоре портрет Жуковского был у

него готов. Ценою этого портрета (2500 руб. ассигн.) куплена была моя свобода, в
1838 г. апреля 22.

Знаменитий портрет Жуковського роботи Карла Брюллова, на гроші від продажу якого викупили
Шевченка

[17]

Портрет мав свою власну історію. На час проведення лотереї портрет Жуковського закінчений ще

не був. Проте в квітні 1838 р. його все ж розіграли в лотерею. Виграла портрет цариця Олександра
Федорівна і тоді ж подарувала наслідникові, чиїм вихователем був Жуковський. Протягом кількох
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років портрет лишався в майстерні Брюллова, який продовжував над ним працювати. Закінчений
1841 року. Після смерті Брюллова портрет потрапив до колекції В. О. Кокорєва, від якого

надійшов до Третьяковської галереї в Москві. Тепер зберігається в ДМШ.
Під час роботи над портретом з нього було знято принаймні дві копії. Одна А. М. Мокрицьким

1838 року, про що той згадує у своєму щоденнику. Про другу копію своєї роботи, розіграну в

лотерею кількома роками пізніше, згадує художник М. Д. Биков у замітці 1877 року. [[18]Портрет
Жуковського]

Невідомо, хто, як і коли приймав рішення про лотерею. З фінансових документів царської

родини та з листа В. Жуковського до графині Юлії Баранової, статс-дами при дворі Олександри

Федорівни, можно зрозуміти, що саме остання відіграла важливу роль в організації розіграшу.

[19]Лист Жуковського з його власноручними малюнками. Квітень 1838,
Петербург.

Историческое обозрение благодетельных поступков Юлии

Федоровны и разных других обстоятельств, курьезных происшествий и

особенных всяких штучек. Сочинение Матвея. [zhuk1.gif]
Это г. Шевченко. Он говорит про себя: хотелось бы мне

написать картину, а господин велит мести горницу. У него в одной

руке кисть, а в другой помело, и он в большом затруднении. Над ним

в облаках Юлия Федоровна. [zhuk2.gif] Это Брюллов,
пишет [20]портрет с Жуковского. На обоих лавровые венцы. Вдали

Шевченко метет горницу. В облаках Юлия Федоровна. Она думает про

себя: какой этот Матвей красавец. А Василий Андреич, слыша это,
благодарит внутренно Юлию Федоровну и говорит про себя: Я, пожалуй,
готов быть и Максимом, и Демьяном, и Трифоном, только бы нам

выкупить Шевченко. Не беспокойся, Матюша, — говорит из облаков Юлия

Федоровна, — мы выкупим Шевченко. А Шевченко знай себе метет

горницу. Но это в последний раз. [zhuk3.gif] Жуковский в

виде судьбы провозглашает выигрышный билет. В одной руке его карта;
а в другой отпускная Шевченки. Вдали портрет Жуковского; он пляшет

от радости, потому что достался государыне императрице. Он подпер

руки в боки и, стоя на одной ноге, подражает неподражаемой Тальони.
Шевченко вырос от радости и играет на скрипке качучу. А Юлия

Федоровна из облаков их благословляет. [zhuk4.gif] Юлия

Федоровна сошла с облаков, в которых осталось одно только сияние. В

ее руке мешок с деньгами (2500 рублей); указательный палец ее

устремлен на ездового, и она говорит ему повелительным голосом:
голубчик ездовой, съезди к Матвею и попроси его ко мне. Я собрала

все деньги и мне хочется их поскорее ему отдать. Поезжай, голубчик,
поскорее; ты человек расторопный, и я очень тебя за это люблю.
Только прошу тебя, душенька, не напейся пьян дорогою. Это нехорошо.
Надобно вести себя порядочно. И какое удовольствие в пьянстве, сам

ты рассуди. Кто исполняет свои обязанности, тот может назваться

истинным патриотом». Вот что говорит Юлия Федоровна, а Жуковский,
подслушав это, записывает в записную книжку; и, конечно, уже теперь

никогда пьян не будет. Примечание. Юлия Федоровна оттого так спешит

собрать деньги, что Матвей скоро поедет за границу и должен прежде

отъезда своего кончить это дело. Удивительная женщина эта Юлия

Федоровна. Кто ее не любит? Дай ей господь всякого благополучия, ей
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самой, ее детям, и внукам, и правнукам. Матвей обещает с одною из

ее правнучек проплясать за здоровье ее качучу. [zhuk5.gif]
Это Шевченко и Жуковский; оба кувыркаются от радости. А Юлия

Федоровна благословляет их из облаков.

[21]Документи царської родини, що стосуються фінансової справи

лотереї:

№ 17. 1838 р., квітня 14. Запис у камерфур’єрському журналі про

проведення лотереї 1 в Царськосільському палаці, де розіграно

портрет В. А. Жуковського, виконаний К. П. Брюлловим для викупу Т.
Г. Шевченка з кріпацтва Ввечеру их величество с их

высочеством государем наследником, великою княгинею Еленою

Павловною и великою княжною Мариею Николаевною и собравшимися к

8-ми часам по приглашению государыни императрицы особами обоего

пола, бывшими сего числа за обеденным столом, изволили препроводить

время в круглом Нового дворца зале разными играми, танцами и

розыгрышем лотареи вещей. 1 Існують також твердження,
що лотерея відбулася 16 квітня 1838 р. у будинку М. В.
Вієльгорського (Див.: Моренец Н. И. Шевченко в Петербурге. Л.,
1960, с. 37) та про проведення її в кімнатах Анічкового палацу в

Петербурзі (Див.: Жур Петро. Шевченківський Петербург. К., 1972, с

62), але ці твердження не мають документальних підстав. №
19. 1838 р., квітня 23. Розпорядження правителя контори великої

княжни Марії Миколаївни про видатки на лотерейні квитки при

розігруванні портрета В. А. Жуковського роботи К. П. Брюллова

№ 27

Препровожденны сего числа при отношении за № 360 к ея

превосходительству Ю. Ф. Барановой 1 триста рублей ассигнациями для

уплаты за билеты, взятые великою княжною Мариею Николаевною, при

розыгрывании в лотерее, в императорском семействе, написанного

живописцем Брюлловым портрета В. А. Жуковского, — записать в расход

по шнуровой книге о суммах ея высочества. — Апреля 23 за 1838 год.

Управляющий собственной его величества конторы Блок

Секретарь П. Родионов

1 Графиня Ю. Ф. Баранова, вихователька царських дітей,
збирала гроші за квитки ва лотерею. № 20. 1838 р., квітня

24. Запис у книзі витрат великого князя наслідника Олександра

Миколайовича про видатки на лотерейні квитки при розігруванні

портрета В. А. Жуковського роботи К. П. Брюллова 24
апреля. Заплачено за лотерейный билет портрет Жуковского живописца

Брюллова 300 р. № 22. 1838 р., квітня 25. Запис у книзі

грошових сум цариці Олександри Федорівни про видатки на лотерейні
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квитки при розігруванні портрета В. А. Жуковського роботи К. П.
Брюллова

Расход

126. Действ[ительной] ст[атской] советнице Ю. Ф. Барановой, за билеты

на лотерею, в которой ея величеством выигран портрет В. А. Жуковского,
четыреста рублей. 400

№ 23. 1838 р., квітня 25. Лист секретаря цариці Олександри

Федорівни І. П. Шамбо до графині Ю. Ф. Баранової про надсилку їй

400 крб. за лотерейні квитки при розігруванні портрета В. А.
Жуковського роботи К. П. Брюллова 25 апреля 1838 г.

Ея превосходительству Ю. Ф. Барановой

Милостивая государыня Юлия Федоровна!

Вследствие письма вашего превосходительства от 24 ч.
сего м-ца честь имею препроводить при сем к вам, м[илостивая]
государыня четыреста рублей, следующие за билеты на лотерею, в

которой ея императорским величеством выигран портрет В. А.
Жуковского. Покорнейше прося почтить меня уведомлением о

получении препровождаемой суммы, я имею честь быть с сов[ершенным]
почт[ением]...

Подписал И. Шамбо

№ 24. 1838 р., квітня 26. Лист графині Ю. Ф. Баранової до

секретаря цариці Олександри Федорівни І. П. Шамбо про одержання нею

400 крб. за лотерейні квитки при розігруванні портрета В. А.
Жуковського роботи К. П. Брюллова

Милостивый государь Иван Павлович!

Препровожденные при отношении вашего

превосходительства от 25-го апреля за № 341 -м четыреста рублей

ассигнациями, за лотерейные билеты, — взятые ея императорским

величеством при розыгрывании портрета В. А. Жуковского, — мною

получены. Уведомляя вас, милостивый государь, о сем, с совершенным

почтением имею честь быть

вашего превосходительства готовая к услугам Июлия Баранова

26 апреля 1838 г. Его прев[осходительств]у
И. П. Шамбо
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Шевченко у своєму художньому творі про лотерею взагалі не згадує.

А самое-то дело было вот как.
Карл Брюллов написал портрет Жуковского, а Жуковский и граф Вельегорский этот

самый портрет предложили августейшему семейству за 2500 руб[лей] ассиг[нациями] и
за эти деньги освободили моего ученика. А старик Венецианов, как он сам выразился,
разыграл в этом добром деле роль усердного и благородного маклера. [[22]Художник,
1856]

[23]22 квітня 1838 р. Відпускна, видана поміщиком П. В. Енгельгардтом Т. Г. Шевченкові у

зв’язку із звільненням його з кріпацтва

[24]

[25]Мокрицький пише у щоденник:

25 апреля. [...] Часа в два пошел я к Брюллову. [...] Скоро пришел Жуковский с

гр[афом] Виельгорским. Пришел Шевченко, и Василий Андреевич вручил ему бумагу,
заключающую в себе его свободу и обеспечение прав гражданства. Приятно было

видеть эту сцену.

[26]Розповідає Сошенко:

Это было в последних числах апреля 1838 года. Жил я все на той же квартире, почти
в подвале огромного четырехэтажного дома, у той же немки Марьи Ивановны. В нашем

морозном Петербурге запахло весною. Я открыл окно, которое было аккурат вровень
с тротуаром. Вдруг в комнату мою через окно вскакивает Тарас, опрокидывает моего
евангелиста, чуть и меня не сшиб с ног; бросается ко мне на шею и кричит: «свобода!
свобода!»— Чи не здурів ти, кажу, Тарас? А он все свое— прыгает да кричит: «свобода!
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свобода!» Понявши в чем дело, я уже со своей стороны, стал душить его в объятиях

и целовать. Сцена эта кончилась тем, что мы оба расплакались как дети. С этого

самого дня Шевченко стал посещать академические классы и вскоре сделался одним

из любимейших учеников знаменитого Карла Брюллова.

[27]Спогад вільного відвідувача Академії мистецтв М. Меликова

Все, что вращалось нового около светила искусств из мира художественного

и литературного, люди с дарованиями находили в Карле Павловиче поддержку и

часто выдвигались им. В числе их был Тарас Григорьевич Шевченко, который

начинал заниматься живописью и которому Брюллов помог вырваться из крепостного

состояния, дав ему звание свободного художника.

[28]20 травня 1838 року відпускну нарешті вручають Шевченкові:

«Отпускная
Тысяча восемьсот тридцать восьмого года, апреля двадцать второго дня, я,
нижеподписавшийся, уволенный от службы гвардии полковник Павел Васильев сын

Энгельгардт отпустил вечно на волю крепостного моего человека Тараса Григорьева

сына Шевченка, доставшегося мне по наследству после покойного родителя моего

действительного тайного советника Василия Васильевича Энгельгардта, записанного
по ревизии Киевской губернии, Звенигородского уезда в селе Кирилловке, до которого
человека мне, Энгельгардту, и наследникам моим впредь дела нет и ни во что не

вступаться, а волен он, Шевченко, избрать себе род жизни какой пожелает. К сей

отпускной уволенный от службы гвардии полковник Павел Васильев сын Энгельгардт

— руку приложил.
Свидетельствуют подпись руки и отпускную, данную полковником Энгельгардтом его

крепостному человеку Тарасу Григорьеву сыну Шевченке — действительный статский

советник и кавалер Василий Андреев сын Жуковский.
В том же свидетельствую и подписуюсь — профессор восьмого класса К. Брюллов.
В том же свидетельствую и подписуюсь — гофмейстер, тайный советник и кавалер

граф Михаил Виельгорский.
Сия отпускная Санкт-Петербургской палаты гражданского суда во 2-м департаменте

при прошении вольноотпущенного дворового человека Тараса Григорьева сына

Шевченка к засвидетельствованию явлена и в согласность состоявшейся в палате сего

мая 16-го числа резолюции, по записке во 2-ю книгу под№ 130, с сею надписью выдана

мая 20 дня 1838 года.
Заседатель Григоров

Секретарь Матусевич

Столоначальник Смирнов

У сей надписи его императорского величества гражданской палаты печать».

* *

1839 року Шевченко присвячує В. А. Жуковському поему [29]«Катерина».

1841 року Шевченко в пам’ять 22 квітня 1838 р. робить присвяту поеми-епопеї [30]«Гайдамаки»
Василеві Григоровичу, конференц-секретарев Академії мистецтв.
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* *

Далі документи поліції, які проливають світло на те, як і коли з’явилися звинувачення у

«невдячності».

1847

[31]7 квітня 1847 р. З донесення полковника корпусу жандармів Білоусова начальнику 4 округу

корпусу жандармів П. Ф. Буксгевдену про арешт Т. Г. Шевченка й відправлення його до III
відділу

[...] Художник Шевченко, при возвращении в Киев из Черниговской губернии,
вчера был остановлен на заставе и доставлен в квартиру г[осподина] гражданского
губернатора, при нем найдена тетрадь, самим им писанная, с возмутительными

стихами. В стихах под названием «Сон» дерзко описывается высочайшая его

императорского величества особа и государыня императрица. [...]

[32]17 квітня 1847 р. Журнал слідства:

При первоначальном словесном

допросе Шевченко, соглашаясь в неблагопристойности своих сочинений, сам называл

их «мерзкими». При этом виновный рассказал случай, по которому он получил свободу
из крепостного состояния. Карл Брюллов написал портрет В. А. Жуковского, который
представил его государю императору. Его величество и прочие члены августейшей

фамилии сделали складку и деньги послали через Жуковского Брюллову, а Брюллов на
эти деньги выкупил Шевченку на свободу. Убежденный в III отделении, Шевченко еще

более почувствовал раскаяние в гнусной неблагодарности своей к особам, оказавшим
ему столь важную милость.

[33]21 квітня 1847 р. — Записка III відділу про те, що Шевченко був кріпаком

Содержащийся под арестом Шевченко показал, что он прежде принадлежал

помещику Киевской губ. Звенигородского уезда, гвардии полковнику Павлу

Васильевичу Энгельгардту (селения Кириловки). Выкуплен у него по ходатайству гр.
Виельгорского, Василия Андреевича Жуковского и профессора Брюллова, щедротами
августейшей фамилии, пожаловавшей за него помещику, как он слышал, 2500 руб.
асс[игнациями].

[34]21 квітня 1847 р. Відповіді на першому і єдиному допиті Шевченка в III відділі

...в 1838 г. был освобожден из крепостного состояния августейшей императорской

фамилией, чрез посредство Василия Андреевича Жуковского, графа МихаилаЮрьевича

Виельгорского и Карла Павловича Брюллова. Брюллов написал портрет Жуковского

для императорской фамилии, и на эти деньги я был выкуплен у помещика.

16. Будучи еще в Петербурге, я слышал везде дерзости и порицания на государя
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и правительство. Возвратясь в Малороссию, я услышал еще более и хуже между

молодыми и между степенными людьми; я увидел нищету и ужасное угнетение

крестьян помещиками, посессорами и экономами-шляхтичами, и все это делалось и

делается именем государя и правительства; я всему этому поверил и, забыв совесть

и страх Божий, дерзнул писать наглости против моего высочайшего благодетеля, чем
довершил свое безумие.

[35]26 травня 1847 р. Доповідь начальника III відділу О. Ф. Орлова. Резолюція Миколи I на цій
доповіді стала вироком

Шевченко, вместо того, чтобы вечно питать благоговейные чувства к особам

августейшей фамилии, удостоившим выкупить его из крепостного состояния, сочинял
стихи, на малороссийском языке, самого возмутительного содержания. В них он, то
выражал плачь о мнимом порабощении и бедствиях Украины, то возглашал о славе

гетманского правления и прежней вольности казачества, то с невероятною дерзостью

изливал клеветы и желчь на особ императорского дома, забывал в них личных своих

благодетелей.

«На подлинном собственною его величества рукою написано карандашом: «под
строжайший надзор и с запрещением писать и рисовать».

[36]Запис про оголошення вироку. 30 травня 1847 р.

Бывший художник Шевченко, при объявлении ему высочайшего решения об

определении его рядовым в Отдельный оренбургский корпус, принял это объявление

с величайшею покорностию, выражал глубочайшую благодарность императору за

дарование ему права выслуги, и с искреннейшим раскаянием, сквозь слезы говорил,
что он сам чувствует, сколь низки и преступны были его занятия.

Документи слідства не повинні вводити в оману. Між відповідями і записом стояв поліцейський

чиновник, на що вказують характерні канцелярські формулювання. Так, наприклад, Костомаров
був присутній на винесенні вироку: [37]Он выслушал над собою приговор с невозмутимым

спокойствием, заявил, что чувствует себя достойным кары и сознает справедливость высочайшей

воли.

1857

Не тямлю, звідкіля взялася оця дурна байка; тямлю тільки, що вона мені не дешево коштує.

[38]Багато років по тому Шевченко запише в Журнал:

19 червня 1857 року: «Бездушному сатрапу [В. Перовський, оренбурзький військовий
губернатор] и наперснику царя пригрезилось, что я освобожден от крепостного

состояния и воспитан на счет царя, и в знак благодарности нарисовал карикатуру

своего благодетеля. Так пускай, дескать, казнится неблагодарный. Откуда эта

нелепая басня — не знаю. Знаю только, что она мне недешево обошлась. Надо

думать, что басня эта сплелась на комфирмации, где в заключении приговора сказано:
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«Строжайше запретить писать и рисовать». Писать запрещено за возмутительные

стихи на малороссийском языке. А рисовать — и сам верховный судия не знает, за
что запрещено.»

1861

[39]Л. Жемчужников, Воспоминание о Шевченке, «Основа», март 1861

Нежная, теплая душа его была благодарна каждому, кто любил его. Благодарность
за участие не покидала его никогда. Обвиняемый некоторыми в неблагодарности,
он горько был этим оскорблен. Однажды он писал так: «Пригрезилось, будто я

освобожден от крепостного состояния и воспитан на чужой счет. Откуда эта нелепая
басня — не знаю. Знаю только, что она не дешево мне обошлась».
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2.10.11 37. ЛИСТ ДО А. І. ЛИЗОГУБА. 1 лютого 1848. Орська фортеця
(2008-10-04 06:00)

К[репость] Орская. 1848,
февраля 1-го.

Всяк друг речет: содружихся ему и аз: но есть именем точию друг. — Отак тепер і зо мною

сталось, було, на собаку кинь, то влучиш друга. А як прийшлось до скруту, то святий їх знає, де
вони поділись! чи не вимерли, крий Боже? Ні, здравствують, та тілько одцурались безталанного
свого друга. Бог їм звидить. Якби вони знали, що єдине слово ласкаве тепер для мене паче всякої
радості. Так що ж, недогадливі.
З превеликою радостію і дякою прийняв я лист ваш, уже другий, написаний 31 декабря.
Бог вам заплатить за вашу щирость і за вашу ласку. Лихо діється зо мною, та не одно, а всі лиха
упали на мою голову, одно те, що нудьга і безнадія давить серце, а друге, нездужаю з того дня, як
привезли мене в цей край, ревматизм, цингу перетерпів, слава Богу, а тепер зуби і очі так болять,
що не знаю, де дітись. І чи не чудно, скажете, як принесли ваш лист, мені полегшало, так що на

третій день мені вже можна було написать оцей лист до вас. Вибачайте тілько, що коротенький,
одно те, що боюся очі натрудить, а друге, сказавши правду, таки й паперу недостача і купить нема
де, звичайне, як у степу. Як будете посилать вашу обіцянку, то пришліть, будьте ласкаві, і паперу
почтового і брістольського, коли найдете в Одесі. Вибачте, Бога ради, що я так вередую, за гроші
спасибі вам, єдиний мій друже, у мене ще осталося трохи, а як матиму малярську справу, то, може,
зароблю, а якщо пошлють весною в степ на Раїм *, бо є така чутка, то тойді вже проситиму, та
може, Бог дасть, що тут остануся. Ще, чи не найдете в Одесі сочинений Лермонтова и Кольцова,
пришліть поезії святої ради. А як будете писать, то пишіть на моє ім’я просто в К[ріпость] О[рську],
бо я другий лист ваш прийняв уже з третіх рук, хоч воно і з добрих рук, та все-таки з третіх.
Прочитав я вдруге вже о скорбі вашій, о вашій Лізі, що маємо робить, коли того Бог хоче. Давид
добре сказав: «Кто возглаголет силы Господни; слышаны сотворит вся хвалы его»; звичайне, не
можна і без того, щоб інколи і сльозам не дать волі, бо хто не журиться, не плаче, то той ніколи
й не радіє. Цур йому такому. Будемо плакать і радіти, і за все те хвалить милосердого Бога.

1 февра[ля].
На сáмому цьому слові одчинилися двері і почтальон подав мені третій лист ваш, написаний 7
января. Не знаю, чи зрадів би я так батькові або матері, як вашому щирому слову. Да воздаст вам
Господь и дому вашому, що посітили єсте невольника і тяжку його тугу розважили. Як будете

писать до В[арвари] Н[іколаєвни], то од мене їй низесенько поклонітеся та накажіть, щоб хоч одно
слово написала, тілько не в Оренбург, а просто в к[репость] О[рскую]. Коли маєте «Свячену воду»,
то спишіть та пришліть мені, бо та, що ви мені передали, утрачена. А Татьяні Івановні як будете

писать, то їй і Федорові Іваненкові од мене гарненько поклонітеся. Нікому в світі я тепер так не

завидую, як малярам і Глафірі Івановні, а може, вже вона покинула, крий Боже, малювать!
Бога для, пришліть малярську справу і паперу. Що у вас робиться у Седневі? Що поробляє І[лля]
І[ванович], поклоніться йому од мене. За Н[адію] Д[митрівну] і вас, і весь дом ваш молюся

Господеві милосердому і благаю його, щоб ви не забували

Т. Шевченка.

Примітки

Коло Аральського моря крепость.

Подається за автографом (ІЛ, ф. 1, № 178).
Вперше надруковано в книжці: Чалый М. К. Жизнь и произведения Тараса Шевченка. — С. 69 —
71.
Вперше введено до збірника творів у виданні: Шевченко Т. Твори: В 2 т. — СПб., 1911. — Т. 2.
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— С. 355.
Відповідь на лист А. І. Лизогуба від 31 грудня 1847 р. (Листи до Тараса Шевченка. — С. 48 —
49).
Всяк друг речет: содружихся ему и аз: но есть именем точию друг. — Цитата з Біблії («Ісус, син
Сираха». Гл. 37. В. 1): «Кожен друг каже: „Я теж твій приятель“. Та є ж бо друг тільки за

назвою».
... а як матиму малярську справу, то, може, зароблю... — Йдеться про малювання портретів на

замовлення (за гроші).
... а якщо пошлють весною в степ на Раїм, бо є така чутка... — Чутка про похід на Аральське

море виникла, очевидно, у зв’язку з приїздом до Оренбурга в грудні 1847 р. штабс-капітана О. І.
Макшеєва, відрядженого в Оренбурзький корпус для вивчення природних умов Середньої Азії. О.
І. Макшеєв уже в грудні 1847 р. знав про запланований похід у Раїм для вивчення Аральського

моря. Шевченкові нічого конкретного ще не було відомо, і він, природно, побоювався цього

важкого, виснажливого походу в степ, де до того ж лютувала холера. Поет мав намір, як він пише,
просити, щоб його залишили в Орську. Але пізніше, дізнавшись, що його беруть в експедицію як

художника, зрадів, оскільки відкривалась можливість займатись улюбленою справою.
...чи не найдете в Одесі сочинений Лермонтова и Кольцова, пришліть... — В листі до М. М.
Лазаревського від 20 грудня 1847 р. поет уже просив вислати йому твори Лермонтова (див.
примітку до цього листа). Чи надсилались Шевченкові твори О. В. Кольцова — відомостей

немає. Не названо їх в описі книжок, відібраних у поета під час арешту 23 квітня 1850 р. (не
названі і «Выбранные места из переписки с друзьями»; див.: Тарас Шевченко. Документи та

матеріали до біографії. — С. 188). Ніяких свідчень не збереглося й про те, що в Аральській

експедиції Шевченко мав твори Лермонтова. Першу згадку про них зустрічаємо в поезії Шевченка

«Мені здається, я не знаю...» написаній уже в Оренбурзі в першій половині 1850 р.:

Спасибі, друже мій убогий!
Ти, знаю, лепту розділив
Свою єдину... Перед Богом
Багато, брате, заробив!
Ти переслав мені в неволю

Поета нашого... На волю
Мені ти двері одчинив!
Спасибі, друже! Прочитаю
Собі хоть мало... оживу...

Такі рядки могли постати тільки від свіжих вражень, навіяних читанням творів Лермонтова. Все це
наштовхує на думку, що переслані Ф. Лазаревським книги Лермонтова і Гоголя з якихось причин

Шевченко не одержав до поїздки в Аральську експедицію.
Давид добре сказав... — Давид — цар Ізраїльсько-Іудейськї держави (кінець XI — бл. 950 р. до н.
е.). Йому приписували авторство Псалтиря. Наведені слова Давида — зі 105-го псалма (вірш 2).
Варвара Ніколаєвна — В. М. Рєпніна.
Коли маєте «Свячену воду»... — вірш української поетеси Псьол Олександри Іванівни (1817 —
1887). Про нього Шевченко схвально писав у передмові до проектованого видання «Кобзаря» 1847
р. Живучи в 40-х роках у родині М. Рєпніна, О. І. Псьол 1843 р. познайомилася з Шевченком.
На звістку про розгром Кирило-Мефодіївськог братства і заслання Шевченка відгукнулась трьома

схвильованими віршами — «Заплакала Україна», «Ой, коли б я голос соловейка мала» і «Віє вітер
над Києвом», що були надруковані 1860 р. в альманасі «Хата» під заголовком «Три сльози дівочі».
Вірш «Свячена вода» опубліковано в журналі «Киевская старина» (1894. —№ 2. — С. 323 — 324).
У 80-х роках його приписували Шевченкові.
Татьяна Іванівна — Т. І. Псьол.
Іваненко Федір Григорович (1799 — 1850) — поміщик, деякий час був маршалком Пирятинського

повіту; з ним Шевченко познайомився, очевидно, в Рєпніних (Модзалевський В. Малороссийский

родословник. — Т. 2. — С. 189).
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Глафіра Івановна — Г. І. Псьол.
Ілля Іванович — І. І. Лизогуб.
Надія Дмитрівна — дружина А. І. Лизогуба.

Варіанти

де вони поділись! / де вони подівались!
Як будете посилать вашу обіцянку / Як будете посилать те, що ви [обіцяли]
бо я другий лист ваш / бо я оці [листи]
коли того Бог хоче / коли так [Бог хоче]
од мене їй низесенько / од мене низень[ко їй]
щоб ви не забували / щоб ви не забували щирого до вас

2.10.12 Варнак. Початок 1848 р. Орська фортеця (2008-10-04 12:00)

січень — початок травня 1848 р., Орська фортеця

{ [1]Варнак }

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev220.htm

2.10.13 Ой гляну я, подивлюся... Початок 1848 р. Орська фортеця (2008-10-05 06:00)

січень — початок травня 1848 р., Орська фортеця

Ой гляну я, подивлюся
На той степ, на поле;
Чи не дасть Бог милосердий

Хоч на старість волі.
Пішов би я в Україну,
Пішов би додому,
Там би мене привітали,
Зраділи б старому;
Там би я спочив хоч мало,
Молившися Богу,
Там би я... Та шкода й гадки,
Не буде нічого.
Як же його у неволі

Жити без надії?
Навчіть мене, люди добрі,
А то одурію...

{ [1]«Ой гляну я, подивлюся...» }

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev221.htm
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2.10.14 Та не дай, Господи, нікому... Початок 1848 р. Орська фортеця
(2008-10-05 18:00)

січень — початок травня 1848 р., Орська фортеця

Та не дай, Господи, нікому,
Як мені тепер, старому,
У неволі пропадати,
Марне літа коротати.

Ой піду я степом-лугом
Та розважу свою тугу.
Не йди, кажуть, з ції хати
Не пускають погуляти.

{ [1]«Та не дай, Господи, нікому...» }

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev222.htm

2.10.15 56. А. I. ЛИЗОГУБ. 7 лютого 1848. Одеса (2008-10-06 06:00)

7 февраля 1848. Одесса.

Не жалкуйте на мене, коханий друже, за те, що не швидко сполнив те, що вже давно пообіщав.
Сьогодні ровнісінько місяць, як я писав до Вас, дякував за Ваш лист, що мені принесли з почти на
самісінький новий год, писав Вам, що «Одіссеї» Жуковського ще нема друкованої, а що «Шекспір»
Кетчера є і що я усе, що Вам треба, пришлю, як тільки зберусь з грошенятами. От тут-то і вся

кавика. Волі зробить Вам що-небудь пригоднее у мене доволі, але робила іноді зовсім немає; то Ви
сеє собі на ус намотайте, та й ждіть терпеливо; коли що трапиться, — зроблю, добуду й пришлю,
коли ж ні, — вибачайте і майте мене за найщирого собі приятеля. Тепер з ласки Божої, що зміг, те
й посилаю; а іменно ось що: Шекспир, перевод Кетчера, 13 випусков, тільки і є друкованого; я їх у
дві книжки переплів, бо так кріпче буде. Паперу, щоб було на чім до мене писать, двох сортов —
тонесенької і трошки товщої; паперу Ватмана одна десть;. карандашей дванадцять; і мій ящичок,
де є уся справа; там пензлів великих чотири, та з їх тільки один пензель настояще Шаріона, я його
надписав; а три другії я тут купив, вони хоч трошки поганші од Шаріона, одначе годящі, а альбома
чистого не посилаю, бо треба платить пошліни більш, чим він сам стоїть, нехай на другий раз, коли
розживусь. Зараз, як получите цей мій лист і посилку, то розглядівши усе гарненько, мені напишіть
не барячись, чи все справно дійшло, чи не поламалось що, чи хороші пензлі. Да, будьте ласкаві,
зараз напишіть. Що сказать про себе доброго — не багато, живу собі, дякую Господа за все; жінка
моя не овсі здорова, ждемо літа, може, море поможе, як купатиметься. Я привіз з собою великий

патрет, що у Седневі почав, Ви бачили, уся моя сем’я там намальована, але дорогою грунт обліз,
паскудне полотно попалось, да так обліз, що треба кинуть, то я тільки копірую мою дочку, що
тепер у Бога за нас молиться, да коли можна, то її фігуру виріжу та й перетягну на другу раму.
Отака оказія. До другого письма, я незабаром писатиму, а до того нехай Господь наш милосердий

Вас шанує, жалує, піддержує і сохраняє; нехай Вам дає здоров’є і терпініє, а Ви дякуйте єго за все,
і за радість, і за горе, і не забувайте щирого до Вас

Андрея Лизогуба.

Коментарі:
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Подається за виданням: Шевченко Т. Г. Повне зібрання творів. — К., 1929. — Т. 3. Листування.
— С. 253 — 254, де лист друкується за автографом, нині не відомим. Публікація М. М.
Новицького.
Вперше надруковано: Киевская старина. — 1900. — № 9. — С. 317 — 318. Публікація М. І.
Стороженка.
Дата в автографі, як її відтворено в «Листуванні»: «7 февраля 1848. Одеса».
Відповідь Шевченка — лист від 7 березня 1848 р. з Орської фортеці.

Сьогодні ровнісінько місяць, як я писав до Вас... — Йдеться про лист А. І. Лизогуба від [1]7
січня 1848 р.
...я їх у дві книжки переплів... — Ці два томи Шекспіра забрано у Шевченка при арешті 1850 р.
(Тарас Шевченко: Документи та матеріали до біографії. — С. 188).
Десть — так звана російська десть — 24 аркуші паперу до писання.
...я тільки копірую мою дочку... — Трирічна донька Лизогубів Ліза, портрет якої перемальовував
А. Лизогуб, померла в Києві 5 вересня 1847 р.

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/313720.html

2.10.16 57. М. М. ЛАЗАРЕВСЬКИЙ. 12 лютого 1848. Петербург (2008-10-06 12:00)

12 февраля 1843.

Важко мені було, мій щирий, мій бідний земляче, і, Бог зна, як важко читать твоє писаннє. Що

зробиш проти лиха, коли один не хоче, а другий не вміє повернути його. Карл Павлович тільки

двинув плечима, кажуть, да певно вже забув і про те, що двинув. Жуковський і досі на Рейні

в Дюссельдорфі, — сей може б двинув і не одними плечима, так горенько, що дуже далеко.
«Одіссея» його ще не печаталась, да й чутки проміж письменними людьми про неї щось немає.
У Дубельта і Даля Чернишев ще не був — що скажуть йому, зараз до тебе одпишу. Сам я за

каторжним ділом не бачився ні з Далем, ні з Дзюбиним, да і в Єзучевського давно вже був.
З Василем приїхав тепер з Украйни і Іван. В Одесі, братику, не був я, дальш Києва не їздив, —
балакали про тебе і тамечки, — та я всього й зоставався там півдня тільки і не бачив нікого з твоїх

щирих, опріч Глушановського. Тільки що ввійшов він у мою хату, як зараз і крикнув: «У самісінькій

сій хаті жив бідний Тарас», — се в трахтирі коло станції. Балакали ще багацько про тебе і в нас

у Конотопі. Шлють тобі низенькі поклони і моляться за твоє горе Кандиба Петр[о], Єзучевський
Тимофій, Гамалія Петро Петрович дуже нездужа, бідний, мабуть, чи й одужа, Юркевич Михайло,
Віктор, Петро Острянський, — а Ніколай, бідний, вмер навесні, і його чудесна молодиця вже за

другим; трохи-трохи я не поспів на весілля. Може, ти знаєш і Часника — я бачився з ним у Києві

у Глушана. Посилаю тобі Лермонтова — да сержусь я на тебе, що не прописав нічого більш; поки
я тут іще (мабуть, до марта), пиши про все, що тобі треба із такого, чого нема в Оренб[урзі], а
що є там, то все тобі буде од Федора — ради Христа пиши про все, все, чого забажаєш. Уже чи
гнівавсь би, чи ні, а послав би я тобі сигар, та боюсь і то посилать прямо на твоє ім’я, більш од

того боюсь, щоб петербургский штемпель не кинувся в очі, щоб у тебе не одобрали всього, да щоб
ще не запретили і зовсім писать і тобі, і до тебе. Сіє письмо получиш із Оренб[урга].
Сьогодні мені сказали, що нічого і хлопотать тут, — ніхто нічого не схоче, а що можна буде (що
обіщали) визволить тебе із казарм і перевести в Оренб[ург], похлопотавши там, дома... дай то

Господи!
Чернишов дав мені строку до вівторка — до завтра, і немає ніякої чутки. Або не був, або нічого
доброго нема. Що скаже, зараз буду писать. Кланяються тобі обидва Єзучевськ[і]. Дай тобі Боже

здоров’я, хоч одного здоров’я... Да не забувай і на мене.
Прощай, братику-соколику. Може, ще і в іншій долі прийдеться обігти тебе.
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Коментарі:

Подається за першодруком: Шевченко Т. Г. Повне зібрання творів. — К., 1929. — Т. 3.
Листування. — С. 255, де лист друкується за автографом, знайденим в архіві III відділу, нині не
відомим. Публікація М. М. Новицького.
Дата в першодруці: «12 февраля 1848».
Відповідь на лист Шевченка від [1]20 грудня 1847 р. з Орської фортеці.

Лазаревський Михайло Матвійович (1818 — 1867) — урядовець Оренбурзької прикордонної

комісії, близький друг Шевченка. Разом із братом Федором розшукав щойно привезеного й

переодягненого в солдатську шинелю поета (червень 1847 р.); вів з ним активне листування,
допомагав матеріально, надсилав книжки, малярське приладдя тощо; був серед тих, хто визволяв
Шевченка з заслання. Після повернення в Петербург дав йому притулок у своєму помешканні,
де поет прожив близько трьох місяців. Шевченко намалював його портрети ([2]1849, [3]1858),
подарував йому свій [4]щоденник, автопортрет 1858 р., офорт «Притча про робітників на

винограднику». М. Лазаревський турбувався про хворого поета; потім влаштовував похорон

і перевезення його праху на Україну. Зберіг Шевченкові рукописи, був його розпорядником у

майнових справах.
Карл Павлович тільки двинув плечима... —Йдеться про художника, професора Академії мистецтв
К. П. Брюллова (1799 — 1852), учнем якого у 1838 (офіційно — 1841) — 1845 рр. був Шевченко.
Наприкінці .1847 р. Шевченко передав йому через О. П. Чернишова перед його поїздкою до

Петербурга (див. лист О. П. Чернишова до Шевченка [5]від 2 грудня 1847 р.) лист із проханням

поклопотатися про полегшення його долі на засланні (можливо, домогтися дозволу малювати). У
згаданому листі до М. М. Лазаревського Шевченко прохав побачитися з Чернишовим і розпитати

його, «чи він пооддавав мої письма, що я посилав через його, і що йому сказано на ті письма, та
попросіть його од мене, щоб він докучав моєю просьбою надто Карлу Павловичу...».
Жуковський і досі на Рейні в Дюссельдорфі... — Відповідь на запит Шевченка у згаданому листі.
Жуковський Василь Андрійович (1783 — 1852) — російський поет-романтик. Дізнався про долю

кріпака Шевченка від К. Брюллова та А. Мокрицького; позував Брюллову для портрета, який
планувалося розіграти в лотерею, щоб здобути кошти на викуп Шевченка, і 25 квітня 1838 р. сам
вручив Шевченкові відпускну. Поет присвятив Жуковському свою поему «Катерина», згадував його
в повісті [6]«Художник», у щоденнику, листуванні з А. Лизогубом, В. Рєпніною, М. Лазаревським.
Відома й чернетка його листа до Жуковського (січень 1850 р.) з проханням допомогти визволитися

з заслання; але чи надіслано цього листа адресатові, так і не відомо. Жуковський оселився

в Німеччині після одруження з Лізою Рейтерн (21 травня 1841 р.); з 1847 р. родина жила у

Франкфурті, влітку 1848 р. — у Баден-Бадені. Намір поета повернутися в Росію не здійснився

через хворобу дружини й власну (загроза сліпоти). Помер у Баден-Бадені 12 квітня 1852 р.
«Одіссея» його ще не печаталась... — Переклад «Одіссеї» Гомера, виконаний В. А. Жуковським,
був уперше опублікований як 8-й і 9-й томи «Стихотворений В. Жуковского» (Спб., 1849. — Вид.
5-те).
У Дубельта і Даля Чернишев ще не був... — Йдеться про начальника III відділу Дубельта Леонтія
Васильовича (1792 — 1862), який 1847 р. провадив слідство в справі про участь Шевченка в

Кирило-Мефодіївськом товаристві, та російського письменника В. І. Даля, близького до В. О.
Перовського. У згаданому листі до М. М. Лазаревського Шевченко прохав його передати О.
П. Чернишову, «з Дубельтом щоб притьмом побачився», а самому М. Лазаревському писав: «Як
побачитеся з В. І. Далем, то, поклонившися йому од мене, попросіть його, щоб він ублагав В.
Перовського, щоб той визволив мене хоч із казарм (сиріч випросив мені позволєніє рисовать)».
Сам я... не бачився ні з Далем... — З Далем М. М. Лазаревський був знайомий через свого

старшого брата Василя, що служив під началом В. Даля у міністерстві; очевидно, не без допомоги
В. І. Даля М. Лазаревський був влаштований на службу в канцелярію петербурзького губернатора.
«Даль чоловік добрий, розумний і могущий, він добре знає, як ми тут пропадаємо, то тяжкий гріх
йому буде, як вій не схоче промовить за мене хоч одно слово», — писав Шевченко у згаданому
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листі.
Дзюбин Лев Миколайович — знайомий Шевченка з 40-х років у Петербурзі; прагнучи нагадати

йому про себе, Шевченко писав М. Лазаревському: «Поклонітесь гарненько од мене Дзюбину, як
побачите. Добряга чоловік. Нагадайте йому про Ізлера і ростягаї, про Адольфінку й прочії дива.
Скажіть, що я його частенько згадую».
Єзучевський Василь Йосипович (1805 — ?) — чиновник у Петербурзі, родом із чернігівських

поміщиків, земляків Лазаревських. Знайомий Шевченка з 40-х років. Для нього Шевченко

намалював картину «Селянська родина». У згаданому листі Шевченко писав: «Здається, ви
знакомі з Василем Єзучевським. Коли він вернувся з дому, то, як побачитесь, гарненько вилайте
його за мене за його щирость і добрість, і Галузу (Галузевського. — Ред.), свояка його, добрі і
щирі люде, щоб ти знав, земляче».
З Василем приїхав тепер з України і Іван. — Йдеться про братів Михайла Матвійовича — Василя

та Івана Лазаревських. Лазаревський Іван Матвійович (1836 — 1887) — наймолодший із братів;
вчився в Конотопському повітовому училищі, потім — у Ніжинській гімназії; 1855 р. вступив до 7
класу 2-ї гімназії у Петербурзі, а 1856 р. — до Петербурзького університету, який закінчив 1860 р.
Глушановський Антон Андрійович (1815 — ?) — викладач Ніжинського ліцею (1842 — 1844),
юрисконсульт (синдик) при Київському університеті (1844 — 1850). Познайомився з Шевченком

у 40-х роках у Києві.
Посилаю тобі Лермонтова... —Ймовірно, саме ці два томи творів поета (видання О. Смірдіна. —
Спб., 1847) були відібрані при арешті Шевченка 23 квітня 1850 р. (Тарас Шевченко: Документи та
матеріали до біографії. — С. 188). Оскільки вони надіслані до Оренбурга Федорові Лазаревському,
а той збирався переслати їх в Орську фортецю на ім’я М. С. Александрійського лише з листом

від 27 квітня 1848 р., — найімовірніше, що Шевченко одержав ці книжки, лише повернувшися з

експедиції восени 1849 р. до Оренбурга. Про це свідчить час створення вірша [7]«Мені здається,
я не знаю...» із вдячними рядками другові М. Лазаревському за ці книжки. Вірш записаний до

«Малої книжки» п’ятим номером між творами 1850 р., отже, створений на початку цього року.
...то все тобі буде од Федора... — Ф. М. Лазаревського, який служив в Оренбурзі й пересилав

Шевченкові петербурзьку кореспонденцію.
Сьогодні мені сказали, що нічого і хлопотать тут... — Можливо, ці відомості були попереднім

неофіційним наслідком клопотання В. М. Рєпніної [8]в листі від 13 січня 1848 р. на ім’я начальника
III відділу графа О. Ф. Орлова (Тарас Шевченко: Документи та матеріали до біографії — С. 160
— 161); офіційне ж листування між Петербургом і Оренбургом у цій справі тривало до грудня

1849 р. і завершилося відмовою Миколи I (Там само. — С. 175).
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2.10.17 Запит про поведінку Шевченка. 15 лютого 1848 р. (2008-10-06 18:00)

№ 305. 1848 р., лютого 15. Запит виконуючого обов’язки командира Окремого оренбурзького

корпусу О. О. Толмачова виконуючому обов’язки командира 23-ої піхотної дивізії Л. І. Федяєву
про поведінку Т. Г. Шевченка

Секретно

г. Оренбург
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15 февраля 1848
№ 3

Господину командующему 23-ю пехотною дивизиею

Шеф корпуса жандармов генерал-адъютант граф Орлов, уведомляя господина командира, что
по высочайшему повелению, последовавшему в исходе мая 1847 года, бывший художник Тарас

Шевченко, за сочинение на малороссийском языке стихов возмутительных и самого дерзкого

содержания, определен рядовым в войска Отдельного оренбургского корпуса, с правом выслуги,
под строжайший надзор и с запрещением ему писать и рисовать, просит сообщить ему как о том,
в каком батальоне рядовой Ш[евчен]ко состоит на службе, так равно об усердии, поведении и

образе мыслей его, с заключением, заслуживает ли он ходатайства о дозволении ему заниматься
рисованием.
За отсутствием его высокопревосходительства, сообщая об этом вашему превосходительству,
покорнейше прошу доставить мне просимые графом Орловым сведения.

Генерал-лейтенант Толмачев
Дежурный штаб-офицер подполковник [підпис]

ІЛ, ф. 1, № 406, спр. 201, арк. 10 — 10 зв. Оригінал.
На документі написи: «Дивиз[ионный] штаб № 1-го получ[ено] 17 февр[аля] Бригад[ный] № 3-го,
20 [февраля]»; «Командующий 5 батальоном, № 154 (23) 15-го марта».

2.10.18 58. А. І. ЛИЗОГУБ. 23 лютого 1848. Одеса (2008-10-07 06:00)

23 февраля 1848. Одесса.

Позавчора одібрав я третій лист Ваш, коханий друже, вельми Вас за його дякую, радію і хвалю

Господа, милосердого нашого Спасителя, за те, що він Вас піддержує, кохає і шанує. Кохає, скажете,
може, а наслав таку годину, у якій Ви тепер, і нудьга і болізнь, а я все-таки кажу — кохає. Не
єдин хліб єсть на потребу чоловіку, но і всяк глагол Господень. Не о едином тілі маємо думать і

трудитись, треба і за душу міркувать; а я вже це добре знаю, на собі бачив, що в знегоді чоловік
лучший серцем, легше прощає свого ворога, швидче помагає тому, хто помочі просить, а коли

чоловік душою лучший, то й до Бога йому ближше, тоді він душу свою спасає; тим-то й Господь

наш милосердий кого жалує, того до себе привертає сльозами да знегодою, і благо чоловікові

тому, коли зуміє почуть голос Спасителя, і коли не з скорбію, а з радостію при[й]ме лобзаніє

Господнє.
З Вашого листа, з того, що Ви мені кажете про мою тугу, мені здається, що Ви недолю свою

несете, як треба християнину, і за цеє-то я дякую Господа; бо покорность Його святой волі є

настоящее щастьє чоловіку на землі. — Об собі скажу, що я не жалкую на Бога за те, що Він

взяв до себе мою Лізу, а дякую і хвалю. А писав Вам про се удруге, бо не знав, чи ви при[й]няли
мій перший лист, писаний у октябрі. Не без того, що як згадаю про мою доньку, то й сльози

покапають, але не за її, і не за себе, а так собі вони ллються. За її не жалкую, бо вона коло Бога,
їй лучше, а за себе не жалкую, бо цеє лобзаніє Господнє зробило мене трохи лучшим, чим я був.
Я маю гадку, що Ви вже получили мій четвертий лист і справу малярську, і папір рисовальний і

поштовий, і карандаші, і Шекспіра. Про брістольський папір не згадав, винен. Почекайте трохи,
коли роздобудусь, то пришлю, і книги тож; але не зараз: не все то теє робиться, що хочеш; тільки
у однім Вас завіряю — у добрій волі служить Вам, чим Бог послав. В[арвары] Н[иколаевны] тепер
нема дома, вона їздила до сестри своєї аж у Орловскую губернию; як вернеться, то писатиме.
Вона не така, як тії другі, що Ви розказуєте, та й тих не треба лаять, а тільки не всякій дружбі

треба вірить. Ви писали, щоб я взяв у Сажина Ваші дрібнії рисунки, тільки я сього не зроблю, раз
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за тим, що я того Сажина, може, й не побачу, а друге за тим, що якби і побачив, то він мені їх не
отдасть.
Жінка моя і брат Вам. кланяються, а я молю за Вас Бога і остаюсь щирий до Вас

Андрей Лизогуб.

Напишіть, чи получили те, що я Вам послав, чи не поламалось що?

Коментарі:

Подається за виданням: Шевченко Т. Г. Повне зібрання творів. — К., 1929. — Т. 3; Листування.
— С. 256, де лист друкується за автографом, нині не відомим. Публікація М. М. Новицького.
Вперше надруковано: Киевская старина. — 1900. — № 9. — С. 318 — 319. Публікація М. І.
Стороженка.
Дата в автографі, як її відтворено в «Листуванні»: «23 февраля 1848. Одесса».
Відповідь на лист Шевченка від 1 лютого 1848 р. з Орської фортеці.
Відповідь Шевченка — лист від 9 травня 1848 р. з Орської фортеці.

А писав Вам про се удруге, бо не знав, чи ви при[й]няли мій перший лист, писаний у октябрі. —
Йдеться про листи до Шевченка від [1]21 жовтня та [2]31 грудня 1847 р.
...мій четвертий лист... і Шекспіра... — Тобто лист до Шевченка [3]від 7 лютого 1848 р. (див.
коментар до нього).
Варвара Николаевна — В. М. Рєпніна.
...до сестри своєї... — Є. М. Кривцової.
Ви писали, щоб я взяв у Сажина Ваші дрібнії рисунки... — Це прохання висловлене в листі до А.
І. Лизогуба [4]від 11 грудня 1847 р.

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/306980.html

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/312744.html

3. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/317348.html

4. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/309907.html

2.10.19 59. Ф. М. ЛАЗАРЕВСЬКИЙ. Лютий 1848. Оренбург (2008-10-07 12:00)

Мій коханий Тарас Григорович! Посылаю Вам письмо, присланное из Одессы на мое имя...
извините, що распечатал его, а распечатал потому, что неудобно было пересылать, впрочем —
честное слово — я его не читал.
Как Вы поживаете? Брат, который теперь в Петербурге, просит, чтобы Вы писали к нему (через
мене), о чем треба. Коли Вам не треба уже «Отеч[ественных] записок» и «Русской истории» —
будьте ласкаві, пришліть, бо «Отеч[ественные] зап[иски]» треба переплетать, а «Русская история»
нужна для маленького моего учащегося брата. Да пишіть же і Ви що-небудь.

Всем Вам преданный

Федор Лазаревский.

Коментарі:
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Подається за першодруком: Шевченко Т. Г. Повне зібрання творів. — К., 1929. — Т. 3.
Листування. — С. 254, де лист друкується за автографом, знайденим в архіві III відділу, нині не
відомим. Публікація М. М. Новицького.
Лист не датовано. Датується орієнтовно за листом А. І. Лизогуба від [1]7 лютого 1848 р.,
надісланим на ім’я Ф. Лазаревського для пересилання Шевченкові; лист Лазаревського був

супровідним.

Посылаю Вам письмо... — Згаданий лист А. І. Лизогуба.
Брат, который теперь в Петербурге... — Йдеться про М. М. Лазаревського, який, тимчасово
перебуваючи в Петербурзі, запрошував Шевченка звертатися до нього з усіма проханнями (див.
його лист від [2]12 лютого 1848 р.).
Коли Вам не треба уже... «Русской истории»... — Йдеться про підручник історика Миколи

Герасимовича Устрялова (1805 — 1870) «Начертание русской истории для средних учебных

заведений. Сочинение Н. Устрялова, принятое министерством народного просвещения в

руководство для гимназий. Издание шестое».
...для маленького моего учащегося брата... — Для гімназиста Олександра Лазаревського, що
вчився в Петербурзі.

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/317348.html

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/317503.html

2.10.20 38. ЛИСТ ДО В. М. РЄПНІНОЇ. 25-29 лютого 1848. Орська фортеця
(2008-10-07 18:00)

К[репость] О[рская] 1848.
25 февраля.

Тринадцатый день уже читаю ваше письмо, наизусть выучил, а сегодня только нашел время и

место (в казармах) ответить вам, добрейшая и благороднейшая Варвара Николаевна. Я как бы

ото сна тяжелого проснуся, когда получу письмо от кого-нибудь не отрекшегося мене, а ваше

письмо перенесло меня из мрачных казарм на мою родину— и в ваш прекрасный Яготин, — какое

чудное наслаждение воображать тех, которые вспоминают обо мне, хотя их очень мало; счастлив,
кто малым доволен, и в настоящее время я принадлежу к самым счастливым, я, беседуя с вами,
праздную 25 февраля. Не шумно, как это было прежде! но тихо, тихо, и так весело, как никогда

не праздновал. И за эту великую радость я обязан вам и Г[лафире] Ивановне. Да осенит вас

благодать Божия, пишите ко мне так часто, как вам время позволяет. Молитва и ваши искренние

письма более всего помогут мне нести крест мой. Евангелие я имею, а книги, о которых я просил
вас, пришлите, это для меня хотя малое, но все же будет развлечение.

26 февр[аля]. Вчера я не мог кончить письма, потому что товарищи солдаты кончили ученье,
начались рассказы, кого били, кого обещались бить, шум, крик, балалайка выгнали меня из казарм,
я пошел на квартиру к офицеру (меня, спасибо им, все принимают как товарища). И только

расположился кончить письмо, и вообразите мою муку, хуже казарм, а эти люди (да простит и

им Бог) с большой претензией на образованность и знание приличий, потому что некоторые из

[н]их присланы из западной России. Боже мой! Неужели и мне суждено быть таким? Страшно!
Пишите ко мне и присылайте книги.

27 фев[раля]. Только сегодня, и то может быть, кончу давно начатое письмо. Что делать!
Теперь самое тихое и удобное время — одиннадцатый час ночи. Все спит, казармы освещены

одной свечкой, около которой только я один сижу и кончаю нескладное письмо мое, — не

правда ли, картина во вкусе Рембрандта? Но и величайший гений поэзии не найдет в ней ничего

утешительно[го] для человечества. Со дня прибытия моего в к[репость] О[рскую] я пишу дневник
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свой, сегодня развернул тетрадь и думал сообщить вам хоть одну страницу, — и что же! так

однообразно-грустно, что я сам испугался — и сжег мой дневник на догорающей свече. Я дурно

сделал, мне после жаль было моего дневника, как матери своего дитяти, хотя и урода.

28 ф[е]в[раля]. Вчера просидел я до утра и не мог собраться с мыслями, чтобы кончить письмо;
какое-то безотчетно[е] состояние овладело мною (приидите все труждающиеся и обремененные,
и аз упокою вы). Перед благовестом к заутрени пришли мне на мысль слова распятого за нас, и я
как бы ожил, пошел к заутрени и так радостно, чисто молился, как, может быть, никогда прежде.
Я теперь говею и сегодня приобщался святых таин — желал бы, чтобы вся жизнь моя была так

чиста и прекрасна, как сегодняшний день! Ежели вы имеете первого или хоть второго издания

книгу Фомы Кемпейского «О подражании Христу», Сперанского перевод, то пришлите, ради Бога.
Предстоит весною поход в степь, на берега Аральского моря, для построения новой крепости.
Бывалые в подобных походах здешнюю в к[репости] О[рской] жизнь сравнивают с Эдемом. Каково
же должно быть там, коли здесь Эдем! Но никто как Бог. Одно меня печалит: туда не ходит
почта, и прийдется год, а може быть, и три, коли переживу, не иметь сообщения ни с кем близким

моему сердцу. Пишите, еще март месяц наш, а там — да будет воля Божия!
Пугает меня настоящая моя болезнь, скорбут. А в степи, говорят, она ужасно свирепствует.
Да заменим уныние надеждой и молитвой. Странно! прежде, бывало, я смотрел на природу

одушевленную и неодушевленную, как на совершеннейшую картину, а теперь как будто глаза

переменились: ни линий, ни красок, ничего не вижу. Неужели это чувство прекрасного утрачено

навеки? а я так дорожил им! так лелеял его! Нет, я, должно быть, тяжко согрешил пред Богом,
коли так страшно караюсь! Ежели будете писать Андрею Ивановичу, просите его о том, о чем я

его просил. И если можно, чтобы он поторопился, боюсь, ежели его посылка не застанет меня

здесь. И вас прошу о том же. Одно спасение от одеревенения — книги.

29 фев[раля] высокос[ного]. Читая и перечитывая ваше письмо, я только сегодня заметил

слова «Вы меня вспомнили в далекой стороне». Не вспомнил, добрая, благородная Варвара

Николаевна, а помнил со дня или вечера, когда я вам жаловался на соседа вашего П[латона]
Л[укашевича] (да простит ему Господь), и буду помнить вас, пока угодно будет Богу оставить

во мне хоть искру чувства доброго. Молитеся, молитеся, молитва ваша угодна Богу. Она меня
оградит от этого страшного бесчувствия, которое уже начинает проникать в мою расслабленную

душу.
Мир праху доброго человека, который приветствовал меня в Новый год не как бесприютного

скитальца, а как родного сына. Как это недавно было, мне кажется вчера, а сколько надежд моих
не сбылося!
Вы говорите, что у вас в Яготине все идет по-прежнему, общество то же самое, исключая Татьяны
Ивановны, да исцелит ее Господь. Сердечно рад, что добрый человек, бывший киевский студент,
между вами, благодарю его за память обо мне и всех, кто не забыл меня. Князю В[асилию]
Н[иколаевичу] и княгине мое глубочайшее почтение, прощайте и молитеся за несчастливого и

душею вам преданного Т. Шевченка.

Благодарю вас, Глафира Ивановна, за ваши немногие, но искренние строки, не пеняйте, что я

поздно отозвался, так было угодно Богу, и это письмо не знаю, когда придет к вам! Когда бы не

пришло, передайте его доброй вашей тете. И вспоминайте хоть изредка не забывающего вас Т.
Ш.
Т[атьяне] И[вановне] мое глубочайшее почтение; пришлите, ежели имеете, «Свячену воду»; она
оросит мое увядающее сердце. Братьям и сестрам вашим поклон. Скажите им и просите, ежели
не забыли меня, да помолятся обо мне.

Примітки

Подається за автографом (ІЛ, ф. 1, № 760).
Вперше надруковано в журналі «Киевская старина» (1893. — № 2. — С. 263 — 268).
Вперше введено до збірника творів у виданні: Шевченко Т. Твори: В 2 т. — СПб., 1911. — Т. 2.
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— С. 355 — 357.
Тринадцатый день уже читаю ваше письмо... и ... беседуя с вами, праздную 25 февраля... — В.
М. Рєпніна була однією з перших, хто насмілився писати поетові на заслання. 25 лютого — день

народження Шевченка.
... а книги, о которых я просил вас, пришлите... — В листі до В. М. Рєпніної від [1]24 жовтня

1847 р. Шевченко просив надіслати йому «Выбранные места из переписки с друзьями» М. В.
Гоголя і редаговані О. М. Бодянським «Чтения в Императорском обществе истории и древностей

российских».
... картина во вкусе Рембрандта... — Рембрандт Харменс ван Рейн (1606 — 1669) — голландський

художник і гравер. Улюбленим художнім засобом його було застосування ефектів світлотіні, її
нюансів та контрастів, спрямованих на увиразнення головної думки.
Со дня прибытия моего в к[репость] О[рскую] я пишу дневник свой... — Це єдина згадка про

щоденник, нині не відомий. Далі Шевченко пише, що спалив його. Може, й справді спалив, а
може, згадка про щоденник тільки прийом для підкреслення винятково тяжких умов життя поета

на засланні.
... приидите все труждающиеся и обремененные, и аз упокою вы. — Не зовсім точна цитата з

Євангелія від Матвія (Гл. 11. В. 28), наведена по пам’яті.
... книгу Фомы Кемпейского «О подражании Христу», Сперанского перевод, то пришлите...
— Книга католицького богослова Фоми Кемпійського (1380 — 1417) «О подражании Христу»
видавалася в перекладі російською мовою в 1833 і 1844 рр. У ній ішлося про практичне

застосування правил християнської релігії. До перекладу залучено державного діяча Сперанського
Михайла Михайловича (1772 — 1839), який з 1803 по 1807 р. був директором департаменту

міністерства внутрішніх справ, а з 1808 р. — довіреною особою Олександра I з питань внутрішньої
політики.
Предстоит весною поход в степь, на берега Аральского моря... — Див. примітку до листа А. І.
Лизогубу від [2]1 лютого 1848 р.
Ежели будете писать Андрею Ивановичу, просите его о том, о чем я его просил. — У листі до

А. І. Лизогуба від [3]1 лютого 1848 р. Шевченко просив прислати твори М. Ю. Лермонтова і О.
В. Кольцова, а також вірш О. І. Псьол «Свячена вода».
... когда я вам жаловался на соседа вашего П[латона] Л[укашевича]... — Лукашевич Платон

Якимович (бл. 1806 — 1887), поміщик, упорядник збірки «Малороссийские и червонорусские

народные думы и песни» (СПб., 1836). Шевченко познайомився з ним під час першої подорожі по

Україні влітку [4]1843 р. Коли поет перебував у Яготині в кінці 1843 р., П. Я. Лукашевич послав
до нього свого кріпака в сувору зиму з Березані, що за 30 верст від Яготина, і наказав у той же

день повернутися. Така поведінка поміщика обурила Шевченка, і він заявив, що пориває з ним

стосунки. У відповідь П. Лукашевич написав, що в нього «300 душ таких, як Шевченко» (Чалый
М. К. Жизнь и произведения Тараса Шевченко. — С. 40).
Мир праху доброго человека, который приветствовал меня в Новый год... — Йдеться про батька

Варвари Миколаївни князя Рєпніна Миколу Григоровича (1778 — 1845), в домі якого Шевченко

зустрічав 1844 р.
... исключая Татьяны Ивановны... — Т. I. Псьол, яка лікувалася на початку 1848 р. в Києві й

незабаром померла.
... добрый человек, бывший киевский студент... — Йдеться про Симонова Матвія Терентійовича

(1823 — 1901), який 1848 р. закінчив «словесний» факультет Київського університету. Фольклорист,
етнограф (псевдонім—М. Номис); видав «Українські приказки, прислів’я і таке інше. Збірники О.
В. Марковича і других. Спорудив М. Номис» (1864), збірку «Рассказы М. Т. Симонова (Номиса)»
(1900) (Жур П. В. Шевченківський Київ // Дніпро. — 1989. — № 7. — С. 28 — 29).
Князю В[асилию] Н[иколаевичу] и княгине мое глубочайшее почтение. — В. М. Рєпніну, братові
В. М. Рєпніної, та його дружині Василисі Єгорівні (дівоче прізвище — Балабіна).
Благодарю вас, Глафира Ивановна, за ваши немногие, но искренние строки... —Поет звертається

до Г. І. Дуніної-Борковської (дівоче прізвище — Псьол), яка у дописці до листа В. М. Рєпніної

від 13 січня 1848 р. висловила йому добрі побажання на Новий рік і щиру вдячність за відвідини

в Києві її хворого чоловіка П. Д. Дуніна-Борковського.
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Варіанти

сегодня только нашел время / сегодня только у [меня нашлось время]
письмо перенесло меня из мрачных казарм / письмо перенесло меня далеко из мрачных казарм

хотя их очень мало; счастлив, кто малым доволен / а Хотя их очень мало, но это вся б Хотя их

очень мало. Доб[рая] тихо, тихо, и так весело / тихо, тихо, и так радостно

письма более всего помогут мне / письма более всякой другой [1 нрзб.]
товарищи солдаты кончили ученье / товарищи кончили ученье

кого били, кого обещались бить, шум / кого били, кого обещались, шум
хуже казарм, а эти люди (да простит и им Бог) / хуже казарм, и эти люди (но да простит и им

Бог)
самое тихое и удобное время — одиннадцатый час / самое тихое и удобное время [ 1 нрзб.] —
одиннадцатый час

не найдет в ней ничего утешительно[го] для человечества / не найдет в ней ничего утешительно[го]
для человека

пишу дневник свой / веду дневник свой, и окружающих меня
состояние овладело мною / состояние овладело мною [1 нрзб.]
я, должно быть, тяжко согрешил / я, должно быть, сог[решил]...
помнил, со дня или вечера / помнил со дня п[?]
на соседа вашего П[латона] Л[укашевича] / на П[латона]
Мир праху доброго человека, который приветствовал меня в Новый год / Мир праху доброго отца

вашего, который приветствовал меня, как вы в Новый год

а сколько надежд моих не сбылося! / а сколько надежд [1 нрзб.]
Когда бы не пришло / Ежели

И вспоминайте / И не [забывайте?]
она оросит мое увядающее сердце / она оросит [3 нрзб.]

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/308708.html

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/316236.html

3. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/316236.html

4. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/tag/1843

2.10.21 39. ЛИСТ ДО А. І. ЛИЗОГУБА. 7 березня 1848. Орська фортеця
(2008-10-08 06:00)

7-го марта 1848.
К[репость] О[рская].

Не знаю, чи зраділа б так мала ненагодована дитина, побачивши матір свою, як я вчора,
прийнявши подарунок твій щирий, мій єдиний друже, так зрадів, що ще й досі не схаменуся,
цілісіньку ніч не спав, розглядав, дивився, перевертав по-тричі, цілуючи всяку фарбочку. І як її

не цілувать, не бачивши рік цілий. Боже мій! Боже мій! Який тяжкий та довгий рік! та дарма.
Бог поміг, минув-таки. Я, взявши в руки скриньку, подивився і неначе перелетів у малярню, в
Седнев. Чи згадаєте, як ви мені її вторік показували недороблену? Ще й радились зо мною, як би
її химерніше улагоди[ть], чи сподівався я, що через рік та сама скринька звеселить мене, неначе
мати дитину, при лихій моїй годині! Благий і дивний єси, Господи!
Сьогодня неділя, на муштру — не поведуть. Цілісінький день буду переглядать твій подарунок,
щирий, мій єдиний друже, переглядать і молитись, щоб Бог послав на довгі дні тобі такую радість,
як послав він мені через тебе. Перелічив, передививсь, все, все до крихотки, ціле. І Шекспір, і
папери, і фарби, і цизорик, і карандаші, і пензлі — все цілісіньке. Не утрачайся на альбом, друже
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мій! буде з мене і цього добра поки що.
Недавно з Яготина прийшов лист до мене. Спасибі їй, добрій В[арварі] Н[іколаєвні], що не забуває
мене, хоче мені, як сама достане, прислать книжок. Як пришле, то тойді я і тяжкого походу, і
Аральського моря, і безлюдного степу киргизького не злякаюсь.
Одна тільки туга гризе моє серце, як заженуть у степ, то не доведеться ні од кого листа прийнять,
ні самому послать, бо туда почта не доходить, от моє горенько! а може, доведеться рік або й

другий простерегти нікчемне оте море.
Не будемо журиться, а будемо молиться, ще те лихо далеко, а всяке лихо здалеку страшніше, як-то
кажуть розумні люде. Цей і апріль місяць я ще буду в О[рській] к[ріпості], то напишіть до мене

хоч стрічечку, бо тілько Бог святий знає, як я радію, коли дійде до мене хоч одно ваше слово з

моєї бідної країни!
Я тепер (поздоров Боже вас) хоч і багатий на папір, а все-таки на клаптику пишу, бо, сказано,
пустиня, де я возьму, як потрачу, та таки і уділить декому треба хоч по аркушику.
Вибачте, голубе сизий, що так нашвидку пишу до вас, бо одно те, що сьогодня почта, а друге те,
що коло десятої години треба виступить у караул!
Молюся Богу, щоб послав здоров’я Н[адії] Д[митрівні] і радість всьому дому вашому, спасибі вам,
бувайте здорові та напишіть хоч стрічечку до мене, до удячного вам Т. Шевченка.

Примітки

Подається за рукописною копією з автографа, нині не відомого (ІЛ, ф. 2, № 179).
Вперше надруковано в книжці: Чалый М. К. Жизнь и произведения Тараса Шевченка. — С. 71.
Вперше введено до збірника творів у виданні: Шевченко Т. Твори: В 2 т. — СПб., 1911. — Т. 2.
— С. 357 — 358.
Відповідь на лист А. І. Лизогуба від 23 лютого 1848 р. (Листи до Тараса Шевченка. — С. 55 —
56).
... прийнявши подарунок твій щирий... — У листі до Шевченка від 7 січня 1848 р. А. І. Лизогуб
писав: «...як тільки роздобуду грошенят, то зараз усе укупі: і ящичок, і Шекспіра, і все пришлю»
(Листи до Тараса Шевченка. — С. 51). 7 лютого того ж року він сповіщав: «Тепер з ласки

Божої, що зміг, те й посилаю, а іменно, ось що: Шекспир, перевод Кетчера, 13 випусков, тільки
і є друкованого; я їх у дві книжки переплів, бо так кріпче буде. Паперу, щоб було на чім до

мене писать, двох сортов — тонесенької і трохи товщої; паперу Ватмана одна десть, карандашей
дванадцять; і мій ящичок, де є уся справа» (Листи до Тараса Шевченка. — С. 54).
... неначе перелетів у малярню, в Седнев. — Перебуваючи в маєтку А. І. Лизогуба в с Седневі,
Шевченко багато малював у спеціально відведеній для нього кімнаті (див.: Жемчужников А. М.
Мои воспоминания из прошлого. — Л., 1927. — Вып. 2. — С. 56).
Спасибі їй, добрій В[арварі] Н[іколає $ні]... — Поет дякує В. М. Рєпніній за її лист від 13 січня

1848 р. і обіцянку прислати книжки (Листи до Тараса Шевченка. — С. 52 — 53).
Цей і стріль місяць я ще буду в О[рській] к[ріпості]... — Шевченко уже знав, що у травні місяці

він разом з Аральською описовою експедицією вирушить у Раїм.
... щоб послав здоров’я Н[адії] Д[митрівні]... — А. І. Лизогуб у листі від [1]7 лютого 1848 р. писав
Шевченкові, що його дружина Надія Дмитрівна «не овсі здорова» (Листи до Тараса Шевченка. —
С. 54).

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/317348.html

2.10.22 60. В. М. РЄПНІНА. Початок березня 1848. Одеса (2008-10-08 12:00)

Тарас Григорьевич!

Да поможет Вам Господь всемогущий понести до конца тяжелый крест Ваш той узкой и скорбной

стезей, которую Он проложил нам любовию и кровию своею! За Вас много, много молитв — а
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молитва даром не пропадет. Когда Вам делается слишком грустно — вспоминайте об смерти.
Когда б Вы знали, как эта мысль угнетает, за нею следует мысль о воскресении — и жизни

нестареемой, безгрешной — вечной!
Христе, свете истинный, просвещающий и освящающий всякого человека, грядущего в мир, да
знаменуется на нас свет лица Твоего, да в нем узрим свет неприступный, молитвами пречистыя

Твоея Матери и всех Святых, аминь!
Вот Вам молитва, которая содержит в себе все, что желаю Вам от глубины души моей, в замену
всех утрат и скорбей Ваших. Да пребудет с Вами благодать и дар Святого духа. Прощайте или

лучше до свидания радостного, общего.

Коментарі:

Подається за виданням: Шевченко Т. Г. Повне зібрання творів. — К., 1929. — Т. 3. Листування.
— С. 257, де лист друкується за автографом, нині не відомим. Публікація М. М. Новицького.
Вперше надруковано: Киевская старина. — 1893. —№ 3. — С. 465. Публікація М. І. Стороженка.
Лист не датований. Датується орієнтовно як відповідь на лист Шевченка [1]від 25 — 29 лютого

1848 р. з Орської фортеці.

Христе, свете истинный... — Молитва, складена, ймовірно, на основі молитовних текстів самою
Рєпніною.

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/318639.html

2.10.23 61. О. I. ПСЬОЛ. Початок березня 1848. Одеса (2008-10-08 18:00)

Я уверена, много, много уважаемый Тарас Григорьевич, Вы не найдете странным, что я пишу Вам,
хотя в обществах, где мы встречались иногда, я ни разу не говорила с Вами. Отдаление делает

меня отважнее; при том я имею тройное право быть вовсе не чужою, [рядки 4, 5 закреслено. —
Ред.].
Протягиваю Вам руку, прошу Вас, добрый Тарас Григорьевич, считайте и меня старой знакомой.
Дай нам Боже увидеться в свете Его! Бог знает, как бы я желала, чтобы Вас по крайней мере не

исторгали из Эдема, но что бы ни случилось, да пребудет Он всегда с Вами и не допустит Вас

охладеть, умереть для высокого и прекрасного!
Нет, не может быть, чтобы в душе Вашей, служившей алтарем, на котором совершался дар чистой

поэзии, где раздавались такие торжественные гимны, не может быть, чтоб в ней воцарилась

когда-нибудь мерзость запустения. Не бойтесь этого, Тарас Григорьевич, за Вас так много

молится сестер ваших по Христу и по кресту; в числе последних назову только сестру Таню;
да поможет Вам Господь нести Ваш крест так, как она несет свой! Пригвожденная к одру

неописанными страданиями, для окружающих она находит и приветливое слово и улыбку; она Вам
дружески кланяется, благодарит за поклон, и за добрые Ваши желания — воздает Вам такими же

искренними желаниями.
Прощайте, добрейший Тарас Григорьевич, да сопутствует Вам всегда везде благодать Христа

Спасителя! Глубоко уважающая и преданная Вам

Александра Псел.

Коментарі:
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Подається за виданням: Шевченко Т. Г. Повне зібрання творів. — К., 1929. — Т. 3. Листування.
— С. 257, де лист друкується за автографом, нині не відомим. Публікація М. М. Новицького.
Вперше надруковано: Киевская старина. — 1893. —№ 3. — С. 465. Публікація М. І. Стороженка.
Лист не датований. Датується орієнтовно, як і [1]лист В. М. Рєпніної до Шевченка: початок

березня 1848 р., оскільки написаний на звороті цього листа.
Відгук на лист Шевченка до В. М. Рєпніної від 25 — 29 лютого 1848 р. з Орської фортеці.

Псьол Олександра Іванівна (1817 — 1887) — українська поетеса, вихованка родини Рєпніних,
знайома поета з часу перебування його в Яготині (1843 — 1844). Автор циклу «Три сльози дівочі»,
поезій «Свячена вода», «До сестри», «Молим тебе, боже правди».
...чтобы Вас по крайней мере не исторгали из Эдема... — У згаданому листі до Рєпніної

Шевченко, повідомляючи про наступну експедицію на Аральське море, писав: «Бывалые в

подобных походах здешнюю в крепости Орской жизнь сравнивают с Эдемом. Каково же должно
быть там, коли здесь Эдем!..» О. I. Псьол має на увазі збереження духовності — Едему

внутрішнього.
...сестру Таню... — Т. І. Псьол.

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/319080.html

2.10.24 Відзив командира батальйону про поведінку Шевченка. 10 березня 1848 р.
(2008-10-09 06:00)

№306. 1848 р., березня 10. Відзив командира 5-го лінійного батальйону Д. В. Мешкова

виконуючому обов’язки командира 1-ої бригади Г. В. Чигирю про поведінку Т. Г. Шевченка

Имею честь донести его высокоблагородию господину командующему 1-ою бригадою 23-ей
пехотной дивизии, что рядовой командуемого мною батальона№ 5-го Тарас Шевченко ведет себя

хорошо. Службою занимается усердно, образ мыслей его не подает никакого повода к чему-либо
предосудительному, и, судя по этому, он заслуживает ходатайства о дозволении ему заниматься

рисованием, каким высшее начальство сочтет за возможное.

Командующий батальоном майор Мешков

№ 412
10 марта 1848 г.
Креп[ость] Орская

ІЛ, ф. 1, № 406, спр. 201, арк. 11, зв. Оригінал.
Цей відзив Мєшкова 5 березня 1848 р. був надісланий Чигирем виконуючому обов’язки
командуючого 23-ою піхотною дивізією Федяєву; 24 березня 1848 року — виконуючому обов’язки
командира Окремого оренбурзького корпусу Толмачову (ІЛ, ф. 1, № 406, спр. 201, арк. 12).

2.10.25 62. В. М. РЄПНІНА. 19 березня 1848. Яготин (2008-10-09 12:00)

Извините меня, мой добрый Тарас Григорьевич, что я так долго медлила с присылкою книги

«Избранные места»; наконец, я их отправляю, другую же книгу не посылаю не от забывчивости,
а от того, что лучше так. Можно ли Вам посылать «Отечественные записки»? — Я надеюсь, что
эти строки к празднику придут к Вам. Да воскреснет Христос в душе Вашей, мой добрый Тарас

Григорьевич, да освятит он душу Вашу; да просияет в Вас благодать святая! Вот мои желания,
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завтра я за Вас выну часточку и надеюсь удостоиться причащения святых таин: я всегда об

Вас молюсь; я Вам желаю так много хорошего, лучшего. — Прошу Бога, чтобы Он привел

меня увидеть Вас еще в сей жизни, но покоряюсь Его воле, и от души прошу Его, чтобы Он

помянул Вас во царствии своем! Там все будет ясно, свято, блаженно! О, устремите туда взоры
души Вашей, не забывайте, что у Вас здесь есть друзья искренние, желающие Вам того, чего
желают себе! Глафира уехала в Киев к больной сестре, которая готовится к вожделенному концу!
Какая очищенная, благословенная душа у Тани. Маменька Вам кланяется. — Сегодня не могу

много писать, — готовлюсь к исповеди, простите мне все то, в чем я не исполнила к Вам долга

христианства, делать добро душе брата — обязанность, которую мы слишком часто выпускаем

из виду. Да покроет милосердие Господне и Его благость все наши упущения. — Прощайте, мой
добрый Тарас Григорьевич, да почиет на Вас мир Христа Спасителя! — Вам душею преданная

Варвара Репнина.

Яготин,
19-го марта
1848 года.

Коментарі:

Подається за виданням: Шевченко Т. Г. Повне зібрання творів. — К., 1929. — Т. 3. Листування.
— С. 258, де лист друкується за автографом, знайденим в архіві III відділу, нині не відомим.
Публікація М. М. Новицького.
Вперше надруковано: Киевская старина. — 1893. — № 3. — С. 465 — 466.
Дата в автографі, як її відтворено в «Листуванні»: «Яготин, 19-го марта 1848 года».
Публікатор листів Рєпніної М. І. Стороженко зазначив, що до цього листа додано поезію О. І.
Псьол «Молим тебе, боже правди, боже благостині...», звернену до поета. Подаємо текст цієї

поезії:

Молим тебе, боже правди, боже благостині,
Не покидай сиротою у степу-пустині
Брата нашого! Як батько, як рідная мати,
Озовись до його душі, не дай унивати!
Збери, боже, наші сльози в темнісіньку хмарку
І, як серцю розбитому стане нудно, жарко,
Зроби чудо — вони стануть святою водою,
Живущою, цілющою, всі рани загоять,
Як в купелі викупають і душу напоять.
(Тридцять українських поетес // Антологія. — К., 1968. — С. 49).

...что я так долго медлила с присылкою книги «Избранные места»... другую же книгу не

посылаю... — У листі від [1]24 жовтня 1847 р. Шевченко писав: «...я просил бы Вас, добрая Варвара
Николаевна, ежели достанете последнее сочинение Гоголя «Письма к друзьям», то пришлите мне
[...] и, если можно, «Чтение Московского археологического общества», издаваемое Бодянским».
У наступному листі від [2]25 — 29 лютого 1848 р. поет нагадував про книги і просив ще «...книгу
Фомы Кемпейского «О подражании Христу», Сперанского перевод»; яку з них «другую книгу» має
на увазі В. Рєпніна, невідомо.
...к празднику... — На свято Великодня — 11 квітня 1848 р.
Глафира уехала в Киев к больной сестре... — Йдеться про Г. I. Дунш-Борковську та Т. I. Псьол.
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1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/308708.html

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/318639.html

2.10.26 Із спогадів Рєпніної. Княжна припиняє листування (2008-10-09 18:00)

* *

Когда Шевченко был арестован, мои дружеские к нему отношения перешли в горячее сочувствие к
его окончательному несчастию, и я всячески старалась облегчить его участь. Это не удалось мне.
Я даже не могла продолжать утешать его письмами во все время его десятилетнего изгнания,
потому что получила грозное предостережение от графа А. Ф. Орлова 1. Воцарение Александра
Николаевича и хлопоты графини Толстой возвратили его в Россию. Я видела Шевченка два раза

в проезд его через Москву в Петербург, и к сожалению моему переписка наша не возобновилась.
[1]В. Н. Репнина, К биографии поэта Шевченка, «Русский архив», 1887, кн. 2, стор. 258. 1 Орлов

Олексій Федорович (1787 — 1862) — граф, шеф жандармів і начальник III відділу. Відзначався
реакційністю поглядів і жорстоко розправлявся з прогресивними діячами. Всі вироки і покарання,
підписані царем, проходили через руки Орлова, в тому числі і в справах кирило-мефодіївців
та петрашевців. Підкоряючись згаданому «грізному застереженню» графа Орлова, з березня

1848 р. княжна Рєпніна взагалі перестала писати листи Шевченкові. Втім, не маючи звісток

протягом тривалого часу, в вересні 1848 та середині 1849 року вона намагалася довідатися у Ф.
М. Лазаревського про місцеперебування Шевченка. Тепер вони зустрінуться тільки через десять

років у Москві, [2]17 березня 1858 р. Проте задушевні відносини вже не відновляться.

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/repn.htm

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/190109.html

2.10.27 63. Ф. М. ЛАЗАРЕВСЬКИЙ. Березень 1848. Оренбург (2008-10-10 06:00)

Насмішили Вы мене — нехай Вас Бог милує — Тарас Григорович, своею писулькою; а солдату
«Русская история» здасться: не прочитає, дак проп’є або продасть. Дуже негарно Ви зробили, що
написали у Москву вислать її мені; що з воза упало, то пропало — значить, така її доля, а коли по
Вашому листу пришлють мені «Историю» із Москви, то уже хоч лайте, хоч не лайте, а я вишлю
Вам — що буде стоять — гроші.
Що получив, то й посилаю Вам; а що пишуть, що посилають Лермонтова, то сього ще не получив,
або в письмі поклепали, або важка пошта опізнилась; коли получу, то гаяться не буду і зараз

пришлю.
Адрес брату: Василію Матвієвичу, [в] Большой Милионной дом Эрнста; квартира № 5.
Прощайте, служба, мій милий земляче. Пишіть почаще; та, будьте ласкаві, чи не треба Вам чого-
небудь; после сочтемся. Левицкому закажу писать Вам; а з Безсребреником розійшовся з літа і

досі не бачився.

Весь Ваш

Ф. Лазаревский.

Коментарі:

Подається за першодруком: Шевченко Т. Г. Повне зібрання творів. — К., 1929. — Т. 3.
Листування. — С. 258 — 259, де лист друкується за автографом, знайденим в архіві III відділу,
нині не відомим. Публікація М. М. Новицького.
В першодруці дата редакторська: березень 1848 р.
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Датується за згадкою у попередньому листі Ф. Лазаревського за лютий 1848 р. (дата орієнтовна),
де кореспондент просить повернути йому історію Устрялова.
Відповідь на невідомий лист Шевченка, написаний, імовірно, наприкінці лютого — на початку

березня 1848 р. з Орської фортеці.

...а солдату «Русская история» здасться... — У Шевченковому листі йшлося, очевидно, про те,
що він передав книжку з якимось військовим, що їхав до Оренбурга.
...а коли по Вашому листу пришлють мені «Историю» із Москви... — Згаданий лист Шевченка

до Москви не відомий.
Що получив, то й посилаю Вам... — Про що йдеться, невідомо.
...а що пишуть, що посилають Лермонтова... — Федір Лазаревський, як видно, не знав, що

Лермонтова вислав, написавши про це у листі [1]від 12 лютого 1848 р., його брат Михайло.
Важка пошта — пошта, що перевозила посилки й інші важкі вантажі.
...Василію Матвієвичу, [в] Большой Миллионной... — В. М. Лазаревський на цей час уже

неофіційно працював у міністерстві внутрішніх справ помічником В. І. Даля.
Левицький Сергій Петрович (1822 — 1855) — чиновник Оренбурзької прикордонної комісії (1845 —
1850), приятель Ф. М. Лазаревського. Випускник Київського університету. Знайомий Шевченка

з червня 1847 р., коли разом із Ф. М. Лазаревським клопотався перед чиновником особливих

доручень при генерал-губернаторі В. П. Обручові — Ю. М. Матвєєвим; приймав Шевченка у

себе вдома, листувався з ним.
Безсребреник — ймовірно, Л. І. Федяєв.

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/317503.html

2.10.28 Рапорт командира корпусу про поведінку. 30 березня 1848 р. (2008-10-10 12:00)

№ 307. 1848 р., березня 30. Рапорт виконуючого обов’язки командира Окремого оренбурзького

корпусу О. О. Толмачова начальникові III відділу О. Ф. Орлову про поведінку Т. Г. Шевченка

30 марта 1848 Секретно № 6

Шефу корпуса жандармов, господину генералу от кавалерии,
генерал-адъютанту и кавалеру графу Орлову
За отсутствием командира Отдельного оренбургского корпуса начальника 23-й пехотной дивизии

Рапорт

Вследствие отношения вашего сиятельства к господину корпусному командиру от 30-го января за
№ 163-м, я, за отсутствием его высокопревосходительства, имею честь донести, что определенный
в Отдельный Оренбургский корпус рядовым по высочайшему повелению, последовавшему в мае
месяце 1847 года, за сочинение возмутительных стихов, бывший художник Тарас Шевченко, с
запрещением ему писать и рисовать, — состоит на службе в Оренбургском линейном батальоне

№ 5-го, ведет себя хорошо, службою занимается усердно, в образе его мыслей ничего

предосудительного не замечено, и, по засвидетельствованию ближайшего его начальства, он

заслуживает ходатайства о дозволении ему заниматься рисованием.

Генерал-лейтенант Толмачев

ДМШ, А-52, спр. 81, ч. 6, арк. 89 — 89 зв. Оригінал.
На документі резолюція Орлова: «Подождать» та написи: «963»; «12 апреля 1848».

Опубл.: Киевская старина. — 1896. —№ 1. — С. 133; Т. Г. Шевченко в документах і матеріалах.
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— С. 128 — 129; Тарас Шевченко. Документи і матеріали. — С. 57.

За вид.:Кирило-Мефодіївське товариство: У 3 т. — К.: Наук. думка, 1990. — Т. 2. — С.
342.

1 Текст від слів «службою занимается усердно» до слів «заниматься рисованием» підкреслений

вертикальною лінією. 2 Толмачов Опанас Омелянович — генерал-лейтенант, начальник 23-ї
піхотної дивізії, до складу якої входили Оренбурзькі лінійні батальйони.

2.10.29 64. А. І. ЛИЗОГУБ. 7 квітня 1848. Одеса (2008-10-10 18:00)

7 апреля 1848. Одесса.

Христос воскресе!

Сим почну писульку мою до Вас, коханий друже; да і що матиму лучшого, як привітати

друга цілованієм святим: Христос воскресе! Наші діди добре вигадали, що з сим празником

поздравляють; сей найбільший празник християнам, не даром казано: велик-день. Далебі що так:
цей день — закінчаньє жизні чоловіка-Христа, початок Бога; за сим днем уся жизнь Спаса нашого

на землі лежить тропою і нам грішним; цею тропою і нам треба шкандибати, щоб у царство

небесное попасти; кажу шкандибати, бо з нашими немощами хоч би дошкандибать до Бога; що
ж маємо робити? — Те саме, що робив Спаситель наш на землі: прощай ворогам, добро роби

діющим тобі напасть, молись за лютих, не жени бідних, не одвертайся от просящих. От і все;
помолимся ж Господеві, щоб дав нам і волю і силу усе це діять во славу імені Його святого на

добро людям, братам нашим. Дякую я вельми милосерднрго Спаса наша, що сподобив мене

милості хоть трохи розігнать тугу Вашу, коханий Тарасе; радію, читаючи листи Ваші, і молюся
Богові, щоб він осінив Вас Своєю благодатію; а ще Господь зо мною, кого убоюся?
Посилаю Вам писанку, трохи паперу бристольского, малюй на здоров’є та мене згадуй. А степу

безлюдного нічого лякаться, може таки і туди будуть доходить листи; хоч не так швидко, аби яка
чутка була. Коли вже потягнетесь на те Аральське море, то як можна пильнуйте, щоб мені дать
знать, куди і як писать; то я зараз і озовусь і В[арвара] Н[иколаевна] тож.
Бувай здоров, коханий друже, дякуй Господа і терпи, поки Його свята воля того схоче.

Щирий до Вас Андрій Лизогуб.

Папери посилаю 18 штук білої і 6 штук з одного боку жовтоватої, напишіть, чи хороша і годяща.
P. S. На своїх адресах тепер надписуйте тільки: В Одессу. Бо поки я у городі, то знають вже, где я
живу, а у маї, у половині або під кінець, я з жінкою житиму на хуторі, а за письмами; приїздитиму
у город на почту. Тут, коли дасть Біг, пробавлюсь ціле літо, а на осінь додому, і у Седнев.

Коментарі:

Подається за виданням: Шевченко Т. Г. Повне зібрання творів. — К., 1929. — Т. 3. Листування.
— С. 259, де лист друкується за автографом, знайденим в архіві III відділу, нині не відомим.
Публікація М. М. Новицького.
Вперше надруковано: Киевская старина. — 1900. — № 9. — С. 319 — 320.
Дата в автографі, як її відтворено у «Листуванні»: «7 апреля 1848. Одесса».
Відповідь на лист Шевченка [1]від 7 березня 1848 р. з Орської фортеці
Відповідь Шевченка — лист від 9 травня 1848 р. з Орської фортеці.
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...сей найбільший празник християнам... — Великдень, який 1848 р. припадав на 11 квітня.

...сподобив мене милості хоть трохи розігнать тугу Вашу... — Це відгук на вдячний лист

Шевченка, сповнений радості від одержання «малярської справи» — скриньки з фарбами,
пензлями й іншим приладдям, надісланої А. І. Лизогубом.
А степу безлюдного нічого лякаться... — Відповідь на висловлену у згаданому листі надію на те,
що коли В. М. Рєпніна пришле йому книжки, то «тойді я і тяжкого походу, і Аральського моря, і
безлюдного степу киргизького не злякаюсь».
Коли вже потягнетесь на те Аральське море... — Йдеться про участь Шевченка у майбутній

Аральській описовій експедиції 1848 — 1849 рр.

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/318898.html

2.10.30 Микола Лєсков. Офіційне буфонство, 1882 (2008-10-11 06:00)

Н. С. Лесков
ОФИЦИАЛЬНОЕ БУФФОНСТВО

В мартовской книжке «Киевской старины» помещено следующее известие:
«Шевченко, перед своим арестом в 1846 году, состоял в качестве рисовальщика при киевской

временной комиссии для разбора древних актов, получая в год 150 руб. жалованья. После его

ареста состоялось [1]такое постановление комиссии:

«1847 г., марта 1-го дня. Временная комиссия для разбора древних актов, имея
в виду, что сотрудник комиссии Шевченко без всякого согласия комиссии отлучился

из Киева и по комиссии не занимается, — определили: исключить его из числа

сотрудников комиссии с прекращением производившегося ему жалованья по 12 руб.
50 коп. в месяц».
Определение это подписали: «председатель К. Писарев, члены: В. Чеховский, М.
Ставровский и А. Селин. Скрепил делопроизводитель Н. Иванишев».

Более к этому известию «Киевская старина» ничего не прибавляет, а между тем небезынтересно

бы, кажется, узнать: кому именно пришло в голову сочинить такое определение, приравнявшее
политический арест Шевченко неявке на службу по неизвестной причине, и чем это вызвалось?
Мне кажется, как будто я могу в этом кое-что пояснить.

История, по которой были арестованы в Киеве несколько лиц, и в числе их покойный

Тарас Григорьевич Шевченко, была у всех на устах в 1849 году, когда я мальчиком приехал

из Орла в Киев и поселился у дяди моего, профессора Алферьева. В доме дяди,
поныне здравствующего, я встречался почти со всеми молодыми профессорами тогдашнего

университетского кружка и, несмотря на мою едва начинавшуюся юность, пользовался от

некоторых из них благорасположением и даже доверием. В числе их были даровитый молодой

ученый Пилянкевич, Якубовский и Иван Мартынович Вигура, которого в Киеве называли

«Хвигура». Теперь ни одного из них уже нет на свете, но тогда они были еще молоды и не

разделяли довольно общего безусловного поклонения бибиковскому «циническому деспотизму».
Ни один из них не был сепаратистом, ни агитатором, но молодому чувству их претило то, что
в характере Дмитрия Гавриловича было циничного и глумливого, а он это любил, и в киевском

обществе это очень многим нравилось. Бибиковские насмешки и издевательства над людьми,
обуздание которых не представляло никакого затруднения для твердой власти, передавались

из уст в уста, и редко кто чувствовал, что это вовсе не нужно и не возвеличивает характера

государственного человека, облеченного такими обширными полномочиями, какими пользовался
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Бибиков. Напротив, находились люди, которые из всех сил старались подражать Бибикову

и вторить сколько достанет остроумия. Это разводило много своего рода острословов или

бонмотистов, между коими пользовались известностию по духовенству и по купечеству Виктор

Ипатьевич Аскоченский, а в университетском кружке профессор Николай Дмитриевич Иванишев,
Остроты Аскоченского, как вся его неуклюжая, семинарская природа, были грубы и «неистовы»,
— все они отличались резкостию и дерзостию, за которую этот киевский Ювенал расплачивался

несчастиями всей своей жизни, полной трагикомических скачков от наглости к пресмыкательству.
Но профессор Иванишев держал себя приличнее, острил помягче и потоньше, и притом он умел

буффонничать. А как к буффонству имел склонность и сам Бибиков, то иванишевские выходки

смешили и тешили этого государственного человека. Выходки самого Бибикова в буффонском

роде бывали таковы, что многие из них даже нельзя изложить в печати: таков, например, случай с
графиней M—й, имевшей привычку вмешивать в разговор польские слова. Иванишевские остроты
бывали также не очень высокой пробы. Бибиков, по доносу исправника П—ионко, был недоволен
на одного польского графа, который казался исправнику подозрительным, потому что любил

толковать о политике. Бибиков захотел взять графа «на глаза» в Киев, но для ареста его никаких
вин против графа не оказывалось. Тогда его пригласили в Киев, дабы «доставить ему удовольствие
читать все газеты, какие получались в доме генерал-губернатора». Граф жил в Киеве не под

арестом, а только «читал газеты». Положение его было пресмешное, и это всех тешило.

Когда Шевченко был арестован по обвинению в политической неблагонадежности, то его,
разумеется, следовало бы показать исключенным из службы по распоряжению начальства. Это

было бы правильно, и Дм. Г. Бибиков, конечно, не имел никакого повода скрывать этого, а тем
менее кого-то бояться. Но профессор Иванишев захотел сбуффонничать в бибиковском роде и,
как рассказывали, устроил следующую потеху. Будучи делопроизводителем комиссии, состоявшей
при генерал-губернаторе, Иванишев доложил Бибикову, что «Шевченко стал ужасно манкировать

занятиями, и не только не является на службу, но, по слухам, дошел до такой дерзости, что будто
даже уехал без спроса из города».
Бибиков рассмеялся и спросил:
— Неужто он смел уехать, никому не сказавшись?!
— Да, ваше высокопревосходительство, не сказался, — отвечал серьезно Иванишев.
Тогда и Бибиков перешел к тону серьезному.
— Что же с ним за это следует сделать по закону? — спросил он Иванишева.
А тот, продолжая комедию, отвечал:
— По закону его за неявку к должности и за самовольную отлучку следует исключить из службы.
— Ну, так и поступить по закону, — отвечал серьезно Бибиков.
Иванишев в этом роде и составил оглашенное ныне «Киевскою стариною» определение, которое
подписали все члены комиссии, и между ними Ставровский, бездарно излагавший студентам

историю, и Александр Иванович Селин, рассказывавший с кафедры анекдоты и стяжавший себе

славу либерала, кажется, более по его свойству с покойным А. И. Герценом.
Такова, как мне помнится по рассказам, история смехотворного [2]определения комиссии об

исключении Шевченко со службы. Недостойное серьезных людей определение это было сделано

солидными учеными Киевского старого, «благонадежного» университета не для чего иного, как
ради генерал-губернаторскй потехи...

Коментарі

Печатается по тексту журнала «Исторический вестник», 1882, № 8, стр. 441—443.
Статья написана по поводу публикации И. Н. Новицкого «Исключение Т. Г. Шевченко за

его самовольную отлучку» — «Киевская старина», 1882, № 3, стр. 608—609. Опубликованный

документ датирован 1 марта 1847 года, между тем как Шевченко был арестован (по делу о

Кирилло-Мефодиевском обществе) только 5 апреля; это обстоятельство не только подтверждает
рассказанные Лесковым причины постановления, но и вносит в нарисованную им картину еще один

любопытный штрих: постановление, очевидно, было сделано задним числом. Небезынтересно

1591



также еще одно [3]постановление Комиссии, сделанное 20 августа 1847 года, то есть уже в то

время, когда Шевченко находился в ссылке, в оренбургских степях; раздумывая над тем, что
делать с жалованьем, не полученным Шевченко за два месяца, Комиссия «определила»: «Так
как художник Шевченко уволен от звания сотрудника Комиссии и в настоящем году он не имел

никаких по Комиссии занятий и не находился налицо, то выведенное в расход жалованье его за

январь и февраль месяцы, всего двадцать пять рублей серебром, не выдавать ему, а записать в
приход по книге, о чем и предписать казначею» («Киевская старина», 1894, № 2, стр. 244).

Пилянкевич, Николай Иванович (1819—1856) — адъюнкт-профессор Киевского университета по

кафедре энциклопедии законоведения.
Вигура, Иван Мартынович (Мартинианович) (1819—1856) — адъюнкт Киевского университета по

кафедре русских государственных законов. Как сообщает биограф Вигуры, между его слушателями
«ходило предание о том, что по возвращении из-за границы (1847 г.,— И. А.) он заговорил было

о конституциях и парламентах, но за это будто бы ему сделали начальническое внушение, после
которого он забыл о конституциях и парламентах и говорил только о департаментах, отделениях
и столах, об орденах и мундирах» («Биографический словарь профессоров и преподавателей имп.
университета св. Владимира» (1834—1884). Киев, 1884, стр. 110).
Иванишев, Николай Дмитриевич (1811—1874) — профессор Киевского университета по кафедре

законов государственного благоустройства. В 1843—1865 годах был ближайшим сотрудником

Киевской археографической комиссии, в задачи которой входило разыскивание и издание

исторических памятников, археологические раскопки и пр. В первые годы после своего

образования Комиссия привлекала к себе внимание высокопоставленного начальства, вплоть до
самого Бибикова.
...случай с графиней M—й... — Об этом случае позднее Лесков рассказал в неопубликованном

очерке «Бибиковские каламбуры» (ЦГАЛИ); см. А. Лесков. Жизнь Николая Лескова, стр. 99.
Ставровский, Алексей Иванович (1811—1882) — профессор всеобщей истории Киевского

университета.
Селин, Александр Иванович (1816—1877) — профессор русской словесности Киевского

университета. По отзывам современников, его лекции привлекали слушателей своим

красноречием, весьма, впрочем, поверхностным. Легенда о «свойстве» с Герценом явилась,
вероятно, следствием того, что Селин учился в Московском университете в середине 30-х годов
и близко общался со многими лицами, хорошо знавшими Герцена.

[4]Н. С. Лесков. Собрание сочинений в 11 томах. М.: Государственное издательство

художественной литературы, 1957. Т. 11. С. 23-26: 616-618.

Див. також: [5]М. Лєсков. Остання зустріч і остання розлука з Шевченком, [6]Вічна пам’ять
на нетривалий час, [7]Чи забуто Тарасову могилу?

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/261803.html

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/261803.html

3. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/301841.html

4. http://www.rvb.ru/leskov/01text/vol_11/02articles/226.htm

5. http://ua_kobzar.livejournal.com/707326.html

6. http://ua_kobzar.livejournal.com/781851.html

7. http://ua_kobzar.livejournal.com/782453.html
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2.10.31 Лист П. Г. Житецького до О. О. Андрієвського. 2 січня 1872 р.
(2008-10-12 06:00)

Вы ищете авторитета для того, чтобы устранить разрыв, чтобы подвести под общие начала

бесконечное множество оттенков языка. Прекрасно. Но искать его нужно в самом же языке.
Вы спросите: как в языке, когда разноречий такая страшная масса? Да не смущается сердце

Ваше! Норма языка есть — и вот она: наречие, на котором лучшие представители народного

духа (Котляревский, Основьяненко, Шевченко и много других) выражали свои творческие думы.
Азбука — не ноты. И если бы фонетическим мечтателям удалось соорудить какую-нибудь
правописную машину, то в результате получилось бы ослабление того литературного типа,
знаменем которого была кулішівка, Шевченко, «Основа».
Если бы послушал Вас великий наш Шевченко, то он не решился бы сказать: «по чарці з сусідом
випивши тієї» — и не сказал бы также: «старий батько танцює з усієї сили».
Но что вышло бы, если бы поэты слушались грамматистов?.. Итак, в малорус[ском] языке есть все
три формы: то-ї, ті-єї, ті-ї, те-ї, и Шевченко был прав не только фонетически, но и этимологически,
когда употребил форму ті-єї. Видно, язык шире грамматики.

2 января 1872 г., Киев

[1]Т. Г. Шевченко в епістолярії відділу рукописів. — К., 1966. — С. 51-52.

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/epis.htm

2.10.32 Відключити рекламу (2008-10-12 15:00)

Понад місяць тому в ЖЖ з’явилася реклама, яка вставляється в стрічку, додається до повідомлень
спільнот та журналів.

Кілька простих рекомендацій, як не бачити цю рекламу: http://maksymus.livejournal.com/64221.ht-
ml

Найкращий спосіб, дієвий і для тих, хто не має свого рахунку в ЖЖ, полягає у наступному:

4. Відключити видимість реклами для себе на рівні браузера IE.
Треба створити файл nazva.css , куди записати кілька рядків

div.adv {display: none; visibility: hidden; }
div.ljad {display: none; visibility: hidden; }
div.ljadleaderboard-bottom {display: none; visibility: hidden; }
div.ljadleaderboard {display: none; visibility: hidden; }
div.ljadwrapper-journal-after-post-c {display: none; visibility: hidden; }
div.ljadwrapper-app-home {display: none; visibility: hidden; }
div.ljadmedrect {display: none; visibility: hidden; }

Потім підключити його через Tools — Internet options — нижня права кнопка Accessibility.
Помітити четвертий квадратик Format documents using my style sheet. В полі написати адресу

файлу nazva.css (або знайти через browse).

Для Опери файл nazva.css також розміщується в будь-якому місці. Підключити: Tools > Prefer-
ences > Advanced > Content > Style Options > вибрати для My style sheet створений файл.
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Для Safari файл вказується в налаштуваннях: меню Safari > меню Preferences > закладка Advanced
> у вікні Style Sheet вибрати Other... у випадаючому списку > вписати шлях до файлу.

Для Mozilla Firefox: зберегти файл в певному каталозі C:\Documents and Settings\ІМ’Я
КОРИСТУВАЧА\Application Data\Mozilla\Firefox\Prof iles\ІМ’Я ПРОФИЛЮ\chrome для XP
або для Vista в C:\Users\ІМ’Я
КОРИСТУВАЧА\AppData\RoamingashMozilla\Firefox\ProfilesslashІМ’Я ПРОФИЛЮ\chrome

2.10.33 65. Ф. М. ЛАЗАРЕВСЬКИЙ. 20 квітня 1848. Оренбург (2008-10-13 06:00)

Христос воскрес! дорогой Тарас Григорьевич, посылаю Вам письмо княжны; «Выбранные места
из писем» Гоголя также получены, но я не посылаю их, потому что с ними нужно послать еще

Лермонтова и; еще кое-что, а укупорить все это, право, не успею... Кругом виноват перед Вами,
любый Тарасе, но коли правду говорить, так виноваты праздники.
К чему Вам проситься в экспедицию, к чему Ваше отчаяние? Потерпите — Бог не без милости,
козак не без доли. Читайте сердцем прекрасные письма княжны; молитесь и надейтесь; а я хоть
редко и за себя положу крест, но ей-богу искренно молюсь, да улучшится Ваша горькая доля, да
пошлет Вам судьба лучшее общество, лучшего начальника.
Прощайте. Даст Бог увидимся. Не забывайте Вашего
Ф. Лазаревского:

20 апреля.

На звороті:
Его высокоблагородию Михаилу Семеновичу Александрийскому. Покорнейше просят передать

Тарасу Григорьевичу Шевченке.

Коментарі:

Подається за першодруком: Шевченко Т. Г. Повне зібрання творів. — К., 1929. — Т. 3.
Листування. — С. 260, де лист друкується за автографом, знайденим в архіві III відділу, нині не
відомим. Публікація М. М. Новицького.
Дата в першодруці: «20 апрел[я]».
Відповідь на невідомий лист Шевченка з Орської фортеці.

...посылаю Вам письмо княжны; «Выбранные места из писем» Гоголя также получены... —
Йдеться про лист В. М. Рєпніної від 19 березня 1848 р., де вона повідом’ляє, що висилає книжку
М. Гоголя «Выбранные места из переписки с друзьями» (1847).
...нужно послать еще Лермонтова... — Двотомник творів Лермонтова, надісланий із Петербурга
М. М. Лазаревським разом із листом від 12 лютого 1848 р.
К чему Вам проситься в экспедицию... — У згаданому листі Шевченко, як видно, повідомив друга
про бажання вирватися з-під влади брутального капітана Д. В. Мешкова бодай у невідомість

майбутньої експедиції.
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2.10.34 40. ЛИСТ ДО Ф. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО. 22 квітня 1848. Орська фортеця
(2008-10-13 12:00)

22 апреля.

Чи не розсердилися ви на мене часом? Або, крий Мати Божа, чи не забули мене безталанного, що
пишу, пишу до вас, а ви хоть би словечко, — думав спершу, що листи мої не доходять до вас, так
же купець, що привіз вам оту живущу «Историю» Устрялова, що і в салдатських руках не згинула,
забожився мені, що притьмом у ваші руки власниє оддав, — а із ваших рук (також власних) хоть би
клаптик паперу, а то й того не добув. Що б це сталося з моїми добрими та щирими земляками?
Міркую, міркую і гадки не дам, що воно таке! До В[асиля] М[атвійовича] писав аж двічі у Міліонну

улицю, а од його хоч би слово, із Михайловської анітелень, од вас... та, може, вам ніколи? А як є

коли? То гріх вам великий забувать хоть і ликом шитого, та все-таки земляка вашого.
Ох, якби-то так жартувало моє серце, як я оце з вами словами жартую. Якби і йому, як рукам,
можна було дать клапоть паперу та перо з каламарем, та й годі. То воно дуже добре було б, так
що ж! таким добром його не нагодуєш. Йому треба нудьги, тяжкої, невсипущої нудьги!
Цур йому, тому лихові, а то ще щоб не заплакать, а іноді далебі доходить до того, аж самому сором,
та що ж, нічого не вдію з проклятущою нудьгою. Чи вернувся Василь із Пітера? Чи привіз він мені

ту справу, що я його просив (бо мені затого можна буде рисовать). Нехай до мене хоч словечко

напише. Напишіть, Бога ради, чи получили ви «Историю» Устрялова, бо вона найшлась, і я послав
вам через тутешнього купця. Та ще, коли получили Лермонтова од В[асиля], [так пришліть], бо,
може, доведеться поплентать на Раїм, то я там здохну без книжок. Та ще поскубіть за чуб отого
ледачого Левицького і поклоніться землякам моїм, в Оренбурге сущим.

Бувайте здорові та не забувайте

безталанного

Т. Шевченка.

Напишіть, будьте ласкаві, швиденько.

Примітки

Подається за автографом (ІЛ, ф. 1, № 176).
Вперше надруковано в журналі «Глобус» (1925. — № 5. — С. 105).
Вперше введено до зібрання творів у виданні: Шевченко Т. Повне зібр. творів. — К., 1929. — Т.
3. — С. 37 — 38.
Відповідь Ф. М. Лазаревського від 27 квітня 1848 р. див.: Листи до Тараса Шевченка. — С. 59 —
60.
... купець, що привіз вам оту живущу «Историю» Устрялова... забожився мені, що притьмом у

ваші руки власниє оддав... — На ці слова Ф. М. Лазаревський відповів: «сказав він Вам, що
історію отдав в мої руки, да і збрехав, скурвий сину; перш наказував він зайти у якуюсь лавочку,
мені не було часу по лавочках заходить, я гаявся, все відкладував, а тим часом він, чи може вже і
не він, через солдата прислав її мені перед самісіньким Великоднем» (Листи до Тараса Шевченка.
— С. 60). Йдеться про підручник російської історії: Устрялов Н. Г. Русская история. — СПб.,
1836.
До В[асиля] М[атвійовича] писав аж двічі... — Лазаревський Василь Матвійович (1817 — 1890),
найстарший із шести братів Лазаревських — російський письменник, перекладач. У 1847 — на

початку 1848 р. служив чиновником для особливих доручень при голові Оренбурзької прикордонної

комісії. З січня 1848 р. служив в удільному відомстві у Петербурзі, пізніше став членом ради

міністра внутрішніх справ і головного управління в справах друку. Співробітничав у журналі

«Отечественные записки». З Шевченком познайомився особисто в Петербурзі 29 березня 1858
р. Про цю зустріч Шевченко тоді ж занотував у щоденнику: «Василь принял меня, как давно

невиданного своего друга. А мы с ним в первый раз в жизни встречаемся».
Чи привіз він мені ту справу, що я його просив... — 3 дальшого контексту листа можна
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здогадуватися, що Шевченко просив привезти фарби й малярське приладдя.
Та ще, коли получили Лермонтова од В[асиля], [так пришліть]... — Відгукуючись на прохання

Шевченка в листі від 20 грудня 1847 р., Михайло Лазаревський передав твори Лермонтова через

свого брата Василя, який виїжджав тоді на Оренбуржчину, де служив у прикордонній комісії. Василь
мав передати видання Федорові для відправки Шевченкові.
... поскубіть за чуб отого ледачого Левицького... — Левицький Сергій Петрович (1822 — 1855) —
чиновник Оренбурзької прикордонної комісії; родом з України, навчався в Київському університеті.
З ним Шевченко познайомився в Оренбурзі 9 червня 1847 р. Часто зустрічалися вони після

повернення поета з Аральської описової експедиції до Оренбурга в кінці 1849 — на початку 1850
р. Під час арешту Шевченка 1850 р. у нього виявили лист С. П. Левицького від 6 березня 1850 р.,
що дало привід жандармам притягти С. П. Левицького до слідства і зробити обшук у магістра

математичних наук Головка Миколи Олексійовича (1825 — 1850), який під час арешту застрелився
(Тарас Шевченко. Документи та матеріали до біографії. — С. 201).

Варіанти

живущу «Историю» Устрялова, що і в салдатських руках не згинула/ живущу «Историю», що і

в салдатських руках не згинула

Якби і йому / Якби і його

То воно дуже добре було б / То воно дуже добре б [ було]
а то ще щоб не заплакать / а то ще щоб ч[асом не заплакать]
бо вона найшлась / бо вона у ме[не найшлась]

2.10.35 66. Ф. М. ЛАЗАРЕВСЬКИЙ. 27 квітня 1848. Оренбург (2008-10-13 18:00)

27 апрел[я];

Христос воскрес!

Що оце Ви? — Бог з Вами, Тарас Григорович! І за що б таки мені на Вас сердиться, або —
ще того гірше — забути Вас? Писали Ви до мене — правда; а хіба ж я до Вас не відписував?
Тільки на послідній лист нічого не сказав, та й то виноват поганий москаль, чрез которого Ви

передали «Историю» Устрялова; сказав він Вам, що «Историю» отдав в мої руки, да і збрехав,
скурвий сину; перш наказував він зайти у якуюсь лавочку, мені не було часу по лавочках заходить,
я гаявся, все відкладував, а тим часом він, чи може вже і не він, через солдата прислав її мені

перед самісіньким велик[о]днем... Самого купця я і в очі не бачив, я тільки збирався відвічать на
Вашу писульку, аж тут поспів і Ваш послідній лист.
Коли Вам Бог приведе побувать на Раїмі, то, будьте ласкаві, Тарас Григорьевич, передайте мій
низесенький поклон лікарю Белєву — гарний парень і щирий приятель моего брата, а трохи й мій.
Порозвідаю, коли він останеться ще на Раїмі, то буду писать до його особо; коли ж не останеться,
то там буде чиновник нашої Комісії Субханкулов; в нужді — нехай її Бог мимо несе — обратитесь

до його... через його можна буде до мене пересилать листи; чого треба буде, а може й тепер

треба, пишіть.
Брат Василь зовсім остався у Петенбурзі і в Оренбург уже не вернеться; таке лихо, приїхав на

годину— я і зрадів було, аж тут нелегкая мати понесла його у той Пітер... він служить секретарем
у министра внутр[енних] дел. Справи він Вам не присилав; з сим вмісті прошу його прислать її;
коли Вам можна буде переслать її (розумію, що Вам позволено будет рисовать), то вона Вас найде
і на Раїмі, коли вже Вам забажалось так далеко забраться. З Безсребреником скоро побачитесь;
його посилають в Николаевское укрепление, так по дорозі він заїде і у Вашу Орську. Прощавайте,
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любий Тарасе Григорович. Нехай Вас Бог і добрі люди милують і шанують.
Всім сердцем і душою щирий до Вас

Ф. Лазаревський.

Левицького я дуже поскуб — може, пожалується і напише. Здається, Бог Вас знов зведе з

Почешовим; і він потелепавсь на Раїм. Поклонітесь йому. Од Михайла Семеновича получите

Лермонтова і Гоголя — «Выбранны[е] места». На Раїмі ще буде безпутна голова — прапорщик

Бєляковський: від його подальше.

Коментарі:

Подається за першодруком: Шевченко Т. Г. Повне зібрання творів. — К., 1929. — Т. 3.
Листування. — С. 260 — 261, де лист друкується за автографом, знайденим в архіві III відділу,
нині не відомим. Публікація М. М. Новицького.
Дата в першодруці: .«27 апреля». Рік уточнюється за змістом листа, що є відповіддю на лист

Шевченка від 22 квітня 1848 р. з Орської фортеці.

І за що б таки мені на Вас сердиться... — Відповідь на докір Шевченка у згаданому листі: «Чи
не розсердилися Ви на мене часом? Або, крий мати Божа, чи не забули мене, безталанного, що
пишу, пишу до Вас, а Ви хоть би словечко...».
...та й то виноват поганий москаль... — Особа не відома: хтось із залоги Орської фортеці, що
їхав до Оренбурга.
...«Историю» Устрялова... — «Начертание русской истории для средних учебных заведений.
Сочинение Н. Устрялова, принятое министерством народного просвещения в руководство для

гимназий. Издание шестое».
...сказав він Вам, що «Историю» отдав в мої руки... — Відповідь на повідомлення Шевченка

у згаданому листі: «Так же купець, що привіз Вам оту живущу «Историю» Устрялова, що і в

солдатських руках не згинула, забожився мені, що притьмом у Ваші руки оддав».
...я тільки збирався відвічать на Вашу писульку... — Лист Шевченка до Ф. М. Лазаревського,
написаний орієнтовно у березні — на початку квітня 1848 р. з Орської фортеці, не відомий.
Раїм — військове укріплення на р. Сирдар’ї, за 64 км вгору від гирла.
...лікарю Белєву... — Белову Василю Миколайовичу — старшому лікарю Раїмського лазарету; з
1849 р. працював в Оренбурзькому військовому госпіталі (Большаков Л. И. Літа невольничі. —
С. 191 — 192).
Субханкулов Абдулкадир Фейзулович — чиновник Оренбурзької прикордонної комісії, старший
товмач, колезький радник. Щойно призначений до Раїму (з 20 квітня 1848 р.). У 1852 р.
відкликаний в Оренбург.
Брат Василь зовсім остався у Петенбурзі... Справи він Вам не прислав... — Відповідь на

запитання Шевченка: «Чи вернувся брат Василь із Пітера? Чи привіз він мені ту справу, що
я його просив (бо мені затого -можна буде рисовать)». Лист до В. М. та Ф. М. Лазаревських з
проханням надіслати малярську «справу» не відомий. Писав про це він і А. І. Лизогубові (див.
лист від 1 лютого 1848 р.) і, одержавши бажане, дякував останньому 7 березня й 9 травня 1848 р.
перед походом на Аральське море.
З Безсребреником скоро побачитесь... — Особа не відома; існує припущення, шо під прізвиськом
приховане ім’я Логвина Івановича Федяєва (1794 — ?) — командира першої бригади 23-ї піхотної
дивізії Окремого Оренбурзького корпусу, який навесні 1848 р. інспектував Раїм (Большаков Л.
Н. Літа невольничі. — С. 385). За спогадами Е. В. Нудатова, він привіз Шевченкові у Раїм з

Оренбурга набір фарб — ймовірно, обіцяний йому Ф. Лазаревським у цьому листі (Клеменсов Д.
Г. Кое-что из жизни Т. Г. Шевченко в Раиме // Южный край. — 1890. — № 5. — С. 91 — 94;
Воспоминания о Тарасе Шевченко. — К., 1988. — С. 238).
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Левицького я дуже поскуб... — Відгук на прохання Шевченка: «Та ще поскубіть за чуб отого

ледачого Левицького...».
Здається, Бог Вас знов зведе с Почешовим... — У першодруці це прізвище прочитане помилково:
треба—Почешев Герман (? — не пізніше 1851 р.) — поручик 5-го лінійного батальйону Окремого
Оренбурзького корпусу. В його команді Шевченко долав етап з Оренбурга до Орська у червні

1847 р. До нього Шевченко звернувся щодо повернення власних речей, що залишилися в Києві у
губернатора І. І. Фундуклея (Тарас Шевченко: Документи та матеріали до біографії. — С. 143;
Большаков Л. Н. Літа невольничі. — С. 346 — 347).
Од Михайла Семеновича получите Лермонтова і Гоголя — «Выбранны[е] места». — Ф.
Лазаревський листувався з Шевченком через М. С. Александрійського, попечителя прилінійних

казахів. Твори Лермонтова надіслав Ф. Лазаревському для передачі Шевченкові М. М.
Лазаревський з Петербурга ще 12 лютого 1848 р.; «Выбранные места из переписки с друзьями»
(1847) М. Гоголя переслала Шевченкові В. М. Рєпніна 19 березня 1848 р.
...прапорщик Бєляковський... — У першодруці прочитано неправильно: як встановив Л.
Н. Большаков, у списках офіцерів корпусу такого прізвища немає, очевидно, йдеться про

Бєлоновського Петра Федоровича, хорунжого Оренбурзького козачого війська, асесора комісії

військового суду (козачий чин хорунжого відповідає, армійському чину прапорщика). Див.:
Большаков Л. Н. Літа невольничі. — С. 192.

2.10.36 Наказ про переведення Шевченка до Раїмського укріплення. 8 травня 1848 р.
(2008-10-14 06:00)

№ 308. 1848 р., травня 8. Наказ командира 1-ої бригади Л. І. Федяєва командиру 5-го
лінійного батальону Д. В. Мешкову про переведення Т. Г. Шевченка до 4-го батальйону,
що знаходиться в Раїмському укріпленні 1 Командующему 5 батальоном господину майору

Мешкову По воле его высокопревосходительства господина корпусного командира прошу ваше

высокоблагородие рядового командуемого вами батальона Тараса Шевченку, включив в число

двухсот человек, следующих с ротою командуемого вами батальона, отправить в линейный

Оренбургский батальон № 4-й, в Раимское укрепление 2, куда он переведен мною на службу, а
потому из списков 5 батальона его исключить и затем вместо его оставить из числа нижних чинов

4-го батальона рядового Хайбуллу Зеликоева. Сего последнего зачислить в списочное состояние
командуемого вами батальона, показав перемену эту, таким образом, по расчету, приложенному
при предписании от 23 апреля за № 1262, подлинное подписал: Бригадный командир генерал-
майор Федяев С подлинным верно: командующий батальоном майор Мешков № 1347. 8 мая

1848 года Кр[епость] Орская ІЛ, ф. 1, № 406, спр. 201, арк. 104 — 104 зв. Засвідчена копія.
1 У наказі, що визначав завдання експедиції, значилось: «Со всех заметных пунктов, по которым

впоследствии можно будет определяться, приказать снимать виды с разных румбов, для чего взять
из 5-го линейного батальона одного умеющего снимать виды рядового...». Таким «рядовим» був
Т. Г. Шевченко. 2 Укріплення засноване 1847 р. на р. Сир-Дар’ї. Тут провадилися підготовчі

роботи до спорядження Аральської експедиції. Шевченко прибув до Раїму 19 червня 1848 р. разом
з транспортом експедиції.

2.10.37 41. ЛИСТ ДО А. І. ЛИЗОГУБА. 9 травня 1848. Орська фортеця
(2008-10-14 12:00)

9 мая 1848 г. К[репость] Орская.

Воістинно воскрес!
Спасибі тобі, щирий мій друже, і за папір, і за лист твій, ще кращий паперу. Папір мені тепер

дуже став у пригоді, а лист ще дужче! і тим самим, що мені тепер треба було молитви і щирого
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дружнього слова, а воно якраз і трапилось. Я тепер веселий йду на оте нікчемне море Аральське.
Не знаю, чи вернуся тілько!.. А іду, єй-богу, веселий.
Спасибі тобі ще раз за писанку; дійшла вона до мене цілісінька, і в той самий день прийшло

мені розрішеніє малювать, а на другий день приказаніє у поход виступать. Беру з собою усю твою

малярську справу; не знаю тілько, чи доведеться малювать!
Вибач мені, єй-богу, ніколи і сухар той з’їсти, а не те щоб лист написать до ладу. До В[арвари]
Н[іколаєвни] напишу вже хіба з Раїму. Як будеш писать до неї, подякуй за книжку Гоголя.

Адрес мій: в К[репость] Орскую.
Его высокоблагородию

Михайлу Семеновичу Александрийскому

з передачею мені.

А цей чолов’яга буде посилать до мене через коменданта. Не забувай мене, єдиний мій! Коли не
побачимося на сім світі, то вже певне зострінемося на тім. До свидания!
Щирий твій Т. Шевченко

Примітки

Подається за першодруком у журналі «Киевская старина» (1903. — № 2. — С. 63 — 64).
Вперше введено до збірника творів у виданні: Шевченко Т. Твори: В 2 т. — СПб., 1911. — Т. 2.
— С. 359.
Відповідь на лист А. І. Лизогуба від 7 квітня 1848 р. (не зберігся).
Спасибі... і за папір, і за лист твій... — Раніше А. І. Лизогуб вислав поетові малярське приладдя
і твори Шекспіра, а 7 квітня — «папери... 18 штук білої і 6 штук з одного боку жовтоватої», а
також листа, в якому обіцяв писати поетові й на Аральське море: «Коли вже потягнетесь на те

Аральське море, то як можна пильнуйте, щоб мені дать знать, куди і як писать; то я зараз і озовусь,
і В[арвара] Н[иколаевна] тож» (Листи до Тараса Шевченка. — С. 59).
Я тепер веселий йду на оте нікчемне море Аральське. — Настрій поета змінився щодо походу на

Аральське море, оскільки в експедицію його брали як художника.
Спасибі тобі ще раз за писанку... — У листі до Шевченка А. І. Лизогуб писав: «Посилаю вам

писанку, трохи паперу брістольського, малюй на здоров’я» (Листи до Тараса Шевченка. — С. 59).
Великдень 1848 р. був 11 квітня.
... в той самий день прийшло мені розрішеніє малювать...— Офіційного дозволу малювати

Шевченко не мав. Такого дозволу і не могло бути, бо він розходився б з суворою забороною

писати й малювати, що йшла від Миколи І. Шевченка включили до складу Аральської описової

експедиції на прохання її керівника О. І. Бутакова, перевівши його наказом від 8 травня 1848 р. з
4-го до 5-го батальйону, розташованого в Раїмському укріпленні (Тарас Шевченко. Документи та
матеріали до біографії. — С. 164).
До В[арвари] Н[іколаєвни] напишу ...з Раїму... подякуй за книжку Гоголя. — Йдеться за прислану

В. М. Рєпніною книжку М. В. Гоголя «Выбранные места из переписки с друзьями» (див.: Листи
до Тараса Шевченка. — С. 57).
А цей чолов’яга буде посилать до мене через коменданта. — Шевченко просить адресувати йому

листи на ім’я чиновника Орської дистанції Оренбурзької прикордонної комісії Александрійського
Михайла Семеновича (1810 — ?), який прихильно ставився до нього.

2.10.38 Головна Руська Рада. 10 травня 1848 року (2008-10-14 18:00)

[Перша українська політична організація — Головна Руська Рада — виголосила 10 травня 1848
року у Львові відозву до русинів, яка окреслила ідеологічні засновки та політичні цілі.]
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Браття!
Відомо вам, що Найясніший Цісар Австрійський і Король наш надали ласкаво всім народам своєї

держави і нам Русинам землі Галицької, патентом з дня 25 березня 1848 Конституцію то значить:
таку фундаментальну уставу, котра цілому народови нашому через вибраних і завіреннє маючих

мужів уділ в праводавстві своїм дозволяє, і тим способом свободи і добрий бит нам забезпечає.
Межи тими свободами надали нам те особливе право, що можемо збирати ся на наради над

спільним добром нашим, розпізнавати потреби народа і краю нашого і такові Найяснішому

Панови предкладати.
В такім наміренню завязало ся ту в столичнім місті Львові товариство Русинів під назвою

«Рада народна руска», котра порозуміваючи ся з народом, його заступати, над його потребами

промишляти і над його свободами чувати буде.
Конечна потреба для нас Русинів такого збору тим явнійше ся окаже, скоро ся застановимо, чим
наш нарід колись бил, в якім стані досі зіставал і яким при наданій тепер конституції бити може

і повинен.
Ми Русини Галицькі належимо до великого руського народу, котрий одним говорить язиком і 15
міліонів виносить, з котрого пілтреття міліона землю Галицьку замешкує. Той нарід бил колись

самодільний, рівнял ся во славі найможнійшим народам Європи, мал свій письменний язик, свої
власні устави, своїх власних князів, — одним словом: бил в добрім биттю, заможним і сильним.
Через неприязні судьби і різні політичні нещастя роспал ся поволи той великий нарід, стратил
свою самодільність, своїх князів і прийшол під чуже панованнє.
Такі нещастя склонили з часом много можних панів відступити від руського обрядку отець своїх, а
з ним виречися мови руської і опустити свій нарід, хоть тая зміна обрядку народносте перемінити
не могла, і кров руська в жилах їх плинути не перестала. — Нарід тим способом оставлений і що

раз більше ослаблений, зістал завислим від довольности чужої, а все понижений, зачал во всем

лишати ся і до тої прийшол недолі, що соромом било Русином називати ся.
Вправді пізнійше обіймила долю нашу лагіднійша опіка, зачали й нам признавати права, однакож
попереднійший стан річей не дозвалял правдивої доступити свободи. І в тім смутнім стані

зоставалисьмо аж досі.
Але як все на світі з часом ся миняє, як по зимі прикрій весна наступає, так Браття! І той стан

смутний нині змінил ся через Конституцію. Браття! єсть то велике право, велике добродітельство,
єсть то сонце, котре як всім, так і нам Русинам засвітило і до нового нас життя пробудило.
Будяться тим сонцем освічені народи далекі і сусідні, підноситься перед очима нашими на земли
нашій народність польська, і о добрі і о свободах своїх скоро і живо промишляти зачала, — а миж,
Браття! сини так великої руської родини, малибисьмо самі одні на світі позістати і на даль в тім
нещаснім замертвінню? Ні! Пробудил ся уже й наш лев руский і красну нам ворожить пришлість.
Вставайтеж Браття, вставайте з долгого сну вашого, бо уже час! Встаньте! але не до звади і

незгоди! но двигнімся разом, щоби піднести народність нашу і забезпечити дані нам свободи.
Пожиткуймо з тої спосібности, абисьмо не покрили ся ганьбою перед світом і не стягнули на себе

нарікання поколінь наступних! Поступаймо з другими народами в любві і згоді! Будьмо тим, чим
бити можем і повиннисьмо. Будьмо народом!
Тим то чувством Народности напоєні і в тім наміренню собралисьмо ся ми Русини, котрим добро

і щастє народу на сердци, і будем ділати в спосіб наступуючий:
а) Первим заданнєм нашим буде заховати віру і поставити на рівні обрядок наш і права церкви і

священиків наших з правами других обрядків:
б) Розвивати і взносити народність нашу во всіх єї частях: видосконаленнєм язика нашого,
запровадженнєм єго в школах низших і висших, видаваннєм письм часових, утримованнєм

кореспонденцій з письменними так нашими, як іншими до щепу славянського належащими,
розширеннєм добрих і ужиточних книжок в язиці руськім і усильним стараннєм впровадити і на

рівні поставити язик наш з іншими в урядах публічних і т. д.:
в) Будем чувати над нашими правами конституційними, розпізнавати потреби народу нашого

і поправлення биту нашого на дорозі конституційній шукати, а права наші від всякої напасти і

оскорблення стало і силно хоронити.
О тім то всім вас Браття Русини! свідомих чиним, і упоминаем, абисьте так, як досі, незломную

1600



віру заховали нашому Найяснійшому Цісарови і Королеви конституційному Фердинанду I. в тім
сильнім переконанню, що під можним заступленнєм Австрії права наші і народність наша укріпити

ся і сили свої розвинути могуть.
При тім вас уважних робим, що так як з одної сторони святим нашим обовязком буде права,
народність нашу напротив всіх замахів так домових як чужосторонних силне і стале боронити, так
з другої сторони сам Бог і право людcкости наказує, абисьмо напротив тих, котрі попри нас также
ся о своє добро і свою народність старають, жадної ненависти в сердцях наших не живили, но як
щирі сусіди одної землі в згоді і єдности жили.
Абисьмо тому нашому наміренню тим скутечнійше могли відповісти, взиваєм вас наконець

Браття! абисьте, як і ми во Львові Головну Раду завязали, так і ви в тім самім наміренню в

поменші ради ся збирали, скоро вам спосіб до того подамо.
А тепер Браття завірте нам Русинам! І будьте переконані, що тілько на такій дорозі станемося

тим, — чим бити повиннисьмо, — станемося честним, просвіщеним свободним народом!!!

«Зоря галицка», 15 травня 1848, цит. за: Кость Левицький, Історія політичної думки галицьких

українців, 1848-1914, т. 1 (Львів. 1926), с. 21-24. У кн. П. Маґочій. Історія України. К., 2007. С.
376.

2.10.39 67. Ф. М. ЛАЗАРЕВСЬКИЙ. Травень 1848. Оренбург (2008-10-15 06:00)

Любий Тарасе Григорьевич!

На Раиме, где, конечно, я не предполагаю для Вас лишних удовольствий, я компаную для Вас

товариство... Податель сего возник Иван Фаддеевич Петров; познакомтесь с ним — хороший

чоловяга. До свидания; пишите мне еще из Орской крепости, останетесь ли Вы на месте или

потянетесь на Раим.

Весь Ваш Ф. Лазаревский.

На звороті:
Тарасу Григорьевичу Шевченке.
В Орске или Раиме.

Коментарі:

Подається за першодруком: Шевченко Т. Г. Повне зібрання творів. — К., 1929. — Т. 3.
Листування. — С. 261, де лист друкується за автографом, знайденим в архіві III відділу, нині не
відомим. Публікація М. М. Новицького.
Лист не датований. Датується орієнтовно за часом між останнім листом Ф. М. Лазаревського

(від 27 квітня) та початком Аральської описової експедиції (11 травня 1848 р.). Надсилаючи цю

записку, Ф. Лазаревський не мав певності, що вона ще застане Шевченка в Орській фортеці.

На Раиме... — Аральська описова експедиція, у складі якої був Шевченко, прибула туди 19 червня
й стояла там до 25 липня, готуючись до плавання.
...податель сего возник Иван Фаддеевич Петров... — Петров Іван Тадейович (рр. нар, і см.
невід.) — асесор комісії військового суду Уральського козачого війська (українське «возний» —
судовий чиновник на Україні до початку XIX ст.). Очевидно, сáме українське слово із значенням
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«судовик» мав на увазі Ф. Лазаревський.

2.10.40 Рапорт про відправку до Раїма. 13 травня 1848 р. (2008-10-15 12:00)

№ 309. 1848 р., травня 13, Рапорт командира 1-ої бригади Л. І. Федяєва начальникові 23-ої
піхотної дивізії О. О. Толмачову про відправку до Раїма солдат, і в тому числі Т. Г. Шевченка,
переведених з 5-го в 4-й батальйон

Список с рапорта командира 1 бригады к г. начальнику 23 пехотной дивизии от 13 мая 1848
года за № 1356

По предписаниям за№ 1456, 1542 и 1625, приведя все в исполнение, я имею честь донести вашему

превосходительству, что в 4-й батальон окончательно отправлены все те самые люди, какие

поименованы в списке, приложенном при предписании за№ 1625, кроме оказавшихся немогущими
следовать по болезням, собственно принадлежащих 4-му батальону, о которых, как равно и о

тех, кто именно на место их назначен из 5-го батальона, составя именной список, представляя
оный при сем вашему превосходительству, докладываю: что об исключении из списков людей

этих и о зачислении в списочное состояние из одного батальона в другой г. командующему 5-м
и командиру 4-м батальонов от меня предписано за № 1339, 1340, [1]1347 и 1348, что же касается
до рядового Тараса Шевченко, то сей последний назначен с переводом из 5-го батальона в 4-й по
воле его высокопревосходительства господина корпусного командира. Подлинный подписал:

Командир 1-й бригады, генерал-майор Федяев
Верно:
Адъютант 1-ой бригады, капитан [підпис]

ІЛ, ф. 1. № 406, спр. 201, арк. 110. Копія.

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/322575.html
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2.10.41 Пожежа в степу. Не раніше 12 травня 1848 р. (2008-10-15 18:00)

[1]

Пожежа в степу. Папір, акварель (21,4×29,6). [Не раніше 12.V] 1848.

[2]

Внизу посередині малюнка чорнилом авторський підпис і дата: Т. Шевченко 1848. Малюнок

наклеєний на альбомний аркуш, на якому справа вгорі чорнилом позначено: 41. На верхньому

краю альбомного аркуша олівцем напис: Оригинальный рисунокъ Шевченки, подаренный г-мъ
Шрейберомъ.
Під малюнком по нижньому краю альбомного аркуша тушшю напис: Видъ степнаго пожара въ

киргизской степи во время слЂдованія транспортов въ УкрЂпленія близъ Аральскаго Моря. 12-го
мая 1848 года въ веденіи Г. М. Шр... на заливъ р. Ори.
Про пожежу в степу під час переїзду експедиції О. I. Бутакова з Орська до Раїма Шевченко

розповідає в повісті «Близнецы».
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Див. також:
http://litopys.org.ua/shevchenko/shev8002.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev8002.htm
http://kobzar.univ.kiev.ua/draws/description/202.html
http://kobzar.info/kobzar/works/pictures/1848/10/01/81.html

Пожежа в степу. Начерк. Папір, олівець (14,8 × 23,2). [12.V 1848].

[3]

1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/Pnho69hzGpssLPiBBfLLmQ?feat=embedwebsite

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev8002.htm

3. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev8141.htm

2.10.42 Із спогадів М. Лазаревського (2008-10-16 06:00)

* *

В этом году [1848 г.] приехал в Оренбург капитан-лейтенант Алексей Иванович Бутаков 1,
отправлявшийся для исследования Аральского моря. Имея надобность в художнике для снятия

морских берегов и услышавши о находившемся в Орской Шевченке, он просил корпусного

командира Обручева командировать к нему Шевченка художником; но генерал признал это

невозможным, помня высочайшее запрещение Шевченке брать в руки перо и карандаш и вместо

Шевченка командировал к Бутакову польских изгнанников, Залесского и Турно 2. Тогда Бутаков
выпросил к себе в экспедицию Шевченка ввиде матроса и отправился вместе с ними в степь в

1848 году 3. Подробности этой жизни мне неизвестны; но Ш. говорил, что Бутаков был вполне

товарищ их, что они время проводили довольно весело, и Ш. с Залесским и Турно постоянно

рисовали, при малейшей к тому возможности. Из воспоминаний М. М. Лазаревского о Т. Г.
Шевченке, «Русский архив», 1899, кн. 4, стор. 645. [Див. [1]переклад] Примітки: 1 Бутаков

Олексій Іванович (1816 — 1869) — капітан-лейтенант, пізніше контр-адмірал. У 1848 р. очолив

експедицію по вивченню Аральського моря, в складі якої перебував і Шевченко. В листі до В.
Рєпніної від 14 листопада 1849 р. Шевченко так характеризував Бутакова: «Это друг, товарищ
и командир при описании Аральского моря. Сойдитесь с ним, благодарите его за его доброе,
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братское со мною обращение. Он, ежели встретитесь с ним, сообщит все подробности обо мне».
Бутакову довелося зазнати утисків від царського уряду за людяне ставлення до Шевченка, зокрема
за даний ним дозвіл малювати. В 1853 р. за пропозицією німецького вченого Гумбольта Бутакова

обрано почесним членом Берлінського географічного товариства. 2 Залєський Броніслав (1820
— 1880) — польський історик і художник, революційний діяч, політичний засланець, близький
товариш Шевченка. Познайомився з поетом у 1849 р. в Оренбурзі, де разом обробляли матеріали

Аральської експедиції. Дружні відносини і листування не припинялися між ними до смерті поета.
Турно Людвиг — політичний засланець, з яким познайомився Шевченко у 1849 р. в Оренбурзі і

зблизився під час Каратауської експедиції в 1851 р. В листах до Залєського Шевченко часто згадує

про Турно. 3 В травні 1848 р. за розпорядженням оренбурзького військового командування «200
нижних чинов» 5-го лінійного батальйона, в тому числі і Шевченко, були виділені в експедицію

для обстеження Аральського моря. Майже два роки пробув Шевченко в експедиції, виконав багато
малюнків і написав 72 поетичних твори.

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/spog43.htm

2.10.43 Форт Кара-Бутак (2008-10-16 12:00)

[1] [2]

Форт Кара-Бутак. Папір, акварель (20,4×29,5). [21.V 1848-15.I 1850].

[3]

http://litopys.org.ua/shevchenko/shev8003.htm
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http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev8003.htm
http://kobzar.univ.kiev.ua/draws/description/203.html

Форт Кара-Бутак. Папір, сепія (13,3×22,8). [21.V 1848-15.I 1850].

[4]

http://litopys.org.ua/shevchenko/shev8004.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev8004.htm
http://kobzar.univ.kiev.ua/draws/description/204.html
http://kobzar.info/kobzar/works/pictures/1849/10/01/86.html

Форт Кара-Бутак. Папір, олівець (15 × 23,4). [Кара-Бутак].
[21.V 1848].

[5]

1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/vcJ2RIj0dHr7ycVqiYvwWg?feat=embedwebsite

2. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/ZCAYhaMJ6FkPY4W0utZHyw?feat=embedwebsite

3. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev8003.htm

4. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev8004.htm

5. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev8142.htm
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2.10.44 Джангис-агач. 26 травня 1848 р. (2008-10-16 18:00)

[1]

Джангис-агач. Папір, акварель (13,6×22,4). [26.V 1848].

[2]

Під малюнком був авторський напис чорнилом: Джанъ-гысъ-агачъ.

http://litopys.org.ua/shevchenko/shev8005.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev8005.htm
http://kobzar.univ.kiev.ua/draws/description/205.html

1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/Vp4GefruciC_rUayZDOA-A?feat=embedwebsite

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev8005.htm

2.10.45 68. А. І. ЛИЗОГУБ. 15 липня 1848. Хутір поблизу Одеси (2008-10-17 06:00)

15 іюля 1848. Хутор коло Одессы.

Лист Ваш, коханий друже Тарасе, що до мене писали ще 9 мая, я получив, і цей лист мене дуже

зрадував. Дяка Господеві милосердому, що Він змиловавсь над Вами і дав Вам покой і покорність

Єго святій волі. Я казав: терпи, друже, і дякуй Господа Спаса нашого, то Він наградить — і душу

заспокоїть, і, може, гнів на милость оберне. От тобі поки разрішеніє мальовать, одно це чого-
небудь да стоїть. Дякуй же Спаса нашого милостивого, терпи, пильнуй, шануйся, може, Господь
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більш наградить за тєрпєніє; може, і кара, єю же посітив Вас, у добро обернеться; а поки що моє

слово, моє щиреє слово побіжить за Вас на край світа, знайде і на Раїму, і на берегу Аральського
того моря і лоскотатиме во ушію твоєю рідною мовою, і утішатиме серце твоє щирою дружбою.
Мабуть, не скоро добіжить до Вас оцей мій лист, але думка така, що він таки добіжить, і зрадіє
Тарас, як почує на степу безкраєму голос з України. Що об собі сказать, доброго мало, у Одесі
холера; посітив Господь нас карою за гріхи наші, да буде имя Єго благословенно. Але купаться у
морі не можна, лікар не велить, то я міркую, як би швидче додому потягти, і коли дасть Біг, то у
ту пору, як цей лист поспіє до Вас на Аральське, я вже опинюсь у Седневі. Скучив я без Седнева,
тут усе-таки на чужині, а у Седневі якось-то веселіше. Як тілько доберусь до господи, то зараз

напишу до Вас; і Ви до мене вже пишіть у Седнев. — В[арваре] Н[иколаевне] я напишу про Вас,
що знаю; уосіні вони хочуть приїхать у Одесу, тут і зимоватимуть. Як що про їх прочую або що

вони мені напишуть, про все теє я й Вам розкажу, а поки отдаю Вас, друже мій, на ласку Божію,
нехай сохраняє Вас і держить у своїй благодаті Господь і Спас наш милосердий Іісус Христос, Єго
же милости и любви несть міри, ні кінця.

Щирий до Вас Андрей Лизогуб.

Коментарі:

Подається за першодруком: Шевченко Т. Г. Повне зібрання творів. — К., 1929. — Т. 3.
Листування. — С. 261 — 262, де лист друкується за автографом, знайденим в архіві III відділу,
нині не відомим. Публікація М. М. Новицького.
Вперше надруковано: Киевская старина. — 1900. — № 9. — С. 320 — 321. Публікація М. І.
Стороженка.
Дата в автографі, як її відтворено в «Листуванні»: «15 іюля 1848. Хутор коло Одессы».
Відповідь на лист Шевченка від 9 травня 1848 р. з Орської фортеці.

...моє щиреє слово... знайде і на Раїму, і на берегу Аральського моря... — 11 травня 1848
р. транспорт Раїмського укріплення з начальником експедиції капітаном-лейтенанто О. І.
Бутаковим, флотською командою та ротою піхоти вирушив із Орської фортеці у степ. 14 червня

транспорт досяг берега Аральського моря, а ще через п’ять діб, рухаючись виключно вночі (через
спеку), прибув у Раїмське укріплення.
...у Одесі холера... — Влітку 1848 р. південні та південно-східні області Російської імперії були
охоплені страшною епідемією (так само й Оренбурщина), якій тоді не могли дати ради, а тому
спустошення були колосальні.
...як цей лист поспіє до Вас на Аральське... — Шевченко одержав його через М. С.
Александрійського лише у другій половині серпня 1848 р.
В[арваре] Н[иколаевне]... — В. М. Рєпніній.
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2.10.46 Дустанова могила. 27 травня 1848 р. (2008-10-17 12:00)

[1]

Дустанова могила. Папір, акварель (13,5×22,7). [27.V 1848-15.I 1850].

[2]

Під малюнком був чорнилом авторський напис: Дустанова могила.

Див. також:
http://litopys.org.ua/shevchenko/shev8006.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev8006.htm
http://kobzar.univ.kiev.ua/draws/description/206.html

Дустанова могила. Папір, олівець (15,1 × 23,2). [27.V
1848].
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[3]

1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/VvWSX93flDLgslp8XA90Lg?feat=embedwebsite

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev8006.htm

3. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/CAQhQSf6xkVAs8ZD1xPDdQ?feat=embedwebsite

2.10.47 Укріплення Іргиз-Кала (2008-10-17 18:00)

[1]

Укріплення Іргиз-Кала. Папір, акварель (20×29,5). [28-30.V 1848-15.I 1850].
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[2]

Див. також:
http://litopys.org.ua/shevchenko/shev8007.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev8007.htm
http://kobzar.univ.kiev.ua/draws/description/207.html

Начерки

Укріплення Іргиз-Кала. Папір, олівець (14,7 × 23,2). [Іргиз-Кала]. [28 — 30.V 1848].

[3]

Постать огрядного казаха. Верблюди. Начерки. Олівець. [11.V — 17.VI 1848].
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[4]

Ак-Кудук. Папір, олівець (14,7 × 23,1). [V — VI 1848].

[5]

Ак-Кудук. Начерк. Олівець (14,7 × 23,1). [V — VI 1848].
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[6]

1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/PZAW-2Rz78b3zu35zmTXJw?feat=embedwebsite

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev8007.htm

3. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev8145.htm

4. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev8068.htm

5. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev8146.htm

6. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev8147.htm

2.10.48 (2008-10-18 06:00)

[1]Кониський О. Я. Тарас Шевченко-Грушівський: Хроніка його життя [На першому засланню

(червень 1847 — жовтень 1850), стор. 13]

V

Експедиція Бутакова рушила з Орська 11 мая р. 1848 531. Експедицію становили: дві роти жовнірів,
дві сотки уральських козаків, гармати і 600 киргизів. Так каже капітан Косарєв 532; Шевченко в

«Близнецах» 533 додає, що в обозі експедиції було 3000 возів і 1000 верблюдів. До Раїму експедиція
прибула 19 червня, значить, цілих шість тижнів вона була в дорозі; а звернувши увагу на те, що з
Орська до Раїму — не більш 800 верстов, спостережемо, що експедиція щодня проходила менше
трьох миль. Воно й не диво: експедиція йшла то голим степом, то глибокими пісками, а спека
стояла така, що в піску можна було спекти яйце. Подорож по оцій пустині записав Шевченко

в своєму оповіданню [2]«Близнецы» 534. «Першого ж дня — каже він 535, — я нічого не бачив

і не чув, опріч хмари куряви та возів, башкирів, верблюдів, напівголих киргизів-погоничів при

верблюдах. Другого дня ранок був чудовий. Перед нами був рівний без краю степ, застелений
ковилем, немов білою скатертиною. Ніде ні куща, ні балки, нічогісенько, опріч ковилю, та й той

і не поворухнеться, наче скам’янілий, ні шелесту в степу, ні щебетання пташки, навіть ящірки

нема: одно слово — нічогісенько, опріч ковилю. Німо, мертво. Сонце йшло вгору, і от степ

буцім здригнувсь, поворухнувся, і за кілька хвилин на обрії показалися білі хвилі срібні. Степ став

морем, а бокові аванпости почали рости, більшати і в одну мить стали кораблями з розпущеними
жагликами. Чари стояли недовго: за півгодини степ прийняв свій вид звичайний; а з-за обрію
стала показуватися біла хмара: то був дим. Горів степ. Підвечір перед заходом сонця стало

видно й біле полум’я. Скоро прийшла ніч, полум’я все червонішало і наближалося до експедиції:
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стало видко червоні язики: увесь обшир, видимий вдень, облився огняними цівками. Картина

була дивна!» Дійшовши обгорілим степом на четвертий день до річки Карабутихи, де був уже

форт, експедиція цілий день спочивала. Рушивши далі, перейшли ще дві річки — Ямин-Кайрокли
і Якши-Кайрокли. Фізіономія степу— все та ж пустиня. Перейшовши через річку Іргиз, експедиція
зупинилася спочивати біля могили «багатиря» Дустана, де стояв зліплений з глини пам’ятник. На
сьому саме місці учора натовп хівинців напав на попередній обоз експедиції, кільки чоловіка було
вбито, кількох полонено. «Тут, — каже Тарас, — я вперше бачив обезголовлені тулубища людські».
531 Туркес[танские] губ[ернские] вед[одомости]. — 1891. —№ 15 — і Киев[ская] ст[арина]. — 1896.
— Кн. II. — С. 246. Шевченко в «Близнецах» визначає 12 мая, а в другому місці 22 мая, але се,
очевидно, — помилки у його. 532 Киев[ская] ст[арина]. — 1892. — Кн. II. — С. 246. 533 Близнецы,
с. 228. 534 Ibidem. — С. 228 і далі. 535 Тут розповідь ведеться з уст героя повісті— Саватія Сокири.
— Ред. 536 Яман-Кайрокли. — Ред. Коментар Експедиція Бутакова рушила з Орська 11 мая р.
1848. — З Орська рушила частина експедиції— т. зв. транспорт раїмського укріплення, «до складу
якого входило 1 500 башкирських однокінних підвід, рота піхоти, дві сотні оренбурзьких козаків, дві
гармати. Тут же був і начальних всього транспорту генерал-майор І. Шрейбер, а також капітан-
лейтенант О. Бутаков з флотською командою і шхуною «Константан», розібраною і навантаженою

на підводи для зручності перевезення. Верблюжий транспорт складався з 3 000 верблюдів, з ним
ішло 565 казахів та півтори сотні уральських козаків» (Т. Г. Шевченко: Біографія. — К., 1984. —
С. 222). Кониському не були ще відомі основні джерела з історії експедиції — щоденник О. І.
Бутакова та нарис О. І. Макшеєва, учасника експедиції, — «Путешествие по киргизским степям в

Туркестаяскому краю» (Спб., 1896). [3]Попередня [4]Наступна

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/4899.html

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev401.htm

3. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/311763.html

4. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/326095.html

2.10.49 (2008-10-18 12:00)

[1]Кониський О. Я. Тарас Шевченко-Грушівський: Хроніка його життя [На першому засланню

(червень 1847 — жовтень 1850), стор. 14]

Пройшовши чотири форти, експедиція двічі спочивала біля озера, а потім ночувала й спочивала

цілий день біля річки Амаловни 537. За оцією гнилою річкою починаються жахливі Каракуми,
себто — чорні піски, котрі тягнуться на протязі 80 верстов. День був тихий і палкий. Цілий день
ішла бесіда про Каракуми. Хто бував там — розповідав про них жахливі речі. Експедиція рушила
геть досвіта, поспішаючи, щоб до спеки перейти піски. Але ж замість спеки подув такий північний

вітер, що люде мусили одягатися .в ’шинелі і три дні не скидали їх. Опівдня третього дня вітер

почав стихати і підвечір зовсім затих. До криниць було ще 10 верстов. Почалася страшенна спека.
Ніколи до того Шевченко не зазнав такої великої жадоби пити і ніколи не пив такої паскудної

води, як в той день. Передовий виділ, виряджений, щоб знайти і вичистити криниці, не знайшов
їх. Експедиція прийшла до гнилої, гіркої і кисло-солоної води: не процідивши її, не можна було в
рот взяти, бо вона кишіла вошами і мікроскопічними п’явками. Спочивши, експедиція рушила далі
годин за дві досвіта. Скоро почало сходити сонце, показалася безкрая блідо-рожева рівнина. То
було висхле озеро; дно його покрив тонкий пласт білої, наче цукор, солі. Такі рівнини попадалися
вже по дорозі, але ж не такі безкраї, як оця. Світ сліпив очі і не давав дивитися. Чимало людей

увечері захоровало на очі; мусили закривати очі волосяними сітками. Потроху — горби піскові

меншали і показувалася рівнина; а за нею далеко-предалеко синіла гора. На четвертий день після
того показалася на обрію синя смуга. То було Аральське озеро-море. Два дні по тім експедиція

простувала берегами гнилих солоних озер і потім знов вийшла на рівнину з кущами саксаулу.
Звідсіль два переходи до озера Камишлибаша (затока річки Сирдарії); експедиція рушила вночі, бо
вдень не спроможна була; спека стояла 40°; на піску за 5 хвилин можна було спекти яйце. Нарешті,
зробивши ще кілька переходів, експедиція підійшла до Раїмського форту 538. На рівнині вал, а на
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валу довга казарма, вкрита очеретом. От і увесь форт. Назустріч експедиції вийшла трохи чи не

вся залога, з блідими, безрадісними, наче в узників, тварами. З сього коротенького нарису добре
знати, яка то тяжка була подорож. Як же в сій подорожі поводився наш славний Кобзар? Про

се маємо не однакові звістки. Капфер, що був за фельдфебеля в одній з тих рот, що перебували
в Орську, розповів 539 от що: «До солдатської звичайної одежі, тим паче до походної, Шевченко

не був призвичаєний, бо йому трошки пільжили (!!). Рушили в похід. День був гарячий, без вітру,
сонце пекло немилосердно; киргизи поскидали навіть верхні халати. Тільки що переправилися ми
через річку Ор і пішли зеленим тоді ще степом, як Шевченко зразу упав. Духота повалила його.
Підбігли до його офіцери, лікарі, ротний командир почав був кричати на його, та бачить, що діло
не гаразд і пожалів його. Положили Тараса на віз і рушили далі. Небавом він очуняв і поправився».
Перший біограф Шевченків, небіжчик Маслов, розповів, що увесь похід з Орська Шевченко зробив

пішки, окремо від роти, яко художник-волонтер. Люде освічені, які були в експедиції, поводилися з
ним яко з рівнею і де в чому услу говували йому. Перехоже життя повне інтересу, новина вражіння
і привітливе поводження начальника експедиції вернули Шевченкові колишній душевний спокій і

примусили забути про сучасне. Привілля широкого степу, яким переходила експедиція, нагадувало
Шевченкові рідні його степи українські. Раз він був здивований випалюванням киргизами трави

в степу і зараз же змалював картину тієї пожежі 540. Не відомо мені, звідкіль Маслов добув такі

звістки; гадаю, що від княжни Рєпніної; а остання теж чула, мабуть, від когось такого, що сам

не був в експедиції, а передавав з чужого голосу. «Неісходима пустиня» — як називав Шевченко

киргизький степ, не могла нагадати йому українських степів, не могли його розважити і ті картини
подорожі, які ми бачили вгорі...» У другого біографа — у д. Чалого, записано оповідання капітана
Макшеєва, що сам був у тій експедиції, через що звістки його мусимо признати більш відповідними

дійсності. Макшеєв в перший день походу спізнався з Шевченком і присогласив його до своєї

«джеломейки» (повстяна кибітка). І Макшеєв каже, щоШевченко усе йшов пішки, окремо’ від роти
і не в одежі жовніра. Він був веселим. Походні обставини не тяжили його. В дорозі Шевченко

багацько розповідав про дрібні пригоди з свого життя, але нічогісінько не говорив про політичні
чи інші які великі пригоди. З ним була одна-єдина книжка — Біблія; але він мало читав і нічого

не писав. Про пожежу в степу і Макшеєв розповів те саме, додавши, що малюнок з неї Шевченко

зробив на прохання головного начальника експедиції генерала Шрейбера і подаровав йому той

малюнок. Що увесь похід Шевченко зробив пішки, дак се знаємо і з листів його до Бодянського і до
Козачковського; але як йому тяжко й дорого дався той похід і плавба по морю, те ми бачитимемо
трохи згодом. 537 Уймули. — Ред. 538 Раїм засновано р. 1847. 539 Русские ведомости. - 1895. —№
242. — 2 вер.]. 540 Маслов [Маслій] В. П. Тарас Григорьевич Шевченко: Биографический очерк.
— М., 1874. Коментар Не відомо мені, звідкіль Маслов добув такі звістки... — Ці відомості В.
Маслов здобув від того ж О. І. Макшеєва (Т. Г. Шевченко в епістолярії відділу рукописів (ЦНБ
АН УРСР). — К., 1966. — С. 50, 64 — 65), спогади якого записав і М. Чалий. [2]Попередня
[3]Наступна

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/4899.html

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/325856.html

3. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/326572.html
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2.10.50 Казахи в юрті (2008-10-18 18:00)

[1] [2]

Казахи в юрті. Папір, сепія [Раїм]. [19.VI — 25.VII 1848; І — III 1849].

[3]

Див. також:
http://litopys.org.ua/shevchenko/shev8014.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev8014.htm
http://kobzar.univ.kiev.ua/draws/description/214.html

Начерки

Казах в юрті. Шаржі та інші начерки. Олівець, чорнило, перо. [1846 — 1850].
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[4]

Казах в юрті. Селянин. Начерки. Олівець. [VII — VIII 1846; VI — VII 1848; І — III 1849].

[5]

Казашка-ткаля. Начерк. Олівець. [6.Х 1848 — 5.V 1849].
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[6]

Вгорі зліва чорнилом рукою Шевченка напис:
Воистину суета человcческая || житіе же сcнъ, и соніе: ибо всуе || мятется всякъ земнородный,
|| якоже рече писаніе: егда міръ || преобрядщимъ, тогда во гроб вселимся. || идc же царіе и

нищіи.
Датується часом перебування на Кос-Аралі.

1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/2f_rVyOs9YkAe0A-biZmiw?feat=embedwebsite

2. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/HzeoZnXSfgwXSPm_zmLPfQ?feat=embedwebsite

3. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev8014.htm

4. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev8057.htm

5. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev8056.htm

6. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev8074.htm

2.10.51 (2008-10-19 06:00)

[1]Кониський О. Я. Тарас Шевченко-Грушівський: Хроніка його життя [На першому засланню

(червень 1847 — жовтень 1850), стор. 15]

VI

Червня 19 експедиція прийшла в Раїм і заходилася складувати судна — «шхуни» — задля плавби

по морю. Заким ті судна — одно звалося «Костянтин», друге — «Михаїл» 541 — складали

та риштували, минуло більш півмісяця. Увесь сей час Шевченко жив з Макшеєвим у кибітці

останнього і змалював портрет його аквареллю. Нарешті 25 липня усе було готово! Парус

розпустили» і Посунули по сивій хвилі Поміж кугою в Сирдар’ю Байдару та баркас чималий...
542 Шість день плили лиманом Сирдар’ї і тільки 30 липня виплили в море 543. Шевченко ішов

на шхуні «Костянтин», якою командував Бутаков. Судно було невеличке. Команди на йому було

27 чоловіка і між ними чотири офіцери. Про останніх на судні була невеличка каютка, де, опріч
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офіцерів, містилися ще три чоловіка, між ними і Шевченко 544. Опріч тісноти, доводилося зазнати
великої недостачі в харчі і в прісній воді. Харчі були заготовлені в Оренбурзі задовго до експедиції,
а через те скоро попсовались, «сухарі поцвіли, солонина почервіла, масло так згіркло, що каші з

ним не можна було в рот взять, зацілів тільки горох, але його було так наомаль, що давали його
раз на тиждень» 545. Два місяці «Костянтин» ходив по Аральському морю; плавба була вельми
трудна: досить вже того самого, що море було невисліджене, майже нікому з плавців невідоме; а
через те доводилося коштовати плавцям усякого лиха. Увесь час плавби Шевченко змальовував

береги Аральського моря. Два місяці— час вельми малий на те, щоб вистежити, виміряти глибину
і обплисти Аральське море. Але ж скоро наступила осінь, — плавба по морю стала неможливою;
та й харчів на судах вже бракувало. Тим-то 7 вересня мусив Бутаков повернути на зимівлю.
Зимовати експедиція повинна була в новому форті — на острові Косаралі, що недалеко від Раїму.
До Косаралу приплили 23 вересня. Тяжко було Шевченкові зимувати в оцій пустині. Бутаков,
Макшеєв і інші освічені офіцери, а з ними і Шевченко, зимували в тісній халупчині-землянці, харчі
у них були дуже злиденні, напр[иклад], картопля була великими розкошами. Залогу на Косаралі

правили уральські козаки, люде темні, грубіянських звичаїв і великі фанатики своєї «старої віри».
Розважав свою нудьгу Шевченко інколи тим, що ходив в Раїм; але небавом мусив лишити і сю

розвагу, бо [2]трапилася йому чудна пригода. За увесь час, як виступила експедиція з Орська,
Тарас не голився; виросла йому широка борода. Вона-то й спричинилася тій пригоді. Скоро він

приплив до Косарала, уральці, побачивши його бороду, імкнули собі, що вже ж він ніхто більш,
як не мученик за віру, і зараз подали про те звістку свойому командирові. Останній, покликавши
нашого поета в захисток в очерет, упав йому в ноги і благає: «Благословіть, батюшко! ми про

все відаємо». Тарас і собі імкнув: зрозумів, що його взяли уральці за попа та й поблагословив

чисто так, як благословляють попи у роз кольників. Осавула зрадів, поцілував йому руку, а увечері
справив такого бенкету, який Тарасові і в сні не ввижався. Але ж Тарас догадався й собі, що треба
бороду зголити і небавом після того пішов до Раїму. Тут уральці з притаєним захватом зустріли

його. Начальник їх, взявши у поета благословення, сунув йому в руку 25 карб. Тарас не взяв. Таке
незвичайне безкористя так вплинуло на старого розкольника, що він побажав одговітися потайно
в кибітці і, коли можна, запричаститися з рук такого незвичайного «пастиря — як я, — каже Тарас
546. — Отже, щоб не придбати собі якої незвичайної халепи через таких-от дурнів, я швидше

покинув Раїм і почав голитися двічі щотижня. Коли б, — додає поет, — отака смішна дурниця

випала де-будь на берегах Уралу, де б було і жіноцтво, не спекався б я так дешево». Найбільшої
нудьги на Косаралі завдавало Тарасові те, що не приходило до його жодної звістки від приятелів
з рідної України. Пошта туди приходила двічі на рік, і під той час, коли вона приходила, Тараса
саме тоді не було в форті. Через те він на Україну ні до кого не писав; а приятелі не писали

до його, бо не відали, де він. Від 7-го березіля р. 1848 аж до листопада р. 1849 не стрічаємо

ніже єдиного листа ні до його, ні від його. «Хіба самому написать таки посланіє до себе?» 547 —
каже поет, нудьгуючи, що немає ні від кого листів, і тут же нарікає, що його усі забули! Тяжко!
Ніби розпуку чуємо в його словах. Неначе лютая змія Розтоптана в степу здихає, Заходу сонця
дожидає... Отак-то я тепер терплю Та смерть із степу виглядаю. А за що?.. їй-Богу, не знаю.
А все-таки її люблю, Мою Україну широку... Зима, сніг, вітри з своїм скигленням і хуртовиною

наганяли в наболілу душу поета ще більш туги; а як прийшла кутя свята, з душі тієї вирвалися
нікому не зримі ридання в посланії до Хведора Лазаревського. Він просить-благає свого друзяку
згадати ...в пустині Далеко над морем Свого друга веселого, Як він горе боре, Як він свої думи

тяжкі І серце убоге Заховавши, ходить собі, Та молиться Богу, Та згадує Україну... ...Наступає
свято! Тяжко його, друже-брате! Самому стрічати У пустині... ...Завтра вранці Завиє голодний
Звір в пустині і повіє Ураган холодний І занесе піском-снігом Курінь — мою хату... Отак мені

доведеться Свято зустрічати... Тяжко, смутно, скорботно... Треба б вмерти, так надія Не вмирає,
брате! 548 541 Киев[ская] стар[ина]. — 1893. — Кн. II. — С. 246. 542 Кобзар. 1876. — Т. І. — С.
239. [Тут — «синій хвилі». — Ред.] 543 Оренб[ургский] лист[ок]. - [1898. -№ 41] 544 Истор[ическия]
вест[ник]. — 1886. — Кн. I. — С. 165. 545Оренбургский листок. — [1898. — № 41]. 546 Кобзарь.
— Т. III. Записки, с. [66, [3]запис від 16 лип. 1857 р.]. 547 Кобзарь. — 1876. — Т. І. — С. 233.
548 Ibidem. — [с. 244] — 245. [Не додому вночі йдучи...]. Коментар Від 7-го березіля р. 1848 аж

до листопада р. 1849 не стрічаємо ніже єдиного листа ні до його, ні від його. — Листи були
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(збереглося 8 [4]листів до Шевченка й три [5]його власні), але Кониський їх бачити не міг, бо вони
зберігалися в архіві III відділу при справі Шевченка 1850 р. [6]Попередня [7]Наступна

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/4899.html

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/43124.html

3. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/43124.html

4. http://litopys.org.ua/shevchenko/lystydo.htm

5. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev6.htm

6. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/326095.html

7. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/339498.html

2.10.52 Днювання експедиційного транспорту в степу (2008-10-19 12:00)

[1] [2]

Днювання експедиційного транспорту в степу. Папір, акварель (13,8×22,8). [V-VI 1848].

[3]

Див. також:
http://litopys.org.ua/shevchenko/shev8008.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev8008.htm
http://kobzar.univ.kiev.ua/draws/description/208.html

На альбомному аркуші, під наклеєним на нього малюнком чорнилом (можливо, рукою О. М.
Бутакової) напис: Дневка транспорта в киргизской степи (работа Шевченко).
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Начерки

Експедиційний табір у степу. Начерк. Олівець. [11.V — 17.VI 1848].

[4]

Намети експедиційного табору та інші начерки. Олівець. [11.V — 17.VI 1848].

[5]

Експедиційний табір. Верблюди. Начерки. Олівець. [11.V — 17.VI 1848].
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[6]

1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/trcwYgfUhCQwbZAonTbWyg?feat=embedwebsite

2. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/cjCfieJeR-Tc8cb8RL02LQ?feat=embedwebsite

3. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev8008.htm

4. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev8070.htm

5. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev8071.htm

6. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev8064.htm

1622

http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/trcwYgfUhCQwbZAonTbWyg?feat=embedwebsite
http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/cjCfieJeR-Tc8cb8RL02LQ?feat=embedwebsite
http://litopys.org.ua/shevchenko/shev8008.htm
http://litopys.org.ua/shevchenko/shev8070.htm
http://litopys.org.ua/shevchenko/shev8071.htm
http://litopys.org.ua/shevchenko/shev8064.htm


2.10.53 Караван і верблюди. Начерки. Травень-червень 1848 р. (2008-10-19 18:00)

[1] [2] [3]

Навантажений верблюд. Начерк. Олівець. [11.V — 17.VI 1848].

[4]

Навантажені верблюди. Начерки. Олівець. [11.V — 17.VI 1848].
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[5]

Караван у степу. Начерк. Олівець. [11.V — 17.VI 1848].

[6]

Верблюд. Начерк. Олівець. [11.V — 17.VI 1848].
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[7]

1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/8NeATJRVw127gxutJByZ3A?feat=embedwebsite

2. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/LfVWtxVlbJc1-SdyNV2rEg?feat=embedwebsite

3. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/qqfy0tzKzAoKbwR1tH7pgw?feat=embedwebsite

4. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev8066.htm

5. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev8067.htm

6. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev8069.htm

7. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev8065.htm
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2.10.54 Карта експедиції по Аральському морю 1848-1849 рр. (2008-10-20 06:00)

[1]Переглянути супутникову мапу

1. http://maps.google.com/?ie=UTF8&t=h&ll=45.135555,59.47998&spn=4.316525,5.130615&z=7&source=embed

2.10.55 Із спогадів Ф. Лазаревського (2008-10-20 12:00)

* *

В начале 1848 года Т. Г-ч с ротой был отправлен в Уральское укрепление 1, а оттуда, в числе других
нижних чинов 5-го линейного батальона, командирован для прикрытия от нападения кочующих

киргизов транспорта, следовавшего под начальством генерала Шрейбера 2 в Раимское укрепление
3, на берега Сыр-Дарьи. Затем, как известно, Ш-ко безвестно пропадал в опасной Аральской

экспедиции А. И. Бутакова. Из воспоминаний Ф. М. Лазаревского о Шевченке, «Киевская
старина», 1899, февраль, стор. 156. [Див. [1]переклад.] 1 Уральське укріплення закладене в 1845
р., знаходиться на відстані 370 км від Орська, на правому березі р. Іргіз. 2 Шрейбер Іван Петрович

(1794 — 1861) — генерал-лейтенант, спеціально присланий з Петербурга в Орськ для організації

доставки транспорту експедиції Бутакова до місця дослідження. Шевченко подарував йому свій

малюнок [2]«Пожежа в степу». 3 Раїмське укріплення засноване у 1847 р. на березі Сир-Дар’ї,
70 км від її гирла. До Раїма Шевченко прибув 19 червня 1848 р. В повісті [3]«Близнецы» він

так описує цей форт: «На ровной горизонтальной линии едва возвышается над валом длинная,
камышом крытая казарма — вот и все... Навстречу нам вышел почти весь гарнизон. Бледные,
безотрадные, точно у арестантов лица!»

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/spog42.htm

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev8002.htm

3. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev401.htm
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2.10.56 Експедиційні начерки (2008-10-20 18:00)

[1] [2] [3]

Верблюди. Кінь. Начерки. Олівець. [V 1848 — X 1849].

[4]

Експедиційний табір. Начерки. Олівець. [11.V — 17.VI 1848].
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[5]

Казахи та інші начерки. Олівець. [V 1848 — X 1849].

[6]

Експедиційний табір. Начерк. Олівець. [11.V — 17.VI 1848].
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[7]

Верблюд та начерк композиції. Олівець. [1848 — 1850].

[8]

Експедиційний табір у степу. Папір, олівець (14,7 × 23,2). [26.V — 1.VI 1848].
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[9]

1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/YxBHZcrn1_jahjV6StuHJg?feat=embedwebsite

2. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/5uGf11VsWj96epJDnLFoOw?feat=embedwebsite

3. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/GeT0dnKCg5Yac8R2ozCakw?feat=embedwebsite

4. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev8082.htm

5. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev8086.htm

6. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev8089.htm

7. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev8095.htm

8. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev8105.htm

9. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev8143.htm

2.10.57 Розповідь О. Макшеєва (2008-10-21 06:00)

* *

На другой день после нашего выступления мы видели вдали пал, то есть огонь, пущенный

киргизами по степи, чтобы сжечь старый ковыль и дать возможность беспрепятственно

расти свежему, и долго любовались, как отдельные сначала огоньки постепенно сливались

в непрерывные нити, сопровождаемые сильным заревом. По желанию генерала Шрейбера

Шевченко нарисовал акварелью эту импровизованную иллюминацию и подарил ему [1]свой
рисунок...
14 мая транспорту нужно было переправиться через реку Орь, и так как вода была высока, то
генерал поручил мне с лейтенантом Бутаковым навести плавучий мост. Дело было нелегкое, так
как, употребляя на возведение моста бревна и канаты, следовавшие в укрепления, мы не имели

права их рассекать. Тем не менее, в несколько часов мост был готов и по нем беспрепятственно

были проведены войска, орудия и подводы. После переправы транспорту была дана первая дневка

в степи...
На первом переходе я познакомился с Т. Г. Шевченко, который, служа рядовым в Оренбургском

линейном № 5 батальоне, был командирован, по просьбе лейтенанта Бутакова, в описную

экспедицию Аральского моря, для снятия береговых видов. Я предложил несчастному художнику

и поэту пристанище на время похода в своей джуламейке, и он принял мое предложение. Весь

поход Шевченко сделал пешком, отдельно от роты, в штатском плохеньком пальто, так как в

степи ни от кого и от него в особенности не требовалось соблюдения формы. Он был весел
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и, по-видимому, очень доволен раздольем степи и переменою свогго положения. Походная

обстановка его нисколько не тяготила; но когда после продолжительного похода мы приходили

в укрепление, где имели возможность заменять сухари и воду свежим хлебом и хорошим квасом,
Тарас Григорьевич шутливо обращался к моему человеку с словами: «дай, братец, квасу со льдом,
ты знаешь, что я не так воспитан, чтобы пить голую воду». Он много рассказывал о своих

мелких невзгодах, но о крупных политических никогда не говорил ни слова. Особенно свеж у

меня в памяти следующий рассказ Шевченко о школе, в которой он учился: «По субботам, перед
роспуском по домам, всех нас, и правых и виновных, секли, причитывая четвертую заповедь».

А. И. Макшеев 1, Путешествия по Киргизским степям и Туркестанскому краю, СПб., 1896, стор.
29 — 30. [Див. [2]переклад.] 1 Макшеєв Олексій Іванович (1822 — 1892) — штабс-капітан, під
час Аральської експедиції офіцер генерального штабу, пізніше відомий мандрівник і дослідник.
Познайомився з Шевченком під час експедиції по вивченню Аральського моря.

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/323912.html

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/spog48.htm

2.10.58 У Бога за дверми лежала сокира. Літо 1848. Раїм (2008-10-21 12:00)

орієнтовно: 19 червня — 25 липня 1848 р., Раїм

{ [1]«У Бога за дверми лежала сокира...» }

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev223.htm

2.10.59 Укріплення Раїм (2008-10-21 18:00)

[1] [2]

Укріплення Раїм. Вид з верфі на Сир-Дар’ї. Папір, акварель (20,5×29,8). [Раїм]. [19.VI-
25.VII] 1848.
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[3]

На малюнку на борту човна чорнилом підпис і дата: Т. Шевченко, 1848.

Див. також:
http://litopys.org.ua/shevchenko/shev8009.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev8009.htm
http://kobzar.univ.kiev.ua/draws/description/209.html
http://kobzar.info/kobzar/works/pictures/1848/01/01/94.html

Урочище Раїм з заходу. Папір, акварель (13,6×22,7). [Раїм]. [19.VI- 25. VII 1848].

[4]

Під малюнком був чорнилом рукою Шевченка напис: Уроч. Раимъ съ запада.
На звороті зліва внизу олівцем напис: Уроч. Раимъ съ запада.

Див. також:
http://litopys.org.ua/shevchenko/shev8010.htm

1632



http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev8010.htm
http://kobzar.univ.kiev.ua/draws/description/210.html

Укріплення Раїм. Внутрішній вигляд. Папір, сепія (15,8×31,3). [Раїм]. [19.VI-25.VII 1848].

[5]

Див. також:
http://litopys.org.ua/shevchenko/shev8011.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev8011.htm
http://kobzar.univ.kiev.ua/draws/description/211.html

Укріплення Раїм. Кольоровий папір, олівець (16,3×29,3). [Раїм]. [19.VI — 25.VII 1848].

[6]

Коні. Начерки. Олівець. [V 1848 — X 1849].
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[7]

1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/E5W-mttIbXG-U8UM_CIUjg?feat=embedwebsite

2. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/7to3QMjxFEH9oBGTqIUrhQ?feat=embedwebsite

3. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev8009.htm

4. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev8010.htm

5. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev8011.htm

6. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev8148.htm

7. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev8073.htm

2.10.60 Спогади Агапа Капфера (2008-10-22 06:00)

* *

Помню, собрались мы в Сыр-Дарьинский поход; попал в команду и Шевченко. К учебной

солдатской аммуниции он был непривычен, а о походной и говорить нечего; ведь он у нас

маленько-то льготами пользовался. Двинулись в поход. День был жаркий, безветренный; солнце
пекло немилосердно; даже киргизы ехали без верхнего халата. Только переправились мы через

Орь и вступили в зеленую еще в то время степь, как Шевченко вдруг пал в строю, крепок был,
а нет — сморила его духота. Подбежали офицеры, доктор, а ротный командир сначала было

прикрикнул, да видит, что дело-то не ладно — пожалел. Положили его в походную повозку и

двинулись дальше. Скоро он поправился и мало-помалу привык. Потом я потерял его из виду.

Воспоминания К[апфера] Агапа Федоровича. А. Матов, Воспоминания о Т. Г. Шевченко, газ.
«Русские ведомости», 1895, № 242.
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2.10.61 Т. Г. Шевченко малює товариша (2008-10-22 12:00)

[1]

Т. Г. Шевченко малює товариша. Папір, сепія (18,1×27,1). [Раїм]. [19.VI-25.VII 1848].

[2]

Див. також:
http://litopys.org.ua/shevchenko/shev8012.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev8012.htm
http://kobzar.univ.kiev.ua/draws/description/212.html

На звороті зліва вгорі чорнилом напис: Шевченко съ карандашомъ в рукЂ. Передъ нимъ

натурщикъ.

1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/ZCqof5BCx4ghO-JkT17oXw?feat=embedwebsite

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev8012.htm

2.10.62 Оповідання Косарєва, Макшеєва та Бутакова (2008-10-22 18:00)

* *

Ротой, куда попал Шевченко, командовал поручик Богомолов. [...] роты, а с ними, понятно,
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и Шевченко, были переведены из Орска в Уральское укрепление, откуда, почти сразу же, в

составе довольно значительного отряда, тысячи этак в две человек, в число которых вошли и

казаки, и башкиры, и даже вольнонаемные рабочие, они были двинуты к низовью Сырдарьи, где
тогда утверждалась наша власть. А потому как только прибыл туда этот отряд [воинская часть,
сопровождавшая зкспедицию Бутакова], как сразу же и приступил сначала к окончательному

устройству Раимского укрепления, которое за год перед тем было заложено и в котором флота

лейтенант Бутаков с прапорщиком штурманов Поспеловым строил уже две шкуны, названные
впоследствии «Константин» и «Михаил», затем к постройке небольшого форта, названного «Косс-
Аральским». Форт этот, находившийся неподалеку от Раимского укрепления, предназначался для
помещения складов и людей нашей, тогда только-что нарождавшейся сыр-дарьинско-аральской
флотилии. Вскоре и суда флотилии, и форт Косс-Аральский, с помещениями для ее людей,
были готовы; а так как именно людей-то для службы на ней и не хватало, то для исполнения

матросских обязанностей и была отправлена к ней в распоряжение Бутакова от 1-ой и 2-ой рот 4-го
оренбургского линейного батальона команда в числе 5 унтер-офицеров, 36 рядовых и 1 фельдшера.
Уже из какого сорта людей выбраны были эти импровизованные матросы— не умею вам сказать,
но только в числе их находился и рядовой 2-й роты Тарас Шевченко.

Рассказ Е. Косарева. Н. Д. Н[овицкий] 288, На Сыр-Дарье у ротного командира, «Киевская
старина», 1889, март, стор. 567 — 568. [Див. [1]повний текст.] * * * В Раиме, в ожидании окончания
сбора шкуны, мне пришлось прожить более месяца. Постройки в укреплении, такие же как и в

Уральском, далеко еще не были сделаны все, и потому я поместился среди площади в кибитке,
обращенной дверьми к полуразрушенной могиле батыря Раима, от которой получили название

урочище и самое укрепление. Могила считалась у киргизов священною и потому оставлена

Обручевым среди укрепления нетронутою; но впоследствии была разрушена по распоряжению

инспектировавшего в 1852 году степные укрепления подполковника Т. Возвратясь в Оренбург

и обедая на кочевке у корпусного командира генерала Перовского, Т., среди общей тишины,
начал разговор: «А вот в Раиме была киргизская могила, так я приказал ее разрушить». —
«Зачем?» — сухо спросил Перовский. «Да она бесполезна», — наивно продолжал Т. «А вы

видали полезные могилы?» — еще суше заметил Перовский. Т. смешался и ни слова более не

говорил о своих находчивых распоряжениях. В кибитке жил со мною Т. Г. Шевченко. По утрам
он рисовал с меня портрет акварелью, но сходство ему не удалось и потому он его не кончил.
Руки и отчасти платье доделал потом козак Чернышов, родной брат известного художника,
и в таком виде портрет сохранился у меня. Я дорожу им как прекрасною картинкою и как

памятью о Шевченко. А. И. Макшеев, Путешествия по Киргизским степям и Туркестанскому

краю, стор. 45 — 46. [Див. [2]повний текст.] * * * На шкуне начали кампанию чины, которых
прилагается именной список. Командир шкуны — лейтенант Бутаков, Корпуса штурманов

прапорщик Поспелов, ген. штаба штабс-капитан Макшеев, Корпуса топографов прапорщик

Акишев 2, старший фельдшер Александр Истомин; переведенные из 45 флотского экипажа унтер-
офицеры: Рахматулла Абизаров, Дм. Садчиков, Парфен Клюкин; рядовые: марсовой Иван

Петренко; 1 статьи: Калистр. Парфенов, Аверьян Забродин, Густав Терм, Ион Полетаев,
Григорий Орлянский, Михайло Воронов, Тарас Фунин, Иван Иванов, Прокофий Васильев, Никита
Даниленко, Абдул Оскин; 2-й статьи: Гаврило Погорелое, Андрей Сахнов, Николай Трифонов;
рядовые линейных батальонов Тарас Шевченко (живописец), Фома Вернер (для геологических

исследований 4; денщики: Иван Тихое при лейт. Бутакове, Марковей Сидоров при шт.-кап.
Макшееве. Итого 27 порций. Дневные записки плавания А. И. Бутакова на шкуне «Константин»
для исследования Аральского моря в 1848 — 1849 гг., Ташкент, 1953, стор. 13 — 14. Примітки 1

Поспелов Ксенофонт Єгорович — прапорщик, командир шхуни «Николай», що входила до складу
аральського експедиційного флоту. «Поспелов, — пише Макшеєв в своїх спогадах, — был человек

сведущий по своей части, предприимчивый, энергичный и вместе с тем чрезвычайно скромный,
добрый и мягкий» (А. Макшеев, «Путешествие по Киргизским степям и Туркестанскому краю»,
1896, стор. 81). Познайомився він з Шевченком під час Аральської експедиції. Дружні стосунки
між ними підтримувались і пізніше. 2 Новицький Микола Дементійович— офіцер, пізніше генерал
і командир корпусу. Познайомився з Шевченком у Петербурзі, а після заслання підтримував
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з ним зв язки. За дорученням Товариства для допомоги літераторам і вченим Новицький

вів переговори з власником с Кирилівки поміщиком Фліорковським про звільнення з кріпацтва

родичів Шевченка. В 1883 р. Новицький у службових справах заїхав на кілька днів у м. Казалінськ
і там познайомився з колишнім ротним командиром Шевченка — Є. М. Косарєвим. На

прохання Новицького він розповів, а потім і прислав свої спогади про Шевченка. Новицький

опублікував їх з деякими своїми зауваженнями і сам теж залишив спогади про Шевченка. 3

Акішев Артем Якимович — прапорщик корпусу топографів, очолював групу геодезистів, які

займались описом Аральського моря і його узбережжя. Шевченкові теж доводилось працювати

по завданню Акішева над геологічним розрізом та картографією. 4 Вернер Хома (Томаш) —
польський політичний засланець, учасник Аральської експедиції, познайомився з Шевченком і

подружився з ним. Зберігся портрет Вернера, виконаний Т. Г. Шевченком. 5 Кос-Арал —
найбільший острів Аральського моря, біля гирла Сир-Дар’ї, де Шевченко прожив з вересня 1848
по жовтень 1849 р., перебуваючи в складі Аральської експедиції. Більшість творів поета, написаних
на засланні, позначена Кос-Аралом. Тут же Шевченко намалював і багато малюнків.

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/vosp49.htm

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/vosp48.htm

2.10.63 Поезії. Кінець 1848 р. Косарал (2008-10-23 06:00)

кінець вересня — грудень 1848 р., Косарал

{ [1][Царі] }

{ [2]«Добро, у кого є господа...» }

{ [3]Титарівна }

{ [4]«Ну що б, здавалося, слова...» }

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev224.htm

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev225.htm

3. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev226.htm

4. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev227.htm

1637

http://litopys.org.ua/shevchenko/vosp49.htm
http://litopys.org.ua/shevchenko/vosp48.htm
http://litopys.org.ua/shevchenko/shev224.htm
http://litopys.org.ua/shevchenko/shev225.htm
http://litopys.org.ua/shevchenko/shev226.htm
http://litopys.org.ua/shevchenko/shev227.htm


2.10.64 Портрет невідомого з гітарою (2008-10-23 12:00)

[1]

Портрет невідомого з гітарою. Папір, сепія (17,9×14). Раїм. [19.VI- 25.VII 1848; І-III 1849].

[2]

Див. також:
http://litopys.org.ua/shevchenko/shev8013.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev8013.htm
http://kobzar.univ.kiev.ua/draws/description/213.html

Зліва нижче середини напис: Раимъ.
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1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/nHsoOpDF-cSd3FDjf844TQ?feat=embedwebsite

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev8013.htm

2.10.65 Пристань на Сир-Дар’ї. Спорядження шхун (2008-10-23 18:00)

[1] [2] [3]

Пристань на Сир-Дар’ї в 1848 році. Папір, акварель (13×22,8). [20.VI-25.VIII 1848].

[4]

Під малюнком був напис рукою Шевченка: Пристань на Сыръ Дарье въ 1848. На звороті

зліва внизу олівцем теж напис: пристань на Сыръ Дарье въ 1848.
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Див. також:
http://litopys.org.ua/shevchenko/shev8015.htm
http://kobzar.univ.kiev.ua/draws/description/215.html

Шхуни «Константин» та «Михаил». Папір, сепія, білило (16,8×26,7). [Раїм]. [20-25.VII
1848].

[5]

Див. також:
http://litopys.org.ua/shevchenko/shev8016.htm
http://kobzar.univ.kiev.ua/draws/description/216.html
http://kobzar.info/kobzar/works/pictures/1848/09/30/61.html

Спорядження шхун. Тонований папір, сепія (15,9×30,5). [Раїм]. [19.VI-25. VIІ 1848].

[6]

Див. також:
http://litopys.org.ua/shevchenko/shev8017.htm
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http://kobzar.univ.kiev.ua/draws/description/217.html

Спорядження шхун. Тонований папір, сепія (15,6×30,2). [Раїм]. [19.VI-25. VIІ 1848].

[7]

Див. також:
http://litopys.org.ua/shevchenko/shev8018.htm
http://kobzar.univ.kiev.ua/draws/description/218.html

1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/XIlku9Q3KeqS5zsDXBSzqA?feat=embedwebsite

2. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/bkIRcrqa6wSoggfUOxzz-w?feat=embedwebsite

3. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/vnH-57jm8OZjnvcDj435Ug?feat=embedwebsite

4. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev8015.htm

5. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev8016.htm

6. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev8017.htm

7. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev8018.htm

2.10.66 Поезії. Кінець 1848 р. Косарал (2008-10-24 06:00)

кінець вересня — грудень 1848 р., Косарал

{ [1]«Мов за подушне, оступили...» }

{ [2]П. С. }

{ [3]Г. З. }

{ [4]«Якби зострілися ми знову...» }

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev228.htm

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev229.htm

3. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev230.htm

4. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev231.htm
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2.10.67 Оповідання Макшеєва про експедицію морем (2008-10-24 12:00)

* *

30-го июля шкуна «Константин» вышла в море для описи. На шкуне находилось 27 человек, в том
числе 4 офицера; но в маленькой офицерской каюте помещалось 7 человек: начальник описной

экспедиции Алексей Иванович Бутаков, я, Корпуса штурманов прапорщик Ксенофонт Егорович

Поспелов, Корпуса топографов прапорщик Артемий Акимович Акишев, рядовые Шевченко и

Вернер, и фельдшер Истомин. Последний, за неимением больных, во все время экспедиции

заведовал хозяйством на шхуне и записывал показания лота и лока, а во время стоянки на якоре

охотился на берегу. Каюта наша была так тесна, что в ней не было возможности ни стоять, ни
сидеть; поэтому днем все были большею частию на палубе, а я оставался на ней и ночью... При
неудобстве помещения, мы терпели большой недостаток в пище и даже иногда в воде. Понятно,
что, отправляясь в экспедицию не из европейского порта, а из небольшой крепости, только что

возникшей в отдаленной и пустынной стороне, мы не могли запастись ничем и должны были

довольствоваться тою почти совершенно испортившеюся провизией, которая была приготовлена
в Оренбурге задолго до экспедиции, хранилась, вероятно, в сыром месте и потом провезена,
во время сильной жары, более тысячи верст. Черные сухари обратились в зеленые от плесени, в
солонине завелись черви, а масло было так солоно, что с ним невозможно было есть каши; только
горох, конечно, без всякой приправы, не изменял нам, но его давали всего два раза в неделю, по
средам и по пятницам.
Бутаков вывешивал иногда на ванту кусок солонины и, когда пили рынду, закусывал им,
предварительно сняв с него белый слой червей и посыпав перцем тех, которые уже забрались

в поры мяса; но мне кажется, он это делал не ради гастрономической причуды или даже голода,
а единственно для ободрения команды. По крайней мере я не мог следовать его примеру и во

все негороховые дни питался исключительно остатками своей провизии, то есть чаем с сухарями

или лепешками и рисом. Убогая наша трапеза принимала праздничный вид, когда кому-нибудь
удавалось застрелить на берегу птицу-другую или выудить около шхуны несколько маленьких

рыбок вроде сельдей, но это случалось редко и только раздражало наш аппетит. Раз Истомин
убил с десяток бекасов и морскую ворону, или баклана (pelecanus carbo), птицу, считающуюся
несъедобною, и все принялись за нее, с презрением отнесясь к бекасам, слишком уж миниатюрным

для наших тощих желудков. Вода по временам так же была дурна, как и пища...
Белье же мыли постоянно в морской воде и хотя переменяли его часто, до двух раз в день,
но во всю экспедицию не могли избавиться от насекомых. При этой некомфортабельной

обстановке единственными развлечениями нашими в свободное от занятий время служили:
чтение, хватившее только на начало кампании, шахматы, купанье в глубине моря около шхуны,
разумеется, в штиль, а главное — высадки на берег; но последние не всегда были безопасны. Из
гребных судов мы имели только двухвеседьную шлюпку и будару — или длинний челн. Шлюпка,
привезенная в жару из Оренбурга, растрескалась и сильно текла, пробовали заливать ее варом, но
это не помогало, а на бударе нельзя было и подумать пуститься в море, когда оно волновалось,
между тем море изменчиво, и за штилем скоро наступало сильное волнение. Помню я две-три
поездки, когда волны перекидывались уже за борты шлюпки или будары и когда все бледные

как смерть молча гребли или отливали шапками воду; но море нас щадило, мы возвращались

благополучно и при первом случае снова вверялись непостоянной стихии. Да, можно привыкнуть
к опасностям, можно даже полюбить их, когда побуждением к преодолению их является такая

сила, как любопытство увидеть новый, не изведанный еще никем, уголок земли. Каждый из нас

с любовью и энергиею занимался своим делом, ставя на второй план лишения и опасности, с
которыми оно было сопряжено.

А. И. Макшеев, Путешествия по Киргизским степям и Туркестанскому краю, стор. 56 — 58.
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2.10.68 Спогади про похід (2008-10-24 18:00)

* *

Для этого флота в 1848 году был построен на Кос-Арале отдельный небольшой форт, названный
Кос-Аральским фортом, в котором и помещались все воинские чины флота, независимо от

гарнизона, расположенного в Раимском укреплении.
Лейтенант Бутаков получил распоряжение от главного начальника Оренбургского края

отправиться с вверенной ему эскадрой в Аральское море, по открытии весенней навигации

1848 года, как для обозрения оного и берегов, так и [для] промера глубины в море.
Дождавшись этого времени, он выступил с эскадрою в морское плаванье, пробыв там все лето, а
в половине августа возвратился в Кос-Аральский форт, еще не окончивши всего обозрения.

[1]Е. Косарев, Извлечение из дел и памяти, «Киевская старина», 1893, февраль, стор. 247.

* *

Во время похода на Сыр-Дарью и описи Аральского моря я прожил с Шевченко не разлучаясь 4¼
месяца и во все это время видел его постоянно бодрым и веселым. Ко всем неудобствам походной

обстановки он приноравливался легко и вел жизнь совершенно трезвую, хотя наклонность к

водке, сильно развившаяся в нем впоследствии в Новопетровском укреплении, проявлялась и

в это время. Перед отходом шкуны из Раима я купил у единственнаго бывшего там торговца

6 последних бутылок скверной наливки, настоенной на сушеных вишнях, и рассчитывал, что их

хватит на все время плавания по морю и даже до возвращения в Оренбург; но вышло иначе. В

начале нашего плавания, когда я был все время на палубе, Т. Г. попросил у меня позволения

приютиться на моей койке, и с книгою в руках пролежал на ней день или два, а потом, когда я
стал вытаскивать бутылки из-за койки, оказалось, что все они были пусты.

[2]Воспоминания А. И. Макшеева о Т. Г. Шевченко, «Русская старина», 1914, май, стор.
306.

* *

Единственная книга, которую Тарас Григорьевич имел с собою, была славянская библия;
впрочем, он читал ее мало и никогда ничего не писал.

А. И. Макшеев, Путешествия по Киргизским степям и Туркестанскому краю, стор. 31.

* *

[...] Тарас запустив бороду, не голився і з бородою прибув за Арал. Раз ходить він понад

Аралом і стрічає козачого офіцера з уральських козаків; офіцер підійшов до нього і став просити
благословенія, вважаючи його за попа «раскольників». Тарас став змагатися і запевняти, що
він не піп, але офіцер став божитися і заприсягати, що про його благословення ніхто в світі

не знатиме; далі достав з кишені бумажку 25 карб. і тиче Тарасові в руку, просячи прийняти

на молитви. Тарас не взяв грошей і не дав благословенія, одначе ж офіцер не запевнився і не

повірив, що Тарас не піп, засланий урядом за Арал. Така притча довела Тараса до того, що він

1643



швидше зголив свою бороду.

В. Г. Ш[евченко], Споминки про Тараса Григоровича Шевченка, «Правда», 1876, № 2,
стор 65. [Див. [3]повний текст]

1. http://izbornyk.org.ua/rizne/star22.htm

2. http://izbornyk.org.ua/shevchenko/maksh.htm

3. http://litopys.org.ua/shevchenko/spog04.htm

2.10.69 Начерки (2008-10-25 06:00)

[1] [2] [3]

Гористий берег Аральського моря, човни. Начерки. Олівець. [VI 1848 — IX 1849].
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[4]

Гористий берег Аральського моря. Човен з вітрилом. Шхуна. Начерки. Олівець. [VI 1848 —
IX 1849].

[5]

Шхуни та човни. Начерки. Олівець. [VI 1848 — IX 1849].
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[6]

Чоловік на палубі шхуни. Начерки. Олівець. [30.VIІ 1848 — 22.IX 1849].

[7]

Селище серед степу. Кінь. Ескізні начерки. Папір, олівець (14,8 × 23). [VI 1848 — X 1849].
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[8]

На палубі шхуни. Дочка хіоського гончаря. Начерк та ескіз. Олівець. [VI 1848 — IX 1849].

[9]

1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/FAm5iSH2bBaF7g8bctr9WQ?feat=embedwebsite

2. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/bUF2ig2vBCP86iizoAlS2Q?feat=embedwebsite

3. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/SsDRpL77jf25jygpRA9voQ?feat=embedwebsite

4. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev8120.htm

5. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev8121.htm

6. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev8122.htm

7. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev8075.htm

8. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev8139.htm

9. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev8135.htm
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2.10.70 Рисунки краєвидів Азовського моря (2008-10-25 12:00)

[1] [2] [3]

Острів Куг-Арал. Тонований папір, акварель (13,9×22,9). Куг-Арал. [1-2.VIII 1848; IX
1849].

[4]

Під малюнком був рукою автора напис: О. Кугъ-Аралъ. 6.

Див. також:
http://litopys.org.ua/shevchenko/shev8019.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev8019.htm
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http://kobzar.univ.kiev.ua/draws/description/219.html

Південний берег півострова Куланди. Тонований папір, акварель (13,2 × 22,6). Куланди.
[4 — 16.VIII, 10 — 11.IX 1848; 25 — 28.VII 1849].

[5]

Див. також:
http://litopys.org.ua/shevchenko/shev8020.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev8020.htm
http://kobzar.univ.kiev.ua/draws/description/220.html

Західний берег півострова Куланди. Папір, олівець (14,8 × 23). Куланди. 11.IX 1848.

[6]

На півострові Куланди. Тонований папір, олівець (15,7 × 29,4). Куланди. [4 — 16.VIII, 10
— 11.IX 1848; 25 — 28.VII 1849].
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[7]

Острів Куг-Арал. Папір, олівець (15,2 × 23,2). [Куг-Арал]. [1 — 2.VIII 1848; IX 1849].

[8]

Тюбе-Коран. Папір, олівець (15 × 23,2). [Тюбе-Коран]. [3.VIII 1848].
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[9]

Ізеньди-Арал. Тонований папір, олівець (15,9 × 29). Ізеньди-Арал. [4 — 16.VIII, 10 —
11.IX 1848; 25.VII 1849].

[10]

Мис Ізеньди-Арал. Папір, олівець (15,1 × 23,3). Куланди. [4 — 16.VIII, 10 — 11.IX 1848;
25.VII 1849].
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[11]

1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/yKkB9FZggJo0dt8h2owBaw?feat=embedwebsite

2. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/b5wjqf-r2vnOo9iBdlO8gg?feat=embedwebsite

3. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/T_FzHxgKqvAvd_HVy_a1NA?feat=embedwebsite

4. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev8019.htm

5. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev8020.htm

6. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev8164.htm

7. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev8153.htm

8. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev8149.htm

9. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev8150.htm

10. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev8151.htm

11. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev8152.htm

2.10.71 Начерки експедиції (2008-10-25 18:00)

[1] [2]

Могила Мула-Доса-Мал на півострові Куланди. Тонований папір, акварель (13,5 × 22,8). Куланди.
[4 — 16.VIII, 10 — 11.IX 1848; 25 — 28.VII 1849].
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[3]

Шатро експедиції на острові Барса-Кельмес. Папір, акварель (13,3 × 22,9). [7 — 13.VIII] 1848.

[4]

Барса-Кельмес. Папір, олівець (15 × 23,3). Барса-Кельмес. [7 — 13.VIII 1848].
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[5]

Аджи-Бай. Тонований папір, олівець (16 × 29,2). Аджи-Бай. [22.VIII 1848].

[6]

Ургун-Мурун. Тонований папір, олівець (15,8 × 28,9). Ургун-Мурун. [23.VIII 1848].

[7]

1654



Ак-Джулпас. Олівець. [VII, IX 1849].

[8]

1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/xEK9HwGCX7NI2jY2DmaWHg?feat=embedwebsite

2. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/RoMgXU7az9vKhblky3LGqg?feat=embedwebsite

3. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev8021.htm

4. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev8022.htm

5. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev8154.htm

6. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev8155.htm

7. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev8156.htm

8. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev8081.htm

2.10.72 Мис Бай-Губек (2008-10-26 06:00)

[1] [2]

Мис Бай-Губек. Папір, акварель (13,8 × 22,7). [Бай-Губек]. [20.VIII 1848].
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[3]

Крутий берег Аральського моря. Папір, акварель (16 × 28,5). [VIII 1848 — IX 1849].

[4]

Воли. Начерки. Олівець. [V 1848 — X 1849].
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[5]

1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/DK4e5eTZiWhssKe01yKbRQ?feat=embedwebsite

2. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/VFPKI3gMqbiG4zypZ5Mmig?feat=embedwebsite

3. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev8024.htm

4. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev8025.htm

5. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev8137.htm

2.10.73 Острів Ніколая. Акварелі і рисунки (2008-10-26 12:00)

[1] [2] [3]
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Гористий берег острова Ніколая. Папір, акварель (15,6 × 29,1). [12 — 21.IX 1848; 22 —
30.VIII 1849].

[4]

Див. також:
http://litopys.org.ua/shevchenko/shev8026.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev8026.htm
http://kobzar.univ.kiev.ua/draws/description/226.html

Берег острова Ніколая. Папір, акварель (13,8 × 22,9). [12 — 21.IX 1848; 22 — 30.VIII 1849].

[5]

Див. також:
http://litopys.org.ua/shevchenko/shev8027.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev8027.htm
http://kobzar.univ.kiev.ua/draws/description/227.html

Низький берег острова Ніколая. Папір, акварель (15,3 × 28,7). [12 — 21.IX 1848; 22 —
30.VIII 1849].
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[6]

Див. також:
http://litopys.org.ua/shevchenko/shev8028.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev8028.htm
http://kobzar.univ.kiev.ua/draws/description/228.html

Берег острова Ніколая. Папір, акварель (13,5 × 22,6). [12 — 21.IX 1848; 22 — 30.VIII 1849].

[7]

Див. також:
http://litopys.org.ua/shevchenko/shev8029.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev8029.htm
http://kobzar.univ.kiev.ua/draws/description/229.html

Гористий берег острова Ніколая. Тонований папір, олівець (15,7 × 28,9). [О. Ніколая]. [12
— 21.IX 1848; 22 — 30.VIII 1849].
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[8]

Острів Ніколая. Папір, олівець (14 × 22,9). [12 — 21.IX 1848; 22 — 30.VIII 1849].

[9]

Острів Ніколая. Папір, олівець (14,1 × 22,9). [О. Ніколая]. [12 — 21.IX 1848; 22 — 30.VIII
1849].
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[10]

1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/9hHkbA9GZTJwxy32MRGSuA?feat=embedwebsite

2. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/isvg2A5q7nncxh91USfqjQ?feat=embedwebsite

3. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/TJh0lUyS8ED2peOS5eSSZg?feat=embedwebsite

4. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev8026.htm

5. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev8027.htm

6. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev8028.htm

7. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev8029.htm

8. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev8165.htm

9. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev8168.htm

10. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev8170.htm

2.10.74 Поезії. Кінець 1848 р. Косарал (2008-10-26 18:00)

кінець вересня — грудень 1848 р., Косарал

{ [1][Марина] }

{ [2]Пророк }

{ [3][Сичі] }

{ [4]«Меж скалами, неначе злодій...» }

{ [5]«За сонцем хмаронька пливе...» }

{ [6]«І небо невмите, і заспані хвилі...» }

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev232.htm

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev233.htm

3. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev234.htm

4. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev235.htm
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5. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev236.htm

6. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev237.htm

2.10.75 69. М. С. АЛЕКСАНДРІЙСЬКИЙ. 16 серпня 1848. Орська фортеця
(2008-10-27 06:00)

Креп[ость] Орская, 16 августа.

Свидетельствуя мое усердное почтение любезному Тарасу Григорьевичу, препровождаю

присланное из Одессы на имя мое письмо к Вам от неизвестного мне г. Лизогуба.
Каково то поживает пан; лучше ли, удобнее ли Вам здесь, чем в Орской? — Надеюсь, что ответы
будут утвердительные; а о веселостях не спрашиваю — в полной уверенности, что в кругу добрых
походных товарищей их всегда бывает больше, чем в провинциальном местечке, где сплетни и

проявления самого мелочнова эгоизма не дают никому покоя.
Новостей много, очень много: но так как они отнюдь не орские, а политические, и вдобавок

европейские, а не российские только, то излагать их со всеми подробностями я не берусь; скажу
однако ж главную тему их: хочется лучшего!.. Это старая песня, современная и ч[е]л[ове]ку и

человечеству, — только поется на новый лад — с аккомпаниментом 24-х фунтового калибру!
Впрочем, Вы знаете, вероятно, все затеи европейской политики в настоящее время!
Прощайте! Желаю Вам всего доброго.

Ваш покорнейший М. Александрийский.

Коментарі:

Подається за першодруком: Шевченко Т. Г. Повне зібрання творів. — К., 1929. — Т. 3.
Листування. — С. 262, де лист друкується за автографом, знайденим в архіві III відділу, нині не
відомим. Публікація М. М. Новицького.
Дата в першодруці: «Креп[ость] Орская, 16 августа». Рік написання встановлюється за змістом

листа й за датою листа А. І. Лизогуба від 15 липня 1848 р., якого М. С. Александрійський

переслав Шевченкові із оцим супровідним листом.
...от неизвестного мне г. Лизогуба. — [1]Лист від А. І. Лизогуба від 15 липня 1848 р.
...удобнее ли Вам здесь. — Йдеться про перебування Шевченка в Аральській експедиції (з травня
1848 р.).
...все затеи европейской политики в настоящее время! — Мовиться про буржуазно-демократичі
революції, шо розпочалися 1848 р. в Європі: у січні — в Італії, лютому — у Франції, березні — у

Німеччині, Австрії, Угорщині, Чехії, Польщі. Можливо, ці події спричинилися до створення поеми
«Царі» («Старенька сестро Аполлона»), написаної на Косаралі у другій половині 1848 р. [Див.
[2]відозву Головної Руської Ради]

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/325066.html

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/323304.html

2.10.76 Розповідь Клеменсова (2008-10-27 12:00)

* *

Меня удивила, — говорит Н[удатов] 1, — какая-то странная фигура, и не русская, и не калмыцкая, а
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бог знает, никогда мною невиданная. Большая мерлушковая шапка, какого-то особенного покроя
платье— и не бешмет и не поддевка— резко выделяли эту фигуру среди окружавшего ее военного

люда. Господин этот свободно гулял по площади, подходил к офицерам, шутил, заметно было

вообще, что он чувствует себя как дома. Грешный человек, я подумал, не поп ли это какой-
нибудь армянский, а пожалуй и караимской церкви (таких попов я видывал на картинках), и
спросил об этом, не помню, какого-то офицера. Тот захохотал, взял меня под руку и почти

насильно подвел к Шевченко. — Вот прапорщик принял вас за попа, Тарас Григорьевич.
Шевченко засмеялся и сказал: — Хіба по бороді. Я такий же піп, як він паламар! — и тут

же, вытянувшись в струнку, прибавил: — Здравия желаю, ваше благородие! Н. сконфузился;
но офицер объяснил ему, что Тарас Григорьевич действительно рядовой, если же носит бороду,
то это дозволяется ему в силу «поэтической вольности», так как Шевченко «хохлацкий поэт,
сосланный за какое-то политическое преступление». После парада Н. был приглашен на обед

к начальнику укрепления, казачьему полковнику Ефиму Матвееву (отчество его Н. забыл, но,
кажется, Матвеевич), у которого он застал и Тараса Григорьевича. Последний держал себя и

здесь как свой человек, ничуть не стесняясь; он рассказывал что-то очень веселое супруге местного
священника, сидевшей в обществе двух или трех молодых офицеров. Г-н Н. сидел довольно далеко
от Тараса Григорьевича и за обедом, в разговоре с Матвеевым, интересовавшимся оренбургскими,
а стало быть и всероссийскими новостями (Раим сносился со всем миром только через Оренбург),
упустил поэта из виду, но в конце обеда, когда все гости были уже в достаточном градусе подпития,
Шевченко обратил на себя общее внимание. Н. услышал громкий хохот на том конце стола, где
сидел Тарас Григорьевич. — Что у вас там? Опять чудит Тарас? — спросил Матвеев, сидевший
рядом с Н. — Де вже там чудасії! — отозвался изрядно подгулявший Шевченко. — Я похвалив

хорошого чоловіка, а вони регочуться! — Ану, ну, расскажи, кого похвалил? — Та нашого ротного.
Этот ротный командир был Богомолов. По просьбе Матвеева Тарас Григорьевич повторил свою

похвалу в следующем виде: — Послав наш добрий полковник, нехай йому легенько їкається,
команду мостить гати на тій проклятущій кому Дар’ї, а кому мачухи. Собрав наш ротний Богомол

команду, назначив старшого і каже «ідіть к чортовій матері». Я тієї матері ніколи не бачив, ну і
примазався до команди. Ми і пішли. Прийшли до місця, треба очерет рубать, — аж сокир чортма!
До діла прийшли. От старший і каже, — а ну те лишень, хто за сокирами збіга? Я й кажу: «я піду».
Побіг, засапався, прийшов до нашого Богомола: «дайте, кажу, три сокири». — Чего? — пита. —
Сокири! — Какой сокиры? Тут уже я бачу, що він не у своїх— тяпнув уже добре горілки, та й кажу:
— Ваша благородия, унтер-офицер прислали спросить три топора! От він почухав своє черево,
дочовпався до діла і пита: — Что ж, Тарас Григорьевич, надо писать требование? — А пишіть! —
А у меня ж руки трясутся! —Ну, і в мене, кажу, трясуться. Узяв мій Богомол перо і почав мазикать.
Писав, писав, а далі кинув перо— «чорт бы его забрав!» і бумагу розідрав. Узяв новий лист: писав,
писав — «чорт бы его забрав!» і бумагу розідрав. Узяв третій лист: писав, писав — «чорт бы его

забрав!» і бумагу розідрав. А я стою та й думаю: «От розумна голова! Все пише та рве!» А

далі взяв четвертий лист і надряпав: «отпустить три топора. Богомолов». — Вот, каже, голову
поломав! Общий хохот встретил этот рассказ, и сам присутствовавший тут Богомолов хохотал

чуть ли не больше всех [...] Денежные средства Тараса Григорьевича были крайне скудны: не
получая помощи решительно ниоткуда, он крайне нуждался в деньгах. Единственным заработком

его были портреты с сотоварищей, от которых он получал обыкновенно по червонцу за снимок.
Так как офицеров в укреплении было не более десяти, притом же не все были люди со средствами,
то едва ли его бюджет превышал 10 — 15 червонцев в год. Положим, что большею частью он

обедал у кого-либо из офицеров, но это было не всегда; находясь в дурном расположении духа,
он наотрез отказывался идти к кому бы то ни было, и тогда, конечно, должен был обращаться

к солдатскому пайку [...] Охоты Тарас Григорьевич не любил и никогда не ходил с ружьем, но
г. Н. припоминает один случай, когда Шевченко принимал деятельное участие в охоте на тигра.
Вообще, за все пребывание г. Н. в Раиме там был убит только один тигр при деятельном к тому

же участии Тараса Григорьевича [...] А охота Тараса Григорьевича происходила при следующих

условиях. Как-то раз четверо казаков-охотников ухлопали огромнейшего кабана. Тушу кое-как,
соединенными усилиями, вытащили из камышей и бросили на берегу, предполагая на следующее
утро прислать за ней телегу, но к утру половина двадцатипудового кабана оказалась съеденною.
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На собранном по этому поводу совете кто-то предложил оставить тушу на месте, но прямо к

ней насторожить несколько ружей. Предложение было принято; на особых подставках укрепили
ружья, от кабана к куркам провели бичевы, в чем Тарас Григорьевич принимал весьма деятельное

участие. На следующее утро нашли ружья разряженными, тушу целою, а вокруг ничего, кроме луж
крови, направлявшихся к песчаным буграм вглубь степи. Дело ясно, что кого-то сильно ранили.
Но обаяние недавно перед тем происходившей только что описанной киргизской охоты было еще

настолько сильно, что только к вечеру компания смельчаков решилась пройти по следам крови.
Тигра нашли мертвым в расстоянии около версты от места засады, в нем оказалось шесть пуль.
Какова живучесть! Шкура этого царя камышей, не считая хвоста, имела около 4 аршин в длину!
[ 285 см] Итак, стол у Тараса Григорьевича был если не всегда поварской, то всегда обильный, но в
деньгах он вечно нуждался и часто сам предлагал офицерам «снять фигуру» в том или другом виде.
У Н. было несколько написанных тушью портретов, сохранился же, к сожалению, только один,
представляющий прапорщика по пояс. По поводу одного из таких предложений г. Н. припомнил
интересный разговор с Тарасом Григорьевичем, который мы считаем не лишним привести здесь.
Пользуясь в Раиме большой свободой, Шевченко часто разъезжал с офицерами погостить в

соседних стоянках мирных киргизов и калмыков. В одну из таких поездок к бию (калмыцкий
князь) Тарас Григорьевич, лежа на разостланном у биевой палатки ковре, за кирпичным чаем,
предложил Н. снять с него портрет в настоящей позе и обстановке. Н. был в не совсем хорошем

настроении духа и склонен был морализировать. — Бросьте, Тарас Григорьевич, сказал он; ведь
если бы из того червонца, что вы от меня получите, вышел толк, тогда бы стоило, а то ведь опять
на ром уйдет. Шевченко опустил голову и махнул рукой. — Ех, друже мій! — через минуту ответил

он. — Вы вот тоже, как и я, за вину сюда сосланы; да вы знаете, что скоро и конец этому, что за
вас и маменька, и отец хлопочут, и вы опять будете вольной птицей, а я? Я не только не знаю,
когда и куда, а не знаю даже, выйду ли из этой каторги! Портрет все-таки был написан, но взять
за него обычный червонец Тарас Григорьевич наотрез отказался. Весь этот день он был очень

скучен, уныл и, оставшись ночевать в юламейке Н., целую ночь рассказывал ему о своей прошлой

жизни, о былых надеждах, о горьком настоящем и неизвестном, безотрадном, по виду, будущем.
К сожалению, из этой ночи и этих рассказов в памяти г. Н. не осталось ровно ничего. Кроме

портретов, Шевченко делал иногда снимки более или менее живописных местностей и легкие

жанры, а один раз изобразил большую карикатуру на местное общество. Женского элемента, как
мы уже сообщали, в укреплении было немного. Весь он состоял, если не считать уже упомянутой
нами попадьи, из одного только семейства провиантского чиновника Цыбисова, да еще жены

Дамиса. При таком крайнем недостатке женщин весьма понятно, что довольно недурненькая

девятнадцатилетняя брюнетка, дочь Цыбисова, завладела всеми сердцами укрепления. В нее был

влюблен весь Раим поголовно, и девушке нельзя было выйти на улицу без того, чтобы ее сейчас

же не окружил целый рой воздыхателей. Эта любовная горячка сказывалась особенно сильно в

первых числах каждого месяца, когда головы офицеров еще не успевали прийти в норму после

непрерывных ночных возлияний. Бедная девушка в эти дни выслушивала по десятку полупьяных

предложений, и кавалеры просто ломились в дом Цыбисова. Конечно, это не могло быть

приятно отцу, и он частенько устраивал женихам приемы, несколько напоминающие Одиссею
2. Вот на это-то «горение пьяных сердец» Тарас Григорьевич вздумал нарисовать карикатуру. Он
изобразил всех ухаживателей направляющимися к дому Цыбисова длинной вереницей прямо из

палатки маркитанта. Тут среди других офицеров Н. припоминает фигуры поручика Эйсмонта, Н.,
докторов Лаврова и Килькевича (с этими четырьмя лицами, жившими в дружеских между собою

отношениях, Тарас Григорьевич был наиболее близок и чаще всего бывал у них). Виновница
демонстрации — дочь Цыбисова — сидела в объятиях матери у входа в юламейку, а над нею

возвышалась негодующая фигура отца с поднятою лопатою в руках. Эта большая, около полутора
аршина в длину карикатура, к сожалению, не могла сохраниться в назидание потомству, потому
что Тарас Григорьевич набросал ее не на бумаге, а просто на чистой доске обыкновенного

некрашенного липового стола в юламейке того же Н. И Н. помнит, как понемногу стиралась

и тускнела эта карикатура под влиянием разливаемой по ней водки, чаю и т. д. Вот в какой

обстановке прожил наш поэт лучшую пору своей жизни, ту, в которую наиболее проявляется сила

и способность человека [...] Он часто читал нам стихи, — говорит Н., — и я как теперь слышу
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его мягкий, певучий, ласкающий голос. Помню, как однажды ранней весной вышли мы с ним на

солнечный припек и расположились на земляных скамейках у восточной стены солдатских казарм.
Мы сидели молча, Шевченко долго смотрел на далеко блестевшие белые пески голой степи и тут

начал мне читать на память какие-то отрывки на своем гармоническом наречии. Я не помню

их содержание, но у меня осталось в памяти одно слово, как будто заглавие поэмы «Наймычка».
Д. Клеменсов 3, Кое-что из жизни Т. Г. Шевченка в Раиме, газ. «Южный край», 1890, № 3435.
[Див. [1]переклад] 1 Нудатов Ераст Васильович (народився в 1829 р.) — прапорщик, вихованець
оренбурзького Неплюєвського корпусу. В 1848 р. обвинувачувався у справі втечі групи арештантів
з Оренбурга і був засланий в Раїм, де зустрічався з Шевченком у 1848 — 1849 рр. Після відбуття
заслання пішов у відставку, став земським діячем і в цей час записав свої спогади про Шевченка. 2

Древньогрецький міфічний герой Одісей, оспіваний у творі Гомера «Одісея», повернувшись після
багатьох воєн та довгих блукань додому і заставши сотню женихів, які сваталися до його дружини
Пенелопи, жорстоко розправився з ними. 3Клемансов-Монтвид Дмитро Григорович — літератор,
друкував оповідання і повісті у 80-х роках, житель м. Пензи.

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/spog47.htm

2.10.77 Спогад Ф. Лазаревського (2008-10-27 18:00)

* *

Во все это время ни я, ни кто другой из близких ему лиц не получали от него ни строчки.
Неизменный друг поэта княжна Репнина, встревоженная долгим его молчанием, в начале

сентября 1848 года обратилась ко мне с следующим письмом:
«Милостивый государь Ф. М-ч.
Более года, как я совершенно без известий о Т. Григ. Шевченке, который находится под вашим

начальством, (?) именем всего вам дорогого прошу вас уведомить меня, где находится Ш-ко и

что с ним? Вы меня очень обяжете. Готовая к услугам В. Репнина».
На это письмо я предоставил ответить самому Тарасу по возвращении его в Оренбург.

Из воспоминаний Ф. М. Лазаревского о Шевченке, «Киевская старина», 1899, февраль, стор.
156 — 157. [Див. [1]переклад]

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/spog42.htm

2.10.78 Поезії. Кінець 1848 р. Косарал (2008-10-28 06:00)

кінець вересня — грудень 1848 р., Косарал

{ [1]«Думи мої, думи мої...» }

{ [2]«І виріс я на чужині...» }

{ [3]«Не для людей, тієї слави...» }

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev238.htm

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev239.htm

3. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev240.htm
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2.10.79 Із записок О. І. Кошелева (2008-10-28 12:00)

В феврале 1848 года произошла во Франции революция, которая отозвалась у нас самым тяжким

образом: всякие предполагавшиеся преобразования были отложены и всякие стеснения мысли,
слова и дела были умножены и усилены. [...]
С 1848 года до начала Крымской войны прошло время для нас столь же однообразно, сколько
и тягостно. Администрация становилась все подозрительнее, придирчивее и произвольнее.
Тогдашний московский генерал-губернатор, граф Закревский, стяжал себе в этом отношении славу

неувядаемую. Он позволял себе вообще действия самые произвольные; но мы, так называемые

славянофилы, были предметами особенной его заботливости. Он нас не мог терпеть, называя
то «славянофилами», то «красными», то даже «коммунистами». Как в это время всего чаще и

всего больше собирались у нас, то генерал-губернатор подверг нашу приемную дверь особому

надзору, и каждодневно подавали ему записку о лицах, нас посещавших. Смущало и приводило

в недоумение гр. Закревского только то, что весьма часто посещал меня кн. Сергей Иванович

Гагарин, член Государственного совета, старик, которого уже никак нельзя было заподозрить в

революционных замыслах. Это, вероятно, и удерживало гр. Закревского от разных произвольных
действий, которые бы он себе позволил против меня. Эти пять лет (1848 — 1853) напомнили

нам первые годы царствования Николая I и были даже тяжче, ибо они были продолжительнее и

томительнее. Одно утешение находили мы в дружеских беседах небольшого нашего кружка. Они
нас оживляли и давали пищу нашему уму и нашей жизни вообще.
Здесь считаю уместным поговорить обстоятельно о нашем кружке. Он составился не искусственно
— не с предварительно определенною какою-либо целью, а естественно, сам собою, без всяких
предвзятых мыслей и видов. Люди, одушевленные одинакими чувствами к науке и к своей

стране, движимые потребностью не попугаями повторять, что говорится там — где-то на Западе,
а мыслить и жить самобытно, и связанные взаимною дружбою и пребыванием в одном и том же

городе — в древней столице — в сердце России, — эти люди видались ежедневно, обсуживали
сообща возникавшие вопросы, делили друг с другом и общественные радости (которых было

очень мало), и общественное горе (которого было в избытке), и таким образом незаметно

даже для самих участников составился кружок единодушный и единомысленный. Он составился

так незаметно, что нельзя даже приблизительно определить года его нарождения. Он имел

влияние сперва слабое, а потом все более и более действенное не только в литературе, но и

в общественной, даже политической жизни России; а потому некоторые сведения о людях, его
составлявших, и вообще о направлении этого кружка будут, думаю, не лишними, и тем более

что эти люди, как отдельно, так и в совокупности, подвергались разным упрекам, насмешкам,
клеветам и обвинениям, которых они нимало не заслуживали и которые главнейше исходили из

того, что вообще мало знали эти личности, не понимали или не хотели понять их убеждений и

даже нередко умышленно представляли последние в извращенном виде.
Этот кружок, как и многие другие ему подобные, исчез бы бесследно с лица земли, если бы в

числе его участников не было одного человека замечательного по своему уму и характеру, по своим
разнородным способностям и знаниям, и в особенности по своей самобытности и устойчивости,
т. е. если бы не было Алексея Степановича Хомякова. Он не был специалистом ни по какой

части; но все его интересовало; всем он занимался; все было ему более или менее известно и

встречало в нем искреннее сочувствие. [...]
Весьма замечательно было в Хомякове свойство проникать в сокровенный смысл явлений,
схватывать их взаимную связь и их отношения к целому, — к тому единому, которое проявляется
в истории человечества;.и при этом чрезвычайная последовательность и устойчивость в главных

основных убеждениях. Не Хомяковым ли указано нашей интеллигенции действие православия

на развитие русского народа и на великую будущность, православием ему подготовленную?
Не Хомяковым ли впервые глубоко прочувствована и ясно сознана связь наша с остальным

славянством? Не им ли угаданы в русской истории, в русском человеке и в особенности в

нашем крестьянине те задатки или залоги самобытности, которых прежде никто в них не видал,
даже не подозревал и которые, однако, должны возвратить нашу отчасти слишком высоко и

отчасти слишком униженно о себе мыслящую интеллигенцию на настоящую родную почву? [...]
Безусловная преданность православию, конечно, не такому, каким оно с примесью византийства
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и католичества являлось у нас в лице и устах некоторых наших иерархов, но православию св.
отцов нашей церкви, основанному на вере с полною свободою разума, любовь к народу русскому,
высокое о нем мнение и убеждение в том, что изучение его истории и настоящего быта одно

может вести нас к самобытности в мышлении и жизни, — составляли главные и отличительные

основы и свойства образа мыслей Хомякова. [...]
Знаю, что заслуги и достоинства Хомякова еще далеко не оценены, как следует, что его

богословские сочинения, приведшие в трепет и ожесточение иезуитов, заставившие призадуматься
некоторых англичан и протестантов и возвратившие к православию многих колебавшихся

и блуждавших сынов нашей церкви, в России еще запрещены и проводятся только в виде

контрабанды; и что его творения вообще, по большей части, покоятся на полках в библиотеках

и книжных лавках. Думаю, однако, что недалеко то время, когда, наконец, великая польза

деятельности Хомякова будет обще-сознана; и тогда нашему кружку будет поставлено в заслугу,
что он содействовал к развитию мыслей Хомякова и что пшеничное зерно пало не на бесплодную

землю.
Вторым деятелем в нашем кружке был Иван Васильевич Киреевский. Он был очень умен и

даровит; но самобытности и самостоятельности было в нем мало, и он легко увлекался то в

ту, то в другую сторону. Он перебывал локкистом, спинозистом, кантистом, шеллингистом, даже
гегельянцем; он доходил в своем неверии даже до отрицания необходимости существования бога,
а впоследствии он сделался не только православным, но даже приверженцем «Добротолюбия».
[...]
Другими собеседниками нашими были М. П. Погодин, С. П. Шевырев, П. В. Киреевский и

некоторые другие лица. Первые двое никогда вполне не разделяли мнений Хомякова, находивши,
особенно в первые годы, что по духовным дедам он слишком протестантствовал и что русскую

историю он переделывал по-своему, находил в ней то, чего там не было, и влагал в нее

свои измышления. Впрочем, впоследствии времени произошло некоторое сближение в мнениях

Погодина и Шевырева с убеждениями так называемых славянофилов. П. В. Киреевский весь

был предан изучению русского коренного быта, с любовью и жаром собирал русские народные

песни, не щадил на это ни трудов, ни издержек и принимал деятельное участие в прениях только

тогда, когда они касались любимых его предметов.
Впоследствии вступили в наш кружок две замечательные личности — Константин Сергеевич

Аксаков и Юрий Федорович Самарин. [...] Не могу здесь не упомянуть об Иване Сергеевиче

Аксакове, тогда только вышедшем в отставку, поселившемся в Москве и начинавшем с нами все

более и более сближаться. Тогда он был чистым и ярым западником, и брат его Константин

постоянно жаловался на его западничество. [...]
Сообщая сведения об этом кружке, нельзя не упомянуть о людях, более или менее принимавших
участие в наших беседах, хотя они вовсе не разделяли наших общих убеждений. Такими были —
Чаадаев, Грановский, Герцен, Н. Ф. Павлов и некоторые другие умные и замечательные люди.
[...]
Нас всех и в особенности Хомякова и К. Аксакова прозвали «славянофилами»; но это прозвище
вовсе не выражает сущности нашего направления. Правда, мы всегда были расположены к

славянам, старались быть с ними в сношениях, изучали их историю и нынешнее их положение,
помогали им, чем могли, но это вовсе не составляло главного, существенного отличия

нашего кружка от противоположного кружка западников. [...] Мы признавали первою, самою
существенною нашею задачею — изучение самих себя в истории и в настоящем быте; и как мы

находили себя и окружающих нас цивилизованных людей утратившими много свойств русского

человека, то мы считали долгом изучать его преимущественно в допетровской его истории и

в крестьянском быте. Мы вовсе не желали воскресить древнюю Русь, не ставили на пьедестал

крестьянина, не поклонялись ему и отнюдь не имели в виду себя и других в него преобразовать.
Все это — клеветы, ни на чем не основанные. Но в этом первобытном русском человеке мы

искали, что именно свойственно русскому человеку, в чем он нуждается и что следует в нем

развивать. Вот почему мы так дорожили собиранием народных песен и сказок, узнаванием

народных обычаев, поверий, пословиц и пр. [...] А называть нас следовало не славянофилами, а
в противоположность западникам, скорее, туземниками или самобытниками; но и эти клички
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не полно бы нас характеризовали. Мы себе никаких имен не давали, никаких характеристик

не присваивали, а стремились быть только не обезьянами, не попугаями, а людьми, и притом

людьми русскими.

Русское общество 40-50-х годов XIX в. Часть I. Записки А. И. Кошелева. — М.: Изд-во МГУ,
1991. — Глава VIII (1849 — 1850). — С. 83-92.

2.10.80 Із листа Верещинського до Головацького. 24 вересня 1848 р. (2008-10-28 18:00)

1848 р., вересня 24. Коломия. — З ЛИСТА М. ВЕРЕЩИНСЬКОГО ДО Я. ГОЛОВАЦЬКОГО

ІЗ ЗАКЛИКОМ ВИСТУПИТИ НА З’ЇЗДІ ДІЯЧІВ НАУКИ, ОСВІТИ І КУЛЬТУРИ В ЗАХИСТ

НАРОДНОЇ МОВИ ЯК ОСНОВИ ПИСЬМЕНСТВА

Пречесний господине!
Бог видів, як-єсте в цвіті літ Ваших вже о просвіщенію народа руського гадали, журилися, збирали,
вишукували, записували, з Пешту через гори книжки додому несли, Угорщину і Галіцію переходили,
камінь угольний до піднесення побратимців закладали, «Русалку Дністрову», «Приповідки»,
«Вінки» в світ висилали, народу древність і званіє його припоминали, засівали, трудилися — бог

то видів, і поблагословив, добре насіння зійшло, і небесний господь дав Вам тепер видіти плоди

праць і надій своїх, і тішитися ними. Так єсть, тіштеся тою весною народа руського. Ви бо до її

пришествія ся причинили, Ви ю безден времен викликали, то Ваша хвала, Ваша заслуга, і наша
всіх тепер радість. Руслан безсмертний наш поділяє з нами в вишнім житті. Я знаю, же Ви ми

на то скажете: «Аз насадих, Аполлос напої, бог же возрасти». І я то потверждаю, же від бога

возраст, но садити і поливати то так же єсть праця і заслуга, і тими тішити ся єсть дозволено.
Дякую богу, же нам дав дожити упадку панщини і неволі, тішитися вільністю і ліпшими часами.
Вам зась прошлість для того на пам’ять приводжу, аби-сьте ся нею покріпили і додальших трудів

заохотили. Ви тепер в силі мужа, працюйте щасливі щасливо, готуйте літо господнє приятне.
Будьте русинам вісником світла, правди і божої сили. Ідіть до Львова, і совокупіть сили руські

до одного цілю, совершіть діло просвіщенія и свободи. Понеже на собранію учених наших в

Львові голос Ваш єсть важний і без сомніння буде слуханий, удаюся прото до Вас в річі язика

і правопису руського, і заклинаю во ім’я розуму чоловічеського, аби не творено нового, ученого
язика, аби народний язик зістав ненарушений і був підставою нашого письменства. Для народа

нашого шукаємо світла і гаразду, най же буде язик його органом, котрим до нього говорити,
йому одвічні правди уділяти маєм. Німці сотворили учений язик, штучну орфографію, і для того
він стався скарбом університетів і аристократії, народ бідний не розумів [йо]го і зостав темним.
Пізнали свій блуд, і вертають назад до органу народного і починають той обробляти, і хотяй
вже Вавілон книг напечатали, то однако ж зійшовся собор учених, котрих наміренням єсть «eine
einfache, natürliche, vernünftgmässe Orthographie zu begründen». [* Створити простий, природній,
розумний правопис (нім.)] Ми вже вступили на злу дорогу, ми аккомодуємося вже до церковного,
вже до польського, вже до російського язика, і другим слов’янам не велику прислугу робимо, а
собі шкодимо. Тото «ö» (ляхöв), «одказує» (місто «відказує»), «ходил» (місто «ходив») серце мені
роздирає. Почитаю високо Кирила нашого і його «Азбуку», узнаю її заслуги, але тим однако ж не

грішу, же «ъ» викидаю навіки і пишу, як мовлю. Любителі древності, котрі для почтенія заслуг

високих мужів не важуться відступити від правил, ними уставлених, суть ідолослужителі, більше
бо людей, ніж бога, котрий єсть найвищим розумом, поважають. Наша словесність єсть народна,
не даваймо прото історичному праву приступу до неї, будьмо чистими демократами, то єсть за

розумом, за натурою і за правдою ідім, і стережімся всякої виквінтності, котра єсть доказом злого

смаку і знаком нерозуму... Зостаю з істинним почтенієм

Ваш унижений слуга [М.] Верещинський
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Коломия, 24 вересня [1]848 [р.]

[Помітка]: Ваш лист вчора отримав-єм.

Кореспонденція Якова Головацького в літах 1835 — 49. — С. 295-296.

За вид.: «Русалка Дністрова».: Документи і матеріали / АН УРСР. Ін-т сусп. наук та ін.; Упоряд.
Ф. І. Стеблій та ін.; Ф. І. Стеблій (відп. ред.) та ін. — К.: Наук. думка, 1989. — С. 268-269.

2.10.81 З промови М. Устияновича. 31 жовтня 1848 р. (2008-10-29 06:00)

1848 р., жовтня 31 (19). Львів. — З ПРОМОВИМ. УСТИЯНОВИЧА НА З’ЇЗДІ ДІЯЧІВ ОСВІТИ,
НАУКИ І КУЛЬТУРИ У ЛЬВОВІ ПРО БАГАТСТВО УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ, ВИРАЖЕНЕ

В ТВОРАХ І. КОТЛЯРЕВСЬКОГО, Г. КВІТКИ-ОСНОВ’ЯНЕНКА, Т. ШЕВЧЕНКА, М.
ШАШКЕВИЧА ТА В НАРОДНИХ ПІСНЯХ

Родимці! на широкій картині святої Слов’янщини лежит земля красная, богатая, текущая медом
і молоком, земля, на которій віками не забракло ні хліба ні соли! Над Вислоком і Доном суть єї

границі, а Бескид і море єї сторожами. Вколо неї облягли золотим вінцем красниї єї посестриці, як
состави тіла средоточне серце. Тим осередком величественного дерева, тим серцем Слов’янщини
єсть руская земля, а на ней мешкає нарід, славний колись богацтвом і силою, но стораз славнійший
судьбами своїми. Бувальщина єго записана кервою і слезами, а серце роздертеє кривдами і

всякою злобою. Братняя вражда, чорниї хмари горд азіятских, томительство віри, довольство
і властолюбіє втисли в чувственную грудь єго тяженькоє горе смутку і розпуки, а на уста студеную
печать смерти. Гляньмо на того сина рускої землі.
Ото стоїт він похилен яко самотная билинка на широкім поли, вержен ненавистними судьбами

серед темної пітьми ночи на ігровище всяких бур і довольства, без зірнички ясної, щоби го в упадку
підперла; на чолі єго видно глибокую печать довгої чорної неволі, в очох стремится студений лед
недовірія і підозрілости, на лици нужда і укори; а слибись в душу глянув, знайшов бись там безодню

невіжества найсвятійших прав природи, найдорожших правд Божества. Позбавлен свідущества

чоловіческої чести, позбавлен, же так скажу, самостоянної волі, темний як ніч осінная, тяжкими
стопами тягне він житя своє, гадав бись що приріс землею і ставляє собою образ животящого

трупа і тип цілого народа долі.
О немаш народа в Слов’янщині, которий би з так високого щебля богацтва і слави, як колись

Русь сіяла, так низко грянув в недолю, так глибоко запав в безіствіє! Відлучен від всего, що духа
оживити, достоїнство чоловіческоє двигнути, серце розвеселити, надію піднести возможе, загирив
в собі огень божества і стався німим служебником сліпоти ума і довольним, орудєм самолюбія

сильнійших.
А дно єстества єго так красноє; а душа єго так чесними питомстви обдарована! О придивімся

ще і душі тій, гляньмо і на дно єстества єго, а знайдем там не єдноє золотоє зерно, котороє лиш
тілько вправної требує руки, аби розсвітати ясним клейнотом заранної зріздки.
Правий серцем і усти, доволен своїми, незнужден в праці, скорий в милости, повольний

в мести, мужественний в борбі, мирний в покою, твердий в додержанію повзятого заміру,
вірний в дохованю отеческих преданій, вірний церкві, незломлен свому владітелю, становит він

найчеснійший тип достойного Слов’янщини сина і образ тихого, безмятежного, боголюбивого
обивателя краю.
Родимці! В краснім животнім світлі душі величаєся каждая отросль славяньского велита; а серце
єго, Русь красавая, той син недолі, маєж во віки гробовим сумовати сумом, во віки носити сором
сліпоти на чолі, остатись потиром чужого довольства і нікогда не спізнати власної чести, власних

1669



народних прав і небесного Божества в своєй груди?
Родимці! Європа подала світу новую бувальщини карту, а на ній золотими буквами стоїть

виписано: воскресеніє! Кождий нарід потряс підвалинами єстества свого, зачав новую жизнь, жизнь
свободи і долі; а ми ж на тоє переболіли найтяжчую в Європі неволю, аби і надаль віддихати

тяжким віддихом скону, мов під тягарем могили? Величавая Віндобона 1 виборола і для нас

золотоє право письма і слова, а краснодушії побратимці нашої землі давно розв’язали на руках

дзвенящії окови підданства; а ми ж би-сьмо мали зрікатися найдорожчої чоловічества перли,
могли би-сьмо обоятно призиратися оковам душі? Бог присудив галичій Русі, тій маленькій частині
великого нашого народу, скорше щасливую судьбу і розсвітив над нею зорю нового щастя, незнаних
життя свобод. А ми ж би не мали старатися о розсвіт душі нашого народу, аби спізнав, порозумів,
полюбив тоє щастя, розбудив честь в своїй груді і став-ся до того золотого дару достойним?
Родимці! Свобода єсть то красная і умная відданиця, которая собі не полюбить сліпого жениха, а
безсильному не подасть руки. Тільки з розвоєм духа розвивається земная і небесная щасливість

чоловіка, а блага краю множаться тільки благами душі; а котрому ж чесному синові землі, якому
правому обивателю не лежить на серці братнє щастя і благость краю?! Родимці! Аж занадто

знаєте ви нужденний стан руського народу, занадто в’яже вас до нього любов, гарантована довгими
віками чорної недолі, і занадто вгризла нам ся тая неволя в серце, аби-сьмо не могли достойно

розпізнати красних лучей свободи сонця; занадто довго розложила була тоска мешкання в нашій
груді, аби-сьмо не оцінили верем’я доби; нащо ж довгим розговором марнувати час так дорогий?
Руськоє серце чувствує за все правоє, а чесний син Слави знає своє діло! За діло ж, братця, за діло!
А тим ділом єсть: розсвіт на галичій землі, розсвіт на тім темнім участку Русі! Воскресеніє народної
жизні! Воскресеніє животного ядра з-під гробової могили!.. Найдорожчим маєтком народу єсть

язик його, він єсть душею, він єсть ядром його жизні. Ткнешся бесіди, тикаєшся єго жизні, хватаєш
му за серце і сповняєш убійство не одного чоловіка, але мільйонів... Родимці! Єсть в ріднім слові

урок великий, неописаний, которому не знайдеш імене і в которім, як в найдрібнійшій частині

лучі сонця, всі світа находятся барви. На голос того слова воздрожат всі состави скитальця на

чужині, розвяжут в єго голоднім серцю цілий пасемник минувших дній щастя. Єсть в народі пісня,
що мати дітині над колискою співає, проста і непоказьна, а звук єї товаришит нам солодкими

наповидами до гробу і милійшая над всякиї согласи чудесних напівів. Тим словом нам промавляти

треба, таковими піснями нам співати належит, аж нам розсвіт народної душі, аж нам жизнь Руси

лежит насерцю!... Слов’янщина аж занадто велика, аби помістити в ширінях своїх голос жизни 15
міліонів народа. Залишивши бесіду нашу, учинимо святокрадство найсвятіших прав чоловічества,
обдирство народного престолу Русі, а може, а може, і цілої Слов’янщини. Хто ж бо в Слов’янщині
не знає тої мови святої Русі, тої бесіди серця, того наповидного ласкання, котрим мати першеє

дитя своєї милості любує, тої красавої пісеньки, якую ластівка під стріхою щебече, хто не знає барви
цвіту і воні тої літорослі золотобережної України?! На слов’янськім виросла вона серці і всякими

цвітами приоздобила ю красавая мати. Всякії чувства душі і ума появи приодіває вона золотими

точками. Аж хочем налюбуватися її принадами милості, підім до Основ’яненкової «Марусі», аж
желаєм надивитися ненаглядним її барв красотам, вержмо око на його всхід сонця; аж хочем

узброїтися в кріпость, послухаймо громкого Шевченка, ах розвеселитися і попустувати — візьмім

Котляревського; аж напослідок статочного образу хочем, прочитаймо єден тілько короткий уступ
з «Перекінчика» під назвою «Бандурист», через незабвенного нашого Шашкевича написаний; а
єсли би-сьмо не пожалували потрудитися до пісней народу, до тої комори природних народних

гадок, знайшли би-сьмо не одну звіздку, котра би славу найкращому письменникові кождого народу
принесла. О тій красі бесіди руської добре знають слов’яни, з того-то джерела черпали наші

побратимці поляки для свого язика овую обильність, которою днесь так велично їх мова ся красує.
Руськими то цвітами покрили вони давню наготу красноріччя свого 2... У Львові, дня 19 жовтня

1848 [р.] * ст[арого] ч[ислення] Исторический очерк Галицко-руской матицы. — С. 4 — 6, 8 — 9. *
У публікації помилково «1849». За вид.: «Русалка Дністрова».: Документи і матеріали / АН УРСР.
Ін-т сусп. наук та ін.; Упоряд. Ф. І. Стеблій та ін.; Ф. І. Стеблій (відп. ред.) та ін. — К.: Наук.
думка, 1989. — С.269-271. Доповнено за статтею М. Возняка. [Див. [1]повний адаптований текст.]
Примітки 1. Йдеться про виступи народних мас Відня у березні й травні 1848 р., які привели до

падіння реакційного уряду К. Меттерніха і завоювання ряду буржуазно-демократичих свобод на
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початку революції 1848 р. 2. М. Устиянович мав на увазі становлення нової польської літератури
і роль у ньому письменників «української школи», які писали твори на українські теми і широко

використовували український фольклор.

1. http://litopys.org.ua/zahpysm/zah19.htm

2.10.82 Поезії. Кінець 1848 р. Косарал (2008-10-29 12:00)

кінець вересня — грудень 1848 р., Косарал

{ [1]«Коло гаю, в чистім полі...» }

{ [2]«Якби мені черевики...» }

{ [3]«І багата я...» }

{ [4]«Полюбилася я...» }

{ [5]«Породила мене мати...» }

{ [6]«Ой я свого чоловіка...» }

{ [7]«Ой виострю товариша...» }

{ [8]«По улиці вітер віє...» }

{ [9]«Ой сяду я під хатою...» }

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev241.htm

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev242.htm

3. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev243.htm

4. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev244.htm

5. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev245.htm

6. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev246.htm

7. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev247.htm

8. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev248.htm

9. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev249.htm

2.10.83 Начерки (2008-10-29 18:00)

[1] [2]
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Топограф на березі Аральського моря. Начерк. Папір, олівець (14,9 × 23,2). [12 — 21.IX
1848; 22 — 30.VIII 1849].

[3]

http://litopys.org.ua/shevchenko/shev8172.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev8172.htm

Шхуни. Топографічні роботи на березі Кос-Аралу. Начерки. Тонований папір, олівець (12
× 20,8). [Кос-Арал]. [6.Х 1848 — 6.V 1849].

[4]

http://litopys.org.ua/shevchenko/shev8173.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev8173.htm

Шхуни біля укріплення Кос-Арал. Тонований папір, олівець (15,8 × 29,4). [22.IX — 5.Х
1849].
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[5]

http://litopys.org.ua/shevchenko/shev8174.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev8174.htm

Маяк на Кос-Аралі. Тонований папір, олівець (15,8 × 23,3). [Кос-Арал]. [6.Х 1848 — 6.V
1849].

[6]

http://litopys.org.ua/shevchenko/shev8175.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev8175.htm

Укріплення Кос-Арал та начерки голів. Папір, олівець (15,9 × 30,7). [Кос-Арал]. [20.ХІ
1848 — 2.IV 1849].
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[7]

http://litopys.org.ua/shevchenko/shev8176.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev8175.htm

1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/1L7P2aWJelABWUodL0Sxkg?feat=embedwebsite

2. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/PFYTzsPRzgswBlss1X0XwQ?feat=embedwebsite

3. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev8172.htm

4. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev8173.htm

5. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev8174.htm

6. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev8175.htm

7. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev8176.htm

2.10.84 Тигр. 20 листопада 1848 р. (2008-10-30 06:00)

[1]

Тигр. Тонований папір, акварель (15,6 × 31). [Кос-Арал]. [20.XI 1848].
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[2]

Див. також:
http://litopys.org.ua/shevchenko/shev8040.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev8040.htm
http://kobzar.univ.kiev.ua/draws/description/240.html

Датується на підставі листа О. І. Бутакова до рідних від 24 листопада 1848 p., в якому він

розповідає: «Так как последний подвиг джулбарса был весьма близко от укрепления и он мог

скушать кого-нибудь из имущих образ и подобие божие, то 20-го мы и собрались в числе человек

45 и сделали облаву поперек всего острова... джулбарс показался из камыша и приспустился

на передние лапы, чтобы прыгнуть на него [солдата]; но тот предупредил тигра и в то самое

мгновенье, как он прилег перед прыжком, пустил ему пулю прямо в лоб, с расстояния двух

сажен. Удар был так хорош, что тигр как был, так и остался, прилегши на передние лапы». (Л.
С. Берг, Очерки по истории русских географических открытий, М.-Л., 1949, стор. 207-208).
В літературі зустрічається під назвами: «Тигр, который растерзал нескольких человек»
(«Украинская жизнь», М., 1912, № 11, стор. 76); «Тигр, що загриз під час Аральської експедиції її
чоловіка» (О. Новицький, Тарас Шевченко як маляр, Львів-Москва, 1914, стор. 77, № 593).

1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/J62q6GvqTBRyXQpiMr0YOg?feat=embedwebsite

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev8040.htm

2.10.85 Поезії. Кінець 1848 р. Косарал (2008-10-30 12:00)

кінець вересня — грудень 1848 р., Косарал

{ [1]«Закувала зозуленька...» }

{ [2]Швачка }

{ [3]«Ой не п’ються пива-меди...» }

{ [4]«На улиці невесело...» }

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev250.htm

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev251.htm
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3. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev252.htm

4. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev253.htm

2.10.86 Із статті Я. Головацького «Розправа о язиці южноруськім і його наріччях»
(2008-10-30 18:00)

1849 р.* [Львів]. — ІЗ СТАТТІ Я. ГОЛОВАЦЬКОГО «РОЗПРАВА О ЯЗИЦІ ЮЖНОРУСЬКІМ

І ЙОГО НАРІЧЧЯХ» ПРО ВНЕСОК М. ШАШКЕВИЧА ТА ЙОГО ПРИХИЛЬНИКІВ У

СТВОРЕННЯ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ НА НАРОДОМОВНІЙ ОСНОВІ

Текст статті був виголошений 23 жовтня 1848 р.

...Волинсько-подільське наріччя, котрим народ в сих обох областях бесідує, мало що розличається
від українського, або, лучше сказавши, є те саме, що українське, лиш різномова його. Воно

найобширніше із всіх наріч южноруських, бо розлягається по цілій Южній Русі, а Галичини

іно окрайки захватило. Се наріччя має найлучше вироблені, найдоскональнії види (форми),
воно всюди одностайно образоване, що є порукою за давноту його образування і досконалення,
як то зауважав г[осподи]н Максимович («Истор[ия] др[евне]руск[ой] слов[есности]», с. 100). В

пам’ятниках письменних южноруських встрічаємо ледве не всі знаки нинішнього волинсько-
подільськоо (українського) наріччя, або хоть натитки, свідетельствующії за существованиям того

наріччя встарині. Грамоти, договори, судові діла і пр[оче] писані майже тим наріччям (хоть
не без примішки церковно-слов’янського). Ба й в Галицькій Русі і Молдавії в XIV, XV і XVI
віці писані грамоти носять п’ятно сего наріччя. Воно багате піснями народними всякого рода,
особливо повіствовательними. В піснях, яко в ізустній народній словесності утворився язик

одностайний, пісенний. З піснями (думами, думками) розширилося се наріччя ще давно по всій

Галичині. Самі горяни (гуцули, верховинці, бойки, лемки) співають пісні українського походження
(козацькії) по тамошньому виговору, коли тимчасом в ліричних співанках (коломийках, шалалайках
і др.) і обрядових піснях заховують своє помісне наріччя. В найновіших часах зачали декотрі

писателі книжно обробляти сесе наріччя і видавати свої сочиненія, чистонародним язиком писані.
Котляревський первий показав дорогу, перелицювавши «Енеїду» і написавши кілька опер. За

ним щасливо управляли сю ниву Основ’яненко в казці, Артемовський 451 і Гребінка в байці,
Могила, Галка 452, Шевченко, Забіла 453 в думах і думках і пр[оче]. Що наші писателі в

тім взгляді учинили (Шашкевич, Устиянович, Мох, Левицький і др.), всім відомо... Це не

самохвальба, бо й сторонські письменники, знавці мов, признають нашій мові краснозвучність

та інші прикмети, що ставлять її вище понад другими слов’янськими мовами. Бандтке називає

її найкращою поміж усіма слов’янськими, Міцкевич — між руськими язиками, Бодянський

величає її поетичність та музикальність, і велить рівняти її з грецькою та італійською, Ковбек
і Мацєйовський іменують її кращою від чеської, Раковецький жалує, що вона не стала пануючою в

цілій Росії, а російський письменник Даль-Луганський признає їй першенство над великоруським

народнім і книжним язиком. Головацький Я. Розправа о язиці... — С. 38 — 40. Примітки

451. Мається на увазі Гулак-Артемовський Петро Петрович (1790 — 1865) — український

поет і культурно-освітній діяч. Автор байок та балад, перекладів творів Дж. Мільтона, Ж.-
Ж. Руссо, переспівів од Квінта Горація Флакка: — Док. № 179. 452. Йдеться про

Костомарова Миколу Івановича (літерат. псевдонім Ієремія Галка, 1817 — 1885) — українського і

російського історика буржуазно-ліберальноо напряму, етнографа, письменника-романтик, одного
із засновників Кирило-Мефодіївськог товариства в Києві, автора численних наукових праць і

художніх творів з історії України та Росії, пройнятих увагою до діяльності народних мас в історії та

опозиційністю до самодержавного ладу, але не вільних від елементів буржуазно-націоналісичних
концепцій, зокрема концепції про «безкласовість» і «безбуржуазність» української нації, взятої
на озброєння буржуазно-націоналісичною історіографією. — Док. № 178. 453. Забіла Віктор

Миколайович (1808 — 1869) — український поет-романтик. Був у дружніх взаєминах з Т.
Шевченком. Автор збірки поезій «Співи крізь сльози» (поч. 40-х років). У деяких віршах В. Забіли
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звучали соціальні мотиви — Док. № 178. За вид.: «Русалка Дністрова».: Документи і матеріали /
АН УРСР. Ін-т сусп. наук та ін.; Упоряд. Ф. І. Стеблій та ін.; Ф. І. Стеблій (відп. ред.) та ін. —
К.: Наук. думка, 1989. — С. 276-277. .

2.10.87 На березі Аральського моря (2008-10-31 06:00)

[1] [2] [3]

Т. Г. Шевченко серед учасників експедиції на березі Аральського моря. Папір, акварель

(13,7×22,9). [12-21.IX 1848; 22-30.VIIІ 1849].

[4]

Постать Шевченка (праворуч на повний зріст) подібна до зображеної на малюнку «Пожежа
в степу» в альбомі Р. М. Чернишова.
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Див. також:
http://litopys.org.ua/shevchenko/shev8030.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev8030.htm
http://kobzar.univ.kiev.ua/draws/description/230.html

На березі Аральського моря. Начерки. Олівець. [VI 1848 — IX 1849].

[5]

Гористий берег Аральського моря. Тонований папір, олівець (15,8 × 29,4). [30.VII — 23.IX
1848; 6.V — 22.IX 1849].

[6]

Скелястий берег Аральського моря. Тонований папір, олівець (15,8 × 29,3). [30.VII —
23.IX 1848; 6.V — 22.IX 1849].
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[7]

Крутий берег Аральського моря. Тонований папір, олівець (16 × 28,8). [30.VII — 23.IX
1848; 6.V — 22.IX 1849].

[8]

Берег Аральського моря. Тонований папір, олівець (13,3 × 23,4). [12 — 21.IX 1848; 22 —
30.VIII 1849].

[9]
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На березі Аральського моря. Папір, акварель (15,3 × 28,7). [12 — 21.IX 1848; 22 — 30.VIII 1849].

[10]

Див. також:
http://litopys.org.ua/shevchenko/shev8031.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev8031.htm
http://kobzar.univ.kiev.ua/draws/description/231.html

Табір транспорту в степу. Папір, акварель (13,9 × 22,5). [11.V — 17.VI 1848].

[11]

1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/3R4F8Z77uAB0oO_X-CNdkg?feat=embedwebsite

2. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/rPjWyB1QHxO9v9fg7SyFJA?feat=embedwebsite

3. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/5vbCo4Wjp87-panY7MgTbA?feat=embedwebsite

4. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev8030.htm

5. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/rPjWyB1QHxO9v9fg7SyFJA?feat=embedwebsite

6. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/HgGwoiMlHPs612Z-y8nWBQ?feat=embedwebsite

7. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/AsO2UvftGEwp3a2HW0jMYw?feat=embedwebsite
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8. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/yfcwsY_MV365OjNVenwPFg?feat=embedwebsite

9. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/zLMC_89ZRvNbl7hFliNoXA?feat=embedwebsite

10. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev8031.htm

11. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/53eE38QGnKGheVkyDD8jMw?feat=embedwebsite

2.10.88 Не так тії вороги... Кінець 1848 р. Косарал (2008-10-31 12:00)

кінець вересня — грудень 1848 р., Косарал

{ [1]«У тієї Катерини...» }

{ [2]«Із-за гаю сонце сходить...» }

{ [3]«Ой пішла я у яр за водою...» }

{ [4]«Не так тії вороги...» }

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev254.htm

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev255.htm

3. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev256.htm

4. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev257.htm

2.10.89 Начерки (2008-10-31 18:00)

[1] [2]

Скелі. Тонований папір, олівець (16,1 × 9,6). [30.VII — 23.IX 1848; 6.V — 22.IX 1849].
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http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/yfcwsY_MV365OjNVenwPFg?feat=embedwebsite
http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/zLMC_89ZRvNbl7hFliNoXA?feat=embedwebsite
http://litopys.org.ua/shevchenko/shev8031.htm
http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/53eE38QGnKGheVkyDD8jMw?feat=embedwebsite
http://litopys.org.ua/shevchenko/shev254.htm
http://litopys.org.ua/shevchenko/shev255.htm
http://litopys.org.ua/shevchenko/shev256.htm
http://litopys.org.ua/shevchenko/shev257.htm


[3]

Куян-суюк. Тонований папір, олівець (15,1 × 30,3). [О. Ніколая]. [12 — 21.IX 1848; 22 — 30.VIII
1849].

[4]

Намети. Начерк, папір, олівець (14 × 22,9). [12 — 21.IX 1848; 22 — 30.VIII 1849].

[5]
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Бугри в степу. Тонований папір, олівець (13,9 × 29,3)- [12 — 21.IX 1848; 22 — 30.VIII 1849].

[6]

Безводні піски. Тонований папір, олівець (16 × 29). [VIII 1848 — IX 1849].

[7]

1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/VAhoS0aWzSLd9315T7gGow?feat=embedwebsite

2. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/OQ75L3JkzfQnpPg5l2-NBg?feat=embedwebsite

3. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev8160.htm

4. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev8166.htm

5. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev8169.htm

6. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev8171.htm

7. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev8140.htm

1683

http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/VAhoS0aWzSLd9315T7gGow?feat=embedwebsite
http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/OQ75L3JkzfQnpPg5l2-NBg?feat=embedwebsite
http://litopys.org.ua/shevchenko/shev8160.htm
http://litopys.org.ua/shevchenko/shev8166.htm
http://litopys.org.ua/shevchenko/shev8169.htm
http://litopys.org.ua/shevchenko/shev8171.htm
http://litopys.org.ua/shevchenko/shev8140.htm


2.11 November

2.11.1 Поезії. Кінець 1848 р. Косарал (2008-11-01 06:00)

кінець вересня — грудень 1848 р., Косарал

{ [1]«Не вернувся із походу...» }

{ [2]«У Вільні, городі преславнім...» }

{ [3]«Заступила чорна хмара...» }

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev274.htm

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev275.htm

3. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev276.htm

2.11.2 Шхуни (2008-11-01 12:00)

[1] [2] [3]

Шхуни біля форту Кос-Арал. Папір, акварель (20,6 × 30). [Кос-Арал]. [6.X 1848 — 6.V 1849].
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http://litopys.org.ua/shevchenko/shev274.htm
http://litopys.org.ua/shevchenko/shev275.htm
http://litopys.org.ua/shevchenko/shev276.htm


[4]

Див. також:
http://litopys.org.ua/shevchenko/shev8032.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev8032.htm
http://kobzar.univ.kiev.ua/draws/description/232.html
http://kobzar.info/kobzar/works/pictures/1849/10/01/90.html

Шхуна під вітрилами. Начерк. Олівець. [VI 1848 — IX 1849].

[5]

Берег Аральського моря. Вітрила. Начерки. Олівець. [VI 1848 — IX 1849].
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[6]

На палубі шхуни. Човен з вітрилом. Шхуни біля берега. Начерки. Олівець. [VI 1848 — IX
1849].

[7]

1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/imXYgXGPCYOSOhNnEYecrg?feat=embedwebsite

2. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/Eesr4d6YcTHq_orMiU-68A?feat=embedwebsite

3. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/OMvaJ9onDtTASdqKM94Qew?feat=embedwebsite

4. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev8032.htm

5. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev8130.htm

6. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev8131.htm

7. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev8132.htm

1686

http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/imXYgXGPCYOSOhNnEYecrg?feat=embedwebsite
http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/Eesr4d6YcTHq_orMiU-68A?feat=embedwebsite
http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/OMvaJ9onDtTASdqKM94Qew?feat=embedwebsite
http://litopys.org.ua/shevchenko/shev8032.htm
http://litopys.org.ua/shevchenko/shev8130.htm
http://litopys.org.ua/shevchenko/shev8131.htm
http://litopys.org.ua/shevchenko/shev8132.htm


2.11.3 На Косаралі (2008-11-01 16:00)

[1] [2] [3]

Місячна ніч на Кос-Аралі. Папір, акварель (15 × 29,2). [Кос-Арал]. [6.Х 1848 — 6.V 1849].

[4]

Див. також:
http://litopys.org.ua/shevchenko/shev8033.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev8033.htm
http://kobzar.univ.kiev.ua/draws/description/233.html
http://kobzar.info/kobzar/works/pictures/1849/10/01/88.html

Казахська стоянка на Кос-Аралі. Папір, акварель (13,7 × 22,7). [Кос-Арал]. [6.Х 1848 — 6.V
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1849].

[5]

http://litopys.org.ua/shevchenko/shev8034.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev8034.htm
http://kobzar.univ.kiev.ua/draws/description/234.html

Зимові будівлі Аральської експедиції. Начерк. Олівець. [IX 1848 — IX 1849].

[6]

Родина біля будинку. Начерк ескіза. Олівець. [1846 — IV 1850].
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[7]

1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/-gPGTrha4BLFy6qW-fbobw?feat=embedwebsite

2. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/yDzUkG6kYSZrV3yzU9tVxA?feat=embedwebsite

3. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/8UA0TtjITvc2xXcwTyoZ5w?feat=embedwebsite

4. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev8033.htm

5. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev8034.htm

6. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev8126.htm

7. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev8127.htm

2.11.4 Укріплення Косарал взимку (2008-11-01 20:00)

[1] [2]

Укріплення Кос-Арал взимку. Папір, сепія (15,9 × 30,2). [Кос-Арал]. [6.Х 1848 — 2. IV 1849].
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http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/-gPGTrha4BLFy6qW-fbobw?feat=embedwebsite
http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/yDzUkG6kYSZrV3yzU9tVxA?feat=embedwebsite
http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/8UA0TtjITvc2xXcwTyoZ5w?feat=embedwebsite
http://litopys.org.ua/shevchenko/shev8033.htm
http://litopys.org.ua/shevchenko/shev8034.htm
http://litopys.org.ua/shevchenko/shev8126.htm
http://litopys.org.ua/shevchenko/shev8127.htm


[3]

На передньому плані, очевидно, та джуламійка, в якій Шевченко провів зиму на Кос-Аралі.

http://litopys.org.ua/shevchenko/shev8035.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev8035.htm
http://kobzar.univ.kiev.ua/draws/description/235.html

Укріплення Кос-Арал взимку. Папір, сепія, білило (15,9 × 30,7). [КосАрал]. [Н. p. 20.XI 1848
— 2.IV 1849].

[4]

http://litopys.org.ua/shevchenko/shev8036.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev8036.htm
http://kobzar.univ.kiev.ua/draws/description/236.html

Затока Аральського моря. Начерк. Олівець. [VI 1848 — IX 1849].
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[5]

Сайгаки. Олівець. [12 — 22.IX 1848].

[6]

Будівля з планом, човни з вітрилами, берег Аральського моря та інші начерки. Олівець. [1846
— IX 1849].
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[7]

1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/nLgwMfxeGX3xhD1OYn-RUw?feat=embedwebsite

2. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/N9Aff7P4DlLjgmuKjcx6xg?feat=embedwebsite

3. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev8035.htm

4. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev8036.htm

5. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev8128.htm

6. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev8129.htm

7. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev8107.htm

2.11.5 Поезії. Кінець 1848 р. Косарал (2008-11-02 06:00)

кінець вересня — грудень 1848 р., Косарал

{ [1]«Ой люлі, люлі, моя дитино...» }

{ [2]«Ой чого ти почорніло...» }

{ [3]«Туман, туман долиною...» }

{ [4]«У неділеньку у святую...» }

{ [5]«У перетику ходила...» }

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev258.htm

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev259.htm

3. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev260.htm

4. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev261.htm

5. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev262.htm
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http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/nLgwMfxeGX3xhD1OYn-RUw?feat=embedwebsite
http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/N9Aff7P4DlLjgmuKjcx6xg?feat=embedwebsite
http://litopys.org.ua/shevchenko/shev8035.htm
http://litopys.org.ua/shevchenko/shev8036.htm
http://litopys.org.ua/shevchenko/shev8128.htm
http://litopys.org.ua/shevchenko/shev8129.htm
http://litopys.org.ua/shevchenko/shev8107.htm
http://litopys.org.ua/shevchenko/shev258.htm
http://litopys.org.ua/shevchenko/shev259.htm
http://litopys.org.ua/shevchenko/shev260.htm
http://litopys.org.ua/shevchenko/shev261.htm
http://litopys.org.ua/shevchenko/shev262.htm


2.11.6 Поезії. Кінець 1848 р. Косарал (2008-11-02 12:00)

кінець вересня — грудень 1848 р., Косарал

{ [1]«У неділеньку та ранесенько...» }

{ [2]«Не тополю високую...» }

{ [3]«Утоптала стежечку...» }

{ [4]«І широкую долину...» }

{ [5]«Навгороді коло броду...» }

{ [6]«Якби мені, мамо, намисто...» }

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev263.htm

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev264.htm

3. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev265.htm

4. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev266.htm

5. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev267.htm

6. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev268.htm

2.11.7 Поезії. Кінець 1848 р. Косарал (2008-11-02 16:00)

кінець вересня — грудень 1848 р., Косарал

{ [1]«Не хочу я женитися...»

{ [2]Чума }

{ [3]«І знов мені не привезла...» }

{ [4]«В неволі, в самоті немає...» }

{ [5]«Ой умер старий батько...» }

24 грудня 1848 р., Косарал

{ [6]«Не додому вночі йдучи...» }

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev269.htm

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev270.htm

3. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev271.htm

4. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev272.htm

5. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev273.htm

6. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev277.htm
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http://litopys.org.ua/shevchenko/shev263.htm
http://litopys.org.ua/shevchenko/shev264.htm
http://litopys.org.ua/shevchenko/shev265.htm
http://litopys.org.ua/shevchenko/shev266.htm
http://litopys.org.ua/shevchenko/shev267.htm
http://litopys.org.ua/shevchenko/shev268.htm
http://litopys.org.ua/shevchenko/shev269.htm
http://litopys.org.ua/shevchenko/shev270.htm
http://litopys.org.ua/shevchenko/shev271.htm
http://litopys.org.ua/shevchenko/shev272.htm
http://litopys.org.ua/shevchenko/shev273.htm
http://litopys.org.ua/shevchenko/shev277.htm


2.11.8 Казахський хлопчик розпалює грубку (2008-11-02 20:00)

[1] [2]

Казахський хлопчик розпалює грубку. Папір, сепія (24,7 × 18,3). [Кос-Арал]. [6.Х 1848 — 2.IV
1849].

[3]

http://litopys.org.ua/shevchenko/shev8037.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev8037.htm
http://kobzar.univ.kiev.ua/draws/description/237.html

Казахський хлопчик дрімає біля грубки. Папір, сепія (23,3 × 18,1). [Кос-Арал]. (6.Х 1848 —
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2.IV 1849].

[4]

http://litopys.org.ua/shevchenko/shev8038.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev8037.htm
http://kobzar.univ.kiev.ua/draws/description/238.html

Казахський хлопчик розпалює грубку. Начерк. Папір, олівець (18 × 27,3)[Кос-Арал]. [6.Х 1848
— 2.IV 1849].
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[5]

Казахський хлопчик розпалює грубку. Начерки. Олівець. [6.Х 1848 — 2.IV 1849].

[6]

Казашка над ступою. Начерк ескіза. Олівець. [VI 1848 — 1849].

1696



[7]

1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/QarzgaKfxC0lGbzgBGhi1A?feat=embedwebsite

2. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/NQAwE6ZQL_EUZFlBxuHz7g?feat=embedwebsite

3. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev8037.htm

4. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev8038.htm

5. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev8177.htm

6. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev8076.htm

7. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev8125.htm

2.11.9 Автопортрет в оголеному вигляді. Не раніше 21 жовтня 1848 р.
(2008-11-03 06:00)

[1]

Автопортрет в оголеному вигляді. [Н. р. 21. Х 1848].

1697

http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/QarzgaKfxC0lGbzgBGhi1A?feat=embedwebsite
http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/NQAwE6ZQL_EUZFlBxuHz7g?feat=embedwebsite
http://litopys.org.ua/shevchenko/shev8037.htm
http://litopys.org.ua/shevchenko/shev8038.htm
http://litopys.org.ua/shevchenko/shev8177.htm
http://litopys.org.ua/shevchenko/shev8076.htm
http://litopys.org.ua/shevchenko/shev8125.htm


[2]

За вид.: Г. Грабович. Шевченко, якого не знаємо. К., 2000.

[3] [4] [5]

Шевченко Тарас. Сторінка альбому 1848-1850 рр. Папір, олівець. 11 × 17,7. Інститут літератури
НАН України, Ф. 1, № 109. На звороті танець на палубі шхуни 22 вересня. В. Яцюк. Віч-на-віч із
Шевченком: Іконографія 1838-1861 років. К., 2004. С. 51.

Див. також:
http://krytyka.kiev.ua/articles/s1-9-2000.html
http://litopys.org.ua/shevchenko/shev8122a.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev8122a.htm
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1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/mF3J1sJBJ5BxW2IBaUXMEA?feat=embedwebsite

2. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/mF3J1sJBJ5BxW2IBaUXMEA?feat=embedwebsite

3. http://litopys.org.ua/pics/shev/auto1848.jpg

4. http://picasaweb.google.com/lh/photo/5DIaGAeV0iZrFhqQC5be0g?feat=embedwebsite

5. http://picasaweb.google.com/lh/photo/G9uOnOPgb_QqaL9xdFM6rw?feat=embedwebsite

2.11.10 Поезії. Січень — квітень 1849 р., Раїм (2008-11-03 12:00)

1849

січень — квітень 1849 р., Раїм.

{ [1]«Неначе степом чумаки...» }

{ [2][Сотник] }

{ [3]«Як маю я журитися...» }

{ [4]«Нащо мені женитися?..» }

{ [5]«Ой крикнули сірії гуси...» }

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev278.htm

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev279.htm

3. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev280.htm

4. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev281.htm

5. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev282.htm

2.11.11 З лекції Я. Головацького. 5 лютого 1849 р. (2008-11-03 18:00)

1849 р., лютого 5 (січня 25). [Львів]. — З ЛЕКЦІЇ Я. ГОЛОВАЦЬКОГО У ЛЬВІВСЬКОМУ

УНІВЕРСИТЕТІ ПРО ПЕРШІ КРОКИ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕМОКРАТИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ В

ГАЛИЧИНІ

...Сорок літ минуло, як умовкло руське слово на університетській кафедрі, но зерно, раз посіяне,
видало плід. Насіння, вержене в ріллю, мусить зтліти, щоби з него виросла нова стебелинка.
То зерно довго кільчилося в землі, ждало ясного сонічка, теплої росиці, щоб вистрілило наверх і
зазеленіло на ниві рідного просвіщення. І так від двадцяти літ появлялися вже одинокі паростки

народного почуття, народної словесності (Шашкевич, Устиянович, Левицький і др. — ото суть тії

цвіточки первовесняні, котрі перші зацвіли на рідному дереві). В наших очах так сильно рухнуло, як
по теплому дощику весняному, тілько сил до образовання народної словесності, що нам найкращу

надію і поруку будучності подає...

Головацький Я. Три вступительнії преподаванія о руской словесності. — С. 27 — 28.

За вид.: «Русалка Дністрова».: Документи і матеріали / АН УРСР. Ін-т сусп. наук та ін.; Упоряд.
Ф. І. Стеблій та ін.; Ф. І. Стеблій (відп. ред.) та ін. — К.: Наук. думка, 1989. — С. 271.
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2.11.12 Розпорядження Бібікова. 27 лютого 1849 р. (2008-11-04 06:00)

№ 310. 1849 р., лютого 27. Розпорядження київського, подільського і волинського генерал-
губернатора Д. Г. Бібікова київському цивільному губернатору І. І. Фундуклею дати відомості

про твори Т. Г. Шевченка «Гамалія», «Тризна» та «Гайдамаки»

27 февраля 1849 года

Секретно

№ 1664

Господину киевскому гражданскому губернатору

Покорнейше прошу ваше превосходительство сообщить мне требуемые отношением к вам от

[1]20 сентября 1847 года за № 7915 сведения о сочинениях Шевченки [2]«Гамалия», [3]«Тризна»
и [4]«Гайдамаки», а также о других сочинениях его, Костомарова и Кулиша, упоминаемых [5]в
представлении вашем за № 2018.

Генерал-губернатор Бибиков

ДМШ, А-39, спр. 95/25795, арк. 22. Оригінал.
На документі напис: «№ 156 секр.».

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/304908.html

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev122.htm

3. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev123.htm

4. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev117.htm

5. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/303672.html

2.11.13 (2008-11-04 12:00)

[1]Кониський О. Я. Тарас Шевченко-Грушівський: Хроніка його життя [На першому засланню

(червень 1847 — жовтень 1850), стор. 16]

VII

Хмарно, журливо зустрів Шевченко рік 1849!

Мов за подушне обступила

Мене нудьга на чужині...
Де ж заховатися мені?
Що діяти? Уже й гуляю

По цім Аралу, і пишу, —
Віршую, нищечком грішу,
Бог зна колишнії случаї

В своїй душі перебираю

Та списую, щоб та печаль
Не перлася, як той москаль,
В самітню душу! Лютий злодій,
Впирається таки, та й годі 549. Вже ж на Косаралі поета не мордовали ні солдатською муштрою,
не забороняли ні писати, ні мальовати; про таку заборону косаральське начальство, як се потім
виявилося, і не відало; навпаки, воно бачило, що Шевченко повинен обов’язково малювати береги
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моря Аральського. Але ж поетові, дійсно, опріч казарми, нігде було дітися, нігде сховатися.
Казарма, чужина, заслання із усіма своїми печалями і невсипущою тугою і на Косаралі лишились

не більшими, дак такі самісенькі, якими були і в Орську. В Орську була муштра, але ж були і

книжки, і листи від приятелів з рідної України. А на Косарал — листи не приходили. Тут тільки
й було, що І небо невмите, і заспані хвилі, Та понад берегом геть-геть, Неначе п’яний, очерет
Додолу гнеться. Боже милий! Чи довго буде ще мені, — (тужить поет) В оцій незамкненій тюрмі,
Понад оцим нікчемним морем Нудити світом? Нудьга страшенна гризе поета, жодної розваги
нема. Показуються ознаки душевного недугу — туги за рідним краєм... «О Господи!» — плаче

він, — Дай мені хоч глянуть На народ отой убогий, На ту Україну! 550 Так нудився-сумовав Тарас
цілу зиму й весну р. 1849, аж доки не розпочалася знов плавба по морю. Певна річ, що вона,
товариство Бутакова і ясна літня година трохи роз важили поета, трохи розвіяли його журбу,
може, хоч стільки, скільки розважує узника соняшний промінь, попавши через узеньку щілину до

темної його келії-темниці! На превеликий жаль, не маємо жодних звісток, як поводився Тарас, як
йому жилося під час нової плавби по Уралу 551. Можна, одначе, гадати, що не добре. Вернувши
вже з походу, коли, значить, вражіння його стали ділом минулим, Шевченко писав до професора

Бодянського 552: «Перейшов я пішки двічі увесь киргизький степ аж до Аральського моря, плавав
по йому аж два літа. Господи! як погано! аж бридко згадати, не то що розказувати добрим

людям! Нудьга! Не знаю, чи карався ще хто на сім світі так, як я караюсь і не знаю, за що?»
Взагалі, Тарас не любив розповідати подробиць про те, як йому жилося під час плавби по Аралу.
Коли княжна Рєпніна вдалася в серпні 1849 р. в Оренбург до Лазаревського, просячи його ради

всього святого, всього дорогого, звістити її, де Шевченко і що з ним, бо вона вже більш року зовсім

про його нічого не відає, і коли Лазаревський звістив про се Тараса, дак останній, пишучи до неї,
вже вернувшись з експедиції, каже: «Не багацько минуло часу, а як багато перемінилося! Ви тепер
би й не пізнали мене! Колишнього поета з захватними пориваннями — нема тепер. Я став дуже

розважним. Виобразіть собі: впродовж майже трьох років — ніже єдиної ідеї, ніже єдиної думки
натхненної; проза і проза, або, ліпше мовити, степ і степ!.. У мене нема тепер ні туги, ні радощів;
зате є мир душевний, моральний спокій, подібний до риб’ячого холоднокров’я. Будуще про мене
— ніби не існує! Чи вже ж повсечасні нещастя спроможні так скорботно переробити чоловіка?
Авжеж, що так! В киргизькому степу і на Араль ському морі є доволі цікавого; але — ви відаєте,
що я ворог усяких описів; тим-то, й не пишу вам про оцю неісходиму пустелю. Літо минає на морі,
зима в степу, в занесеній снігом джеломейці (наче б то шатро), де я, убогий художник, малював
киргизів і, між іншим, намалював і з себе портрет і посилаю вам його на пам’ять про вашого

безталанного друга» 553. Пізніш, вже три роки після експедиції, Тарас в листі до Козачковського
16 липня р. 1852 писав, що далекий похід з Орська на Аральське море і довге купання в морі

спричинилися тому, що у його по всьому тілу, найпаче на ногах, показалося золотушне струп’я.
Геть пізніш, коли р. 1859 поет наш був у Києві, дак розповів д. Чалому такий епізод із своєї плавби
по Аральському морю: на морі тому є острови, що повстали з перегнилих рослин. Острови ті

рушають з одного місця на друге. Раз якось Шевченко з п’ятьма матросами, плаваючи на човні,
пристали до одного такого острова і вийшли на берег погуляти. Тарас відокремився, ліг самітний
на траві і віддався оглядуванню неба; матроси, погулявши, поплили собі, а про його й забули, та
вже пропливши чимало, схаменулися, вернулися на остров і давай гукати; «А я, — каже Шевченко,
— і чую да мовчу, лежу собі; думка була: чи не зістатися там зовсім; але ж бісові матроси таки

знайшли» 555. 549 Кобзарь. — 1876. — Т. І. — С. 247 — [248]. 550 Ibidem. — Т. II. — С. [128].
[Заросли шляхи тернами...]. 551 Аралу — Ред. 552 Русск[ая] стар[ина]. — 1883. — Кн. IX. — С.
640. 553 Киев[ская] стар[ина] — 1893 — Кн. II. — С. 267. 554 Основа. — 1862. — Квітень. —
[Кн. IV]. — С. 18 — 21. 555Чалий, с. 148. Коментар «Мов за подушне, оступили...» — Вірш

написано 1848 р. Так нудився-сумовав Тарас цілу зиму й весну р. 1849... — Нещодавно В. Є.
Шубравським встановлено, що зимівля на Косаралі тривала до початку січня 1849 р.; з січня по

квітень 1849 р. поет зимував у Раїмі (так і датуються поезії Шевченка, починаючи із «Неначе
степом чумаки...». — Т. Г. Шевченко: Біографія. — К., 1984. — С. 232 — 234). ...не маємо

жодних звісток, як поводився Тарас, як йому жилося під час нової плавби по Уралу. — Щоденник

начальника експедиції О. І. Бутакова, де відбито обставини плавання день у день, вперше частково
опублікований І. Житецьким (Україна. — 1928. — № 3. — С. 58 — 61); ця частина щоденника
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зберігається в ЦНБ АН УРСР; друга частина цього ж щоденника, що зберігалася в Державній

публічній бібліотеці Узбекистану, використана в дослідженнях і монографії М. Шагінян (Шагінян

М. Аральская экспедиция. — Молодая гвардня. — 1940. — №8. — С. 137 — 148; Там же. —
Шевченко. — М., 1941). Повністю опубліковано щоденник 1953 р. (Бутаков А. И. Дневные

записки плавання на шхуне «Константан» для исследования Аральского моря в 1848 — 1849 гг.
— Ташкент, 1953). «Перейшов я пішки двічі увесь киргизький степ...» — З листа Шевченка до

О. М. Бодянського від 3 січня 1850 р. з Оренбурга. «Не багацько минуло часу, а як багато

перемінилося!» — З листа Шевченка до В. М. Рєпніної від 14 листопада 1849 р. з Оренбурга.
[2]Попередня [3]Наступна

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/4899.html

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/326572.html

3. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/346830.html

2.11.14 Казахи біля вогню (2008-11-04 18:00)

[1] [2]

Казахи біля вогню. Папір, олівець, сепія (23 × 17,6). [Кос-Арал]. [6.Х 1848 — 2.IV 1849].
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[3]

Див. також:
http://litopys.org.ua/shevchenko/shev8039.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev8039.htm
http://kobzar.univ.kiev.ua/draws/description/239.html
http://kobzar.info/kobzar/works/pictures/1849/09/30/68.html

Група казахів та учасників експедиції на березі Аральського моря. Начерк. Олівець. [VI 1848
— IX 1849].

[4]
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1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/pyQlWChrduLspUrldYtDHw?feat=embedwebsite

2. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/m0zUHP_n1JiT1kep-oe6HQ?feat=embedwebsite

3. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev8039.htm

4. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev8123.htm

2.11.15 Відповідь Фундуклея. 18 березня 1849 р. (2008-11-05 06:00)

№ 311. 1849 р., березня 18. Лист київського цивільного губернатора І. І. Фундуклея до

київського, подільського і волинського генерал-губернатора Д. Г. Бібікова про заборону творів

Т. Г. Шевченка «Гамалія», «Тризна» і «Гайдамаки»

18 марта 1849 года

Секретно

Господину киевскому военному, подольскому и волынскому генерал-губернатору

На предложение вашего высокопревосходительства от 20-го сентября 1847 года имею честь

донести, что как сочинения Шевченки [1]«Гамалия», [2]«Тризна» и [3]«Гайдамаки» и другие, а
также сочинения Костомарова и Кулиша, поименованные в представлении моем за№ 2018, по духу
своему относятся к тому же роду сочинений, которые, по высочайшему повелению, уже запрещены
и изъяты из продажи, то я полагаю, что и помянутые сочинения должны подлежать запрещению.

ДМШ, А-39, спр. 95/25795, арк. 23. Відпуск.
На документі резолюція Д. Г. Бібікова: «Оставить так, не отвечать. Кончить дело»;

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev122.htm

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev123.htm

3. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev117.htm

2.11.16 Лист Я. Головацького до О. Бодянського. 9 квітня 1849 р. (2008-11-05 12:00)

1849 р., квітня 9 (березня 28). Львів. — ЛИСТ Я. ГОЛОВАЦЬКОГО ДО О.
БОДЯНСЬКОГО ПРО ПОЖВАВЛЕННЯ КУЛЬТУРНО-ОСВІТНЬОГО РУХУ В ГАЛИЧИНІ В

УМОВАХ РЕВОЛЮЦІЇ ЯК ПРОДОВЖЕННЯ СПРАВИ «РУСЬКОЇ ТРІЙЦІ»

Високопочитаємий господине, милостивий пане!
Вже кілька місяців минуло, як я получив від Вас так миле для мене письмо, в котрім ласкаво

обіцяли-сьте частіше переписну продовжати із моєю милостію. Но після відпису мого надаремно
я ожидав від Вас дальших писем, накінець рішив-єм ся сам перший перервати так довге мовчання

і наприкрятися Вам моїм листом.
Від посліднього мого листа багато перемінилося. Русини наші поступили наперед більше за

півроку, як давніше за десять [років]. Не говорю тут о політичеськім виступі і значенні, но в

літературнім відношенні. Позаяк я ніколи не занимався політикою 436, тою пошестю нашого

времені, так і теперка зіставляю її другим. Я занимаюся науками і не гадаю відступати ніколи

від них. Нехай собі другі (звані і незвані, котрих-то — послідніх — далеко більше) голову ломлять
над проісшествіями політичеськими, у мене своє діло. Для того, не во гнів Вам, не учуєте від

мене ні жодного політики касающогося ізвістія, а самі літературні, котрі-то Вам по возможності

моїй розлучно описати гадаю. Якоби предтечі нашого воскресіння, кілька літ тому взад ялися

луччі русини покріпляти свою народність — старанно ізучувати свій язик, упражнятися в писанні
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сочиненій в народнім язиці, — чули своє возрожденіє, як тая билинка, що паростки пускає, чуючи
весну зближающуся. Нині те старання, та наука увінчані найлуччим успіхом, бо пожитком для

цілого народу. Високе правительство ізрекло рівноправність нашого малоруського язика 437 із

другими Австрійської держави. Вслідствіє того має бути язик руський заведен в школах, судах
і урядах нашої Русі Галицької. Тепер пора русинам всіма силами робити, щоби все те в життя

ввести, що правительством ласкаво надано. І о те тепер русини стараються. Хоч для малості

учених людей, к тому спосібних, поволі той поступ діється, но, споглянувши навпаки, — за один

ще несповна рік много ся зробило. В школи заводиться руський язик. Молодіж охотно береться

до науки руського язика. В народних і городських училищах ледве не всюди в нашій Галицькій Русі

обучають читанню і писанню руському. При гімназіях також учреждені кафедри руського язика,
де вся молодіж должна учитися по-руськи. Сього року по більшій часті тільки релігія може бути в
руськім язиці преподавана— за неімінієм учебних книг, но на другий шкільний рік будуть старатися
руські учителі гімназії і другі предмети учити по-руськи. В Львівськім університеті учреждена

кафедра язика і словесності малоруської, котрих-то предметів я маю честь бути публічним ординар

[ним] професором. А же сього року шкільного факультети філософський і правний суть замкнені,
то преподавання відбуваються в ліцеальному академічному класі, на котрі лекції множество

слушателів ходить. В ліцеї Перемишльськім уже сього року преподаються науки релігії і філософії

в обох годах філософського факультету по-руськи. Найшло би ся і більше професорів, котрі би
желали по-руськи преподавати, але для совершенного недостатку учебних руських книг тяжко

їм приходить переводити або переділувати свої предмети для руських лекцій. В богословських

заведеннях у Львові і в Перемишлі преподається уже більша часть предметів в руськім язиці. Всюди
відзивається руське слово, руський дух — коли перед роком ніхто не учув слова руського в жоднім

шкільнім заведенні, кромі хібань приходських училищ. Від місяця червня завелася у нас Матиця

галицько-руська, з подібним наміренням, як-то чеська і другі слов’янські, і має уже сто кількадесят
сочленів. Не маючи, однако ж, значительних грошей, не могла ще більших сочиненій видавати.
Першу увагу звернуло те общество на ізданіє добрих учебних книжок для дітей. В тім наміренні

видала Матиця «Буквар язика малоруського», написаний Ант[оном] Добрянським 438, парохом із

Валяви, і зачала печатати «Граматику малоруську», мною сочиненную. Вийде також небавком

кілька моїх «Преподаваній о руській словесності» 439, ізданієм Матиці галицько-руської. Тая ж

Матиця зізвала була в місяці жовтні минувшого году собраніє учених руських, котрі нараджували
над піднесенням народних шкіл і народної словесності. Собор той, поділившися на відділи, держав
свої засідання через цілий тиждень і працював у відділах. Накінець установив «Общество галицько-
руське просвіщенія народного». Діланія того собору вчених будуть напечатані іждивенієм Матиці.
Матиця має намірення видавати часописьмо наукове, но недостаток фонду ділає ще таке ізданіє

невозможним. Міністерство справедливості [юстиції] учредило перевід законів государственних

австрійських на руський язик, і комісія, зложена із 10 членів, роботає неустанно над тим. У Львові

виходить дві політичеські газети руські: а) «Зоря Галицька» 440, двічі на тиждень, півтора листа,
в котрій поміщаються політичеські ізвістія і розправи, також поезії і розправи [* Останнє слово

перекреслено.], простонародно ізложені від тутейшого общества земледільчеського руського; б)
«Новини» 441 — також двічі на тиждень, по чверті листа — печатають, кромі політичеських
ізвістій, також поезії, між которими находяться часом дуже красні. Левицький печатає в Перемишлі
граматику язика руського. «Маруся», повість Основ’яненка, перепечатується у Львові 442 із

життєописанієм Квітки. Гадають також ще «Енеїду» Котляревського перепечатати 443, бо книжок
із Росії не спосіб получати. Колестин Скоморовський 444 оголосив передплату на «Єрмака»
Хомякова, котрий переложив стихом на малоруську [мову] М. Устиянович, соловей руський, як
тут звичайно називають сього талановитого нашого поета, переложив драму Коженьовського

«Верховинці» («Górale Karpaccy») 445, а любителі драматичеського іскуства, котрі вже кілька

разів представляли Котляревського «Наталку...» і «Москаля...», і інші драм[атичні] кавалки 446,
гадають ту драму представити. О, як би нам ся теперка придали драми Основ’яненка і других
малорос[ійських] авторів, а навіть і великоруські сочиненія драматичні, особенно представляющі

сцени із України, козаччини або древньої Русі! Охотників до переділки, переводів і представленій
найшло би ся, коби лиш книжки. А представленія, особливо народні, сильно дійствують на

піднесення духу, в великій мірі і на уничтоження передрозсудків. У Перемишлі також часто
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представляють малоруські кавалки. Йосиф Скоморовський 447 зібрав словар малоруського язика,
до 30 000 слів, із фразеологією і толкуванням польським, і гадає пренумерату оголосити на те діло,
бо ні сам, ні Матиця не мають такого фонду, щоб так обширне діло випечатати. Ів[ан] Гушалевич
448, учитель руськ[ого] язика при гімназії Львівськ[ій], видав «Стихотворенія» і думає видавати

«Розсвіт» — журнал белетристичний. В Коломії завелась «Читальня руська», тоже і у Львові таке
общество заводиться. Но всюди одна гадка і одна скарга, що не можна книжок дістати малоруських
і вообще руських. То все, що досі зділалося в піднесенні народності. Мало воно, мало, але сли

подумаємо, яка тиха глуш перед роком була, то увидимо, що дуже багато зробилося, а по крайній
мірі підстава сильна для будучності положилася. Ще осміливаюсь відізватися до Вас із просьбою.
Як давно мені радісно, мило було мати надію, що Вашим родолюбним трудом вийдуть в світ

народні малоруські пісні, так тепер більша потреба такого ізданія і сообщенія нашому народові

його твореній дається чути. Позвольте спитатись, чи борзо можемо надіятись на ізданіє їх? Тепер
пора для них! Прошу також ласки Вашої, коби-сьте благоізволили прислати мені продовження

лекцій о словесності руській неоціненного писателя господина Шевирьова 449. Вони мені як були
провідником в моїх преподаваннях, так і надалі необходимі. Також, може, найдуться які другі

сочиненія для об’яснення словесності (особенно від XV до XVIII століття). У нас збираються

учені до переводів учебних книг для гімназій і ліцеїв на руський язик. Мають польські і чеські

книжки того роду, но я думаю, для такого діла необходимі нам [велико] руські книжки. Із них

можемо добути істинно руських, коренних наіменувань технічеських, которі повинні бути одні для
всіх рус[ин]ів. Будьте ж ласкаві, поможіть нам в тім!.. Кажіть кому зробити список всіх учебних

книжок (ісключая язики), які уживані в [велико]руських гімназіях, ліцеях, і університетах, і будьте
ласкаві прислати його під моєю адресою сюди, а ми уже будем старатися, яким чином виписати

їх із Росії. Пробачте моїй смілості, але що ж діяти, до кого ся удати, як не до свого рідного!?
Маю честь бути Вашого високоблагородія щирим почитателем Я. Головацький Львів, 28 марта

/ 9 квітня, [1]849 [р.] Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка АН УРСР. — Від. рук. —
Ф. 99. № 70. — Арк. 1 — 2. — Автограф. Опубл.: [1]Письменники Західної України 30 —
50-х років XIX ст. — C. 290 — 293; Шашкевич Маркіян, Вагилевич Іван, Головацький Яків. —
Твори. — С. 318 — 321. За вид.: «Русалка Дністрова».: Документи і матеріали / АН УРСР.
Ін-т сусп. наук та ін.; Упоряд. Ф. І. Стеблій та ін.; Ф. І. Стеблій (відп. ред.) та ін. —
К.: Наук. думка, 1989. — С. 271-275 Примітки 436. Показна аполітичність даної заяви Я.
Головацького, який перед тим довгі роки перебував під наглядом поліції, була викликана його

бажанням уникнути чергових придирок з боку правлячих кіл Австрії. — Док. № 176. 437. Мова

йде про вимушене в умовах революції офіційне визнання австрійським урядом за українською

мовою права на її функціонування в школах і урядових установах Східної Галичини. Воно було

деклароване частково конституційним проектом від 25 квітня 1848 р., частково підтверджене

відповіддю уряду на петицію від 19 квітня 1848 р. (див. прим. № 428), датованою 9 травня

1848 р — Док. № 176. 438. Добрянський Антін (1810 — 1877) — культурно-освітній діяч, автор
шкільного букваря, граматики, історичних статей. — Док. № 176. 439. Йдеться про працю Я.
Головацького «Три вступительнії преподаванія о руской словесності», опубліковану у Львові 1849
р. — Док. № 176. 440. «Зоря галицька» — перша українська газета. Виходила у Львові у 1848
— 1857 рр., спочатку як орган Головної руської ради, а пізніше як орган «москвофілів» (1852 —
1854 рр.). — Док. № 176. 441. Ідеться про статтю Й. Лозинського «Bemerkungen über den Ar-
tikel «Das Schicksal der Galizisch-Rusischen Sprache und Literatur», опубліковану в Лейпцігському

журналі «Jahrbücher für slavische Literatur, Kunst und Wissenschaft» (1845), в якій автор виступав на
захист митрополита М. Левицького від звинувачень в придушенні української культури, висунутих
проти нього Й. Левицьким. — Док. № 157 (?). 442. Повість Г. Квітки-Основ’яненка «Маруся»
була видана у Львові 1849 р. У вигляді передмови до неї вміщено статтю Я. Головацького

«О житті і сочиненіях Грицька Основ’яненка», написану на основі праці К. М. Сементовського

«Г. Ф. Квитка. Биографический очерк» («Москвитянин». — 1843. — Ч. 5. — № 10). —
Док. № 176. 443. Передруком «Енеїди» І. Котляревського у Відні у 1848 — на початку 1849 р.
займався К. Блонський, обраний депутатом рейхстагу. Проте завершенню видання перешкодив

його раптовий від’їзд до Галичини, пов’язаний з розгоном рейхстагу 8 березня 1849 р. (Див.:
«Жовтень», 1969, № 8, с. 98 — 105). — Док. № 176. 444. Скоморовський (Долиняненко) Келестин
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(1820 — 1866) — галицький поет, перекладач і лексикограф. — Док. № 176. 445. Коженьовський
Юзеф (1797 — 1863) — польський письменник-драматург і освітній діяч, автор ряду повістей і п’єс,
етнографічного нарису про гуцулів. В драмі «Karpaccy górale» показав підневільне життя гуцулів
під гнітом Австрійської монархії. П’єса користувалася незмінним успіхом на сцені українського

театру 2 половини XIX ст., неодноразово перекладалась і перероблялась українською мовою. —
Док. № 176. 446. Йдеться про перші аматорські театральні вистави в Галичині (в Коломиї,
Львові, Перемишлі) під час революції 1848 — 1849 рр., для яких використовувались переробки

п’єси «Наталка Полтавка» та водевілю «Москаль-чарівник» І. Котляревського. — Док. № 176.
447. Скоморовський Йосиф (1815 — р.с.н.) — укладач українсько-польськог словника в п’яти
томах, який лишився в рукописі. — Док. № 176. 448. Гушалевич Іван Миколайович (1823 — 1903)
— український письменник, педагог, журналіст, громадський діяч «москвофільського» напряму.
Автор численних поезій, п’єс — «Підгіряни», «Сільські пленіпотенти», упорядник коментованого

видання для гімназій «Слова о полку Ігоревім» (Львів, 1850). Редагував газету «Новини» (1849
р.), перший літературно-науковий тижневик у Галичині «Пчола», газети «Зоря Галицька» (1851 —
1853), «Дом і школа» (1863 — 1864).

1. http://izbornyk.org.ua/zahpysm/zah.htm

2.11.17 О. Бутаков і фельдшер О. Істомін (2008-11-05 18:00)

[1]

О. Бутаков і фельдшер О. Істомін під час зимівлі на Кос-Аралі. Папір, сепія (18 × 27,3).
[Кос-Арал]. [20.ХІ 1848 — 6.V 1849].

[2]
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Див. також:
http://litopys.org.ua/shevchenko/shev8041.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev8041.htm
http://kobzar.univ.kiev.ua/draws/description/241.html

1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/Mnd-YPqayzpuWMbuBnHgtg?feat=embedwebsite

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev8041.htm

2.11.18 Поезії. січень — квітень 1849 р., Раїм (2008-11-06 06:00)

січень — квітень 1849 р., Раїм.

{ [1]«Заросли шляхи тернами...» }

{ [2]«Зацвіла в долині...» }

{ [3]«У нашім раї на землі...» }

{ [4]«На Великдень на соломі...» }

{ [5]«Було, роблю що, чи гуляю...» }

{ [6]«Буває, іноді старий...» }

1. file://localhost/home/ljbookc/tmpbooks/maksymus/"shev284.htm"

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev285.htm

3. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev286.htm

4. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev287.htm

5. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev288.htm

6. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev289.htm
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2.11.19 Казахи (2008-11-06 12:00)

[1] [2] [3]

Казах на коні. Папір, акварель (20,7 × 28). [1848 — 1849].

[4]

http://litopys.org.ua/shevchenko/shev8042.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev8042.htm
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http://kobzar.univ.kiev.ua/draws/description/242.html

Казахи. Начерк композиції. Олівець. [6.Х 1848 — 2.IV 1849]. Датується часом перебування на

Кос-Аралі (див. примітку до № 38).

[5]

Казах на верблюді. Верблюд. Начерки. Олівець. [V 1848 — X 1849].

[6]

Казах-вершник та інші начерки. Олівець. [V 1848 — IX 1849].
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[7]

Казах-вершник. Постать казаха. Начерки. Олівець. [V 1848 — X 1849].

[8]

Казах у шапці. Олівець. [6.Х 1848 — 2.IV 1849].
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[9]

1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/UujDAQi4x7HH9K52JVWObw?feat=embedwebsite

2. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/QM0ebJCV4Nc2PzRrDdwB7A?feat=embedwebsite

3. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/5Zw1OrkDVxArkbIf6TyC0g?feat=embedwebsite

4. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev8042.htm

5. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev8059.htm

6. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev8072.htm

7. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev8084.htm

8. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev8085.htm

9. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev8061.htm

2.11.20 Спогад Є. Косарева (2008-11-06 18:00)

* *

Для выполнения матросских обязанностей были откомандированы нижние чины из двух рот 4-
го Оренбургского линейного батальона: 5 унтер-офицеров, 36 рядовых и один фельдшер. В

этом числе находился и рядовой Тарас Шевченко 1). Для этого флота в 1848 году был построен

на Кос-Арале отдельный небольшой форт, названный Кос-Аральским фортом, в котором и

помещались все воинские чины флота, независимо от гарнизона, расположенного в Раимском

укреплении. Лейтенант Бутаков получи(в)л распоряжение от главного начальника оренбургскаго
края отправиться с вверенной ему эскадрой в Аральское море, по открытии весенней навигации

1848 года, как для обозрения оного и берегов, так и (для) промера глубины в море. Дождавшись
этого времени, он выступил с эскадрою в морское плаванье, пробыв там все лето, а в половине
августа возвратился в Кос-Аральский форт, еще неокончивши всего обозрения. В 1849 году с

открытием весенней навигации лейтенанте Бутаков вторично выступил в море, где по окончании
всего обозрения возвратился в форт. Коментарі 1) Назначение Шевченка в экспедицию Бутакова

в заметке А. Р. объясняется совершенно иначе. „Когда А. И. Бутаков собирался для описи

Аральского моря, то его просили доброжелатели Шевченка взять с собою поэта. Вероятно и

перед В. А. Обручевым было замолвлено доброе слово. По крайней мере, Шевченко без особых

затруднений был назначен, по просьбе Бутакова, к нему в экспедицию, для рисования видов

морских берегов“. Шевченко прибыл в Раимское укрепление в 1848 году, а не вместе с ротами
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4-го батальона весною 1847 года. Сопоставляя это с данными формулярного списка и датами

стихотворений „Чернець“ и „Не для людей і не для слави“, под которыми подписано „1848 г.,
Орская крепость“ (см. „Кобзарь“ Прага 1876 г. и С-П-бург 1884 г.) можно с уверенностью

заключить, что Косарев ошибался, говоря, что Шевченко прибыл в Раим в 1847 г. вместе с

ротами 4-го батальона и от них был уже командирован в качестве матроса к лейтенанту Бутакову.
Поэтому правильнее указания А. Родзевича и А. Р. (два разные лица), что Шевченко по прибытии

в Оренбург был зачислен в 5-ый батальон. Был ли потом переведен Шевченко в 4-ый батальон

и это пропущено в формулярном списке, или же оставался в 5-м, пока остается открытым. Не

лишнее припомнить, что под стихотворением „На Різдво“ помечено „Кос-Арал, на Аральському
морі 24 декабря 1848 г. Е. Косарев, Извлечение из дел и памяти, «Киевская старина», 1893,
февраль, стор. 247 — 248. [Див. [1]повний текст.]

1. http://litopys.org.ua/rizne/star22.htm

2.11.21 Шхуна «Константин» на ремонті (2008-11-07 00:00)

[1] [2]

Шхуна «Константин» на ремонті. Папір, сепія (9,4 × 18,1). [Кос-Арал]. [IV 1849].

[3]

http://litopys.org.ua/shevchenko/shev8043.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev8043.htm
http://kobzar.univ.kiev.ua/draws/description/243.html
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Танець на палубі шхуни. Начерк композиції. Олівець. [22.IX 1848; 22.IX 1849].

[4]

1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/DCEVeYrn_Qt0RlUdTgtAyA?feat=embedwebsite

2. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/U6cRD8UHjWMA3WOZEP41EQ?feat=embedwebsite

3. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev8043.htm

4. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev8119.htm

2.11.22 Лист О. Лаврина до О. I. Макшеєва. 26 березня 1849. Раїм (2008-11-07 06:00)

Благодарю Вас, Алексей Иванович, за память обо мне и желания Ваши, выраженные в письме.
Жаль только, что новостей я мало узнал, потому что Бутаков всю зиму жил на Кос-Арале и ни

разу не был в Раиме, не мог мне и сообщить написанного к нему Вами, а только прислал мое

письмо.
Что Вам сказать о Раиме?.. Он, кажется, неизменяем, и едва ли еще скоро наступит то время,
когда он будет нравиться всем и каждому так, как Л. П. Ш.! 1 Мы здесь, по правде сказать,
не существуем, а прозябаем. После этого можно ли не желать отплыть из Раима не только в

Оренбург, но хоть куда-нибудь. С целью разнообразия своей жизни я просил через начальника

управления г. корпусного командира дозволить мне с открытием весны отправиться в море с

Бутаковым, но разрешения до сих пор не получено. Снегу в Раиме и в окрестностях его почти

нет, но до сих пор продолжаются морозы 12°. Последние дни марта, как на зло нам, страдающим,
ясные и светлые, а выдти никуда нельзя, потому что холодно и сильно ветрено с севера. Река и
озера еще покрыты льдом, и нельзя угадать, когда совершенно откроется весна. Это немножко

странно и неприятно на Раиме. Подробно не описываю Вам всего, что происходит у нас на Раиме,
потому что трудно выразить словами то, что следует говорить языком! Ждем предстоящих

мучений. Вы, верно, помните надоедающих здесь всем и каждому животных? Не переставая

кусаться днем и ночью в продолжение всей зимы, они теперь уже начинают действовать с

большим ожесточением. А. Келькевич, Вам кланяющийся, все ждет от Вас какого-то порошка и
постоянно твердит, что ему уже недолго осталось страдать. Следующий пробел оставляю для

Тараса Григорь[евича] Шевченко 2, а сам здесь делаю заключение, хотя бы и следовало еще

написать кое-что... 26 марта 1849 г., Раим 1 Мається на увазі капітан Л. П. Шульц, який у

1846 р. був відряджений в пониззя річки Сир-Дар’ї для збирання вірогідних даних про місцевість.
На підставі його доповідної записки було прийнято рішення про будівництво укріплення в Раїмі.
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2 На стор. 4 листа О. Лаврина приписка Т. Г. Шевченка. [1]Т. Г. Шевченко в епістолярії відділу

рукописів. — К., 1966. — С. 16-17. ПРИПИСКА ШЕВЧЕНКА ДО О. І. МАКШЕЄВА

Я уже два месяца как оставил свою резиденцию Косарал, почему и не могу вам сообщить

ничего нового о тамошнем житьи-бытьи любезного А[лексея] И[вановича] [Бутакова], а о Раиме

и говорить нечего — неизменяемый! В воспоминании вашем о плавании по морю бурному

Аральскому оставьте уголок для незабывающего вас Т. Шевченко.

Примітки Подається за автографом — допискою в листі А. М. Лаврова до О. І. Макшеєва від

26 березня 1849 р. з Раїму (ІР НБУВ, III, № 71187). Вперше надруковано в журналі «Життя й

революція» (1927. — № 3. — С. 347). Вперше введено до зібрання творів у виданні: Шевченко

Т. Повне зібр. творів. — К., 1929. — Т. 3. — С. 207. Макшеєв Олексій Іванович (1822
— 1892) — російський географ, 1848 р. закінчив Академію генштабу і був на власне прохання

відряджений в Оренбурзький корпус для військово-топографічих і географічних досліджень. На
початку наступного року його включено до складу Аральської описової експедиції. По дорозі

до Аральського моря він познайомився з Шевченком, надав йому місце у своїй джоламейці.
Залишив цікаві спогади про Аральську експедицію, зокрема про Шевченка (див.: Макшеєв А.
И. Путешествия по киргизским степям и Туркестанскому краю. — СПб., 1896; Воспоминания А.
И. Макшеева о Т. Г. Шевченко // Русская старина. — 1914. — № 5. — С. 305 — 308). Я уже

два месяца как оставил свою резиденцию Косарал... — Після плавання по Аральському морю

влітку 1848 р. Аральська описова експедиція стала на зимівлю на острові Косарал (тепер цей

острів з’єднаний з суходолом). У січні 1849 р. Шевченко виїхав з Косаралу в Раїмське укріплення,
де пробув до початку навігації в травні 1849 р. Начальник експедиції О. І. Бутаков залишився

зимувати на Косаралі, звідси й слова Шевченка: «... почему и не могу вам сообщить ничего нового

о тамошнем житьи-бытьи любезного А[лексея] И[вановича]...»

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/epis.htm

2.11.23 Поезії. Січень — квітень 1849 р., Раїм (2008-11-07 12:00)

січень — квітень 1849 р., Раїм.

{ [1]«Хіба самому написать...» }

{ [2]«Дурні та гордії ми люди...» }

{ [3]«І золотої й дорогої...» }

{ [4]«Ми вкупочці колись росли...» }

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev290.htm

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev291.htm

3. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev292.htm

4. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev293.htm

2.11.24 Рапорт про несплату боргу Шевченкові. 10 квітня 1849 р. (2008-11-07 18:00)

№ 312. 1849 р., квітня 10. Рапорт виконуючого обов’язки начальника Раїмського укріплення Ю.
М. Матвєєва начальнику 23-ої піхотної дивізії О. О. Толмачову про несплату підпоручиком

5-го батальйону С. А. Бархвіцем боргу Т. Г. Шевченкові 1і вимогу Бархвіца покарати

Т. Г. Шевченка за «незаконні» претензії Копія Список с рапорта и. д. начальника

Раимского укрепления г. начальнику 23 пехотной дивизии от 10 апреля за № 901 Состоящий

на службе в Раимском укреплении, а ныне в числе экипажа описной экспедиции Аральского
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моря линейного оренбургского № 4 батальона рядовой Тарас Шевченко объявил мне, что

батальона№ 5 подпоручик Бархвиц состоит ему должен шестьдесят восемь руб. тридцать копеек
серебром, и просил ходатайства моего о взыскании с подпоручика Бархвица следующих ему денег,
присовокупляя в числе доказательства, что о займе этом зимою 1848 г. во время служения

Шевченка в батальоне № 5-го известно ротному его командиру штабс-капитану Степанову,
который засвидетельствовал о том, и г. командиру бригады; Шевченко расписки от Бархвица

не имеет, но говорит, что давал в заем по случаю отъезда подпоручика Бархвица в гор. Оренбург,
между тем, по отзыву командующего батальоном № 4 от первого минувшего февраля за №
946, Бархвиц от этого займа отказался и просил поступить с рядовым Шевченкою по всей

строгости законов будто бы за ложное предъявление претензии, и командующий батальоном

№ 5-го, которому обстоятельство дела было сообщено подпоручиком Бархвицем, не спросив

даже удостоверения штабс-капитана Степанова, — сообщает командующему батальоном №
4-го только об отзыве Бархвица и его требовании. Обстоятельство это представляя на

милостивое благоуважение вашего превосходительства, честь имею почтительнейше испрашивать

зависящего распоряжения о законном удовлетворении рядового Шевченко и ограждении его от

подобного вышеизложенному притязания. Подписал подполковник Матвеев Скрепил подпоручик

Богданович С подлинным верно: И. д. секретаря И. Гейер Опубліковано: Киевская старина, 1891,
т. XXXII, № 2, с. 335. 1 Цьому передували три документи: 1) Лист О. І. Бутакова командирові

4-го лінійного батальйону Я. Я. Дамісу з приводу скарги Т. Шевченка; 2) Запит Я. Я. Даміса до
О. I. Бутакова, чим може Шевченко підтвердити справедливість своєї скарги; 3) Пояснення О. І.
Бутакова (ЦНБ АН УРСР, відділ рукописів, ф. 1, 1186, арк. 64).

2.11.25 Збірка Максимовича. Київ, 1849 (2008-11-08 00:00)

[1]Максимович, М. А. Сборник украинских песен / издаваемый Михайлом Максимовичем. Часть
1. - Киев: В Тип. Теофила Гликсберга, 1849. - 115 с.

В репозиторії Київського університету.

1. http://www.rarelib.undp.org.ua/ukr/index.php3

2.11.26 Із спогадів Савичева (2008-11-08 06:00)

* *

О Тарасе Григорьевиче я впервые услышал в Малороссии, куда попал, служа в Уральском казачьем

№ 6 полку, командированном в 1849 году в действующую армию в Венгрию. Но покуда полк наш

шел к своей цели, венгерская война кончилась и нас поставили на квартиры в городах и селах

Киевской и Волынской губерний. Штаб нашего полка помещался в г. Звенигородке. Я был

при штабе полковым писарем. В Звенигородке, в одной веселой беседе, я услыхал разговор

о Шевченко: спорили о местности, в которой он находился в то время. Один из собеседников

обратился ко мне и сказал:
— Этот человек, о котором мы сейчас говорим, должен быть в вашем крае — у Аральского моря,
и вы можете с ним увидеться.
Судя по такому общему географическому определению о местопребывании Шевченко, я не мог
надеяться увидать его, но просил сказать мне, что за человек он был. Собеседник охотно и

с особенным теплым чувством рассказал о Шевченко как о замечательнейшем человеке. И из

всего сказанного я узнал, что он живописец и поэт, из крепостных людей г. Энгельгардта, и за

одно свое сочинение отдан в солдаты и сослан куда-то за Оренбург. Смотря, с каким увлечением

говорят о Шевченко, мне стало стыдно, что я прежде ничего не знал о нем.

Никита Савичев 1, Кратковременное знакомство с Тарасом Григорьевичем Шевченко, газ.
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«Казачий вестник», 1884, № 53 — 54. 1 Савичев Микита Степанович (1820 — 1885) — офіцер

Уральського козачого полку. З Шевченком познайомився у 1852 р. в Новопетровському укріпленні.
В 1854 р. Савичев переїхав на службу до Москви. Шевченко просив своїх друзів і знайомих дістати

потрібні йому книжки і переслати через «цього уральського козачину». Вдруге поет зустрівся з

Савичевим у Москві в 1858 р.

2.11.27 Начерки західного берега Аральського моря (2008-11-08 12:00)

[1] [2] [3]

Півострів Бусай. Тонований папір, олівець (15,7 × 23,3). [П-ів Бусай]. [20 — 21.V 1849].

[4]
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Токпак-Атисе-Аульє. Тонований папір, олівець (16 × 29,3). [24.VII 1849].

[5]

Токпак-Атисе-Аульє. Тонований папір, олівець (15,8 × 23,6). [24.VIІ 1849].

[6]

Карзунди. Тонований папір, олівець (16 × 29,3). Карзунди. [28.VII 1849].
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[7]

Кара-Тамак. Тонований папір, олівець (15,9 × 29,3). Кара-Тамак. [1.VIII 1849].

[8]

Кизил-Булак. Тонований папір, олівець (15,8 × 29,6). [1 — 2.VIII 1849].

[9]
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Каска-Джул. Тонований папір, олівець (15,8 × 29,1). Каска-Джул. [2.VIII 1849].

[10]

Ак-Тумсук. Тонований папір, олівець (15,7 × 29,4). Ак-Тумсук. [3.VIII 1849].

[11]

Биш-Кум. Тонований папір, олівець (16 × 29,6). Биш-Кум. [1 — 3.IX 1849].

[12]
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1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/dikIcfHz04t9uHYJwd2zCw?feat=embedwebsite

2. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/KeoFkmFuTdOOEIjnRvIiyA?feat=embedwebsite

3. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/zlsfkG6lo8_1DEq0RF2X3w?feat=embedwebsite

4. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev8180.htm

5. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev8181.htm

6. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev8182.htm

7. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev8183.htm

8. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev8184.htm

9. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev8185.htm

10. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev8186.htm

11. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev8187.htm

12. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev8189.htm

2.11.28 Рапорт Бутакова про відрядження Шевченка. 22 квітня 1849 р.
(2008-11-08 18:00)

№313. 1849 р., квітня 22. Рапорт начальника Аральської експедиції 1 О. І. Бутакова

начальникові 23-ої піхотної дивізії О. О. Толмачову про відрядження Т. Г. Шевченка до

Оренбурга для закінчення художніх робіт по експедиції Господину начальнику 23-й пехотной

дивизии, генерал-лейтенанту и кавалеру Толмачеву Начальника описной экспедиции Аральского

моря Рапорт В команде вверенных мне судов находятся 4-го линейного батальона унтер-офицер
Фома Вернер и рядовой Тарас Шевченко. Первый был мною взят в прошлогоднее плавание

по предложению г. подполковника Матвеева для исследования каменного угля, которого

признаки были найдены на северо-западном берегу Аральского моря, и для геологических и

ботанических наблюдений, причем он оказался весьма полезным, ибо честь открытия пласта

каменного угля принадлежит ему, — а последний был назначен его высокопревосходитель-
ством господином корпусным командиром для снимания видов в степи и на берегах Аральского

моря. Оба они будут мне необходимо нужны по возвращении в Оренбург: унтер-офицер
Вернер для окончательного составления геологического описания берегов и классифицирования

долженствующих быть отправленными в С.-Петербург образцов горных пород и ботанических

экземпляров, которых собирание возложено на него, а рядовой Шевченко — для окончательной

отделки живописных видов, чего в море сделать невозможно, и для перенесения гидрографических
видов на карту после того, как она будет составлена в Оренбурге. О чем вашему

превосходительству почтительнейше имею честь донести, прося всепокорнейше соблаговолить

сделать заблаговременное распоряжение об отправлении поименованных нижних чинов вместе со

мною на линию из Раима, по окончании предстоящей навигации, а также о немедленной доставке
их обоих из Орской крепости в Оренбург. Капитан-лейтенант А. Бутаков Кос-Арал 22 апреля 1849
№ 173 ІЛ, ф. 1,№ 406, спр. 201, арк. 17 — 17 зв. Оригінал. На документі резолюція: «Представить
корпу[сному] командиру для распоряжений завтра поутру, 11 мая» та написи: «Г. корпусной

командир разрешил возвратить с г. Бутаковым Вернера и Шевченко; почему заготовить о сем

бумагу г. начальнику дивизии и начальнику Раим[ского] укрепления. Числить в 4-м батальоне и по

окончании работы в Оренбурге возвратить в укрепление»; «Див[изионного] штаба 2245 получ[ено]
12 мая 1849 г.»; «Корп[усного] штаба № 2113 получ[ено] 13 мая 1849». 1 Організована в 1848 —
1849 рр. Військовим міністерством для промірювання Аральського моря і топографічних зйомок

його берегів, а також вивчення природних ресурсів і умов майбутнього судноплавства. Очолював
експедицію О. І. Бутаков, який порушив клопотання перед В. П. Обручовим про включення

Шевченка до експедиції як художника.
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2.11.29 Кизил-Джар (2008-11-09 06:00)

[1] [2] [3]

Кизил-Джар. Тонований папір, олівець (16,2 × 29,6). Кизил — Джар. [VIII 1848; IX 1849].

[4]

Кизил-Джар. Тонований папір, олівець (16,1 × 29,7). Кизил-Джар. [VIII 1848; IX 1849].
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[5]

Кизил-Джар. Тонований папір, олівець (15,8 × 29,3). Кизил-Джар. [VIII 1848; IX 1849].

[6]

1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/Rxy2igyOD3b0o3UDQMHtWQ?feat=embedwebsite

2. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/Mjuz_ubXDxkEeq5X3FY1Ow?feat=embedwebsite

3. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/zzxOlug-h_EhZJVqDjv1DA?feat=embedwebsite

4. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev8161.htm

5. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev8162.htm

6. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev8163.htm

2.11.30 Пояснення Толмачова. 12 травня 1849 р. (2008-11-09 12:00)

№314. 1849 р., травня 12. Пояснення командира 23-ої піхотної дивізії О. О. Толмачова у

супровідній записці до рапорта О. І. Бутакова командирові Окремого оренбурзького корпусу про
те, за що були віддані в солдати Томаш Вернер та Т. Г. Шевченко

Рапорт этот почтительнейше представляя на разрешение его высокопревосходительства

господина командира Отдельного оренбургского корпуса, имею честь донести, что эти нижние

чины отданы в службу: первый в 1844 году по решению наместника царства Польского за
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политическое преступление, а последний в 1847 году по высочайшему повелению за сочинение

возмутительных стихов. И в разрешение этого я буду иметь честь ожидать предписание сего [дві
слові нерозбірливо].

Генерал-лейтенант Толмачев.

№ 1962
12 мая 1849 года

г. Оренбург

ІЛ, ф. 1, № 406, спр. 201, арк. 18. Оригінал.

2.11.31 Острови Чикита-Арал та Чекан-Арал (2008-11-09 18:00)

[1] [2]

Острів Чикита-Арал. Папір, акварель. [17.V 1849].

[3]

Вперше репродукований в журн. «Малярство і скульптура» (1938, № 3, стор. 18) як власність

П. Потоцького під назвою «Невідома акварель Т. Г. Шевченка. На березі Аральського моря».
Сучасне місцезнаходження оригіналу не встановлено. Репродукується за згаданим джерелом.

http://litopys.org.ua/shevchenko/shev8044.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev8044.htm
http://kobzar.univ.kiev.ua/draws/description/244.html
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Острів Чекан-Арал. Папір, акварель (14,9 × 28,6). [17 — 19.V 1849].

[4]

Острів Чекан-Арал знаходився у східній частині Аральського моря. Зараз, в зв’язку з підняттям
рівня води в Аральському морі, зник.
Датується на підставі записів у щоденнику Бутакова від 17.V по 19.V 1849 р.

http://litopys.org.ua/shevchenko/shev8045.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev8045.htm
http://kobzar.univ.kiev.ua/draws/description/245.html

Острів Чекан-Арал. Тонований папір, олівець (15,7 × 23,3). [О. Чекан-Арал]. [17 — 19.V 1849].

[5]

1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/rlVvylcuPMtJc3ccmIwGxg?feat=embedwebsite

2. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/MYsLuQNZt5QiwMXHlXynXQ?feat=embedwebsite

3. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev8044.htm
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4. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev8045.htm

5. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev8179.htm

2.11.32 Повідомлення про дозвіл. 13 травня 1849 р. (2008-11-10 06:00)

№ 315. 1849 р., травня 13. Повідомлення виконуючого обов’язки начальника штабу Окремого

оренбурзького корпусу М. Л. Фантон де Веррайона командиру 23-ої піхотної дивізії О. О.
Толмачову про дозвіл Томашу Вернеру і Т. Г. Шевченку повернутися з О. І. Бутаковим до

Оренбурга

№ 2149, 13 мая

Начальн[ику] дивизии

Р[апорт]

По докладу моему г. кор[пусному] к[оманди]ру представлен в[ашим] п[ревосходительство]м от 12
мая за 1962-м. Его в[ысоко]п[ревосходитеьст]во изволил разрешить отправить ун[тер-]оф[ицера]
Фому Вернера и рядового Шевченка с капитан-лейтенантом Бутаковым на линию, но с тем, чтобы
нижние чины эти, числясь в Оренб[ургском] л[инейном] № 4-м б[атальоне], по окончании занятий
с помянутым штаб-офицером были возвращены попрежнему в Раимское укрепление.
О чем имею честь до свед[ения] в[ашего] п[ревосходительст]ва

ІЛ, ф. 1, № 406, спр. 201, арк. 19. Відпуск.

2.11.33 Розповідь Є. Косарєва (2008-11-10 12:00)

* *

Проплавал таким манером наш Тарас два лета подряд по морю Аралу, берега, острова и воды

которого Бутаков обозревал и описывал, оставаясь для этого на море всякий раз беспрерывно,
месяцев по пяти... Немало-таки натерпелись при этом наши мореплаватели— и от штормов, и от
лихорадок, и от непривычки к жизни на воде, и даже от проклятых комаров, которых по берегам
Арала носятся целые тучи... Впоследствии все нижние чины, исполнявшие обязанности матросов,
а в том числе и рядовой Тарас Шевченко, были даже удостоены за эти морские кампании 1848 —
1849 гг. высочайше дарованной денежной награды, каждый в размере по 5 руб. сер.
Морскою кампаниею 1849 г. окончилась, однако, и служба Шевченка на море. Чтобы не оставлять

его в Раиме без себя, а еще пуще для того, чтобы похлопотать об облегчении его участи, — так

как Шевченко все время своей морской службы вел себя безукоризненно, много и трудился, и
рисовал, и чертил, — Бутаков, отправляясь в октябре в Оренбург для представления начальнику
края отчета о своих работах, взял с собою, в числе других лиц, сопровождавших его туда, а именно:
Поспелова, двух топографов, унтер-офицера Вернера, фельдшера и деньщика, и — рядового

Шевченка. Отчетом Бутакова остались в Оренбурге очень довольны, — так что не только его,
но и Поспелова скоро даже произвели в следующие чины; но хлопоты его о Шевченке уважены не

были, и все это дело кончилось лишь тем, что вернули нашего Тараса опять на сушу, но только

перевели с Сыр-Дарьи, из прежнего 4-го, в 1-й линейный батальон, штаб которого с двумя ротами
стояли тогда в г. Уральске...

Рассказ Е. Косарева. Н. Д. Н[овицкий], На Сыр-Дарье у ротного командира, «Киевская старина»,
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1889, март, стор. 569 — 570. 1889, март, стор. 569 — 570. [Див. [1]повний текст.]

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/vosp49.htm

2.11.34 Повідомлення про дозвіл. 13 травня 1849 р. (2008-11-10 18:00)

№ 316. 1849 р., травня 13. Повідомлення виконуючого обов’язки начальника штабу корпусу М.
Л. Фантон де Веррайона начальнику Раїмського укріплення про дозвіл Томашу Вернеру і Т. Г.
Шевченку повернутися з О. І. Бутаковим до Оренбурга

№ 2150

Нач[альнику] Раим[ского] укреп[ления]

Вследствие ходатайства капитан-лейтенанта Бутакова его в[ысокопревосходителст]во
г. кор[пусной] к[оманди]р изволил разрешить отправить на линию с этим штаб-офицером для

окончательных с ним занятий по возложенному на него поручению унтер-офицера Вернера и

рядового Шевченко с тем, чтобы нижние чины эти, представ[ленные] в Оренб[ургский] л[инейный]
№ 4 бат[альон], по минованию в них здесь надобности были возвращены в Раим[ское] укреп[ление].
Имею честь уведомить об этом в[аше] в[ысокоблагоро]дие к сведению и дальнейшему

распоряжению.

13 мая

Подписал

Исправ[ляющий] долж[ность] нача[льника] штаба
Полковник Фантон де Веррайон

ІЛ, ф. 1, № 406, спр. 201, арк. 19, 19 зв. Відпуск.

2.11.35 Готово! Парус розпустили. Вересень 1849 р. (2008-11-11 06:00)

кінець вересня 1849 р., на шляху з Косаралу до Раїма

{ [1]«Готово! Парус розпустили...» }

[2]

На палубі шхуни. Тонований папір, олівець (14,6 × 22,3). [6.V — 22.IX 1849].
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[3]

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev294.htm

2. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/fuPyqdlQGOe2faKUWhiM6Q?feat=embedwebsite

3. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev8178.htm

2.11.36 Із спогадів Ф. Лазаревського (2008-11-11 12:00)

* *

Экспедиция Бутакова окончилась осенью 1849 г. Для приведения в порядок собранных материалов
ему понадобились в Оренбурге Вернер и Шевченко; последний — для окончательной отделки

живописных видов, чего на море сделать было нельзя, а равно и для перенесения на карту

видов гидрографических, вследствие чего Бутаков вошел с представлением к Обручеву об

откомандировании Вернера и Шевченка в Оренбург. Узнавши же, что во втором батальоне есть

искусный рисовальщик, ссыльный Бронислав Залесский, Бутаков просил командировать и его в

помощь Шевченку. Таким образом наш Кобзар, вместо Орской крепости, попал в Оренбург и

поселился в квартире моей, близ костела, а потом в предместьи Оренбурга в доме К. И. Герна,
хотя, собственно говоря, наш Тарас, имея много знакомых, проводил где день, где ночь.
Во весь 1849 г. я, по делам службы, подолгу оставался в киргизских степях. Вернувшись однажды
из командировки глубокой осенью, я застал в своей квартире Шевченка и моряка Поспелова, с
которым поэт более года провел в Аральской экспедиции. Тарас, Поспелов, Левицкий и я зажили,
что называется, душа в душу: ни у одного из нас не было своего, все было общее; а с Тарасом
у нас даже одежда была общая, так как в это время он почти никогда не носил солдатской

шинели. Летом он ходил в парусиновой паре, а зимой в черном сюртуке и драповом пальто.
Иногда заходил к нам и Бутаков, чаще же других гостил К. И. Герн. Матвеев также не чуждался

нашего общества. Вечера наши проходили незаметно. Пили чай, ужинали, пели песни. Тарас с

моряком Поспеловым иногда прохаживались по чарочкам. Изредка устраивались вечера с дамами,
причем неизменной подругой Тарасовой была татарка Забаржада 1, замечательной красоты. А. И.
Бутакову очень понравились наши вечера, но, стесняясь своего подчиненного Поспелова, он у нас
не засиживался. Однажды Алексей Иванович просил Тараса устроить в его квартире подобный

нашему вечер, только без Поспелова. Был назначен день, но, как на зло, в этот именно день

Бутаков был приглашен на вечер к Обручеву. Тем не менее мы собрались у него и ожидали его к

ужину. К трем часам вернулся хозяин. Тарас собственноручно зажарил превосходный бифштекс и
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мы пропировали до свету. Из воспоминаний Ф. М. Лазаревского о Шевченке, «Киевская старина»,
1899, февраль, стор. 157 — 158. [Див. [1]переклад] 1 Крім згадок Ф. М. Лазаревського про

«Тарасову подругу», інших відомостей про неї немає.

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/spog42.htm

2.11.37 Автопортрет. 29 листопада 1849 р. (2008-11-11 18:00)

[1] [2]

Автопортрет. Папір, сепія (24,3 × 18,1). Оренбург. [Н. п.] 29.ХІ 1849.

[3]
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Зліва внизу рукою Ф. М. Лазаревського чорнилом напис: 29 ноября 1849. Оренбург.

http://litopys.org.ua/shevchenko.shev8046.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko.shev8046.htm
http://kobzar.univ.kiev.ua/draws/description/246.html

Родинний портрет. Автопортрет. Начерки ескізів. Олівець. [1846 — IV 1850].

[4]

1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/ZHXDhy0YLyzVwnByRVYafg?feat=embedwebsite

2. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/QGlGy_Mc7MdFWPPN7jEHsg?feat=embedwebsite

3. http://litopys.org.ua/shevchenko.shev8046.htm

4. http://litopys.org.ua/shevchenko.shev8124.htm

2.11.38 Kobzar Julian Kytasty in concert 11/14 (2008-11-11 22:14)

Dear friends,

Writing to let you know about a major solo performance Julian Kytasty has
coming up next week Friday. This is one a number of people have requested
over the last couple of seasons, a full concert of Julain alone, the
old-time bandura, and the songs of the kobzari in the bandura-friendly
acoustic space of the Ukrainian Museum’s beautiful central gallery. We are
planning to try out some multi-media presentation ideas as well, with
projections and possibly supertitles. Hope you can join us for this one, and
please pass the word to potentially interested people in the metro NY area.

For those who are unfamilar with Julian’s work:
[1]http://torban.org/kytasty/audio/pravda.mp3
[2]http://torban.org/kytasty/audio/sud.mp3
[3]http://torban.org/kytasty/audio/bozhe.mp3
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SONGS OF TRUTH
The Art of the Kobzari
Friday November 14, 2008, 7pm
The Ukrainian Museum
222 East 6th St. (between 2nd Ave. and Bowery)
Tickets $15 (includes gallery admission and post-concert reception)
Reservations and information 212 228 0110

The Bandura Downtown series presents a tribute to Ukraine’s blind epic
singers, the kobzari. Join third-generation bandurist Julian Kytasty for a
program encompassing the full spectrum of the kobzar repertoire: ancient
epics and laments, humorous burlesques, religious and moralistic songs,
sparkling dance tunes, and songs of social commentary.

1. http://torban.org/kytasty/audio/pravda.mp3

2. http://torban.org/kytasty/audio/sud.mp3

3. http://torban.org/kytasty/audio/bozhe.mp3

2.11.39 (2008-11-12 06:00)

[1]Кониський О. Я. Тарас Шевченко-Грушівський: Хроніка його життя [На першому засланню

(червень 1847 — жовтень 1850), стор. 17]

Щодо відносин до Шевченка Олексія Івановича Бутакова і його помічника Поспєлова, дак, певна
річ, що вони були добрі, більш товариські. Пишучи 14 листопада до Рєпніної, Тарас просить її,
якщо доведеться їй зустріти Бутакова «він мій друг, товариш і командир», дак подяковати йому

за братерські відносини. Таку ж подяку висловлює він Бутакову і Поспєлову і в листі до Залеського,
писаному в січні р. 1854 556. Ще перш, ніж скінчилась експедиція, Бутаков писав до начальника

оренбурзького війська, що на суднах у його перебувають унтер-офіцер Хома Вернер557 і «рядовой»
Тарас Шевченко. Першого, писав Бутаков, я взяв на те, щоб вистежив, чи нема на Аральськом

побережу кам’яного вугілля, і задля геологічних і ботанічних спостережень; і він — Вернер — був

в експедиції дуже корисний, бо винайшов шар кам’яного вугілля. Останнього (себто Шевченка)
призначив до експедиції командир корпусу на те, щоб змалював краєвиди в степу і на берегах

моря». Отже, коли він — Бутаков — вернеться до Оренбурга, так щоб до краю улаштовати

добутки експедиції, йому треба буде Вернера і Шевченка, щоб останній «зовсім обробив краєвиди,
бо сього на морі зробити не можна було, та й гідрографічні види треба буде перевести на карту

після того, як вона буде дроблена в Оренбурзі. Генерал Обручов не змагався і згодився, щоб
Вернер і Шевченко укупі з Бутаковим прибули до Оренбурга 558. Бутакову треба було поспішити в
Оренбург, щоб швидше злаштовати задля царя й військового міністра справоздання про добутки

експедиції. Тим-то він, передавши свою флотилію Поспєлову, взяв з собою Вернера, Шевченка

і інших і 10 жовтня поїхав з ними з Раїма в Оренбург, куди й приїхали 1 листопада 559. 556

Киев[ская] ст[арина]. — 1883. — Кн. II. — [С. 169] 557 Чи не той оце Хома Вернер, про якого

довелося мені чути в Дахнівці народні перекази — як він «писав ногами», як «воював поліцію»,
як поліція не могла його зловити і як «Бибик (київський генерал-губернатор) найняв чарівника, а
сей заворожив Вернера, отуманив його, і тоді поліція злапала його, набила йому на руки кайдани,
на ноги колодки, а Бибик закинув його кудись, аж на край Сибіру». 558 Истор[ический] вест[ник].
— 1886. — Кн. І. — С. 163. 559 Киев[ская] стар[ина]. 1893. Кн. II. — С. 248. Коментар

...Бутаков писав до начальника оренбурзького війська... — Тарас Шевченко: Документи..., с. 166,
— [2]рапорт Бутакова від 22 квітня 1849 р. [3]Попередня [4]Наступна

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/4899.html

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/343851.html

3. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/339498.html

4. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/347609.html
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2.11.40 Ми восени таки похожі... Осінь 1849 р. (2008-11-12 12:00)

вересень — початок жовтня 1849 р., Раїм

{ [1]«Ми восени таки похожі...» }

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev295.htm

2.11.41 Спогади Броніслава Залєського (2008-11-12 18:00)

* *

Капітан Бутаков, що на Сир-Дар’ї будував судна і робив мапу Аральського моря, взяв його з собою
за дозволом корпусного начальника, генерала Обручева. Там Шевченко малював профілі берегів

аральських і степові кріпості. По двох роках вернув він з Бутаковим до Оренбурга і користувався

зглядно значною свободою: до служби його не уживали, він робив портрети і з того удержувався.

Спогади Бр. Залєського. Іван Франко, Листи Шевченка до Бр. Залєського, зб. «Листочки до

вінка на могилу Шевченка в XXIX роковини його смерті», Львів, 1890, стор. 27 — 28.

2.11.42 (2008-11-13 06:00)

[1]Кониський О. Я. Тарас Шевченко-Грушівський: Хроніка його життя [На першому засланню

(червень 1847 — жовтень 1850), стор. 18]

VIII

Ледве Шевченко прибув до Оренбурга, зараз зустрів його щирий його приятель, поклонник його

музи, Хведор Лазаревський. «Він, — писав Тарас до княжни Рєпніної 560, — не посоромився

моєї сірої (жовнірської) шинелі, першим повітав мене і спитав, чи є у мене що обідати».
У Лазаревського повітали нашого Кобзаря й інші українці, які перебували тоді в Оренбурзі;
повітав і ад’ютант Обручова Герн і запросив поета закватеровати у його. У Герна був окремий

флігель (офіцина), де й поселився Тарас. Герн, очевидно, був не тільки чоловік освічений,
високорозвинений, але й гуманний, вихований в любові до правди і до волі людської. Знаючи,
що Тарасові небезпечно приймати листи на власну його адресу, він згодився, щоб листи до поета
приходили на його адресу. «Адресуй, — писав Тарас до професора Бодянського 561, — в Оренбург

Карлу Івановичу Герну, а мене на адресі не поминай. Цур йому. Герн знатиме по штемпелю (по
знаку почтовому), до кого той лист». Пошановання українцями свого поета бенкетом відгукнулося

й між поляками. Заслані до Оренбурга поляки (між ними Броніслав Залеський, Сєраковський
і інші) тямили добре не тільки тяжку долю Шевченка, розуміли велику жертву, в особі його

принесену деспотизму і темноті, але розуміли й високі національні ідеї, висловлені Шевченком

в його українських творах. Та якби то люди з такою освітою, як Сєраковський і Герн, з таким
високорозвиненим почуттям національним, як Залеський і знов той же Сєраковський, не зрозуміли
б віщих бажань нашого поета: «Щоб усі слов’яне стали добрими братами і синами сонця правди»
і не тямили б поклику його до «ляхів», де він каже: Подай же руку козакові, І серце чистеє подай,
І знову іменем Христовим Возобновим наш давній рай 562. І от оренбурзькі поляки, а їх там було

тоді чимало, спорудили на честь і славу українського поета-страдальника вечірку, запросивши
туди і оренбурзьких українців — приятелів Тарасових, а також Герна і Бутакова. І з того часу
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гурток оренбурзьких поляків уважав собі за честь приймати у себе нашого віщого Кобзаря 563»
Такі повітання, певна річ, оживили, звеселили і підбадьорили дух поета, пригноблений засланням і

подорожжю на Арал, а найпаче повною до того часу невідомостю ні про своїх приятелів, ні взагалі
про Україну. 560 Киев[ская] стар[ина]. 1893. Кн. II. С. 271. 561 Русск[ая] ст[арина]. — 1883. — Кн.
IX. Інші звістки (Р[усский] ар[хив]. — 1898. — Кн. 3) кажуть, що Шевченко прибув в Оренбург 12
листопада; але ся звістка здається мені непевною. 562 Кобзарь. — 1876. — Т II. — С. 31 і [210].
563 Киев[ская] ст[арина]. — 1888. - Кн. X. - С. 13. Коментар «Він, — писав Тарас до княжни

Рєпніної, — не посоромився моєї сірої (жовнірської) шинелі...» — З листа до В. Рєпніної від 7
березня 1850 р. з Оренбурга. Чи не той оце Хома Вернер... — У народному переказі йдеться про

іншу особу. «Адресуй, — писав Тарас до професора Бодянського, — в Оренбург Карлу Івановичу

Герну...»— З листа Шевченка до О. М. Бодянського від 3 січня 1850 р. з Оренбурга. [2]Попередня
[3]Наступна

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/4899.html

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/346830.html

3. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/348281.html

2.11.43 Портрет Хоми Вернера (2008-11-13 12:00)

[1]

Портрет Хоми Вернера. Папір, сепія (29,5 × 22,7). 1849.
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[2]

Див. також:
http://litopys.org.ua/shevchenko/shev8048.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev8048.htm
http://kobzar.univ.kiev.ua/draws/description/248.html

Місцезнаходження оригіналу не встановлене. Опис подається за фотографією, що зберігалася.

1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/p9eipT_tQ5oc3-F37kLcmQ?feat=embedwebsite

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev8048.htm

2.11.44 Спогад О. Макшеєва (2008-11-13 18:00)

* *

Описная экспедиция была окончена осенью 1849 года. Шевченко прибыл с Кос-Арала в Оренбург
и по приглашению генеральнаго штаба штабс-капитана Карла Ивановича Герна, имевшего

собственный дом в Слободе, поместился у него на жительство. Бутаков представил в числе работ
описной экспедиции альбом видов Аральского моря Шевченки и официально ходатайствовал о

производстве его в унтер-офицеры, что составляло в то время первый и самый важный шаг

для разжалованного. Обручев, весьма довольный альбомом, наглядно дополнявшим опись

Аральского моря, сделал в свою очередь представление о Шевченке, но из С.-Петербурга
ему выразили неудовольствие, что, вопреки высочайшему повелению, он допустил Шевченко

рисовать. Впоследствии я узнал, что за представление Шевченко Бутаков подвергался тайному

наблюдению 3-го отделения, продолжавшемуся еще во время его командировки в Швецию для

заказа пароходов. Между тем альбом был возвращен Шевченко, и он подарил его К. И. Герну в
благодарность за гостеприимство. Желая извлечь альбом из забвения и издать его, я обращался
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к жене покойного Герна с просьбою об отыскании его и доставлении ко мне, но, к сожалению,
она не могла найти среди вещей своего деревенского дома ни одного рисунка из разрозненного

альбома.

Воспоминания А. И. Макшеева о Т. Г. Шевченко, «Русская старина», 1914, май, стор. 306.
[Див. [1]повний текст.]

1. http://izbornyk.org.ua/shevchenko/maksh.htm

2.11.45 (2008-11-14 06:00)

[1]Кониський О. Я. Тарас Шевченко-Грушівський: Хроніка його життя [На першому засланню

(червень 1847 — жовтень 1850), стор. 19]

Здавалося, що над тією холодною кригою, що морозила Тарасове життя, займається промінь

того тепла, що спроможен розтопити кригу. За п’ять день по приїзді до Оренбурга Бутаков

вдався до головного штабу оренбурзького війська й писав, що сам Шевченко не спроможеться

скінчити усі малюнки по експедиції на той термін, який призначив військовий міністр, а тим

часом у 2 батальйоні є жовнір Броніслав Залеський, що вміє малювати, дак він, Бутаков, і просить
прислати до його за помічника Шевченкові отого Залеського. Сю справу, певне, під впливом

Герна, поталанило швидко оборудовати, і на четвертий день, себто 9 листопада, прийшла до

Бутакова відповідь, що Обручов звелів вирядити до його Залеського і Вернера, щоб вони вкупі

з Шевченком швидше скінчили геологічне описання Аральського моря, малюнки і гідрографічні

карти. Тоді ж таки Обручов наказав, щоб Бутаков, подаючи роботи свої, додав йому і ширше

справоздання про роботи Шевченка, Вернера і Залеського 564. Таким чином, Шевченкові стало

можливим спекатися казарми і муштри, жити в приватній кватирі без догляду й працювати в

товаристві людей більш-менш освічених. Такі умови, річ натуральна, зробили на поета добрий

вплив. Лист його до Лизогуба 565, писаний саме під час наведеної вгорі переписки Бутакова з

Обручовим, написаний доволі спокійно. «Позавчора, — пише він, — вернувся я з того степу

киргизького та з моря Аральського до Оренбурга та й заходився оце писати до тебе. Пишу, а ще
й сам добре не знаю, чи живий ти на світі, чи здоровий; бо вже оце трохи не півтора року, як ми не
переписувалися з тобою ані одним словом, а за таке врем’я багато води у море утекло, може, і у
вас кого не стало; бо холера, кажуть, здорово таки косила. Коли живий ти та здоровий, то напиши
до мене, друже мій! не гаючись; то я тоді вже й відпишу до тебе геть про все, як мене носило по
тому морю, як я у степу отім безкраїм пропадав. Усе розкажу, нічого не потаю». Спокійним духом

віє і від творів його, написаних в Оренбурзі під кінець року 1849. Написав їх тоді Тарас чимало.
Знати, що скоро заспокоїлася хоч трохи душа поета, муза його знов заспівала голосом, правда,
звичайно журливим, але до тої журби часом примішано і жартовливої іронії і зовсім нема тонів

розпуки, нарікання або лютого озвірен ня. Яким, наприклад, високохристиянським гуманізмом

і спокійним ліризмом серця, повного любові, дишуть вірші його: У нашім раї на землі Нічого

кращого немає, Як тая мати молодая З своїм дитяточком малим!.. Як спокійно-художницьки
висловлює поет свою печаль, що «охватить йому душу», коли він, дивлячись на молоду матір

з маленькою дитиною, згадає собі образ Тієї матері святої, Що в мир наш Бога принесла; А

ми, — хвала нам і хвала! Дарма що Бог, що ми не стоїм І волосочка одного, Таки повісили

його...566 Одно слово! Оренбурзькі Шевченкові твори, коли їх прирівняємо до творів, писаних під
час експедиції, стають нам певним дзеркалом тієї доброї переміни в настрої Тарасової душі, скоро
вона вернулася з товариства казарменного, з «смердячої хати» до товариства людей освічених, що
живуть в людському житлі! Думками він, звичайно, і тепер раз у раз на Україні; і раз у раз болить
його національне серце за зрабований край, за зневолений народ. Він співає, що ...Кращого немає
Нічого в Бога, як Дніпро Та наша славна Україна. Перед ним живцем встають картини крепацтва.
Він відає, що Скрізь по славній Україні Людей у ярма запрягли Пани лукаві. Гинуть, гинуть У ярмах

лицарські сини, А препоганії пани Жидам, братам своїм хорошим, Останні продають штани... 567

1735

http://izbornyk.org.ua/shevchenko/maksh.htm


Одначе ж, кажу я, про такі картини він говорить без розпуки, без озвірення. 564 Истор[ический]
в[естник]. — 1886. — Кн. І. — С. 164 — и Киев[ская] ст[арина]. — 1896. — Кн. II. — С. 132.
565 Чалий, с. 175. 566 Кобзар. — (1876). — Т. II. — С. 134. 567 Ibidem . — [С] 128. Коментар

...Бутаков вдався до головного штабу оренбурзького війська... —Йдеться про рапорт Бутакова від

5 листопада 1849 р. (Тарас Шевченко: Документи, с. 171 — 172). Тоді ж таки Обручов наказав...
— Там же. — С. 172. «Позавчора, — пише він, — вернувся я з того степу киргизького...» —
З листа Шевченка до А. І. Лизогуба від 8 листопада 1849 р. з Оренбурга. «Кращого немає //
Нічого в Бога, як Дніпро...» — З поезії «І виріс я на чужині...» (1848). [2]Попередня [3]Наступна

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/4899.html

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/347609.html

3. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/349261.html

2.11.46 Автопортрет (2008-11-14 12:00)

[1]

Автопортрет. Папір, сепія (15,6 × 12,9). [Оренбург]. [XI 1849 — IV 1850].
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[2]

http://litopys.org.ua/shevchenko/shev8047.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev8047.htm
http://kobzar.univ.kiev.ua/draws/description/247.html

* *

До цього часу відносяться три сумнівні олійні автопортрети Шевченка.

[3] [4] [5]
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З другого Пантелеймон Куліш зняв копію 1856 року. Внизу рядки з вірша «Не додому вночи ідучи»
з деякими відмінностями від оригіналу.

[6]

1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/yqtyENZqeXm1vF-70rVC1A?feat=embedwebsite

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev8047.htm

3. http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev8191.htm

4. http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev8192.htm

5. http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev8193.htm

6. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/nNwLOIHbwkQIKZlyWArx4w?feat=embedwebsite
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2.11.47 Портрет Олени Степанівни Бларамберг (2008-11-14 18:00)

[1]

Портрет Олени Степанівни Бларамберг. Тонований папір, акварель (27,9 × 22). [Оренбург].
[XI 1849 — IV 1850].

[2]

О. С. Бларамберг - дружина підполковника І. Ф. Бларамберга, квартирмейстра військ в

Оренбурзькому краї. Датується часом перебування Шевченка в Оренбурзі після повернення з

Аральської експедиції.

http://litopys.org.ua/shevchenko/shev8049.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev8049.htm

1739



http://kobzar.univ.kiev.ua/draws/description/249.html

1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/8AleZtiSArogMldombw49g?feat=embedwebsite

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev8049.htm

2.11.48 Краєвиди Аральського моря (2008-11-15 06:00)

[1] [2] [3]

Берег Аральського моря. Начерк. Олівець. [VII, IX 1849].
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[4]

На березі Аральського моря. Начерк. Олівець. [VII, IX 1849].

[5]

На березі Аральського моря. Начерк. Олівець. [VII, IX 1849].
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[6]

Гористі береги Аральського моря. Начерки. Олівець. [VI 1848 — IX 1849].

[7]

Береги Аральського моря. Начерки. Олівець. [VI 1848 — IX 1849].
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[8]

Хмари над берегом Аральського моря. Начерк. Олівець. [VI 1848 — IX 1849].

[9]

Краєвиди гористих берегів Аральського моря. Начерки. Олівець. [VI 1848 — IX 1849].
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[10]

Гористі береги Аральського моря. Начерки. Олівець. [VI 1848 — IX 1849].

[11]

1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/WNfHYZk-bV6r3tBu1enJoA?feat=embedwebsite

2. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/WygOQvsxVsfsX2okXFSReA?feat=embedwebsite

3. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/lGifRdoZZfzt7gTcoWoFyA?feat=embedwebsite

4. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev8078.htm

5. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev8079.htm

6. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev8080.htm

7. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev8113.htm

8. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev8114.htm

9. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev8115.htm

10. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev8116.htm

11. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev8117.htm
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2.11.49 (2008-11-15 12:00)

[1]Кониський О. Я. Тарас Шевченко-Грушівський: Хроніка його життя [На першому засланню

(червень 1847 — жовтень 1850), стор. 20]

Оселившись у Герна, маючи можливість не носити хоч у хаті солдатського убрання, і з душею, хоч
на крихту ути хомиреною, Тарас з своїми товаришами шпарко взявся доводити до краю потрібні

задля Бутакова малюнки, карти й таке інше, чого вимагав військовий міністр.
Тим часом вже ж ніхто, як не Герн до Бутакова, де і як тільки можна було, говорили на користь

Шевченкові про його-художницький талант, про його лиху недолю і про тяж ку заборону йому

малювати і говорили так, щоб те доходило поза ними до ушей Обручова. Останній перейнявся

тими розмовами і бажанням полегшити долю Шевченка. Пригадали собі, що майже два роки

назад шеф жандармів питався, як поводиться Шевченко і чи можна скинути з його заборону

малювати? Пригадали, що з Оренбурга дано гр[афу] Орлову відповідь, корисну задля Шевченка,
ще 30 березіля р. 1848, але з того часу не приходило з Петербурга жодної звістки. Пригадавши се
все, Обручов 20 листопада р. 1849 написав до Орлова, просячи у його відповіді, що сталося з тією
перепискою? 568 Небавом Бутаков подав Обручову опис Аральського моря, своє справоздання за
експедицію і роботи Шевченка, Вернера і Залеського і додав до того: 1) зроблені Шевченком

малюнки гідрографічні з берегів Аральського моря; 2) геологічне описання тих берегів, зроблене
Вернером; 3) сім скриньок і в них 150 зразків геологічних і 4) дві скриньки з 75 примірниками

рослин. Обручов був вельми з того задоволений. Д. Чалий оповідає , що Бутаков прохав

Обручова вдатися до Петербурга, щоб Шевченка зробили унтер-офіцером в нагороду за його

працю в експедиції. Обручов би то й згодився і вдався, але з Петербурга йому відмовили, та ще
й докоряли, що він наперекір царської волі дозволив Шевченкові малювати. Д. Чалий, на жаль,
не подав нам основи задля такої звістки і про неї нігде більш не доводилось мені читати. Авжеж,
коли б се була певна річ, дак би про неї були звістки в оренбурзькому архіві, і вже ж д. Гаршин

і Васильєв в своїх статтях не промовчали б сього важного факту; тим паче що Гаршин 570 згадує

про сю звістку, беручи її тільки з книжки д. Чалого. На мою ж думку, Обручов з таким поданням

не вдався до Петербурга, та й не треба було йому вдаватися. Цар Микола повернув Шевченка

в солдати, як се добре було відомо Обручову, «з правом на вислугу». В кон фірмації се право

нічим не було обмежено; не було сказано, що на те, аби зреалізовати се право, треба ще окремого
царського дозволу. Обручов, яко самостійний начальник корпусу, мав повне право, аби тільки

бажав того, сам зробити Шевченка унтер-офіцером; а скоро не зробив, значить, не хотів; і не хотів
от через що: про нагороду Шевченка Обручову ніяково було вдаватися окремо за його одного, а
вже хіба б вдаючись про нагороду усіх жовнірів, які були в експедиції. Так Обручов і зробив і про

нагороду вдався 30 квітня р. 1850; але, як побачимо небавом, тоді вже Шевченко був в арешті, і
вже годі було й гадати про ласку до його Обручова. По звісткам Косарєва, кожен жовнір, що був в
експедиції Бутакова, значить, і Шевченко, дістав по царському наказу нагороду п’ять рублів; але ся
нагорода прийшла вже тоді, коли Шевченко був на другому засланні, в Новопетровському форті
571. Але маємо певні доводи на те, що до доносу Ісаєва — про що зараз буде бесіда — Обручов

не був від того, щоб полегшити Шевченкові долю іншим яким робом. На його в сьому разі

впливали не тільки Бутаков, Герн і жінка його, але і ображене трохи самолюбство бюрократа. В
грудні прийшла до його вельми прикра задля Шевченка відповідь графа Орлова. Шеф жандарів 12
грудня писав до Обручова, що він вдавався до царя з докладом, щоб зняти з Шевченка заборону

малювати, але ж цар на те не згодився 572. Відмова не могла бути приємною Обручову вже

через те, що коли Орлов зацитував його, дак він відповів добре, на користь Шевченкові. Коли
відмовили— значить, його думку знехтовали; до того ж треба зауважити, що й відносини особисті
між Обручовим і Орловим не були добрі. 568 Киев[ская] ст[арина]. — 1896. — Кн. II. — С. 133.
569 Чалий, с. 74. 570 Ист[орический] вест[ник]. — 1886. — Кн. І. — С. 164. 571Киев[ская] стар[ина].
— 1893. — Кн. II. — С. 248. 572 Ibidem. — 1896. — Кн. II. — С. 134. [2]Попередня [3]Наступна

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/4899.html

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/348281.html
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3. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/350149.html

2.11.50 Портрет невідомої. Начерки (2008-11-15 18:00)

[1] [2]

Портрет невідомої. Папір, акварель (26,5 × 9,5). [Оренбург]. [XI 1849 — IV 1850?].

[3]

...достатніх підстав для твердження, що це портрет Ускової, немає. Певна подібність з відомими
портретами Ускової може пояснюватись особливостями творчої манери художника. Більше

підстав має свідчення власників, які експонували його як портрет О. О. Розанової.
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Див. також:
http://litopys.org.ua/shevchenko/shev8050.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev8050.htm
http://kobzar.univ.kiev.ua/draws/description/250.html

Жіночі обличчя. Голова верблюда. Начерки. Олівець. [1846 — 1850].

[4]

Жінка. Начерк. Олівець. [1848].

[5]
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1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/3luM70kCBakJhJhZ3G7Zdg?feat=embedwebsite

2. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/3-VCMxOhACLFx_W1K4ekMQ?feat=embedwebsite

3. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev8050.htm

4. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev8090.htm

5. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev8091.htm

2.11.51 Начерки Аральського моря (2008-11-16 06:00)

[1] [2]

Мис Улькун-Тумсук. Тонований папір, олівець (16 × 29,8). Улькун-Тумсук. [13 — 19.VIII 1849].

[3]

Усь-Чека. Тонований папір, олівець (16 × 29,4). Усь-Чека. [18.IX 1849].
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[4]

1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/aznUHSRFeVNk8t3kq7jAtA?feat=embedwebsite

2. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/i4iygmEBWKbbFdUfgvFPBA?feat=embedwebsite

3. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev8188.htm

4. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev8190.htm

2.11.52 (2008-11-16 12:00)

[1]Кониський О. Я. Тарас Шевченко-Грушівський: Хроніка його життя [На першому засланню

(червень 1847 — жовтень 1850), стор. 21]

IX

Не можна не гадати, щоб відповідь Орлова знов не пригнобила Шевченка. Так воно дійсно

і було. Приголомшений поет став на тому, щоб спробовати ще деяких заходів, напр[иклад],
написати до поета російського Василя Жуковського, що багацько запоміг десять літ назад викупу
його з крепацтва. Жуковський, яко вчитель наступника трону, був добре відомий і царю, і цариці.
Натурально було сподіватися, що цар не відмовив би його проханню зняти з Шевченка заборону

малювати. Поздоровляючи 1 січня княжну Рєпніну з Новим роком, Тарас писав до неї 573: «Задля
Нового року мені об’явили, що навесні мене знов вирядять на Аральське море. Мабуть, звідтіль
мені вже не вертатися. За минулі походи не згодилися вдатися до царя, щоб дав мені амністію,
та ще знов нагадали пильновати, щоб я не писав і не малював. От як я зустрічаю Новий рік! Чи
вже й кінець мого віку буде таким журливим, як сьогоднішній день? В нещасті мимоволі стаєш

забобонливим. Я майже переконався, що вже не бачити мені веселих днів; не бачити людей,
дорогих моєму серцю, не бачити любої моєї України. Я сьогодні пишу до Жуковського, щоб він

випрохав мені дозвіл тільки малювати. Напишіть і ви до його, коли знайомі з ним; або напишіть
до Гоголя, щоб він про мене написав Жуковському: вони між собою приятелі. Мене жах бере,
коли я згадаю про киргизький степ. Коли піду в степ, знов спиниться, і, може, на довгі роки, а
може, й навіки, листовання з приятелями. Не допусти сього Господи! Пришліть адресу Гоголя, я
напишу до його по праву українського віршомова; особисто я його не знаю, я тепер наче той, що
падає в безодню: ладен за все вхопитися. Жахлива безнадійність! така жахлива, що тільки одна

філософія християнська спроможна боротися з нею». Далі він просить прислати йому книжку Хоми
Кампейського 574 «О подражании Христу» і каже: «Єдина моя втіха тепер — святе Євангеліє. Я
читаю його щодня, щогодини. Колись думав я аналізовати серце матері по життю Св[ятої] Марії,
непорочної матері Христової, але тепер! Се б було взято мені за злочинство... В якому-то я

скорботному становищі! Нужден ності матеріальні — нікчемні, як порівняти їх до нужденності
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душі; а мене кинули на жертву обох їх... Добрий Андрій Іванович 575 просить присилати до його

усе, що я намалюю, і визначати ціну; але що я йому пошлю, коли у мене закуті і голова, і руки».
В листі сьому, опріч виразно висловленого суму, знов бачимо околишні ознаки підупадку духа і

безнадійності, великі помилки орфографічні і стилістичні — і разом з тим стрічаємо певну звістку

про те, що думка написати «Марію» сплодилася в поетовій голові майже за десять літ ще до того
часу, коли він написав сю поему. В листі до Жуковського 576 поет, висловлюючи, що найтяжче

нещастя його заборона малювати, каже: «Згляньтесь на мене! Вблагайте мені дозвіл малювати,
більше нічого я не прошу. Згляньтеся! оживіть мою убогу, слабу, убиту душу! Напишіть до графа
Орлова, чи до кого знаєте іншого, і я гляну на Божий світ хоч перед смертю; бо життя в казармі
і скорбут зруйновали моє здоров’я. Для мене неминуче потрібно б перемінити клімат, але на се
я не повинен сподіватися. Я хотів би перейти, і лікарі так радять, перейти до війська на Кавказі;
але ж мене знов посилають на Сирдарію; сей похід для мого здоровля — чисто душогубний». 573

Киев[ская] стар[ина]. — 1893. — Кн. II. — С. 268. 574 Кемпейського. — Ред. 575Лизогуб. —
Ред. 576 Русс[кий] архив. — 1898. — Кн. XII. — С. 553. Коментар В листі до Жуковського... —
Йдеться про лист Шевченка до В. А. Жуковського, написаний між 1 і 10 січня 1850 р. в Оренбурзі.
[2]Попередня [3]Наступна

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/4899.html

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/349261.html

3. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/360464.html

2.11.53 Короткий опис Аральського моря О. Бутакова. Листопад 1849 р.
(2008-11-16 18:00)

№ 317. 1849 р., листопад. Короткий опис Аральського моря, зроблений О. 1. Бутаковим під час

Аральської експедиції 1848 — 1849 рр., в якій брав участь Т. Г. Шевченко

Краткое извлечение

из описания Аральского моря, произведенного капитан-лейтенантом Бутаковым в продолжении

кампаний описной экспедиции 1848 и 1849 годов, со шхун Николай и Константин.
20-го июля 1848 г. была спущена на р. Сыр-Дарью шхуна Константин, выстроенная в Оренбурге,
потом разобранная и доставленная в Раимское укрепление, где она снова была собрана. 25 июля
шхуна отправилась к устью реки, а 30-го вышла в Аральское море.
Экипаж шхуны состоял из командира оной лейтенанта, ныне капитан-лейтенанта Бутакова, 3-
х обер-офицеров, 25 нижних чинов и 1 киргиза. Плавание ее в 1848 году продолжалось до 23
сентября, всего в 61 день, а в 1849 году кампания началась на шхунах Николай и Константин с 6-го
мая и продолжалась до 22-го сентября, всего 140 дней. Экипаж первой шхуны, находившейся под
начальством корпуса флотских штурманов прапорщика Поспелова, состоял из 14 человек нижних

чинов и 1 киргиза, а последней, под начальством капитан-лейтенанта Бутакова, из 24 нижних

чинов и 1 киргиза.
В течение этих двух кампаний сделана съемка всех берегов Аральского моря, астрономическая
установка его и — достаточный для судоходства промер глубины; более подробного промера

нельзя было сделать по краткости времени, почти постоянно неблагоприятствовавшей погоды

в особенности продолжительных кратких ветрах, от которых суда бывали не редко в крайней

опасности.
Господствующие ветры на Аральском море дуют из северной половины компаса: вообще,
Аральское море принадлежит к числу самых бурливых и беспокойных. Ветер крепчает вдруг,
разводит большое волнение и потом, стихнув, оставляет после себя самую неприятную зыбь,
при которой лавировать нет никакой возможности. Ровных умеренных ветров, которые бы дули

по несколько суток сряду, не было в оба года: — большею частью были или штили, или крепкие
ветры, а не редко жестокие штормы. Едучи с севера на юг можно здесь всегда рассчитывать

на попутные ветры, тогда как путь с юга на север сопряжен с большими затруднениями; а

потому, чтобы употребить Аральское море с пользой, которая несомненна в случае военной
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экспедиции, необходимы мелко сидящие в воде железные пароходы, уголь для которых есть в

пластах полуострова Куланды 1, в яре, отстоящем сажень на 150 от прибрежья, и в заливе Кара-
тамаке; достоинство последнего однако ниже, чем первого. Под осмотренным на полуострове

Куланды пластом угля, находящемся на углублении 6 фут от поверхности яра, должен быть другой
пласт, выходящий в воду: — это видно из того, что на песчаном прибрежьи разбросаны куски

каменного угля совершенно другого свойства и высшего достоинства чем в верхнем пласте, значит
угля, не принадлежащего к верхнему пласту, — куски эти без сомнения отламывает и выбрасывает

на берег волнением, а пласт их должен быть не глубоко ниже поверхности воды.. Недостаток

времени и средств не дозволил исследовать этот факт должным образом. Наибольшие глубины
Аральского моря находятся в Северо-западной части, где дно образует яму глубиною между 20
и 37 саженями; в середине же моря не найдено глубины более 15 сажен. Грунт везде хороший,
в середине и у западного берега ил, а у южного и восточного песок. Подводные камни есть

только по южную и северную стороны острова Николая I-го; кроме того от мыса Узун-Каира (на
полуостр. Куланды) тянется к югу на милю каменный риф. Вкус морской воды горько-соленый,
но в несравненно меньшей степени чем в океане — от множества пресной воды, вливаемой в

Аральское море Сыр и Аму-Дарьями. Судя по рассказам киргизов-стариков, по обнажению из-под
воды мелей, превращающихся в новые острова; по прибрежным утесам, подмытым волнением на

высоте, до которой теперешнее волнение достигнуть не может и по береговым насыпям гальков

и песку (levés de sable et de galets), должно заключать, что уровень Аральского моря постепенно

понижается. В Аральском море водятся осетрие, шипы, сомы, усачи, сазаны и род сельдей, весьма
нежных и вкусных; кроме того в реках водятся жерехи, судаки, щуки, облы и подлещики. Белуг,
севрюг и настоящих осетров и также тюленей, которых в Каспийском море такое множество,
здесь нет. Птицы по берегам и островам: пеликаны (бабы), бакланы, чайки, мартышки, лебеди,
цапли, калбики, в южной части изредка попадались красные гуси (flamands). На одном только

острове Николая I водятся сайгаки, но на берегах моря и прибрежных островах видели много

следов тигровых, кабаньих, волчьих, лисьих и сайгачьих. Река Сыр-Дарья имеет два сливные устья:
одно по северную, а другое по южную сторону острова Кос-Арала; последнее обмелело и заросло
камышем и хугою, а в первом, в самой дельте глубина беспрестанно переменяется. Зимой, когда
лед лежит во многих местах на дне, течение продирает себе путь под ним и углубляет к весне

фарватеры, на которых тогда от 3½ до 4 фут глубины; но к осени фарватеры заносит снова и

на них остается не более 2 ½ и 2 фут. Русла Сыра в устьях начинают мелеть с исхода сентября.
Зимою река покрывается льдом, достаточно толстым для перевозки больших тяжестей. В зиму

1848-49 г. лед простоял с 27 ноября до 2-го апреля, а речные заливы и озерки замерзли еще 22-
го октября. Самая высокая вода в Сыре бывает весною и в июле. Куван-Дарья, отделяющаяся
от Сыра, теперь уже вовсе не вливает воды в Аральское море. Устья ее совершенно обсохли.
Вода, набегающая в русло весною во время таяния снегов, удерживается плотинами, устроенными
киргизами. Аму-Дарья впадает в Аральское море четырьмя устьями: самое западное идет вдоль
Усть-Урта, но обмелело до 2-х фут и заросло камышем; из него пресная вода выбывает в море на
расстояние около 20 верст к северу. Второе устье впадает в залив Талдык, по восточную сторону

острова Токмак-Ата. Оно разделяется на множество протоков и кроме того каракалпаки отвели
из него для земледелия выходящие в море каналы Карабайли и Буз-Узюк. Тут в одном только

весьма быстром протоке найдено 3 фута глубины: во всех же остальных не более 2½, 2 и 1½
фут. Третье устье Аму-Дарьи, Джалпак, имеет теперь весьма слабое течение; до того слабое,
что за 2-х футовою мелью, тянущеюся поперек всего залива, в который впадает этот рукав,
после продолжительных крепких северных ветров встречается соленоватая вода. Четвертое и

самое восточное устье находится у Быш-Кума и называется Джан-Дарья. Прапорщик Поспелов,
делавший там съемку, проникал во внутрь протоков на 3 версты и не находил глубины меньше

4-х фут на фарватер. По всей вероятности, этот рукав может быть судоходен для мелкосидящих

железных плоскодонных пароходов с железными же баржами на буксире. Должно полагать, что с
пароходом этого рода, облегчив его несколько и вылив воду из паровых котлов, можно перейти

мели устьев Аму-Дарьи и проникнуть в нее как рукавом Джан-Дарьей, так и Талдыком. Без

сомнения в Аму, как и во всех больших реках, мели только при устьях, а выше дельт — глубина

должна быть больше. Джан-Дарья течет тихо и впадает в обширный, образуемый островами
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залив, который весь наполняется пресною водою. На обросших по закраинам камышом и кугою

островах устья, называемых Быш-Кум (пять песков), растет в большом изобилии джида (ягоды).
Залив этого устья представляет превосходную якорную стоянку, закрытую со всех сторон, с

пресною водою подле борта и дровами на островах, но входя туда при свежем ветре надо быть

осторожным, потому что у юго-восточного берега моря большие мели. Из островов здешних

замечательнейший остр. Николай I. Он покрыт кустарником, саксаульником и джангилом. Там

водятся в бесчисленном множестве сайгаки (род диких коз), которые не боятся человека и которых
мясо весьма вкусно и питательно. Вода в копанях западного и северного берега весьма хорошая,
а в южной части острова, в небольшом озерке, находится соль большая и прекрасная. Остров
Кур-Арал (синий остров) отделяется от материка узким и мелким проливом; на нем зимою

постоянйо кочуют киргизы. Вода в копанях хорошая. На острове Барса-Кильмес (кто пойдет не

придет) * жили киргизы 7 лет сряду, до весны 1848 г. Они перебрались на остров по льду и

там в безопасности от грабежей хивинцев и своих одноплеменных барантовщиков, разбогатели
скотом; но переселившись на материк весною 1848 г. они были тотчас же ограблены. Вода в

здешних копанях горьковатая и скоро портится даже в железных цистернах: суток через 3 или 4 она
горкнет до того, что ее можно употреблять только в крайности. Остров Токмак-Ата, находящийся
при впадающем в залив Талдык рукаве Аму-Дарьи, представляет удобное место для складочного
пункта в случае военной экспедиции и для коммерческой фактории: На нем в изобилии кустарник,
джангил и джида — последняя растет довольно большими деревьями, вода пресная подле, и,
сколько можно было рассмотреть в зрительную трубу с топ-мачты, есть корм для скота. В

1848 г. на острове видны были люди, рогатый скот и бараны, но в начале июня следующего

года на нем не видно было живой души, хотя по берегам залива, подле устьев Аму-Дарьи были

расположены огромные аулы каракалпаков. Киргиз, находившийся на шхуне, объяснил, что на

этот остров приходят только богомольцы и что иногда и сам Хан посещает его с благочестивою

целью. Хороших якорных стоянок, закрытых от всех ветров, весьма мало. Плавающие здесь суда
могут находить убежище в Северной и Южной бухтах острова Николая I и за мысом Узун-Каиром,
составляющим Южную оконечность полуострова Куланды; но совершенно закрытых природных

гаваней найдено на Аральском море только три: 1, в северной части подле залива Перовского

небольшой залив Чубар-Тарауз, 2, Залив Туще-Бас пред устьем Джан-Дарьи и 3, на юговосточном
берегу полуострова Куланды в 8 верстах от пласта каменного угля. Все эти гавани могут быть

употреблены с большою пользою в случае военной экспедиции. Около залива Чубар-Тараузы в

изобилии пресной воды в копанях и родниках и есть корм. От этого залива на железных пароходах
с железными баржами на буксире можно доставить в одни сутки войск или тяжести на остров

Токмак-Ата, лежащий против Аму-Дарьи или в устье Джан-Дарьи, впадающей в залив Туще-
Бас, которою можно проникнуть в самое сердце Хивинского Ханства. В третьей гавани могут

суда дожидаться груза, угля с Куланды и благоприятного для отплытия времени. Сверх того, в
северной части есть также и другие весьма хорошие якорные стоянки, но как господствующие

ветры на Аральском море преимущественно северные, то судам в этих местах вряд ли придется

укрываться от штормов. У восточного берега есть также хорошие бухты, но так как там все берега

похожи один на другой, то в случае крепкого ветра легко можно ошибиться и вместо надежного

убежища попасть на мель и претерпеть крушение. Берега Аральского моря представляют кругом
совершенную пустыню. Восточный берег песчан, низмен и покрыт кустами саксаула, джангила
и куян-суюка, из которого киргизы добывают желтую краску. Около него множество островов,
из которых наибольший остров Меншикова. К югу от высохших устьев Куван-Дарьи весь берег

изрезан глубоко вдающимися во внутрь заливами с узкими и мелкими входами. Северный и

северо-западный берега, до начала Усть-Урта, состоят из глинистых плоских возвышенностей

от 100 до 300 фут вышины, обрывистых с южной стороны и отлогосклоняющихся к северной.
К этой же формации принадлежат острова Куг-Арал и Барса-Кельмес. За оврагом Каратамак

(черное горло), к которому примыкают пески Большие Барсуки, начинается столообразная

плоская возвышенность Усть-Урта, вышиною до 300 фут, обрывистая с морской стороны и

обнаруживающая по разбросанным на скатах клочкам яркой зелени, присутствие родников и

пресной воды в копанях. По закраине Усть-Урта ходят караваны; киргизы устроили на высотах

приметы у тех местах, где удобно спускаться на водопой. Южный берег моря состоит весь из
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заросшего камышом наносного ила из Аму-Дарьи и песков, намываемых волнением северных

ветров. На островах, лежащих у восточного берега моря, находится пресная вода: в копанях

на островах Куш-Джитмес, Чучка-Баш и Меншикова; на самом же материке дорывались только

до горькой воды. Аральское море — по киргизски Арал-Тынгиз, т. е. «Островное море» —
разделяется у киргизов на две неравные части: северная, до южного берега острова Барса-
Кильмеса, называется Малым морем и замерзает почти ежегодно. Южная часть, Большое

море, не замерзает по словам стариков, которые однако слыхали от своих отцов, что раз в

необыкновенно жесткую зиму и оно замерзло. Вероятно тогда и сайгаки попали на остров

Николай I. Для торговли Аральское море может быть употреблено с пользой, если на остров

Токмак-Ата или в устье Джин-Дарьи, при судоходстве по Аму-Дарье устроятся коммерческие

фактории. Тогда товары могут быть доставлены в Раим на воловьих подводах или верблюдах

и потом перевезутся в фактории на судах; а произведения Хивы и Бухары могут нагружаться на

суда в тех же факториях и потом, доставленные в устье Сыр-Дарьи, где превосходная якорная

стоянка, тогда как в заливе Талдык стоянка открытая при северных ветрах... Подписал: Генерал
от Инфантерии Обручев. Верно: старший адъютант штабс-капитан Макшеев. * Название это

произошло от нескольких несчастных случаев, происшедших с перекочевавшими туда киргизами,
под которыми вдруг разламывало лед и они утопали. ЦДВІА, ф. 1441, оп. 1, спр. 34, арк. 234 —
245. 1 Т. Г. Шевченко майже всі згадані пункти відтворив у [1]своїх малюнках.

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/tag/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%B0

2.11.54 Рапорт про прибуття Шевченка до Оренбурга. 5 листопада 1849 р.
(2008-11-17 06:00)

№ 318. 1849 р., листопада 5. Рапорт капітан-лейтенанта О. І. Бутакова штабу Окремого

оренбурзького корпусу про прибуття Томаша Вернера і Т. Г. Шевченка до Оренбурга, з

проханням прикомандирувати на допомогу Т. Г. Шевченкові Броніслава Залєського

В штаб Оренбургского отделения корпуса капитан-лейтенанта Бутакова

Рапорт

Из числа чинов, состоявших в морской экспедиции, прибыли в Оренбург, вследствие рапорта

моего г. начальнику 23-й пехотной дивизии от 22 апреля за№ 173-м, унтер-офицер 4-го батальона
Фома Вернер и рядовой Тарас Шевченко, необходимые мне здесь для окончательных работ по

описи Аральского моря.
Так как рядовой Шевченко, находившийся в экспедиции для снимания видов берегов Аральского
моря, не может по краткости времени кончить все рисунки, которые должны быть представлены

господину военному министру, то, узнав, что во 2-м батальоне есть умеющий рисовать рядовой

Бронислав Залесский, имею честь всепокорнейше просить прикомандировать его на время ко мне,
в помощь рядовому Шевченко, для отделки гидрографических видов берегов Аральского моря, а
равно и прикомандированного ко мне унтер-офицера Вернера, необходимого мне для составления
геологического описания берегов, так как собирание образцов по части естественных наук было

поручено ему, а рядового Шевченко для отделки живописных видов.
О чем штабу Оренбургского отдельного корпуса честь имею донести.

Оренбург

5 ноября 1849
№ 285

ІЛ, ф. I, № 406, спр. 201, арк. 21 — 21 зв. Оригінал.
На документі написи: «Доложено 7 ноября. Приказание поднять переписку о Шевченко, а между
сообщить по принадлежности о прикомандировании Вернера, Шевченка и Залесского для работы к

к[апитан]-л[ейтенанту] Бутакову, и сему последнему предписать представить подробно о занятиях
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каждого из означенных нижн[их] чинов, как и самые занятия»; «Нужное, доложить г. корпусному
командиру»; «5 ноября»; «К делу 23 нояб[ря]»; «Кор[пусного] штаба № 4917 получ[ено] 6 ноября

1849».

[1]
Вид на караван-сарай в Оренбурзі. Худ. О. Чернишов. Літографія. 1846-49.

1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/726xN3sbGU8KzGAWSF1DJA?feat=embedwebsite

2.11.55 Спогад Бр. Залєського про Оренбург (2008-11-17 12:00)

* *

В Оренбурзі наші вигнанці зустрічалися ще з іншими засланцями. Прибуло туди декілька росіян

за справу Петрашевського, був Шевченко, про якого я згадував. З ними швидко приходили до

порозуміння. Шевченко, онук одного з гайдамаків, що носив в гарячій крові ненависть до польської
шляхти, що марив про удільну малоруську непідлеглість, там помирився з Польщею, писав вірш
до приятеля ляха і позбувся багатьох давніх помилкових понять, а нашим братам дав зрозуміти

всю прекрасну, щиру і поетичну сторону руського люду [...]

Бр. Залєський, Вигнанці польські в Оренбурзі, «Річник товариства історично-літературнго в

Парижі», Париж, 1867, стор. 104.

[1]

Тарас Шевченко серед польських політичних засланців. Худ. О. Чернишов. Туш. 1848-49.
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Шевченко ніби дослухається до розмови Людвіга Липського (з сигарою в руці) та Балтазара

Колесницького.
Зліва-направо: Броніслав Залеський, Юліан Ковальський, Олекспндр Чернишов, Тома Вернер,
Євстафій Середницький, Олександр Попель, Станіслав Доморацький, Людвіг Липський, Тарас
Шевченко, Балтазар Колесницький.

1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/z5x4gE-yEqduaFarslqFFw?feat=embedwebsite

2.11.56 Із спогадів М. Лазаревського (2008-11-17 18:00)

* *

...Ш. и его товарищи жили на одной квартире с Бутаковым и пользовались полною свободою.
Благодаря влиянию Бутакова жизнь Ш. значительно улучшилась: он был принят в лучших домах,
постоянно рисовал и писал и, снимая портреты, зарабатывал деньги для своего существования.
По отъезде Бутакова в январе 1850 года в Петербург Шевченко переехал жить на квартиру

полковника К. И. Герна, где он по-прежнему жил довольно сносно.

Из воспоминаний М. М. Лазаревского о Т. Г. Шевченке, «Русский архив», 1899, кн. 4, стор.
645 — 646. [Див. [1]переклад.]

[2]
Будинок генерал-гебурнатора в Оренбурзі. Худ. О. Чернишов. Літографія. 1846-49.

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/spog43.htm

2. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/YeHhaKm0hP9J8mvqfrjSDg?feat=embedwebsite

2.11.57 43. ЛИСТ ДО А. І. ЛИЗОГУБА. 8 листопада 1849. Оренбург
(2008-11-18 06:00)

Оренбург. Ноября 8. 1849.

Друже мій єдиний! позавчора вернувся я із того степу киргизького та моря Аральського до

Оренбурга та й заходився оце писать до тебе. Пишу, а ще і сам добре не знаю, чи живий ти

на світі, чи здоровий, бо вже оце трохи чи не півтора року, як ми не переписались з тобою ані

одним словом, а за таке время багато води у море утекло. Може, і у вас кого не стало, бо холера,
кажуть, здорово-таки косила. Коли живий ти та здоровий, то напиши до мене, друже мій, не
гаючись, то я тойді вже і одпишу до тебе, геть усе порозказую, як мене носило по тому морю, як
я у степу отім безкраїм пропадав. Геть усе розкажу, нічого не потаю. А тепер поки що поклонись

од мене всему дому вашему і добрій В[арварі] Н[іколаєвні], скажи їй, що я живий, здоровий і коли
не дуже щасливий, то принамені веселий.
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Оставайся здоров, не забувай на безталанні Т. Шевченка.

На звороті:
Адрес.
В г. Оренбург, его благородию Карлу Ивановичу Герну

в Генеральный штаб с передачею.

Примітки

Подається за автографом (ІЛ, ф. 1, № 180).
Вперше надруковано в книжці: Чалый М. К. Жизнь и произведения Тараса Шевченка. — С. 75.
Вперше введено до збірника творів у виданні: Шевченко Т. Твори: В 2 т. — СПб., 1911. — Т. 2.
— С. 360.
... позавчора вернувся я із того степу киргизького та моря Аральського... — У складі Аральської

описової експедиції Шевченко пройшов від Орської фортеці до Раїмського укріплення з 11 травня
по 19 червня 1847 р. і з Раїмського укріплення до Оренбурга з 9 жовтня по 31 жовтня 1849 р.
... холера, кажуть, здорово-таки косила. — Йдеться про спалах епідемії холери в 1847 — 1848
рр., що охопила й деякі території Оренбуржчини. Від холери 1848 р. померла сестра Шевченка

Катерина та її чоловік А. Г. Красицький. Перебуваючи в Раїмі у січні — квітні 1849 р., Шевченко

познайомився і заприятелював з прапорщиком Нудатовим Ерастом Васильовичем (1828 — бл.
1900), якого покарали висилкою з Оренбурга в Раїмське укріплення за те, що з керованої ним групи

арештантів, котрі копали могили і ховали померлих від холери, утекло дев’ять чоловік. Саме від
Е. В. Нудатова поет міг наслухатися про страшні картини епідемії, що знайшло відображення в
його поезії «Чума».
Варвара Ніколаєвна — В. М. Рєпніна.
... его благородию Карлу Ивановичу Герну... — Шевченко познайомився з К. I. Герном

(1816 — ?) 21 травня 1848 р. в укріпленні Карабутак під час переходу з Орської фортеці до

Раїмського укріплення. У повісті [1]«Близнецы» Шевченко описав цю зустріч: «Мы остановились

на речке Карабутаке, вблизи воздвигавшегося в то время форта... Меня, в числе других, пригласил
строитель форта разделить его походный обед в кибитке, и здесь-то я познакомился с ним, с
единственным человеком во всем безлюдном Оренбургском крае». Не випадково, прибувши в

Оренбург, поет просить писати йому на ім’я К. І. Герна. З січня 1850 р. до арешту 23 квітня

того ж року він жив у флігелі будинку К. I. Герна в Голубиній слобідці, навпроти Неплюєвського

корпусу. За спогадами К. І. Герна, Шевченко малював портрети його і дружини, які напередодні
арешту 23 квітня 1850 р. були спалені (Русский архив. — 1898. — № 12. — С. 550 — 555).

Варіанти

а ще і сам добре не знаю / а ще і не знаю

ми не переписались з тобою ані одним словом/ ми не перепис[ув]ались ані одним словом

бо холера, кажуть, здорово-таки косила / бо холера, кажуть, здорово косила
то я тойді вже і одпишу до тебе, геть усе порозказую / то я тойді вже і одпишу, геть усе порозказую
не забувай на безталані Т. Шевченка / не забувай [1 нрзб.] на безталанні Т. Шевченка

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev401.htm

2.11.58 Повідомлення про відрядження Шевченка в розпорядження Бутакова 9
листопада 1849 р. (2008-11-18 12:00)

№ 319. 1849 р., листопада 9. Повідомлення виконуючого обов’язки чергового штаб-офіцера
Окремого оренбурзького корпусу майора Ф. Ф. Енгмана про відрядження унтер-офіцера Томаша
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Вернера і рядових Т. Г. Шевченка та Бр. Залєського в розпорядження капітан-лейтенанта О. І.
Бутакова

Господин корпусной командир, вследствие ходатайства капитан-лейтенанта Бутакова, разрешив
отправить к нему унтер-офицера Фому Вернера и рядовых Шевченку и Залесского, первого

для составления геологического описания берегов Аральского моря по части естественных

наук, а последних для окончательной описи и отделки гидрографических видов, приказать

изволил: предписать капитан-лейтенанту Бутакову представить подробный о занятиях каждого

из означенных нижних чинов отчет, как равно и самые работы их.
Штаб Отдельного оренбургского корпуса имеет честь сообщить о сем Отделению Генерального

штаба к надлежащему исполнению.

Исполняющий должность дежурного штаб-офицера майор Энгман

№ 3605
9 ноября 1849 года

г. Оренбург
В Отделение Генерального штаба

ЦДВІА, ф. 1441, оп. 1, спр. 34, арк. 106 — 106 зв. Оригінал.
На документі напис: «Г[енерального] Шт[аба]№ 1443. По вход. 13 ноября 1849 года» та резолюція
(нерозбірливо).

2.11.59 Рапорт про дозвіл на відрядження. 10 листопада 1849 р. (2008-11-18 18:00)

№ 320. 1849 р., листопада 10. Рапорт виконуючого обов’язки начальника штабу Окремого

оренбурзького корпусу М. Л. Фантон де Веррайона начальнику 23-ої піхотної дивізії О. О.
Толмачову про дозвіл командира Окремого оренбурзького корпусу відрядити до О. I. Бутакова
унтер-офіцера Томаша Вернера, рядових Т. Г, Шевченка і Бр. Залеського для закінчення роботи
над матеріалами Аральської експедиції

№ 5042, 10 ноября

Господину начальнику 23 пехотной дивизии

Исправляющего должность начальника штаба

Рапорт

Господин корпусной командир, вследствие ходатайства капитан-лейтенанта Бутакова, приказать
изволил: Оренбургских линейных батальонов № 4-го унтер-офицера Фому Вернера,
рядовогоТараса Шевченку и 2-го батальона рядового Бронислава Залесского отправить к

означенному штабофицеру для окончательных работ по описи берегов Аральского моря 1.
Доводя об этом до сведения вашего превосходительства, имею честь покорнейше просить

приказать унтер-офицера Вернера и рядового Шевченку, возвратившихся в Оренбург из Раимского
укрепления и состоящих уже при господине Бутакове, прикомандировать для довольствия к

одному из расположенных здесь батальонов, а рядового Залесского ныне же отправить к

помянутому штаб-офицеру. Подписал полковник Фантон де Веррайон Верно: старший адъютант
штаб-капитан [підпис] ІЛ, ф. 1, оп. 406, спр. 201, арк. 23 — 23 зв. Копія. 1 Виконані в час

Аральської експедиції малюнки Шевченка в переважній більшості зберігаються в ДМШ.
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2.11.60 Із листа К. Герна до М. Лазаревського (2008-11-19 06:00)

* *

Пробывши в экспедиции этой без малого три года, Тарас привез с собою множество эскизов,
снятых им во время пути степью и во время плавания по морю, частью карандашем, частью
же слегка тронуты акварельными красками, где понадобилось выразить особенности степного

колорита. Он воротился уже не в Орскую, а прямо в Оренбург; жил сначала вместе с Бутаковым
и по отъезде Бутакова в Петербург перешел жить ко мне.
Что за чудная душа у этого Тараса! И помер же! Видно, не стоим мы, поганцы, того, чтобы он

жил между нами!
Живя у меня, он много рисовал, в особенности портреты, и сделал несколько превосходных

пейзажей акварелью из привезенных с Аральского моря эскизов; начал масляными красками

писать портрет мой и жены моей. В числе посетителей его довольно часто навещал Левицкий, с
которым они в два голоса пели малороссийские песни. Кажется, брат ваш Федор тоже принимал

иногда участие в этих импровизированных концертах; но я не слыхал ничего восхитительнее этого
пения.

* *

Оканчиваю письмо это, мой добрый Михаил Матвеевич, одною меня всегда поражавшею

странностию. Вы поверите, что Тарас был со мною совершенно откровенен; рассказывая о

происшествии, погубившем его, он подтверждал то же, что написано в сообщенных мною письмах

[[1](1), [2](2)], т. е., что он однажды, подкутивши порядком в приятельской компании, написал
пасквильные стихи, которые сознавал до того глупыми и мерзкими (как покойник сам, в

бешенстве при воспоминании об этом происшествии, выражался), что никак не хотел сообщить

мне их; да можетъ и действительно он их уже не помнил. Это единственный его проступок.
Сам покойный император не признавал его черезчур важным, потому что разжалованте Тараса

последовало «до отличной выслуги». Между тем покойный граф Василий Алексеевич Перовский,
на которого мы так много надеялись за Тараса, при назначении его к нам генерал-губернатором,
решительно отказался от всякого к нему участия. Между тем, граф был человек истинно-
великодушный и с ангельски-добрым сердцем. Когда я ему показал подаренный мне Тарасом

рисунок «буран», то он мне, между прочим, сказал: «Мне Чернышев (художник) еще в Петербурге
говорил о Шевченке, и я готов был сделать для него все, что можно — попросил для этого у

Дуббельта подлинное о нем дело, прочел его сам от доски до доски и убедился только в том, что
мне за него вступиться и просить об нем государя нельзя! И вас прошу впредь меня никогда ни

о чем до него касающемся не просить; я уже это и Глебову, и Середе, и Павлову сказал».
Отчего такая немилость и в какой степени искажено дело о Тарасе, я узнать не мог.

К. И. Герн, [3]Письмо к М. М. Лазаревскому о Шевченке от 12 апреля 1861 [?] г., «Киевская
старина», 1899, февраль, стор. 68 — 69, 73.

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/356839.html

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/357215.html

3. http://izbornyk.org.ua/rizne/star25.htm
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2.11.61 44. ЛИСТ ДО В. М. РЄПНІНОЇ. 14 листопада 1849. Оренбург
(2008-11-19 12:00)

На днях возвратился я из киргизской степи и из Аральского моря в Оренбург. И сегодня

Лазаревский сообщил мне письмо ваше, где вы именем всего дорогого просите сообщить обо мне

хоть какое-нибудь известие. Добрый и единый друг мой! Обо мне никто не знал, где я прожил
эти полтора года, я ни с кем не переписывался, потому что не было возможности, почта ежели и
ходит через степь, то два раза в год. А мне всегда в это время не случалось бывать в укреплении.
Вот причина! и да сохранит вас Господь подумать, чтобы я мог забыть вас, добра[я] моя Варвара
Николаевна. Я очень, очень часто в моем уединении вспоминал Яготин и наши кроткие и тихие

беседы. Немного прошло времени, а как много изменилось, по крайней мере со мною; вы бы уже

во мне не узнали прежнего глупо восторженного поэта, нет, я теперь стал слишком благоразумен;
вообразите! в продолжение почти трех лет ни одной идеи, ни одного помысла вдохновенного

— проза и проза или, лучше сказать, степь и степь! Да, Варвара Николаевна, я сам удивляюсь

моему превращению, у меня теперь почти нет ни грусти, ни радости, зато есть мир душевный,
моральное спокойствие до рыбьего хладнокровия. Грядущее для меня как будто не существует.
Ужели постоянные несчастия могут так печально переработать человека? Да, это так. Я теперь

совершенная изнанка бывшего Шевченка, и благодарю Бога.
Много есть любопытного в киргизской степи и в Аральском море, но вы знаете давно, что я враг
всяких описаний, и потому не описываю вам этой неисходимой пустыни. Лето проходило в море,
зима в степи, в занесенной снегом джеломейке вроде шалаша, где я, бедный художник, рисовал
киргизов и между прочим нарисовал свой портрет, который вам посылаю на память обо мне, о
несчастном вашем друге.
Проживая в Одессе, быть может, встретитесь с Алексеем Ивановичем Бутаковым, это флотский
офицер и иногда бывает в Одессе, у него в Николаеве родственники и родные; это мой друг,
товарищ и командир при описании Аральского моря. Сойдитесь с ним. Благодарите его за его

доброе братское со мною обращение, он, ежели встретитесь с ним, сообщит все подробности о

мне.
Прощайте, добрая моя Варвара Николаевна, кланяюсь Глафире Ивановне, князю Василию

Николаевичу и всему дому вашему.

Т. Шевченко

14 ноября 1849 — Оренбург.

Примітки

Подається за автографом (ІЛ, ф. 1, № 761).
Вперше надруковано в журналі «Киевская старина» (1893. — № 2. — С. 266 — 268).
Вперше введено до збірника творів у виданні: Шевченко Т. Твори: В 2 т. — СПб., 1911. — Т. 2.
— С. 359.
На днях возвратился я из киргизской степи и из Аральского моря... — Див. примітку до листа

до А. І. Лизогуба від 8 листопада 1849 р.
... сегодня Лазаревский сообщил мне письмо ваше... — Не маючи звістки від Шевченка протягом

тривалого часу, [1]в вересні 1848 р. В. М. Рєпніна написала листа Ф. М. Лазаревському з

проханням повідомити про місцеперебування Шевченка. Ф. М. Лазаревський тоді не листувався

з Шевченком і їй не відповів. Тільки після приїзду поета в Оренбург показав йому листа від В.
М. Рєпніної.
... где я, бедный художник, рисовал киргизов... — Під час Аральської описової експедиції

Шевченко створив близько двох десятків малюнків, начерків з життя казахів та інших народів

Приаралля, серед них — [2]«Казахи в юрті», [3]«Казахська стоянка на Косаралі», [4]«Казахський
хлопчик розпалює грубку», [5]«Пастух на коні» та ін.
... нарисовал свой портрет, который вам посылаю... — Про який автопортрет йдеться — не

встановлено.
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Бутаков Олексій Іванович (1816 — 1869) — російський мореплавець і географ. У 1848 — 1849
рр., будучи в чині капітана-лейтенанта флоту, очолював експедицію для дослідження Аральського

моря. На його клопотання, до експедиції включено і Шевченка як матроса, а неофіційно — як

художника. Понад півтора року (травень 1848 — січень 1850) Бутаков і Шевченко працювали

спільно. Як людина освічена, гуманна, О. І. Бутаков ставився до поета прихильно, сприяв
полегшенню його становища. Дружні стосунки між О. І. Бутаковим і Шевченком тривали й після

повернення експедиції до Оренбурга, де Шевченко остаточно доопрацьовував намальовані під час

експедиції краєвиди. О. І. Бутаков і його дружина — Бутакова Ольга Миколаївна (1830 — 1903)
— зберігали малюнки, виконані Шевченком під час Аральської експедиції (див.: Алякринский А.
П. Т. Г. Шевченко на страницах туркестанских газет (1890 — 1917 гг.) // Т. Г. Шевченко в

інтернаціональних зв’язках. — К., 1981. — С. 107 — 108).
... кланяюсь Глафире Ивановне, князю Василию Николаевичу... — Г. І. Дуніній-Борковській і В.
М. Рєпніну, братові В. М. Рєпніної.

Варіанти

вы бы уже во мне не узнали / вы бы уже ме[ня не узнали]
нет, я теперь стал слишком благоразумен / нет, я уже стал слишком благоразумен

и потому не описываю вам / и потому не описую вам

Лето проходило в море, зима в степи, в занесенной снегом джеломейке / Лето проходило в море,
зима в степи, занесенной снегом джеломейке

на память обо мне, о несчастном вашем друге / на память обо мне, о лучшем вашем друге

это флотский офицер и иногда бывает в Одессе / это флотский офицер и часто бывает в Одессе

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/333203.html

2. http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev8014.htm

3. http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev8034.htm

4. http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev8037.htm

5. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev8042.htm

2.11.62 Спогад мешканки Оренбурга Кутіної (2008-11-19 18:00)

* *

Ходил он [Шевченко] по городу всегда в солдатской шинели и только под низом ее надевал

синие широкие шаровары и белую, вышитую на груди и по рукавам хохлацкую рубаху. Был у

него один приятель, офицер-хохол, который квартировал у Кутиной 1. Шевченко чуть не каждый

день навещал его. Вдвоем они коротали длинные зимние вечера за чайком и водочкой. Придет,
бывало, он к нам, — говорила старушка, — сейчас шинель долой, повесит ее в передней на

гвоздик, расправит свои длинные черные усы, и первый его вопрос в шутливом тоне: «Ой, чи живі,
чи здорові Всі родичі гарбузові?» Когда приятеля нет дома, он, в ожидании его, ходит из угла в
угол по всем комнатам. Потом придет на мою половину, а я тем временем водочки приготовлю

и закусочку смастерю. — А що, хозяюшка, кисленька капустка є? — всегда спрашивал он. — Есть,
батюшка, есть. — Оце добре! До смерти он любил эту кислую шинкованную капусту. Никаких
других угощений ему не надо. Придет хозяин, сядут они за стол, и пойдут у них разговоры, иногда
далеко за полночь; но всегда тихо, скромно, без шума. Воспоминания Кутиной (жительница
Оренбурга). П. Юдин, К биографии Т. Г. Шевченко, «Русский архив», 1898, кн. 3, стор. 470. 1

Кутіна — дружина бухгалтера А. Кутіна, в якої був на квартирі Ф. М. Лазаревський. Шевченко

також деякий час жив у Кутіної. Будинок, про який іде мова, зберігся до наших днів і [1]знаходиться
по вулиці 8-го Березня, № 38 (див. «Т. Г. Шевченко в ссылке», Оренбург, 1939, стор. 49).
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1. http://maps.google.com/maps/mm?ie=UTF8&hl=uk&t=h&ll=51.768261,55.104949&spn=0.002457,0.005102&z=18

2.11.63 Запит про дізвіл Шевченкові малювати. 20 листопада 1849 р. (2008-11-20 06:00)

№321. 1849 р., листопада 20. Запит командира Окремого оренбурзького корпусу В. О. Обручова
шефу жандармів О. Ф. Орлову про дозвіл Т. Г. Шевченкові малювати під наглядом вищого

начальства

Секретно

20 ноября 1849 года № 55

Милостивый государь граф Алексей Федорович.

По высочайшему повелению, последовавшему в исходе мая 1847-го года, бывший художник С.-
Петербургской Академии художеств Тарас Шевченко, за сочинение возмутительных стихов на

малороссийском языке, определен рядовым во вверенный мне корпус, с правом выслуги, под
строжайший надзор и с запрещением ему писать и рисовать.
От [1]30 января 1848 года за№ 163-м ваше сиятельство изволили относиться ко мне с вопросом: в
каком батальоне упомянутый рядовой Шевченко состоит на службе, каков по службе, в поведении
и образе мыслей, и заслуживает ли он ходатайства о дозволении ему заниматься рисованием.
Командовавший в отсутствие мое корпусом генерал-лейтенант Толмачев [2]донес вашему

сиятельству, что рядовой Шевченко состоит на службе в Оренбургском линейном № 5-го
батальоне, ведет себя хорошо, службой занимается усердно, в образе его мыслей ничего

предосудительного не замечено, и, по засвидетельствованию ближайшего его начальства, он

заслуживает ходатайства о дозволении заниматься ему рисованием.
Не имея на это разрешения вашего сиятельства, я имею честь покорнейше просить вас,
милостивый государь, почтить меня уведомлением, можно ли дозволить рядовому Шевченко

заниматься рисованием, под наблюдением ближайшего его начальства.
С отличнейшим уважением и совершенною преданностью имею честь быть

Вашего сиятельства покорнейшим слугою В. Обручев
Его сият[ельст]ву графу А. Ф. Орлову.

ДМШ, А-52, спр. 81, ч. 6, арк. 90 — 91. Оригінал.
На документі помітка О. Ф. Орлова: «Можно, но работу представлять на просмотр ген[ерал]-
губ[ернатору]» та написи: «№ 3647»; «5 декабря 1849».

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/315851.html

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/320590.html

2.11.64 Спогади Жемчужникова у листах до Кониського (2008-11-20 12:00)

* *

Все семейство Лизогубов горячо любило и ценило не только поэзию Шевченко, но и самого

Тараса, жалело его и разными путями хлопотало о смягчении его тяжкого положения в ссылке.
Андрей Ив. вел с ним, весьма тогда опасную, переписку; едва сам не подвергся неприятностям.
Письма Шевченко я сам видел и некоторые из них были с рисунками в тексте. При особых оказиях
Анд. Ив. посылал ему деньги и получал об нем известия, а тоже и рисунки сепией, из которых
один был подарен мне [...]
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Л. Жемчужников, Письмо к А. Я. Конисскому от 4 августа 1895 г., «Культура», 1925, № 3,
стор. 38.

* *

Переписка Лизогуба с Шевченком, во время его ссылки, велась весьма секретно, так как Андр.
Ив-чу были неприятности и он был предупрежден о том, что за ним присмотр 3-го отделения.
Отношения Шевченко к Лизогубам до ссылки и во время ссылки, были хорошие, а с Андреем

Ив. едва ли не дружеские; однако ж случалось, что Илья Ив. журил Шевченко за выходки

весьма рискованные, случавшиеся с ним в шинке. Лизогубы всячески старались смягчить судьбу

Шевченко во время его ссылки и помогали ему материально. Они обращались с просьбами за

него к Василию Андреевичу Перовскому 1, в то время начальнику края Оренбургского. Перовский
знал о Шевченко от К. П. Брюллова, Вас. Андр. Жуковского и проч. Просил за Шевченко

у Перовского при проезде его через Москву и граф Андр. Ив. Гудович (брат жены Ильи Ив.
Лизогуба) 2; просил его и в Петербурге и в Оренбурге двоюродный мой брат [...] поэт граф

А. К. Толстой 3. Но Перовский, хотя и был всесильным сатрапом, как выразился Шевченко,
но ничего не мог сделать для Шевченко, так как зол на поэта император Николай Павлович.
Перовский говорил Лизогубам, Толстому и Гудовичу, что лучше теперь молчать, чтобы забыли

о Шевченко, так как ходатайство за него может только послужить во вред ему. Факт этот есть

факт несомненный и серьезный, так как освещает личность В. А. Перовского иначе, чем думал

о нем Шевченко. Перовский, суровый на вид, был добр, чрезвычайно благороден и рыцарски

честен: он всегда облегчал судьбу сосланных, о чем не раз заявляли эти сосланные поляки и

русские, но в пользу Шевченко он сделать что-либо был бессилен. Император Николай считал

Шевченко неблагодарным и был обижен и озлоблен за представление его жены в карикатурном

виде в стихотворении «Сон». Л. Жемчужников, Письмо к А. Я. Конисскому от 18 октября 1897
г., «Культура», 1925, № 3, стор. 39 — 40. Примітки 1 Перовський Василь Олексійович (1794 —
1857) — граф, командир Оренбурзького корпусу, а з 1851 р. — оренбурзький генерал-губернатор.
За висловом Шевченка, [1]«бездушний сатрап і наперсник царя». 2 Гудович Андрій Іванович

(помер у 1869 р.) — граф, обер-штальмейстер височайшого двора. Жив у Москві і на прохання

свого родича, а Шевченкового доброго знайомого, А. І. Лизогуба звертався до Перовського з

клопотанням про послаблення режиму та обмежень, встановлених для поета. 3 Толстой Олексій

Костянтинович (1817 — 1875) — поет, драматург. Разом з братами Жемчужниковими виступав під

прізвищем Козьми Пруткова. Співчуваючи Шевченкові, він звертався до Перовського з проханням
полегшити долю засланця.

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/33146.html

2.11.65 Із доповідної записки Миколі I. 27 листопада 1849 р. (2008-11-20 18:00)

№ 322. 1849 р., листопада 27. Із доповідної записки відставного підполковника В. І. Андреева
Миколі I

Ноября 27 дня 1849 г.
г. Лубны

Докладная записка

...В 1845 году, в самое то время, когда мятеж свирепствовал в городе Кракове и Галиции, шайка
поляков без письменных видов, состоящая из 20 человек, прибыла в город Лубны под видом

странствующей труппы; кроме получаемых в то время секретных повелений иметь неослабный

надзор за польскими выходцами, и закон указывал мне прямую обязанность, несмотря ни на
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какое лицо, не имеющее о себе письменного вида, считать бродягою, я немедленно остановил их
в городе Лубнах, вместе с тем открыл розыски о происхождении их с местами, ими указанными,
но некоторые из польских уроженцев, находящиеся на службе в городе Лубнах, приняв живое

участие в судьбе своих земляков, видя мою непреклонность в нарушении своего долга, обратились
с просьбою к уездному предводителю Алексееву, чтобы он исходатайствовал разрешение давать

театральные представления сей труппе бродяг.
Господин предводитель послал немедленно нарочного с просьбою о сем разрешении к господину

начальнику губернии, который в ответ на то строго предписал мне, не стесняя эту труппу

бродяг, дозволить им давать свои представления, несмотря на мои донесения, что люди сии

не только не имеют ни один из них законного вида, но и по высочайшему вашего императорского
величества повелению указанного свидетельства от местного генерал-губернатора для лиц из

западных губерний и дозволения из 3-го отделения собственной канцелярии вашего величества,
но на все мои донесения я не получил в разрешение никакого ответа, как в самое это время

явился в городе Лубнах известный возмутитель академик 1 Тарас Шевченко, который своими

либеральными возгласами, сочиненными им, и оскорбительными эпиграммами противу особы

вашего императорского величества, видимо, старался бросить пламенник мятежа и кровавых

междоусобий и в Малороссию, подобно происходившим в западных губерниях, восстановить народ
противу законной власти. Видя я всю важность настоящего обстоятельства и чтобы не теряя

времени успеть предупредить готовящееся зло, я решился, не доверяя уже по предыдущему

действию гражданского губернатора, прямо эстафетом донести о всех сведениях по сему,
мною собранных, господину генерал-губернатору князю Долгорукову, находящемуся в то время

в Санкт-Петербурге, вследствие чего означенный государственный преступник Шевченко и с

сообщниками своими был схвачен и понес заслуженное им наказание...2 Подполковник Андреев

Его императорскому величеству ЦДВІА, ф. 395. оп. 155/507, спр. 1118, ар.к. 7 — 16. 1 У той час

Шевченко був «некласним художником». Звання «академіка» він одержав у 1860 р. 2 Шевченка

заарештовано в 1847 р. за участь у [1]Кирило-Мефодіївськом товаристві по доносу провокатора

Петрова.

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/tag/%D0%9A%D0%9C%D0%A2

2.11.66 Портрет братів Лазаревських. Оренбург. 11 грудня 1849 р. (2008-11-21 00:00)

[1]

Портрет братів Федора Матвійовича та Михайла Матвійовича Лазаревських. Папір, сепія (29
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× 22). Оренбург. 11.XII 1849.

[2]

Справа внизу чорнилом напис: Оренбург 11 декабря 1849 г.

http://litopys.org.ua/shevchenko/shev8051.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev8051.htm
http://kobzar.univ.kiev.ua/draws/description/251.html

1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/9d06jYvfm_lGptEaV7DmGg?feat=embedwebsite

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev8051.htm

2.11.67 Лист Ф. М. Лазаревського до Г. М. Лазаревської. 6 грудня 1849 р.
(2008-11-21 06:00)

Третьего, кажется, дня ко мне приехал Михайло 1, и вот к удовольствию новая еще радость.
Вместе с Михайловым нарисован мой портрет нашим знаменитым Шевченко 2; мой портрет,
говорят, удивительно похож, — он уже кончен; Михайла еще не кончен, когда будет кончен и

его, я пришлю их домой; позабочусь выписать и рамки для них 3. 6 декабря 1849 г., Оренбург
1 M. M. Лазаревський. 2 Цей [1]портрет братів Федора Матвійовича та Михайла Матвійовича

Лазаревських вміщено під № 51 у Повному зібранні творів Т. Г. Шевченка т. 8, К., 1963 р. 3

Вперше цей уривок листа було опубліковано в журн. «Україна», 1928, кн. 4, К., стор. 49. [2]Т. Г.
Шевченко в епістолярії відділу рукописів. — К., 1966. — С. 17.

1. http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev8051.htm

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/epis.htm
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2.11.68 Доповідь Орлова Миколі I про дозвіл малювати. 9 грудня 1849 р.
(2008-11-21 12:00)

№ 323. 1849 р., грудня 9. Доповідь начальника III відділу О. Ф. Орлова Миколі I у зв’язку з
клопотанням дозволити Т. Г. Шевченкові малювати

О рядовом Шевченке

В 1847 г. художник Шевченко, находясь в Киеве, был в связях с молодыми людьми, которые
составляли Украйно-Славянское общество, и потому был доставлен арестованным в С.-Петербург.
Хотя по исследованию оказалось, что Шевченко не принадлежал к упомянутому обществу, но
обнаружено, что он, сочиняя малороссийские стихи, выражал плач о мнимых бедствиях Украйны,
описывал славу гетманских времен и прежнюю вольницу козачества, изливал клеветы и желчь

даже на особ императорской фамилии, забывая в них личных своих благодетелей, удостоивших
выкупить его из крепостного состояния.
При решении Украйно-славянского дела я полагал: Шевченко определить рядовым в Отдельный

оренбургский корпус, с правом выслуги, поручив начальству иметь строжайшее наблюдение, дабы
от него ни под каким видом не могло выходить возмутительных и пасквильных сочинений.
Ваше императорское величество, высочайше утвердив такое мнение, собственноручно написать

соизволили: «Под строжайший надзор и с запрещением писать и рисовать».
В исполнение сего Шевченко тогда же определен рядовым в Оренбургский линейный № 5
батальон.
В январе 1848 г. поступало ко мне ходатайство о дозволении Шевченке рисовать, и

начальство Отдельного оренбургского корпуса в то время отозвалось, что означенный рядовой

ведет себя хорошо, службою занимается усердно и в образе мыслей его не замечено ничего

предосудительного, а поэтому он заслуживает испрашиваемого ему дозволения рисовать; но я

тогда признавал еще рановременным входить по сему предмету со всеподданнейшим докладом.
Ныне генерал от инфантерии Обручев, ссылаясь на упомянутую переписку, спрашивает: можно
ли дозволить Шевченке заниматься рисованием, под. наблюдением ближайшего начальства?
Всеподданнейше докладывая о сем вашему императорскому величеству и принимая во внимание,
с одной стороны, одобрительный отзыв нынешнего начальства о поведении Шевченки, а с другой,
что рядовой сей и в прежнее время неблагонамеренность свою обнаруживал в сочинении стихов,
рисунков же подобного содержания не было между его бумагами, я осмеливаюсь испрашивать,
не соизволите ли высочайше разрешить ему заниматься рисованием, с тем, однако же, чтобы он

произведения свои представлял на просмотр оренбургского военного губернатора.

Подписал Генерал-адъютант граф Орлов

Скрепил Генерал-лейтенант Дубельт
Верно: Генерал-лейт[енант] Дубельт

9-го декабря 1849 года

ДМШ, А-52, сюр. 81, ч. 6, арк. 92 — 94, 94 зв. Копія.
На документі написи: «На подлинном рукою графа Орлова написано карандашом: «Высочайшего
соизволения не воспоследовало. Верно: Ген[ерал]-лейт[енант] Дубельт» та «№ 127».
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2.11.69 Лист Орлова про відмову дати дозвіл малювати. 12 грудня 1849 р.
(2008-11-21 18:00)

№ 324. 1849 р., грудня 12. Лист начальника III відділу О. Ф. Орлова командиру Окремого

оренбурзького корпусу В. О. Обручову про відмову Миколи I дати дозвіл Т. Г. Шевченкові

малювати

С.-Петербург
12 декабря 1849 г.
№ 2955

Милостивый государь Владимир Афанасьевич!

Вследствие отношения вашего высокопревосходительства от 20 ноября № 55, я входил со

всеподданнейшим докладом к государю императору о дозволении рядовому Оренбургского

линейного батальона Шевченко заниматься рисованием, но высочайшего соизволения на таковое
мое представление не последовало.
Сообщая о сем вашему высокопревосходительству для зависящего исполнения, имею честь

удостоверить вас, милостивый государь, в истинном моем почтении и преданности.

Граф Орлов

Его высокопревосход[ителст]ву В. А. Обручеву

ІЛ, ф. 1, № 406, спр. 201, арк. 27. Оригінал.
На документі резолюція: «Сообщить по принадлеж[ности]. 23 декабря» та напис «№ 732. 23
декабря 1849».

2.11.70 Інсценування страти петрашевців. 22 грудня 1849 р. (2008-11-22 06:00)

Петрашевців привезли з Петропавлівської фортеці, де вони перебували 8 місяців, на Семенівський
плац. Зачитали конфірмацію смертного вироку, над дворянами переломили шпаги, одягнули білі
сорочки. Петрашевському, Момбеллі і Григорьєву зав’язали очі і прив’язали до стовпа. Через

кілька хвилин був даний відбій і зачитано помилування.

Із записів Момбеллі про Шевченка:
http://community.livejournal.com/ua kobzar/255062.html
http://community.livejournal.com/ua kobzar/271069.html
http://community.livejournal.com/ua kobzar/147490.html

2.11.71 Іменний список покараних відданням у солдати. 1849 р. (2008-11-22 12:00)

№ 325. 1849 р. Іменний список покараних відданням у солдат нижніх чинів Оренбурзького

лінійного батальону № 5

Именный список

Оренбургского линейного батальона № 5 нижним чинам,
поступившим в оный из разжалованных офицеров,
отданных в службу по конфирмациям
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господина главнокомандующего действующею армиею

за политические преступления 1849 г.

Чины, имена и прозвания Время вступления в службу Кто за какое

преступление разжалован и отдан в службу Кто из какого полка или

команды переведен в сей батальон

годы месяцы числа

Зри Рядовые: Дмитрий Карпов сын Гуськов [1]839 август 4 По высочайшей

конфирмации, изъясненной в предписании генерал-аудиториата от 14
ноября [1]844 года за № 4224, за пьянство и буйственные поступки

разжалован из прапорщиков в рядовые. В сей батальон переведен из

Оренбургского линейного № 4 батальона по распоряжению дивизионного

начальника господина генерал-лейтенанта Толмачева от 3 мая 1844 года

за № 164-м
Петр Викторов сын Ивашкевич [1]830 декабрь 5 По высочайшей конфирмации

[кілька слів нерозбірливо] генерал-аудиториата в 6 день февраля 1847
года за № 111 [?]. За растрату отпущенных ему двухкратно прогонных

денег на проезд от крепости Свеабурга до города Барнаула по переводе

из финляндского линейного № 11 батальона в Сибирский линейный № 10
батальон и другие предосудительные поступки лишен дворянского

достоинства, разжалован из прапорщиков в рядовые С определением в сей

батальон

Александр Васильев сын Перекрестов [1]813 декабрь 4 По высочайшей

конфирмации государя императора в 9 день января 1847 года а) за

продержание унтерофицера Бранивского под арестом в каземате 9 дней и

потом наказание его розгами, после чего он, не пробывши 12 часов,
умер; б) в наказании розгами и нанесении своеручных побоев другим

нижним чинам, изъятым от телесного наказания по происхождению их и

особым преимуществам;
в) в наказании 13 человек нижних чинов своеручно нагайками за

нежелание их в праздничные дни косить сено; г) в необъявлении

приказаний по батальону о некоторых распоряжениях начальства,
относящихся до сведения воинских чинов и в особенности по пересушке в

1844 году для отряда действующих войск сухарей, от чего от нижних

чинов возникшей претензии на незаплату им за то; д) в употреблении

нижних чинов в собственные работы на своем кирпичном заводе без платы;
е) в помешательстве при покупке для нижних чинов овчин для полушубков,
которые по показанию их оказались дурного качества и [ж] в наказании

некоторых нижних чинов за проступки без всякого розыскания, которое

превышало — наказание — его власть; по сем, не доводил до сведения

высшего начальства и не записывал в штрафные журналы; з) и

несвоевременном истребовании от своего предшественника подполковника

Петриева числивших[ся] за ним с 1843 года 60 р. 97 к. серебром

порционных денег, которые получены от него и выданы в Кизлярскую

инвалидную команду только в половине мая 1845 года, за каковые

поступки лишен чинов, орденов, разжалован из подполковников в рядовые

с назначением на службу в войска Отдельного оренбургского корпуса. За

смерть же унтер-офицера Брезовского 1 в последствие от жестокого

наказания для очищения совести предан

Здесь унтер офицеры: Александр Каетанов сын Попель [1]839 май 6 По

высочайшему повелению от 12 марта 1839 года за участие в тайных

возмутительных обществах С определением в сей батальон

Александр Матвеев сын Карпов [1]836 июня 30 По указу
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правительствующего сената за противозаконные поступки лишен

обер-офицерского звания В сей батальон переведен из бывшего

Оренбургского линейного № 5 батальона по распоряжению начальника

[нерозб.] пехотной дивизии от [нерозб.] июня 1847 года за № 1466
Рядовые: Ипполит Завацкий [1]846 август 15 Из служителей горных

заводов царства Польского, по решению генерал-фельдмаршала,
изъясненного в отношении канцелярии наместника его императорского

царского величества в царстве Польском от 26 апреля / 6 мая, наказан

шпицрутеном через 500 человек два ряда с определением в Оренбургский

отдельный корпус С определением в сей батальон

4-й Антон Фишер [1]846 сентябрь 15 По конфирмации главного

командующего действующею армиею за принятие к себе подозрительного

человека, вспомоществование ему к побегу и прочие поступки, открытые

следственною комиссиею, составленною над злоумышленниками по делу о

политических преступлениях в царстве Польском С определением в сей

батальон

Яков Тимофеев сын Михалько [1]846 мая 22 По высочайшему повелению за

нахождение с давнего времени в бегах переданы по распоряжению

Галицкого президента с определение в Отдельный оренбургский корпус С

определением в сей батальон

Петр Тимофеев сын Маслюк [1]846 мая 24
Иван Иванов сын Дарчюк » » 22
Михайло Лаврентьев сын Чемерда » » 24
Северин Буковский » июня 18
Тарас Егоров сын Шевченко [1]847 июня 23 По высочайшему повелению,
объявленному в предписании корпусного командира от 10 июня 1847 года №
25, художник С.-Петербургской Академии за сочинение на малороссийском

языке стихов возмутительных и самого дерзкого содержания определен в

войска Отдельного оренбургского корпуса с правом выслуги С

определением в сей батальон

ІЛ, ф. 1, № 437, арк. 1 — 3 зв. Копія.
1 Цього ж унтер офіцера вище названо Бранівським.
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2.11.72 Начерки (2008-11-22 18:00)

[1] [2] [3]

Селянин слухає бандуриста. Селена та Ендіміон. Ескізи. Олівець. [1846 — IV 1850].

[4]

Селена та Ендіміон. Начерк. Олівець. [VI 1848 — 1849].
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[5]

Селена та Ендіміон. Чоловік в мундирі. Ескіз та начерк. Олівець. [VI 1848 — 1849].

[6]

Лот з дочками. Дочка хіоського гончаря. Начерки ескізів. Олівець. [VI 1848 — 1849].
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[7]

Латаття. Начерк. Олівець. [1846 — IV 1850].

[8]

Жіночі погруддя. Начерки. Олівець. [1846 – IV 1850].
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[9]

Коло небіжчика. Начерк. Тонований папір, олівець (19,4 × 22,5). [7.III 1848 — 12.VI 1856].

[10]

1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/eCXywT3AdIafglIET7cupQ?feat=embedwebsite

2. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/ghBEN9RqdVpeHuqI5Kh4DQ?feat=embedwebsite

3. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/VMDb2yi2H2ffiJ9kum1dZg?feat=embedwebsite

4. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev8108.htm

5. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev8109.htm

6. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev8110.htm

7. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev8111.htm

8. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev8112.htm

9. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev8118.htm
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10. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev8138.htm

2.11.73 45. ЛИСТ ДО А. І. ЛИЗОГУБА. 29 грудня 1849. Оренбург (2008-11-23 06:00)

Оренбург. 1849.
Декабря 29.

На самий Святвечір сижу собі один-однісінький у хатині та журюся, згадуючи свою Україну і тебе,
мій друже єдиний. Думаю: от Бог дає і свято своє велике на радість добрим людям, а мені нема
з ким слова промовить. Аж гульк! входить в хатину добрий Герн і подає мені ваш лист. Господи
милостивий! Як я зрадів! Неначе батька рідного побачив або заговорив з сестрою на чужині!
А надто як прочитав, що вас всіх, мов праведних, минула кара Господня, то аж заплакав, так
мені любо стало! Ви пишете, друже мій добрий, що шлете альбом із papier torchon, — спасибі

вам, пришліть. А фарб сухих не посилайте, бо тут олії достать не можна, та ме[не] ще знову

весною поженуть у степ! Такий мій талан поганий! Що ж мені вам послать, коли в мене нема

нічого; послав би вам вид Аральсько[го] моря, так таке погане, що крий Боже! нудьгу ще наведе
прокляте. Ще ви пишете, друже мій єдиний, щоб я виставляв ціну на моїх будущих рисунках; велике
вам спасибі! бо тут без грошей ще поганше, як меж жидами. Я, нарисовавши дещо, оддавав за
самую убогую ціну, так що ж — сміються! Мені здається, що якби сам Рафаель воскрес отут, то
через тиждень умер би з голоду або найнявся б у татарина кози пасти. Отакі тут люде! Шлю

вам киргизького Ваксу, або по-нашому Кобзаря. Коли найдеться яка добра душа, то нехай купить,
зробить добреє діло, а ціну я йому кладу 50 карбованців; може, задорого, то збавте як знаєте.
Буду посилать до вас усе, що зроблю вартого послать, а ви вже робіть з ними, що хочете. Ще

посилаю вам оцього гарнадера (це я); згадуйте мене, дивлячись на його, друже мій добрий! Ще

ви пишете, щоб розказать вам, що зо мною діялось на Аральськім морі два літа, — цур йому!
бодай не діялось того ні з ким на світі! Опріч нудьги, всі лиха перебували в мене, навіть і нужа,
— аж згадувать бридко!
Адресуйте ваші листи на ім’я Герна, а мого імені не пишіть: він знатиме по штемпелю. Бувайте
здорові! Як будете писать В[арварі] Н[іколаєвні], то поклоніться їй од мене. Всьому дому вашому
низенько кланяюсь.

Щирий до вас

Т. Шевченко

Примітки

Подається за факсимільною копією з автографа, нині не відомого (ІЛ, ф. 1, № 696).
Вперше надруковано в журналі «Киевская старина» (1903. — № 2. — С. 65 — 66) з помилкою в

даті: «29 грудня 1848 р., Оренбург».
Вперше введено до збірника творів у виданні: Шевченко Т. Твори: В 2 т. — СПб., 1911. — Т. 2.
— С. 358 — 359.
На самий Святвечір... подає мені ваш лист. — Цей лист від А. І. Лизогуба тепер не відомий.
Зміст його почасти розкривається у даному листі Шевченка.
Герн — К. І. Герн.
Papier torchon (франц.) — торшон, високої якості папір для малювання. Французький

крупнозернистий папір.
Рафаель Санті (1483 — 1520) — італійський живописець і архітектор епохи Відродження.
Шлю вам киргизького Баксу, або по-нашому Кобзаря. — З наступного листа Шевченка до А. І.
Лизогуба від 14 березня 1850 р. видно, що цей малюнок купив брат А. І. Лизогуба Ілля Іванович
Лизогуб і надіслав автору 50 крб.
Ще посилаю вам оцього гарнадера... — Тобто [1]автопортрет у солдатській формі.
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Варіанти

от Бог дає і свято своє / от Бог дав [і свято своє]

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/355926.html

2.11.74 Портрет Андрія Васильовича Племянникова (2008-11-23 12:00)

[1]

Портрет Андрія Васильовича Племянникова. Папір, акварель (29,5 × 22,3). Оренбург. [І —
IV] 1850.

[2]
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http://litopys.org.ua/shevchenko/shev8053.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev8053.htm
http://kobzar.univ.kiev.ua/draws/description/253.html

1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/WclPagrl_yuSd4Ys87BLtg?feat=embedwebsite

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev8053.htm

2.11.75 Автопортрет. Оренбург. Не пізніше 29 грудня 1849 р. (2008-11-23 18:00)

[1]

Автопортрет. Папір, сепія (16,2 × 13). [Оренбург]. [Н. п. 29.XII 1849].
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[2]

Можливо, що це і є портрет, про який Шевченко [3]в листі до А. І. Лизогуба від 29.ХІІ 1849
р. писав: «Ще посилаю вам оцього гарнадера (це я); згадуйте мене, дивлячись на його, друже мій
добрий».

Див. також:
http://litopys.org.ua/shevchenko/shev8052.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev8052.htm
http://kobzar.univ.kiev.ua/draws/description/252.html

1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/99btLOFu6InIAmcxFMTTEQ?feat=embedwebsite

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev8052.htm

3. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/355355.html

2.11.76 46. ЛИСТ ДО В. М. РЄПНІНОЇ. 1 січня 1850. Оренбург (2008-11-24 06:00)

1850

1 января 1850. Оренбург.

Поздравляю вас с Новым годом, молю Господа о ниспослании вам всех благ. Я теперь сижу

один-одинешенек и вспоминаю то прошлое, когда мы с вами в первый раз встретились в Яготине

— многое пришло в мою грустную бесталанную голову — ужели и конец моей жизни будет так
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же печален, как настоящий день? В нещастии невольно делаешься суеверным — я теперь почти

убежден, что мне не видеть веселых дней, и сердцу дорогих, и милой моей родины!
Для Нового года мне объявили, что следующей весною я должен буду отправиться опять на

Аральское море, верно, мне оттуда не возвратиться! За прошедший поход мой мне отказано в

представлении на высочайше[е] помилование! — и подтверждено запрещение писать и рисовать!
Вот как я встречаю Новый год! Не правда, весело?
Я сегодня же пишу Василию Андреевичу Жуковскому (я с ним лично знаком) и прошу его о

исходатайствовании позволения мне только рисовать. Напишите и вы, ежели вы с ним знакомы.
Или напишите Гоголю, чтобы он ему написал обо мне, он с ним в весьма коротких отношениях.
О большем не смею вас беспокоить. Мне страшно делается, когда я подумаю о киргизской степи

— с отходом моим в степь я должен буду опять прекратить переписку с вами и, может быть, на
много лет, а может быть и навсегда! Не допусти Господи!
Я недавно вам писал; не знаю, получили ли вы? потому что адрес не тот, который мне прислал

на днях Андрей Иванович. Ежели будете писать ко мне, то сообщите свой настоящий адрес —
и сообщите адрес Гоголя — и я напишу ему по праву малороссийского виршеплета, я лично его
не знаю. Я теперь, как падающий в бездну, готов за все ухватиться — ужасна безнадежность! так
ужасна, что одна только христианская философия может бороться с нею. Я вас попрошу, ежели
можно достать в Одессе — потому что я здесь не нашел — прислать мне Фому Кемпейского «О
подражании Христу». Единственная отрада моя в настоящее время — это Евангелие. Я читаю ее

без изучения, ежедневно и ежечасно. Прежде когда-то думал я анализировать сердце матери по

жизни святой Марии, непорочной Матери Христовой, но теперь и это мне будет в преступление.
Как грустно я стою между людьми! ничтожны материальные нужды в сравнении с нуждами души

— а я теперь брошен в жертву той и другой! Добрый Андрей Иванович просит меня присылать

все, что бы я ни нарисовал, и назначать сам[ому] цену — что я ему пошлю? когда руки и голова

закованы! Едва ли кто-нибудь терпел подобное горе!
Я вас печалю для Нового года, добрая Варвара Николаевна, своим грустным посланием — что

делать! у кого что болит, тот о том говорит. И мне хотя немного отраднее стало, когда я

выисповедался перед вами! Кланяюсь Глафире Ивановне и всему дому вашему.
Пишите ко мне в г. Оренбург на имя его благородия Карла Ивановича Герна в генеральный

штаб, не надписывая моей фамилии — он узнает по штемпелю.
Прощайте, Варвара Николаевна; не забывайте бедного и искреннего к вам

Т. Шевченка.

Примітки

Подається за автографом (ІЛ, ф. 1, № 762).
Вперше надруковано в журналі «Киевская старина» (1893. — № 2. — С. 268 — 269).
Вперше введено до збірника творів у виданні: Шевченко Т. Твори: В 2 т. — СПб., 1911. — Т. 2.
— С. 360 — 361.
... когда мы с вами в первый раз встретились в Яготине... — Див. лист до В. М. Рєпніної від 29
листопада 1843 р. та примітку до нього.
... мне объявили, что следующей весною я должен буду отправиться опять на Аральское море...
— Див. лист до А. I. Лизогуба від 29 грудня 1849 р.
... мне отказано в представлении на высочайше[е] помилование!.. — Начальник III відділу

О. Ф. Орлов повідомив командира Окремого Оренбурзького корпусу В. О. Обручева в

листі від 12 грудня 1849 р.: «Вследствие отношения вашего высокопревосходительства от 20
ноября № 55 я входил со всеподданейшим докладом к Государю Императору о дозволении

рядовому Оренбургского линейного батальонаШевченко заниматься рисованием, но высочайшего
соизволения на такое мое представление не последовало» (Тарас Шевченко. Документи та

матеріали до біографії. — С. 175).
Я сегодня же пишу Василию Андреевичу Жуковскому... — Лист до В. А. Жуковського датується

1 — 10 січня 1850 р. Не відомо, чи лист посланий адресатові.
Андрей Иванович — А. I. Лизогуб.
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... сообщите адрес Гоголя... — Це побажання В. М. Рєпніна не виконала. З [1]березня 1848 р.
вона взагалі перестала писати листи Шевченкові, що пов’язано, очевидно, з її звертанням до шефа

жандармів О. Ф. Орлова з проханням дозволити Шевченкові малювати (лист датовано 13 січня

1848 р.: Тарас Шевченко. Документи та матеріали до біографії. — С. 160 — 161). У спогадах В.
М. Рєпніна зазначила: «Я даже не могла продолжать утешать его (Шевченка. — Ред.) письмами

во все время его десятилетнего изгнания, потому что получила грозное предостережение от графа
А. Ф. Орлова» ([2]Репнина В. Н. К биографии поэта Шевченка // Русский архив. — 1887. — №
2. — С. 258). Офіційну заборону листуватися з Шевченком О. Ф. Орлов надіслав їй 27 червня

1850 р. (Тарас Шевченко. Документи та матеріали до біографії. — С. 208 — 209).
... прислать мне Фому Кемпейского «О подражании Христу». — Див. примітку до листа до В.
М. Рєпніної від 25 — 29 лютого 1848 р.
Прежде когда-то думал я анализировать сердце матери по жизни святой Марии... — Цей задум

Шевченко реалізував значно пізніше в поемі «Марія» (1859).
... Андрей Иванович просит меня присылать все, что бы я ни нарисовал... — Цей лист А. I.
Лизогуба не відомий. Шевченко відповідав А. І. Лизогубу в листі від 29 грудня 1848 р.: «Ще ви

пишете, друже мій єдиний, щоб я виставляв ціну на моїх будущих рисунках».
Кланяюсь Глафире Ивановне... — Г. I. Дуніній-Борковській.

Варіанти

когда мы с вами в первый раз встретились в Яготине — многое пришло / когда мы с вами в

первый раз встретились — и многое пришло

я теперь почти убежден, что мне не видеть веселых дней / я теперь почти убежден, что мне не

видеть красных дней

и прошу его о исходатайствовании / и прошу его и[сходатайствовать]
и я напишу ему по праву малороссийского виршеплета, я лично его не знаю / и я сам напишу по

праву малороссийского виршеплета, так как я лично его не знаю

Единственная отрада моя / Единственной [отрадой]
сердце матери по жизни святой Марии, непорочной Матери Христовой, но теперь / сердце матери
по жизни святой Марии непорочной, но теперь
Как грустно я стою между людьми! / Как грустно я теперь стою между людьми!
все, что бы я ни нарисовал, и назначить сам[ому] цену/ все, что бы я ни нарисовал, и назначать

цену

Едва ли кто-нибудь терпел / Едва ли это терпел

когда я выисповедался перед вами! / а когда я высказ[ался] б когда я [1 нрзб.]
он узнает по штемпелю / он будет знать [по штемпелю]

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/319919.html

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/repn.htm

2.11.77 47. ЛИСТ ДО О. М. БОДЯНСЬКОГО. 3 січня 1850. Оренбург
(2008-11-24 12:00)

Оренбург. Генваря 3. 1850.

Поздоровляю тебе з цим Новим роком, друже мій єдиний! Нехай з тобою діється те, чого ти

у Бога благаєш, — давно, давно ми не бачились, та не знаю, чи й побачимося швидко, а може, вже
й ніколи— крий Мати Господня! а думаю, що так, бо мене дуже далеко запровтор[ил]а моя погана
доля та добрії люде! Я оце вже третій рік як пропадаю в неволі— в цім Богом забутім краї! тяжко
мені, друже! дуже тяжко! та що маю робить? Перейшов я пішки двічі всю киргизькую степ аж до

1778

http://community.livejournal.com/ua_kobzar/319919.html
http://litopys.org.ua/shevchenko/repn.htm


Аральського моря — плавав по йому два літа, Господи, яке погане! аж бридко згадувать! не те
що розказувать добрим людям.
Ось бач, як зо мною діялось. Поїхав я тойді в Київ із Петербурга, тойді, як ми з тобою в Москві

бачились, і думав уже в Києві ожениться та й жить на світі, як добрі люде живуть, — уже було й

подружіє найшлось. Та Господь не благословив моєї доброї долі! — не дав мені докончить віку

короткого на нашій любій Україні. Тяжко! аж сльози капають, як згадаю, так тяжко! Мене з

Києва загнали аж сюди, і за що? За вірші! і заказали писать їх, а що найгірше... рисовать! І отепер
бачиш, як я отут пропадаю, живу в казармах меж солдатами — ні з ким слово промовить, і нема
чого прочитать — нудьга! нудьга така, що вона мене незабаром вжене в домовину! Не знаю, чи
карався ще хто на сім світі так, як я тепер караюсь? І не знаю за що. Оцей, що привезе тобі лист
мій, наш земляк — Левицький, привітай його, друже мій добрий! добра, щира душа! він мені в

великій став пригоді на чужині! — дай йому мою «Тризну» і [1]«Гамалія», коли вона ще жива, а
мені, коли буде твоя ласка, пришли Кониського, добрее зробиш діло, нехай я хоч читатиму про

нашу безталанную Україну, бо я вже її ніколи не побачу! Так щось серце віщує! Пришли і напиши,
коли буде ласка, по адресу: в Оренбург Карлу Івановичу Герну — в генеральний штаб, — а мене

на адресі не упоминай, цур йому, він знатиме по штемпелю. Оставайся здоров, друже мій єдиний!
нехай тобі Бог посилає, чого ти в його просиш. Згадуй інколи

безталанного Т. Шевченка.

А щоб не оставалося гулящого паперу, то на тобі вірш з десяток своєї роботи:

Як маю я журитися,
Докучати людям.
Піду собі світ-за-очі —
Що буде, те й буде.
Найду долю, одружуся,
Не найду — втоплюся,
А не продам себе людям,
В найми не наймуся.
Пішов собі світ-за-очі —
Доля не спіткалась...
А воленьку добрі люде

І не торговали,
А без торгу закинули

В далеку неволю!
Щоб не було свободного

На нашому полю!

Примітки

Подається за автографом (ІЛ, ф. 1, № 123).
Вперше надруковано в журналі «Русская старина» (1883. — № 9. — С. 640 — 641).
Вперше введено до збірника творів у виданні: Шевченко Т. Твори: В 2 т. — СПб., 1911. — Т. 2.
— С. 362 — 363.
Перейшов я пішки двічі всю киргизькую степ аж до Аральського моря... — Див. примітку до

листа до А. І. Лизогуба від 8 листопада 1849 р.
Поїхав я тойді в Київ із Петербурга, тойді як ми з тобою в Москві бачились... — Закінчивши

Академію мистецтв 1845 р., Шевченко виїхав в Україну, до Києва через Москву. Тоді вони

зустрілися з О. М. Бодянським.
... думав уже в Києві ожениться... — Шевченко [2]мав намір одружитися з дочкою священика с

Кирилівки Г. І. Кошиця — Феодосією Кошиць, але батько дівчини не дав згоди на шлюб.
Мене з Києва загнали аж сюди, а за що? За вірші!.. — Під час арешту Шевченка в справі

Кирило-Мефодіївськог братства 5 квітня 1847 р. у нього відібрали рукописний збірник «Три літа».
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Особливу лють жандармів викликала поема [3]«Сон», яка і стала головною причиною заслання

поета в солдати з суворою забороною писати й малювати.
Оцей, що привезе тобі лист мій, наш земляк — Левицький... — Сергій Петрович Левицький.
... дай йому мою «Тризну» і [4]«Гамалія»... — Йдеться про поеми Шевченка, які вийшли

окремими виданнями в Петербурзі 1844 р. (Тризна. Т. Шевченка. — 1844; Гамалия. Соч.
Шевченки. — СПб., 1844).
... а мені, коли буде твоя ласка, пришли Кониського... — Тобто «Историю русов», автором
якої на той час вважався Георгій Кониський (1717 — 1795), український письменник, церковний і

культурний діяч. Її видав О. М. Бодянський у Москві 1846 р. (История Русов или Малой России.
Сочинение Георгия Конисского, архиепископа белорусского. — М., 1846).
[5]Як маю я журитися... — Поезія Шевченка, написана в першій половині 1849 р. у Раїмі.

Варіанти

чого ти у Бога благаєш / чого ти за[хочеш]
Я оце вже третій рік як пропадаю / Я оце вже третій рік пр[опадаю]
Перейшов я пішки двічі всю киргизьку степ / Перейшов я пішки всю киргизькую степ

плавав по йому два літа / плавав по йому [ 1 нрзб.]
Та Господь не благословив моєї доброї долі! / Та Господь не благословив моєї долі доброї!
аж сльози капають, як згадаю, так тяжко! / аж сльози капають, так бо[ляче]
Пришли і напиши, коли буде ласка, по адресу: в Оренбург / Пришли і напиши, коли буде ласка, в
Оренбург

а мене на адресі не упоминай, цур йому, він знатиме по штемпелю / а мене не упоминай, цур
йому.

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev122.htm

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/186063.html

3. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev128.htm

4. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev122.htm

5. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev280.htm

2.11.78 48. ЛИСТ ДО В. А. ЖУКОВСЬКОГО. Між 1 і 10 січня 1850. Оренбург
(2008-11-24 18:00)

Я три года крепился, не осмеливался вас беспокоить; но мера моего крепления лопается, и я

в самой крайности прибегаю к вам, великодушный благодетель мой. Я писал еще в первый

год моего изгнания К[арлу] П[авловичу] Б[рюллову], и никакого результата; бедный он, великий
человек! При всей своей великости, самой малости не хочет сделать; говорю не хочет, потому что
он может; позволяю себе думать — и первое добро (написание вашего портрета) было сделано

случайно. (Простите мне подобное нарекание на великого человека. Печально, что с великим

гением не соединена великая разумная добродетель).
Был я по долгу службы в киргизской степи и на Аральском море, при описной экспедиции, два
лета; видел много оригинального, еще нигде не виданного, и больно мне, что ничего не мог

нарисовать, потому что мне рисовать запрещено. Это самое большое из всех моих несчастий! —
Сжальтесь надо мною! Исходатайствуйте (вы многое можете!) позволение мне только рисовать

— больше ничего и надеяться не могу и не прошу больше ничего. Сжальтесь надо мной! Оживите
мою убогую, слабую, убитую душу! Ежели вы (в чем я не сомневаюсь) напишете графу Орлову или
кому найдете лучше, то, Бог милостив, и я взгляну на Божий свет хотя перед смертью, потому что
казарменная жизнь и скорбут разрушили мое здоровье. Да, я теперь мог бы описать быт русского

солдата не хуже всякого нравоописателя. Печальный быт!.. Что делать?.. Таковы люди вообще, а
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наши особливо. И скорбут, и казарменная жизнь совершенно разрушили мое здоровье. Для меня
необходима была бы перемена климата; но я на это не должен надеяться: рядовых таких, как я, не
переводят. Мне бы хотелось в Кавказский корпус, и врачи тоже советуют; а меня посылают опять
на Сырдарью потому только, что там расположен баталион, в котором я записан. Для моего

здоровья этот поход самый убийственный: новые укрепления еще не совсем устроенные, плохая
вода и жизнь самая однообразная. Если б можно было рисовать, я мог бы ее разнообразить, хоть
самому грустно. Бога ради и ради прекрасного искусства сделайте доброе дело, не дайте мне

с тоски умереть! Я постараюсь, ежели мне будет позволено, нарисовать для вас все, что есть

интересного в этом неинтересном, но пока таинственном крае.

Тарас

Примітки

Подається за першодруком у журналі «Русский архив» (1898. — № 12. — С. 553 — 554), де
текст наведено з чернетки поета в листі К. І. Герна до М. М. Лазаревського.
У цій публікації К. І. Герн помилково подав як один лист чернетки двох листів — до В.
А. Жуковського і Л. В. Дубельта, написаних на одному аркуші (див.: Назаревський О. Із

спостережень над листами Т. Г. Шевченка // Радянське літературознавство. — Кн. 7-8. —
1947. — С. 107 — 113).
Датується на підставі слів Шевченка в його листі до В. М. Рєпніної від 1 січня 1850 р.: «Я сегодня

же пишу Василию Андреевичу Жуковскому...» і дати під листом поета до Л. В. Дубельта від 10
січня 1850 р., чернетка якого була написана відразу ж після чернетки листа до В. А. Жуковського,
орієнтовно: 1 — 10 січня 1850 р., Оренбург.
Вперше введено до збірника творів у виданні: Шевченко Т. Твори: В 2 т. — СПб., 1911. — Т. 2.
— С. 361 — 362.
Я три года крепился, не осмеливался вас беспокоить... — З листа М. М. Лазаревського до

Шевченка від 12 лютого 1848 р. довідуємося, що в кінці 1847 р. Шевченко передав через О. П.
Чернишова листа В. А. Жуковському з проханням поклопотатись про дозвіл малювати (див. лист
Шевченка до М. М. Лазаревського [1]від 20 грудня 1847 р. та примітку до нього).
Я писал еще в первый год моего изгнания К[арлу] П[авловичу] Б[рюллову]... — Див. лист до М.
М. Лазаревського [2]від 20 грудня 1847 р. та примітку до нього.
Был я по долгу службы в киргизской степи и на Аральском море... — Див. примітку до листа А.
І. Лизогубові [3]від 8 листопада 1849 р.
... ничего не мог нарисовать, потому что мне рисовать запрещено. — Шевченко свідомо на

цьому наголошує, пам’ятаючи, що йому офіційного дозволу малювати не дали. Справді, під час

Аральської експедиції він малював немало, зокрема й місцевих жителів, краєвиди тощо (див.
примітку до листа до В. М. Рєпніної [4]від 14 листопада 1849 р.).
... напишите графу Орлову... — Начальнику III відділу О. Ф. Орлову.
... а меня посылают опять на Сырдарью потому только, что там расположен баталион, в котором
я записан. — 3 5-го батальйону, розташованого в Орській фортеці, Шевченка в зв’язку з його
участю в Аральській описовій експедиції перевели в 4-й батальйон, що дислокувався в Раїмському
укріпленні; там він числився і після повернення експедиції до Оренбурга 31 жовтня 1849 р.

Варіанти

Первісна редакція, опублікована за чорновим автографом, нині не відомим, у журналі «Русский
архив» (1898. — №12. — С. 554).
Я не умел воспользоваться вашим благодеянием. Сделав слабые успехи в Академии художеств,
был я выпущен аттестатом на звание художника — не больше — и отправлен на службу в

Киев, где предложили мне место рисовального учителя при университете. Недолго пробыл я

в Киеве. В припадке сумасшествия написал я пасквиль и в 1847 году был сослан в солдаты, в
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Оренбургский край, с запрещением писать стихи и рисовать что бы то ни было. Мне грех бы

было, облагодетельствованному так великодушно вами, вновь вас беспокоить, но несчастия мои
переходят всякую меру. Я уже третий год, вооружаясь терпением, живу самою бедною жизнью,
был в киргизской степи и был два лета на Аральском море при описной экспедиции; видел много
нового, оригинального, еще не виданного в Европе, и ничего не мог нарисовать, потому что мне
рисовать запрещено. Это самое большое из моих несчастий. Умоляю вас, сжальтесь надо мною,
исходатайствуйте мне позволение. Вы это можете — только рисовать! Оживите меня убитого.
Напишите графу Орлову обо мне или кому вы найдете лучше; авось Бог милостив, и я взгляну на
Божий свет!

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/312366.html

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/312366.html

3. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/351398.html

4. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/352490.html

2.11.79 Повідомлення про відмову у дозволі малювати. 8 січня 1850 р.
(2008-11-25 06:00)

№ 326. 1850 р., січня 8. Повідомлення командира Окремого оренбурзького корпусу В. О.
Обручова командиру 23-ої піхотної дивізії О. О. Толмачову про відмову Т. Г. Шевченкові у

дозволі малювати

Секретно

8 генваря 1850
№ 8

Господину начальнику 23 пехотной дивизии

Я имел честь спрашивать шефа жандармов г. генерал-адъютанта графа Орлова, на вопрос мой:
не последует ли высочайшего соизволения на дозволение определенному в исходе мая месяца

1847-го года в Оренбургский линейный № 5-го батальон рядовому Тарасу Шевченко заниматься

рисованием, — ныне его сиятельство граф Алексей Федорович сообщает мне, что он имел

счастье входить об этом со всеподданнейшим докладом к государю императору, но высочайшего
соизволения на таковое его представление не последовало.
Имею честь уведомить о сем ваше превосходительство, к зависящему исполнению, впоследствие
представления командовавшего вверенною вам дивизиею генерал-майора Федяева от 24 марта

1848 года за № 1043-м.

Подписал генерал от инфантерии Обручев

Начальник штаба, генерал-майор Фантон де Веррайон

ІЛ, ф. 1, № 406, спр. 201, арк. 23-29, 29 зв. Відпуск.
На документі напис: «Весьма неприлично написана бумага».

2.11.80 11. ЛИСТ ДО КЕРУЮЧОГО III ВІДДІЛОМ Л. В. ДУБЕЛЬТА. 10 січня 1850
р. (2008-11-25 12:00)

Ваше превосходительство!
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Поход в киргизскую степь и двухлетнее плавание по Аральскому морю дают мне смелость

вторично беспокоить ваше превосходительство моею покорнейшею просьбою. Я вполне

сознаю мое преступление и от души раскаиваюсь. Командир мой, капитан-лейтенант Бутаков,
ежедневный свидетель моего поведения в продолжение двух лет, подтвердит истину слов

моих, ежели будет угодно вашему превосходительству спросить у него. Я прошу милостивого

ходатайствования вашего перед августейшим монархом нашим. Прошу одной великой милости,
позволения рисовать. Я в жизнь мою ничего не рисовал преступного. Свидетельствуюсь

всемогущим Богом! Умоляю вас! Вы как слепому откроете глаза и оживите мою убитую душу!
Лета и мое здоровье, разрушенное скорбутом в Орской крепости, не позволяют мне надеяться на
военную службу, требующую молодости и здоровья. Прошу вас, примите хотя малейшее участие
в судьбе моей, и Бог вас наградит за доброе дело.
Возлагающий единственную надежду на Бога и на ваше превосходительство

Т. Шевченко

1850 года

генваря 10.

Примітки

Подається за автографом (ІЛ, ф. 1, № 132, арк. 1 — 1 звор.).
Вперше надруковано в журналі «Киевская старина» (1894. — № 2. — С. 321 — 322).
Вперше введено до зібрання творів у виданні: Шевченко Т. Повне зібр. творів: У 10 т. — К., 1957.
— Т. 6. — С. 241.
Опубл.: Киевская старина. — 1894. —№ 2. — С. 321 — 322; Радянське літературознавство. — К.,
1947. — Кн. 7/8. — С. 108; Тарас Шевченко. Повне зібр. творів. У 10 т. — К., 1957. — Т. 6, —
С. 241; Кирило-Мефодіївське товариство: У 3 т. — К.: Наук. думка, 1990. — Т. 2. — С. 349-350.
На документі написи: «№ 1610»; «1 мая 1850 года»; «Подал фл[игель]-ад[ъютант] Тимашев»,
«Генералу Дубельту смотри [1 нерозб.] 32, с. 363».
Бутаков — Бутаков Олексій Іванович (1816 — 1869) — капітан-лейтенант, пізніше контр-адмірал.
У 1848 р. очолював експедицію по вивченню Аральського моря, в складі якої перебував Т. Г.
Шевченко. В листі до В. Рєпніної від 14 листопада 1849 р. Шевченко так характеризував

Бутакова: «Это друг, товарищ и командир при описании Аральского моря. Сойдитесь с ним,
благодарите его за его доброе, братское со мною обращение. Он, ежели встретитесь с ним,
сообщит все подробности обо мне». Бутакову довелося зазнати утисків від царського уряду за

людяне ставлення до Шевченка, зокрема, за дозвіл малювати. 1853 р. за пропозицією німецького

вченого Гумбольдта, Бутакова обрано почесним членом Берлінського географічного товариства.
Прошу одной великой милости, позволения рисовать. — Про своє велике бажання малювати

Шевченко писав у листах від 24 жовтня 1847 р. до В. М. Рєпніної, від 11 грудня 1847 р. до А. І.
Лизогуба, а також від 1 — 10 січня 1850 р. до В. А. Жуковського. 1 липня 1850 р. під час слідства
в Оренбурзі, яке проводив підполковник Чигир Григорій Васильович (командир 2-го лінійного

батальйону Окремого Оренбурзького корпусу), Шевченко зазначав: «... в 1847 году писал я из

к[репости] Орской к начальнику штаба корпуса жандармов, осмеливаясь покорнейше просить его
превосходительство оказать мне милость ходатайством о дозволении мне рисовать портреты и

пейзажи» (Тарас Шевченко. Документи та матеріали до біографії. — С. 218). У дозволі малювати

Шевченкові було відмовлено.
У листі керуючого III відділом Л. В. Дубельта від 20 лютого 1850 р. генерал-ад’ютанту
В. О. Перовському про передчасність будь-яких клопотань щодо поліпшення становища

Шевченка зазначалося: «...я счел обязанностью доложить г. генерал-адъюнкту графу Орлову все
содержание дела о находящемся в Отдельном Оренбургском корпусе рядовом Шевченке. Его

сиятельство, имея в виду, что Шевченко по важности его преступления подлежал бы гораздо

большему наказанию и что разжалованием его в рядовые оказано ему монаршее милосердие,
изволил отозваться, что [...] полагает рановременным входить со всеподданнейшим докладом о

помиловании Шевченки...» (Тарас Шевченко. Документи та матеріали до біографії. — С. 185).
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Орська фортеця у середині XIX ст. була невеличким містечком, оточеним земляним валом. З

Оренбурга в Орськ Т. Г. Шевченко був доставлений по етапу 22 червня 1847 р. В Орській фортеці

він пробув з перервами мало не півтора року.

№ 327. 1850 р., січня 10. Лист Т. Г. Шевченка до керуючого III відділом Л. В. Дубельта з

проханням поклопотатися перед царем про дозвіл йому малювати

2.11.81 Рапорт Бутакова про відрядження. 15 січня 1850 р. (2008-11-25 18:00)

№ 328. 1850 р., січня 15. Рапорт капітан-лейтенанта О. I. Бутакова командиру 2-го лінійного

батальйону Г. В. Чигирю про відрядження Т. Г. Шевченка, Томаша Вернера і Бр. Залеського у

розпорядження прапорщика К. Є. Поспелова

Господину командиру Оренбургского линейного батальона

№ 2-го подполковнику и кавалеру Чигирю
Капитан-лейтенанта Бутакова

Рапорт

При сем имею честь препроводить к вашему высокоблагородию состоявшего

в прикомандировании ко мне рядового вверенного вам батальона Залесского, состоящие же в

морской команде 4-го батальона унтер-офицер Вернер и рядовой Шевченко переданы мною в

заведывание г. прапорщику корпуса флотских штурманов Поспелову — теперешнему начальнику

Аральской флотилии.

Подлинный подписал капитан-лейтенант Бутаков
Верно: командир батальона подполковник Чигирь

№ 5
15 генваря 1850 года

Оренбург.

ІЛ, ф. 1, № 406, спр. 201, арк. 77 — 77 зв. Засвідчена копія.
На документі напис: «2-го батальона № 119, получено 15 января 1850 года».

2.11.82 49. ЛИСТ ДО О. І. БУТАКОВА. Січень 1850. Оренбург (2008-11-26 00:00)

Веневитинова и Кольцова, в одном переплете.

Примітки

Подається за автографом на звороті сепії [1]«Казахський хлопчик розпалює грубку» (НМТШ, інв.
№ г — 743).
Вперше надруковано в книжці: Шагинян М. Шевченко. — М., 1941. — С. 202.
До зібрання творів уводиться вперше.
Після завершення робіт по опису Аральського моря О. І. Бутаков у січні 1850 р. виїхав з Оренбурга
до Петербурга. В цей час Шевченко подарував йому сепію «Казахський хлопчик розпалює грубку»
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і на звороті її записав прохання прислати йому твори Д. В. Веневітінова і О. В. Кольцова,
занотувавши тільки: «Веневитинова и Кольцова в одном переплете». Це прохання записав до

свого щоденника О. І. Бутаков: «В Москве Тарасию простые синие очки с боковыми стеклами и

сочин. Веневитинова и Кольцова» (Шагинян М. Тарас Шевченко. — М., 1946. — С. 252).
Чи прислав О. I. Бутаков Шевченкові згадане видання, відомостей нема. Серед книжок, відібраних
у Шевченка під час арешту 1850 р., цього видання не було (Тарас Шевченко. Документи та

матеріали до біографії. — С. 188).
Веневітінов Дмитро Володимирович (1805 — 1827) — російський поет і критик, один з ініціаторів
створення «Товариства любомудрія» (1823). Його романтична поезія захоплювала своєю

філософською спрямованістю. З нею Шевченко, очевидно, ознайомився ще в 30-х роках.
Кольцов Олексій Васильович (1809 — 1842) — російський поет. Бував в Україні, збирав тут пісні
та прислів’я, кілька віршів написав українською мовою. Пізніше, в Петербурзі, уже будучи відомим
поетом, відвідував Є. П. Гребінку, О. Г. Венеціанова, А. М. Мокрицького, К. П. Брюллова

та ін.; від першого з них, очевидно, дізнався про підготовку альманаху «Ластівка» і надіслав для
опублікування в ньому сонети українською мовою поета Мартовицького. У листі від 1 лютого

1848 р. Шевченко просив А. І. Лизогуба прислати йому твори О. В. Кольцова. У щоденнику

([2]запис від 13 червня 1857 р.) процитував чотирирядкову поезію О. В. Кольцова «Пишу не для
мгновенной славы», з мотивом якої певною мірою перегукується його вірш [3]«Не для людей, тієї
слави...». У бібліотеці Шевченка були твори О. В. Кольцова, видані у 1846 і 1857 рр. (Мельниченко

О. Г. Шевченко і Кольцов // Збірник праць дев’ятої наукової шевченківської конференції. — К.,
1961. — С. 102 — 126).

1. http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev8037.htm

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/29939.html

3. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev240.htm

2.11.83 Розпорядження Обручова про вирядження Шевченка у Гур’їв. 22 січня 1850 р.
(2008-11-26 06:00)

№ 329. 1850 р., січня 22. Розпорядження командира Окремого оренбурзького корпусу В. О.
Обручова командирові 23-ої піхотної дивізії О. О. Толмачову про вирядження у містечко Гур’їв
Томаша Вернера і Т. Г. Шевченка з тим, щоб при відкритті навігації по Каспійському морю

відправити їх у Новопетровське укріплення для участі в експедиції у гори Кара-Тау

№ 292
22 января 1850 г.

Господину командующему 23-й пехотной дивизиею

Для точного исследования приисков каменного угля, найденного на северо-западном берегу

Аральского моря, я вошел в сношение с начальником Уральских горных заводов о назначении

опытного штейгера, коего по окончании опытов над сим углем в Раимском укреплении я

намерен в будущем лете отправить в Ново-Петровское укрепление, для такового же исследования
приисков каменного угля, открытого в 1847 году на Мангишлакском полуострове в горах Кара-
Тау, состоящих от укрепления в 120 верстах.
Предположив придать в помощь упомянутому штейгеру при сем последнем исследовании

каменного угля участвовавших в морских экспедициях по Аральскому морю и особенно при

вышесказанном открытии там угля линейного Оренбургского № 4-го батальона унтер-офицера
Фому Вернера и рядового Тараса Шевченко, я, уведомляя о сем ваше превосходительство,
покорнейше прошу сих нижних чинов препроводить в Гурьев-городок ко времени открытия по

Каспийскому морю навигации для отправления их потом в Ново-Петровское укрепление и о
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сделанном к исполнению сего распоряжении вашем меня уведомить.

Подписал генерал от инфантерии Обручев

Верно: старший адъютант поручик Растопчин.

ІЛ, ф. 1, № 406, спр. 201, арк. 30 — 30 зв. Засвідчена копія.
На документі напис: «15 января. Передать Поспелову» та одне слово нерозбірливо.

2.11.84 Лист про виділення асиґнувань. 22 січня 1850 р. (2008-11-26 12:00)

№ 330. 1850 р., січня 22. Лист виконуючого обов’язки військового міністра В. А. Долгорукова

міністру фінансів Ф. П. Вронченку про виділення асигнувань для нагородження учасників

Аральської експедиції, в тому числі і Т. Г. Шевченка

22 генваря 1850 г.
№ 1086

Об экспедиции по Аральскому морю Господину министру финансов

Командир Отдельного оренбургского корпуса, донося от 3-го сего января об окончании

экспедиции, предпринятой для исследования Аральского моря, уведомил, что, предполагая

будущим летом отправить экспедицию в Аральское море за образцами найденного на берегах

оного каменного угля, он сделал сношение с начальником горных Уральских заводов об

отправлении для сего весною в Орскую крепость опытного штейгера и нескольких способных

горнорабочих с нужным инструментом.
В заключение генерал Обручев ходатайствует о награждении чинов команды экспедиционных

судов, из 50-ти человек состоящей, по 5-ти руб[лей] сер[ебром] каждого.
Государь император по всеподданнейшему о сем докладу высочайше повелеть соизволил:
1. Просить ваше сиятельство: предложить генерал-лейтенанту Глинке ускорить отправление

упомянутых штейгера и горнорабочих в кр[епость] Орскую, ко времени выступления из сей

крепости транспортов в степь.
и 2. Сумму, причитающуюся в награду, пожалованную 50-ти человекам команды экспедиционных

судов, всего двести пятьдесят рублей серебром, ассигновать в распоряжение командира

Отдельного оренбургского корпуса.
О сих высочайших повелениях имею честь сообщить вашему сиятельству для зависящего

распоряжения.

За военного министра генерал-адъютант князь Долгоруков
Директор свиты его императорского величества

генерал-майор [підпис]

ЦДВІА, ф. 44, спр. 401, арк. 2 — 3. Оригінал.
На документі написи: «24 января»; «штаб» та кілька слів нерозбірливо.

2.11.85 Лічу в неволі дні і ночі. Початок 1850 р. Оренбург (2008-11-26 18:00)

січень — квітень 1850 р., Оренбург.

{ [1]«Лічу в неволі дні і ночі...» [1-ша редакція] }
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{ [2]«Ми заспівали, розійшлись...» }

{ [3]«Не молилася за мене...» }

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev296.htm

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev297.htm

3. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev298.htm

2.11.86 Лист Обручова про відрядження Шевченка. 9 лютого 1850 р. (2008-11-27 06:00)

№ 331. 1850 р., лютого 9. Лист командира Окремого оренбурзького корпусу В. О. Обручова

начальникові 23-ої піхотної дивізії О. О. Толмачову про відрядження Т. Г. Шевченка до

корпусного штабу 2-го травня 1850 року

№ 507
9 февраля 1850 г.

Господину начальнику 23-й пехотной дивизии

Из отношения моего от 22-го прошлого генваря за № 292 вашему превосходительству известно

о сношении моем с главным начальником Уральских горных заводов относительно назначения

опытного штейгера для точного исследования приисков каменного угля, найденного на северо-
западном берегу Аральского моря, и о прикомандировании к нему, для такового же исследования
каменного угля в Ново-Петровском укреплении, нижних чинов линейного Оренбургского № 4-го
батальона унтер-офицера Фому Вернера и рядового Тараса Шевченку.
Ныне, признав необходимым придать в помощь упомянутому штейгеру при исследовании им

каменного угля в Раимском укреплении назначенных на службу в Отдельный оренбургский

корпус из горных заводов Царства Польского батальонов № 2 подпрапорщика Турно, рядовых
№ 3-го Копровского, № 4 Круликевича и 5-го Завадского, а также и сказанного унтер-офицера
Вернера, вместо отправления его, как выше сказано, в Ново-Петровское укрепление, покорнейше
прошу ваше превосходительство сих чинов отправить из 2-го и 3-го батальонов с транспортом,
который должен выступить из Оренбурга в Орск, во второй половине апреля сего года, рядового
же Круликевича, по служению его в 4-й роте, находящегося в Оренбургском укреплении,
препроводить в Уральское укрепление при особом отряде, который будет следовать из Орска

через означенное укрепление и Уральское в Раим, что же касается, до рядового Шевченки, то
представить его в корпусной штаб 2-го будущего мая для отправления по назначению.

Подписал генерал от инфантерии Обручев

Верно: старший адъютант поручик Растопчин

ІЛ, ф. 1, № 406, спр. 201, арк. 31 — 31 зв. Копія.

2.11.87 Лист Перовського про становище Шевченка. 14 лютого 1850 р.
(2008-11-27 12:00)

№ 332. 1850 р., лютого 14. Лист генерал-ад’ютанта В. О. Перовського начальнику штабу

корпусу жандармів Л. В. Дубельту про полегшення становища Т. Г. Шевченка
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14 февр[аля] 1850

Зная, как у вас мало свободного времени, я не намерен докучать вам личными объяснениями, и
потому, прилагая при сем записку об одном деле, прошу покорнейше ваше превосходительство
прочесть ее в свободную минуту, а потом уведомить меня: можно ли что-либо, по вашему мнению,
предпринять в облегчении участи Шевченко? Заслуживает ли он, по вашему мнению, особенного
ходатайства?

В. Перовский

Его превосх[одительству] Л. В. Дубельту

ДМШ, А-52, спр. 81, ч. 6, арк. 96. Оригінал.
На документі написи: «№ 654»; «Получ[ено] 16-го февр[аля] 1850» та резолюція Дубельта:
«Переговорить».

2.11.88 Довідка, прикладена до листа Перовського. 14 лютого 1850 р.
(2008-11-27 18:00)

№ 333. [1850 р., лютого 14] Довідка, прикладена до листа генерал-ад’ютанта В. О. Перовського
про полегшення становища Т. Г. Шевченка

В 1847-м году Тарас Шевченко был арестован в Киеве, привезен в С.-Петербург и потом отправлен

в Отдельный оренбургский корпус на службу рядовым за сочинение на малороссийском языке

пасквильных стихов (как объяснено в бумаге, при коей Шевченко был препровожден в Оренбург).
Причем, ему воспрещено писать и рисовать.
С тех пор рядовой Тарас Шевченко вел себя отлично хорошо, он два года сряду 1848 и 49
участвовал и был весьма полезен в экспедиции, снаряженной для описания Аральского моря.
В прошлом году, по возвращении Шевченко из этой экспедиции, командир Отдельного

оренбургского корпуса, удостоверившись в его отличном поведении, службе и образе мыслей,
испрашивал ему дозволения рисовать, но на это представление последовал отказ, в этом

положении дела г. корпусной командир не может произвести Шевченко в унтер-офицеры, хотя
он, Шевченко, служит с отличием уже несколько лет рядовым и не был приговорен в солдаты без

выслуги.
Рядовому Шевченке около 40-ка лет от роду; он весьма слабого и ненадежного телосложения и в
продолжение кампаний на Аральском море неоднократно подвергался скорбуту.

ДМШ, А-52, спр. 81, ч. 6, арк. 97 — 97 зв. Оригінал.

2.11.89 Лист Обручова про нагородження учасників експедиції. 15 лютого 1850 р.
(2008-11-28 06:00)

№ 334. 1850 р., лютого 15. Лист командира Окремого оренбурзького корпусу В. О. Обручова

обер-квартирмейстеру І. Ф. Бларамбергу про нагородження учасників Аральської експедиції

15 февраля 1850
№ 534
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Господину обер-квартирмейстеру Отдельного оренбургского корпуса

Г. военный министр предписанием от 22-го истекшего генваря за № 43 уведомил меня,
что государь император по всеподданнейшему докладу представления моего всемилостивейше

повелеть соизволил: за съемку берегов Аральского моря наградить Генерального штаба штабс-
капитана Макшеева орденом св. Анны 3-й степени, топографов 2 класса унтер-офицеров Рыбина
и Христофорова произвесть в прапорщики с состоянием по Армии и при корпусе топографов;
команде экспедиционных судов в числе 50 человек выдать по пяти рублей серебром каждому, всего
двести пятьдесят руб[лей], а двух киргизских вожаков Чикменского рода Сыранбека и Альмамбека,
которые находились на шхунах «Николай» и «Константин», наградить суконными кафтанами,
обшитыми галуном, которые будут доставлены из кабинет[а] его величества.
О таковой монаршей милости я считаю нужным сообщить вашему высокоблагородию 1. Генерал
от инфантерии Обручев ЦДВІА, ф. 1441, оп. 1, спр. 34, арк. 230 — 230 зв. Оригінал. На документі
резолюція: «Вытребовать именной список [два слова нерозбірливо] бывших на шхунах в море в
1848 и 1849 годах 16 [два слова нерозбірливо]» та напис: «Г[енеральный] ш[таб]№ 169. Получ[ено]
15 февраля 1850 года». 1 Ще 23 грудня 1849 р. О. І. Бутаков в рапорті про нагородження

нижніх чинів, що брали участь в Аральській експедиції, на ім’я командира Окремого оренбурзького
корпусу В. О. Обручова, просив надати Шевченкові звання унтер-офіцера (ІЛ, ф. 1, №401).

2.11.90 Довідка III відділу про Шевченка. 16 лютого 1850 р. (2008-11-28 12:00)

№ 335. 1850 р., лютого 16. Довідка канцелярії III відділу про Т. Г. Шевченка, складена у зв’язку
з клопотанням генерал-ад’ютанта В. О. Перовського

Генерал-адъютант Перовский доставил записку о рядовом Шевченке. В записке этой объяснено,
что Шевченко в 1848 и 1849 годах участвовал с пользою в экспедиции, предпринятой для описания
Аральского моря, и по возвращении был удостоен командиром Отдельного оренбургского корпуса

представления о дозволении ему рисовать, но как на это последовал отказ, то генерал от

инфантерии Обручев в таком положении дела затрудняется произвести его, Шевченку, в унтер-
офицеры, хотя он не был назначен в рядовые без выслуги.
Шевченке уже около 40 лет; он слабого сложения и в продолжение кампаний неоднократно

подвергался болезням.
Генерал-адъютант Перовский спрашивает: можно ли что-нибудь предпринять к облегчению участи

Шевченки.
Справка. Шевченко, при производстве дела об Украйно-Славянском обществе, оказался виновным
в сочинении возмутительных и самых дерзких стихов. За это по высочайшему повелению,
состоявшемуся 28 мая 1847 г., он определен рядовым в войска Отдельного оренбургского корпуса,
с правом выслуги, под строжайший надзор и с воспрещением писать и рисовать. В феврале 1848
г. княжна Репнина просила, в особенное для нее одолжение, обратить милостивое внимание

на Шевченку и дозволить ему, как художнику, заниматься рисованием. Вследствие сего сделано

было сношение с г. Оренбургским военным губернатором, который уведомлял, что Шевченко

ведет себя хорошо, службою занимается усердно, в образе мыслей его ничего предосудительного
не замечено и, по засвидетельствованию ближайшего его начальства, заслуживает ходатайства о
дозволении ему рисовать, под наблюдением сего начальства. Об этом в декабре 1849 г. доведено
было до сведения государя императора, но высочайшего соизволения не воспоследовало.
Соображение: Так как Шевченко определен рядовым с правом выслуги, то неразрешение

рисовать не может лишить его дарованного права, если он того заслуживает.

16 февраля 1850

ДМШ, А-52, спр. 81, ч. 6, арк. 98 — 99 зв. Оригінал.
На документі резолюція О. Ф Орлова: «Еще рано».
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2.11.91 Лист про асиґнування коштів для нагородження учасників експедиції. 18 лютого
1850 р. (2008-11-28 18:00)

№ 336. 1850 р., лютого 18. Лист міністра фінансів Ф. П. Вронченка виконуючому обов’язки
військового міністра В. А. Долгорукову про асигнування коштів для нагородження учасників

Аральської експедиції, в тому числі і Т. Г. Шевченка

Отпуск

18 февраля 1850 г.
№ 856

Господину военному министру

По отношению вашей светлости от 22-го минувшего января, сделав зависящее распоряжение об
отправлении в Орскую крепость штейгера и нескольких горнорабочих для добычи каменного угля

на берегах Аральского моря и об ассигновании командиру Отдельного оренбургского корпуса 250
р., всемилостивейше пожалованных в награду 50-ти человек команды, бывшей в экспедиции для

исследования Аральского моря, имею честь о том вас, милостивый государь, уведомить.

Подписал: министр финансов граф Ф. Вронченко
Скрепил: исправляющий должность начальника штаба полковник Самарский

Верно: столоначальник [підпис]

ЦДВІА, ф. 44, спр. 401, арк. 6 — 6 зв. Відпуск.
На документі написи: «Ответ на № 1086-й»; «По № 546 и 991-м».

2.11.92 Портрет Миколи Ісаєва. Лютий 1850 (2008-11-29 00:00)

[1]
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Портрет М. Ісаєва. Папір, акварель (25,6 × 20,5). Оренбург. II 1850.

[2]

Див. також:
http://litopys.org.ua/shevchenko/shev8054.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev8054.htm
http://kobzar.univ.kiev.ua/draws/description/254.html

1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/2Wc6i43perREWi2FmSthlg?feat=embedwebsite

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev8054.htm

2.11.93 (2008-11-29 06:00)

[1]Кониський О. Я. Тарас Шевченко-Грушівський: Хроніка його життя [На першому засланню

(червень 1847 — жовтень 1850), стор. 22]

Як тяжко допекла душі художника заборона малювати, як вона мордовала його — се знати з

того, що 10 січня він приневолив себе [2]написати лист до свого гнобителя — до начальника

«III отделения» — генерала Дубельта. Якого пекельного мордовання треба було зажити на те,
щоб у геніального сатирика 577 знялася рука писати до Дубельта просьбу! Короткий той лист,
але який він характерний! Не атраментом, а пекучими слізьми та гарячою кров’ю він написаний!
Читаючи його, так і чуєш, як ридає душа страдальника, покараного єдине за літературний твір

такою жорстко-мстивою карою! Шевченко благає Дубельта «випрохати у найяснішого монарха —
одну тільки ласку: дозвіл йому малювати». «Що я на своїм віку, — пише він, — нічого злочинного

не намалював, так беру в свідки всемогущого Бога. Дозволом малювати ви, наче у сліпого,
здіймете з очей темну полуду і оживите мою душу убогу. Літа і здоров’я моє, знівечене цингою
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в Орській фортеці, не дають мені сподіванки на поліпшання від служби військової. Благаю вас

— покажіть найменшу ласку до моєї долі» 578. [3] Керваві листи поета-
художника до Лизогуба, Рєпніної, Жуковського не пішли внівець: очевидно, оцим благородним

людям мусимо дяковати за те, що за нашого кобзаря вступалися графи — Гудович (Лизогубів
свояк) і Олексій Толстой (відомий поет і родич братам Перовським — Льву і Василю); вони
прохали Василя Перовського, щоб він вдався до Орлова і Дубельта, аби вони випрохали у царя

пільгу Шевченкові. Не без того, може, що Жуковський написав і до Перовського, і до Орлова. Не
скажу, чи знали Перовські особисто Шевченка; але вони були прятелями Жуковського і Брюллова
579 і добре знали про долю Шевченка в крепацтві, про викуп його, про кару його за вірші і про

обурення проти його царя Миколи. Тим-то Перовський жодної надії на свої клопоти і не покладав,
а радив не нагадувати царю про Шевченка, а підождати, доки він забуде про його або принаймні
доки гнів одлигне хоч трохи. Одначе Андрій Гудович, а ще більш Олексій Толстой, що дуже високо
цінив і шановав талант кобзаря України, притьмом стояли на своєму 580. Перовський згодився і

вдався до Дубельта з запискою. «Від часу заслання, — писав Перовський, — Шевченко поводиться

як не можна добре («отлично-хорошо»), він двічі і з великою користю був в експедиції Бутакова

і корисно працював над описом Аральського моря. Торік, коли Шевченко вернувся в Оренбург

з експедиції, корпусний командир генерал Обручов, впевнившись, що він поводиться найліпше,
служить добре і тримається доброго «образа мыслей», прохав дозволу йому писати і малювати;
одначе просьби його не вволили в Петербурзі; через що генерал Обручов не насмілюється зробити
Шевченка унтер-офіцером; хоча Шевченко вже кілька літ служить звичайним жовніром і не був

покараний в солдати без вислуги. [4]Перовський додав, що Шевченкові вже 40 літ (дійсне, йому
тоді йшов 37 рік), здоров’ям і на силу він вельми благий і під час заслання кільки разів хоровав

на скорбут 581. Добутками сієї записки була відповідь Дубельта до Перовського: з неї знати, раз,
що останній не помилився, доводячи Гудовичу і Толстому, що його клопіт буде марним; а друге,
що наведена вгорі звістка Чалого про відмову з Петербурга зробити Шевченка унтер-офіцером
— єсть помилка. Дубельт 20 лютого відписав Перовському, що, на думку графа Орлова, рано ще
прохати у царя попільжити Шевченка, а коли генерал Обручов тієї думки, що Шевченко заробив

на унтер-офіцера, да від його ж і залежить безпосередньо ся справа 582. 577 Геніальним сатириком

називає Шевченка і [В. О.] Більбасов у своїй «Истории Екатерины II». — [Спб., 1890] — Т. 1. —
С. 359 [Берлін]. 578 Правда. — 1894. — Лютий. — [Кн. II. — С. 136] — і: Киев[ская] стар[ина]. —
1894. — Кн. II. — С. 321 — [322]. 579 Брюллов родився 1799, умер в Римі 1852. 580 [5]З приват.
листа Л. М. Жемчужникова. [ІЛ. — Ф. 77. — № 127. — Арк. 160, зв. — 161, зв.] 581 Киев[ская]
стар[ина]. — 1898. — Кн. III. — С. 422. 582 Ibidem. — С. 423. Коментар Перовський згодився і

вдався до Дубельта з запискою. — Див.: Тарас Шевченко: Документи, с. 182 — 183. Відповідь Л.
В. Дубельта. — Там же. — С. 185. [6]Попередня [7]Наступна

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/4899.html

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/357215.html

3. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/ynJd-Yestj-4rjSdY5cC1Q?feat=embedwebsite

4. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/359382.html

5. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/353245.html

6. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/350149.html

7. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/360848.html

2.11.94 (2008-11-29 12:00)

[1]Кониський О. Я. Тарас Шевченко-Грушівський: Хроніка його життя [На першому засланню
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(червень 1847 — жовтень 1850), стор. 23]

Цікава річ: чому ж шеф жандарів Орлов і цар Микола так запекло не хотіли зняти з Шевченка

найтяжчих для його кайданів — заборони малювати? З першого погляду, коли читаємо в

конфірмації власний додаток самого царя про заборону малювати, дивуємось, що в докладі

Орлова немає найменшого натякання на потреби, або на основу, до такої тяжкої кари, як заборона
художникові малювати. Дивуєшся сьому царському додатку і мимоволі шукаєш хоч зерна якого,
щоб вивести потребу такої кари, що навіть і примірковати її не кожен вдатен. Вже ж, річ

найпевніша, коли б за Шевченком були які вчинки яко за художником, коли б своїми малюнками
він видався перед III отдєленієм так, як своїми поезіями, то б про се було згадано в докладі, а то
ж ні слова там; а в конфірмації несподіваний додаток: «заборонити малювати!»
З’ясування, хоч і неповне, причини сього додатку (швидше тільки натякання) стріваємо в

Шевченковому журналі 583. Він каже, що «бездушному сатрапові і прибічникові царя привиділося,
що мене випущено з крепацтва і виховано коштом царя, а я б то віддячив своєму добродієві тим,
що намалював з його карикатуру. Не тямлю, звідкіль взялася оця дурна байка, тямлю тільки,
що вона мені недешево коштує. Гадати треба, що оцю нісенітницю сплели на конфірмації, бо
накінці присуду сказано: «Найстрожайше заборонити писати і малювати». Писати заборонили

за «баламутні» вірші українські, а за що заборонили малюва ти — того не скаже і сам суддя

верховний». Дійсно, як я вже казав, в докладі шефа жандарів 26 мая р. 1847 584 про мальовання

нема ніже єдиного слова. Граф Орлов радив цареві в докладі завдати Шевченка в солдати з

доглядом, щоб «від його ні в якому разі не виходило баламутних і пасквільних творів». А вже

сам цар власною рукою додав «заборонити писати і малювати». Мені здається, що царський

додаток виник от з чого. Перечитавши доклад, цар, мабуть, спитав: які і про що саме «баламутні
і пасквільні вірші» написав Шевченко? Відповіли йому, що Тарас, маючи на думці [2]«Сон», з
самого царя і цариці «змалював карикатуру». Слова «змалював» цар взяв буквально із серця

додав абсолютної заборони малювати, — та й доки живий був, не спромігся забути про оте

«змалював карикатуру» і не хотів скинути з Шевченка тяжкої заборони малювати. Нічим іншим

не можна з’ясовати причину оцієї мстивої кари. Дак коли ото прийшла від Орлова така прикра

відповідь, Шевченкові приятелі в Оренбурзі стали піклуватися і впливати на Обручова, щоб чим-
небудь полегшити поетову долю, принаймні, щоб визволити його від казарменного догляду і

життя та від муштри. [3] Площа в Оренбурзі. Худ.
О. Чернишов. Літографія. 1846-49. 583 Записки... — С. 19 — [20]. [[4]Запис від 19 черв. 1857 р.
(Кобзар. Т III.)]. 584 Русск[ий] архив. — 1892. — Кн. VII. — С. 345. Коментар ...«бездушному
сатрапові і прибічникові царя привиділося...»— [5]запис в щоденнику Шевченка від 19 червня 1857
р. [6]Попередня [7]Наступна

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/4899.html

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev128.htm

3. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/gVP-SW0VDjsOKWKSzufC4A?feat=embedwebsite

4. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/33146.html
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[1]Кониський О. Я. Тарас Шевченко-Грушівський: Хроніка його життя [На першому засланню

(червень 1847 — жовтень 1850), стор. 24]

Тоді саме Шевченко, скінчивши вже роботу по експедиції, взявся малювати портрети з

оренбуржців і між іншими змалював і портрет з жінки Обручова 585. Вже ж не без того, що
Обручов про се відав, не без того, щоб і сама Обручова не промовила чоловікові своєму доброго
слова на користь Шевченкові. Знайшовся і добрий привід. Обручов пікловався вистежити шар

кам’яного вугілля на півострові Мангишлаку. 22 січня р. 1850 Обручов писав до начальника 23
дивізії, що літом того року він хоче вирядити під проводом тямущого штейгера відділ на півострів

Мангишлак, щоб вистежити в горах Каратау (за 120 верстов від Новопетровського форту) кам’яне,
вугілля, знайдене там ще р. 1847. До сього виділу і звелів він вирядити Шевченка і Вернера, бо
вони люде тямущі і бувалі в Аральській експедиції, вирядити їх так, щоб до початку навігації

на морі Каспійському вони були вже в Гур’євому городку, а звідтіль рушили до Новопетровського
форту 586. Се могло статись не раніш квітня. Звісно, нічого вельми привабливого в оцій маленькій
експедиції не було задля нашого поета, але ж все-таки не було ні казарми, ні муштри, ні догляду—
і поет був би собі більш-менш чоловіком, незалежним від «дядьки» і п’яного фельдфебеля. Правда,
що не солодко було проміняти на степ киргизький товариське життя в Оренбурзі. Тут, осівшись
на кватирі у Герна, Тарас тільки номінально, як повідав небіжчик вже Хведір Лазаревський, був
жовніром; ходив собі дома в одежі цивільній, військової служби не справляв, улаштовав собі в

флігелі у добряги Герна малярську майстерню, малював та писав. Траплялося і так, що він,
пішовши з кватири, кілька день і не зазирав до неї, а перебував у Лазаревського. Одначе, виходячи з
дому, він завжди надягав солдатську шинелю 587. Опріч Лазаревського, поет доволі часто ходив до
одного офіцера з українців. Прийде було, розповідала господиня кватири того офіцера, і коли нема
того офіцера в господі, він ходить по хаті та співає. Господиня було подасть горівки і шаткованої
капусти. Дуже він любив капусту. А скоро вернеться той офіцерприятель його, вони сядуть за стіл
і розмовляють собі довгодовго, інколи геть за північ, але завжди тихенько, без голосу. Раз якось,
прийшовши в веселому дусі до Лазаревського, він написав в його записну книжечку ось які вірші,
жартовливі і досі, як каже професор Стороженко 588, невідомі ще: Ой у саду, у саду Гуляли кокошки:
Чорнявая, білявая, Дзюбатая трошки і т. д. Дивом мене дивує, що професор Стороженко пойняв
віри, що оті нікчемні вірші, як само і другі, подані д. Стороженком в «Киев[скую] стар[ину]» р. 1897,
— то твори Тарасового пера. Я не змагаюся проти того, що вірші ті записані рукою Шевченка, але
досить раз єдиний перечитати їх, щоб переконатися, що вони, хоч і писані Шевченковою рукою,
та не Шевченкові твори. Шевченкові часто траплялося в «записні книжки» вписувати чужі вірші,
звісно, ніколи не видаючи їх за свої. По смерті поета не раз траплялося, що володарі тих книжечок
друковали з них записані там Шевченковою рукою вірші яко Шевченкові твори. Опріч того, я
стрівав в «Русск[ом] курьере» 1889 [р.] нікчемніші, передруковані потім і в «Елисаветградском
вестнике» і в «Киев[ской] старине» 589, вірші нібито Шевченкові: І драгуни, і піхота За Дунай ідуть,
Буде добра їм робота; Так щасливий путь! І Чернігів, і Полтава Вишлють козаків; Нехай буде й

наша слава Між царських полків і т. д. Оці вірші «вшковорив» би Шевченко під час Кримської

війни (1853 — 1856) і подаровав їх якомусь українцю, що був «в составе конноказачьего № 2
полка!!» Згадаймо тільки, що Шевченка під час тієї війни мордовали в Новопетровському форті,
а зорганізовані тоді українські козацькі полки зараз же рушили до Петербурга. Цікава річ — яким

чином, сидячи в Новопетровську, Шевченко подаровав оті кумедні вірші «українцю» в Петербурзі,
та ще які вірші?! Діаметрально супротилежні думкам і переконанню його!.. Одначе не в тім сила,
а в тому, що в нібито Шевченкових віршах, поданих Лазаревським, нема нічого шевченківського:
ні складу, ні розміру, ні музичності й чистоти мови; нема зовсім навіть нічого й похожого на те,
що зоветься поезією й смаком естетичним. Нема в них всього того, чого завжди повно в творах

Шевченка. 585 Киев[ская] стар[ина]. — 1886. — Кн. X. — С. 13. 586 Истор[ический] вестн[ик]. —
1886. — Кн. І. — С. 164, — і Киев[ская] стар[ина], 1893. — Кн. II. — С. 134 [Тарас Шевченко:
Документи... — С. 181]. 587 Русск[ий] арх[ив]. — 1898. — Кн. III. — С. 470. 588 Киев[ская]
ст[арина]. — 1888. — Кн. X. — [С. 13 — 14] 589 [Ibidem]. — 1889. — Кн. IV. — С. 242.
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[1]Кониський О. Я. Тарас Шевченко-Грушівський: Хроніка його життя [На першому засланню

(червень 1847 — жовтень 1850), стор. 25]

X

Таким чином, недалеко в будущині перед Тарасом манячив знов киргизький степ — і хоч не

в казармі, але ж в неволі і на далекій чужині. Не диво, що душу поета часом знов охмарювала

тяжка нудьга й сум:

Лічу в неволі дні і ночі

І лік забуваю— (каже поет) 590 О Господи! як-то тяжко Тії дні минають! Журба й сум відбиваються

по всіх листах Шевченкових, по всіх поезіях його, написаних впродовж перших чотирьох місяців

року 1850. Пишучи 7 березіля до Рєпніної, він каже: «1 мая мене поженуть в степ на східний берег

моря Каспійського; значить — знов спинять зносини з людьми. Отут-то книжка «Мертвые души»
(Гоголя) буде мені другом в моїй самотині; ради Бога і всього високого, пришліть мені її. Можна

б і самому виписати її з Москви, але — овва! — не можна мені тепер зробити видатків на таку

розкіш. У мене давно була думка прохати вас про се, та не відважувався я, пам’ятаючи про один

журливий вечір в Яготині. Пришліть ради всього святого... Новий завіт я читаю благоговійно і у

мене родилася думка описати материне серце по житю Пречистої Діви, Матері Спасителя, а друга
думка— змалювати картину розп’ятого її Сина. Молю Бога, щоб хоч коли-небуть здійснилися мої
мрії. Коли б мені дозволили, я бажав був в тутешню церкву римську змалювати запрестольний

образ (безплатно), а на тому образі змалювати смерть Спасителя, повішеного між розбійниками,
але ж ксьондз не хоче молитися перед розбійниками. Що діяти! Мимоволі знаходиш похожість віку

XIX і XII». Про отой яготинський вечер журливий, що згадав Тарас, він пише в тому ж таки листі

так: «Якось у мене з вами зайшла була розмова про «Мертві душі», і ви висловилися занадто сухо.
Се було мені прикро, бо я завжди читав Гоголя раюючи, а ще й те, що я в глубині душі шановав
ваш ум благородний, ваш смак і ваше ніжно-високе почуття. Мені стало тоді боляче і я подумав:
от я такий нерозумний і грубий, що не спроможен ні розуміти, ні почувати прекрасного?.. А з

теперішніх ваших думок про Гоголя я вельми радію! Ви зрозуміли суще християнську мету його!
Так! Перед Гоголем нашим треба благоговіти, як перед людиною, наділеною, високим розумом

і найважнішою любов’ю до людей... Наймудріший філософ, найвищий поет повинен благоговіти

перед ним, яко перед чоловіколюбцем. Я ніколи не покину жалковати, що мені не довелося

спізнатися з ним особисто. В знайомості особистій інколи покажеться така привабливість, що
жадне перо не вдатне її списати». Я наумисне подаю оцю довгу виписку: вона не тільки цікава,
вона вельми характерна про Рєпніну і про Шевченка: з неї знати нам Тарасів погляд і думки про

Гоголеві твори, властиво, погляд на реальне змальовання художником Гоголем життя реального.
«Молюся Богові і не трачу надії, — писав далі Шевченко в тому ж листі, — що коли-небудь буде
край мого нещастя. Тоді поїду в Седнев 591 і там змалюю в церкву образ «Смерть Спасителя 592.
590 Кобзар. — [1876]. — Т. II. — С. 140. 591 Себто до Лизогуба. 592 Киев[ская] стар[ина]. — 1893.
— Кн. II. — С. 269. [2]Попередня [3]Наступна

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/4899.html
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[1]Кониський О. Я. Тарас Шевченко-Грушівський: Хроніка його життя [На першому засланню

(червень 1847 — жовтень 1850), стор. 26]

Надію вернутися на Україну голубить Шевченко і в своїх віршах того часу:

Ось для чого мушу

Жить на світі, волочити
В неволі кайдани:
Може, ще я подивлюся
На мою Вкраїну...
Може, ще я поділюся
Словами-сльозами
З дібровами зеленими,
З темними лугами,
Бо немає в мене роду

По всій Україні:
Та все-таки не ті люде,
Що на тій чужині.

Далі поет благає Господа підтримати в душі його надію,

Бо серце холоне,
Як подумаю, що, може,
Мене хоронять

На чужині...593 Надію Тарасову більш за все гріла тоді заповзятість його приятелів оренбурзьких,
що прирадили собі ужити всіх можливих заходів і клопоту, щоб досягти коли не повної амністії

Тарасові так хоча пільги і скасованая заборони йому писати й малювати. Приклонник і приятель

Тарасів— Сергій Левицький, щирий українець, що служив тоді на добрій посаді в Оренбурзі, поїхав
до Петербурга, може, в своїх особистих справах, але ж, як побачимо, він мірковав клопотатися

в гтолиці і про Шевченка. Останній через його послав листи до академіка Остроградського,
до художника Чернишова, до княжни Рєпніної і до професора Бодянського. Була сподіванка, що
московські і петербурзькі земляки, приятелі і знайомі Тарасові та й взагалі добрі люде запоможуть
в сій справі. Здається, найбільш уповали на запомогу Михайла Лазаревського 594 (Федорового
брата): він був на службі «чиновником особых поручений» у столичного губернатора, значить,
яко людина, добре ознайомлена з звичаями столичної бюрократії, знає і напутить, до кого і як

вдатися. Їдучи через Москву, Левицький побачився з професором Бодянським. Останній дав йому
рекомендацію до земляка Редькіна, що служив тоді при міністерстві внутрішніх] справ. 6 березіля
Левицький, між іншим, писав до Тараса: «Ледві я достукався до Бодянського; зате, коли сказав,
що я від вас і маю до його лист, дак він так зрадів, немовби я говорив з ним про брата його або

про чоловіка, найближчого його серцю. Довго розмовляли про Оренбург — як там жити, найпаче
вам. Жалковали і тужили за вами укупі і, набалакавшись, розійшлись немов кревняки». Редькін

теж ласкаво повітав Левицького і теж розпитував, як жити Шевченкові, але, мабуть, не подавав
надії на поліпшення долі страдальника і не взявся клопотати за його. Принаймні Левицький в

своєму листі писав: «Мені здається, що сей Редькін не те що Бодянський 595; знати, що він чогось
боїться, або, може, він перейнявся паскудним петербурзьким духом» 596. Бутаков тоді вже був у
Петербурзі. Левицький побачився з ним, і він сказав йому, що «справа розпочалася і він рушив

знайомих дам, щоб вони прохали за Тараса кого треба». Взагалі, писав Левицький, в Петербурзі
є чимало людей, що згадують про Шевченка. «Є між ними Головко, магістр з Харкова. От душа
правдива: скоро зійдемося, перше слово про вас. Хлопець він дуже розумний; шкода тільки, що
своєю правдивістю наробить того, що і його зашлють, він і тепер вже під доглядом поліції. Він
каже, що хоч вас і не стало, але знайдеться 1000, готових стояти за все те, що ви говорили». Не
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вгадати, які б були добутки з клопоту Левицького й інших, коли б в сій справі не нашкодив був

стільки тяжко, скільки і несподівано, чоловік зовсім сторонній, що так люто і підло кинув новим

лихом на голову поета-страдальника. 593 Кобзар. — [1876]. — Т. II.— С. [142]. [«Заросли шляхи

тернами...»] 594 Михайло Лазаревський — з Конотопською повіту, як і всі брати його: Василь,
Хведір і Олександер; родився р. 1837; скінчив ліцей у Ніжині, помер р. 1866. 595 Родився 3/15 XI
1808, умер в Москві 6/18 IX 1877 [(у «Шевченківському словнику»— т. 1: 12.11.1808 — 18.09.1877)].
596 Лист Левицького був писаний по-українськи, але його одібрали у Шевченка при ревізії, як зараз
побачимо, й одіслали в III отделеніє. Мені не прислано ні оригіналу, ні перекладу, хоч і обіцяно.
Не знати чому, д. Васильєв не відважився подати всього цілком листа д. Левицького в своїй статті
(Киев[ская] стар[ина], 1886, кн. II). Я беру виписки з листа д. Левицького в перекладі вже на мову
російську, подані д. Гаршиним в «Ист[орическом] вестн[ике]». — 1886. — Кн. І. — С. 168 — і

перекладаю їх на мову нашу. З таких двоїстих перекладів можливі і похибки; та що діяти! Інакше
не можна було мені. Коментар «Ось для чого мушу // Жить на світі...» — З поезії «Лічу в неволі
дні і ночі» (1850). [2]Попередня [3]Наступна

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/4899.html
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[1]Кониський О. Я. Тарас Шевченко-Грушівський: Хроніка його життя [На першому засланню

(червень 1847 — жовтень 1850), стор. 27]

XI

В одного з найщиріших Шевченкових приятелів в Оренбурзі К. І. Герна, людини освіченої,
гуманної, без краю доброї, у людини, що вельми багацько зробила задля Тараса доброго і

лишилася вірною йому довіку, була молода жінка-красуня. До неї лицявся офіцер Ісаєв; вона й

собі горнулася до його. Про кохання їх ходила в Оренбурзі поголоска; тайною воно було, як се
звичайно буває, тільки задля мужа. Помітив і Шевченко те кохання і спостеріг, що аби Г[ерн]
з господи — Ісаєв зараз до його в господу; і доки Герн сидить на службі, доти Ісаєв сидить у

його жінки. Трудно, навіть неможливо було Тарасові витерпіти таку наругу над своїм другом;
глибоковдячливе серце його обурювалося; він довгий час не тямив, що діяти: чи відкрити своєму
другові очі, чи байдуже збочити і не втручатися до сієї інтимної і занадто лоскотливої справи?
Мовчати совість не давала йому; та таки ж чи чесно б було дивитися мовчки і не остерегти свого

друга, бачучи, що під його стріху підкладають віхоть з вогнем. Нарешті, помітивши раз якось,
що ледві Герн вийшов на службу, як до його жінки прийшов Ісаєв, Шевченко сів на фіакра, поїхав
до Г[ерна], взяв його і привів його під самі двері того покою, де пані Г[ерн] лицялася з Ісаєвим!..
Не треба розповідати подробиць, що вийшло далі!.. На пані Герн напала істерія, а Ісаєва Г[ерн]
з Тарасом випровадили так, як звичайно чоловіки випроводжають таких гостей з своєї господи
597. Дорого ж приплатився Шевченко за совісливе заступництво за родинну честь свого друга. На
другий день — побитий вчора Ісаєв зробився «патріотом» і подав генералу Обручову донос, що
Шевченко, наперекір царському наказу, ходить в цивільній одежі, пише вірші і малює патрети.
Коли саме, себто якого дня Ісаєв подав донос — звістки не однакові, як се зараз бачитимемо.
Обручов, одержавши донос Ісаєва, опинився, як кажуть, на роздоріжжі і якийсь час не тямив,
куди брати. Він, звісно, і сам відав, що Шевченко малює патрети, але відав про те приватно,
від своєї жінки; тепер вийшла про те звістка до його, яко до корпусного командира. Офіцер з

його корпусу обвинувачував жовніра з того ж корпусу в «політичному злочинстві», в неслухняності
проти начальства і проти царя. Знехтовати донос трудно було та й небезпечно ще й через те, що
в Обручова була опаска, що Ісаєв може послати, а то й послав вже потайний донос анонімний

до жандарів, а між шефом жандарів і між Обручовим були недобрі відносини!.. Небезпечно було
наряжати зразу звичайне слідство: бо як-не-як, а воно б могло показати, що й з жінки його,
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Обручова, Шевченко малював патрет!.. Обручов вибрав ніби середину, з якою, може, сподівався,
що й кози наїдяться і сіно буде ціле. Він покликав Герна і наказав йому, взявши жандарського

офіцера, потрусити Шевченка і зробити ревізію паперів його. Може бути, що він сподівався, що
Герн попереду остереже Шевченка і, таким чином, справить ревізію так, що у Шевченка нічого не

знайдуть такого, щоб підтримувало донос Ісаєва. Так, мабуть, розумів сю справу і Герн; побачимо,
що так він і кермовав нею; та не по його вині не так сталося. Одержавши приказ Обручова, Герн
перш за все метнувся до Федора Лазаревського, щоб він остеріг швидше Тараса, що за 1½ години

його труситимуть. Але ж Тараса на лихо не було в господі і Лазаревському треба було ужити доброї

праці, заким знайшов він поета. По доброму ладу треба було, не гаючи часу, зараз же усі папери,
малярські пристрої і цивільну одежу винести куди-небудь з Тарасової світлички; та ні! Збентежені
несподіванкою Герн, Лазаревський і Шевченко взялися переглядувати папери та мірковати, що
з тих паперів і малюнків знівечити, а що лишити? Знівечивши чималу долю того добра, Тарас
нарешті спинився і, запевняючи, що у його нема нічого «предосудительного», не дав більш нічого

нівечити, забувши, що є листи у його з непевним змістом, які ліпше було б знівечити, забувши,
що малярські пристрої теж річ небезпечна. Правда, щодо останніх, — дак, може, і він, і приятелі
його були певні, що в сій справі вивестися легко: скоро Шевченко малював Бутакову аральські

види, дак не можна ж було йому не мати фарб, пензлів і т. інше. «Годі! буде! — мовив нарешті

Тарас, затуливши рукою листи. — Лишіть хоч що-небудь про інквізиторів; а то вони подумають,
що добрі люде й знати мене не хочуть». Переказую оцю сцену, як її подав проф. Стороженко 598,
записавши її, мабуть, не від кого більш, як не від Лазаревського. Мене трохи дивує поблажливість

Герна і Лазаревського, найпаче останнього; вже ж не можна було йому не відати, що у Шевченка

є і його листи, і не тямити, що хоча в листах його «нет ничего особенного», але вони свідчили,
що через його руки проходили до Шевченка листи від інших людей, а за те, як потім і сталося, не
подякують йому. Справивши ревізію, у Шевченка забрали: 22 листи, між ними сім листів Лизогуба

Андрія, писаних 21 жовтня, 31 грудня р. 1847; 7 січня, 7 і 28 лютого, 7 квітня і 45 липня р. 1848;
два листи від княжни Рєпніної, листи від Олександри Псьолівни (поетки), від Сергія Левицького,
п’ять листів Лазаревського, два від Чернишова, а останні «не відомо від кого». Забрали книжки:
Біблію, Євангеліє, О подражанії Христу; дві книжки Шекспірових творів; дві— творів Лермонтова,
«Евгений Онегин» Пушкіна і дві книжки «Полного собрания сочинений русских авторов». Взяли
дерев’яну скриньку з красками і пензлями, що прислав йому Лизогуб; два портфелі, і там два

альбоми з українськими віршами (між ними і «Свячена вода» Псьолівни), з піснями і малюнками
олівцем, нарешті, взяли цивільну одежу 599. Шевченко знов опинився в арешті. 597 Киев[ская]
стар[ина]. — 1888. — Кн. X. — [С. 17 — 18]. 598 Киев[ская] стар[ина]. — 1888. — Кн. X. — [С.
18]. [2]Попередня [3]Наступна
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[1]Кониський О. Я. Тарас Шевченко-Грушівський: Хроніка його життя [На першому засланню

(червень 1847 — жовтень 1850), стор. 28]

Коли саме відбулася оця ревізія і коли саме закинули Шевченка в арешт?
Д. Стороженко каже, що справили її в страстну суботу 600: значить би-то, двадцять другого квітня.
(Який безталанний був про Шевченка квітень! нагадаймо, що і вперше арештовано його в квітні!)
Але Гаршин з урядових звісток оповідає, що до 12 мая Тарас просидів вже в арешті 15 день.
Значить, арештовано його 27 квітня. З сього можна б гадати, що після ревізії Шевченко до 27
квітня, тобто в перші дні Великодніх свят, був на волі; а коли ні, і якщо його арештовано зараз

після ревізії, тоді, значить, ревізію справляли 27 квітня. Я більш пристаю до останньої думки;
опріч того, що якось аж млосно стає думати, щоб безталанного страдальника закинули в тюрму

саме за кілька годин до Великодня, і на се треба б або надзвичайного злочинця, або нелюдського
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серця у того, хто звелів зараз по ревізії взяти поета в арешт! Маємо у д. Васильєва дословну

виписку з доношення Обручова військовому міністру, де сказано: велено було потрусити Шевченка

і самого його «впредь содержать под арестом». З другого боку, бачимо, що Обручов 27 квітня

дав наказ, щоб Шевченка не посилати вже в експедицію на Мангишлак. Нарешті, з конструкції
оповідання про се д. Васильєва 601 можна гадати, що приказ Обручова про ревізію, сама ревізія,
арешт Шевченка і приказ не посилати його в експедицію — все се сталося 27 квітня. Шкода,
що д. Васильєв не оголосив дословно обох приказів Обручова. В усякому разі, річ певна, що
27 квітня р. 1850 Шевченко сидів вже в арешті в Оренбурзі на військовій гавптвахті. Є ще інша

редакція про причину арешту Шевченка. П. Юдін [«Русский архив», 1898, кн. III] розповідає, що
Шевченко, живучи у Герна, помітив раз дуже характерну сцену відносин пані Герн до Ісаєва; він
змалював ту сцену і, положивши малюнок у себе на столі, забув про його. Герн, обов’язаний би-
то підпискою щотижня переглядувати Шевченкові папери, побачив той малюнок. З того вийшла
родинна буча. Невідомо, каже Юдіні чи дійсне Ісаєв зробив донос Обручову на Шевченка, але
Шевченків малюнок опинився в руках Обручова, котрий страшенно розгнівався на художника і

показав покликати його до себе. — Се ти намалював, каналія? — спитав Обручов Шевченка,
показуючи малюнок. — Я! — відповів поет. — Ах ти, сякий-такий! Так ти платиш за хазяйську

хліб-сіль! Я тебе заморю в солдатах. Останні слова Обручов сказав з того приводу, що неза довго
перед тим Бутаков прохав його зробити з Шевченка унтер-офіцера. Обручов обіцяв, а тепер пішов
назад і велів закинути Шевченка в арешт «на хліб і воду». 599 Истор[ический] в[естник]. — 1886. —
Кн. I. — С. 166 і Кие[вская] ст[арина]. — 1896. — Кн. II. — С. 136. [Тарас Шевченко: Документи...
— С. 188, 192 — 193]. 600 Киев[ская] ст[арина]. — 1888 — Кн. X — [С. 18]. 601 Киев[ская]
ст[арина]. — 1886. — Кн. II. — С. 135. Коментар Але Гаршин з урядових звісток оповідає, що до
12 мая Тарас просидів вже в арешті 15 день. Значить, арештовано його 27 квітня. — Документи

стосовно дати арешту невідомі. Спогади Ф. М. Лазаревського й матеріали М. Стороженка

підтверджуються й листом Ф. М. Лазаревського до батька, М. І. Лазаревського, від 21 червня

1850 р., де йдеться про події на Великодніх святах в Оренбурзі. Декілька рядків викреслені, але є
кінець абзаца: «Я над этим не задумывался и весело делал праздничные визиты. На третий день
за мной присылает сослуживец мой (М. С. Александрійський. — Ред.) и просит сейчас же к нему

приехать... «Я был сегодня у воєнного губ[ернатора]. Между бумагами Ш[евченко] нашлись мои
письма к нему...» (Іофанов Д. Матеріали про життя і творчість Тараса Шевченка. — К., 1957. —
С. 38). Тут йдеться, отже, саме про свята й розмову з М. Александрійським на третій день свят

і арешту Шевченка. [2]Попередня [3]Наступна
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2.12 December

2.12.1 Лист Дубельта про передчасність клопотань. 20 лютого 1850 р. (2008-12-01 06:00)

№ 337. 1850 р., лютого 20. Лист начальника штабу корпусу жандармів Л. В. Дубельта

генерал-ад’ютанту В. О. Перовському про передчасність будь-яких клопотань щодо полегшення

становища Т. Г. Шевченка

Его высокопр[евосходителству] В. А. Перовскому

№ 367
20 февраля 1850 года

Милостивый государь Василий Алексеевич!

Вследствие записки вашего высокопревосходительства от 14 февраля, я счел обязанностию
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доложить г. генерал-адъютанту графу Орлову все содержание дела о находящемся в Отдельном
оренбургском корпусе рядовом Шевченке. Его сиятельство, имея в виду, что Шевченко по

важности его преступления подлежал бы гораздо большему наказанию и что разжалованием его в

рядовые оказано ему монаршее милосердие, изволил отозваться, что при всем искреннем желании

сделать в настоящем случае угодное вашему высокопревосходительству полагает рановременным

входить со всеподданнейшим докладом о помиловании Шевченки, тем более, что он не такого

слабого сложения, как объяснено в полученной вами записке; что же касается до производства

Шевченки в унтер-офицеры, то отказ о дозволении ему заниматься рисованием не может, по
мнению графа Алексея Федоровича 1, тому препятствовать, и если Шевченко по усердию в

исполнении своих служебных обязанностей заслуживает быть произведенным в унтер-офицеры, то
удостоение его сим повышением непосредственно зависит от генерала от инфантерии Обручева,
так как рядовой сей разжалован без лишения права выслуги. Долгом считая довести о сем

до сведения вашего высокопревосходительства, покорнейше прошу вас, милостивый государь,
принять уверение в чувствах истинного моего к вам уважения и совершенной преданности, с
коими имею честь быть. Подписал Л. Дубельт ДМШ, А-52, спр. 81, ч. 6, арк. 100-101. Копія. 1

Йдеться про шефа корпусу жандармів О. Ф. Орлова.

2.12.2 Лист А. Орлова до С. Левицького. 21 лютого 1850 р. (2008-12-01 12:00)

* *

...Последнее письмо Бухарев принес в то время, когда у меня сидели Тарас Григорьевич и

Ксенофонт Егорыч; нечего говорить, что мы с жадностью принялись за чтение его; меня Ваше

письмо очень, очень удовлетворило; но в тех господах оно возбудило зависть ко мне и сначала

они хотя было крепились, но, наконец, не выдержали и сказали, что и они также ждут от Вас

писем, а Вы благосклонны только ко мне одному. Считаю нужным это сказать Вам для того,
чтобы просить Вас — обрадовать и их, особенно Тараса Григорьевича, которому ужасно хочется
знать подробнее о Бодянском и Остроградском 1 также о Чернышеве 2 и приеме, какой сделали

Вам последние двое; прошу Вас, не замедлите уведомить их и утешьте огорченных. Письмо А.
Орлова 3 к С. П. Левицкому от 21 февраля 1850 г., зб. «Шевченко та його доба», І, 1925, стор.
146. 1 Остроградський Михайло Васильович (1801 — 1861) — видатний учений математик, член
багатьох європейських академій. В Петербурзі Шевченко слухав його лекції і тоді ж познайомився

з ним. Після повернення поета із заслання особисті зустрічі їх продовжувалися. В щоденнику

[1]від 13 квітня 1858 р. Шевченко записав: «От Н. Д. Стасова поехали мы с Семеном [Гулак-
Артемовским] к М. В. Остроградскому. Великий математик принял меня с распростертыми

объятиями, как земляка и как надолго отлучившегося куда-то своего семьянина». 2 Чернишов

Олексій Пимонович (1824 — 1863) — художник, знайомий Шевченка з часів навчання в Академії

художеств. Зустрілись вони пізніше в Оренбурзі у 1847 р. Через Чернишова поет передавав листи
в Петербург і Москву до своїх знайомих. 3 Орлов А. — помічник столоначальника в Оренбурзькій

прикордонній комісії. Знайомий Шевченка.

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/210509.html

2.12.3 Петрусь. Початок 1850 р. Оренбург (2008-12-01 18:00)

січень — 23 квітня 1850 р., Оренбург

{ [1]Петрусь. Поема }

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev299.htm
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2.12.4 Ескіз розп’яття (2008-12-02 00:00)

[1]

Розп’яття. Ескіз. Папір, сепія (19,6 × 11,8). [Оренбург]. [III 1850].

[2]

http://litopys.org.ua/shevchenko/shev8055.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev8055.htm
http://kobzar.univ.kiev.ua/draws/description/255.html

1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/wjplpqDuBNlC0Gi338b4zA?feat=embedwebsite

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev8055.htm
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2.12.5 70. С. П. ЛЕВИЦЬКИЙ. 6 березня 1850. Петербург (2008-12-02 06:00)

1850 г. Марта 6. С.-Петербург.

Осьде вже третій місяць, як ми не бачились з Вами, мій дорогий земляче! Неначе третій рік

тому пішов, так давно мені показалось се время; вибачайте, будьте ласкові, за те, що я до сих

пор не писав к Вам, бо мені совісно і в руки пера взять, для того щоб сказать, що я ще досі не

бачився ні с Остроградским, ни с Чернышовым, в которих у каждого був раз по 5 і ні разу не

застав дома, а мені хотілось разом сказать Вам об усіх, к которим Ви писали, да поки скажу хоч

те, що знаю. Доїхавши до Москви, письмо Ваше к Р[епнин]ой я отправив і пішов до Бодянского,
насилу достукався, да вже ж зато як сказав, що я від Вас і ще маю писульку, то із его зробилось

щось таке, як буцім він чує об браті, або об кім-небудь дуже близькім його щирому серцю; довго
балакали про Оренбург, як жить там усім, і як жить Вам, бідковали і горювали вмісті, да після,
поговоривши, як родичі, розійшлись і чи зійдемося знову, — святий знає; він на прощанні дав

мені білетиків до Редькіна, що вмісто Даля при Перовском, і той, спасибі йому, привітав добрим
словом і тож розпрошував, як живете Ви, да тілько мені кажеться, що се вже не то, що Бодянский,
видно, що воно чи боїться чого, чи вже, мабуть, так набрався того кепського духу петенбургского

і дивиться, як би собі гарно, а не до других. Бачився на сих днях із Бутаковим, казав він мені, що
— начав діло і двинув баб за Вас, да не знаю, каже, що буде.
Багацько єсть тут наших, да, кажеться, люде такі, що проміняв би їх на німця, не тільки що на

хрещеного, а єсть між їми поки, конешне знаю, один — се Николай Алексеевич Головко, магистр
математических наук из Харькова; от де правдива душа, і як зійдемось, то перве слова його

об Вас, він сотрудником у некоторых журналах і хлопець дуже розумний; жаль тілька, що своєю

правдивостю чи не наробить того, щоб не запронторили і його куди, бо вже і тепер под надзором
полиции, часто він буває у Остроградского, і я помандрую коли-небудь з їм до його; багацько єсть
тут таких, що згадують Вас, а Головко каже, що Вас не стало, а на місто того стало більш людей

— аж до 1000, готових стоять за все, що Ви казали і що кажуть люде, для котрих правда — така

голосна і велика істина, що хоч би її казати и при самом Карле Ивановиче, то не спугавсь би...

Прощавайте ж, мій друже, Ваш Сергій.

P. S. Казали мені, да я не вірю, що буцім Остроградского, которий тепер тільки академік, не
захотіли здєшнії професори університета, щоб він був їм товарищ, бо, кажуть, він безпокойний

чоловік. Гарному і щирому німцю Карлу Івановичу мій низесенький поклон, скажіть йому, що я

був у Адольфа Івановича і що воно такеє щире да добре, як і він сам.

Коментарі:

Подається за першодруком: Шевченко Т. Г. Повне зібрання творів. — К., 1929. — Т. 3.
Листування. — С. 263 — 264, де лист друкується за автографом, знайденим в архіві III відділу,
нині не відомим. Публікація М. М. Новицького.
Вперше надруковано: Киевская старина. — 1900. — № 9. — С. 322 — 323. Публікація М. І.
Стороженка.
Дата в автографі, як її відтворено в «Листуванні»: «1850 г. Марта 6. С.-Петербург».
Лист С. Левицького до Шевченка написаний завдяки нагадуванню колеги Левицького по

Оренбурзькій прикордонній комісії столоначальника Олександра Григоровича Орлова. 21 лютого
1850 р. О. Орлов писав С. Левицькому до Петербурга, що його «...последнее письмо Бухарев

принес в то время, когда у меня сидели Тарас Григорьевич и Ксенофонт Егорыч (Поспелов.
— Ред.); нечего говорить, что мы с жадностию принялись за чтение его; меня Ваше письмо

очень, очень удовлетворило; но в тех господам оно возбудило зависть ко мне, и сначала они хотя
было крепились, но наконец не выдержали и сказали, что и они также ждут от Вас писем, а Вы
благосклонны только ко мне одному. Считаю нужным это сказать Вам для того, чтобы просить
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Вас — обрадовать и их, особенно Тараса Григорьевича, которому ужасно хочется знать подробнее
о Бодянском и Остроградском, а также о Чернышеве и приеме, какой сделали Вам последние

двое; прошу Вас, не замедлите уведомить их и утешьте огорченных» (ДМШ. А — 13. Арк. 40 —
41).
...вже третій місяць... — У січні 1850 р. С. Левицький поїхав із Оренбурга у відпустку до

Петербурга.
...не бачився ні с Остроградским, ні с Чернишовым... к которим Ви писали.... — Ці листи

не відомі; Остроградський Михайло Васильович (1801 — 1862) — математик, фізик, астроном,
академік Петербурзької Академії наук, знайомий Шевченка з 40-х років.
...письмо Ваше к Р[єпнін/ой... — Йдеться про лист до В. М. Рєпніної, яка жила тоді в Москві,
від 1 січня 1850 р.
...пішов до Бодянского... як сказав, що... маю писульку... — Йдеться про лист до О. М.
Бодянського від 3 січня 1950 р., який Левицький, зупинившись у Москві, передав йому особисто.
Редькін (Рєдкін) Петро Григорович (1808 — 1891) — юрист, професор Московського та

Петербурзького університетів, секретар міністра внутрішніх справ Л. О. Перовського (брата
В. О. Перовського) у 1848 — 1862 рр.
...вмісто Даля при Перовском... — Після служби урядовцем для особливих доручень при

Оренбурзькому військовому губернаторові В. О. Перовському в 1835 — 1841 рр. В. І. Даль

служив секретарем міністра внутрішніх справ Л. О. Перовського (1841 — 1849).
Бутаков Олексій Іванович (1816 — 1869) — капітан-лейтенант, керівник Аральської описової

експедиції 1848 — 1849 рр.
...а Головко каже, що Вас не стало, а на місто того стало більш людей — аж до 1000... — Головко

Микола Олексійович (1825 — 1850) — математик, випускник Харківського університету, магістр;
за вільнодумні висловлювання перебував під таємним наглядом. Його долю вирішив цей лист

С. Левицького, знайдений у паперах Шевченка під час його арешту в Оренбурзі 23 квітня 1850
р. Начальник III відділу О. Ф. Орлов, запідозривши на підставі наведеної вище фрази, що
в листі йдеться про таємну організацію в Петербурзі, до якої причетний Головко, наказав його

арештувати. Під час арешту Головко застрелився (Тарас Шевченко : Документи та матеріали до

біографії. — С. 201 — 202). Про розгляд жандармами III відділу «Дела о рядовом Шевченко,
коллежском секретаре Левицком и магистре Головко» (ДМШ. А — 13) див.: Новицький М. М.
До історії арешту Шевченка 1850 р. / Шевченко та його доба. Зб. 1. — XI, 1925. — С. 141 — 155.
...и при самом Карле Ивановиче... — Прізвисько царя Миколи І, який 1846 р. у театрі в Гатчині
грав німця-булочника Карла Івановича; відомі також і його пронімецькі симпатії («Материалы

для биографии императора Павла І». — Лейпциг, 1875. — С. 116). На щастя, у відібраних при
арешті Шевченка листах згадувався і Карл Іванович Герн, на адресу якого жандарми й віднесли

цю згадку (Тарас Шевченко: Документи та матеріали до біографії. — С. 197 — 198).
Карл Іванович — К. І. Герн (1816 — ?), штабс-капітан, квартирмейстер 23-ої піхотної дивізії
Окремого Оренбурзького корпусу, будівник форту Карабутак. Шевченко познайомився з ним 21
травня 1848 р., коли за участю членів Аральської експедиції було урочисто закладено цей форт.
1849 р. К. І. Герн інспектував Раїм.
Адольф Іванович — А. І. Герн (1821 — 1897), брат К. І. Герна, юрист, випускник Петербурзького

університету, урядовець канцелярії оренбурзького генерал-губернатора (1845 — 1849); з 1849 р.
служив у Петербурзі.

2.12.6 50. ЛИСТ ДО В. М. РЄПНІНОЇ. 7 березня 1850. Оренбург (2008-12-02 12:00)

Оренбург, 7-го марта 1850.

Все дни моего пребывания когда-то в Яготине есть и будут для меня ряд прекрасных

воспоминаний. Один день был покрыт легкой тенью, но последнее письмо ваше и это грустное

воспоминание осветило. Конечно, вы забыли? вспомните! Случайно как-то зашла речь у меня
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с вами о «Мертвых душах». И вы отозвались чрезвычайно сухо. Меня это поразило неприятно,
потому что я всегда читал Гоголя с наслаждением и потому что я в глубине души уважал ваш

благородный ум, ваш вкус и ваши нежно возвышенные чувства. Мне было больно, я подумал,
неужели я так груб и глуп, что не могу ни понимать, ни чувствовать прекрасного. Да, вы правду

говорите, что предубеждение ни в каком случае не позволительно, как чувство без основания.
Меня восхищает ваше теперешнее мнение — и о Гоголе, и о его бессмертном создании! я в

восторге, что вы поняли истинно христианскую цель его! да!.. Перед Гоголем должно благоговеть

как перед человеком, одаренным самым глубоким умом и самою нежною любовью к людям!
Сю, по-моему, похож на живописца, который, не изучив порядочно анатомии, принялся рисовать
человеческое тело, и чтобы прикрыть свое невежество, он его полуосвещает. Правда, подобное
полуосвещение эффектно, но впечатление его мгновенно! — так и прозведения Сю, пока читаешь
— нравится и помнишь, а прочитал — и забыл. Эффект и больше ничего! Не таков наш Гоголь

— истинный ведатель сердца человеческого! Самый мудрый философ! и самый возвышенный

поэт должен благоговеть перед ним как перед человеколюбцем! Я никогда не перестану жалеть,
что мне не удалося познакомиться лично с Гоголем. Личное знакомство с подобным человеком

неоцененно, в личном знакомстве случайно иногда открываются такие прелести сердца, что не в
силах никакое перо изобразить!
Я сделался настоящим попрошайкой! что делать? Оренбург такой город, где и не говорят о

литературе, а не то чтобы можно было в нем достать хорошую книгу! Вся эта речь к тому, чтобы
вы мне (найвсепокорнейше прошу) прислали «Мертвые души». Меня погонят 1-го мая в степь, на
восточный берег Каспийского моря в Новопетровское укрепление, следовательно, опять прервут
всякое сообщение с людьми. И такая книга, как «М[ертвые] д[уши]», будет для меня другом в

моем одиночестве!
Пришлите, В[арвара] Н[иколаевна], ради Бога — и ради всего высокого, заключенного в сердце

человеческом; конечно, не надокучая вам, можно бы выписать из Москвы, но увы! Я не могу себе

теперь позволить подобной роскоши. У меня давно было намерение просить у вас эту книгу, но,
помня тот грустный вечер в Яготине, я не осмеливался. Пришлите ради всего святого!
Новый Завет я читаю с благоговейным трепетом. Вследствие этого чтения во мне родилась мысль
описать сердце матери по жизни Пречистой Девы, матери Спасителя. И другая, написать картину
распятого сына ее. Молю Господа, чтобы хоть когда-нибудь олицетворились мечты мои! Я

предлагаю здешней католической церкви (когда мне позволят рисовать) написать запрестольный
образ (без всякой цены и уговору), изображающий смерть Спасителя нашего, повешенного между
разбойниками, но ксендз не соглашается молиться перед разбойниками! что делать! поневоле
находишь сходство между 19 и 12-м веком.
Молюся Богу и не теряю надежды, что испытанию моему придет когда-нибудь конец. Тогда
отправляюся прямо в Седнев и, по мере сил моих, олицетворю мою так долго лелеянную идею.
В Седневской церкве над иконостасом два вделанные в стену железные крюка меня неприятно

поражали — и я думал, чем закрыть их? и ничего лучше не мог выдумать, как картиною,
изображающей смерть Спасителя нашего. Если не ошибаюсь, я говорил об этом с Андрей

Ивановичем. Не помню.
Лазаревский теперь в отсутствии, но вы адресуйте свое письмо в Пограничную комиссию. Он его
получит. Это один из самых благородных людей! Он первый не устыдился моей серой шинели, и
первый встретил меня по возвращении моем из кирги[зской] степи, и спросил, есть ли у меня что
пообедать. Да, подобный привет дорог для меня! Напишите ему. Благодарите его, потому что я
и благодарить не умею за его приязнь!
Хотелось бы долго, вечно беседовать с вами, единая сестро моя! но что делать? Почта, как и

время, не останавливаются ни для нашей грусти, ни для нашей радости. Адрес мой прежний: К.
И. Герну.

Т. Шевченко

До свидания.
Глафире Ивановне и всему дому вашему поклон.
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Примітки

Подається за автографом (ІЛ, ф. 1, № 763).
Вперше надруковано в журналі «Киевская старина» (1893. — № 2. — С. 269 — 272).
Вперше введено до збірника творів у виданні: Шевченко Т. Твори: В 2 т. — СПб., 1911. — Т. 2.
— С. 269 — 272.
Все дни моего пребывания когда-то в Яготине есть и будут для меня ряд прекрасных

воспоминаний. — Див. лист до В. М. Рєпніної від 29 листопада 1843 р. та примітку до нього.
Сю, по-моему, похож на живописца, который, не изучив порядочно анатомии, принялся рисовать
человеческое тело... — Сю Ежен (1804 — 1857) — французький письменник, твори якого (зокрема,
романи «Паризькі таємниці» і «Агасфер, або Вічний Жид») набули великої популярності у 40-х
роках XIX ст. в Росії.
Я никогда не перестану жалеть, что мне не удалося познакомиться лично с Гоголем. — За

свідченням російського і українського письменника Данилевського Григорія Петровича (1829 —
1890), М. В. Гоголь позитивно відзивався про поезію Шевченка і одного разу навіть зауважив:
«Я знаю и люблю Шевченка как земляка и даровитого художника; мне удалось и самому кое-
чем помочь в первом устройстве его судьбы. Но его погубили наши умники, натолкнув его на

произведения, чуждые истинному таланту» (Сочинения Г. П. Данилевского. — 8-е изд. — СПб.,
1901. — Т. 14. — С. 99). Якою саме була допомога Гоголя Шевченкові, відомостей нема.
До творчості Гоголя Шевченко ставився з високим пієтетом, написав вірш-послання «Гоголю»
(1844). Високо оцінивши роман-поему «Мертві душі» у коментованому листі, Шевченко згадував

його пізніше у повістях «Наймичка», [1]«Художник», [2]«Близнецы»; до «Тараса Бульби» виконав
ілюстрацію.
... Вся эта речь к тому, чтобы вы мне ... прислали «Мертвые души». — Це прохання В. М.
Рєпніна не могла виконати, оскільки їй було заборонено підтримувати зв’язки з Шевченком (див.
примітку до листа до В. М. Рєпніної від 1 січня 1850 р.).
Меня погонят 1-го мая в степь, на восточный берег Каспийского моря в Новопетровское

укрепление... — Командир Окремого Оренбурзького корпусу В. О. Обручов 9 лютого 1850
р. дав розпорядження начальникові 23-ї піхотної дивізії О. О. Толмачову відрядити Шевченка в

штаб корпусу для відправки його в складі експедиції на півострів Мангишлак на пошуки кам’яного
вугілля: «... что же касается до рядового Шевченки, то представить его в корпусной штаб 2-го
будущего мая для отправления по назначению» (Тарас Шевченко. Документи та матеріали до

біографії. — С. 182).
...во мне родилась мысль описать сердце матери по жизни Пречистой Девы... — Див. лист до

В. М. Рєпніної від 1 січня 1850 р.
Я предлагаю здешней католической церкви (когда мне позволят рисовать) написать

запрестольный образ... — Шевченко не втрачав надії, що йому офіційно дозволять малювати,
але цього не сталося.
Тогда отправляюся прямо в Седнев... — Маєток Лизогубів у Чернігівському повіті.
Андрей Иванович — А. І. Лизогуб.
Лазаревский теперь в отсутствии... — 3 кінця 1849 р. по березень 1850 р. Ф. М. Лазаревський

був у тривалому відрядженні в Гур’єві (див.: Лазаревский Ф. М. Из воспоминаний о Шевченко //
Киевская старина. — 1899. — № 2. — С. 151 — 167).

Варіанти

Один день был покрыт легкой тенью / Одно было покрыто легкой тенью

но последнее письмо ваше и это грустное воспоминание осветило / но последнее письмо ваше и

это воспоминание осветило

как перед человеком, одаренным самым глубоким умом и самою нежною любовью к людям! /
как перед человеком, одаренным [ 1 нрзб.] самою глубокою любовью к людям
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должен благоговеть перед ним, как перед человеколюбцем! / должен благоговеть перед ним

в личном знакомстве случайно иногда открываются / в личном знакомстве случайно [ 1 нрзб.]
иногда открываются

Оренбург такой город, где и не говорят о литературе / Оренбург такой город, что и не говорят

о литературе

Меня погонят 1-го мая в степь, на восточный берег Каспийского моря в Новопетровское

укрепление, следовательно / Меня погонят 1-го мая в степь, на восточный берег Каспийского

моря, следовательно
будет для меня другом в моем одиночестве! / будет для меня др[нрзб.] в пустыне
но помня тот грустный вечер, в Яготине, я не осмеливался / но помня тот грустный вечер, я не
осмеливался

изображающий смерть Спасителя нашего, повешенного / изображающий смерть Спасителя,
повешенного

олицетворю мою так долго лелеянную идею / олицетворю мою идею

Лазаревский теперь в отсутствии / Лазаревского теперь [нет?]
адресуйте свое письмо в Пограничную комиссию. Он его получит / адресуйте свои письма в

Пограничную комиссию. Он их получит

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev402.htm

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev401.htm

2.12.7 Якби ви знали, паничі... Поезії січня-квітня 1850 року (2008-12-02 18:00)

січень — квітень 1850 р., Оренбург

{ [1]«Якби ви знали, паничі...» }

{ [2]«Мені здається, я не знаю...» }

{ [3]«Буває, в неволі іноді згадаю...» }

{ [4]«І станом гнучим і красою...» }

{ [5]«Огні горять, музика грає...» }

{ [6]«Чи то недоля та неволя...» }

{ [7]«На батька бісового я трачу...» }

{ [8]«І досі сниться: під горою...» }

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev2101.htm

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev2100.htm

3. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev2102.htm

4. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev2103.htm

5. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev2104.htm

6. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev2105.htm

7. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev2106.htm

8. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev2107.htm
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2.12.8 51. ЛИСТ ДО А. І. ЛИЗОГУБА. 14 березня 1850. Оренбург (2008-12-03 06:00)

14 марта 1850. Оренбург.

Друже мій єдиний!

Я не знаю, що б зо мною сталося, якби не ви! В великій пригоді стали мені оці 50 карб. Розпитайте
Ілію Івановича, — я йому пишу. Що значать гроші при убожестві! Якби не ви, то мене б давно з
нудьги не стало, а то все-таки, хоч украдучи, та трошки помалюю, а воно й полегша! Не знаю, чи
доведеться мені хоть що-небудь намалювать на Каспійському морі, бо мене весною туди поженуть.
Якщо доведеться, то пошлю до вас; тільки вже ціни не поставлю, а продасте так, як вам Бог

поможе.
От яка моя доля погана! Я, вставши раненько, заходився писать до вас лист оцей; тільки що

заходився, а тут чорт несе єфрейтора (звичайно, найнятого, щоб давав знать, бо я живу тепер не
в казармах): пожалуйте к фельдфебелю. Треба було лист покинуть, а сьогодня почта одходить.
То сяк, то так ублагавши фельдфебеля, вернувся я до хати і захожуюся знову, а часи беруться вже
коло першого, то вибачте, коли не все розкажу, що хотілося б розказать, або що-небудь помилюся.
Подякуйте і ви за мене Ілію Івановича за його благородную щедроту, а мені Бога для вибачте!
А якщо трапиться мені ще що-небудь прислать до вас, то підписуйте ви самі мою фамілію,
циноброю, бо мені не можна.
Усе, що ви з ласки своєї послали, я получив. І Фому Кемпейського получив. Спасибі тому

доброму Михайлові, що він таки мене не забуває. Якщо ви знаєте його адрес, то пошліть йому

оцей листочок, а як ні, то одішліть В[арварі] Н[іколаєвні], — вона певне знає. Спасибі вам за всі

ваші блага! Не забувайте безталанного

Т. Ш.

До 1-го мая адрес мій той самий, а там, здається, треба буде знову мовчать.

[1]
Будинок в Оренбурзі, в якому жив Шевченко. Фото 1948 р.

Примітки

Подається за першодруком у журналі «Киевская старина» (1903. — № 2. — С. 67 — 68).
Вперше введено до збірника творів у виданні: Шевченко Т. Твори: В 2 т. — СПб., 1911. — Т. 2.
— С. 365.
В великій пригоді стали мені оці 50 карб. — Див. лист до А. І. Лизогуба від 29 грудня 1849 р. та
примітку до нього.
Розпитайте Ілію Івановича, — я йому пишу. — Йдеться про І. І. Лизогуба, брата А. І. Лизогуба.
Згаданий лист до нього не відомий. Як видно, в ньому поет дякував Іллі Івановичу Лизогубові за
те, що він придбав його малюнок «Бакса», оцінений у 50 крб. (Див.: Судак В. Музыка в жизни и

творчестве Шевченко // Радуга. — 1963. — № 9. — С. 132).
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...бо мене весною туди поженуть. — Див. лист до В. М. Рєпніної від 7 березня 1850 р. та примітку
до нього.
... а тут чорт несе єфрейтора (звичайно, найнятого, щоб давав знать, бо я живу тепер не в

казармах)... — Шевченко жив на приватній квартирі у К. І. Герна, а щоб військове начальство, в
разі потреби, могло його викликати, він наймав вістового.
Цинобра — кіновар, мінерал червоного кольору різних відтінків; сірчаста ртуть.
І Фому Кемпейського получив. — Прислати йому книжку Фоми Кемпійського «О подражании

Христу» Шевченко просив В. М. Рєпніну в листі від 25 — 29 лютого 1848 р., але вона, вимушено
припинивши зв’язки з Шевченком, очевидно, передала прохання поета А. І. Лизогубові.
К. І. Герн згадував: «Ему (Шевченкові. — Ред.) прислали из Малороссии, не помню, Репнина или
Лизогуб, перевод Сперанского: „О подражании Христу“. Превосходное творение это мы с ним

прочли и в грустные минуты часто к нему прибегали» (Письмо К. И. Герна к М. М. Лазаревскому
// Русский архив. — 1898. — № 12. — С. 552). Книгу Фоми Кемпійського у Шевченка відібрали

під час арешту 23 квітня 1850 р. (див.: Тарас Шевченко. Документи та матеріали до біографії. —
С. 188).
Спасибі тому доброму Михайлові... — Особа не встановлена.

1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/ZvHj3fAPQRtXNO3ZsDtg3w?feat=embedwebsite

2.12.9 Із листа К. Герна до М. Лазаревського (2008-12-03 12:00)

Генерал К. И. Г[ерн] писал к Лазаревскому по смерти поета следующее:
«У Тараса в веселую минуту, особенно после стакана доброго вина, часто срывались с языка

скептические идеи, но в глубине души, как истый поэт и артист, он был проникнут самым

чистым религиозным чувством. Ему подарили перевод Сперанского: «О подражании Христу» 1.
Превосходное это творение мы с ним прочитали вместе и в грустные минуты он часто прибегал

к нему.» М. К. Чалый, Жизнь и произведения Тараса Шевченка, К., 1882, стор. 80. 1 Прислати

книжку Фоми Кемпійського «О подражании Христу»Шевченко просив В. М. Рєпніну в листі [1]від
25 — 29 лютого 1848 р. Про отримання подякував А. Лизогуба в листі [2]від 14 березня 1850 р.
Від’їжджаючи з укріплення, Шевченко [3]залишив її Наталії, донці Ускових з дарчим написом.

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/318639.html

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/364060.html

3. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/446413.html

2.12.10 Обшук у Андрузького в Олонецькій губернії. Петрозаводськ. 28 березня 1850
р. (2008-12-03 18:00)

1847 p. червня, не раніше 8. — 1850 р. березня, не пізніше 28. — НАЧЕРКИ КОНСТИТУЦІЇ

РЕСПУБЛІКИ, ВИЛУЧЕНІ В Г. Л. АНДРУЗЬКОГО ПІД ЧАС ОБШУКУ В БЕРЕЗНІ 1850 Р.

[...] В государстве штатов: 1) Украина с Черноморьем, Галицией и Крымом; 2) Польша с

Познанью; Литвою и Жмудью; 3) Бессарабия с Молдавией и Валахией; 4) Остзея; 5) Сербия;
6) Болгария; 7) Дон.
Штат на области (10—2), область на округи (10—2), округ на общины (20—5), в общине от 2000
до 200 семейств.

1850 p. березня 28. — ВІДНОШЕННЯ ОЛОНЕЦЬКОГО ГУБЕРНАТОРА М, Е. ПИСАРЄВА

ДО О. Ф. ОРЛОВА ПРО НАСЛІДКИ ОБШУКУ КВАРТИРИ Г. Л. АНДРУЗЬКОГО

Секретно
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Его сиятел[ьст]ву гр. А. Ф. Орлову

Возвратясь в Петрозаводск, я узнал, что во время моего отсутствия некоторые чиновники вели

себя неприлично и что известный вашему сиятельству Андрузский имеет какие-то подозрительные
бумаги.
Вследствие сих сведений и убеждений в его неблагонадежности, которые я получил в недавнее еще
время, я распорядился осмотреть его квартиру и все бумаги, какие будут найдены, представить
ко мне.
Из отобранных бумаг, кои при сем имею честь представить в числе 14 тетрадей, ваше сиятельство,
изволите усмотреть, что Андрузский как упорный малоросс остался при тех же нелепых и

преступных мыслях, которые обнаруживал в учрежденной в 1847 г. под начальством вашим

комиссии, в которой я имел честь находиться.
Особенно замечательно в бумагах его следующее:
1) Конституция республики, штаты коей состоят из Украйны, Черномории, Галиции с Краковом,
Польши с Познанью, Литвою и Жмудью, Бессарабии с Молдавией и Валахией, Остзеи, Сербии,
Болгарии, Дона.
[...]
4) В тетрадях № 5 и 6 заключаются отрывки из журнала Андрузского.
Начальный листы в тетради № 6 вырваны самим Андрузским, еще в прежнее время, как он сам

мне объяснил, по дерзкому их содержанию. Журнал писан на малороссийском языке, вообще не
представляет ничего особенного, кроме некоторых мыслей, принадлежащих тому же направлению
и нелепым надеждам на пересоздание Малороссии, которыми заражен Андрузский, например:
«Ніхто як бог! Нехай ваша хата, але буде наш верх. За границей гадают про права чоловіка, а
тутай про права подданного».
Далее в тетради№ 6 воспоминания о событиях Малороссии во время Гетманщины с некоторыми

укорами малороссов за их эгоистическое и хладнокровное терпение притеснений русских:
«Шереметьев безстыдно выгоняет гетмана Юрия, что же делает Украйна? А мне какое дело!
Брюховецкий подличает пред Москвою: выдает казаков на казнь. Что же Украйна? А мне какое

дело!
Алексей приказал перевести на русский язык Литовский статут и судить в судах по этому уже

переводу. Что же Украйна? А мне какое дело! Петр не подтверждает уже казацких прав, вызывает
Полуботка и других в столицу, бесчестит их, морит в кандалах, посылает казаков на каторжную

работу в Ладогу, Воронеж и далее. Что же Украйна? А мне какое дело! Петр, как государь,
властвует в Киеве, разоряет Батурин, казаками же вырезывает Ромен. Что же Украйна? А мне

какое дело.
Что не на нас, то не до нас, пускай горит сосед, только бы наше было цело. Наше будущее темно,
мрачно, нужен великий ум, великая сила, чтобы изменить настоящую власть.
Чтобы создать Украйну, нужно рушить Россию, а она укрепилась веками: зажмурю глаза и не буду

рассуждать, только подумаю вместе с Богданом: что будет, то будет, на все бог.
Я различаю святое от святых. Украйну от украинцев — она прекрасна как небо, они совсем гадки.
Мы хуже ляхов: они сохранили свой язык и творят свой суд, а мы что?
[...]
В прочих тетрадях № 3, 4, 9, 10, 11, 12, 13 и 14 заключаются попытки составить малороссийский

новый алфавит и словарь, собрать малороссийские поговорки и пословицы, перевести Евангелие
на малороссийский язык наконец, часть дневника, песни, стихотворения Шевченки и других. Все
это более или менее указывает, что умственное направление Андрузского и его мечты, и даже

знания не изменились и не улучшились.

Кирило-Мефодіївське товариство. — К., 1990. — Т.2. — С. 570, 578-579.
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2.12.11 71. О. П. ЧЕРНИШОВ. 29 березня 1850. Петербург (2008-12-04 06:00)

Письмо Ваше, добрый Тарас Григорьевич, (от 7 март[а]) я получил, за которое приношу Вам

мою искреннюю благодарность. — Душевно благодарю также за желание Ваше доставить мне

право владеть рисунками Штернберга. — Дай Бог, кабы Вам прислал их Гудовский, а то он,
кажется, хочет упорно действовать противу желания Вашего, да где, я думаю, мне не видеть этих
рисунков, как ушей своих. Жалею, что Вас опять командируют, и куда же? — На Мангишлак. —
Не лучше ли Вам хлопотать быть отправленным опять на Раим, оно, правда, и там не лучше,
но я слышал, что туда назначается К. И. Герн комендантом, так по этому случаю я полагаю,
Вам не лучше ли было ехать туда, иметь под рукою такого человека, как Карл Иван[ович], право,
не худо, а на Мангишлаке Бог знает кто начальствует. — В настоящее время новых №№ Калама

нет, ожидают скоро новых товаров и тогда будут Калама. Продаются они, иные по 1 р[уб.] 20 к.
сер[ебром], по 2 руб. и 50 к. сер[ебром]. Спасибо Вам за мысль, которую Вы подали мне насчет

высылки брату Матвею масок, в самом деле это будет ему славная школа, непременно пришлю.
Я приготовляюсь теперь писать программу на 2 золотую медаль, — подал вчера эскиз в Совет

Академии для утверждения, не знаю, утвердили ли? Сюжет картины: отъезд семейного человека
в дальний вояж. — Дай Бог, кабы утвердили, писал бы с удовольствием. Надеюсь, что вышла

бы недурная вещь. — Письмо Ваше к Михайлову я отнес, но не застал его дома, а написал ему

записку.

Преданный Вам душею

А. Чернышев

Был у меня недавно Левицкий, мы посидели с ним, поговорили.

29 марта 1850.
С.-Петербург.

Коментарі:

Подається за першодруком: Шевченко Т. Г. Повне зібрання творів. — К., 1929. — Т. 3.
Листування. — С. 264, де лист друкується за автографом, знайденим в архіві III відділу, нині не
відомим. Публікація М. М. Новицького.
Дата в першодруці: «29 марта 1850. С.-Петербург».
Відповідь на невідомий лист Шевченка від 7 березня 1850 р. з Оренбурга,

...доставить мне право владеть рисунками Штернберга. — Після смерті В. Штернберга в Римі у

Шевченка, з яким він квартирував у Петербурзі до свого від’їзду за кордон, залишився альбом його

малюнків. Ці малюнки при виїзді в Україну 1845 р. Шевченко дав до сховку своєму товаришеві

по навчанню в Академії мистецтв І. В. Гудовському, який мешкав із ним у будинку Бема на 2-й
лінії Васильєвського острова (нині№ 3) (т. 10, с 76 — 77). Оскільки після смерті Шевченка згадані

малюнки В. Штернберга знайдено в його колекції, можна припустити, що, не одержавши їх у 1850
р. (через арешт 23 квітня), Шевченко дістав їх при зустрічі з І. Гудовським у Києві влітку 1859 р.
(т. 10, с 77).
...Вас опять командируют... На Мангишлак. — 22 січня 1850 р. командир Окремого

Оренбурзького корпусу В. О. Обручов наказав на час відкриття навігації переправити Шевченка

і Т. Вернера в Новопетровське укріплення для участі в експедиції в гори Каратау на півострові

Мангишлак для пошуків покладів кам’яного вугілля (Тарас Шевченко : Документи та матеріали

до біографії. — С. 181).
...новых №№ Калама нет... — Очевидно, Шевченко просив Чернишова придбати йому наступний

випуск гравюр швейцарського художника О. Калама.
...брату Матвею... — М. П. Чернишову.
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...писать программу на 2 золотую медаль... — Цей намір означав, по-перше, що художник

уже дістав першу й другу срібні медалі й провчився в Академії мистецтв три роки (половину
необхідного терміну). Одержання другої (або малої) золотої медалі давало право на звання

класного художника и на участь у конкурсі на першу (велику) золоту медаль.
Левицкий — С. П. Левицький.

2.12.12 Із спогадів Ф. Лазаревського. Другий арешт Шевченка (2008-12-04 12:00)

* *

В конце декабря того же 1849 года я должен был отправиться за 500 верст в Гурьев городок

и пробыл там до весны 1850 года. Вернувшись в марте, я застал в городе только одного

Тараса. Левицкий переведен на службу в Петербург, Бутаков с Поспеловым выехали в степь.
В мое отсутствие Ш-ко сблизился с поляками, которых в николаевское царствование в Оренбурге
была целая колония. Они очень ухаживали за Тарасом, что подчас сильно тяготило его, хотя по
наружности он с ними был на дружеской ноге. Бывало не вижу его два-три дня; спрашиваю: «где
ты пропадал так долго?» — «Та оці проклятущі ляхи заманили мене до себе та й не випускали»,
— отвечал он с неудовольствием.
Ближе всех, по-видимому, он стоял к Залесскому, Сераковскому 1, Станевичу 2, Турно, Зеленке
3 и Аркадию Венгржиновскому 4. Последний из них служил в Пограничной комиссии; человек
необыкновенно юркий и пронырливый, он первым узнавал о прибытии новых ссыльных поляков

и тотчас вводил их в свой кружок. Михаил Зеленко, доминиканский монах, бывший в 30-х
годах префектом гимназии в Литве, сослан в Оренбург в 1834 году и сделался там капелланом

Оренбургского кадетского корпуса. Поляки не переставали величать его префектом (ojciec
prefekt). Эти-то два воротилы, Венгржиновский й Зеленко, составляли центр польского населения
в крае. Лучшими из ссыльных поляков были сосланные в 30-х годах. Было несколько и таких,
которые были назначаемы на службу в Оренбургский край от правительства с обязательством

отслужить известное число лет. Ссыльные поляки составляли образованную часть губернского

общества, конечно, не чисто аристократического, а того среднего кружка, в котором вращалось

чиновничество невысокого ранга. Одна из сестер полковника Герна была замужем за паном

Киршей 5, служившим в провиантской комиссии. В доме Киршей всегдашними гостями были:
Сераковский, Залесский, Турно и др. Там же довольно часто бывал и Ш-ко, окуриваемый

фимиамом лести и ухаживаний. Раз приходит ко мне Тарас и предлагает свой портрет. — Возьми

ти у мене, Христа ради, оцей портрет, хотілось би, щоб він зостався у добрих руках, а то поганці
ляхи виманять його у мене. Усе пристають, щоб я їм оддав. — Де ж ти, — питаюсь, — малював

його? — Та у їх же й малював. Портрет, по желанию поляков, долженствовал изобразить

Ш-ка сидящим в каземате Орской крепости за решеткой; но такой обстановки на рисунке не

оказалось. На предложение же Тараса взять портрет в свою собственность я сказал: — Портрет

твой, мій голубе, для меня большая драгоценность, а за то, что возьму его, я обязан отдарить

тебе чем-нибудь ценным, чего у меня теперь не имеется. Тарас насмешливо посмотрел на меня

и промолвил: — Бачиш, чоботи у мене ізносились: возьми і дай мені чоботи. Устыдившись

своей щепетильности, я взял портрет. В последний свой приезд из степи я застал Шевченка

там же на Слободке во флигеле дома К. И. Герна; но по возвращении моем он начал по-
прежнему проживать чаще в моей квартире, оставляя свой скарб у Герна. Вообще говоря, в
короткий период своего житья-бытья в Оренбурге Т. Г.-ч был обставлен превосходно. Образ

жизни его ничем не отличался от жизни всякого свободного человека. Он только числился

солдатом, не неся никаких обязанностей службы. Его, что называется, носили на руках. У него была

масса знакомых, дороживших его обществом, не только в средних классах, но и в высших сферах

оренбургского населения: он бывал в доме генерал-губернатора, рисовал портрет его жены и

других высокопоставленных лиц. В это время, вследствие частых командировок в степь, я страшно
страдал ревматизмом. Пришел однажды ко мне Тарас и стал тянуть меня к доктору Майделю 6
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на вечер. — Ходім, він тобі скаже, що треба робить. — Христос с тобой, — говорю ему: — как я

пойду без приглашения к такому важному тузу? — Але ходім, я вже знаю, що роблю. Я и пошел.
Надобно знать, что тайный советник барон Майдель был породистый аристократ и вращался в

самых высших сферах губернской знати; но я воочию убедился, что мой Тарас и там был свой

человек. И никакой угловатости, никакого диссонанса с окружавшими его гостями я не заметил.
Держал он себя с достоинством и даже с некоторой важностью. Мне за него, как за любимое

существо, было очень приятно. Он никому не навязывался, не вмешивался ни в какой разговор;
все обращались к нему и он всякому отвечал сдержанно, с едва заметным оттенком иронии и

с чувством собственного достоинства. Меня приводят в негодование рассказы о безобразиях

Шевченко в нетрезвом виде. Я был знаком с ним в лучшие годы его жизни, когда он отличался

здоровьем и силой, но я ни разу не видал его в пьяном виде до безобразия. Выпивал он, правда,
иногда довольно, но каждая лишняя чарка делала его только более развязным и воодушевленным,
сообщала более задушевности и невообразимой симпатичности. Душа его всегда знала меру.
Четверостишие, написанное им где-то углем на стене питейного заведения, вполне характеризует
подобное состояние: Вип’єш першу— стрепенешся, Вип’єш другу— схаменешся, Вип’єш третю—
в очах сяє, Думка думку поганяє. В 1849 году прибыл в Оренбург на службу только что выпущенный
из какого-то кадетского корпуса смазливенький прапорщик Исаев 7. Не прошло и полгода, как
по городу стали ходить слухи о том, что сей юный Адонис приглянулся супруге N. N. Слухи эти

приводили Тараса в исступление. — Докажу ж я этой к...! не дам я ей безнаказанно позорить

честное имя почтенного человека, — кипятился он, заходя ко мне. — Не твое, — говорю, —
дело мешаться в семейные дрязги. Помни, Тарасе, что ты солдат, а Исаев хотя и плюгавенький,
да офицер, и если через тебя что-нибудь откроется, то ты думаешь — N. N. подякує тобі? Есть

вещи, про которые лучше не знать. Но Тарас мой не унимался. Он начал следить за женой N. N.
и каждый вечер приносил мне все новые известия о своих наблюдениях и открытиях. В пятницу

на страстной неделе он прибежал ко мне с торжествующей физиономией. — Накрив! доказав! N.
N. со двора, а он в форточку, а я следом за N. N.. вернув его додому да прямо в спальню... —
Дурень же ти, дурень, Тарасе! Наробив ти собі лиха. Знай же, що се тобі не минеться даром:
маленькая душонка Исаева отдаст тоби!.. К несчастью, слова мои оказались пророческими.
Но все-таки я не предполагал найти в молодом человеке столько мерзости, сколько ее в нем

оказалось. Я не допускал более того, чем офицер может выместить свои обиды на низшем

чине — рядовом Шевченке. Но я сильно ошибся. На следующий день, в страстную субботу,
Тарас был дома, а я получил официальное приглашение пожаловать к генерал-губернатору в

таком-то часу разговеться. Спрашиваю Тараса, как тут быть? — Ти собі як знаєш, а я поїду в

гості. В сумерки ко мне приехал Герн, страшно озабоченный, взволнованный. — Где Тарас? —
спрашивает меня торопливо. — Поехал, — говорю, — в гости. — Ради бога, поскорей зовите

его в квартиру. Жгите там все, что сколько-нибудь может повредить ему: на него Обручеву подан
донос. Уже сделано распоряжение произвесть в его квартире обыск. Я бросился к знакомым,
забрал Тараса и помчался с ним на Слободку. Он был совершенно покоен и даже подшучивал

над собой. Приехали. Вывалил он мне целый ворох бумаг и несколько портретов: начатый

портрет жены Герна и его самого. — Ну, що ж тут палить? — обратился он ко мне. Я, хотя и
знал содержание чуть ли не всех писем к нему, но стал их пересматривать. Все они, по-моему
мнению, были самого невинного свойства. — I я тебе питаю, — отвечал я вопросом на его

вопрос, — що палить? — Пали усі пісьма кн. Репніной. И все драгоценные для Тараса послания

Варвары Николаевны, конечно, самые невинные, брошены в камин. Туда же полетели и еще

некоторые бумаги, по выбору самого Тараса. Пытливо прочел я письма брата Василия, свои
письма, письма Левицкого, Александрийского и др., но ровно ничего, по-моему, в них не было

недозволенного, а тем более преступного, но Тарас командовал: «пали!» — Но послухай же,
мій голубе: як ми все спалим, то догадаються, що нас предупредили об обыске, да и станут

искать виноватого. А не будет ли в таком разе в ответе Карл Иванович? — I то правда, —
согласился Тарас — буде! Поїдем до тебе та ще там що-небудь спалим. Когда мы въезжали

в город, то в Сакмарских воротах повстречали плац-адъютанта Мартынова, полициймейстера и
еще какого-то военного. Мы догадались, что они едут в Слободку. Не смыкаючи очей провели

мы эту ночь, но обыска у меня не было. Рано утром, прямо от Обручева, приехал к нам после
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розговин Александрийский и рассказал все, что там происходило. — На меня, — говорил он, —
внезапно накинулся Обручев: «а-а, так мы отвечаем пушками на вопли порабощенного народа о

свободе! (Цитата из письма Александрийского к Ш-ку о бунте киргизов в 1848 г.). На обвахту!
на белое, черное, синее море (поговорка Обручева). А Лазаревский здесь? а-а, в переписке с

преступником: «милый, любый мій», а? На обвахту!» (Здесь Обручев смешал меня с братом

Василием). В то же время всех присутствовавших поразило необыкновенное внимание Обручева к

прапорщику Исаеву. Несколько раз подходил он к нему, брал под руку, подводил к столу, любезно
припрашивал «разговляйтесь, любезнейший, разговляйтесь». Тогда всем стало ясно, кто был этот
любезнейший предатель. Значит, еще до рассвета часть взятых при обыске бумаг уже успели

разобрать и доложить генерал-губернатору заодно с радостным благовестием о воскресении

распятого за нас спасителя!.. В тот же день ко мне заезжали и другие знакомые и передавали, что
Обручев высказывался перед своими приближенными об Исаеве в таких выражениях: «Мерзавец!
подлец! но... что будешь делать? Я уверен, что этот негодяй и на меня послал донос. А в

Петербурге я никого не имею за плечами; я, как Шевченко, человек маленький...» Обручев не

ошибся: на него полетел другой донос шефу жандармов. В тот же день Шевченка потребовали

в ордонанс-гаус и посадили на обвахту впредь до особого распоряжения, а 12 мая отправили в

Орскую крепость этапным порядком, со строжайшим предписанием командиру 5-го батальона

следить за ним. Вскоре после высылки Шевченко уволен был и сам Обручев. Из воспоминаний

Ф. М. Лазаревского о Шевченке, «Киевская старина», 1899, февраль, стор. 158 — 164. [Див.
[1]переклад.] 1 Сєраковський Сігізмунд (1826 — 1863) — польський революціонер, політичний
засланець. Після повернення із заслання Сєраковський і Шевченко зустрічались у Петербурзі і

разом з Чернишевським та іншими російськими революціонерами-деморатами виступали проти

самодержавства. Сєраковський — один з найвидатніших керівників польського повстання 1863
р. В бою з регулярною армією його загони, що складалися з селян, потерпіли: поразку, він був

поранений і взятий в полон, а потім повішений у Вільні. 2 Станевич Ян — польський засланець,
був у дружніх стосунках з Шевченком. Після повернення із заслання вони ще зустрічалися в

Петербурзі, про що поет згадує у щоденнику: «Вечер провели мы у В. М. Белозерского, моего
соузника и соседа по каземату в 1847 году. У него встретил я моих соизгнанников оренбургских

— Сераковского, Станевича и Желяковского (Сову). Радостная, веселая встреча» (запис від 28
березня 1858 р.). 3 Зеленко Михайло — римсько-католицький ксьондз, засланий в Оренбург у

1834 р., де й познайомився з Шевченком у 1849 р. 4 Венгржиновський Аркадій — член гуртка

поляків-засланців, з якими Шевченко дружив і підтримував зв’язки. Повернувшись із заслання

і поселившись в Одесі, Венгржиновський підтримує тісні зв язки з поетом і допомагає йому

встановити перервані зв язки з В. Рєпніною, що тоді жила в Одесі. 5 Кірша — військовий

службовець провіантської комісії при окремому Оренбурзькому корпусі. 6 Майдель— оренбурзький

лікар, знайомий Шевченка. 7 Ісаєв Г. — прапорщик, кар’єрист, в його доносі від 22 квітня

1850 р. підкреслювалось, що рядовий Шевченко, всупереч «высочайшему повелению», ходить
по місту в «партикулярном платье», займається малюванням та пише вірші. За цим доносом

було заарештовано Шевченка в Оренбурзі і після слідства етапом відправлено в Новопетровську

кріпость.

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/spog42.htm

2.12.13 Із листа К. Герна до М. Лазаревського (2008-12-04 18:00)

* *

Недолго утешались мы: опять подула на бедного Тараса невзгода! Какой-то подлый человек

написал губернатору донос о том, что Тарас рисует. Предупрежденный друзьями, он успел

скрыть следы рисования, причем мой несчастный портрет был сожжен; но донос этот имел два

бедственных последствия: найдено было [1]письмо Левицкого, писанное в весьма неосторожных
выражениях, по которому бедный впоследствии сильно пострадал и самого Тараса опять перевели
на Сыр-Дарью, а потом в Новопетровское укрпление на Мангышлаке. Много он тут перенес горя

и скуки!..
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Сначала напуганное начальство строго смотрело за тем, чтобы он не писал и не рисовал; но
потом строгости эти смягчились и, как мы узнали, он успел несколько превосходных акварельных
и рисованных сепией картин переслать в Малороссию, откуда, по горячему сочувствию преданных

друзей, притекали к нему и средства к жизни. Он, впрочем, жил постоянно так скромно, что ему
немного было надобно.

К. И. Герн, [2]Письмо к М. М. Лазаревскому о Шевченке от 12 апреля 1861 [?] г., «Киевская
старина», 1899, февраль, стор. 69.

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/363398.html

2. http://izbornyk.org.ua/rizne/star25.htm

2.12.14 Ф. M. Лазаревський до Г. M. Лазаревської. 12 квітня 1850 р. (2008-12-05 00:00)

О портретах своих я уже говорил; я просил Шевч[енко] сделать еще один мой портрет; на днях
начнутся сеансы, и он скоро будет готов 1. 12 апреля 1850 г., Оренбург 1 Задуманий портрет,
мабуть, не був виконаний, оскільки Шевченка було заарештовано 27 квітня. [1]Т. Г. Шевченко в

епістолярії відділу рукописів. — К., 1966. — С. 18.

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/epis.htm

2.12.15 Із спогадів М. Лазаревського (2008-12-05 06:00)

* *

Но в мае 1850 года судьба опять насмеялась над Ш. Офицер Оренбургского батальона Исаев

(однофамилец бывшего орского коменданта, недавно приехавший из какого-то Петербургского

кадетского корпуса) сделал Обручеву донос, что Ш., несмотря на высочайшее запрещение,
переписывается со своими знакомыми и занимается снятием портретов. Обручев знал, что Ш.
живет в Оренбурге на воле, что он пишет и рисует; но как ни строг он был вообще и особенно

к военным, совестился добивать несчастного Ш; получивши же официальный донос, он тотчас

приказал сделать обыск у Ш, а его посадил на гауптвахту. У Ш. нашли несколько рисунков и

писем, и в числе последних одно из Петербурга, от его знакомого Л[евицкого], недавно перед тем
уехавшего туда из Оренбурга. Некоторые письма к Ш. были на малороссийском языке, которые
Обручев велел перевести на русский язык трем лицам. Одно письмо, помню, начиналось: «До тебе
о друже, мій земляче!» Один из переводчиков, в угоду Обручеву и на зло Ш., понял и перевел это
место так, что будто бы писавший к Ш. письмо разумел Малороссию совсем отдельною страною.
Обручев отправил все письма в III-е отделение в Петербург, где они оставлены, конечно, без
внимания, кроме письма Л., который писал, конечно, от глупости, к Ш., что в Петербурге много
есть молодых людей, находящихся под надзором полиции, с которыми он знаком и которые все

разделяют убеждения Ш., а один из них Г[оловко] 1 такой правдолюб, что не побоится сказать

правду и самому Карлу Ивановичу *. Из воспоминаний М. М. Лазаревского о Т. Г. Шевченке,
«Русский архив», 1899, кн. 4, стор. 646. [Див. [1]переклад] 1 Головко Микола Олексійович (1825 —
1850) — магістр математичних наук Харківського університету. В Петербурзі готував докторську

дисертацію, відвідував знаменитого математика Остроградського, захоплювався революційними
ідеями Шевченка і прихильно висловлювався про поета. Знайомий Шевченка [2]Сергій Левицький
писав поету про політичні висловлювання Головка. Цей лист під час обшуку відібрали в Шевченка,
передали у Петербург, що й послужило приводом до арешту Головка, але він перед арештом

застрілився. * Мається на увазі цар Микола І. — Ред.

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/spog43.htm

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/363398.html
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2.12.16 Повідомлення про перебування Шевченка на гаупвахті. 27 квітня 1850 р.
(2008-12-05 12:00)

№ 338. 1850 р., квітня 27. Повідомлення командира Окремого оренбурзького корпусу В. О.
Обручова начальнику 23-ої піхотної дивізії О. О. Толмачову про переведення Т. Г. Шевченка з

4-го у 5-й батальйон і перебування його на головній гауптвахті

Секретно

г. Оренбург
27 апреля 1850 года

№ 52

Господину начальнику 23-й пехотной дивизии

В последствие отношений моих к вашему превосходительству от 22 января и 9-го февраля

сего года за №№ 292 и 507 имею честь уведомить вас, милостивый государь, что назначенный

к отправлению в Ново-Петровское укрепление рядовой Шевченко, по встретившимся

обстоятельствам, отставляется от этой командировки. Причем покорнейше прошу вас сделать

распоряжение о переводе его из Оренбургского линейного батальона № 4-го по-прежнему в

батальон№ 5-го с учреждением над ним строжайшего надзора, с запрещением писать и рисовать,
и чтобы от него, ни под каким видом, не могло выходить возмутительных и пасквильных

сочинений, как было сообщено мною вашему превосходительству от 10-го июня 1847 года за

№ 25-м.
Рядовой этот по моему распоряжению содержится ныне под караулом в здешней главной

гауптвахте и почему об отправлении его в батальон последует в свое время особое распоряжение.

Подписал генерал от инфантерии Обручев

Верно: Исправляющий должность дежурного штаб-офицера
войсковой старшина Корин

ІЛ, ф. 1, № 406, спр. 201, арк. 33 — 33 зв. Копія.
На документі напис: «Отношение за № 292 и 507 заключается в деле 3 отделения

и командировании некоторых нижних чинов для изыскания каменного угля» та залишки

напівзатертої резолюції: «Его высокопревосходительство изволил приказать немедленно

потребовать формулярные списки [кілька рядків нерозбірливо] 26 апреля».

2.12.17 Із спогадів М. Лазаревського. Відправлення до Новопетровського укріплення
(2008-12-05 18:00)

* *

Дня через два после обыска Обручев отправил Ш. в Орскую под строгий надзор, а получивши
какое-то предписание из Петербурга о Шевченко, перевел его 8 октября 1850 года из № 5 в № 1
Оренбургский линейный батальон, которого часть командировалась ежегодно в Новопетровское
укрепление, находящееся на пустынном полуострове северо-восточного берега Каспийского моря,
куда Шевченко был тогда же отправлен и где безвыездно провел все время своего заточения до

августа 1856 года.
Первый период пребывания Ш. в Орской крепости хотя был и слишком тяжел для него, но он кое-
как переносил свое несчастие; когда же его привезли опять туда в мае 1850 г. под строгий надзор,
и он был помещен в крепости вместе с арестантами, с которыми исполнял все положенные для
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них работы, тогда Ш. понял вполне положение арестанта. Об этом слишком тяжелом для него

времени Ш. не любил вспоминать и говорить, и подробности его жизни за эти пять месяцев,
вероятно, никому неизвестны.

Из воспоминаний М. М. Лазаревского о Т. Г. Шевченке, «Русский архив», 1899, кн. 4, стор.
647. [Див. [1]переклад]

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/spog43.htm

2.12.18 (2008-12-06 06:00)

[1]Кониський О. Я. Тарас Шевченко-Грушівський: Хроніка його життя [На першому засланню

(червень 1847 — жовтень 1850), стор. 29]

XII

Річ певна, що ревізія у Шевченка не задовольнила Обручова, і він повернув тоді справу вельми

круто проти Шевченка. Він не тільки скасував 27 квітня власний наказ про виряд Шевченка з

Вернером на Мангишлак, а звелів вирядити його до Орська; держати там у тюрмі і пильновати,
щоб просто ні до Шевченка, ні від його не йшли листи; «Усі такі листи, — додав Обручов в своєму

наказі до командира 5 батальйону майора Мєшкова, — повинні приходити попереду до мене на

перегляд; а за самим Шевченком, окрім начальників батальйонного і ротного, повинні поглядати
ще добронадійні унтер-офіцер та єфрейтор; вони повинні строго стежити за усіма вчинками

рядового Шевченка і коли помітять за ним що-будь «предосудительне», або неслухняність його,
так зараз же подавати про те звістку начальникові батальйону, а сей зараз повинен донести мені,
надписуючи на пакеті «потайно, і до власних рук» 602. 12 мая, значить, день в день через два

роки після того, як Шевченко виступав вперше з Орська в степ, знов повели його степом в

Орськ і тут закинули в каземат — між колодників і таврованих варнаків 603. Взагалі знати, що
Обручов переполошився знайденими при ревізії у Шевченка речами. З переполоху, як небавом

буде знати, він не вагався потаїти правду і ужити вчинків, противних елементарним змаганням

совісті. Переполошившись, Обручов поспішив зчинити бучу і в Петербурзі. 23 мая він одіслав до

військового міністра усі одібрані у Шевченка папери і малюнки і писав: «Стало мені відомим

(а звідкіль саме — про те промовчав), що «рядовий» Шевченко носить цивільну одежу, малює
і пише вірші. Я тієї ж години звелів потрусити Шевченка і самого його тримати в арешті. При
ревізії знайдено у Шевченка тільки один поношений старий цивільний сурдут; листи від різних

людей, писані переважно мовою українською; два альбоми з віршами та з піснями українськими і
з малюнками на них олівцем. Найпаче між листами видається [2]лист мовою українською, писаний
6 березіля з Петербурга урядником оренбурзької кордонної комісії— Левицьким. Подаю переклад

сього листа. Варт уваги і лист двох братів Лазаревських — один з них служить у Петербурзі

при губернаторі, а другий теж «чиновником особых поручений» при голові тутешньої кордонної

комісії генералі Ладиженському. Знати з листів, що декотрі листи до Шевченка пересилано через

Лазаревського та через урядника з тієї ж комісії Александровського 604 (родом з Чернігівщини, як
і Лазаревські, на ймення — Михайло). 602 Истор[ический] вест[ник]. — 1886. — Кн. І. — С. 166.
[Тарас Шевченко. Документи... — С. 185]. 603 Записки Шевченка. — С. 27 [Запис від 25 черв.
1857 р. (Кобзар, т. III)]. 604 Киев[ская] ст[арина]. — 1896. — Кн. II. — [С. 135]. Коментар 23 мая

він (Обручов. — Ред.) одіслав до військового міністра усі одібрані у Шевченка папери і малюнки

і писав... — Тарас Шевченко: Документи..., с. 189 — 190. [3]Попередня [4]Наступна

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/4899.html

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/363398.html

3. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/362068.html

4. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/367071.html
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2.12.19 (2008-12-06 12:00)

[1]Кониський О. Я. Тарас Шевченко-Грушівський: Хроніка його життя [На першому засланню

(червень 1847 — жовтень 1850), стор. 30]

Як бачимо, генерал Обручов, обвинувачуючи Шевченка за те, що не слухався царської волі і

малював, потаївся перед міністром і не сказав, що сам же він по просьбі Бутакова вирядив

Шевченка в експедицію саме на те, щоб малював види і карти, і оця мета виразно висловлена в

усій переписці Обручова з Бутаковим про Шевченка. Мало сього: і потаївшись, Обручов зовсім
вже не совісно звернув свій вчинок на другого.
В Петербурзі теж переполошилися; вдарили на гвалт. Гвалту запомогло й те, що про всю

оцю колотнечу сполошений генерал Обручов написав навіть до державного канцлера графа

Нессельроде.
З яким поспіхом вели сю справу, знати з того, що за два тижні з того дня, як Обручов послав

донесення військовому міністрові (23 мая), встигли з воєнного міністерства повідомити шефа

жандарів, а сей — доложити царю, повідомити про царську волю військового міністра і, нарешті,
7 червня дежурний генерал головного штабу військового генерал-ад’ютант Ігнатьєв написав1 до

Обручова, що цар, вислухавши справоздання шефа жандарів про всю оцю справу, звелів: «Рядового
Шевченка за се, що не послухався царської заборони писати і малювати, зараз же посадити в

суворий арешт і держати в арешті, доки не буде зроблене слідство про виноватих, що не догляділи
за тим, щоб Шевченко не писав і не малював. Роблячи ж слідство, уважати, що начальник

5 батальойну і всі ближчі начальники повинні бути покараними за те, що допустили недогляд

за таким злочинцем, про попередню вину якого вони відали» 605. Укупі з тим шеф жандарів

граф Орлов немов умисне, щоб більш роздратовати Обручова проти Шевченка, не пропустив

нагоди зачепити Обручова ще й з другого боку. Повідомляючи його 10 червня, що переписку

про Шевченка він, Орлов, провадив тільки з військовим міністром та з ним, Обручовим, а

більш ні з ким, та й то ще потайно, він прохав Обручова: «Чи не буде він такий ласкавий,
щоб відповів: з якої речі він уважав потрібним про всю оцю справу написати до державного

канцлера?» Хоч як хитро підступив Орлов, а проте Обручов зумів викрутитися й вивести себе.
Він відповів, що незадовго перед тим голова кордонної комісії генерал Ладиженський прохав

його на посаду радного комісії постановити Федора Лазаревського. Тим часом з Шевченкових

паперів стало знати, що Лазаревський листувався з Шевченком. Отже, зовсім би було не зручно,
щоб на посаді радного комісії була така людина, яка мала зносин з «рядовим» Шевченком, що
перебуває під строгим доглядом начальства. Тим-то він, Обручов, і вдався до графа Нессельроде,
щоб не робив радним Лазаревського, а зробив Костромитінова. Таким чином, Орлов побачив,
що не можна причепитися до Обручова, та й замовк про Лазаревського. Зате він вчепився до

Левицького і Головка. Прочитавши в [2]листі Левицького доШевченка, що є 1000 чоловіка, готових
стояти за те, що говорив Ш[евчен]ко, шеф жандарів перейнявся думкою, що в Петербурзі існує

потайне політичне українське товариство, і вмів вистежити його. 15 червня він велів жандарським
полковникам Станкевичу і Левенталю зробити ревізію у Левицького і у Головка і арештовати їх

і папери їх. В паперах Левицького нічого важного не було, і він на опиті в III отд[єленії] сказав,
що ніякого потайного товариства в Петербурзі нема. Дубельт запевняв Орлова, що в сій справі

нічого політичного нема; але Орлов не йняв тому віри і сам брав Левицького на опит і писав

до Дубельта: «Я провадитиму слідство, щоб в такій важній справі не пропустити ні найменшої

подробиці і сподіваюся, що пильне слідство може дещо виявити». Але слідство нічого не виявило
і Левицького випустили. З Головком сталася подія дуже трагічна. Коли Левенталь, прибувши на

кватеру до Головка, сказав йому, що, по царському приказу, мусить зробити ревізію і арештовати

його, Головко пішов до другого покою одягатися. Тим часом Левенталь розглядував папери. Аж
ось «квартальний» (поліціянт) закричав: «Що ви! що ви робите!» Левенталь обернувся і побачив,
що Головко з пістоля ціляв у «квартального», котрий швидше «ретировался»; тоді Головко

став цілитися в Левенталя, ледві сей встиг «одійти», як Головко вистрілив. Заким Левенталь

кликав унтер-офіцера, щоб «роззброїти» Головка, останній замкнув двері і там вистрілив. Коли

розломали двері, Головко лежав на підлозі, облитий кров’ю. Коли прийшли лікарі, дак Головко
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був вже мертвий. Він вистрілив собі в рот 606. 605 Истор[ический] вест[ник]. — 1886. — Кн. І. —
168. 606 По приказу Орлова робили слідство про Головка і довідалися, що Микола Олексійович

Головко родився р. 1825 в Волчанському повіті в Харківщині. Скінчивши р. 1845 університет у

Харкові, він р. 1846 здав іспит на магістра астрономії і 15 липня р. 1847 боронив дисертацію

«О падающих звездах». Перебуваючи в Петербурзі, жив тихо, скромно: часто навідувався до

академіка-земляка Остроградського і збирав матеріали задля докторської дисертації. Був він

чоловік серйозний, з високою освітою, орудовав кількома іноземними мовами і багато читав

іноземних книжок наукових. До того чоловік промовистий, приязний, гостинний, своєю розмовою

він притягав до себе людей, але чоловік нервовий і задуманий. В паперах його знайдено замітки

мовою італьянською, з них знати, що він багато думав про смерть. (Киев[ская] ст[арина].- —
1898. — Кн. III. — С. 421 — 425). Нема жодної звістки про те, чи довідався Шевченко про сю

драму і яке вражі пня вона зробила на його. Певна річ, що коли він і довідався, дак хіба вже в

Новопетровському і не раніш р. 1853 — 54. Ще певніше те, що коли він довідався, дак тужив: чому
не знівечив листа Сергія Левицького. Коментар ...сполошений генерал Обручов написав навіть

до державного канцлера графа Нессельроде. — Тарас Шевченко: Документи..., с. 191. З яким

поспіхом вели сю справу... — Основний корпус документів щодо листування між Оренбургом і

Петербургом див.: Там же. — С. 191 — 197. З Головком сталася подія дуже трагічна. — Там же.
— С. 200 — 202. [3]Попередня [4]Наступна
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XIII

Одержавши наведений вгорі наказ військового міністра з висловленою там царською волею,
Обручов 23 червня дав наказ начальникові 2 батальйона підполковникові Чигирю справити

формальне слідство над Шевченком, а на другий день послав наказ до Орського батальйонного

командира, щоб тримав Шевченка в арешті і скоро слідчий скаже прислати Шевченка до

Оренбурга, дак вирядити його етапом, під строгою вартою, посилаючи вартовими одного унтер

і не менш трьох звичайних жовнірів 607. От яким страшним Обручов уважав нашого поета! Але,
спасибіг Чигирю, він не покликав Шевченка до Оренбурга і тим не дав йому міряти пішки степом

трохи не 600 верстов (до Оренбурга і назад) і мордоватися по етапових тюрмах. Чигир сам поїхав

до Орська і тут цілий тиждень робив слідство. Липня першого привели з каземату до Чигиря

на опит Шевченка. Перш за все Чигир казав попові Петру Тимашеву усовістити Тараса, щоб
він на опиті говорив правду. Питання Чигиреві і Шевченкова відповідь нічого нового і дуже

цікавого не дають нам знати, що річ велася звичайним шляхом формальним і що Шевченко не

дуже таївся. Цікавте за все те показалося, що Шевченко на вірність «службы Его Императорскому

Величеству не присягав...» З огляду формального недогляд се великий, і Чигир зараз почав питати
начальника батальйону: чому Шевченко не присягав? Майор Мєшков відповів, що військовим

звичаєм до присяги приводять новобранців (некрутів) зараз скоро їх приймуть до військової

служби. Шевченка прислано з Оренбурга до Орська вже «рядовым». Тим-то він — Мєшков — і

гадки не мав, що Шевченка не привели під присягу в Оренбурзі і прислали не заприсяглим в Орськ
608. Правда була за Мєшковим. Останній, довідавшись тепер, що Шевченко не заприсягав, зараз
же наказав привести його під присягу. До присяги приводив священик Павловський, і був при

тому підпоручник Ростопчин. Хтось Г. П. Даценко, що р. 1886 — 89 служив у війську в Орську,
(людина, очевидно, малоосвічена, бо у його Новопетровський форт на Аральському морі!) каже,
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що він на власні очі бачив в Орському архіві лист тієї присяги, підписаний після слова «аминь»
так: «Рядовой Тарас Григорьев сын Шевченко»: але ж д. Даценко «не пригадав собі ні року, ні
місяця, ні дня, які визначені на тому листі» 609. До речі сказати, що д. Даценко примітив, що
в архіві нема вже паперів урядових з тих, що належать до Шевченка. Даценко чув, що все, що
було цікавого про Шевченка, «взято вже з архіва (не відомо ким) і одіслано до Петербурга». Є і

друга звістка, що папери про Шевченка з Орського архіву викрала «одна интеллигентная личность,
успевшая эти документы выгодно эксплоатировать» 610. 607 Ист[орический] вест[ник]. — 1886. —
Кн. І. — С. 168. 608 Ibidem і Киев[ская] ст[арина]. — 1896. — Кн. II. — С. 140. 609 Киев[ская]
ст[арина]. — 1893. — Кн. II. — С. 257 — 263. 610 Кам[ско]-Волж[ский] край. — 1897. — № 307.
Коментар ...Обручов 23 червня дав наказ начальникові 2 батальйони підполковникові Чигирю

справити формальне слідство над Шевченком... — Цей наказ було віддано 25 червня 1850 р.
(Там же. — С. 205 — 207). Документи, що стосуються слідства, проведеного слідчим Г. В.
Чигирем, див.: Тарас Шевченко: Документи..., с. 210 — 234. Обручов... послав наказ до Орського
батальйонного командира, щоб тримав Шевченка в арешті... — Там же. — С. 204. Хтось Г. П.
Даценко... на власні очі бачив в Орському архіві лист тієї присяги... — Текст присяги Шевченка

див.: Там же. — С. 225 — 226. [2]Попередня [3]Наступна
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Слідчий Чигир на опиті притьмом питав Шевченка: «Чи то твої твори-вірші, одібрані у тебе?
Якого року і місяця і де ти їх писав? Хто був при тому, як ти їх писав або виявляв, що то твої

вірші? Коли, де, при кому ти робив оті малюнки олівцем, що у тебе взяли при ревізії?»
Тарас відповів на се: «Вірші «Свячена вода» — твір Олександри Псьолівни, дістав я їх в Орську
р. 1847 при листі, на який не відповідав. Вірші і пісні мовою українською не мої твори, а пісні
народні. Я позаписував їх р. 1846 на Волині, Подоллі і по Київщині, вони були вже в «III отделении»
і звідтіль мені їх вернули. Більшість малюнків, одібраних у мене, я робив р. 1846 на Україні, а
деякі на Аральському морі по наказу Бутакова».
Насамкінець опиту Шевченко додав, як він розумів заборону йому писати: «Я розумів, що мені

заборонено писати тільки твори, недозволені законом, тому-то р. 1847 і писав я до начальника

штабу корпуса жандарів (до Дубельта), просячи дозволу малювати портрети й пейзажі. Оце й

доводить, що я не гадав, що мені заборонено писати і листи до кревних і до знайомих» 611. Певна
річ, і цар Микола, і Орлов, і Дубельт — так само розуміли заборону писати; та інакше її і не

можна розуміти, бо в конфірмації виразно іде річ тільки про «сочинения» (твори), а не про листи.
Значить, річ очевидна, що Обручов, наказуючи 24 липня р. 1850 заборону Шевченкові писати

листи без цензури його й іншого начальства, зробив се безправно і надужив своєї власті тільки

тому, що Шевченкові, як жовніру, годі було скаржитися. Але ж суд історії не може лишити без

догани таке, цілком непотрібне надужиття. Чигир, скінчивши слідство, подав його 5 липня до

Обручова, а Шевченка лишив в арешті. Тим часом шеф жан дарів Орлов повідомив військового

міністра, що, розслідив ши одібрані у Шевченка папери, він переконався, що «сей жовнір винен

тим, що, не вважаючи на царську заборону, дозволив собі писати і малювати і часом носив

цивільну одежу. Ні в віршах, ні в малюнках, які одібрані у його, нема нічого злочинного, тільки
в деяких малюнках є сцени «неблагопристойні», так само і в тих листах до його різних людей,
що одібрано у його, опріч [2]листа Сергія Левицького, висловлено саме тільки дружнє почуття і

бажання клопотатися про пільгу задля долі Шевченка. Взагалі, Шевченкові папери не показують,
щоб він тримався колишнього «образа мыслей» або щоб писав чи малював «пасквілі ». Бачимо,
що Орлов начебто й по-людськи виводив Шевченка: і очевидна річ, що коли за Шевченком нема
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жодної вини політичної, опріч, в найгіршому разі, зрушення дисципліни, так ні за що й карати його.
Такої думки був і Орлов і писав далі: «Коли слідство, яке зробило військове начальство, нічого
іншого не виявить, дак досить з Шевченка й того, що він висидів в арешті, тільки треба строго

впевнити йому, щоб він ні в якому разі не відважувався зрушати царську волю — себто заборону

писати і малювати, а начальству треба згадати, щоб пильно доглядало за тим». До такої думки
Орлова пристав і цар і, затверджуючи її власною рукою, додав: «В тому, що Шевченко ходив

в цивільній одежі, більш виноваті Шевченкові начальники, треба, щоб їх за те покарано». Оце

повідомлення Орлова дежурний генерал головного штабу генерал Ігнатьєв переказав 30 червня

Обручову. Таким чином, до Обручова майже разом прийшли і слідство, зроблене Чигирем, і
повідомлення Ігнатьєва. З першого йому видно було, що жодної нової провинності за Шевченком

Чигир не вистежив. Значить, відповідно не тільки справедливості й закону, але й царської волі,
годилося Шевченка випустити швидше на волю і на тому покласти край його справі. Чоловік
просидів вже в казематі більш трьох місяців: хіба сього мало за те, що в хаті замість шинелі ходив
у жупанині? 611 Киев[ская] стар[ина]. — 1896. — Кн. II. — С. 145. [Тарас Шевченко: Документи...
— С. 218]. [3]Попередня [4]Наступна
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Так ні ж! Обручов не підліг ні під логіку, ні під справедливість, ні під закон! Знати, що останні

слова царської резолюції зачепили його самолюбство! З-за якогось там «рядового» Шевченка,
та ще політичного «злочинця», цар зганьбив підручних Обручову Шевченкових начальників; тим
самим він, хоч і не просто, а натяканням зробив догану і йому, генералу Обручову. В серці його

прокинулося щось похоже на почуття помсти. Замість того щоб відповідно царській резолюції

випустити Шевченка на волю і не зв’язувати з волею останнього рахунки і кари начальникам

за недогляд, Обручов, лишивши Шевченка в неволі, в казематі, примірковав собі усе лихо за

«недогляд» звернути на голову майора Мєшкова і 21 липня написав до міністра військового, що
«провиною того, що Шевченко, вийшовши з Орська в експедицію Бутакова, листувався і малював
на Аральському морі карти і види, було те, що коли Шевченка переписано з 5 в 4 батальйон, дак
начальник першого Мєшков не повідомив в Раїм начальника останнього про царську конфірмацію

р. 1847 над Шевченком. Але ж додав все-таки Обручов: Шевченко малював види і карти задля

уряду, бо вони потрібні були Бутакову, і Шевченка він— Обручов— тримає і триматиме в арешті,
доки не прийде відповідь його, міністра, на оце останнє доношення 613. По наказу міністра

граф Ігнатьєв 9 серпня відповів Обручову, що слідство, зроблене Чигирем, нічого нового не

показало задля обвинувачення Шевченка. Тепер треба було виконати тільки царську резолюцію,
що затвердила думку Орлова про те, що Шевченко досить вже покараний; але ж міністр не

завважав навіть на те, що після царської резолюції Шевченко, зовсім вже без всякої провини і

без всякої потреби, сидить в казематі цілих два місяці, не кажучи вже про те, що до того просидів
1½ місяця, і , таким чином, та кара, яку і Орлов, і цар признали відповідною, подвоєна. Міністр

звелів Обручову, випустивши Шевченка з каземату, переписати його з 5 батальйону в який будь

інший, далекий, і, вирядивши його туди, строго наказати начальству, щоб найпильніш доглядало,
аби Шевченко не писав і не малював. Опріч того, велів відповідно покарати і тих начальників,
що не доглядали за Шевченком, як він ходив в цивільній одежі, і, виряджаючи його в експедицію,
не написали до Раїму про заборону Шевченкові писати і малювати 614. Знати, що й після цього
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оренбурзьке начальство не вельми хапалося випускати Шевченка з каземату. Трохи не цілий місяць
минув від часу наведеного вгорі наказу військового міністра, заким Обручов 5/17 вересня р. 1850
звелів випустити Шевченка з Орського каземату і під вартою ви рядти його до Новопетровського

форту; начальникові тієї роти, до якої піде Шевченко в Новопетровському форті, строго наказати,
щоб пильно-препильно доглядав за Шевченком сам, як він поводитиметься, а опріч того, і найпаче
звеліти добронадійному унтер-офіцеру і єфрейтеру пильно стежити за всіми Шевченковими

вчинками, і скоро помітить за ним що-будь таке, що не личить або неслухняність його, дак

ту ж годину оповіщали б про те ротного начальника, а останній повинен зараз же подавати

доношення до його, Обручова, надписуючи: «секретно, в собственные руки»: нарешті, ще раз

строго наказати ротному командиру, що найменша поблажливість Шевченкові викличе сувору

кару. Цивільну одежу Шевченка, «яко цілком непотрібну йому», Обручов велів продати і гроші

за неї віддати Шевченкові. Але на сьому не скінчилася ще справа «недогляду» за Шевченком:
Обручов велів комендантові Орської фортеці Недоборову 615 взяти Шевченка на опит: «Коли
саме і до кого він ходив в цивільній одежі?» Шевченко відповів, що, «кватеруючи в домі Герна,
дійсно він мав у себе цивільну одежу, носив її тільки у себе в хаті і нікуди в ній з хати не виходив».
612 Киев[ская] ст[арина]. — 1896. — Кн. II. — С. 147 613 Ibidem. [Тарас Шевченко: Документи...
— С. 235 — 237]. 614 Ibidem. 615 Недоброво. — Ред. [2]Попередня [3]Наступна
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[1]Кониський О. Я. Тарас Шевченко-Грушівський: Хроніка його життя [На першому засланню

(червень 1847 — жовтень 1850), стор. 34]

Хоча супротивне словам Шевченка ні від кого і нічим доведене не було, але ж Обручов велів

спитати у підпоручника флотських штурманів Поспєлова (Бутаков, виїздячи з Оренбурга з початку
р. 1850 до Петербурга, передав команду Поспєлову), з якої речі він допустив, що Шевченко ходив

в цивільній одежі? Поспєлов відповів на те, що Бутаков Шевченка йому не передавав; Шевченко

при йому не був і потреби в йому не було вже тоді, як Бутаков виїхав.
З формального боку помилка Бутакова була в тому, що, виїздячи, він не сказав, щоб Шевченка, як
скінчилася експедиція, вирядити назад до роти, а Поспєлов і скористав з того, бо дійсно на руку
було йому сказати так, як він відповів.
Бутакова тоді вже не було під начальством Обручова; але ж останній хотів сяк чи так, а допекти
Бутакову, тим-то він в листопаді написав до дежурного генерала головного штабу, що коли

у Бутакова немає жодних доказів на те, що він, виїздячи з Оренбурга, лишив Шевченка при

Поспєлову, так треба усю вину скласти на самого Бутакова за те, що він не повернув Шевченка в

корпусний штаб або до батальйону.
От на сьому і край усіх певних звісток про Бутакова. А справі за цивільну одежу Шевченка прийшов

кінець тільки 10 листопада р. 1851, коли велено було за недогляд покарати майора Мєшкова

(начальника Орського батальйону) тим, щоб виправити з його 23 карбованці і 67 коп. тих грошей,
що видані були Чигиреві на подорож його в Орськ на слідство.
З Орська повели Шевченка етапом через Уральськ в Гур’єв-городок. На превеликий жаль, не
маємо певних звісток ні про те, коли саме рушив той етап з Орська, ні про те, скільки верстов

з Орська до Гур’єва, а через те не можна запевне визначити часу — скільки мордовано поета

на етапі, доки він прибув в Гур’єв-городок. З Уральська виряджено його 8 жовтня на човні під

вартою унтер-офіцера Булатова 616. До Гур’єва приплив той човен 12 жовтня, а згадавши, що
про висилку Шевченка Обручов дав приказ 5 вересня, ледве чи зробимо яку помилку, сказавши,
що поет плентався в етапі по степу з Орська до Гур’єва не менш як цілий місяць. З Гур’єва до

Новопетровського форту повезли Шевченка 13 жовтня човном через Каспійське море під вартою.
За чотири дні 17 жовтня хорунжий Єриклєнцов 617 привіз в Новопетровський форт рядового з
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політичних злочинців Тараса Шевченка, записаного по наказу Обручова в 4 роту під догляд штабс-
капітана Потапова 618. От на сьому і край першого заслання Шевченка. 616 Русская ст[арина]. —
1891. — Кн. V. — С. 436. 617 Єриклінцев К. А. — Ред. 618 Русская стар[ина]. — 1891. — Кн.
V. — С. 436. Коментар З Орська повели Шевченка етапом через Уральськ в Гур’єв-городок. —
Біограф помиляється: Шевченка везли кіньми, про що свідчить лист Бр. Залеського від 13 жовтня
1850 р., який перебував тоді в Оренбурзі, до А. Венгжиновського: «Десять днів тому художник

завітав до мене — увесь скривавлений, бо його рознесли коні в Губерлінських горах і мало не

вбили. Пробувши тут кілька годин, він вирушив до Новопетровського, брами которого відчинять
йому хіба анголи, як Альдоні» (героїні поеми А. Міцкевича «Конрад Валенрод». — Ред.) —
Питання шевченкознавства. Вип. І. — К., 1958. — С. 111. За цим листом, Шевченко проїздив

через Оренбург 3 жовтня 1850 р. Так само кіньми, а не човном, дістався він до Гур’єва-городка,
звідки їх приставив морем у Новопетровське укріплення поштовий човен — основний засіб зв’язку
між укріпленням та Гур’євим-городком; пароплав відвідував укріплення досить рідко (див. про

розклад руху пароплава «Астрабад»: Гаско М. Е. Пошуки і знахідки: Літературно-критичні статті.
— К., 1990. — С. 328 — 329). [2]Попередня [3]Наступна
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[1]Кониський О. Я. Тарас Шевченко-Грушівський: Хроніка його життя [На першому засланню

(червень 1847 — жовтень 1850), стор. 35]

XV

Таким чином, дякуючи доносу прапорщика Ісаєва і з «ласки» генерала Обручова та військового

міністра геній українського слова Тарас Шевченко, зроблений «політичним злочинцем», з першої
своєї широкої тюрми-могили в Орську перейшов в нову, як бачитимемо — геть гіршу могилу в

Новопетровському форті, викопану про нього ніким більш, як не Ісаєвим та Обручовим. Оця

остання могила й доконала нашого поета. Не легкий задля його і не близький був шлях з однієї

могили до другої. На те, щоб перейти його, треба було мордовати поета спершу п’ять місяців

арешту в казематі, а потім більш місяця в етапі! Як бачили ми, справа йшла черепашою ходою.
Хваталися арештувати, та не хваталися випускати з арешту. Шевченко правду сказав, що «оскільки
швидко і з запалом справляють у нас приказ арештувати, стільки мляво і холодно виконують

наказ визволити; а наказ іде від тієї ж самої особи і справляють його ті ж самі органи. Чому

така різниця?» 619. Питання не тільки цікаве, але вельми важне і варто воно того, щоб коло його
помізковав кожен, кого природа наділила мозком, вдатним мізковати по-людськи. Різниця, на яку
зауважив поет-страдальник, відома всему загалу і стає вона скрізь по світах певним доказом того

сумного факту, що там, де вона панує, люде якось призвичаїлися до неволі, не цінять навіть

особистої свободи чоловіка і не доросли ще до того ступня культурного розвитку, на якому

воля людська стає чоловікові дорожчою за все на світі. Серед нації дійсне культурної не можна

нікому самовольно неволити чоловіка; зневолити горожанина можна тільки тоді, коли на те є

певна потреба, викликана нестеменно певним фактом, фактом злочинного, законом забороненого

вчинку, такого, що за його закон наказує неволю особисту. Шевченка Обручов неволив в казематі

і в етапі півроку і покарав його новим, більш тяжким засланням. Коли згадаємо, що Орлов з

Дубельтом неволилиШевченка в тюрмі менш двох місяців, а знайшли за ним який-таки злочинний
факт — писання баламутних віршів мовою українською — так мимо нашої волі виникає питання:
за яке ж саме злочинство так тяжко неволив і покарав Шевченка Обручов? Спробуймо найти

на се питання безсторонню відповідь з погляду не кажу вже справедливості і права, але хоч з

погляду бюрократизма і військової дисципліни. Обвинувачували Шевченка, що він яко жовнір

ходив в цивільній одежі. Сього обвинувачування нічим не доведено. Доведено тільки, що у
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Шевченка була цивільна одежа. Сього жодному жовніру не заборонено. Доведено — властиво

тільки сам Шевченко признався в сьому, що в цивільній одежі він ходив тільки у хаті у себе

на кватері, а більш ніде. В сьому факті жодного злочинства нема, нема навіть найменшого

зрушення військової дисципліни або простої неслухняності, бо жодному жовнірові не заборонено

у себе в хаті носити цивільну одежу. Далі обвинувачували Шевченка, що він писав (листувався
б то тільки). Але ж з царської конфірмації ми бачили вже, що йому не було заборонено

писати листи. Сам Дубельт пояснив Шевченкові, що заборонено йому писати тільки «сочинения»
(твори), а не листи до кревних і до знайомих; він сказав Шевченкові, вичитавши йому царський

присуд, що він має право писати листи. Се Дубельт довів і тим фактом, що, прийнявши від

Шевченка листи до його з заслання, не обізвався проти його за писання тих листів. Інакше б

він написав до Обручова зараз, скоро одержав Шевченків лист. При ревізії не взято у Шевченка

жодного його твору, значить, перед очима міністра і Обручова зовсім не було ніже найменшого

хоч би абиякого факта, яко доводу того, що Шевченко зрушив заборону писати. Знайдені у

Шевченка листи, як признався і сам шеф жандармів, змістом своїм, опріч Сергія Левицького,
нічого недоброго не виявляють. А [2]лист Левицького, хоч і був змісту такого, що з погляду

жандарів не можна не уважати «недобронадійним», так Шевченко ж не відповідав на той лист

Левицькому і зовсім ні з чого фактично не знати, як поет дивився на зміст того листа. То, взагалі,
він ні в якому разі не повинен був ставати виноватим за зміст чужого листа: вина того, хто
писав лист. Нарешті, останнє обвинувачення Шевченка було в тому, що він наперекір царській

забороні малював. Дійсно, Шевченко малював. Але що? Малював, правда, патрети, малював і
патрет жінки Обручова, але ж слідство сього не довело, воно навіть ніде й не згадує про се. Ні

Чигир, ні хто інший і не питав у Шевченка про малювання портретів, бо тямили, що виринув

би і патрет пані Обручової. Таким чином, винуватили Шевченка єдине за малювання краєвидів

і гідрографічних карт з Аральського моря. Але ж Шевченко робив се за повною згодою самого

Обручова. Обручов, на некористь Шевченкові, навіть на шкоду йому, потаїв перед своїм міністром

і перед шефом жандарів про свою згоду і дозвіл малювати Шевченку в експедиції Бутакова,
одначе ж і в його було на часок прокинулось спонукання хоч натякнути на правду і мусив він в

доношенню своєму 21 червня р. 1850№ 104 до військового міністра все-таки сказати, щоШевченко

малював «для служебных надобностей капитан-лейтенанта Бутакова, на которого было возложено
описание берегов Аральського моря». Не послухатись Бутакова, яко свого на той час начальника,
Шевченкові не можна було. Се було б злочинство. Таким чином, навіть з погляду бюрократизму
і військової дисципліни Шевченко цілком не заподіяв нічогісенько такого, за що б треба було

його покарати хоч би якою легенькою карою, напр[иклад], доганою. А Обручов за згодою на те

військового міністра покарав страдальника незвичайно тяжко... За що ж? Відповіді на те нема!.. І
не буде. Кара, наложена Обручовим на Шевченка, свідчить тільки, що вона абсолютно незаконна,
грубо несправедлива і жодним вчинкомШевченка не викликана і не виправдана. Вона свідчить нам
тільки про самовольство корпусного командира над жовніром, про повне знехтування генералом
Обручовим права і елементарної справедливості в відносинах до Шевченка, про повне безправ’я
останнього! 619 Записки... — С. 17. [[3]Запис від 18 черв. 1857 р. (Кобзар, т. III)]. [4]Попередня
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2.12.25 З листа Ф. М. Лазаревського до батьків М. І. і А. О. Лазаревських. 1 травня
1850 р. (2008-12-08 06:00)

Служба моя так чиста и аккуратна, что, надеюсь, в ней ничего нельзя найти, за что бы можно

было быть недовольным мною; но случилось другое... На днях задержан сосланный сюда солдатом
малоросс Шевченко; его на днях арестовали и опечатали его бумаги; за что его задержали, я не
знаю; говорят, будто он, вопреки высочайшего запрещения, рисовал портрет или что-то в этом
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роде: я опять и этого не знаю, потому что всю зиму прожил вне Оренбурга, но в бумагах его

нашли мое письмо, письма Михайла и Василя, письма самые невинные, да и что мы могли писать

к нему противного рассудку или вообще того, за что могли бы заслужить порицание? Военный

губернатор недоволен однако же и за то, что писали к нему.
Как быть? По чести, я не знал, что знакомство с Шевченко предосудительно. Михайло — ежели

заедет к Вам — расскажет больше — я Вас покорнейше только прошу, не беспокойтесь нисколько
по поводу сообщенного выше.

1 мая 1850 г., Оренбург

[1]Т. Г. Шевченко в епістолярії відділу рукописів. — К., 1966. — С. 18. Також публ.: К.
Лазаревська, Шевченко і родина Лазаревських, газ. «Пролетарская правда» від 12 січня 1939.

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/epis.htm

2.12.26 Лист Дубельта про відмову клопотатися про дозвіл малювати. 4 травня 1850
р. (2008-12-08 12:00)

№ 339. 1850 р., травня 4. Лист начальника штабу корпусу жандармів Л. В. Дубельта ад’ютанту
цариці О. Є. Тимашову про відмову О. Ф. Орлова клопотатися про дозвіл Т. Г. Шевченкові

малювати

Его высокоблагородию А. Е. Тимашову
№ 879
4 мая 1850 года

Милостивый государь Александр Егорович!

Переданное мне вами письмо находящегося в Отдельном оренбургском корпусе рядового

Шевченки о дозволении ему заниматься рисованием я имел честь докладывать г. генерал-
адъютанту графу Орлову. Его сиятельство, имея в виду, что так как в декабре 1849 года, на
всеподданнейшее его о сем ходатайство, высочайшего соизволения не последовало, то граф

Алексей Федорович не считает себя вправе входить с новым по сему предмету представлением.
Уведомляя о сем вас, милостивый государь, имею честь удостоверить вас в истинном моем

почтении и преданности.

Подписал: Л. Дубельт

ДМШ, А-52, спр. 81, ч. 6, арк. 103-103 зв. Відпуск.
На документі напис: «Полулист 102-й изъять из дела».

2.12.27 Розпорядження Коріна про відправлення Шевченка в корпусний штаб. 12
травня 1850 р. (2008-12-08 18:00)

№ 340. 1850 р., травня 12. Розпорядження виконуючого обов’язки чергового офіцера штабу

Окремого оренбурзького корпусу П. І. Коріна оренбурзькому ордонанс-гаузу про звільнення Т.
Г. Шевченка з-під арешту і відправлення в корпусний штаб

В Оренбургский ордонанс-гауз

1824

http://litopys.org.ua/shevchenko/epis.htm


№ 54
12 мая 1850

Содержащийся под арестом на главной гауптвахте рядовой Шевченко, по воле г. корпусного

командира, освобождается из-под ареста.
Сообщая об этом ордонанс-гаузу, имею честь покорнейше просить приказать рядового Шевченку

немедленно доставить в корпусной штаб, для отправления к г. начальнику дивизии.

Подписал исправл[яющий] д[олжность] д[ежурного]
ш[таб]-офицера войсковой старшина Корин

ІЛ, ф. 1, № 406, спр. 201, арк. 34. Відпуск.

2.12.28 Рапорт про звільнення Шевченка з-під арешту. 12 травня 1850 р.
(2008-12-09 06:00)

№341. 1850 р., травня 12. Рапорт оренбурзького ордонанс-гауза в штаб Окремого оренбурзького
корпусу про звільнення Т. Г. Шевченка з-під арешту

В штаб Отдельного оренбургского корпуса

оренбургского ордонанс-гауза

Рапорт

Во исполнение предложения оного штаба от сего числа за № 59, оренбургский ордонанс-гауз
имеет честь препроводить при сем содержащегося в главной гауптвахте рядового Шевченко, с
выключкою из арестантских списков.

За плац-майора плац-адъютант поручик [підпис]

№ 943
12 мая 1850 г.
г. Оренбург

ІЛ, ф. 1, № 406, спр. 201, арк. 35. Оригінал.
На документі написи: «По приказанию г. корпусного командира препроводить к г. начальнику

23 дивизии для отправления по принадлежности в 5 батальон, 12 мая» та «По секр[етному]
вход[ящему] журн[алу] 55 получ[ено] 12 мая 1850».

2.12.29 Рапорт про відправлення Шевченка. 12 травня 1850 р. (2008-12-09 12:00)

№ 342. 1850 р., травня 12. Рапорт виконуючого обов’язки чергового офіцера штабу Окремого

оренбурзького корпусу П. І. Коріна начальникові 23-ої піхотної дивізії О. О. Толмачову про

відправлення Т. Г. Шевченка у ввірену йому дивізію

№ 60
12 мая 1850 г.

Г. начальнику 23 пехотной дивизии исправ[ляющего]
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долж[ность] д[ежурного] ш[таб]-оф[ицера]

Рапорт

По приказанию г. корпусного командира, имею честь почтительнейше представить к вашему

п[ревосходитель]ству рядового Шевченку, следующего к отправлению в Оренбургский линейный

№ 5-го батальон для употребления на службу, согласно отношения г. корпусного командира к

вашему п[ревосходитель]ству от 27 апреля за № 52-м.
Подписал войсковой старшина Корин

ІЛ, ф. 1, № 406, спр. 201, арк. 36. Відпуск.

2.12.30 Рапорт про пересилку речей Шевченка. 14 травня 1850 р. (2008-12-09 18:00)

№ 343. 1850 р., травня 14. Рапорт виконуючого обов’язки чергового офіцера штабу Окремого

оренбурзького корпусу П. І. Коріна начальникові 23-ої піхотної дивізії О. О. Толмачову про

пересилку речей і книжок Т. Г. Шевченка

№ 1328
14 мая 1850 г.

Г. начальнику 23 пехотной дивизии

и[сполняющего] д[олжность] д[ежурного] ш[таб|-о[фицера]

Рапорт

В дополнение рапорта моего вашему п[ревосходитель]ству от 12 сего мая за № 60, при коем

был препровожден рядовой Шевченко для отправления его на службу в Оренбургский линейный

№ 5-го батальон, по приказанию господина корпусного командира имею честь представить у

сего разные книги и вещи, значущиеся по прилагаемой описи для выдачи по принадлежности

сказанному рядовому Шевченко, — покорнейше прошу о получении оных почтить уведомлением.

Подписал войсковой старшина Корин

ІЛ, ф. 1, оп. 406, спр. 201, арк. 37. Відпуск.

2.12.31 Опис речей Шевченка. 14 травня 1850 р. (2008-12-10 00:00)

№ 344. 1850 р., травня 14. Опис речей і книжок Т. Г. Шевченка, надісланий начальнику 23-
ої піхотної дивізії О. О. Толмачову, прикладений до рапорта виконуючого обов’язки чергового

штаб-офіцера П. І. Коріна

Копия

Опись вещам и книгам, принадлежащим рядовому Шевченко

Звание вещей и книг Число

Ящик деревянный, неокрашенный, с кистями, красками и бумагами и
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ключиком 1
Книги Ветхий завет — Библия О подражании Христу Две книги Шекспир[а]
Две книги полного собрания сочинений русских авторов Сочинения

Лермонтова «Евгений Онегин» — сочинение Пушкина Две портфели для бумаг

1 1 2 2 1 2

Подлинную подписал

исправляющий должность дежурного штаб-офицера
войсковой старшина Корин

Означенные по описи вещи получил рядовой Т. Шевченко 1. Верно: старший адъютант ІЛ, ф. 1,
№ 406, спр. 201, арк. 38. Відпуск. 1 Речення закреслено олівцем.

2.12.32 Лист Ф. М. Лазаревського до М. І. і А. О. Лазаревських. 15 травня 1850 р.
(2008-12-10 06:00)

Но случилась беда... письма к Ш[евченко], кажется, весьма много повредили мне у военного

губернатора: в представлении Азиатскому департаменту он нашел мою службу весьма молодою

и в советники представил другого; интересно теперь знать — чье перетянет: губернатора или

генерала? Что до меня, я бы благословлял судьбу, ежели бы выбор министерства пал не на меня;
когда мне сказали, что губернатор представил другого, у меня как гора с плеч свалилась; до того
времени я был и уныл и опечален под тяжким гнетом неотвязчивой думы, что мне прийдется еще
года два прослужить в том гадком Оренбурге...
Дай бог скорее в Петербург; здесь, ей-богу, ничего не хочу.

15 мая 1850 г., Оренбург

[1]Т. Г. Шевченко в епістолярії відділу рукописів. — К., 1966. — С. 18-19.

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/epis.htm

2.12.33 Наказ про заборону листування. 21 травня 1850 р. (2008-12-10 12:00)

№ 345. 1850 р., травня 21. Наказ командира Окремого оренбурзького корпусу В. О. Обручова

начальникові 23-ої піхотної дивізії О. О. Толмачову про заборону листування Т. Г. Шевченка з

будь-якими особами і встановлення за ним найсуворішого нагляду

Секретно

21-го мая 1850 года

№ 388

Г. начальнику 23 пехотной дивизии

Покорнейше прошу ваше превосходительство строжайше предписать командующему линейным

Оренбургским батальоном№ 5-го, чтобы к рядовому Шевченке отнюдь не могли прямо доходить

письма и от него другим лицам пересылались, — ибо все таковые письма должны поступать
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на предварительное мое рассмотрение, что и предписать батальонному командиру к точному

и непременному исполнению; за рядовым же Шевченкою в роте поручить, сверх батальонного и
ротного командиров, иметь надзор благонадежному унтер-офицеру и ефрейтору, которые должны
строжайше наблюдать за всеми его действиями, и если что-либо заметят предосудительного или
неповиновение, то доводили бы о том в тот же час до сведения батальонного командира, который
обязан немедленно мне донести, надписывая на конвертах: секретно и в собственные руки.

Подписал генерал от инфантерии Обручев

С подлинным верно

ІЛ, ф. 1, № 406, спр. 201, арк. 39 — 39 зв. Відпуск.

2.12.34 Рапорт про обшук і арешт Шевченка. 23 травня 1850 р. (2008-12-10 18:00)

№ 346. 1850 р., травня 23. Рапорт командира Окремого оренбурзького корпусу В. О. Обручова
військовому міністрові О. І. Чернишову про обшук і арешт Т. Г. Шевченка

Секретно

Господину военному министру командира

Отдельного оренбургского корпуса

Рапорт

По высочайшему государя императора повелению, сообщенному мне в предписании г.
управлявшего военным министерством генерал-адъютанта графа Адлерберга от 30-го мая 1847
года за № 303-м, бывший художник С.-Петербургской Академии Тарас Шевченко, за сочинение
возмутительных стихов, назначен во вверенный мне корпус рядовым, с правом выслуги, под

строжайший надзор, с запрещением писать и рисовать, и чтобы от него, ни под каким видом,
не могло выходить возмутительных и пасквильных сочинений.
По доставлении рядового сего в июне месяце того же года в Оренбург, он определен на службу

в линейный Оренбургский № 5-го батальон.
В генваре месяце 1848 года шеф корпуса жандармов г. генерал-адъютант граф Орлов относился

ко мне с вопросом о том: в каком батальоне рядовой Шевченко состоит на службе, каков он по

службе, в поведении и образе мыслей и заслуживает ли ходатайства о дозволении ему заниматься
рисованием. На это сообщено было графу Орлову, что рядовой Шевченко состоит на службе

в 5 линейном батальоне, ведет себя хорошо, службою занимается усердно, в образе мыслей

ничего предосудительного не замечено, и, по засвидетельствованию ближайшего его начальства,
он заслуживает ходатайства о дозволении ему заниматься рисованием.
По докладу о сем государю императору его величеству не благоугодно было изъявить высочайшее

соизволение на дозволение рядовому Шевченко заниматься рисованием, о чем, получив

отношение г. генерал-адъютанта графа Орлова от 12-го декабря 1849 года за № 2955, я в то

же самое время сообщил об этом к зависящему исполнению начальнику 23 пехотной дивизии.
Между тем ныне мне сделалось известным, что будто бы означенный рядовой Шевченко ходит

иногда в партикулярной гражданской одежде, занимается рисованием и составлением стихов,
почему и приказано было тотчас же обыскать рядового Шевченко и его содержать под арестом.
По произведенному осмотру у рядового Шевченки найдено один только старый поношенный,
широкий партикулярный сюртук, от разных лиц письма и преимущественно на малороссийском

языке, два альбома с стихами и песнями на том же языке, с разными в них фигурами,
нарисованными карандашом. В особенности замечательно из отобранных бумаг письмо на

малороссийском языке из С.-Петербурга от 6 марта сего года, от служащего в оренбургской

1828



пограничной комиссии и ныне находящегося в отпуску в Петербурге коллежского секретаря

Левицкого, перевод этого письма у сего прилагается, также замечательны между бумагами

письма двух братьев Лазаревских, из которых один служит чиновником особых поручений при

С.-Петербургском гражданском губернаторе, а другой занимает подобную же должность при

председателе здешней пограничной комиссии генерал-майоре Ладыженском. Из переписки видно,
что некоторые письма к Шевченке пересылались к упомянутым Лазаревским и чиновнику той же

комиссии Александрийскому.
Приемлю честь почтительнейше представить на благоусмотрение вашей светлости при описи

отобранные от рядового Шевченки бумаги с разделением писем, заслуживающих особого

внимания, и какие, по мнению моему, не заслуживают такового, присовокупляя, что я подтвердил,
кому следует, иметь самый бдительный и строжайший надзор за упомянутым рядовым и что с

виновными в неисполнении сего будет поступлено по всей строгости законов.

Генерал от инфантерии Обручев

№ 373, 23 мая 1850 года.
Оренбург.

ДМШ, А-8, спр. 75, арк. 18 — 19, 19 зв. Оригінал.
На документі напис: «Инспектор[ский] департ[амент], № 488, секр[етный] жур[нал], получ[ено] 5
июня 1850 г.».

2.12.35 Опис листів та інших паперів. 23 травня 1850 р. (2008-12-11 06:00)

№ 347. 1850 р., травня 23. Опис листів та інших паперів, відібраних у Т. Г. Шевченка під час

арешту 1 Опись письмам и другим бумагам, отобранным от рядового линейного№ 5-го батальона
Шевченко Заслуживающие внимания

От Левицкого » Федора Лазаревского От Федора

Лазаревского » » » Чернышева [1]от 6-го марта 1850
года. [2]18 марта 1848. [3]20 апреля без означения

года [4]27 апреля без года, и [5]4-е без означения числа,
месяца и года. [6]29 марта 1850 года.

Приписка неизвестной женской особы Александры 2, в письме княжны Репниной, без числа и года.
Письма, не заслуживающие особого внимания:

От Александрийского » Лазаревского от [7]16 августа 1849
года. { от [8]3 мая без означения года, два письма без чисел

и года.
» Чернышева { от [9]2 декабря 1849 года 3, без означения числа и года.
» кн[яжны] Репниной { от [10]19 марта 1841 года 4. { » [11]13 января

1848 года.
» Сологуба 5 от него же { от [12]21 октября 1847 года.
{» [13]31 декабря 1847 года. {» [14]7-го января 1848 года.

{» [15]7-го февраля 1848 года. {» [16]23 февраля »
{» от [17]7 апреля 1848 года

от него же Сологуба {» [18]15 июля »
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Два альбома с малороссийскими стихами и песнями 6, и фигурами, нарисованными карандашом.
Стихи малороссийские «Свяченая вода». Тоже переделанные с добавлением. Генерал от

инфантерии Обручев ДМШ, А-8, спр. 75, арк. 20 — 20 зв. Оригінал. 1 Документ датовано

відповідно до дати на рапорті Обручова. 2На документі олівцем рукою невідомого написано

«Псьол». 3 У документі помилкову дату «1849» рукою невідомого виправлено на «1847». 4 У

документі помилка: лист, датований «19 березня», адресований Шевченку В. Рєпніною в 1848 р. 5

У документі замість «Лизогуба» помилково написано «Сологуба». Рукою невідомого виправлено

на «Лизогуба». 6 Йдеться про альбоми рисунків, поезій і фольклорних записів 1846 — 1850 рр., що.
зберігаються в ІЛ. Вони були відібрані у Шевченка під час арешту 1847 р., певний час перебували
в III відділі і були повернені поетові на його вимогу. 1850 р. їх відібрали у Шевченка вдруге і

разом із службовими паперами та матеріалами слідства надіслані знову до III відділу.
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4. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/322536.html

5. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/323427.html

6. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/364820.html

7. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/332683.html

8. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/323427.html

9. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/309206.html
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14. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/313720.html
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18. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/325066.html

2.12.36 Повідомлення про результати обшуку. 23 травня 1850 р. (2008-12-11 12:00)

№ 348. 1850 р., травня 23. Повідомлення командира Окремого оренбурзького корпусу В. О.
Обручова міністру закордонних справ К. В. Нессельроде про наслідки обшуку у Т. Г. Шевченка

№ 385

Милостивый государь граф Карл Васильевич!

По произведенному осмотру у рядового Шевченки найдено от разных лиц письма и

преимущественно на малороссийском языке, два альбома с стихами и песнями на том же

языке, с разными в них фигурами, нарисованными карандашом. В особенности замечательно из

отобранных бумаг письмо на малороссийском языке из С.-Петербурга от 6-го марта настоящего
года от служащего в Оренбургской пограничной комиссии и ныне находящегося в отпуске в

С.-Петербурге коллежского секретаря Левицкого; перевод с этого письма у сего прилагается,
также замечательны между бумагами письма двух братьев Лазаревских, из которых один

служит чиновником особых поручений при С.-Петербургском гражданском губернаторе, а другой
занимает подобную же должность при председателе здешней пограничной комиссии генерал-
майоре Ладыженском. Из переписки видно, что некоторые письма к Шевченке пересылались

к упомянутым Лазаревским и чиновнику той же комиссии Александрийскому.
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Я вменяю себе в непременный долг почтительнейше довести о всем вышеизложенном до сведения

вашего сиятельства, присовокупляя, что все найденные письма и прочие бумаги препровождены

вместе с сим к г. военному министру.
С отличным уважением и совершенною преданностью имею честь быть вашего сиятельства

покорный слуга

В. Обручев

Графу Нессельроде

ІЛ, ф. 1, № 406, спр. 201, арк. 42 — 42 зв. Оригінал.
На документі напис: «(Писать то же, что в рапорте г. военному министру [слово нерозбірливо],
содержать под арестом)».

2.12.37 Довідка Миколі I про результати обшуку у Шевченка. 5 червня 1850 р.
(2008-12-11 18:00)

№ 349. 1850 р., червня 5. Довідка інспекторського департаменту військового міністерства царю
Миколі I з характеристикою паперів та листів, знайдених під час обшуку у Т. Г. Шевченка

5 июня 1850
№ 89

В мае 1847-го года, по высочайшему его императорского величества повелению, определен в

Оренбургский линейный№ 5-го батальон рядовым, с правом выслуги, художник С.-Петербургской
Академии художеств Тарас Шевченко за сочинение на малороссийском языке стихов, в которых
то выражал плач о мнимых бедствиях Украины, то описывал славу гетманских времен и прежнюю
вольницу казачества, присовокупляя к тому многие возмутительные мысли, то изливал клеветы

и желчь даже на особы, к которым обязан был питать чувство благоговейнешего уважения. При
определении повелено отдать его под строжайший надзор с запрещением ему писать и рисовать, и
чтобы от него, ни под каким видом, не могло выходить возмутительных и пасквильных сочинений.
Ныне командир Отдельного оренбургского корпуса, от 23 минувшего мая, доносит, что,
осведомясь, будто бы Шевченко ходит иногда в партикулярной одежде, занимается рисованием
и составлением стихов, приказал обыскать его и содержать под арестом. По произведенному

обыску у Шевченки найдено: один только старый поношенный сюртук; от разных лиц письма,
преимущественно на малороссийском языке, и два альбома с стихами и песнями.
Представляя все эти бумаги на рассмотрение, генерал Обручев доносит, что подтвердил, кому
следует, иметь строжайший надзор за упомянутым рядовым и что с виновными в неисполнении

сего поступлено будет по всей строгости законов.

Разбор представленных бумаг

Отобранные от Шевченки бумаги заключаются в следующем:
Два альбома: в них некоторые листы вырваны, на остальных изображены карандашом, большей
частью недоконченные, фигуры животных и людей и написаны стихи и песни на малороссийском

языке. Содержание их не заслуживает особенного внимания.
22-ва письма и записки: девять без означения времени когда писаны; одно письмо 1841-
го, три 1847-го, семь 1848-го и два 1850-го годов. Они получены, как видно из подписи

и объясняет генерал Обручев: от княжны Варвары Репниной из Яготина; Андрея Лизогуба

из Одессы; чиновников: Оренбургской пограничной комиссии Левицкого и Александрийского;
от двух братьев Ф. и М. Лазаревских, из коих один служит чиновником при председателе
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Оренбургской пограничной комиссии, другой для особых поручений при С.-Петербургском
гражданском губернаторе; и от художника С.-Петербургской Академии Чернышева.
В трех письмах княжны Варвары Репниной заключаются молитвы и выражение желания, чтобы
всемогущий господь помог ему, Шевченке, нести тяжелый крест.
Примечание: Письма Репниной, как из писем Ф. Лазаревского оказывается, были пересылаемы

в Оренбург через этого чиновника.
На одном из трех писем (без года и числа) рукою Александры Псёл приписано: «дай нам боже

увидеться в свете его. Бог знает, как бы я желала, чтобы Вас, по крайней мере, не исторгали из

Эдема, но чтобы ни случилось да прибудет он всегда с вами и не допустит вас охладеть, умереть
для высокого и прекрасного. Нет, не может быть, чтобы в душе вашей, служившей алтарем, на
котором совершался дар чистой поэзии, где раздавались такие торжественные гимны, не может
быть, чтоб в ней воцарилась когда-нибудь мерзость запустения. Не бойтесь, за вас так много

молится сестер ваших и по Христу и по кресту и проч.»
Андрей Лизогуб, из Одессы, в семи письмах, в 1847-м и 1848-м годах, извещает о получении писем
Шевченки и о своих семейных делах. В письмах, от 7 февраля 1848 года, говорит, что посылает

бумагу разных сортов, 12 карандашей и ящичек (с красками), альбома чистого не посылает

потому, что нужно платить пошлину; от 23-го февраля того же года, спрашивает: получил ли

посланную бумагу и рисовальный прибор с карандашами?
Сергей Левицкий (чиновник Оренбургской пограничной комиссии, находящийся в С.-Петербурге в
отпуске) в письме из С.-Петербурга от 6-го марта 1850-го года говорит между прочим: «Бодянский
на прощанье дал записочку к Редькину, который служит при Перовском, вместо Даля. Он принял
меня ласково, расспрашивал, как вы живете, но кажется, что он боится чего-то или может быть

проникнут тем скверным духом петербургским. Виделся на сих днях с Бутаковым *. Он говорил
мне, что дело начато, двинул за вас всех дам, чтобы говорили кому что следует, но не знает, будет
ли успех. Много есть тут наших, но, кажется, они такие люди, что променял бы «а немца, не только
на христианина. Впрочем, есть и между ними — пока знаю одного — это Николай Алексеевич

Головко — магистр математических наук из Харькова: он очень хороший человек, и как только

мы сойдемся с ним, первое слово об вас. Он сотрудник некоторых журналистов и очень умный

молодой человек, жаль только, если он своею справедливостью наделает того, что и его сошлют
куда-нибудь, потому что он и теперь под надзором полиции. Он часто бывает у Остроградского,
и я когда-нибудь пойду с ним туда же. Много здесь есть таких, которые вспоминают вас. Головко
говорит: что хотя вас не стало, но на ваше место есть до 1000 человек, готовых стоять за все
то, что вы говорили и что говорят люди, для которых правда так важна, что хотя бы ее нужно

было говорить и при самом Карле Ивановиче, то не испугались бы».
Александрийский (чиновник Оренбургской пограничной комиссии) пишет из крепости Орской (от
16 августа, года не означено): «Новостей много, очень много, но как они отнюдь не орские, а
политические, и в добавок европейские, а не российские только, то излагать их подробно я не

берусь, скажу, однако же, главную тему их: хочется лучшего... Это старая песня, современная
и человеку и человечеству, только поется на новый лад, с аккомпанементом 24-х фунтового

калибру».
Ф. Лазаревский (чиновник Оренбургской пограничной комиссии) в двух письмах извиняется, что
не посылает сочинения Лермонтова и удивляется отчаянию Шевченко и что он хочет проситься в

экспедицию и желает, чтоб судьба послала ему лучшее общество и лучшего начальника. Советует
познакомиться с лекарем Белевым, а письма пересылать к нему, через чиновника Оренбургской
пограничной комиссии Субианкулова. Уведомляет с неудовольствием, что брат уехал на службу

в С.-Петербург. В третьем письме посылает адрес брата и говорит, что Шевченко насмешил его

своим письмом.
В письме без подписи из С.-Петербурга, от 12 февраля 1848 года, сказано: у Дубельта и Даля

Чернышев еще не был. Посылаю тебе Лермонтова. Послал бы сигар, но прямо из Петербурга

боюсь, петербургский штемпель в глаза бросится, отберут все и запретят писать и тебе и к тебе.
Письмо получил из Оренбурга.
Примечание: По некоторым выражениям в этом письме надо полагать, что оно писано

В. Лазаревским — чиновником С.-Петербургского гражданского губернатора, братом Ф.
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Лазаревского, служащего в Оренбургской пограничной комиссии.
Алексей Чернышев (художник С.-Петербургской Академии) уведомляет Шевченка, в декабре 1847
года, о получении его писем и говорит: «Будьте осторожны, не рисуйте, не нарушайте волю

государя; в Орской крепости есть какой-то арестант из сенатских чиновников, который имеет

страсть писать доносы».
В минувшем марте месяце благодарит его за присланное письмо и советует хлопотать об

отправлении в Раим, куда назначают К. И. Герна ** комендантом, и что не худо иметь под

рукою такого человека.
Справка. Из отзыва генерала от инфантерии Обручева видно, что в январе 1848 года генерал-
адъютант граф Орлов спрашивал его: каков по службе, поведению и образу мыслей рядовой

Шевченко, и заслуживает ли он ходатайства заниматься рисованием. Но это ответствозано,
что Шевченко ведет себя хорошо, службою занимается усердно, в образе мыслей его ничего

предосудительного не замечено и что, по удостоверению ближайшего начальства, он заслуживает
ходатайства. [Его] императорское величество, по всеподданнейшему о сем докладу, не соизволили
на дозволение рядовому Шевченко заниматься рисованием.
5-й Оренбургский линейный батальон, в коем служит рядовойШевченко, состоит в первой бригаде
23-й пехотной дивизии. Командиром той бригады генерал-майор Федяев. Батальон расположен

в крепости Орской. Батальоном командует майор Мешков. Комендант крепости полковник

Недоброво.
Соображение. Предполагалось бы:
Доставленные генералом Обручевым бумаги, отобранные от рядового Шевченки, передать, по
принадлежности, в III-е отделение собственной вашего императорского величества канцелярии,
для надлежащего по ним розыскания.
Генералу от инфантерии Обручеву предписать: рядовогоШевченка, не исполнившего воспрещения
писать и рисовать, перевесть, под строжайший надзор, из 5-го Оренбургского линейного в другой
отдаленный батальон и донести: кто окажется виновным в допущении Шевченка вести переписку

и заниматься рисованием.
Испрашивается разрешение. Какое угодно будет дать повеление по сему предмету?
О бумагах, отобранных от рядового Шевченки, которому воспрещено было писать и рисовать.

Капитан-лейтенант, бывший в Оренбургском крае и ныне находящийся в С.-Петербурге.
* Карл Иванович Герн — капитан генерального штаба, дивизионный квартирмейстер 23-й
пехотной дивизии.
ДМШ, А-8, спр. 75, арк. 25 — 30, 30 зв. Копія.
На документі напис: «Справка».

2.12.38 Лист про затримку особистих речей Шевченка. 7 червня 1850 р.
(2008-12-12 06:00)

№ 350. 1850 р., червня 7. Лист виконуючого обов’язки чергового штаб-офіцера Окремого

оренбурзького корпусу П. І. Коріна командирові 5-го лінійного батальйону Д. В. Мешкову

про затримку особистих речей Т. Г. Шевченка

№ 73
7 июня 1850 г.

Господину командующему Оренбургским линейным № 5 батальоном

Пред отправлением к командуемому вами батальону рядового Тараса Шевченко оказались у него

из числа партикулярного платья два пальто и несколько брюк, каковые вещи господин корпусной

1833



командир изволил приказать впредь до некоторого времени не утрачивать.
Таковую волю его высокопревосходительства имею честь сообщить к надлежащему исполнению

вашему высокоблагородию.

Подписал исправляющий должность

дежурного штаб-офицера войсковой старшина Корин

ІЛ, ф. 1, № 406, спр. 201, арк. 49. Відпуск.

2.12.39 Розпорядження про арешт Шевченка. 7 червня 1850 р. (2008-12-12 12:00)

№ 351. 1850 р., червня 7. Розпорядження військового міністра О. І. Чернишова інспекторському
департаменту військового міністерства, зроблене на основі наказу імператора Миколи I про

негайний арешт Т. Г. Шевченка до закінчення слідства та покарання винних, що допустили

послаблення нагляду за ним

Государь император, соизволяя на исполнение по соображению инспекторского департамента,
высочайше при том повелеть изволил:
1. Рядового Шевченко подвергнуть немедленно строжайшему аресту, до окончания дела, и

при производстве оного иметь в виду, что командир Оренбургского линейного № 5 батальона

и все ближайшее начальство подлежать должны законному взысканию за допущение столь

предосудительных послаблений относительно сего преступника, коего предшествовавшая вина

была им известна, и
2. Капитан-лейтенанта Бутакова не отправлять в Швецию, для наблюдения за заказом парохода,
как сие предположено было, до окончания розыскания, которое по сему предмету произведено

будет.

7 июня 1850 года

Военный министр князь Чернышов

ДМШ, А-8, спр. 75, арк. 24 — 24 зв. Оригінал.

2.12.40 Лист Орлову про результати обшуку. 8 червня 1850 р. (2008-12-12 18:00)

№ 352. 1850 р., червня 8. Лист військового міністра О. І. Чернишова до начальника III відділу
О. Ф. Орлова про наслідки обшуку і арешт Т. Г. Шевченка

Весьма секретно

8 июня 1850
№ 522

По высочайшему повелению, с препровождением бумаг,
отобранных от рядового Шевченка, и о надлежащем
по ним розыскании

Милостивый государь граф Алексей Федорович

Бывший художник С.-Петербургской Академии художеств Тарас Шевченко, по высочайшему
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государя императора повелению, сообщенному мне вашим сиятельством 30-го мая 1847-го года за
№ 876, определен в Оренбургский линейный № 5-го батальон, под строжайший надзор, рядовым,
с правом выслуги и с запрещением писать и рисовать, чтобы от него, ни под каким видом, не
могло выходить возмутительных и пасквильных сочинений.
Ныне командир Отдельного оренбургского корпуса генерал от инфантерии Обручев доносит

(23 мая № 373), что по дошедшему до него сведению, будто бы рядовой Шевченко ходит

иногда в партикулярной одежде, занимается рисованием и пишет стихи, приказано было тотчас

обыскать его и содержать под арестом. По произведенному обыску у Шевченки найдены:
старый поношенный сюртук, от разных лиц письма, преимущественно на малороссийском

языке, и два альбома. Из писем в особенности замечательно малороссийское письмо из

С.-Петербурга, 6-го марта сего года, от служащего в Оренбургской пограничной комиссии,
находящегося здесь в отпуску, коллежского секретаря Левицкого. Замечательны также письма двух

братьев Лазаревских, из коих один служит чиновником особых поручений при С.-Петербургском
гражданском губернаторе, другой занимает подобную должность при председателе Оренбургской

пограничной комиссии. Переписка эта обнаруживает, что некоторые письма к Шевченке были

пересылаемы чрез Лазаревских и чрез чиновника помянутой комиссии Александрийского.
Государь император по всеподданнейшему докладу донесения генерала Обручева и содержания

представленных им бумаг, отобранных от Шевченки, высочайше повелеть соизволил:
1. Бумаги передать, по принадлежности, в III отделение собственной его величества канцелярии
для надлежащего по ним розыскания.
2. Рядового Шевченка подвергнуть немедленно строжайшему аресту и содержать под оным до

исследования о виновных, допустивших его вести переписку и заниматься рисованием. При

исследовании иметь в виду, что командир 5-го Оренбургского линейного батальона и все

ближайшие начальники подлежать должны законному взысканию за допущение предосудительных

послаблений относительно этого преступника, коего предшествовавшая вина была им известна.
3. По окончании следственного дела перевесть Шевченка под строжайший надзор из 5-го
Оренбургского линейного в другой отдаленный батальон.
В исполнение сей высочайшей воли имею честь препроводить к вашему сиятельству, при описи,
бумаги, от Шевченки отобранные.
Относительно содержания этого рядового под строжайшим арестом до окончания исследования

и о переводе его в другой отдаленный Оренбургский линейный батальон сообщено генералу от

инфантерии Обручеву.
Примите, милостивый государь, уверение в моем совершенном почтении и преданности.

Князь А. Чернышов

Его сият[ельст]ву графу А. Ф. Орлову

ДМШ, А-13, спр. 241, арк. 6 — 8, 8 зв. Оригінал.
На документі написи: «№ 2097»; «Получено 9 июня 1850 года».

2.12.41 Рапорт про наказ тримати Шевченка під найсуворішим арештом. 8 червня
1850 р. (2008-12-13 00:00)

№ 353. 1850 р., червня 8. Рапорт чергового генерала головного штабу П. М. Ігнатьєва

командиру Окремого оренбурзького корпусу В. О. Обручову про наказ Миколи I тримати Т.
Г. Шевченка під найсуворішим арештом

Секретно

3-го июня 1850
№ 526
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С объявлением высочайшего повеления о рядовом Шевченке

Командиру Отдельного оренбургского корпуса, господину генералу
от инфантерии Обручеву. Дежурного генерала главного штаба
его императорского величества

Рапорт

Государь император, по всеподданнейшему докладу отношения вашего высокопревосходительства
от 23-го минувшего мая№ 373-й и содержания препровожденных при оном бумаг, отобранных от
рядового Оренбургского линейного № 5-го батальона Тараса Шевченко, — высочайше повелеть

соизволил:
Рядового Шевченка, не исполнившего воспрещения писать и рисовать, подвергнуть немедленно
строжайшему аресту и содержать под оным до исследования о виновных, допустивших его

вести переписку и заниматься рисованием. При исследовании иметь в виду, что командир 5-го
Оренбургского линейного батальойа и все ближайшие начальники подлежать должны законному

взысканию за допущение предосудительных послаблений относительно этого преступника, коего
предшествовавшая вина была им известна.
Высочайшую волю сию, по поручению господина военного министра, имею честь довести

до сведения вашего высокопревосходитель ства к исполнению, покорнейше прося уведомить

своевременно князя Александра Ивановича 1 о последствиях сего исследования, для

всеподданнейшего его величеству доклада и для дальнейшего, относительно сего рядового,
распоряжения. Генерал-адъютант Игнатьев Управляющий канцеляриею, старший адъютант-
полковник [підпис] ІЛ, ф. 1, № 406, спр. 201, арк. 50 — 51. Оригінал. На документі написи:
«Нужное»; «По вход[ящему] секр[етному] жур[налу] № 79 пол[учено] 23 июня 1850» та резолюція:
«К исполнению, а следствие приказано произвести подполковнику Чигирю, 23 июня». 1 Йдеться

про військового міністра О. І. Чернишова.

2.12.42 Лист про переведення Шевченка. 8 червня 1850 р. (2008-12-13 06:00)

№ 354. 1850 р., червня 8. Лист чергового генерала головного штабу П. М. Ігнатьєва керуючому
III відділом Л. В. Дубельту про переведення Т. Г. Шевченка до іншого батальйону після

закінчення слідства

Весьма секретно

8 июня 1850
№ 525
По делу относительно рядового Шевченко

Милостивый государь Леонтий Васильевич.

В дополнение к отношению господина военного министра от 8 числа сего июня № 522-й
относительно высочайшего повеления, последовавшего по делу о рядовом 5-го Оренбургского

линейного батальона Шевченко, долгом поставляю уведомить ваше превосходительство, что

при объявлении сей высочайшей воли генералу от инфантерии Обручеву не упомянуто вовсе о

переводе сего рядового, по окончании дела, в другой из отдаленных Оренбургских батальонов, а
поставлено командиру Отдельного оренбургского корпуса в обязанность донести его светлости

о последствиях исследования, которое по сему предмету произведено будет, для дальнейшего

относительно сего рядового распоряжения.
Повеление о перемещении сего рядового надлежит иметь в виду, не включая в дело, до

приведения к окончанию исследования, долженствующего определить степень виновности
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рядового Шевченки и прикосновенных лиц.

Примите уверения в истинном уважении моем и совершенной

к вашему превосходительству преданности Павел Игнатьев’

Его пре[восходительст]ву Л. В. Дубельту

ДМШ, А-13, спр. 241, арк. 14 — 15. Оригінал.
На документі написи: «Нужное»; «№ 2109, 10 июня 1850 года» та резолюція: «Иметь в виду

неукоснительно».

2.12.43 Лист Орлова про розголошення таємниці. 8 червня 1850 р. (2008-12-13 12:00)

№ 355. 1850 р., червня 8. Лист начальника III відділу О. Ф. Орлова Миколі I про недоречне

розголошення командиром Окремого оренбурзького корпусу В. О. Обручовим таємниці про

справу Т. Г. Шевченка

Ваше величество изволили мне вчерась говорить о деле Шевченки в Оренбурге, которое я получу
от военного министра, но я его еще не получил; как сегодня, к крайнему моему удивлению,
получил я с приложенными при сем бумаги [1]записку от товарища министра иностранных дел.
Почему ген[ерал] Обручев писал о сем деле к канцлеру, по какому поводу истинно я понять не

могу. Мне весьма неприятно, потому что при таком неуместном разглашении я за тайну отвечать

не могу и за успех непременно нужных розысканий.
Позвольте мне, разумеется, весьма учтиво, спросить Оренбургского военного губернатора, что
его побудило писать к г. Нессельроде.
Я, как рассмотрю бумаги от военного министра, составлю о сем деле доклад вашему величеству

и, к сожалению, напишу, что вероятно придется несколько лиц подвергнуть допросу, а может

статься и аресту [...]

Орлов

8-го июня

ДМШ, А-13, спр. 241, арк. 2 — 2 зв. Оригінал.
На документі напис рукою царя: «Совершенно правда, неимоверно глупо-то, и спросить его надо».

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/371425.html

2.12.44 Довідка про перегляд паперів. 9 червня 1850 р. (2008-12-13 18:00)

№ 356. 1850 р., червня 9. Довідка III відділу про перегляд паперів, відібраних при арешті у Т.
Г. Шевченка в Оренбурзі, та міркування про потребу взяти пояснення від М. О. Головка, братів
В. М. та Ф. М. Лазаревських, С. П. Левицького, О. П. Чернишова

Из отобранных у Шевченки писем видно, что ведущие с ним переписку княжна Репнина, Левицкий,
Лизогуб, Лазаревские и Чернышев принимают в Шевченке близкое участие и заботятся через

посредство своих знакомых об улучшении его участи.
Особенного внимания заслуживают [1]в письме находящегося здесь в отпуску чиновника

Оренбургской комиссии Левицкого выражения: «Много есть тут наших... пока знаю одного,
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это Головко, магистр Харьковского университета; он сотрудник некоторых журналистов и очень

умный человек, жаль только, если он своею правдивостию наделает того, что и его сошлют куда-
нибудь... Головко говорит, что хотя вас (т. е. Шевченки) не стало, но на ваше место есть до

1000 чел[овек], готовых стоять за все то, что вы говорили и что говорят люди, для которых

правда так важна, что хотя бы ее нужно было говорить и при самом Карле Ивановиче *, то не

испугались бы».
Лазаревский, чиновник особых поручений при С.-Петербургском гражданском губернаторе,
пишет, что Чернышев еще не был у г. генерал-лейтенанта Дубельта и дам, которые желают

просить о Шевченке, и обещает уведомить, что они скажут на счет его. Потом Лазаревский

спрашивает: не нуждается ли он в чем-нибудь и объясняет, что выслал бы ему сигары, но боится,
чтобы петербургский штемпель не обратил на себя внимания и чтобы не запретили писать к нему.
Лазаревский Федор, служащий в Оренбургской пограничной комиссии, упоминает о некоем

Белеве, как о искреннем друге Шевченки. В другом письме он говорит: да пошлет Вам судьба

лучшее общество, лучшего начальника.
Чернышев, художник в С.-П—бурге, советует ему лучше хлопотать быть отправленным на Раим

(Орская крепость), куда назначается комендантом Карл Иванович Герн, он говорит: иметь под

рукою такого человека, как Карл Иванович, право, не худо.
Соображение: Полезно было бы пригласить в 3-е отделение Головку, Лазаревского, Левицкого и
Чернышева и потребовать объяснения их писем, и если из этого объяснения будет оказываться

что-нибудь подозрительное, то арестовать их и отобрать бумаги.

9 июня 1850 г.

Карлом Ивановичем они называют какого-то Герна, который, как видно из одного письма,
назначен будто бы комендантом в Орскую крепость [насправді під ім’ям Карла Івановича мали

на увазі Миколу І].

ДМШ, А-13, спр. 241, арк. 12 — 13, 13 зв. Оригінал.
На документі резолюція О. Ф. Орлова: «Доклад. Головку и Левицкого арестовать с бумагами».

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/363398.html

2.12.45 Лист Орлова з проханням дати пояснення з приводу розголошення. 10 червня
1850 р. (2008-12-14 06:00)

№ 357. 1850 р., червня 10. Лист начальника III відділу О. Ф. Орлова командиру Окремого

оренбурзького корпусу В. О. Обручову з проханням дати пояснення з приводу розголошення

таємниці про справу Т. Г. Шевченка

Конфиденциально

10 июня 1850 г.
№ 1230

Милостивый государь Владимир Афанасьевич!

Ваше высокопревосходительство от 28-го мая № 385 [1]изволили сообщить г. государственному

канцлеру о распоряжениях, сделанных правительством на счет назначенного по высочайшему

повелению во вверенный вам корпус рядового Шевченки, и о бумагах, найденных ныне при обыске
у него.
Имея в виду, что переписка о рядовомШевченке ведена была мною секретным образом только с г.
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военным министром и вашим высокопревосходительством, я приемлю честь покорнейше просить

вас, милостивый государь, не изволите ли вы почтить меня уведомлением, по какому поводу вы
сочли нужным сообщать содержание сей переписки г. действительному тайному советнику графу
Нессельроде и не изволили ли ваше высокопревосходительство иметь к тому особые причины.
Примите, милостивый государь, уверение в истинном уважении и совершенной преданности.

Граф Орлов

Его высокопр[евосходителст]ву Обручеву

ІЛ, ф. 1, № 406, спр. 201, арк. 52 — 52 зв. Оригінал.
На документі напис: «По вход[ящему] секр[етному] жур[налу] № 80 пол[учено] 23 июня 1850».

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/371425.html

2.12.46 Лист Орлову з проханням відрядити Бутакова в Швецію. 10 червня 1850 р.
(2008-12-14 12:00)

№ 358. 1850 р., червня 10. Лист військового міністра О. І. Чернишова начальнику III відділу О.
Ф. Орлову з проханням дозволити відрядити О. І. Бутакова в Швецію

10 июня 1850
№ 124

О командировании в Швецию

капитан-лейтенанта Бутакова

Секретно

Милостивый государь граф Алексей Федорович.
Имея в виду, что отправление капитан-лейтенанта Бутакова в Швецию было бы весьма полезно

для высочайше разрешенного заказа парохода, обращаюсь к вашему сиятельству с покорнейшею
просьбою почтить меня уведомлением, можно ли в скором времени ожидать разъяснения

обстоятельств, по коим отложен отъезд сего штаб-офицера по назначению.
Обязываюсь присовокупить, что заказ парохода не потребует продолжительного пребывания г.
Бутакова в Швеции, ибо по заключении контракта он может возвратиться сюда с тем, чтобы
вновь отправиться в Швецию по изготовлении парохода для приема оного.
Имею честь возобновить вашему сиятельству уверение в моем совершенном почтении и

преданности.

Князь А. Чернышов

Его сият[ельст]ву графу А. Ф. Орлову

ДМШ, А-13, спр. 241, арк. 18 — 18 зв. Оригінал.
На документі напис: «Замешан в деле Шевченки».
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2.12.47 Рапорт при пересилці солдат. 10 червня 1850 р. (2008-12-14 18:00)

№ 359. 1850 р., червня 10. Рапорт командуючого ротою підпоручика О. С. Растопчина

командуючому 5-м Оренбурзьким лінійним батальйоном Д. В. Мешкову при пересилці списка

солдат 4-ої роти, що відбувають покарання за політичні злочини

Командующему Оренбургским линейным № 5 батальоном

господину майору Мешкову подпоручика Растопчина

Рапорт

На обороте сего имею честь к вашему высокоблагородию представить список нижним чинам,
поступившим в командуемую мною роту за политические преступления.

Подпоручик Растопчин

№ 325
10 июня 1850 года

Крепость Орская

Список

нижним чинам, поступившим в 4 роту Оренбургского линейного № 5 батальона за разные

преступления

№ Имена и прозвания

1. 2. 3. 4. Рядовые № 4 батальона Александр Бенер Юрий Лисович Адам

Нивольский Кайтан Витковский

1. 2. 3. 4. 5. № 5 батальона Владислав Докальский Владислав Кубацкий

Станислав Цешейко Матвей Рыбаченко Тарас Шевченко под арестом

Командующий ротою подпоручик Растопчин

ІЛ, ф. 1, № 489, арк. 1 — 2, 2 зв. Оригінал.

2.12.48 Довідка Миколі I з проханням дати дозвіл на арешт Головка. 13 червня 1850
р. (2008-12-15 06:00)

№ 360. 1850 р., червня 13. Довідка III відділу Миколі I з проханням дати дозвіл на арешт М. О.
Головка та С. П. Левицького

О коллежском секретаре Левицком и магистре Головко

Из писем, отобранных у рядового Оренбургского линейного № 5 батальона Шевченко,
обращает на себя особое внимание письмо служащего в Оренбургской пограничной комиссии

и находящегося ныне в отпуску, в С.-Петербурге, коллежского секретаря Левицкого, который,
между прочим, [1]пишет к Шевченке: «Много есть тут наших, но пока знаю одного — это

Николай Головко, магистр Харьковского университета, он очень хороший человек, и как только

мы сойдемся с ним, то первое слово об вас; он сотрудник некоторых журналистов и очень умный

1840



молодой человек, жаль только, если он своею справедливостию наделает того, что и его сошлют
куда-нибудь. Много здесь есть таких, которые вспоминают вас, а Головко говорит, что хотя вас

не стало, но на ваше место есть до тысячи человек, готовых стоять за все то, что вы говорили и

что говорят люди, для которых правда важна».
Письмо [2]это, выражая столь живое сочувствие к Шевченке, изобличенному в преступных против
правительства намерениях, и вообще к людям, разделяющим его мнение, дает повод к сильному

подозрению в неблагонамеренном образе мыслей как коллежского секретаря Левицкого, так

и магистра Головко; и потому, считая необходимым подвергнуть их аресту, с отобранием,
для рассмотрения, имеющихся при них бумаг, осмеливаюсь испрашивать на то высочайшего

соизволения вашего императорского величества.

Подписал: генерал-адъютант граф Орлов

Скрепил: генерал-лейтенант Дубельт
Верно: генерал-лейтенант Дубельт

13 июня 1850 г.

ДМШ, А-13, спр. 241, арк. 16 — 17. Засвідчена копія.
На документі напис: «На подлинном собственною его величества рукою написано карандашом:
«Исполнить».

Верно: Ген[ерал]-лейт[енант] Дубельт, «№ 64».

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/363398.html

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/363398.html

2.12.49 Лист про обставини самогубства Головка. 16 червня 1850 р. (2008-12-15 12:00)

№ 361. 1850 р., червня 16. Довідка III відділу Миколі I про обставини самогубства М. О.
Головка та арешт С. П. Левицького

По делу о найденной у известного Шевченки [1]переписки высочайше повелено было арестовать

магистра Харьковского университета Головко и чиновника Оренбургской пограничной комиссии

коллежского секретаря Левицкого.
Арестование Головки поручено было корпуса жандармов полковнику Левенталю, а Левицкого

должен был арестовать полковник Станкевич.
Левенталь, прибыв сего дня на квартиру Головки, объявил ему арест. Головко, по-видимому,
спокойно выслушав сие, просил позволения одеться и вышел в спальню. Левенталь, осмотрев
спальню и видя, что там нет никаких бумаг, приступил к собиранию оных в первой комнате,
а квартальный надзиратель Столяров остался при Головке. Услышав потом крик Столярова,
Левенталь вошел к ним и увидел в руках Головки два пистолета, из которых один был направлен
на Столярова; когда же сей последний отодвинулся, то Головко выстрелил в Левенталя, но не

попал в него. Левенталь выбежал в другую комнату, чтобы позвать бывшего с ними городового

унтер-офицера, как вдруг Головко захлопнул за ним дверь и застрелился.
Левицкий же доставлен в 3-е отделение, и все бумаги как его, так и Головки теперь

рассматриваются, а о поступке Головки местная полиция произведет следствие.

16 июня 1850 г.

ДМШ, А-13, спр. 241, арк. 31 — 32, 32 зв.
На документі написи: «Сию минуту я получил от г. Дубельта о нижеписанном происшествии,
должен быть большая каналья, увидим, что его бумаги скажут. Гр. Орлов. 16-го июня». Трохи
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нижче його ж рукою: «Я сбираюсь в Ропшу, но дождусь, не угодно ли вам что приказать». Під

ним напис рукою царя: «П[олковник] Левенталь и Столяров глупо распорядились, ибо не должно
было его допускать схватить оружие. Вероятно, буду ночевать не в Ропше, а в Колпине». Нижче
ця ж помітка царя переписана чорнилом рукою Дубельта: «Собственною его величества рукою

написано карандашом: «Полковник Левенталь и Столяров глупо распорядились, ибо не должно

было его допускать схватить оружие.
Вероятно, буду ночевать не в Ропше, а в Колпине.
16 июня 1850. Г[енерал]-л[ейтенант] Дубельт».

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/363398.html

2.12.50 Відповіді Левицького на допиті. 17 червня 1850 р. (2008-12-15 18:00)

* *

Об аресте Шевченки я узнал от недавно прибывшего из Оренбурга и определенного ныне

чиновником особых поручений при здешнем гражданском губернаторе титулярного советника

Лазаревского, который на вопрос мой, что нового в Оренбурге, сказал, что Шевченко арестован.

Вопросы, предложенные коллежскому секретарю Левицкому и его ответы 17 июня 1850 г., зб.
«Шевченко та його доба», 1925, № 1, стор. 174.

2.12.51 Ф. М. Лазаревський до батька. 21 червня 1850 р. (2008-12-16 00:00)

На третий день за мною присылает сослуживец мой и просит сейчас же к нему приехать; я не

поехал сейчас, а поехал часа через 4; знакомый встретил меня с расстроенными чувствами и

видом. — Что такое? — «Я был сегодня у военного губернатора]; между бумагами Ш[евченко]
нашлись мои письма к нему, он на меня много кричал; спрашивал, знаком ли я с Лазаревским,
как познакомился и обещал всем нам найти место». Я задумался; за мной вины — я чувствовал

— ровно никакой не было; ни закон, ни правосудие царя не могло обвинить меня, но меня из-за
пустяков могли сделать прикосновенным к делу, а это огорчило бы Вас. Я пошел к генералу и, как
доброму отцу, объяснил ему все со всею искренностью и чистосердечием. Генерал мне сказал, что
не следовало бы мне сближаться с человеком, который имел глупость подвергнуться немилости

правительства, но это неосторожность, а не вина... 1 21 июня 1850 г., стоянка на ур[очище] Куагач
1 Нижній край листа відірвано, кінця нема. [1]Т. Г. Шевченко в епістолярії відділу рукописів. —
К., 1966. — С. 19.

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/epis.htm

2.12.52 З доповіді Орлова Миколі I. 23 червня 1850 р. (2008-12-16 06:00)

№ 362. 1850 р., червня 23. З доповіді начальника III відділу О. Ф. Орлова Миколі I про наслідки
розслідування справи щодо знайдених у Т. Г. Шевченка паперів

По делу о Головке, Левицком и Шевченке

Военный министр, по высочайшему вашего императорского величества повелению, передал

мне письма и бумаги, найденные у бывшего художника Шевченки, который в 1847 году,
за прикосновенность к Украйно-Славянскому обществу, определен рядовым в Оренбургский

линейный № 5-го батальон, с воспрещением писать и рисовать.
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Как между упомянутыми бумагами оказалось письмо находящегося в С.-Петербурге в

отпуску, служащего в Оренбургской пограничной комиссии, коллежского секретаря Левицкого,
навлекающее сомнение, не продолжается ли между малороссиянами тайное общество, и в

котором Левицкий употребил преступно-сомнительне выражения насчет магистра Харьковского
университета Головки — то, по высочайшему разрешению, мною сделано было распоряжение об

арестовании Головки и Левицкого.
В исполнение этого 16 июня полковник Станкевич, с полицейским чиновником, арестовал

Левицкого; а полковник Левенталь, с надзирателем Столяровым, отправились в квартиру

Головки; но здесь случилось событие, придавшее настоящему делу еще большую важность:
Головко, при объявлении ему ареста, принял оный спокойно и, по-видимому, с большим

повиновением, и просил дозволения выйти в другую небольшую комнату — одеться. За ним

последовали в ту комнату и полковник Левенталь и квартальный офицер Столяров. Левенталь,
увидя, что в той комнате нет никаких бумаг, возвратился в первую для собирания бумаг, в оной
находившихся; но в то же время, услышав крик Столярова: «Что вы, что вы?» — внезапно

возвратился к ним; а Головко, держа в руке пистолеты и намереваясь выстрелить в Столярова,
обратился к Левенталю, прицелился, выстрелил в него, не попал — и сам застрелился.
3-е отделение собственной вашего императорского величества канцелярии употребляло все

возможные и самые деятельнейшие меры к объяснению столь необыкновенного события. Все
бумаги Левицкого и Головки рассмотрены были с величайшим вниманием, собраны самые

подробные сведения о Головке, о Левицком, о сестре последнего, о знакомствах и образе жизни

их; приглашена и допрашиваема была сестра Левицкого *. Наконец, студент С. Петербургского
университета Данилевский, который прежде был призываем к допросам по делу Буташевича-
Петрашевсого и который, желая доказать, что он не только не питает вредных мыслей, но готов
вспомоществовать правительству в розысканиях, сам явился в 3-е отделение, объявил все ему

известное, и показания его весьма много пояснили характер Головки. При всех этих допросах не
было ничего упущено, что могло бы служить к открытию истины.
Хотя смерть Головки положила преграду к совершенному раскрытию причин, по которым он

решился на самоубийство, но вышеизъясненными розысканиями собрано уже достаточно сведений
для того, чтобы судить положительно о всех обстоятельствах этого дела.
Сведения сии приводят к следующим соображениям: рядовой Шевченко виновен в том, что,
несмотря на высочайшее воспрещение, дозволял себе писать и рисовать, и ходил иногда в

партикулярном платье **. Стихи и рисунки, помещенные в отобранных у него двух альбомах,
не заключают в себе ничего преступного, кроме того только, что на некоторых рисунках

изображены неблагопристойные сцены. Равным образом письма от разных лиц, исключая письма
коллежского секретаря Левицкого, содержат в себе одно изъявление дружеских чувств и желание
ходатайствовать об облегчении его участи. Вообще бумаги эти не обнаруживают, чтобыШевченко

продолжал прежний образ мыслей или бы писал и рисовал на кого-либо пасквили.
Впрочем, дальнейшего раскрытия действий Шевченки должно ожидать от исследования,
производимого на месте, по распоряжению военного начальства.
Коллежский секретарь Левицкий виновен в том, что доставил письмо от Шевченки к княжне

Репниной и потом в своем письме к Шевченке принял на себя роль передатчика новостей;
сообщал ему суждения свои о разных лицах, с которыми виделся в Москве и С.-Петербурге;
одних хвалил, других осуждал и описывая знакомство свое с Головко, передал Шевченке

преступные слова, сказанные Головкою: «Хотя вас не стало, но на ваше место есть 1000
человек, готовых стоять за все то, что вы говорили и что говорят люди, для которых правда

важна». В этом же письме Левицкого сказано: «Много есть в Петербурге наших», — и

это возрождало сомнение, не существует ли прежнее Украйно-Славянское общество; но из

объяснений Левицкого видно, что малороссияне называют нашими всех своих единоземцев,
разумея под этим не преступные какие-либо связи, но только готовность их помогать друг другу
в нуждах. Левицкий, принося искреннейшее сознание в неуместности извещений, помещенных
им в письме к Шевченке, и испрашивая помилования, объяснил, что все это было сделано

им только от нерассудительности, без всякой дурной цели; что с Головкой, заметив в нем

резкие суждения, он тотчас прекратил знакомство и что в сношениях его с Шевченкою и
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другими лицами не было решительно ничего преступного. Не доверяя самому Левицкому,
я приглашал в 3-е отделение более чиновных и более знакомых ему лиц: действительного

статского советника Свидерского, коллежского советника Шпигоцкого, коллежского асессора

Герна, коллежского секретаря Крыловского и канцелярского чиновника Белошицкого ***, которые
все единогласно подтвердили неукоризненную нравственность Левицкого и его неспособность

к преступным замыслам; один из них, Герн, служивший в канцелярии оренбургского военного

губернатора, знал Левицкого четыре года за человека самого скромного и тихого, а коллежский
советник Шпигоцкий, испытывавший его в способностях по службе, нашел в нем чиновника

исполнительного и чрезвычайно покорного начальству.
Письма, найденные у Шевченки от княжны Репниной, Лазаревских, Чернышева и других лиц,
доказывают, что все они принимали участие в Шевченке действительно потому только, что

он малороссиянин; весь предмет переписки их заключался в одном том, что они желали

ходатайствовать об облегчении его участи; из них княжна Репнина еще прежде несколько раз

писала об этом и ко мне, а художник Чернышев намерен был явиться с такою же просьбою к

генерал-лейтенанту Дубельту, следовательно, все они действовали в этом случае законным путем,
и то сомнение, не существует ли между ними тайное общество, совершенно рассеивается. [...]

Посему я полагаю:
1. Сообщить военному министру, что в отношении рядового Шевченки, если по исследованию,
производимому военным начальством, более ничего не будет обнаружено, достаточно вменить

упомянутому рядовому в наказание содержание под арестом, строго внушив ему, чтобы он ни

под каким видом не осмеливался нарушать высочайшего повеления, коим воспрещено ему писать

и рисовать; а ближайшему начальству поставить в обязанность иметь за исполнением этого, и
вообще за Шевченкою, самое бдительное наблюдение.
2. Коллежского секретаря Левицкого, не обличенного ни в каком злоумышлении, освободить
от ареста; но как он оказывается человеком слабого характера, то учредить за ним секретный

надзор, сообщив, однако же, начальству его, чтобы случай этот не составлял ему препятствия в

дальнейших успехах по службе.
3. Княжну Репнину, которая принимает участие в Шевченке, неприличное по его порочным и

развратным свойствам, предупредить как о неуместности такового ее участия, так и о том, что
вообще полезно было бы ей менее вмешиваться в дела Малороссии и что в противном случае она

сама будет виновницею, может быть, неприятных для нее последствий.
4. Студенту Данилевскому, который с матерью своею должен был ехать в деревню, для

поправления расстроенного здоровья его, но которого я удержал на некоторое время для

объяснений и допросов по настоящему делу, разрешить отправиться с его родительницею и

объявить ему удовольствие начальства за его похвальный поступок.
Таковое мнение мое всеподданнейше повергаю на высочайшее благоусмотрение вашего

императорского величества.

Подписал: генерал адъютант граф Орлов

Скрепил: генерал-лейтенант Дубельт
Верно: генерал-лейтенант Дубельт

23 июня 1850 г.

Бумаги Левицкой также были взяты, подробно рассмотрены, и в них ничего не оказалось, кроме
переписки о семейных делах.
* На подлинном против подчеркнутых слов собственною его величества рукою написано

карандашом: «В этом деле виновно его начальство, что допускало до сего; о чем сообщить князю

Чернышову для должного взыскания с виновных». 24 июня 1850 г. Верно: Ген[ерал]-лейт[енант]
Дубельт.
*** Люди неукоризненной нравственности.
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ДМШ, А-13, спр. 241, арк. 113 — 119, 122 — 123, 123 зв. Копія.
На документі напис: «Подлинный, государь император изволил читать. 24 июня 1850 г. Верно:
Ген[ерал]-лейт[енант] Дубельт»; «№ 68».

2.12.53 Із спогадів Ф. Лазаревського. Наслідки другого арешту (2008-12-16 12:00)

* *

К счастию для бедного Тараса, в Петербурге не признали нужным входить в глубь вещей и свели

все обвинение к тому, что он нарушил высочайшее запрещение писать и рисовать и ходил иногда
в партикулярном платье. Просидев в Орском каземате более месяца, по приговору военного

суда Шевченко был отправлен в Новопетровское укрепление 1 и зачислен там рядовым в 1-й
уральский батальон в 4-ю роту. Лес рубят — щепки летят, говорит пословица. На сей раз щепки

полетели очень далеко. По поводу злосчастного письма Сергея Левицкого, в квартире Головко и
самого Левицкого произведен был обыск, окончившийся для Головко весьма трагически. Вслед

за сим арестован был и Левицкий. Повез его жандарм через Синий мост в крепость. Беднягой
Сергеем овладел такой страх, такое непреодолимое желание извести себя, что, переезжая мост,
он выпрыгнул из пролетки и бросился в воду. Но его вытащили. Двенадцать дней просидел он

в крепости, и хотя арест не повлек за собой никаких последствий для его службы, но сильно

повлиял на его за собой никаких последствий для его службы, но сильно повлиял на его здоровье:
этот 28-летний юноша, крепкого сложения вдруг захирел, осунулся; и хотя начальство отнеслось к
нему участливо, переведши его для поправления здоровья на службу в Скуляны, но через два года
он отдал богу душу. Из воспоминаний Ф. М. Лазаревского о Шевченке, «Киевская старина»,
1899, февраль, стор. 164. [Див. [1]переклад] 1 Новопетровське укріплення збудоване в 1846
р. на півострові. Мангишлак північно-східного узбережжя Каспійського моря. В цій «безмежній
тюрмі» Шевченко пробув близько семи років (з 17 жовтня 1850 по 2 серпня 1857 р.). Пізніше

Новопетровське укріплення було перейменоване в Олександровський форт. За Радянської влади
там утворилося місто Форт Шевченка— районний центр Гур’ївської обл., Казахської РСР. Місцеве

населення свято шанує всі місця, пов’язані з перебуванням українського поета. Іменем Шевченка

казахи назвали не лише місто, але й головну вулицю, школу і парк. У парку в 1928 р. збудовано
пам’ятник Кобзареві, а пізніше відкрито музей Т. Г. Шевченка.

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/spog42.htm

2.12.54 Прохання надіслати звіт про роботу Шевченка у Бутакова. 24 червня 1850 р.
(2008-12-16 18:00)

№ 363. 1850 р., червня 24. Лист виконуючого обов’язки чергового штаб-офіцера Окремого

оренбурзького корпусу П. І. Коріна до відділу генерального штабу корпусу з проханням надіслати

докладне повідомлення про роботу Т. Г. Шевченка, Томаша Вернера і Бр. Залєського у О. І.
Бутакова, а також про виконання покладених на них завдань під час перебування в Оренбурзі

24 июня 1850 года

№ 3448

В отделение генерального штаба

Отдельного оренбургского корпуса

Отношением от 9-го ноября прошлого 1849 года за № 3605 штаб Отдельного оренбургского

корпуса, по приказанию г. корпусного командира, уведомляет отделение генерального штаба, что
по ходатайству капитан-лейтенанта Бутакова, унтер-офицер Фома Вернер и рядовые Шевченко
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и Залесский для окончательного описания берегов Аральского моря прикомандировываются к

означенному штаб-офицеру и что его высокопревосходительство приказать изволил предписать

капитан-лейтенанту Бутакову представить подробный о занятиях каждого из означенных нижних

чинов отчет, а равно и самые работы их.
А как работы эти производились под непосредственным наблюдением отделения генерального

штаба, то корпусной штаб, по воле его высокопревосходительства, имеет честь покорнейше

просить доставить в самоскорейшем времени сведения, когда именно окончены работы этими

нижними чинами и в чье ведение были они сданы по миновании в них надобности.

Исправляющий должность дежурного штаб-офицера
войсковой старшина Корин

Старший адъютант майор [підпис]

ЦДВІА, ф. 1441, оп. 1, спр. 34, арк. 264 — 264 зв. Оригінал.
На документі написи: «Г[енеральный] Ш[таб] № 753. Получ[ено] 26 июля 1850»«Весьма нужное»;
«Справиться и доложить».

2.12.55 Наказ Обручова про арешт Шевченка. 24 червня 1850 р. (2008-12-17 06:00)

№ 364. 1850 р., червня 24. Наказ командира Окремого оренбурзького корпусу В. О. Обручова

командирові 5-го лінійного батальйону Д. В. Мешкову про арешт Т. Г. Шевченка

Секретно

№ 81
24 июня 1850 г.

Командующему Оренбургским линейным № 5 батальоном

Предписываю вашему высокоблагородию состоящего в вверенном вам батальоне рядового Тараса

Шевченка немедленно подвергнуть строжайшему аресту в гауптвахте кр[епости] Орской, впредь до
особого, от меня предписания, в случае же требования его командиром Оренбургского линейного

№ 2 батальона подполковником Чигирем, неотлагательно отправить к нему под надзором

благонадежного унтер-офицера и под строжайшим караулом в пути от одной станции до другой

не менее трех человек из местной кордонной стражи.
На взимание в пути по паре лошадей из кордонных с проводником препровождаю при сем

открытый лист, который, если не употребится для изложенной надобности, должен представиться
в штаб вверенного мне корпуса.
О получении и исполнении настоящего предписания мне немедленно донести.

Подписал генерал от инфантерии Обручев

Верно: исправляющий должность дежурного
штаб-офицера войсковой старшина

ІЛ, ф. 1, № 406, спр. 201, арк. 53 — 53 зв. Відпуск.

1846



2.12.56 Лист про обставини арешту. 25 червня 1850 р. (2008-12-17 12:00)

№ 365. 1850 р., червня 25. Лист командира Окремого оренбурзького корпусу В. О. Обручова

командирові 2-го лінійного батальйону підполковнику Г. В. Чигирю про обставини арешту Т. Г.
Шевченка та наказ провести над ним слідство

Секретно

г. Оренбург
25 июня 1850 года

№ 82

Командиру Оренбургского линейного № 2-го батальона господину подполковнику Чигирю

Дежурный генерал главного штаба его императорского величества от 8-го сего июня за №
526-м уведомил меня к исполнению, что государь император, по всеподданнейшему докладу

отношения моего от 23-го минувшего мая за № 373-м и содержания препровожденных при оном

бумаг, отобранных от рядового Оренбургского линейного № 5-го батальона Тараса Шевченко,
высочайше повелеть соизволил: рядового Шевченко, не исполнившего воспрещения писать и

рисовать, подвергнуть немедленно строжайшему аресту и содержать под оным до исследования

виновных, допустивших его вести переписку и заниматься рисованием.
При исследовании иметь в виду, что командир Оренбургского линейного № 5-го батальона и все
ближайшие начальники подлежать должны законному взысканию за допущение предосудительных

послаблений относительно этого рядового, коего предшествовавшая вина была им известна.
Во исполнение таковой высочайшей воли, предписав вместе с сим командующему Оренбургским

линейным № 5-го батальоном немедленно подвергнуть рядового Шевченку строжайшему аресту

с содержанием на гауптвахте в крепости Орской, я предлагаю вашему высокоблагородию

неотлагательно приступить к производству упомянутого исследованиясекретным образом и по

окончании представить ко мне.
При чем поставляю вас в известность, что рядовой Шевченко препровожден ко мне управлявшим

военным министерством г. генерал-адъютантом Адлербергом при отношении от 30 мая 1847-
го года за № 303-м с уведомлением, что государь император высочайше повелеть соизволил:
бывшего художника С.-Петербургской Академии художеств Тараса Шевченко, за сочинение

возмутительных стихов, определить во вверенный мне корпус рядовым с правом выслуги, под
строжайший надзор, с запрещением писать и рисовать, и чтобы от него, ни под каким видом, не
могло выходить возмутительных и пасквильных сочинений.
Об исполнении таковой монаршей воли я уведомил 10-го июня 1847 года за № 25-м начальника

23-й пехотной дивизии и, препроводив к нему рядового Шевченко, тогда же предписал зачислить
его в Оренбургский линейный № 5-го батальон, где он находился до исхода мая месяца 1848-
го года; в это же время, в числе прочих нижних чинов, был командирован для прикрытия

транспорта, следовавшего из крепости Орской в Раимское укрепление, а по прибытии в последнее
поступил в число экипажа на шхуны «Николай» и «Константин» для потребления по Аральскому
морю под начальством капитан-лейтенанта Бутакова. По окончании в 1849-м году навигации

по Аральскому морю, рядовой Шевченко по ходатайству Бутакова был отправлен на линию

в крепость Орскую, а из нее в город Оренбург, куда прибыл в ноябре 1849-го года и, как

значится в рапорте начальника штаба вверенного мне корпуса к начальнику 23-й пехотной

дивизии от 10 ноября за № 5042-м, поступил к капитан-лейтенанту Бутакову для окончательных
работ 1 по описи берегов Аральского моря с прикомандированием для довольствия к одному из

расположенных в Оренбурге батальонов; 22-го января сего 1850-го года за № 292-м я предложил

командовавшему 23-ю пехотной дивизиею рядового Шевченко препроводить в Гурьев-городок
ко времени открытия навигации по Каспийскому морю для отправления в Ново-Петровское
укрепление, где я предполагал придать его в помощь штейгеру при исследовании приисков

каменного угля, открытого в 1847-м году на Мангишлакском полуострове, так как Шевченко

участвовал в морских экспедициях по Аральскому морю и особенно при открытии при берегах
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оного каменного угля. После того от 9-го февраля сего 2 года за № 507 я предложил начальнику

23-й пехотной дивизии доставить Шевченку в корпусной штаб. 2-го мая сего года для отправления
по назначению, но прежде нежели Шевченко был доставлен в штаб, я отменил командирование

его в Ново-Петровское укрепление и 27 апреля настоящего года за№ 52-м предложил начальнику

23-й пехотной дивизии отправить по-прежнему в линейный № 5-го батальон. Из отобранных от
рядового Шевченка бумаг видно, что к нему поступили письма: 1841-го года 3 1-е, от 19-го марта
княгини 4 Варвары Репниной 1847 года 2-е, от 21 октября Андрея Лизогуба 3-е, от 2-го декабря

Чернышева 4-е, от 31-го декабря Лизогуба 1848 года 5-е, от 7-го генваря Лизогуба 6-е, от 13 генваря
княгини 4 Репниной 7-е, от 7-го февраля Лизогуба 8-е, от 23 февраля Лизогуба 9-е, от 7 апреля

Лизогуба 10-е, от 15-го июля Лизогуба 11-е, от 18-го февраля неизвестного 1850-го года 12-е, от 6-
го марта Сергея 13-е, от 29-го марта Чернышева. Письма без означения года 14-е, от 27-го апреля
Лизогуба 15-е, от 13-го мая 16-е, от 16-го мая Письма без означения числа и года 17-е, Александры
18-е, Лазаревского 19-е, Лазаревского 20-е, неизвестного 21-е, Лазаревского 22-е, Лазаревского У
Шевченки находились стихи 23-е } 24-е } малороссийские, под названием «Святая вода». Стихи

и песни, писанные Шевченкою на малороссийском языке, и рисунки, карандашом сделанные в

книжках. В одной на 56-ти листах. В другой на 29-ти » Вышеизложенное о времени бытности

рядового Шевченка в разных местах и присылки к нему писем имеете принять в соображение при

исследовании о виновных, допустивших его вести переписку и заниматься сочинением стихов,
песен и рисованием, с приведением в известность и того в какое время и где писаны им

стихи и составлены рисунки карандашом, заключающиеся в упомянутых двух книжках. Если по

обстоятельствам порученного вам исследования встретится надобность в рядовом Шевченке, то
представляю вам вытребовать его в город Оренбург за строгим караулом и заключить под стражу

на здешнюю главную гауптвахту, для содержания под строгим арестом. Генерал от инфантерии

Обручев Исправляющий должность дежурного штаб-офицера, войсковой старшина Корин ІЛ, ф.
1, № 406, спр. 201, арк. 70 — 73, 73 зв. Оригінал. На документі напис: «Получено 27 июня 1850
года». На копії (ІЛ, ф. 1, № 406, спр. 201, арк. 55 — 58, 58 зв.) олівцем напис: «Подлинный
документ дежурного генерала оставил г. корпусной командир у себя». 1 Проти цих слів на полях

зазначено: «20 ноября 1849. Графу Орлову». 2 Зверху вписано «50-го». 3 У документі помилка:
лист, датований «19 березня», адресованийШевченку Рєпніною в 1848 р. 4 Правильно— «княжны».

2.12.57 Із спогадів О. Макшеєва. Чутки про причини повторного арешту
(2008-12-17 18:00)

* *

Хотя генерал Обручев имел неприятность из-за Шевченки, но не принял против него никаких

стеснительных мер; тем не менее положение последнего вскоре изменилось к худшему,
вследствие сделанного на него доноса. Донос заключался в том, что, вопреки высочайшему

повелению, Шевченко снимает портреты даже с оффициальных и высокопоставленных лиц,
например, с коменданта и прочее. По общему мнению автором этого доноса было лицо,
негодовавшее на Шевченко за то, что тот мешал ему в одной любовной интриге. После доноса
генерал Обручев получил вторично неприятную бумагу из Петербурга и должен был отправить

Шевченко в отдаленное Новопетровское укрепление, на восточном берегу Каспийскаго моря

(ныне Александровский форт), с приказанием коменданту строго наблюдать, чтобы он ничего

не рисовал.
Шевченко безвыездно оставался в Новопетровском укреплении до прощения и от нечего делать

стал, говорят, сильно пить. Попытки вырвать его из этой трущобы не имели успеха. Так

вскоре после смены Обручева генерал-адъютантом В. А. Перовским, на кабинетный стол

последнего положили однажды один из наиболее удачных степных рисунков Шевченко, в надежде,
что Перовский обратит на него внимание, спросит, кто его делал, и таким образом, даст

возможность походатайствовать о несчастном художнике, но Перовский, лишь только увидал

рисунок, догадался, чей он, бросил на пол и грозно сказал окружающим, „чтобы не смели

напоминать ему об этом негодяе!“
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В Петербурге разсказывали, что как только в Новопетровском укреплении было получено

известие о прощении Шевченка, комендант укрепления, не дождавшись приказа по корпусу,
отпустил его с первым отходящим пароходом. Шевченко отправился прямо в Петербург, но
в Казани был задержан по распоряжению оренбургскаго начальства, требовавшаго, чтобы он

был препровожден в Оренбург за получением бумаг об отставке. Следовало отправить его, как
нижнего чина, пешком по этапу, но казанский губернатор сжалился над несчастным, вытребовал
бумаги из Оренбурга и отпустил наконец его на свободу.

Воспоминания А. И. Макшеева о Т. Г. Шевченко, «Русская старина», 1914, май, стор. 307.
[Див. [1]повний текст.]

1. http://izbornyk.org.ua/shevchenko/maksh.htm

2.12.58 Пояснення Обручова Орлову. 25 червня 1850 р. (2008-12-18 06:00)

№ 366. 1850 р., червня 25. Пояснення командира Окремого оренбурзького корпусу В. О.
Обручева начальнику III відділу О. Ф. Орлову причин, що спонукали його повідомити державного
канцлера К. В. Нессельроде про наслідки розгляду відібраних у Т. Г. Шевченка паперів

Конфиденциально

25 июня 1850 года

№ 83

Милостивый государь граф Алексей Федорович!

Получив почтеннейшее отношение вашего сиятельства от 10-го сего июня за № 1230-м по

предмету сообщения мною 23-го мая за № 385-м г. государственному канцлеру сведения

о рядовом Шевченке, я имею честь уведомить вас, милостивый государь, что незадолго до

исполнения сего поступило ко мне представление председателя Оренбургской пограничной

комиссии генерал-майора Ладыженского об увольнении от должности советника той комиссии

Бикмаева и допущении к исправлению этой должности состоящего при г-не Ладыженском по

особым поручениям чиновника Лазаревского, и как из отобранных от рядового Шевченко бумаг

обнаружилась переписка с ним, кроме других лиц, и чиновника Лазаревского, чрез которого

посылались и письма к Шевченке, в том числе и письмо чиновника той же комиссии Левицкого

*, то, признавая по этим причинам неудобным допускать к должности советника Лазаревского,
оглашаемого в связях и переписке с рядовым Шевченко, состоящим под строгим надзором

начальства, я, не объясняя подробностей сего обстоятельства впредь до приведения в известность
содержания переписки, сообщил 13-го мая за № 863-м графу Карлу Васильевичу мнение мое

об определении, вместо Лазаревского, советником чиновника Костромитенова; в заключение

же присовокупил, что о подробности этого дела не оставлю уведомить особо; когда же по

окончании разбора бумаг, отобранных у рядового Шевченко, я донес об открывшемся господину
военному министру от 23-го мая за№ 373-м, то почел долгом сообщить о том и государственному

канцлеру в последствие упомянутого отношения моего, дабы чиновник Лазаревский не мог

быть перемещен к высшей должности в Пограничную комиссию, состоявшую в управлении

министерства иностранных дел.

С отличнейшим уважением и совершенною

преданностью честь имею быть вашего сиятельства

подписал В. Обручев
Верно: исправляющий должность дежурного
штаб-офицера войсковой старшина

1849
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Его сиятельству графу А. Ф. Орлову

Которое по содержанию своему заслуживало особого внимания.
ІЛ, ф. 1, № 406, спр. 201, арк. 61 — 62. Відпуск.

2.12.59 Повідомлення Бларамберга. 26 червня 1850 р. (2008-12-18 12:00)

№ 367. 1850 р., червня 26. Повідомлення обер-квартирмейстера Окремого оренбурзького

корпусу І. Ф. Бларамберга черговому штабу цього ж корпусу, що наглядати за роботою Томаша

Вернера, Т. Г. Шевченка и Бр. Залєського штабові не доручалося

26 июня 1850 года

№ 647

В дежурство штаба

Отдельного оренбургского корпуса

Генеральный штаб Отдельного оренбургского корпуса на отношение корпусного дежурства от

24-го июня за № 3448-м имеет честь уведомить, что в штабе этом не имелося в виду никакого

распоряжения начальства о том, чтобы наблюдать за работами унтер-офицера Вернера и

рядовых Шевченко и Залесского, состоявших непосредственно при капитан-лейтенанте Бутакове
и занимавшихся в его квартире; точно так же в делах штаба нет никаких сведений о том, в
чье ведомство капитан-лейтенантом Бутаковым по окончании возложенного на него поручения,
сданы были нижние чины эти, об окончании занятий коих представлены были штаб-офицером
этим следующие донесения господину корпусному командиру:
1. От 23-го декабря 1849-го года за № 312, при котором между прочими картами и описаниями

были представлены также гидрографические виды берегов Аральского моря.
2. От 24-го декабря того же года за № 313-м с геологическим описанием берегов Аральского

моря, составленным Вернером.
Сверх того, капитан-лейтенантом Бутаковым представлены в штаб Отдельного оренбургского

корпуса при рапорте от 30 декабря за № 316-м 7 ящиков с 150 геологическими образцами для

отправления в горный институт и 2 ящика с 75-ю экземплярами ботанических образцов для

отправления в императорский ботанический сад.

Обер-квартирмейстер полковник Бларамберг

Дивизионный квартирмейстер капитан Терн

ІЛ, ф. 1, № 406, спр. 201, арк. 63 — 63 зв. Оригінал.
На документі написи: «К сведению»; «Во 2 отдел»; «Корп[усной] штаб№ 1785, получ[ено] 27 июня
1850; 2 отд[ел] № 2002».

2.12.60 Лист Орлова з попередженням Рєпніній. 27 червня 1850 р. (2008-12-18 18:00)

№ 368. 1850 р., червня 27. Лист начальника III відділу О. Ф. Орлова В. М. Рєпніній з

попередженням припинити зв’язки з Т. Г. Шевченком і не втручатися у справи України

Ее сиятельству княжне В. Н. Репниной
27 июня 1850 года
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В Стрельне

Секретно

Милостивая государыня княжна Варвара Николаевна!
У рядового Оренбургского линейного № 5-го батальона Тараса Шевченки оказались письма

Вашего сиятельства; а служащий в Оренбургской пограничной комиссии коллежский секретарь

Левицкий в проезд свой через Москву доставил к вам письмо от самого Шевченки, тогда

как рядовому сему высочайше воспрещено писать; переписка же ваша с Шевченкою, равно и

то, что Ваше сиятельство еще прежде обращались и ко мне с ходатайствами об облегчении

участи упомянутому рядовому, доказывает, что вы принимаете в нем участие, неприличное по

его порочным и развратным свойствам.
По высочайшему государя императора разрешению, имею честь предупредить Ваше сиятельство

как о неуместности такого участия вашего к рядовому Шевченке, так и о том, что вообще было
бы для вас полезно менее вмешиваться в дела Малороссии и что в противном случае вы сами

будете причиною, может быть, неприятных для вас последствий.
Примите уверение в истинном почтении и совершенной преданности.

Подписал граф Орлов

Верно: надворный советник Тихомиров

ДМШ, А-13, спр. 241, арк. 142 — 143. Відпуск.

2.12.61 Лист Орлова про наслідки розгляду паперів. 27 червня 1850 р.
(2008-12-19 06:00)

№ 369. 1850 р., червня 27. Лист начальника III відділу О. Ф. Орлова військовому міністру О. І.
Чернишову про наслідки розгляду знайдених у Т. Г. Шевченка паперів та розпорядження Миколи

I про покарання винних у цій справі

Секретно

В Стрельне

27 июня 1850 г.
№ 1351

Милостивый государь князь Александр Иванович!

В исполнение высочайшего повеления, объявленного мне вашею светлостью от 8-го июня

№ 522, было произведено исследование насчет писем, найденных у рядового Оренбургского

линейного № 5-го батальона Тараса Шевченки, и оказалось, что рядовой сей виновен в том,
что, несмотря на высочайшее воспрещение, дозволял себе писать и рисовать, и ходил иногда

в партикулярном платье; стихи же и рисунки, помещенные в отобранных у него двух альбомах,
не заключают в себе ничего преступного, кроме того, что на некоторых рисунках изображены

неблагопристойные сцены; равным образом найденные у него письма от разных лиц, исключая
письма коллежского секретаря Левицкого, содержат в себе одно изъявление дружеских чувств и

желание ходатайствовать об облегчении его участи. Вообще бумаги эти не обнаруживают, чтобы
Шевченко продолжал прежний образ мыслей или бы писал и рисовал на кого-либо пасквили.
Всеподданнейше доложив о сем государю императору, я испрашивал высочайшего разрешения

сообщить вашей светлости, что если, по исследованию, производимому военным начальством,
более ничего не будет обнаружено, то достаточно рядовому Шевченке вменить в наказание

содержание под арестом, строго внушив ему, чтобы он ни под каким видом не осмеливался
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нарушать высочайшего повеления, коим воспрещено ему писать и рисовать, а ближайшему

начальству поставить в обязанность иметь за исполнением этого, и вообще за Шевченкою, самое
бдительное наблюдение. Его императорское величество, высочайше утвердив таковое мнение

мое, соизволил на докладе моем против слов: «и ходил (Шевченко) иногда в партикулярном

платье» — собственноручно написать: «В этом более виновно его начальство, что допускало до

сего; о чем сообщить князю Чернышеву, для должного взыскания с виновных».
О таковой монаршей воле доводя до сведения вашей светлости, для зависящего распоряжения,
и долгом считая препроводить при сем копию со всеподданнейшего доклада моего, имею честь

присовокупить, что по всем прочим предметам доклада сего исполнение мною уже сделано.
Примите уверение в отличном моем к вам уважении и совершенной преданности.

Граф Орлов

Его светлости князю А. И. Чернышеву

ДМШ, А-8, спр. 75, арк. 40 — 41, 41 зв. Оригінал.
На документі написи: «Лично объяснить при свидании»; «28 июня»; «Исполнено»;
«Инспектор[ский] Департ[амент] № 548 секр[етный] журн[ал], 30-е июня 1850 г.».

2.12.62 Розпорядження приводити Шевченка під суворою вартою. 30 червня 1850 р.
(2008-12-19 12:00)

№ 370. 1850 р., червня 30. Розпорядження слідчого, командира 2-го лінійного батальйону Г. В.
Чигиря командуючому 5-м лінійним батальйоном Д. В. Мєшкову приводити Т. Г. Шевченка на

слідство під суворою вартою

Список с отношения следователя командира

Оренбургского линейного батальона № 2-го
господину командующему таковым же батальоном № 5-го
от 30 июня 1850 года за № 2-м

По производимому мною следственному делу, по предписанию господина корпусного командира

за № 82-м, покорнейше прошу ваше высокоблагородие сделать распоряжение: по требованиям

моим рядового командуемого вами батальона Тараса Шевченко приводить ко мне за строжайшим

караулом.

Подлинное подписал подполковник Чигирь 2-й
Верно: следователь, подполковник Чигирь

ІЛ, ф. 1, № 406, спр. 201, арк. 79. Відпуск.

2.12.63 Розпорядження про присутність на допитах священника. 30 червня 1850 р.
(2008-12-19 18:00)

№ 371. 1850 р., червня 30. Розпорядження слідчого, командира 2-го лінійного батальйону Г. В.
Чигиря про присутність на допитах Т. Г. Шевченка священика П. М. Тимашова

Список с отношения следователя, командира
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Оренбургского линейного батальона № 2-го
крепости Орской георгиевской церкви иерею Петру Тимашову

от 30-го июня 1850-го года за № 3-м

Покорнейше прошу ваше благословление с завтрашнего числа в 7½ часов утра пожаловать в

квартиру мою, для увещевания при отобрании показаний от рядового Оренбургского линейного

батальона № 5-го Тараса Шевченка.

Подлинное подписал подполковник Чигирь 2-й
Верно: следователь, подполковник Чигирь

ІЛ, ф. 1, № 406, спр. 201, арк. 79 зв. Відпуск.

2.12.64 Рапорт про розпорядження покарати винних. 30 червня 1850 р.
(2008-12-20 00:00)

№ 372. 1850 р., червня 30. Рапорт чергового генерала головного штабу військового міністерства
П. М. Ігнатьева начальнику Окремого оренбурзького корпусу В. О. Обручову про розпорядження
Миколи I покарати винних у тому, що Шевченко ходив у цивільному одязі

30 июня 1850
№ 580
С объявлением высочайшего повеления

по делу о рядовом Шевченке

Секретно

Командиру Отдельного оренбургского корпуса,
господину генералу от инфантерии Обручеву

Дежурного генерала главного штаба

его императорского величества

Рапорт

От 7-го сего июня № 526 я имел честь довести до сведения вашего высокопревосходительства

высочайшую государя императора волю относительно исследования о виновных, допустивших
рядового Оренбургского линейного№ 5 батальона Тараса Шевченко вести переписку и заниматься

рисованием.
Ныне генерал-адъютант граф Орлов уведомил, что его сиятельство испрашивал высочайшего

разрешения сообщить военному министру, что по произведенному здесь исследованию насчет

бумаг, найденных у Шевченки, доставленных при отношении вашего высокопревосходительства

№ 373, оказалось: «рядовой сей виновен в там, что, несмотря на высочайшее воспрещение,
дозволял себе писать и рисовать и ходил иногда в партикулярном платье. Стихи и рисунки,
помещенные в отобранных у него двух альбомах, не заключают в себе ничего преступного, кроме
того только, что на некоторых рисунках изображены неблагопристойные сцены. Равным образом

найденные у него письма от разных лиц, исключая письма коллежского секретаря Левицкого,
содержат в себе одно изъявление дружеских чувств и желание ходатайствовать об облегчении

его участи. Вообще бумаги эти не обнаруживают, чтобы Шевченко продолжал прежний образ

мыслей или писал и рисовал на кого-либо пасквили. Если по исследованию, производимому
военным начальством, более ничего не будет обнаружено, то достаточно рядовому Шевченке

вменить в наказание содержание под арестом, строго внушив ему, чтобы он, ни под каким видом,
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не осмеливался нарушать высочайшего повеления, коим воспрещено ему писать и рисовать”
а ближайшему начальству поставить в обязанность иметь за исполнением этого и вообще за

Шевченкою самое бдительное наблюдение».
Государь император, утвердив это мнение графа Орлова, соизволил положить собственноручную
резолюцию на докладе против слов и ходил [Шевченко] иногда в партикулярном платье: «В этом

более виновное его начальство, что допустило до сего, о чем сообщить для должного взыскания

с виновных».
Высочайшую волю сию, по поручению господина военного министра, имею честь довести

до сведения вашего высокопревосходитель ства к должному исполнению и донесению князю

Александру Ивановичу о последующем. Его светлость ожидает сведений по сему предмету в

скорейшем, по возможности, времени для всеподданнейшего доклада.

Генерал-адъютант Игнатьев
Управляющий канцеляриею, старший адъютант
полковник Соболевский

ІЛ, ф. 1, № 406, спр. 201, арк. 138 — 139, 139 зв. Оригінал.
На документі напис: «Пол[учено] 18 июля 1850 г.».

2.12.65 10. СВІДЧЕННЯ Т. Г. ШЕВЧЕНКА СЛІДЧОМУ Г. В. ЧИГИРЮ. 1 липня
1850. Орська фортеця (2008-12-20 06:00)

Июля 1-го дня 1850 года

Вопросы

Дежурный генерал главного штаба его императорского величества от 8 июня сего года за №
526-м уведомил господина корпусного командира к исполнению, что государь император по

всеподданнейшему докладу отношения г. корпусного командира и содержания препровожденных
при оном бумаг, от тебя отобранных, высочайше повелеть соизволил: тебя, не исполнившего

воспрещения писать и рисовать, подвергнуть немедленному строжайшему аресту, до исследования
виновных, допустивших вести переписку и заниматься рисованием.
Господин корпусной командир предписанием за № 82-м, поручая мне произвести следствие,
вместе с тем поставил в известность, что г. генерал-адъютант Адлерберг, препровождая тебя

при отношении от 30 мая 1847 года с уведомлением, что государь император высочайше повелеть
соизволил: тебя, Тараса Шевченко, бывшего художника С.-Петербургской Академии художеств,
за сочинение возмутительных стихов определить рядовым в Отдельный Оренбургский корпус с

правом выслуги, под строжайший надзор с запрещением писать и рисовать, и чтобы от тебя ни

под каким видом не могло выходить возмутительных и пасквильных сочинений.
Следовательно, тебе известно было воспрещение писать и рисовать; вновь последовавшая

высочайшая воля о производстве следствия выше сего тебе объяснена.
Из поступивших в дело сведений видно, что в отобранных у тебя бумагах найдены:
Письма 1841 года

1-е, от 19-го марта 1 княгини 2 Варвары Репниной. 1847 года 2-е, от 21 октября Андрея Лизогуба.
3-е, от 2-го декабря Чернышева. 4-е, от 31-го декабря Лизогуба. 1848 года 5-е, от 7-го генваря

Лизогуба. 6-е, от 13 генваря княгини Репниной. 7-е, от 7 февраля Лизогуба. 8-е, от 23 февраля

Лизогуба. 9-е, от 7 апреля Лизогуба. 10-е, от 15 июля Лизогуба. 11-е, от 18 февраля неизвестного.
1850 года 12-е, от 6-го марта Сергея. 13-е, от 29 марта Чернышева. Письма без означения года 14-
е, от 27 апреля Лизогуба. 15-е, от 13-го мая. 16-е, от 16 мая. Письма без обозначения числа и года
17-е, Александры. 18-е, Лазаревского. 19-е, Лазаревского. 20-е, неизвестного. 21-е, Лазаревского.
22-е, Лазаревского. Стихи 23-е, 24-е } Малороссийские под названием «Святая вода». Стихи и
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письма, писанные тобою на малороссийском языке, и рисунки, карандашом сделанные в книжках:
в одной на 56 листах, в другой на 29 листах. 1 У документі помилка: лист, датований «19 березня»,
адресований Шевченку Рєпніною в 1848 р. 2 Правильно — «княжны». А потому, для разъяснения
времени получения тобою писем, писания ответов, писания стихов, песен и рисунков, обязываю
тебя под священническим увещеванием, с должною справедливостью отвечать на нижеследующие

пункты: 1-е Как тебя зовут, чей ты сын, как твоя фамилия, сколько имеешь от роду лет, из какого
звания происходишь, какой веры и исповедания, на исповеди и у святого причастия бываешь ли

ежегодно, присягал ли на верность службы его императорского величества, известны ли тебе

воєнно-уголовные законы, на службе или до оной не был ли под судом, следствием и за что

именно. 2-е 1-е, которого месяца и числа 1847 года прибыл ты в линейный Оренбургский батальон

№ 5-го, до которого месяца и числа 1848-го года состоял в батальоне налицо. 2-е, какие из

вышепоказанных писем 1847, 1848 годов и без означения чисел, месяцев и годов получены тобою

в Орске, до командирования на Раим. 3-е, чрез кого получал письма, если чрез почту, то чрез

какую почтовую контору, а ежели чрез частных лиц, то объясни их имена, фамилии, звание, место
жительства или службы. 4-е, на письма, полученные в Орске, когда на какое отвечал и кому,
так же объясни их имена, как сказано о тех, от кого получал письма. 5-е, чрез кого отсылал

ответы, чрез почту или частных лиц, объясни подробно, как вышесказано. 6-е. Известно ли было
начальникам, у которых ты состоял в команде в 5-м батальоне и кому именно, как о получаемых

тобою письмах, так и об ответах, тобою писанных; ежели начальники об этом знали, то требовали
ли письма и ответы на рассмотрение, не получал ли ты от кого позволения писать ответы и не

был ли кто при сем свидетелем. 3-е 1-е, в 1848 году, которого числа и месяца ты командирован на

Раим для прикрытия транспортов, в чьем ведении во время похода находился и под чью команду

поступил по прибытии на Раим, а из оного когда командирован был на Аральское море и по

окончании навигации когда возвратился в Раим; в чьем ведении состоял во время нахождения

в командировках и при переходах; 2-е, какие из писем 1848 года и без означения чисел и годов

получены тобою во время похода на Раим, в Раиме, на Аральском море и по возвращении с оного

в Раим, чрез кого получены, когда, с кем и кому отосланы ответы, и знал ли кто о письмах и

ответах из бывших твоих начальников, имеешь объяснить с такою же подробностью, как требуется
о письмах во 2-м пункте. 4-е 1-е, которого года, месяца и числа отправился с Раима и прибыл

в Оренбург, в ведение капитан-лейтенанта Бутакова; 2-е, когда получал письма 1850 года и не

получал ли в Оренбурге писем без означения чисел и годов, чрез кого получал и отсылал ответы—
объясни согласно требованию во 2-м пункте; 3-е, не был ли кто из начальства в Оренбурге известен
о веденной тобою переписке. При написании ответов о письмах, объясни подробно по пунктам

звание тех лиц, от которых получены тобою письма без подписи фамилий. 5-е Относительно

отобранных у тебя стихов, песен и рисунков обязываешься показать: 1-е, стихи, показанные под
№№ 23 и 24-м, твоего ли сочинения, в каком году и месяце и где они тобою писались, при ком

ты их писал или объявлял, что стихи твоего сочинения, с такою же подробностью объясни; 2-е,
о сочиненных тобою на малороссийском языке стихах и песнях и 3-е, о времени и месте, когда и
где и при ком рисованы тобою карандашом рисунки, в двух книжках сказанные. 6-е После отъезда
из Оренбурга капитан-лейтенанта Бутакова, во время состояния твоего в ведении прапорщика

корпуса штурманов Поспелова, имел ли ты какие-либо к исполнению по службе поручения,
до отправления твоего из Оренбурга в крепость Орск. Следователь подполковник Чигирь

Ответы На 1-е Зовут меня Тарас Григорьев Шевченко, бывший крепостной крестьянин, а потом
императорской Академии художеств художник. От роду мне 40 лет, исповедания православного,
на исповеди и у святого причастия бывал ежегодно. На верность службы его императорского

величества не присягал. Военно-уголовные законы мне известны, в службе с 1847 года, июня
месяца, числа не помню. Под следствием и под судом не был. А до службы был художником,
за сочинение возмутительных стихов, по рассмотрению дела в собственной его императорского

величества канцелярии в 3-м Отделении, был конфирмован рядовым на службу с правом выслуги.
К сим На 2-е 1-е. 1847 года июня 9-го прибыл в г. Оренбург и назначен в батальон № 5-го.
Которого числа прибыл в к[репость] Орск — не помню, где и находился до 11 мая 1848 года.
2-е. Сколько могу припомнить, письма, получаемые мною в к[репости] Орской, были от княжны

Варвары Репниной, живущей в настоящее время в городе Одессе, от Андрея Лизогуба, помещика
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Черниговской губернии и уезда. Письмо же от 18 февраля 1848 года от неизвестного, судя по

времени, должно быть получено в к[репости] Орской, но верно я не помню как это письмо, так и

второе от неизвестного, полученное мною на походе в Раим, полученное мною от г. Бутакова. Я
полагаю, письма эти принадлежат Федору Лазаревскому, служащему в Оренбургской пограничной
комиссии. Предположение мое я основываю на том, что писем я без подписи ни от кого не

получал. Письмо от 9-го декабря 1847 года от Чернышева, служащего в оренбургском казачьем

войске урядником, получено мною в к[репости] Орской, но верно не припомню. И еще письмо

от Александры, которой фамилия Псёл, живущей в Полтавской губернии, Переяславского уезда,
села не помню. 3-е. Письма были адресованы на мое имя, и получал я чрез Орскую почтовую

станцию, чему может быть свидетелем под присягою Орской почтовой станции смотритель. 4-
е. Отвечал же я действительно двум лицам: княжне Варваре Репниной и Андрею Лизогубу.
Прочие же письма оставлял без ответа. 5-е. Ответы посылал я чрез почтовую станцию от

своего имени. 6-е. О переписке моей начальству не объявлял, полагая, что писать и получать

письма обыкновенные мне не запрещено, что мне и объявил словесно начальник штаба корпуса

жандармов при объявлении конфирмации. Особенного же позволения писать ответы не получал,
и свидетелей при писании ответов не было. ответным На 3-е 1-е, 1848 года 11 мая командирован
я для прикрытия транспорта, следующего в Раимское укрепление, с переводом в батальон № 4,
под командою штабс-капитана Степанова. По прибытии в Раимское укрепление поступил я под

команду капитан-лейтенанта Бутакова, при котором находился в продолжение двух навигаций на

Аральском море при описной экспедиции, и под командою его же, капитан-лейтенанта Бутакова,
возвратился в город Оренбург. 2-е. Со времени выступления моего из к[репости] Орской в

продолжение 1848 года я получил на зимовке на Косарале одно письмо от Андрея Лизогуба,
чрез адъютанта № 4-го батальона Александра Лисюкова, и при письме записку от чиновника

Оренбургской пограничной комиссии Михайла Александрийского. На письмо и записку я не

отвечал. пунктам На 4-е 1-е. 1849 года 10-го октября под командою капитан-лейтенанта Бутакова
отправился я из Раимского укрепления и прибыл в г. Оренбург того же года 1-го ноября. 2-
е, в г. Оренбурге получил я одно письмо 1849 [года] в декабре, числа не помню, от Андрея

Лизогуба, на которое отвечал. 1850 года получил я два письма с оренбургской почты от художника

Чернышева, находящегося при императорской Академии художеств, и от Сергея, на которые не
отвечал. Письмо, подписанное Сергеем, принадлежит чиновнику Левицкому, находящемуся при
Оренбургской пограничной комиссии, на которое я не отвечал по нелепому его содержанию. Но
я остаюсь уверенным, что г. Левицкий по чистой правде при спросах должен показать, что на

бессмысленные его фразы и общий смысл письма я никогда ничем не подавал ему ни причины, ни
права. Полученные же письма, мною не объясненные, где и когда получил, по долгопрошедшему
времени я не могу припомнить. рядовой линейного На 5-е 1-е. Стихи под названием Святая

вода — сочинение девицы Александры Псёл, полученные мною при письме в к[репости] Орской,
1847 года, на которое я не отвечал. 2-е. Стихи и песни на малороссийском наречии не моего

сочинения, а записанные мною во время бытности моей в Киевской, Каменец-Подольской и

Волынской губерниях как песни народные, 1846 года, и по рассмотрению возвращены мне из

3-го Отделения собственной его величества канцелярии. Рисунки, находящиеся в этих книжках,
рисованы большею частию в Малороссии в 1846 году и несколько в 1849 году на Аральском

море, по приказанию капитан-лейтенанта Бутакова, как гидрографические виды, копии с которых
поступили к описанию берегов Аральского моря. Оренбургского батальона № 5 На 6-е Находясь
в ведении прапорщика морских штурманов Поспелова, я не мог исполнять никаких поручений

по службе по причине болезни глазами, что известно доктору Майделю, меня пользовавшему.
Показав все по истинной справедливости, осмеливаюсь покорнейше просить начальство принять
в милостивое рассмотрение, что высочайшая воля, воспрещающая мне писать и рисовать, мною
не нарушена, как в ответах я показал. Несколько гидрографических рисунков нарисованы

мною по приказанию капитан-лейтенанта Бутакова для карт, составленных при описании берегов
Аральского моря. В отношении же писать я разумел, что это запрещение относится к сочинениям
или рассуждениям, не дозволенным законами, на этом основании в 1847 году писал я из

к[репости] Орской к начальнику штаба корпуса жандармов, осмеливаясь покорнейше просить его
превосходительство оказать мне милость ходатайством о дозволении мне рисовать портреты и
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пейзажи. Письмо это служит доказательством незнания моего о запрещении писать к родным

и знакомым обыкновенные письма. Во всех письмах, мною писанных с 1847 года по настоящее

время, которые могут быть вытребованы на рассмотрение, начальство изволит усмотреть, что
не содержится в них ни одного выражения, подающего сомнение к нарушению известной мне

высочайшей воли, которая со дня объявления мне конфирмации и по сей день, призываю в

свидетели Бога, видящего чистоту моих помышлений, свято была мною сохраняема. Тарас

Шевченко руку приложил Увещевал Орской крепости священник Петр Тимашов Допрашивал

следователь подполковник Чигирь Примітки Подається за оригіналом (ІЛ, ф. 1, № 406, спр.
201, арк. 80 — 83 звор.). Відповіді на запитання Г. В. Чигиря написані рукою Шевченка. Між

окремими пунктами відповідей рукоюШевченка вписано слова, що склали фразу: «К сим ответным

пунктам рядовой линейного Оренбургского батальона № 5 Тарас Шевченко руку приложил».
Вперше надруковано у виданні: Шевченко Т. Твори: В 2 т. — СПб. — 1911. — Т. 2. —
С. 134 — 140. Чигир Григорій Васильович — командир 2-го лінійного батальйону Окремого

Оренбурзького корпусу, підполковник. У березні 1848 р. він виконував обов’язки командира 1-ї
бригади. Одержавши від командира 3-го лінійного батальйону схвальний відзив про поведінку

Шевченка у зв’язку з клопотанням про дозвіл йому малювати, Г. В. Чигир надіслав його

командиру дивізії. 25 червня 1850 р. Г. В. Чигир дістав наказ командира корпусу розпочати

слідство над Шевченком (Тарас Шевченко. Документи та матеріали до біографії. — С. 205 —
207). Слідство тривало з 1 до 5 липня 1850 р. (Там само. — С. 210, 227). От роду мне 40 лет...
— На той час Шевченкові було 36 років. На верность службы его императорского величества

не присягал. — Ця обставина з’ясувалася лише під час слідства, і 3 липня 1850 р. Шевченка

приведено до присяги (Тарас Шевченко. Документи та матеріали до біографії. — С. 225 —
226). ...письма, получаемые мною в к[репости] Орской, были от княжны Варвары Репниной... —
Згадані у справі автографи листів В. М. Рєпніної не збереглися; за першодруком опубліковано її

лист від 13 січня 1848 р. (див.: Листи до Тараса Шевченка. — С. 52 — 53). ...письма, получаемые
мною в к[репости] Орской... от Андрея Лизогуба... — Автографи згаданих у справі листів А. І.
Лизогуба не збереглися; за першодруками їх опубліковано у виданні: Листи до Тараса Шевченка.
— С. 51 — 52, 53 — 54, 55 — 56, 58 — 59. Письмо... полученное мною на походе в Раим... от г.
Бутакова... Я полагаю, письма эти принадлежат Фёдору Лазаревському... — Автографи згаданих

у справі листів Ф. М. Лазаревського не збереглися; за першодруками опубліковано п’ять його

листів за 1848 р. (Листи до Тараса Шевченка. — С. 54 — 55, 56, 58, 59 — 60). Письмо от 9-го
декабря 1847 года от Чернышева... — Йдеться про лист О. П. Чернишова від 2 грудня 1847 р.,
опублікований за першодруком у виданні: Листи до Тараса Шевченка. — С. 48. И еще письмо

от Александры, которой фамилия Псёл... — Лист О. I. Псьол, написаний на початку березня

1848 р. з Одеси, надрукований у виданні: Листи до Тараса Шевченка. — С. 57. Отвечал же

я действительно двум лицам: княжне Варваре Репниной и Андрею Лизогубу. — Збереглися сім

листів до В. М. Рєпніної та вісім до А. I. Лизогуба за 1847 — 1850 рр. Степанов Олексій Іванович
(1812 — ?) — командир 3-ї роти 5-го лінійного батальйону Окремого Оренбурзького корпусу,
штабс-капітан. По прибытии в Раимское укрепление поступил я под команду капитан-лейтенанта
Бутакова... —Шевченко перебував під командуванням начальника Аральської описової експедиції

з травня 1848 р. по 15 січня 1850 р., пізніше був підпорядкований прапорщику К. Є. Поспелову,
який заступив О. І. Бутакова в справі впорядкування матеріалів експедиції в Оренбурзі (Тарас
Шевченко. Документи та матеріали до біографії. — С. 180). Косарал — острів на північно-
східній частині Аральського моря. Аисюков Олександр Дмитрович — поручик 5-го, з 1848 р. —
ад’ютант 4-го лінійного батальйону Окремого Оренбурзького корпусу. З Шевченком, очевидно,
познайомився в Орську в 1847 р. У рапорті командира Окремого Оренбурзького корпусу В.
Обручова на ім’я військового міністра 21 липня 1850 р. прізвище О. Д. Лисюкова названо серед
тих, хто дав дозвіл Шевченкові листуватися і малювати (Тарас Шевченко. Документи та матеріали
до біографії. — С. 235). ...получил... при письме записку от чиновника Оренбургской пограничной
комиссии Михаила Александрийского. — Адресу М. С. Александрійського Шевченко повідомив

А. І. Лизогубові (див. лист до А. I. Лизогуба від 9 травня 1848 р. з Орської фортеці). ...под
командою капитан-лейтенанта Бутакова отправился я из Раимского укрепления и прибыл в г.
Оренбург... — Шевченко і Томаш Вернер разом з О. І. Бутаковим повернулися до Оренбурга
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31 жовтня 1849 р. (див. лист О. I. Бутакова від 4 листопада 1849 р. — Центральний державний

архів Військово-Морського флоту, ф. 4, спр. 82). ...в г. Оренбурге получил я одно письмо...
от Андрея Лизогуба... два письма... от художника Чернышева... и от Сергея... Письмо,
подписанное Сергеем, принадлежит чиновнику Левицкому... — Згаданий лист А. I. Лизогуба
(орієнтовно написаний у 1849 р. чи на початку 1850 р.) не відомий; лист О. П. Чернишова

від 29 березня 1850 р. див. у виданні: Листи до Тараса Шевченка. — С. 64. У знайденому

під час обшуку [1]листі С. П. Левицького від 6 березня 1850 р. повідомлялося: «...Головко
каже, що Вас не стало, а на місто того стало більш людей — аж до 1000, готових стоять за

все, що Ви казали...» (Листи до Тараса Шевченка. — С. 63). Лист спричинився до того, що С.
П. Левицького було притягнуто до слідства й зроблено обшук у М. О. Головка (1825 — 1850)
— магістра математичних наук, літератора, людини прогресивних поглядів. Під час арешту М.
О. Головко стріляв у жандармського полковника Левенталя, але невдало; тоді сам застрелився

(Тарас Шевченко. Документи та матеріали до біографії. — С. 201 — 202). Стихи под названием

Святая вода — сочинение девицы Александры Псёл, полученные мною при письме в к[репости]
Орской, 1847 года... — Згаданий лист не відомий; в листах до А. I. Лизогуба від 1 лютого та В.
М. Рєпніної від 25 — 29 лютого 1849 р. Шевченко просив надіслати йому текст вірша, бо його

власний примірник втрачений. Стихи и песни на малороссийском наречии не моего сочинения...
— Йдеться про альбоми Шевченка з малюнками й фольклорними записами 1846 — 1850 рр. (ІЛ,
ф. 1, № 108, 109); лише 1906 р. Їх передано в Чернігівський музей. Майдель Петер-Фрідріх
Євстахійович (1819 — 1884) — доктор медицини, працівник Оренбурзької прикордонної комісії,
знайомий Шевченка. ...писал я из к[репости] Орской к начальнику штаба корпуса жандармов,
осмеливаясь покорнейше просить его превосходительство оказать мне милость ходатайством о

дозволении мне рисовать портреты и пейзажи. — Див. лист Шевченка до Л. В. Дубельта від

10 січня 1850 р. У довідці інспекторського департаменту військового міністерства військовому

міністру О. І. Чернишову про результати слідства над Шевченком, зробленій на основі рапорту

В. О. Обручева (1 — 8 серпня 1850 р.), пропонувалося: «...1. Освободить его [Шевченко] из-
под ареста и строго внушить ему, чтобы он, ни под каким видом, не осмеливался нарушать

высочайшего повеления, коим воспрещено ему писать и рисовать. 2. Поставить ближайшему

начальству в обязанность иметь за исполнением сего и вообще за Шевченкою самое бдительное

наблюдение» (Тарас Шевченко. Документи та матеріали до біографії. — С. 240). № 374. 1850
р., липня 1. Запитання Т. Г. Шевченкові під час слідства, що його проводив підполковник Г. В.
Чигирь, та відповіді поета

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/363398.html

2.12.66 Список нижніх чинів під слідством. Липень 1850 р. (2008-12-20 12:00)

№ 373. 1850 р., липень. Список нижніх чинів 5-го Оренбурзького лінійного батальйону, які
знаходилися під слідством і перебували на гауптвахті

Список нижним чинам линейного Оренбургского батальона № 5, над коими производится

следствие июля дня 1850 года

Каких команд и кто именно Где, с которого времени содержится Зачем

дело остается неоконченным Кем именно производится

Рядовые 1-й Иван Попов Содержится под стражею в главной гауптвахте

кр[епости] Орской с 13 апреля сего года по подозрению в краже у казака

Сагитова разных предметов За недоставлением депутатом прапорщиком

Маркевичем нужных по делу людей батальона № 5
3-й Максим Журавлев 4-й Тимофей Дмитриев Содержутся под стражею

главной гауптвахты кр[епости] Орской с 13 мая сего года по подозрению

в краже разных вещей у плац-майора кр[епости] Орской подполковника

Тютнева Орским плац-адъютантом
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2-й Иван Гуляев Содержится под стражею в гауптвахте кр[епости] Орской

с 21 мая сего года за то, что он был пойман в квартире писаря

комендантского управления Пункина с выкраденной у сего последнего

рубашкой За неприсылкою орским станичным правлением прикосновенных

людей этого ведомства

Павел Нечаев Содержится под стражею в главной гауптвахте креп[ости]
Орской с 23 мая сего года за то, что он не хотел на ротном учении

делать ружьем и отзывался, что он не может делать оным, а также за

грубые выражения противу ротного командира подпоручика Симакова За

недоставлением от командующего 1 ротою нужных к спросу людей по случаю

производимых г. бригадным командиром смотров [слово нерозб.] в

настоящее время г. начальника дивизии, как о сем донес следователь

рапортом от 1 июля за № 16 Подпоручик Растопчин

Сергей Степанов Содержится под стражею в главной гауптвахте креп[ости]
Орской от 28 мая сего года за пьянство, за перемену казенной шинели по

сроку 1848 года на старую с получением придачи 5-ти рублей

ассигнац[иями] и за намерение зарезать исправляющего должность

фельдфебеля унтер-офицера Кичигина, а также и за объявление ротному

своему командиру, что более служить не хочет Подпоручик 5 батальона

Растопчин

Герасим Захаров Александр Антонов Содержутся под стражею в главной

гауптвахте креп[ости] Орской с 8 июня сего года за побег из службы и

имение при себе двух фальшивых билетов За непредоставлением

Оренбургским казачьим № 4 полком требуемых нужных сведений как о сем

донес следователь рапор том от 1 июня се го года за № 16
Константин Горшков Содержится под стражею в главной гауптвахте

креп[ости] Орской с 10 июня сего года за побег из службы Кончено

произвол ством и предоставле[но] на рассмотрение высшего начальства

Производил поручик сего батальона Григорьев

Тарас Шевченко По высочайшему повелению за неисполнение воспрещения

писать и рисовать Командиром 2-го батальона подполковником Чигирем

Демид Елистратов нестр[оевой] лазаретн[ой] служ[бы] Иван Кузьмин Иван

Зотов

Командующий батальоном

ІЛ, ф. 1, № 1620, спр. 512, арк. 1 — 2. Відпуск.

2.12.67 Рапорт слідчого. 1 липня 1850 р. (2008-12-20 18:00)

№ 375. 1850 р., липня 1. Рапорт слідчого, командира 2-го лінійного батальйону Г. В. Чигиря

коменданту Орської кріпості Є. В. Недоброво з проханням дати наказ доглядачу Орської

поштової станції, щоб він з’явився на квартиру слідчого і дав потрібні свідчення по справі Т.
Г. Шевченка

Секретно

Коменданту крепости Орской господину полковнику и кавалеру Недоброво
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Следователя командира Оренбургского линейного батальона № 2-го подполковника Чигиря 2-го

Рапорт

По производимому мною следственному делу по предписанию господина корпусного командира

за № 82-м над рядовым Оренбургского линейного батальона № 5-го Тарасом Шевченко, нужно
отобрать показания под присягою от смотрителя Орской почтовой станции. А потому имею

честь покорнейше просить ваше высокоблагородие приказать смотрителю явиться в квартиру мою

сего числа по полудни в 8 часов; а как мне известно, что смотритель Орской почтовой станции

магометанского закона, то не оставьте сделать распоряжение о прибытии ко мне к тому же

времени для привода к присяге и указанному мулле Орской мечети. Причем покорнейше прошу

ваше высокоблагородие уведомить меня сколь возможно поспешнее и на сем же, не подвергался
ли смотритель этот каким-либо штрафам и можно ли на основании законов допустить его к

присяге.

Подполковник Чигирь

№ 4-й
1 июля 1850 г.
кр. Орская

ІЛ, ф. 1, № 406, спр. 201, арк. 85-85 зв. Оригінал.
На документі напис: «Получ[ено] 1 июля; получ[ено] 2 июля 1850 года».

2.12.68 Лист слідчого і відповіді Мешкова. 1 липня 1850 р. (2008-12-21 06:00)

№ 376. 1850 р., липня 1. Лист слідчого, командира 2-го лінійного батальйону Г. В. Чигиря до
командира 5-го лінійного батальйону Д. В. Мешкова з проханням дати відповіді на запитання,
необхідні для ведення слідства над Т. Г. Шевченком

Секретно

Следователя командира Оренбургского линейного батальона № 2
1-го июля 1850 года

№ 50
креп[ость] Орская

Господину командующему Оренбургским линейным батальоном № 5-го

Дежурный генерал главного штаба его императорского величества от 8 июня сего года уведомил
господина корпусного командира к исполнению, что государь император по всеподданнейшему

докладу отношения господина корпусного командира от 23 минувшего м[еся]ца и содержания

препровожденных при оном бумаг, отобранных от рядового вверенного вам батальона Тараса

Шевченко, высочайше повелеть соизволил: рядового Шевченко, не исполнившего воспрещения

писать и рисовать, подвергнуть немедленно строжайшему аресту и содержать под оным до

исследования виновных, допустивших его вести переписку и заниматься рисованием.
Во исполнение таковой высочайшей воли его высокопревосходительство изволил предписать

мне за № 82-м произвести исследование, вследствие чего имею честь покорнейше просить ваше

высокоблагородие со всевозможною скоростию при сем мне написать ответы на нижеследующие

вопросные пункты:
1-е.
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Из поступивших в дело сведений видно, что при определении во вверенный вам батальон рядового

Шевченко в 1847 году вам по команде сообщена была высочайшая воля, изложенная в предписании
командовавшего корпусом за № 25 от 10-го июня, об учреждении над Шевченкою надзора с

воспрещением ему писать и рисовать, и дабы ни под каким видом не могло выходить от него

возмутительных и пасквильных сочинений. А потому не оставьте объяснить: 1-е — которого

м[еся]ца и числа 1847 года прибыл в батальон Шевченко; 2-е — какое сделано вами распоряжение

к надзору и воспрещению писать и рисовать, под чей надзор поручен был Шевченко, причем
приложить в копиях все по сему предмету письменные ваши распоряжения.
2-е.
Из числа отобранных в сем году в Оренбурге у Шевченко бумаг: писем, песен, стихов и рисунков,
из показания, отобранного мною от Шевченко, видно, 1-е: что в крепости Орской он получал

чрез почтовую станцию письма от помещика Черниговской губернии Лизогуба, от княгини 1

Варвары Репниной, от урядника Оренбургского войска Чернышева, от неизвестного и от девицы
Александры Псёл с приложением стихов под названием «Святая вода» и писал ответы, отправляя
через почту, Лизогубу, Репниной и письмо на имя его превосходительства начальника штаба

корпуса жандармов; 2-е: ежели вы знали об этой переписке, то от кого, не оставьте объяснить,
и какое сделали распоряжение к прекращению оной; 3-е: о стихах, песнях и рисунках Шевченко

показал, что большая часть рисунков и все стихи и песни, за исключением под названием «Святая
вода», привезены им из Петербурга, а потому объясните, по прибытию Шевченко в батальон,
знали ли вы об этих стихах, песнях и рисунках. 3-е. 11-го мая 1848 года, как видно из сведений,
при деле имеющихся, Шевченко был вами командирован для прикрытия транспорта, следующего
на Раим. Шевченко же показал, что он в то же время был переведен из 5-го в 4-й батальон, а
потому прошу вас объяснить; 1-е. На каком основании последовало как назначение к прикрытию

транспорта, так и перевод его в 4-й батальон. 2-е. При командировании Шевченко в степной

поход было ли вами сделано какое-либо письменное сообщение о надзоре за Шевченкою и

кому, а по переводе Шевченко в 4-й батальон, когда сообщена вами командиру 4-го батальона

конфирмация и высочайшая воля о Шевченке, объявленные вам в предписании за № 25-м. Все

эти сведения прошу вас приложить в копиях. 3-е. Поясните, кто были ротные командиры в

продолжение службы Шевченко в 5-м батальоне со дня прибытия до перевода его в 4-й батальон
и где они ныне находятся. 4-е. Ежели вам известны еще какие-либо обстоятельства по переписке
и рисованию Шевченко, то прошу вас подробно их объяснить. 4-е. Шевченко показал, что он

на верность службы не присягал, а потому прошу вас объяснить, было ли обстоятельство это

вам известно, и ежели вы об этом знали, то почему не привели его к присяге; причем не

оставьте доставить формулярный его список. Подполковник Чигирь 2 ІЛ, ф. 1, № 406, спр,
201, арк. 99 — 101. Оригінал. На документі написи: «Канц[елярия] 5 бат[альона] № 3070.
Получ[ено] 1-го июля 1850 года»; «Получ[ено1 2 июля 1850 года». 1 Правильно — «княжны».
№ 377. 1850 р., липня 2. Відповіді командира 5-го лінійного батальйону Д. В. Мешкова на

запитання слідчого командира 2-го лінійного батальйону Г. В. Чигиря по справі Т. Г. Шевченка

Секретно На изложенные в предписании этом за № 5-м вопросные пункты имею донести его

высокоблагородию следователю господину подполковнику Чигирю: На 1. 1-е. Рядовой Тарас

Шевченко прибыл к батальону июня 23 дня 1847 года, как о сем значится по делам батальона.
2-е. Вследствие предписания господина командовавшего Отдельным оренбургским корпусом от

10-го того же июня № 25-й, Шевченко, по зачислении в батальон, определен был в 3-ю роту и о

наблюдении за поведением его к строгому надзору и воспрещению писать и рисовать возложено

было, приказом по батальону, в копии у сего представляемом, 23-го того же июня№ 93, на ротного
командира, которым тогда был капитан Глоба, и сверх того я постоянно приказывал ротным его

командирам не упускать из виду строжайшего за ним надзора и, неоднократно призывая к себе

Шевченко, подтверждал ему свято исполнять высочайшую волю, чтобы не рисовать и не писать

ничего предосудительного. На 2. 2-е. Об объясненной во 2-й статье сего предписания переписке
Шевченко с разными лицами мне ничего совершенно известно не было, и распространялось ли

запрещение на получение и писание Шевченко частных писем, мне также не было известно, и в

предписании за № 25-м об этом не сказано. Из показания Шевченко, мне сообщенного, видно,
что он писал частным образом к его превосходительству г. начальнику штаба корпуса жандармов,
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следовательно, ежели бы запрещение писать распространялось и на частные безвредные письма,
то г. начальник штаба корпуса жандармов не преминул бы сообщить начальству о воспрещении

Шевченко писать письма. 3-е. По прибытии Шевченко в батальон он об имеемых у себя стихах,
песнях и рисунках мне не объявлял, и были ли у него таковые, мне было неизвестно, обыскивать
же его тогда в этом я не имел в виду повода, зная, что он отдан в военную службу по решению

окончательно над ним дела, и все непозволительные сочинения от него отобраны при суде. На

3-е. 1-е. Назначение, как к прикрытию транспорта, так и перевод в 4-й батальон Шевченко,
последовало на основании прилагаемого здесь в копии предписания господина командира 1-й
бригады 23 пехотной дивизии от 8-го мая 1848 года за № 1347-м. 2-е. При командировании в

степной поход Шевченко выступил в составе той роты № 3-го командуемого мною батальона,
командированной тогда в прикрытие транспортов, в которой находился на службе и в крепости

Орской, и в ведении своего же ротного командира штабс-капитана Степанова, имевшего уже в

виду у себя в роте приказ по батальону о надзоре за Шевченко, и потому я по этому предмету

особо не сообщал; на нижних чинов, переведенных из 5-го в 4-й батальон и отправленных вместе с
Шевченко, формулярные списки и прочие сведения отправлены в 4-й батальон в то же время, а как
формулярного списка о Шевченко в батальон получено не было, то по сему случаю и письменные

сведения на него не были высланы к командиру 4-го батальона, по сему обстоятельству я упустил
из виду сообщить в 4-й батальон и копию с предписания за№ 25-м. Предписаний по сему предмету
я от начальства не имел, при том же, как командуя в то время батальоном менее года, я не

мог еще помнить всех дел, в батальоне состоящих, так и по недокладу мне о сем батальонного

адъютанта подпоручика Растопчина сделалось сказанное упущение. 3-е. В продолжение службы

Шевченко в 5-м батальоне, со дня прибытия до перевода в 4-й батальон, командовали этою

ротою гг. капитан Глоба, штабс-капитан Степанов, прапорщик Андрюков 1-й, штабс-капитан
Епанешников и потом снова штабс-капитан Степанов, которые переведены: первый — в запасной

батальон Кременчугского егерского полка, третий — в Полтавский пехотный полк, четвертый
— в егерский фельдмаршала князя Варшавского, графа Паскевича Эриванского полк и второй,
он же и последний, т. е. штабс-капитан Степанов, — в пехотный его императорского высочества

великого князя Владимира Александровича полк. 4-е. По переписке и рисованию Шевченко более

мною объясненного я ничего не знаю. На 4-е. Что Шевченко не присягал на верность службы,
мне об этом известно не было, а как вообще нижние чины, начиная с рекрут, по отдаче в военную
службу немедленно приводятся к присяге и как Шевченко прислан в батальон уже рядовым, то я
никак не мог и полагать, чтобы он не был приведен к присяге там, где отдан в военную службу,
ныне же приказал немедленно привести его на верность службы к присяге, формулярного списка
я при сем не представляю по неполучении такового в батальон из 4-го батальона, из которого
Шевченко переведен во вверенный мне 5-го мая сего 1850 года, а прибыл 1-го июня. Командующий
батальоном майор Мешков № 2748-й 2-го июля 1850 года Крепость Орская ІЛ, ф. 1, № 406, спр.
201, арк. 101-103, 103 зв. Оригінал.

2.12.69 Лист слідчого. 2 липня 1850 р. (2008-12-21 12:00)

№ 378. 1850 р., липня 2. Лист слідчого, командира 2-го Оренбурзького лінійного батальйону Г.
В. Чигиря доглядачу Орської поштової станції з проханням дати відомості про кореспонденцію

Т. Г. Шевченка, яка проходила через ввірену йому пошту

2 июля 1850 года

Кр[епость] Орская
№ 6-й

Следователя командира.
линейного Оренбургского

батальона № 2-го

Господину смотрителю Орской почтовой станции
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По высочайшей воле его императорского величества, сообщенной господину корпусному

командиру господином дежурным генералом главного штаба его императорского величества

от 8 июня за № 526-м, его высокопревосходительство предписанием за № 82-м изволил

поручить мне производство» исследования о рядовом линейного Оренбургского батальона№ 5-го
Тарасе Шевченко, по вступившим в дело показаниям оказалось нужным иметьот вас показание,
заключающееся в следующем:
Рядовой Шевченко показал, что с июля 1847 до 11 мая 1848 года получал чрез Орскую почтовую

станцию письма: от княгини 1 Репниной, от помещика Лизогуба, от урядника Чернышева, от
Александры Псёл и от неизвестного, и писал ответы, которые отправлял чрез вашу станцию

Андрею Лизогубу, княгине Репниной и письмо на имя его превосходительства господина

начальника штаба корпуса жандармов, и что получение Шевченкою с почты писем и отправление

ответов вам было известно, в чем и ссылается на ваше свидетельство под присягою. А потому

прошу вас, по долгу принятой вами присяги, объяснить: принимали ли вы от Шевченки письма

для отправления по адресам и выдавали ли письма, адресованные на имя Шевченки, и ежели по
делам станции можете навести справку, сколько в продолжение означенного времени поступило

писем на имя Шевченко и сколько принято на станции для отправления к сказанным выше лицам;
а ежели из дел нельзя навести справку, то объясните сколько можете по сему предмету помнить
и лично ли вы принимали и отдавали письма, причем объясните, где я могу навести справку о

письмах, полученных на станции на имя Шевченко и на имя лиц, к которым он отправлял письма.
Подполковник Чигирь ІЛ, ф. 1, № 406, спр. 201, арк. 96 — 97. Оригінал. На документі напис:
«Получено 2 июля 1850 г.». 1 Правильно — «княжны».

2.12.70 Лист коменданту Орської кріпості. 2 липня 1850 р. (2008-12-21 18:00)

№ 379. 1850 р., липня 2. Лист доглядача Орської поштової станції коменданту Орської кріпості
Є. В. Недоброво з приводу того, що без дозволу Уфімської поштової контори він не має права

давати свідчення підполковнику Г. В. Чигирю в справі Т. Г. Шевченка

2 июля 1850 год[а]
№ 131

От Орского станционного смотрителя

господину коменданту крепости Орской

На предложение вашего высокоблагородия от 1-го июля за № 1482, из которого предлагаете

явиться мне к подполковнику Чигирю для взятия от меня показания по делу, им производимому

по распоряжению корпусного командира над рядовым № 5 батальона Тараса Шевченко, явиться
к подполковнику Чигирю не могу, потому что ежели нужно взять от меня показания, в таком

случае не угодно ли вашему высокоблагородию обратиться с требованием в Уфимскую губернскую

почтовую контору, без ведома конторы никакого показания дать не могу.

Смотритель Фейзуллин

ІЛ, ф. 1, № 406, спр. 201, арк. 86 — 86 зв. Оригінал.
На документі напис: «Получ[ено] 2 июля».

2.12.71 Рапорт слідчого про відмову дати свідчення. 2 липня 1850 р. (2008-12-22 06:00)

№ 380. 1850 р., липня 2. Рапорт слідчого командира 2-го лінійного батальйону Г. В. Чигиря

коменданту Орської кріпості Є. В. Недоброво про відмову доглядача Орської станції дати
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свідчення про Т. Г. Шевченка

Секретно

Коменданту крепости Орской господину полковнику и кавалеру Недоброво

Следователя командира Оренбургского линейного батальона № 2-го подполковника Чигиря 2-го

Рапорт

В последствие надписи за № 1483-м и приложенного при оной отзыва орского станционного

смотрителя за № 131-м, имею честь покорнейше просить ваше высокоблагородие объявить

означенному г. смотрителю, что уклонение его от свидетельского показания по ссылке на

его свидетельства рядового Тараса Шевченко, над которым производится исследование по

высочайшей его императорского величества воле, сообщенной господину командиру Отдельного
оренбургского корпуса и оренбургскому военному губернатору господином дежурным генералом

главного штаба его императорского величества от 8 июня за№ 526-м, а потому ежели смотритель
орской станции откажется дать свидетельские показания потому только, как объявляет в отзыве,
что без ведома Уфимской почтовой конторы никакого показания дать не может, то отзыв этот

явно обнаруживает самопроизвольное упорство, противное Своду военных постановлений части

5, книги 2-й, статьям 180, 181 и 191, ибо в сей последней сказано: «лица, призываемые к

свидетельству, не могут отказаться от явки к допросу; уклоняющиеся от показания могут быть к
тому понуждены и подвергнуты за ослушание наказанию». Уклонение же и причины смотрителем

в отзыве сказанные, противны законам, и по здравому смыслу смотритель обязан знать, что и по
сношению с Уфимскою почтовою конторою он обязан дать требуемые от него показания.
А потому ежели г. смотритель и после сего окажет упорство и не исполнит моего законного

требования, то я в необходимости найдусь уехать из Орска без его показания, которое

на основании приведенной мною статьи 181-й необходимо к делу нужно, следовательно,
промедление в исполнении высочайшей воли по производству исследования подвергает

смотрителя ответственности по законам.
Донося о сем вашему высокоблагородию, имею честь покорнейше просить о последующем отзыве

смотрителя уведомить меня на сем же как наивозможно поспешнее.

Подполковник Чигирь 2

№ 8
2 июля 1850 г.
Кр. Орская.

ІЛ, ф. 1, № 406, спр. 201, арк. 92 — 93. Оригінал.
На документі написи: «Получ[ено] 2 июля»; «2 июля 1850 года».

2.12.72 Розпорядження Мешкова привести Шевченка до присяги. 2 липня 1850 р.
(2008-12-22 12:00)

№ 381. 1850 р., липня 2. Розпорядження командира 5-го лінійного батальйону Д. В. Мешкова

командирові 4-ї роти цього ж батальйону О. С. Растопчину привести Т. Г. Шевченка до присяги

Командующему 4-ю ротою 5-го батальона
господину подпоручику Растопчину

Переведенный из 4-го батальона в таковой же, командуемый мною, рядовой вверенной вам роты
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Тарас Шевченко при отобрании от него показания следователем г. подполковником Чигирем

между прочим показал, что он при поступлении первоначально в службу на верность оной не

присягал. Вследствие чего предлагаю вашему благородию немедленно привести этого рядового

на верность службе к присяге, а как он в настоящее время содержится под арестом, то к присяге

вести его за строжайшим караулом. И мне по исполнении с представлением присяжного листа

на сем же донести.

Командующий батальоном майор Мешков

№ 2752
2 июля 1850 года

Крепость Орская

ІЛ, ф. 1, № 448, арк. 1 — 1 зв. Оригінал.

2.12.73 Запитання про час приведення до присяги. 3 липня 1850 р. (2008-12-22 18:00)

№ 382. 1850 р., липня 3. Запитання підпоручика О. С. Растопчина священику церкви Орської

кріпості П. М. Тимашову про визначення години, в яку можна привести Т. Г. Шевченка до

присяги

Вследствие предложения этого ко мне с № 2752-м, честь имею покорнейше просить

Спасопреображенской церкви крепости Орской священника уведомить меня надписью на сем же,
во сколько часов утра настоящего числа угодно будет его благословению привести к присяге

рядового командуемой мною роты Тараса Шевченко, с которым я не замедлю прибыть к его

благословению для сей надобности, вместе с присяжным листом.

Подпоручик Растопчин

№ 17-й
3 июля 1850 г.
Крепость Орская

ІЛ, ф. 1, № 448, арк. 2. Оригінал.
На документі написи: «279»; «Получ[ено] 4 июля».

2.12.74 Текст військової присяги. 3 липня 1850 р. (2008-12-23 06:00)

№ 383. 1850 р., липня 3. Текст військової присяги, яку приймав Т. Г. Шевченко

Клятвенное обещание

Я, нижеименованный, обещаюсь и клянусь всемогущим богом, пред святым его евангелием, в
том, что хощу и должен его императорскому величеству, своему истинному и природному

всемилостивейшему великому государю императору Николаю Павловичу, самодержцу

всероссийскому, и его императорского величества всероссийского престола наследнику верно и

не лицемерно служить, не щадя живота своего, до последней капли крови, и все к высокому его

императорского величества самодержавству, силе и власти принадлежащия права и преимущества,
узаконенные и впредь узаконяемые, по крайнему разумению, силе и возможности исполнять. Его
императорского величества государства и земель его врагов телом и кровью в поле и крепостях,
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водою и сухим путем, в баталиях, партиях, осадах и штурмах и в прочих воинских случаях

храброе и сильное чинить сопротивление, и во всем стараться споспешествовать, что к его

императорского величества верной службе и пользе государственной во всяких случаях касаться

может. О ущербе же его величества интереса, вреде и убытке, как скоро о том уведаю, не токмо
благовременно объявлять, но и всякими мерами отвращать и не допущать потщуся и всякую

вверенную тайность крепко хранить буду, а предпоставленным надо мною начальникам во всем,
что к пользе и службе государства касаться будет, надлежащим образом чинить послушание,
и все по совести своей исправлять, и для своей корысти, свойства, дружбы и вражды против

службы и присяги не поступать, от команды и знамя, где принадлежу, хотя в поле, обозе или

гарнизоне, никогда не отлучаться; но за оным, пока жив, следовать буду, и во всем так себя вести

и поступать, как честному, верному, послушному, храброму и расторопному солдату надлежит. В
чем да поможет мне господь бог всемогущий. В заключение же сей моей клятвы целую слова и

крест спасителя моего. Аминь.

1850 года, июля 3 дня. По сему присяжному листу
присягу принял рядовой Тарас Шевченко

К присяге приводил Орской крепости священник Петр Тимашов

При приводе к присяге находился командующий ротою № 4-го подпоручик Растопчин

ІЛ, ф. 1, № 441, арк. 1 — 2. Оригінал.
Текст присяги написаний писарем. Під присягою власноручний підпис Шевченка.

Супровідна записка до присяги. 4 липня 1850 р.

№ 384. 1850 р., липня 4. Супровідна записка підпоручика О. С. Растопчина, надіслана

командиру 5-го Оренбурзького лінійного батальйону Д. В. Мешкову разом з присяжним листком

Т. Г. Шевченка

Честь имею представить при сем к командующему Оренбургским линейным № 5 батальоном

господину майору Мешкову, вследствие предписания его высокоблагородия с№ 2752, присяжный
лист, по которому рядовой командуемой мною роты Тарас Шевченко, приведенный Орским

священником в присутствии моем к присяге, принял оную на верность службе.

Подпоручик Растопчин

№ 18-й
4 июля 1850 г.
Креп[ость] Орская

ІЛ, ф. 1, № 448, арк. 2, зв. Оригінал.

Прохання привести Шевченка в церкву для присяги. 4 липня 1850 р.

№ 385. 1850 р., липня 4. Записка Орського священика П. Тимашова, надіслана підпоручику О.
С. Растопчину з проханням привести Шевченка в церкву для прийняття присяги

Согласно надписи за № 17-м покорнейше прошу его благородие подпоручика Растопчина

для привода к присяге рядового Тараса Шевченки прибыть в церковь, когда угодно будет.
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Орский священник Тимашоа

№ 246
4 июля 1850 года

Кр[епость] Орская

ІЛ, ф. 1, № 448, арк. 2 зв.

2.12.75 Рапорт про закінчення слідства. 5 липня 1850 р. (2008-12-23 12:00)

№ 386. 1850 р., липня 5. Рапорт слідчого, командира 2-го лінійного батальйону Г. В. Чигиря

командиру Окремого оренбурзького корпусу В. О. Обручову про закінчення слідства у справі Т.
Г. Шевченка

Секретно

Командиру отдельного оренбургского корпуса господину

генерал-от-инфантерии и кавалеру Обручеву
Следователя командира Оренбургского линейного

батальона № 2-го подполковника Чигиря 2-го

Рапорт

Представляя при сем следственное дело, произведенное мною по предписанию вашего

высокопревосходительства за № 82-м, имею честь почтительг нейше доложить, что хотя бы

и следовало к делу истребовать нижеследующие сведения: от 3-го отделения собственной

его императорского величества канцелярии о том, действительно ли были на рассмотрении и

возвращены к Шевченко 2-е книги с рисунками, стихами и песнями, от командира линейного

Оренбургского батальона № 4-го о том, по какому случаю назначен им рядовой Шевченко в

описную экспедицию на Аральское море” и капитан-лейтенанта Бутакова о том, с какого повода
он употреблял Шевченко к рисованию гидрографических видов и чрез кого он получил на походе

в Раим письмо, переданное им Шевченко, а также и казначея батальона № 4-го о письме,
переданном им на Кос-Арал Шевченко, и всех бывших ротных командиров о том, какие они

употребляли меры для надзора за Шевченко во время состояния его на службе в 5-м батальоне

под их командою, но как все эти лица находятся ныне в отдаленных местах и переписка с

ними потребует неопределенно долгого времени, из поступивших же в дело сведений главные

предметы, составляющие сущность дела, довольно обнаружены. А потому обстоятельства, мною
изложенные, имею честь представить на усмотрение вашего высокопревосходительства.

Подполковник Чигирь

№ 11-й
5 июля 1850 года

Г. Оренбург

ІЛ, ф. 1, № 406, спр. 201, арк. 68 — 68 зв., 116. Оригінал.
На документі написи: «Получено 6 июля 1850 г.»; «По вход[ящему] секр[етному] жур[налу] № 93
получ[ено] 12 июля 1850 г.».
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2.12.76 Рапорт про відіслання списку політичних злочинців. 8 липня 1850 р.
(2008-12-23 18:00)

№ 387. 1850 р., липня 8. Рапорт командира 4-ої роти підпоручика О. С. Растопчина командиру 5-
го лінійного батальйону Д. В. Мешкову про відіслання списку нижніх чинів з політичних злочинців

Командующему Оренбургским линейным № 5 батальоном господину майору Мешкову

Командующего 4 ротою подпоручика Растопчина

Рапорт

Во исполнение предписания от 1-го сего июля за № 2751-м имею честь к вашему

высокоблагородию представить на обороте сего именной список нижним чинам, поступившим
в командуемую мною роту по высочайшему повелению из числа политических преступников.

Подпоручик Растопчин

№ 325
8 июля 1850 года

Крепость Орская

Чины, имена и прозвания Время вступления в службу

Каков в поведении Усердие в службе Каковы успехи по фронту

год месяц число

Рядовые: Савелий Буновский [1]847 мая 7 хорош усерден хорош

Владислав Докальский [1]849 мая 2 хорош усерден слаб

Матвей Рыбаченко [1]850 марта 1 хорош усерден посредственен

Станислав Цешейко » мая 24 По недавнему в роту поступлению и

не ношению обмундир[ования] во фронте не находились

Тарас Шевченко » мая 5 хороши

Владислав Кубацкий [1]850 июня 8 хорош По недавнему

поступлению и не ношению обмундирования во фронте не находился

Командующий ротою подпоручик Растопчин

ІЛ, ф. 1, № 484, арк. 1 — 2, 2 зв. Оригінал.

2.12.77 Запит Поспєлову про мету прикомандирування Шевченка. 13 липня 1850 р.
(2008-12-24 06:00)

№ 388. 1850 р., липня 13. Запит штабу Окремого оренбурзького корпусу до прапорщика корпусу
флотських штурманів К. Є. Поспєлова з приводу того, для якої мети були прикомандировані до

нього Томаш Вернер, Бр. Залєський і Т. Г. Шевченко

Секретно

1868



г. Оренбург
13 июля 1850 года

№ 96

Корпуса флотских штурманов господину подпоручику Поспелову

Из рапорта капитан-лейтенанта Бутакова к командиру Оренбургского линейного № 2 батальона

от 15 прошлого генваря за № 5 видно, что состоявшие при нем: рядовой означенного батальона

Залесский передан был к г. подполковнику Чигирю, а унтер-офицер 4 батальона Вернер и рядовой
Тарас Шевченко сданы вашему благородию.
По встретившейся надобности покорнейше прошу вас, милостивый государь, уведомить меня

в непродолжительном времени, для какой именно надобности были приняты вами означенные

люди, а также когда и куда потом были переданы вами.

Старший адъютант майор Энгман

ІЛ, ф. 1, № 406, спр. 201, арк. 135 — 135 зв. Відпуск.

2.12.78 Доповідна про арешт. 13 липня 1850 р. (2008-12-24 12:00)

№ 389. 1850 р., липня 13. Довідка 2-го відділу корпусного штабу командиру Окремого

оренбурзького корпусу В. О. Обручову про арешт Т. Г. Шевченка з характеристикою відібраних

у нього паперів та висновками слідчого Г. В. Чигиря

Секретно

13 июля 1850 г.
Оренбург

Доклад по 2-му отделению корпусного штаба по части секретной

Управлявший военным министерством господин генерал-адъютант граф Адлерберг от 30 мая

1847 года за № 303-м сообщил вашему высокопревосходительству, что государь император

высочайше повелеть соизволил: бывшего художника С.-Петербургской академии художеств Тараса
Шевченко, за сочинение возмутительных стихов, определить в Отдельный оренбургский корпус

рядовым, с правом выслуги, под строжайший надзор, с запрещением писать и рисовать, и чтобы
от него ни под каким видом не могло выходить возмутительных и пасквильных сочинений.
Об исполнении таковой монаршей воли ваше высокопревосходитель ство 10 июня 1847-го
года за № 25-м уведомили начальника 23 пехотной дивизии и, препроводив к нему рядового

Шевченку, тогда же предписали зачислить его в Оренбургский линейный № 5-го батальон, где
он находился до исхода мая м[еся]ца 1848-го года. В это же время в числе прочих нижних чинов

был командирован для прикрытия транспорта, следовавшего из крепости] Орской в Раимское

укрепление, а по прибытии в последнее поступил в число экипажа на шхуны «Николай» и

«Константин», для употребления по Аральскому морю под начальством капитан-лейтенанта
Бутакова. По окончании в 1849 году навигации по Аральскому морю, рядовой Шевченко,
по ходатайству Бутакова, был отправлен на линию в кр[епость] Орскую, а из нее в г[ород]
Оренбург, куда прибыл в ноябре 1849 года и поступил к капитан-лейтенанту Бутакову для

окончательной работы по описи берегов Аральского моря с прикомандированием для довольствия

к одному из расположенных в Оренбурге батальонов 10-го ноября 1849 года - 22-го января

сего 1850 года за № 292 ваше высокопревосходительство предложили командовавшему 23-ю

1869



пехотною дивизиею рядового Шевченко препроводить в Гурьев-городок ко времени открытия

навигации по Каспийскому морю, для отправления в Ново-Петровское укрепление, где ваше

высокопревосходительство предполагали придать его в помощь штейгеру при исследовании

приисков каменного угля, открытого в 1847 году на Мангишлакском полуострове, так как

Шевченко участвовал в морских экспедициях по Аральскому морю и особенно при открытии

при берегах оного каменного угля. После того от 9-го февраля сего года за № 507 ваше

высокопревосходительство изволили предложить начальнику 23-й пехотной дивизии доставить

Шевченку в корпусной штаб 2-го мая сего года, для отправления по назначению; но, прежде
нежели Шевченко был доставлен в штаб, ваше высокопревосходительство изволили отменить

командирование его в Ново-Петровское укрепление и 27-го апреля настоящего года за № 52-м
предложили начальнику 23 пехотной дивизии отправить по-прежнему в линейный№ 5-го батальон;
между тем дошло до сведения вашего высокопревосходительства, что будто бы означенный

рядовой Шевченко ходит иногда в партикулярной гражданской одежде, занимается рисованием

и составлением стихов, почему и приказано было тотчас же обыскать Шевченко, а самого его

впредь до приказания содержать под арестом.
По произведенному осмотру у рядового Шевченко найдено один только старый поношенный

широкий партикулярный сюртук, от разных лиц письма и преимущественно на малороссийском

языке, два альбома с стихами и песнями на том же языке, с разными в них фигурами,
нарисованными карандашом. В особенности замечательно из отобранных бумаг письмо на

малороссийском языке из С.-Петербурга, от 6 марта настоящего года, от состоящего в

Оренбургской пограничной комиссии и ныне находящегося в отпуску в С.-Петербурге коллежского
секретаря Левицкого.

Отобранные письма были следующие:
1841-го года 1 1-е, от 19-го марта княгини 2 Варвары Репниной. 1847-го года 2-е, от 21 октября

Андрея Лизогуба. 3-е, от 2 декабря Чернышева. 4-е, от 21 декабря Лизогуба. 1848 года 5-е, от
7-го января Лизогуба. 6-е, от 13 января княгини Репниной. 7-е, от 7-го февраля Лизогуба. 8-е,
» 23 » Лизогуба. 9-е, » 7-го апреля Лизогуба. 10-е, от 15-го июля Лизогуба. 11-е, от 18 февраля

неизвестного. 1850 года 12-е, от 6 марта от Сергея. 13-е, от 29 марта Чернышева- Письма без

означения года 14-е, от 27 апреля Лизогуба. 15-е, от 13 мая. 16-е, от 16 мая. Письма без означения
числа и года 17-е, Александры. 18-е, Лазаревского. 19-е, Лазаревского. 20-е, неизвестного.
21-е, Лазаревского. 22-е, Лазаревского. 23-е } стихи малороссийские под 24-е } названием

«Святая вода». Об этом ваше высокопревосходительство изволили довести до сведения господина

военного министра, представив при том его светлости и упоминаемые письма и альбом,
отобранные от рядового Шевченко. Вследствие чего 8 июня сего года за № 526-м дежурный

генерал главного штаба его императорского величества сообщил вашему высокопревосходитель-
ству, что государь император, по всеподданнейшему докладу упомянутого отношения вашего и

содержания препровожденных при оном бумаг, отобранных от рядового Шевченко, высочайше
повелеть соизволил: Рядового Шевченко, не исполнившего воспрещения писать и рисовать,
подвергнуть немедленно строжайшему аресту и содержать под оным до исследования о виновных,
допустивших его вести переписку и заниматься рисованием. При исследовании иметь в

виду, что командир 5-го, Оренбургского линейного батальона и все ближайшие начальники

должны подлежать взысканию за допущение предосудительных послаблений относительно этого

преступника, коего предшествовавшая вина была им известна. При этом генерал-адъютант
Игнатьев просит ваше высокопревосходительство о последствиях сего исследования уведомить

своевременно его светлость князя Александра Ивановича, для всеподданнейшего его величеству
доклада и для дальнейшего относительно сего рядового распоряжения. Во исполнение таковой

высочайшей воли ваше превосходительство изволили предписать командующему 5 батальоном

майору Мешкову немедленно подвергнуть рядового Шевченку строжайшему аресту с содержанием

на гауптвахте в кр[епости] Орской, а командиру Оренбургского линейного № 2-го батальона

подполковнику Чигирю неотлагательно приступить к производству упомянутого исследования

секретным образом и по окончании представить к вашему высокопревосходительству, поставив
при этом подполковника Чигиря в известность, чтобы он при исследовании принял в соображение
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время бытности рядового Шевченко в разных местах и присылку к нему писем, а также о

лицах, допустивших его вести переписку и заниматься сочинением стихов, песен и рисованием,
с приведением в известность и того, в какое время и где писаны им стихи и составлены

рисунки карандашом, заключающиеся в упомянутых двух книжках. Ныне подполковник Чигирь

при рапорте от 5 июля за № 11 представил к вашему высокопревосходительству произведенное

им следственное дело, из коего видно: Противу сделанных подполковником Чигирем рядовому

Шевченке вопросных пунктов: Первого о том: когда именно прибыл он в 5 батальон, до какого
времени состоял в оном на лицо, какие из вышеобъясненных писем 1847 и 1848 года, без означения
чисел и м[еся]цев и годов, получены им в крепости] Орской, до командирования его в Раим, и
чрез кого, и не делал ли он на письма эти ответы и кому именно и чрез кого отсылал оные, а
также, была ли переписка эта известна его начальству? — Рядовой Шевченко под священническим

увещеванием показал, что о времени, когда именно прибыл в батальон № 5-го он, Шевченко,
не помнит, но находился в оном до 11-го мая 1848 года, письма, получаемые им в кр[епости]
Орской, как может припомнить, были от княжны Варвары Репниной, живущей в настоящее время
в г[ороде] Одессе, от Андрея Лизогуба, помещика Черниговской губернии и уезда; письмо, же
от 18-го февраля 1848 г[ода] от неизвестного, судя по времени, получено в кр[епости] Орской,
но верно определить не может, потому что как это письмо, так и второе, полученные от

неизвестного, переданы ему на походе на Раим г. Бутаковым, но письма эти полагательно

должны принадлежать Федору Лазаревскому, служащему в Оренбургской пограничной комиссии,
ибо он, Шевченко, без подписи писем ни от кого не получал. Письмо от 9-го декабря 1847
г[ода] от Чернышева, служащего в Оренбургском казачьем войске урядником, получено им в

кр[епости] Орской, но положительно не припомнит, и еще письмо от Александры, фамилия коей
Псёл, живущей в Полтавской губернии, Переяславского уезда. Из этих писем три адресованы

были на имя его, Шевченко, и получены чрез Орскую почтовую станцию, в чем и сослался на

станционного смотрителя, ответов же на эти письма он никому не делал, кроме как княжне

Репниной и Лизогубу, которые и были отправлены чрез ту же станцию от его имени. О переписке

этой он, Шевченко, своему начальству не объявлял, полагая, что писать и получать письма

обыкновенные ему не запрещено, что ему и объявлено словесно начальником штаба корпуса

жандармов при объявлении конфирмации. Противу второго вопроса о том, какого м[еся]ца и

числа 1848 года командирован на Раим, в чьем ведении находился во время похода и под чью

команду поступил по прибытии на Раим и в навигации на Аральское море, какие из писем 1848
г[ода], без означения числа и годов получены во время похода на Раим, в Раиме и на Аральском

море и по [во]звращении из оного, и чрез кого он получал их и когда, а также в какое время

возвратился в г. Оренбург в ведение капитан-лейтенанта Бутакова, и не получил ли в г. Оренбурге
писем без означения чисел и годов и чрез кого именно, и не был ли об этом кто известен из

начальства? — Рядовой Шевченко в означенном показании ответил, что он был командирован

в Раимское укрепление 11-го мая 1848 года, для прикрытия следовавшего туда транспорта, с
переводом в батальон № 4-го, во время похода туда состоял под командою штабс-капитана
Степанова, а по прибытии в укрепление поступил в команду к капитан-лейтенанту Бутакову, при
котором находился в продолжение двух навигаций на Аральском море при описной экспедиции, и
под его же начальством возвратился в г. Оренбург *. Со времени выступления его, Шевченко, из
кр[епости] Орской в продолжение 1848 г. получил на зимовке на Кос-Арале одно письмо от Андрея
Лизогуба, чрез адъютанта № 4-го батальона Александра Лисюкова, и при письме записку от

чиновника Оренбургской пограничной комиссии Александрийского; на письмо и записку ответа не
делал. 1849 года 10 октября под командою капитан-лейтенанта Бутакова отправился из Раимского
укрепления и прибыл в Оренбург того же года 1-го ноября. В Оренбурге получил одно письмо

в декабре месяце 1849 г. от Андрея Лизогуба, на которое сделал ответ; в настоящем же 1850-м
году получил из здешней почтовой конторы только два письма, одно от художника Чернышева,
находящегося при императорской Академии художеств, а другое от Сергея, на которое ответа не
делал. Письмо, подписанное Сергеем, принадлежит чиновнику Левитскому, находящемуся при

Оренбургской пограничной комиссии, ответа не делал по нелепому его содержанию, в чем г.
Левитский по чистой правде при спробах должен показать, что на бессмысленные его фразы и

общий смысл письма он, Шевченко, не подавал ему ни причины, ни права; о прочих же письмах
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он, Шевченко, по долгопрошедшему времени припомнить не может, где и когда он их получил.
Наконец, на третий вопрос относительно отобранных у него стихов и рисунков, а также какие

имел он поручения после отъезда из Оренбурга капитан-лейтенанта Бутакова, по состоянию в

ведении прапорщика [ныне подпоручика] Поспелова? — Рядовой Шевченко показал, что стихи

под названием «Святая вода», сочинение девицы Александры Псёл, полученные им при письме

в кр[епости] Орской в 1847 году, на которое ответа не делал, стихи и песни на малороссийском

наречии не его сочинения, а записанные им во время бытности в Киевской, Каменец-Подольской
и Волынской губерниях, как песни народные 1846 г., которые по рассмотрении в 3-м отделении

собственной его императорского величества канцелярии возвращены ему, находящиеся же в этих
книжках рисунки большею частию рисованы в Малороссии в 1846 году и несколько в 1849 году на
Аральском море по приказанию капитан-лейтенанта Бутакова, как виды гидрографические, копии
с которых поступили к описанию берегов Аральского моря; во время же нахождения в ведении

прапорщика корпуса флотских штурманов Поспелова он не исполнял у него никаких поручений по

службе по причине болезни глазами, что известно доктору Майделю, пользовавшего Шевченку.
В заключение сего показания Шевченко присовокупил, что высочайшая воля, воспрещающая ему
писать и рисовать, им не нарушена, ибо если им и нарисовано несколько гидрографических видов и

рисунков, то это сделано по приказанию капитан-лейтенанта Бутакова для карт, составленных при
описании берегов Аральского моря; в отношении же слова писать он разумел, что это запрещение
относится к сочинениям или рассуждениям, не дозволенным законами, на этом основании в

1847 году он, Шевченко, писал из крепости Орской к начальнику штаба корпуса жандармов,
прося его превосходительство оказать ходатайство о дозволении ему рисовать портреты и

пейзажи. Письмо это служит доказательством незнания его о запрещении писать к родным и

знакомым обыкновенные письма: во всех же письмах, писанных им в 1847 году и по настоящее

время, которые могут быть вытребованы на рассмотрение начальства, усмотрится, что в них не
содержится ни одного выражения, подающего сомнение к нарушению известной ему высочайшей

воли, которая со дня объявления конфирмации и по сей день, призывая во свидетели бога,
видящего чистоту помышлений, свято сохраняется. Станционный смотритель Орской почтовой

станции Фейзуллин, противу показания рядового Шевченко относительно полученных им чрез

Орскую почтовую станцию писем: от княжны Репниной, от помещика Лизогуба, от урядника

Чернышева, от Александры Псёл и от неизвестного и о сделанных на первые два письма

ответов, и о письме к г. начальнику штаба корпуса жандармов, отозвался по долгу принятой

им присяги, что в бытность рядового Шевченко в кр[епости] Орской с июля м[есяца] 1847 года

по 11-е мая 1848 г. действительно были отправляемы им чрез Орскую почтовую станцию

простые письма, а также получались на его имя, но сколько именно, по давно прошедшему

времени припомнить не может; о непринятии же I от рядового Шевченко писем для отправления

по адресам, он, смотритель, не имел в виду никакого распоряжения со стороны губернского

почтового начальства. Командующий Оренбургским линейным № 5 батальоном майор Мешков,
противу показания рядового Шевченко и данных по содержанию оного подполковником Чигирем

вопросов, относительно времени прибытия к батальону Шевченко и о распоряжениях, какие были
сделаны о надзоре за ним с запрещением писать и рисовать и о веденной им после того переписки

с княгиней Репниной и помещиком Лизогубом, а также о найденных у него, Шевченко, стихах и
рисунках и, наконец, разрешениях, по коим он, Шевченко, был переведен из 5-го батальона в

таковой № 4 батальон, и было ли при этом сообщено тому начальству, куда он поступил на

службу, то высочайшее повеление о запрещении писать и рисовать и о надзоре за ним, какое дано
было ему, Мешкову, при определении Шевченко в батальон № 5-го, — донес подполковнику

Чигирю: 1-е. Рядовой Шевченко прибыл к батальону июня 23 дня 1847 года и определен в

роту № 3-го, о наблюдении за поведением его и о надзоре за ним с запрещением писать и

рисовать приказом, по батальону отданным **, возложено было на ротного командира капитана
Глобу и, сверх того, постоянно приказывал бывшим ротным командирам его не упускать из виду

строжайшего за ним надзора, неоднократно призывая к себе Шевченко, подтверждал ему свято

исполнять высочайшую волю, чтобы ни рисовать и ни писать ничего предосудительного. 2-е.
Переписка рядового Шевченко с разными лицами ему, майору Мешкову, была не известная, и
распространялось ли запрещение ’на получение и писание Шевченкою частных писем, ему также
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не известно, ибо в? предписании за № 25-м об этом не сказано ***, но как из сообщенного

показания рядового Шевченко видно, что он писал частным образом к г. начальнику штаба

корпуса жандармов, то если бы запрещение писать распространялось и на частные безвредные

письма, то его превосходительства не оставил бы сообщить начальству о воспрещении Шевченке

писать письма; что же касается до найденных у него стихов, песен и рисунков и были ли у него

таковые, ему, г. майору Мешкову, ничего не известно, ибо по прибытии Шевченки в батальон

он не имел повода обыскивать его, имея в виду, что Шевченко отдан в военную службу по

решении окончательно над ним дела и все непозволительные сочинения от него должны быть

отобраны при суде. 3-е. Назначение рядового Шевченку, как к прикрытию транспорта, так и

перевод его в батальон № 4-го, последовало по предписанию командира 1 бригады 23 пехотной

дивизии от 8-го мая 1848 годаза № 1347-м ****, при командировании же его в степной поход, он,
Шевченко, выступил в составе той самой роты № 3-го батальона № 5-го, в которой находился на
службе в кр[епости] Орской и в ведении своего же ротного командира штабс-капитана Степанова,
имевшего уже в виду у себя в роте приказ по батальону о надзоре за ним, а потому он, майор
Мешков, особо на счет Шевченки в батальон № 4-го о запрещении писать и рисовать сему

рядовому не сообщал, не имея на это предписания от своего начальства, а также и от упущения

обстоятельства этого из виду, ибо, командуя в то время батальоном менее года, он не мог

еще припомнить всех дел” в батальоне состоящих, а также по недокладу о сем батальонным

адъютантом подпоручиком Растопчиным. В продолжение службы Шевченки в батальоне № 5-
го со дня прибытия до перевода в 4 батальон командовали 3-ю ротою: капитан Глоба, штабс-
капитан Степанов, прапорщик Андрюков, штабс-капитан Епанешников и потом снова штабс-
капитан Степанов, которые переведены: первый— в запасной батальон Кременчугского егерского

полка, третий — в Полтавский пехотный полк, четвертый — в Егерский фельдмаршала князя

Варшавского, графа Паскевича-Эриванског полк и второй, он же и последний, т. е. штабс-капитан
Степанов, в пехотный его императорского высочества великого князя Владимира Александровича
полк. Сведение о рядовом Шевченке. Рядовой Шевченко, бывший крепостной человек, а потом
художник Императорской академии художеств, от роду имеет 40 лет, исповедания православного,
на исповеди и у св[ятого] причастия, как он сам объясняет, бывал ежегодно, на верность службы
его императорскому величеству присяги не принимал, военно-уголовные законы ему известны, в
службу отдан по высочайшему повелению *****, за сочинение возмутительных стихов, с правом
выслуги и с запрещением писать и рисовать, под судом и следствием не был; а до службы за

вышеобъясненный поступок отдан в солдаты. Майор Мешков относительно вопроса о причинах,
по коим не был Шевченко приведен к присяге, отозвался, что ему не было об этом известно, ибо
все вообще нижние чины, начиная с рекрут, по отдаче в военную службу немедленно приводятся

к присяге, но как Шевченко был прислан в батальон уже рядовым, то майор Мешков полагал,
что он приведен был к присяге в том месте, откуда отдан в военную службу. Рядовой этот к

присяге на верность службе приведен. Подполковник Чигирь, представляя следственное дело о

рядовом Шевченке, в донесении к вашему высокопревосходительству между прочим объяснил,
что к делу этому хотя бы и следовало истребовать некоторые сведения, а именно: 1-е, от 3-
го отделения собственной его императорского величества канцелярии, действительно ли были

на рассмотрении найденные у рядового Шевченки книги с рисунками, стихами и песнями, 2-е,
от командира Оренбургского линейного № 4 батальона, по какому случаю рядовой Шевченко

назначен им в описную экспедицию на Аральское море, и 3-е, от капитан-лейтенанта Бутакова,
по какому поводу он употреблял Шевченку к рисованию гидрографических видов и чрез кого он

получил на походе в Раим письмо, переданное потом Шевченке, а также и казначея 4-го батальона
подпоручика Лисюкова, о письме, переданном им Шевченке на Кос-Арале, и всех бывших ротных
его командиров, какие они принимали меры для надзора за Шевченкою во время состояния его в

батальоне№ 5-го, но как все эти лица находятся ныне в отдаленнейших местах и переписка с ними
должна потребовать продолжительного времени, между тем как из вошедших в дело сведений

главнейшие предметы, составляющие сущность оного, довольно обнаружены, то г. Чигирь

обстоятельство это передает на усмотрение вашего высокопревосходительства. Исправляющий

должность дежурного штаб-офицера войсковой старшина Корин * Из приложенного к делу в

копии рапорта капитан-лейтенанта Бутакова к подполковнику Чигирю от 15-го генваря сего
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года за № 5 видно, что г. Бутаков пред отъездом своим в С.-Петербург, возвращая к г.
Чигирю состоявшего при нем рядового Залесского, [сообщил], что состоящие в морской команде
4 батальона унтер-офицер Вернер и рядовой Шевченко переданы в заведывание прапорщику

Поспелову, теперешнему начальнику Аральской флотилии. ** Приказ отдан 23 июня № 93, в
деле приложена копия с оного. *** В предписании этом сказано: «с запрещением ему писать и

рисовать, и чтобы от него не могло выходить возмутительных и пасквильных сочинений». ****
Копия с этого предписания приложена к делу, из предписания и приложенных к оному сведений

видно, что перевод Шевченко в 4 батальон основан на воле вашего высокопревосходительства.
***** Объявлено в отношении управлявшего военным министерством к господину корпусному

командиру 30 мая 1847 года, № 303-м. ІЛ, ф. 1, № 406, спр. 201, арк. 117 — 131, 131 зв. Оригінал.
1У документі помилка. Лист, датований «19 березня», адресований Шевченку Рєпніною в 1848 р.
2 Правильно — «княжны».

2.12.79 Лист Обручова про цивільний одяг. 21 липня 1850 р. (2008-12-24 18:00)

№ 390. 1850 р., липня 21. Лист командира Окремого оренбурзького корпусу В. О. Обручова

комендантові Орської фортеці Є. В. Недоброво з проханням з’ясувати, коли Т. Г. Шевченко

ходив у цивільному одязі

Секретно

г. Оренбург
21-го июля 1850 года

№ 431

Господину коменданту кр[епости] Орской

У рядового линейного Оренбургского батальона № 5-го Шевченки, при обыске его в Оренбурге,
найдено было партикулярное платье, то предлагаю вашему высокоблагородию спросить рядового

Шевченку, когда именно он в этом платье ходил и у кого и в какое время в оном был в квартирах

[в особенности в суконном пальто 1], и мне о том ныне же по секрету в собственные руки донести.
Генерал от инфантерии Обручев ІЛ, ф. 1, № 406, спр. 201, арк. 18. Відпуск. 1 Ці слова в оригіналі

закреслені.

2.12.80 Рапорт про винних у недогляді за Шевченком. 21 липня 1850 р.
(2008-12-25 06:00)

№ 391. 1850 р., липня 21. Рапорт командира Окремого оренбурзького корпусу В. О. Обручова
військовому міністрові О. І. Чернишову про винних у недогляді за Т. Г. Шевченком

Секретно

Господину военному министру Командира

Отдельного оренбургского корпуса

Рапорт

Дежурный генерал главного штаба его императорского величества от 8-го прошлого июня

за № 586-м, доводя до моего сведения высочайшую государя императора волю относительно

исследования о виновных, допустивших рядового Оренбургского линейного № 5-го батальона

Тараса Шевченко вести переписку и заниматься рисованием, просил о последствиях исследования
донести вашей светлости.
По произведенному командиром Оренбургского линейного № 2-го батальона подполковником

1874



Чигирем, по предписанию моему, исследованию открылось, что из представленных мною к

вашей светлости 23-го мая настоящего года писем рядовым Шевченко во время бытности

его в 5-м батальоне, расположенном в крепости Орской, с 23-го июня 1847 по 11 мая 1848
года, были получены чрез Орскую почтовую контору письма: от княгини 1 Варвары Репниной,
живущей в настоящее время в г. Одессе, помещика Черниговской губернии и уезда Андрея

Лизогуба, урядника Чернышева и живущей в Полтавской губернии в Переяславском уезде

девицы Александры Псёл; отвечал же Шевченко только княгине Репниной и Лизогубу, отправя
к ним письма чрез ту же почтовую контору, станционный смотритель которой, подтвердив

получение и отправление Шевченко простых писем, о числе их отозвался неизвестностию. Причем
станционный смотритель присовокупил, что о непринятии от рядового Шевченко писем для

отправления по адресам не имел в виду распоряжения губернского почтового начальства. В

1848-м году зимою рядовой Шевченко получил чрез адъютанта Оренбургского линейного № 4
батальона Лисюкова одно письмо от Андрея Лизогуба на Кос-Арале близ Раимского укрепления,
куда был командирован в мае 1848 года в числе прочих нижних чинов для прикрытия следовавшего
туда транспорта, и потом в 1848 и 1849 годах состоял в числе экипажа на шхунах «Николай»
и «Константин» для употребления по Аральскому морю под начальством капитан-лейтенанта
Бутакова. — На это письмо ответа Шевченко не делал. — Затем одно письмо в декабре 1849
г. от Андрея Лизогуба и в настоящем 1850 г. два письма — одно от художника Чернышева и

другое, подписанное Сергеем, принадлежащее чиновнику Оренбургской пограничной комиссии

Левицкому, получены Шевченкой с оренбургской почты в г. Оренбурге, где временно состоял в

ведении капитан-лейтенанта Бутакова для окончательных работ по описанию берегов Аральского

моря. Из тех писем сделал ответ только на одно Лизогубу; на последнее же письмо не отвечал,
по нелепому его содержанию, и остается уверенным, что Левицкий должен показать, что на

бессмысленные его фразы и общий смысл письма никогда, ничем не подавал ему причины и

права. Наконец, о месте, где были получены остальные письма, Шевченко по долгопрошедшему

времени не упомнит. Стихи под названием «Святая вода», сочинения девицы Александры Псёл,
получены Шевченкой при ее письме в крепости Орской в 1847 году, ответа же на это письмо

не отправлял. Стихи и песни в двух книжках (альбомах) на малороссийском наречии не его

сочинения, а записаны только «им, как песни народные, во время бытности в 1846-м году

в Киевской, Каменец-Подольской и Волынской губерниях, что было на рассмотрении в 3-м
отделении собственной его императорского величества канцелярии и возвращено ему. Рисунки
в тех книжках сделаны большею частию в Малороссии в 1846 году и несколько в 1849-м году

на Аральском море по приказанию капитан-лейтенанта Бутакова, как виды гидрографические,
копии с которых поступили к описанию берегов Аральского моря. Рядовой Шевченко на допросе

показал, что о получении обыкновенных писем и отправлении от себя начальству не объявлял,
полагая это возможным, так как под именем запрещения писать разумел сочинения или

рассуждения, не дозволенные законами, — и что во всех его письмах не содержится ни одного

выражения, подающего сомнение в нарушении высочайшей воли, которая со дня объявления

конфирмации сохраняется им свято. Командующий Оренбургским линейным № 5-го батальоном
майор Мешков, имея, как было предписано ему, строгий надзор за поведением рядового

Шевченко и запрещением ему писать и рисовать, не был, как объясняет, известен о переписке его
с разными лицами и не предполагал, чтобы упомянутое запрещение могло относиться к частным

безвредным письмам. Что же касается до найденных у него стихов, песен и рисунков, то майор

Мешков, имея в виду, что после решения над ним дела не могло быть у него ничего запрещенного,
не обыскивал его и не знал, имел ли их. По выступлении рядового Шевченко из крепости Орской

в мае 1848 года в составе 3-й роты, в которой находился для прикрытия транспорта, следовавшего
в Раимское укрепление, о запрещении ему писать и рисовать не было майором Мешковым

сообщено в 4-й батальон, находившийся в степных укреплениях, как потому, что состоял в

упомянутой 3-й роте под начальством прежнего ротного командира штабс-капитана Степанова,
которому было известно запрещение Шевченке писать и рисовать, так равно и по недавнему

командованию батальоном, от чего не мог припомнить всех дел, а батальонный адъютант

подпоручик Растопчин о том ему не доложил В продолжение службы рядового Шевченко в 5-м
батальоне командовали ротою, в которой он находился, капитан Глоба, штабс-капитан Степанов,
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прапорщик Андрюков 1-й, штабс-капитан Епанешников и снова штабс-капитан Степанов, из коих
переведены: 1-й — в запасной батальон Кременчугского егерского полка, 3-й — в Полтавский

пехотный полк, 4-й— в егерский фельдмаршала князя Варшавского, графа Паскевича Эриванского
полк, 2-й, он же и последний — Степанов — в пехотный его императорского высочества

великого князя Владимира Александровича полк. Из настоящих обстоятельств обнаруживается,
что несообщение майором Мешковым о последовавшей над рядовым Шевченко высочайшей

конфирмации в 4-й батальон, расположенный в степных укреплениях, куда была, как упомянуто

выше, отправлена в 1848 году 3-я рота 5-го батальона, было причиною продолжения получения

рядовым Шевченкой нескольких писем и отправления на них ответов, в бытность в Раимском

укреплении и Оренбурге, и составления на Аральском море нескольких гидрографических видов,
что, впрочем, сделано им для служебной надобности капитан-лейтенанта Бутакова, на которого
было возложено описание берегов Аральского моря. Из полученного мною рапорта г. дежурного
генерала главного штаба его императорского величества от 30-го прошлого июня за № 580-м
видно, что отобранные от рядового Шевченко бумаги, как генерал-адъютант граф Орлов довел

до сведения вашей светлости, не обнаруживают, чтобы Шевченко продолжал прежний образ

мыслей или писал и рисовал на кого-либо пасквили; что если по настоящему исследованию

более ничего не будет обнаружено, то г-н шеф жандармов полагал достаточным рядовому

Шевченке вменить в наказание содержание под арестом, строго внушив ему, чтобы он ни

под каким видом не осмеливался нарушать высочайшего повеления, коим воспрещено ему

писать и рисовать, а ближайшему начальству поставить в обязанность иметь за исполнением

этого и вообще за Шевченкою самое бдительное наблюдение. Государь император, утвердив
это мнение графа Орлова, высочайше соизволил положить собственноручную резолюцию на

докладе противу слов ходил [Шевченко] иногда в партикулярном платье: «в этом более

виновно его начальство, что допустило до сего, о чем сообщите для должного взыскания с

виновных». Таковая высочайшая воля сообщена мне к исполнению по поручению вашей светлости

генерал-адъютантом Игнатьевым. Вышеизложенные обстоятельства имея честь почтительнейше
представить на благоусмотрение вашей светлости, считаю долгом донести, что от меня вновь

сделано распоряжение о строжайшем за рядовым Шевченкой надзоре и за точным исполнением

высочайшего повеления о запрещении писать и рисовать и что рядовой Шевченко, впредь до

получения разрешения вашей светлости, содержится под арестом. Что же касается до допущения
его, Шевченки, ходить в партикулярном платье, то по сему предмету собираются мною сведения,
по получении коих я не оставлю сделать с кого следует должное взыскание и особо донести вашей

светлости. Генерал от инфантерии Обручев№ 104 21 июля 1850 года г. Оренбург ДМШ, А-8, спр.
75, арк. 55 — 60. Оригінал. На документі написи: «Лично объясниться справкою при свидании.
4-го августа»; «Прошу возвратить эти бумаги, с кратким заключением, для личного доклада»;
«Инспект[орский] Депар[тамент] № 661. По секр[етному] журн[алу] получ[ено] 5-го августа 1850
г.». 1 Правильно — «княжна».

2.12.81 В. Жаботинський. Наука з Шевченкового ювілею. Одеса. 27 лютого 1911 р.
(2008-12-25 12:00)

Володимир Жаботинський

НАУКА З ШЕВЧЕНКОВОГО ЮВІЛЕЮ

Дивовижно, до якої міри люди непослідовні. Коли ми вимовляємо А, то переважно й не гадаємо,
що треба в такому разі вимовити й Б. Ставимося до суспільного факту так, наче він ізольований,
вирваний з життя і не призводить до жадних наслідків. Ось тепер ми вшановуємо пам’ять
Шевченка або, принаймні, відгукуємося на шанування. Але при тому — жадних висновків. Не

лише з боку тих, що слухають та читають, а й з боку тих, що пишуть, не помітно, щоб вони

добре замислилися, до чого зобов’язує визнання цього ювілею. Адже одне з двох: або Шевченко є

культурне непорозуміння, філологічний курйоз та раритет, і тоді нема жадного сенсу влаштовувати
йому ювілеї; абож Шевченко є закономірне й характеристичне явище життя, яке розвивається,
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симптом чогось прийдешнього, і тоді для кожного з нас є конечним, сказавши А, промовити
й Б, тобто, визнавши цей ювілей, визначити своє ставлення до того величезного явища, про
неминучість якого нам цей ювілей пророкує. Але про це, здається, мало хто розмірковує.
Можливо, це можна пояснити тим, що внутрішньо численні, дуже численні серед нас і справді

стиха вважають Шевченка за філологічний курйоз. Ніде правди діти, численні міркують саме

так. Їм це здається дивацтвом, курйозом: людина чудово знала по-російськи, могла писати ті

самі вірші ”общею” мовою, аж ось тобі — вперлася і писала по-хохлацькому. Інші йдуть ще далі
й питають: та хіба існує якась поважна різниця між обома цими мовами? Сама лише впертість,
саме лише дрібничкове хапання за окремі літери. І чи це не примха — писати неодмінно так:
”Думи мої, думи мої, лихо мені з вами! Нащо стали на папері сумними рядами?...”— коли можна

було з таким самим успіхом написати ось так:

Ах, вы думы мои, думы,
Ах, беда мне с вами!
Что стоите на бумаге

Грустными рядами?

Один пан нещодавно взяв у моїй присутності томик віршів Олеся [1] і почав доводити наочно, що
ці вірші можна читати просто по-російськи і все виявляється цілком гаразд: і розмір не змінюється,
і майже всі рими зберігаються. Я його не дослухав, і доки він деклямував на московський кшталт:
”Ой, нащож малу дитину доручила ти степам?”— я замислився про інше. Я згадав, що Шевченко

писав щось таке й по-російськи. Літератори з газети ”Киевлянин”[2] зараховують йому це як

величезну заслугу і соромлять нинішніх мазепинців: ось бачте, він не такий, як ви, — він не цурався

”общерусского языка”! Припустимо, що це справді так; але виявляється, що ”общерусский язык”
у дивний спосіб цурався українського поета, і не виходило в нього нічого доладного цією мовою.
І Шевченко — не єдине таке явище. За 40-их років жив у Римі великий поет Беллі; про нього,
здається, десь є згадка в Гоголя. Він писав, переважно, римським діялектом. Римський діялект, на
відміну від інших місцевих діялектів Італії, майже цілком збігається з італійською мовою: якби це
не було нудно читачам, я міг би перелічити всі відмінності в п’ятнадцятьох рядках. Але Беллі писав
діялектом чудові речі, а італійською мовою — речі цілковито нездарні. Його сонети на готапезсо
напрочуд гарні, а його італійські елегії водяві, риторичні й нині забуті. Також, очевидно, дуже
затялася людина: так затялася, що й сам Господь покидав його, щойно він у своєму творчому

пориванні переходив якусь ледь помітну межу: по цей бік межі Беллі — великий поет Божою

милістю, по той бік — він раптом перетворювався на безпорадного віршомаза...
Рідна мова! Треба всієї нашої російської наївности, недосвідчености, соціальної неосвічености,
всієї нашої ”пігасовщини”, всього грубоемпіричного практицизму, що його ми сповідуємо стосовно
багатьох священних проблем духу, щоб так вирячати спантеличені очі й дивуватися, навіщо це

нормальній людині, при повному розумі і ясній пам’яті треба неодмінно й вперто наполягати

на тому, що вимовляється світ”, а не ”свєт”. Дурість, примха! Мадяри протягом багатьох років

провадять боротьбу за мадярську команду в угорській армії, а вся ця командна мова складається
з сімдесятьох слів. Через ці 70 слів повалено міністерства, відкладено найважливіші реформи,
тріщить по ріці Лейті політична мала Европи. В угорському парляменті серед понад чотирьохсот

мадярів сидять сорок депутатів з Кроатії і свято охороняють своє право говорити з трибуни

по-хорватському, тобто мовою, якої ніхто, крім них, не розуміє і вживання якої в парляменті з

цієї причини не лише непотрібне, а й шкідливе для самої хорватської справи. Ті ж таки хорвати

вчинили заколот, коли угорське начальство спробувало запровадити в деяких урядових закладах в
Заґребі поруч з хорватськими написами також угорські: відбулися вуличні демонстрації, сутички з
військом, лилася кров... Дурість, примха! — кажемо ми, — ми, провінційні обивателі закутньої
країни, ми — з височини нашого політичного розуму й досвіду. А чи не було б багато правильніше

подивитися на справу з іншого боку і зрозуміти, що нема чого сперечатися проти фактів? Адже ми

маємо цілу низку яскравих фактів, і масових, і ще характерніших індивідуальних. Ось шаленіють
мало не цілі народи через сімдесят слів або через десяток вивісок чужою мовою; ось тут — великі

поети, що миттю втрачають дар Божий, щойно пробують вдатися в своїй душі до маленької,
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мізерної, невинної підробки: сказати ”свєт” замість ”світ”, ”buona sera” замість ”bona sera”. Це

все — факти, неспростовні явища життя, які не зміняться від того, що ми будемо їх ганити або

схвалювати. Не ганити і не схвалювати їх треба, не виставляти ноти світовому устроєві та його

виявам, а скромненько вчитися в них розумові; сприймати життя таким, яке воно є в своїй засаді,
і саме на цій засаді будувати наш світогляд.
Повз факт Шевченкового ювілею ми приходимо з поштивим уклоном, і нам навіть не спадає на

думку, що це — факт виняткової, симптоматичної важливости, перед яким, якби ми були розумні,
досвідчені й передбачливі, ми мали б переглянути деякі істотні складники нашого світогляду. Що

таке Шевченко? Одне з двох. Або треба дивитися на нього як на курйозну гру природи, щось на
зразок безрукого маляра або акробата з однією ногою, щось подібне до рідкісного передпотопного
експонату в археологічному музеї. Або треба розглядати його як яскравий вияв національно-
культурнї життєздатности українства, і тоді треба ширше розплющити очі й добре придивитися до
висновків, які з цього випливають. Ми самі тут на Півдні так старанно і так наївно насаджували

по містах русифікаторські основи, наша преса стільки клопоталася тут про російський театр і

поширення російської книги, що ми врешті цілковито впустили з очей справжню, аритметичну
дійсність, як вона виглядає за межами нашого курячого світогляду. Поза цими містами вирує

суцільне, майже тридцятимільйонне українське море. Загляньте будь-куди не лише в його центрі
— в котрий-небудь Миргородський або Васильківський повіт, — загляньте на його окраїни — до

Харківської або Воронізької губернії, біля самої межі, за якою починається великоруська мова, —
і ви будете вражені, до якої міри незайманим і незмішаним залишилося це суцільне українське

море. Є на цій межі села, де по цей бік річки живуть ”хохли”, а по той бік — ”кацапи”. Живуть

споконвіку поруч і не змішуються. Кожний бік розмовляє по-своєму, одягається по-своєму, зберігає
свій власний звичай; одружуються лише зі своїми; цураються один одного, не розуміють і не

шукають взаємного розуміння. Варто було б поїхати туди П. Б. Струве, авторові теорії щодо
”національних відштовхувань”, перед тим, як казати про єдину трансцендентну ”загальноросійську”
суть. [3] Такого виразного відштовхування нема, як кажуть, навіть на польсько-литовському або
польсько-білоруськом етнографічному кордоні. Знав свій народ український поет, коли вичитував
нерозумним дівчатам:

Кохайтеся, любітеся,
Та не з москалями,
Бо москалі — чужі люде...

Я не поділяю теорії П. Б. Струве і не думаю, що ”відштовхування” належить до конечних

і нормальних життєвих виявів національности; у кожному разі, вважаю, що легалізувати (в
науковому сенсі) це ”відштовхування” слід було б лише з великими й суворими застереженнями.
Я не вважаю ні за нормальне, ні за вічне явище той антагонізм між великоросами та малоросами,
що викристалізувався в простолюдних прізвиськах ”хохол” і особливо ”кацап”; упевнений, навпаки,
що за умови поліпшення зовнішніх обставин не лише українство, а й взагалі всі народності

Росії чудово співжитимуть з великоросами на ґрунті рівности й взаємного визнання; навіть вірю,
що велику й добродійну ролю в цьому відіграє саме великоросійська демократична інтелігенція

[4] — і нещодавно, в одній київській лекції, підкреслив цю віру так різко, що навіть зустрів

неспівчуття з боку деяких українських слухачів. Але не можна заперечувати, що ”відштовхування”
від інородця є однією з ознак наявности національного інстинкту, а особливо там, де національна
індивідуальність через навколишнє гноблення ні в чому іншому, ні в чому позитивному не може
висловитися. За таких випадків ”відштовхування”, що його ми спостерігаємо на етнографічних

кордонах, залишається мимоволі найкращим доказом того, що пригнічена народність чинить

стихійний опір перелицьовуванню своєї суті, що справжні шляхи її нормального розвитку прямують
в іншому напрямі. Таким є стихійний настрій кожної великої і однорідної маси; таким є стихійний

настрій тридцятимільйонного українського простолюддя, хоч би скільки фальшиво свідчили про

протилежне різні експерти з-поміж національних перевертнів. Експерти такого роду так само

компетентні в оцінці національних почуттів того народу, якого вони зреклися, як дезертир

компетентний в оцінці патріотизму та бойового духу тієї армії, з якої він утік. Український

1878



народ зберіг недоторканним те, що є головним, непереможним опертям національної душі: село.
Народові, чиє коріння міцно й густо вп’ялося на величезному терені в суцільну рідну землю, нема
чого боятися за свою племінну душу, хоч би що виробляли по містах з бідолашними паростями

його культури, з його мовою та його поетами. Селянин усе витерпить, усіх переживе, доведе
своє всупереч усім і повільно, крок за кроком зі всіх боків протиснеться до міста, і те, що тепер

вважають за мужицьку говірку, буде там за дві генерації мовою газет, театрів, вивісок — і понад

те.
Ось що означає ювілей Шевченка для кожного, хто вміє послідовно мислити і зазирати в

прийдешній день. Ми, на жаль, на цей талан не багаті. Український рух, що зростає коло самого
нашого носа, ми вважаємо чимось за зразок спорту: ми їм нехтуємо, нехтували й будемо,
мабуть, нехтувати й після ювілею. Чи то засліплення від самозадоволення, чи зашкарублість

людської думки керують нашими діями, і в наслідок цього ми припускаємося грубої політичної

помилки, якої не можна пробачити: замість того, щоб цей рух, величезний за своїми наслідками,
розвивався за підтримки з боку найвпливовіших кіл передового суспільства і звикав бачити в них

своє опертя, своїх природних союзників, — ми примушуємо його перебуватися своїми власними

силами, гальмуємо його успіхи промовчуванням і неувагою, подразнюємо і штовхаємо в опозицію
до ліберального та радикального суспільства. Зростання руху це не зупинить, але понівечити

це зростання, спрямувати його в найнебажаніше річище — ось що не важко, і ось чого слід

було б поостерегтися. Найтяжчі наслідки для майбутніх взаємин на цьому величезному півдні

Росії можуть з цього народитися, якщо ми вчасно не схаменемося, не зрозуміємо і не врахуємо

всієї величезности того масового феномену, що про нього нам нагадує ювілей Шевченка, і не
пристосуємо до нього всієї нашої позиції, всієї нашої тактики в справах місцевих та державних.
Висловлю одне міркування, яке давно в мене виробилося і підтверджене вивченням

західньоевропейського досвіду, але у відповідь на яке читач, мабуть, знизає плечима. Наш Південь

перетворився на улюблену арену чорносотенства, і орудує воно по містах та містечках з чималим
успіхом. І досі ми не втямили, чи можливо боротися проти цього явища, а якщо можливо, то якою
зброєю. А тим часом це питання має право на повсякденну нашу увагу, оскільки за теперішніх

настроїв не до пуття нашому краєві ані міське самоврядування, ані навіть право надсилати

депутатів до Державної Думи. Депутати Півдня— найголовніша опора реакції, і так само було ще
перед зміною виборчої системи, перед Третьою Думою.[5] Отже, яким засобом можна боротися

проти настрою міщанських мас Півдня? Чистий, абстрактний ідеалізм будь-якого ґатунку для них
неприступний: міщанство не крокує за лібералами, якщо ті не здогадаються дати йому щось на

додаток. На соціялістичну пропаганду міщанство органічно не здатне відгукнутися: економічні
ідеали цього середовища завжди й неминучо реакційні і обертаються в найкращому разі довкола

середньовічних ідеалів цехового устрою, а в гіршому випадку — це ми бачимо у Відні та Варшаві,
на останньому ремісничому з’їзді — довкола господарського й правового витискання інородців.
Єдине ідеалістичне гасло, яке за нинішніх умов здатне піднести міські, міщанські маси, очистити
й вшляхетнити їхній світогляд, — це гасло національне. Якщо вони тепер ідуть за правими, тож
це не тому, що праві проповідують баранячий ріг та залізний кулак, а лише тому, що праві зуміли
заторкнути їхню націоналістичну струнку. Але не струнку творчого, позитивного націоналізму, а
струнку ”відштовхування”від інородця. І жадні в світі яскраві прапори не відвернуть наше південне
міщанство від гасел ненависти, крім одного прапору: власного національного протесту. Я не

компетентний судити про те, наскільки приготована якась Слобідка-Романівка до сприйняття

української національної свідомости; тверджу лише одне: витиснути звідти союзників [6] вдасться
або українському рухові, або нікому. Повторюю: це все таке далеке від сьогоднішнього стану речей,
що читач, я знаю, знизає плечима й скаже: гадки, фантазії. Але я думаю, що гадають і фантазують
ті, що бачать лише те, що стирчить просто перед очима, і не заглядають ні до статистики, ні до
історії, ні до досвіду мудрого Заходу. Поживемо — побачимо. А можливо, якщо не зміниться

вчасно наша тактика, то й відчуємо...
Коли доводиться, за службовим обов’язком, вшановувати ювілей Шевченка, ми сором’язливо
розповідаємо один одному, що небіжчик був, мовляв, ”народний” поет, співав про лихо простого
бідного люду, і саме в цьому, бачте, полягає вся його цінність. Авжеж ні, не в цьому.
”Народництво”Шевченка є справа третьорядна, і якби він усе це написав по-російськи, то не мав
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би ані в чиїх очах того величезного значення, яке всі, з усіх боків визнають йому тепер. Шевченко є

національний поет, і саме в цьому його сила. Він національний поет і в суб’єктивному сенсі, тобто
поет-націоналіст, навіть зі всіма вибухами нестримної ворожости до попяка, до єврея, до інших

сусідів... Але ще важливіше те, що він — національний поет за своїм об’єктивним значенням. Він
дав і своєму народові, і всьому світові яскравий, непохитний доказ того, що українська душа здатна
до найвищих злетів самобутньої культурної творчости. Через це його так люблять одні і через це

його так бояться інші, і ця любов, і цей острах були б анітрохи менші, якбиШевченко був свого часу

не народником, а аристократом на зразок Ґете або Пушкіна. Можна повикидати всі демократичні

нотки з його творів (а цензура саме це й робила довго) — і Шевченко залишиться тим, чим
створила його природа: сліпучим прецедентом, який не дозволяє українству відхилитися від шляху
національного ренесансу. Це значення добре зрозуміли реакціонери, коли здійняли напередодні

ювілею лемент щодо сепаратизму, державної зради і наближення кінця світу. До кінця світу та

інших жахіть ще далеко, але що є правда, то є правда: шанувати Шевченка просто як талановитого

російського літератора число таке чи таке не можна, шанувати його — це значить визнати все те,
що пов’язане з цим ім’ям. Шанувати Шевченка— значить зрозуміти й визнати, що нема й не може
бути єдиної культури в країні, де живуть сто й понад того народів: зрозуміти, визнати, посунутися
й надати законне місце могутньому побратимові, другому за силою в цій імперії.

Урок юбилея Шевченко

Уперше опубліковано в газеті ”Одесские новости” 27 лютого 1911 р. Стаття увійшла також до

двох видань збірки ”Фельетоны”.
Стаття була частиною дискусії, яка розгорнулася в тогочасній пресі з приводу 50-річчя смерти

Шевченка і в якій Жаботинський взяв жваву участь, написавши кілька статтей щодо національної
проблеми взагалі і української — зокрема.
1. Олесь Олександер (1878-1944) — видатний український поет. На час написання статті ”Наука
з Шевченкового ювілею” серед мистецької громадськости в Росії були відомі збірки Олеся ”З
журбою радість обнялась” та ”Поезії”, які привернули увагу аматорів поезії та критики.
2. ”Киевлянин” — щоденна російська газета в Києві, що виходила від 1864 до 1919 року. Газета
трималася виразно великодержавницького і антиукраїнського напряму, що межував з одвертим

чорносотенством. Від 1911 до 1919 року газетою керував В. В. Шульґін (1878-1976), який після

Другої світової війни виступав як прихильник СРСР, вважаючи, що комуністична влада в Москві

продовжує російську імперіялістичну традицію.
3. Щодо Струве див. примітки до статті ”Про мови та інше”.
4. У деяких своїх статтях — ”Медведь из берлога” (”Ведмідь з барлогу”, 1909), ”Русская ласка”
(”Російська ласка”, 1909) та інших Жаботинський висловив думку, що російська інтелігенція

в своїй масі скочується до російського націоналізму та великодержавництва і ледве чи варто

покладати на неї надії в боротьбі за національні права неросійських народів. З іншого боку, в
деяких інших статтях Жаботинського зустрічаємо компліменти на адресу російської ліберальної

інтеліґенції. Виглядає, що ці компліменти слід віднести радше на рахунок природної ввічливости

Жаботинського, а особливо тоді, коли тема статті прямо не стосувалася питання щодо російської
інтелігенції. Коли ж тема прямо цього стосувалася, Жаботинський висловлював багато критичніші

думки.
5. Перші дві Державні Думи були передчасно і незаконно розпущені царською владою, яка шляхом
зміни виборчої системи намагалася обмежити кількість небажаних для неї за своїми політичними

поглядами депутатів Думи.
6. ”Союзниками” в опозиційній російській публіцистиці звичайно називали членів чорносотенних

”Союзу російського народу”, ”Союзу Михайла Архангела” та інших подібних ”союзів”.
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Володимир Жаботинський. Вибрані статті з національного питання / Переклад Ізраїля Клейнера.
— Київ, 1991. — С. 71-79; 128-129.

2.12.82 Рапорт про цивільний одяг. 23 липня 1850 р. (2008-12-25 18:00)

№ 392. 1850 р., липня 23. Рапорт коменданта Орської фортеці Є. В. Недоброво командирові

Окремого оренбурзького корпусу В. О. Обручову про цивільний одяг, знайдений у Т. Г.
Шевченка

Секретно

Господину командиру Отдельного оренбургского корпуса

Коменданта крепости Орской

Рапорт

Вследствие предписания от 21 июля за № 431, по которому, отобрав от рядового Оренбургского
линейного батальона № 5-го Тараса Шевченки сведение, имею честь донести вашему

высокопревосходительству, что, по квартированию его в доме штабс-капитана генерального

штаба Герна, действительно он имел партикулярное платье и носил оное только в квартире,
в котором ни в какое время, никогда и никуда не ходил, по прибытии же в Орск таковое у

него отобрано и ныне хранится в батальонном цейхгаузе, которое, по удостоверению моему,
заключается в двух пальто: одно — ластиковое темно-вишневого цвета, другое — драдедамовое

горохового цвета — старое и одни брюки таковые же, из коих второе подарено им унтер-офицеру
4-й роты Плотникову.

Полковник Недоброво

№ 1638
23 июля 1850 года

Кр[епость] Орская

ІЛ, ф. 1, № 406, спр. 201, арк. 150 — 150 зв. Оригінал.
На документі написи: «Доложить г. корпусному командиру 28 июля»; «Доложено. К делу 8
августа»; «По вход[ящему] секр[етному] жур[налу] № 95 получ[ено] 28 июля 1850 г.».

2.12.83 Запит про дозвіл носити цивільний одяг. 23 липня 1850 р. (2008-12-26 06:00)

№ 393. 1850 р., липня 23. Запит начальника штабу Окремого оренбурзького корпусу до

підпоручика корпусу флотських штурманів К. Є. Поспелова, чому він дозволив Т. Г. Шевченкові

носити цивільний одяг
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г. Оренбург
23 июля 1850 года

№ 106

Корпуса флотских штурманов

Господину подпоручику Поспелову

Из отношения капитан-лейтенанта Бутакова к командиру Оренбургского линейного № 2
батальона от 16-го января сего года за № 5-м видно, что состоявший в ведении г. Бутакова

рядовой Тарас Шевченко передан был вашему благородию; из дошедших же до г. корпусного

командира сведений сделалось известным, что рядовой этот, во время нахождения при вас,
ходил иногда в партикулярном платье, а потому, по поручению его высокопревосходительства,
покорнейше прошу ваше благородие доставить ко мне в возможной скорости сведения для доклада

г. корпусному командиру, почему вы допустили рядового Шевченка ходить в партикулярном

платье в отступление от положенной для нижних чинов формы одежды.

Начальник штаба генерал-майор
Исправляющий должность дежурного

штаб-офицера
войсковой старшина

ІЛ, ф. 1, № 406, спр. 201, арк. 149 — 149 зв. Відпуск.

2.12.84 Довідка про результати слідства над Шевченком. Серпень 1850 р.
(2008-12-26 12:00)

№ 394. 1850 р., серпень (1 — 8). Довідка інспекторського департаменту військового міністерства
військовому міністру О. І. Чернишову про результати слідства над Т. Г. Шевченком, зроблена
на основі рапорта В. О. Обручева

Августа 1850. № 123.

В июне 1850 года бывший командир Оренбургского корпуса представил отобранные от Шевченки

письма и два альбома.
Государь император, по всеподданнейшему докладу содержания тех бумаг, высочайше повелеть
соизволил:
1. Бумаги передать в III-е отделение собственной его величества канцелярии для надлежащего

розыскания.
2. РядовогоШевченка подвергнуть строжайшему аресту до исследования о виновных, допустивших
его вести переписку и заниматься рисованием. При исследовании иметь в виду, что

командир батальона и все ближайшие начальники должны подлежать взысканию за допущение

предосудительных послаблений относительно этого преступника, коего предшествовавшая вина

была им известна.
Высочайшая воля сия была объявлена командиру Отдельного оренбургского корпуса с тем, чтобы
донес о последствиях исследования, для дальнейшего распоряжения о Шевченке.
После сего генерал-адъютант граф Орлов представлял на высочайшее благоусмотрение, что

по произведенному исследованию насчет бумаг, найденных у Шевченка, рядовой сей виновен

в том, что, несмотря на высочайшее воспрещение, дозволял себе писать и рисовать и ходить в

партикулярном платье. Стихи и рисунки, помещенные в альбомах, не заключают в себе ничего

преступного, кроме того, что на некоторых изображены неблагопристойные сцены. Письма,
исключая письма коллежского секретаря Левицкого, содержат в себе одно изъявление дружеских
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чувств и желания ходатайствовать об облегчении его участи. Вообще бумаги не обнаруживают,
чтобы Шевченко продолжал прежний образ мыслей или писал и рисовал пасквили. Если по

исследованию, производимому военным начальством, более ничего не будет обнаружено, то

достаточно рядовому Шевченке вменить в наказание содержание под арестом, строго внушив

ему, чтобы он ни под каким видом не осмеливался нарушать высочайшего повеления, коим
воспрещено ему писать и рисовать, а ближайшему начальству поставить в обязанность иметь за
исполнением этого и вообще за Шевченком самое бдительное наблюдение.
Его величество, утвердив это предложение графа Орлова, соизволил собственноручно написать

на докладе, против слов — и ходил (Шевченко) иногда в партикулярном платье: «в этом более

виновно его начальство, что допустило до сего, о чем сообщить для должного взыскания с

виновных».
Рядовой Шевченко, квартируя в крепости Орской, получил в 1847 году через тамошнюю почтовую

контору письма от княжны Репниной, помещика Лизогуба, урядника Чернышева и девицы Псёл,
но отвечал только первым двум, через ту же контору. Находясь в 1848 и 1849 годах, близ

Раимского укрепления и в составе экипажа на Аральском море, под начальством капитан-
лейтенанта Бутакова, получил письмо от Лизогуба, но ответа не дал. В декабре 1849 года и

в нынешнем году, будучи в Оренбурге, в ведении помянутого штаб-офицера для окончательных
работ по описанию Аральскогоморя, получил по почте письма от Лизогуба, художника Чернышева
и чиновника Левицкого и отвечал только Лизогубу. На письмо Левицкого не дал отзыва по

нелепому содержанию его письма и по бессмысленным в нем фразам.
Где получал еще письма, не упомнит. Стихи и песни в альбомах не его сочинения, а записаны

им как народные, в бытность его, в. 1846 году, в Киевской, Каменец-Подольской и Волынской

губерниях. Оне были рассмотрены в III-м отделении собственной его величества канцелярии и

возвращены ему. Рисунки сделаны частию в Малороссии, частию на Аральском море, как виды

гидрографические, по приказанию Бутакова, и поступили к описанию берегов Аральского моря.
«Шевченко показал, что о получении тех писем и об отсылке ответовне объявлял начальству,
полагая это возможным, ибо под запрещением писать разумел сочинения или рассуждения, не
дозволенные законами. Во всех письмах не употребил ни одного выражения, подающего сомнение
в нарушении высочайшей воли, которая со дня объявления конфирмации сохраняется им свято».
«Командующий Оренбургским линейным № 5-го батальоном майор Мешков отозвался, что,
имея строгий надзор за поведением Шевченки и за запрещением ему писать и рисовать, не был
известен о переписке его> с разными лицами и не предполагал, чтобы упомянутое запрещение

относилось к частным безвредным письмам. Не полагая, чтобы у него оставалось что-либо
запрещенного, он его не обыскивал. По выступлении Шевченки из крепости Орской в составе 3-й
роты для прикрытия транспорта, следовавшего в Раимское укрепление, не сообщил в 4-й батальон,
находившийся в степных укреплениях, что Шевченке запрещено писать и рисовать, потому что
помянутая рота состояла под командою штабс-капитана Степанова, коему было известно о сем

запрещении. Кроме того, по недавнему командованию батальоном он не мог припомнить всех

дел, а батальонный адъютант о том не доложил».
«Из обстоятельств сих обнаруживается, что несообщение майором Мешковым высочайшей

конфирмации о рядовом Шевченко в 4-й батальон, расположенный в степных укреплениях, было
причиною продолжения переписки сего рядового и составления им нескольких гидрографических

видов для служебной надобности капитан-лейтенанта Бутакова, на которого возложено было

описание Аральского моря».
«Распорядясь о строжайшем надзоре за рядовым Шевченкою и за точным исполнением

высочайшего повеления, чтоб он не писал, не рисовал, — генерал Обручев присовокупил, «что
Шевченко, до получения разрешения содержится под арестом».
Так как, по отзыву бывшего командира Оренбургского корпуса, ничего нового к обвинению

рядового Шевченка не обнаружено, то, согласно с высочайше утвержденным о нем мнением

генерал-адъютанта графа Орлова, сообщено было генералу от инфантерии Обручеву.

1. Освободить его [Шевченко] из-под ареста и строго внушить ему, чтобы он, ни под каким видом,
не осмеливался нарушать высочайшего повеления, коим воспрещено ему писать и рисовать.
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2. Поставить ближайшему начальству в обязанность иметь за исполнением сего и вообще за

Шевченкою самое бдительное наблюдение.
3. Предоставить взыскать, по его усмотрению, с начальствующих, допустивших Шевченка ходить

иногда в партикулярном платье и не передавших надлежащих о нем сведений при отправлении

его в командировку.
Испрашивается разрешение.
Угодно ли будет приказать исполнить по сему соображению, — или с приведением оного в

исполнение, перевесть рядового Шевченка из 5-го в другой отдаленный Оренбургский линейный
батальон?
По донесению генерала Обручева о рядовом Шевченко.

ДМШ, А-8, спр. 75, арк. 61 — 66. Відпуск.
На документі напис: «Господин военный министр приказал исполнить по соображению, в сем

докладе изложенному, и по приведении оного в исполнение перевесть рядового Шевченка из 5-
го в другой отдаленный Оренбургский линейный батальон. 8 августа 1850 г. Генерал-адъютант
Игнатьев».

2.12.85 Рапорт про покарання Шевченка. 9 серпня 1850 р. (2008-12-26 18:00)

№ 395. 1850 р., серпня 9. Рапорт чергового генерала головного штабу П. М. Ігнатьєва

командирові Окремого оренбурзького корпусу В. О. Обручову про покарання Т. Г. Шевченка

Секретно

9 августа 1850
№ 747

О рядовом Шевченке

Командиру Отдельного оренбургского корпуса господину генералу от инфантерии Обручеву

Дежурного генерала главного штаба его

императорского величества

Рапорт

Господин военный министр, усматривая из отзыва вашего высокопревосходительства за № 104,
что по произведенному следствию ничего нового не обнаружено к обвинению рядового 5-го
Оренбургского линейного батальона Тараса Шевченки, поручил мне просить вас, милостивый
государь, в исполнение высочайшей воли, известной вам из рапорта моего от 30-го июня сего

года за № 580-м.
1. ВменитьШевченке в наказание содержание на гауптвахте и, освободив его из-под ареста, строго
внушить ему, чтобы ни под каким видом не осмеливался нарушать высочайшего повеления, коим
воспрещено ему писать и рисовать.
2. Перевесть его из 5-го в другой отдаленный Оренбургский линейный батальон, предписав

ближайшему начальству иметь за ним и за исполнением упомянутого высочайшего воспрещения

самое бдительное наблюдение;
и

3-е, с начальствующих, допустивших Шевченка ходить иногда в партикулярном платье и не

передавших кому следовало надлежащих о нем сведений при отправлении его в командировку,
сделать взыскание, по вашему усмотрению.
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Исполняя сим поручение князя Александра Ивановича, имею честь покорнейше просить ваше

высокопревосходительство почтить уведомлением: о решении вашем по вышеизложенному 3-му
пункту и о том, куда рядовой Шевченко будет переведен.

Генерал-адъютант Игнатьев
Управляющий канцелярией старший адъютант

полковник Соболевский

ІЛ, ф. 1, спр. 201, арк. 151 — 152. Оригінал.
На документі написи: «Г. корпусной командир приказать изволил:
1. Тараса Шевченка из-под ареста освободить.
2. Перевести его в 1-й бат[альон] в две роты, находящиеся в Ново-Петровске, куда и отправить

немедленно, дабы не упустить навигации сего года.
3. Отобранные вещи у Шевченка (партикулярное платье) возвратить ему для немедленной

продажи под ответ[ственность] батальон[ного] и ротного командиров, как вещи для рядового

вовсе не нужные.
По получении отзыва подпор[учика] Поспелова доложить

дело вновь его высокопр[евосходителст]ву для определения меры взыскания, с кого подлежать

будет, за допущение Шевченко ходить в партикулярном платье и несообщение надлежащих о нем

сведений при командировании в степь.
Все это исполнить через г. начальника дивизии, 2 сент[ября]»; «Секр[етный] жур[нал] № 110,
пол[учено] 26 августа 1850 г.» та резолюція, що не прочитується.

2.12.86 Рапорт Поспєлова. 30 серпня 1850 р. (2008-12-27 00:00)

№ 396. 1850 р., серпня 30. Рапорт підпоручика корпусу флотських штурманів К. Є. Поспєлова

начальникові штабу Окремого оренбурзького корпусу М. Л. Фантон де Веррайону з приводу того,
що Томаша Вернера і Т. Г. Шевченка О. І. Бутаков в його розпорядження не передавав

Начальнику штаба Отдельного оренбургского корпуса

господину генерал-майору и кавалеру
Фантон де Веррайону

Корпуса флотских штурманов

подпоручика Поспелова

Рапорт

Вследствие предписания вашего превосходительствд от 13 июля за № 96-м, честь имею донести,
что унтер-офицер 4-го батальона Вернер и рядовой Тарас Шевченко капитан-лейтенантом
Бутаковым не были мне сданы и я не имел никакой надобности в их прикомандировании ко

мне во время пребывания моего в г. Оренбурге.

Подпоручик Поспелов

№ 104
30 августа 1850 года

Шхуна «Константин»

ІЛ, ф. 1, № 406, спр. 201, арк. 165. Оригінал.
На документі резолюція: «Сообразить с перепискою и доложить г. корпусному командиру

9 окт[ября]. Г. корпусной командир приказать изволил сообщить г. дежурному генералу
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буквально содержание сего рапорта и отношение к[апитан]-л[ейтенанта] Бутакова к командиру

2-го линейного батальона от 15-го генваря 1850 года с № 5-м 11 октября.
Присовокупить о взыскании, положенном по сему делу, с майора Мешкова» та напис: «По
вход[ящему] секр[етному] жур[налу] № 125 получ[ено] 10 октября 1850».

2.12.87 Із листа К. Герна до М. Лазаревського (2008-12-27 06:00)

* *

Перед отправлением в Новопетровск Тарас, сидя уже под арестом на гауптвахте, узнал о

существовании в Оренбурге бедного мещанина Хлебникова с необыкновенным дарованием к

живописи; добрался до него, удостоверился в действительно замечательных способностях этого

молодого человека и, отъезжая, передал его на мои руки. К сожалению, мы могли помочь

Хлебникову только материальными средствами: он впоследствии был освобожден мещанским

обществом, сделан учителем рисования в уездном училище и, с горем пополам, существовал,
поддерживая крайне бедное свое семейство.

К. И. Герн, [1]Письмо к М. М. Лазаревскому о Шевченке от 12 апреля 1861 [?] г., «Киевская
старина», 1899, февраль, стор. 70.

1. http://izbornyk.org.ua/rizne/star25.htm

2.12.88 З розпорядження Обручова про переведення Шевченка. 5 вересня 1850 р.
(2008-12-27 12:00)

№ 397. 1850 р., вересня 5. З розпорядження командира Окремого оренбурзького корпусу В. О.
Обручова начальникові 23-ї піхотної дивізії О. О. Толмачову про переведення Т. Г. Шевченка

до Новопетровського укріплення

№ 120
5 сентября 1850

Г. начальнику 23 пехотной дивизии

[...] По представлении ко мне подполковником Чигирем произведенного им следственного дела,
мною было донесено г. военному министру, с подробным объяснением всего, что открыто

по следствию, и ныне дежурный генерал главного штаба его императорского величества, по

поручению его светлости, в отношении от 9 августа за № 747-м уведомил меня, что г. военный

министр, усматривая из отзыва моего, что по произведенному следствию ничего нового к

обвинению рядового Шевченко не обнаружено, то во исполнение последовавшей высочайшей воли
просит:
1. ВменитьШевченко в наказание содержание на гауптвахте и, освободив его из-под ареста, строго
внушить ему, чтобы он ни под каким видом не осмеливался нарушать высочайшего повеления,
коим ему воспрещено писать и рисовать.
2. Перевести его из 5-го в другой отдаленный Оренбургский линейный батальон, предписав
ближайшему начальству иметь за ним и за исполнением помянутого высочайшего воспрещения

самое бдительное наблюдение.
3. С начальствующих, допустивших Шевченко ходить иногда в партикулярном платье и не

передавших кому следовало надлежащих о нем сведений при отправлении его в командировку,
сделать взыскание, по своему усмотрению.
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Сообщая о сем вашему п[ревосходитель]ству к надлежащему исполнению, покорнейше прошу:
а) рядового Тараса Шевченко по освобождении из-под ареста перевести на службу, под

строжайший надзор ротного командира, в одну из рот Оренбургского линейного № 1-го
батальона, расположенных в Ново-Петровском укреплении, отправив его туда под присмотром

благонадежного унтер-офицера с таким во времени расчетом, чтобы он мог прибыть в Гурьев-
городок непременно до окончания навигации настоящего года.
б) Отобранные от рядового Шевченко вещи (партикулярное платье), которые, по донесению

Орского коменданта, хранятся в батальонном цейхгаузе, как вещи для него вовсе не нужные,
представить Шевченке отдать кому-либо или же, продав оные в присутствии его, вырученные
деньги отдать ему.
в) Уведомить меня как о времени отправления рядового Шевченко в Ново-Петровское
укрепление, так равно и о том, в которую из рот, расположенных в означенном укреплении,
он будет зачислен на службу, и кто ротный командир той роты, которому необходимо строго

предписать к непреклонному исполнению все изложенное мною касательно надзора за рядовым

Шевченко, в отношениях к вашему п[ревосходитель]ству от 10 июля 1847, 27 апреля и 21 мая

настоящего года за № 25-м, 52-м и 388-м, и в особенности, чтобы независимо наблюдения за

поведением этого рядового со стороны самого ротного командира, ближайший за ним надзор

был поручен благонадежному унтер-офицеру и ефрейтору, которые должны строжайше наблюдать

за всеми его действиями, и если заметят что-либо предосудительного или неповиновение, то
доводили бы о том в тот же час до сведения ротного командира, который обязан немедленно

доносить мне, надписывая на конвертах секретно и в собственные руки; при чем подтвердить

ротному командиру, что малейшее послабление в отношении надзора за Шевченкою подвергнет

его строгой ответственности и

г) командующему батальоном № 5-го майору Мешкову, за несообщение им в батальон № 4-
го последовавшей над рядовым Шевченкою высочайшей конфирмации, при командировании его

в 1848-м году в Раимское укрепление, что было причиною продолжения получения рядовым

Шевченкой нескольких писем и отправления на них ответов, в бытность его в Раимском

укреплении и Оренбурге, и составления на Аральском море нескольких гидрографических видов,
сделать строгий выговор; относительно же наложения взыскания с лиц, дозволявших рядовому
Шевченке ходить иногда в партикулярной одежде, мною собираются нужные сведения, по

получении которых будет сделано распоряжение особо.
Открытый лист без прогонов за № 4 для отправления рядового Шевченко у сего прилагается.

Подписал генерал от инфантерии Обручев

ІЛ, ф. 1, № 406, спр. 201, арк. 161 — 162, 162, зв. 163 — 163 зв. Відпуск.

2.12.89 Рапорт про зарахування Шевченка до батальйону. 8 жовтня 1850 р.
(2008-12-27 18:00)

№ 398. 1850 р., жовтня 8. Рапорт виконуючого обов’язки командира 1-го лінійного батальйону

Ю. І. Коржова комендантові Новопетровського укріплення Л. П. Маєвському про зарахування

Т. Г. Шевченка в 4-ту роту 1-го лінійного батальйону

Коменданту Ново-Петровского укрепления господину подполковнику и кавалеру Маевскому

За отсутствием командира линейного оренбургского батальона № 1-го капитана Коржова

Рапорт

По распоряжению его высокопревосходительства господина корпусного командира и кавалера,
рядовой из политических преступников Тарас Шевченко, переведенный за преступление из 5-го
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в заведываемый мною батальон с отправлением в две роты, в Ново-Петровском укреплении

расположенные, и с зачислением его в 4-ю роту, под надзор ротного командира штабс-капитана
Потапова, с сим вместе за присмотром унтер-офицера Булатова из Уральска отправлен с тем,
чтобы, как предписано господином корпусным командиром, непременно был он отправлен в

укрепление нынешнею навигациею, о чем сообщено г. начальнику Гурьева-городка, и с сим

же вместе к г. штабс-капитану Потапову на рядового этого препровождены и подлежащие

письменные сведения.
О чем вашему высокоблагородию имею честь донести и покорнейше просить, по доставлении в

укрепление рядового Шевченко — унтер-офицера Булатова приказать отправить обратно, если
будет можно, ныне же, в противном случае уже в будущую весеннюю навигацию.

За отсутствием командира батальона

капитан Коржов

Батальонный адъютант подпоручик Обрядин.

№ 2492
8 октября 1850 года

г. Уральск

ІЛ, ф. 1, № 402, спр. 69, арк. 2 — 2 зв. Оригінал.
На документі напис: «Коменд[антское] упр[авление] № 1719. Получ[ено] 17 октября 1850 г.» та

резолюція: «Уведомить, что у[нтер]-о[фицер] по случаю закрытия навигации оставлен здесь».

2.12.90 Повідомлення про відправлення до Новопетровського укріплення. 14 жовтня
1850 р. (2008-12-28 06:00)

№ 399. 1850 р жовтня 14. Повідомлення начальника Гур’єва-городка осавула Я. В. Назарова

комендантові Новопетровського укріплення А. П. Маєвському про відправлення Т. Г. Шевченка

до Новопетровського укріплення

Начальника Гурьева-городка
14-е октября 1850 г.
№ 1395
Гурьев

Господину коменданту Ново-Петровского укрепления

Доставленного при отношении командира линейного Оренбургского батальона № 1-го от 8
октября за№ 2490-м рядового из политических преступников Тараса Шевченко при сем к вашему

высокоблагородию на почтовой лодке под присмотром унтер-офицера Булатова имею честь

препроводить.

Есаул Назаров

ІЛ, ф. 1, № 402, спр. 69, арк. 3 — 3 зв. Оригінал.
На документі написи: «К сведению»; «Отдано в приказ октября 20 дня 1850 года, № 467»;
«Ком[ендантокое] упр[авление] № 1726. Пол[учено] 17 октября 1850».
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2.12.91 (2008-12-28 12:00)

[1]Кониський О. Я. Тарас Шевченко-Грушівський: Хроніка його життя [На другому засланню

(жовтень 1850 — серпень 1857), стор. 1]

ТАРАС ШЕВЧЕНКО

на другому засланню

(17/29 ЖОВТНЯ Р. 1850 — 2/14 СЕРПНЯ Р. 1857).

Молися, сину! За Вкраїну
Його замучено колись!
І плаче серце, оживає
І в тебе, Боже, і в святих
Та праведних твоїх питає:
Що він зробив їм?.. і за що
Його святого мордували,
Во узи ковали?
Воскресни, мамо! і вернися!
В світлицю-хату, опочий;
Бо ти аж надто вже втомилась,
Гріхи синовні несучи.
Т. Шевченко

I

Форт Новопетровський 620, де наш поет карався з 17/29 жовтня р. 1850 до 2/14 серпня р. 1857,
був про його тією тюрмою, що вкінець добила здоров’я і задушила його. Тим-то не буде зайвим
хоч короткими словами розповісти історію оцієї страшної живої могили. В Азії на східній стороні

Каспійського озера-моря суходіл вип’явся, в озеро двома півостровами: Бузачі, біля затоки Кайдик,
а трохи на південь — Мангишлак. З давніх-давен оці півострови, як і взагалі східний берег Каспія,
займав скотарський народ киргизи, переходячи з своїми отарами з одного місця на друге широкої,
не заселеної хліборобами пустелі. Посовуючи свої межі на схід за річку Урал, Росія стала сусідити
з перехожими киргизами. Вважаючи себе носителькою культури і цивілізації з заходу на схід,
Росія (звісно — уряд її) спостерегла, що їй судилося сподобити і прикаспійських скотарів своєї

культури і цивілізації. А киргизам, яко людям вольним, не призвичаєним до культури народів

осілих, хліборобських, зовсім не до вподоби було нове сусідство: якийсь час вони змагалися,
інколи і відбивалися від російської культури, але сила взяла гору і мусили вони стати підданками
Росії. Звісно, підбивання киргизів і посування російської межі сталося не з одного разу: воно
йшло собі повагом, бо киргизи, цураючись тієї культури і цивілізації, часто ворохобили вже після

того, як їх підбито під Росію. Щоб утихомирити киргизів і викоренити у них ворохобливі заходи,
уряд російський, з ініціативи оренбурзької адміністрації, почав будувати на східному березі Каспія
форти, себто невеличкі фортеці. Отож і на березі Кайдацької затоки велено було поставити такий

форт, найменовавши його Новоалександровським. Осадчі й будівничі, вибираючи під форт місце,
не зауважили, наскільки місцевість Мертвого Култука відповідає умовам людського здоров’я. Тим
часом вибрана місцевість показала себе такою лиходійною задля здоров’я залоги, що треба було її
кидати й шукати де-небудь поблизу іншої. Обібрали Мангишлак, і року 1846 перенесли туди форт,
давши йому нове наймення — Новопетровське 621. Нова місцевість хоча й була трохи ліпше

про здоров’я людей, зате була трохи чи не більш ще нудною і сумною. З одного боку було море, а
трьома сторонами облягав безкраїй степ-пустеля. Форт збудували на скелі, верстов зо дві від моря.
Навкруги ні дерева, ні куща. З ранньої осені до пізньої весни скиглить— гірш голодного сіроманця

— східний холодний вітер. «Не приведи, Господи, як там тяжко та скорботно було жити! Нічого
не достати, ні купити не можна було. Не було навіть доброї води на питво; мусили люде пити
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солоновату воду» 622, — розповів Косарєв, що більш 10 років жив в Новопетровському. От туди-
то, до оцієї «живої могили», Обручов і заслав Шевченка. Привезено його до Новопетровського

форту, як знаємо вже з попереднього нарису, 17 жовтня р. 1850 623. 620 Нині— Форт Шевченко. —
Ред. 621 Мейер, Кирг[изская] степь. — Оренб[ургские] вед[омости]. — С. 51 — 67. 622 Киев[ская]
стар[ииа]. — 1889. — Кн. III. — С. 570. — і Русск[ая] стар[ина]. — 1891. — Кн. V. — С. 432 —
435. 623 Русск[ая] стар[ина]. — С. 436. [2]Попередня [3]Наступна

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/4899.html

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/368258.html

3. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/387336.html

2.12.92 Донесення про прибуття до Новопетровського укріплення. 20 жовтня 1850 р.
(2008-12-29 06:00)

№ 400. 1850 р., жовтня 20. Донесення коменданта Новопетровського укріплення А. П.
Маєвського командирові 1-го лінійного батальйону Л. А. Михайлову про прибуття Т. Г.
Шевченка до Новопетровського укріплення

Командиру линейного Оренбургского № 1-го батальона
господину майору и кавалеру Михайлову

№ 2521
20 октября

1850 года

Вследствие рапорта капитана Коржова от 8 числа октября за № 2492 честь имею уведомить, что
рядовой Тарас Шевченко, за присмотром унтер-офицера Булатова, во вверенное мне укрепление
прибыл 17-го числа сего м[еся]ца и помянутый унтер-офицер, по случаю закрытия навигации,
остался на службе здесь в состоящих 2-х ротах.

Подлинное подписали:
Комендант подполковник Маевский

и за плац-адъютанта поручик Зилинский

ІЛ, ф. 1, № 402, спр. 69, арк. 5. Копія.

2.12.93 Рапорт про відправлення. 22 жовтня 1850 р. (2008-12-29 12:00)

№ 401. 1850 р., жовтня 22. Рапорт начальника Гурьєва-городка осавула Я. В. Назарова

оренбурзькому військовому губернатору В. О. Обручову про відправлення Т. Г. Шевченка до

Новопетровського укріплення

Господину Оренбургскому военному губернатору

Начальника Гурьева-городка

Рапорт

12 ч[исла] сего октября из Ново-Петровского укрепления в Гурьев-городок прибыла почтовая

лодка с хорунжим Ерыклинцовым с почтою, а 13 ч[исла] отправилась обратно в укрепление с

почтою же и политическим преступником рядовым линейного Оренбургского батальона № 1-го
Тарасом Шевченко.
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О чем вашему высокопревосходительству имею честь донести.

Есаул Назаров

№1413
22 октября 1850 г.
Гурьев

ІЛ, ф. 1, № 406, спр. 201, арк. 172. Оригінал.
На документі написи: «По дежурству. Доложить г. командиру. 23 ноябр[я]»; «Доложено»; «15
ноября 1850. По вход[ящему] секр[етному] жур[налу] 151. 24 ноября 1850».

2.12.94 Нагадування надіслати відомості про час відправлення. 23 жовтня 1850 р.
(2008-12-30 06:00)

№ 402. 1850 р., жовтня 23. Нагадування начальника штабу Окремого оренбурзького корпусу

командирові 23-ї піхотної дивізії О. О. Толмачову надіслати відомості про час відправлення Т.
Г. Шевченка до Новопетровського укріплення з визначенням роти, в яку він буде зарахований

Секретно

№ 147
Октября 23 д[ня]

Г. командующему 23 пехотною дивизиею

От 5-го сентября за№ 120-м г. корпусным командиром было сообщено г. начальнику 23 пехотной
дивизии о переводе рядового Оренбургского линейного № 5-го батальона Тараса Шевченка

в одну из рот батальона № 1-го, расположенных в Новопетровском укреплении, под строгий

надзор ротного командира, с тем, чтобы рядовой этот был отправлен немедленно, под надзором
благонадежного унтер-офицера и с таким во времени расчетом, чтобы он мог прибыть в Гурьев-
городок непременно до окончания навигации настоящего года.
При этом его высоко[превосходител]ство просил уведомления как о времени отправления

рядового этого в Новопетровское укрепление, так равно и о том, в которую из рот, расположенных
в означенном укреплении, он будет зачислен и кто ротный командир той роты.
Не имея до настоящего времени уведомления по означенным

предписаниям, его высокоп[ревосходител]ство поручить мне изволил покорнейше просить вас,
милостивый государь, о скорейшем доставлении сведений, просимых отношением за № 120-м.

Начальник штаба

ІЛ, ф. 1, № 406, спр. 201, арк. 166 — 166 зв. Відпуск.

2.12.95 Рапорт про зарахування Шевченка в роту. 23 жовтня 1850 р. (2008-12-30 12:00)

№ 403. 1850 р., жовтня 23. Рапорт командира 23-ї піхотної дивізії генерал-майора Л. I. Федяєва
командиру Окремого оренбурзького корпусу В. О. Обручову про зарахування Т. Г. Шевченка в

4-ту роту, командир якої — штабс-капітан М. М. Потапов
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Командиру Отдельного оренбургского корпуса господину генералу от Инфантерии и кавалеру

Обручеву

Командующего 23 пехотною дивизиею генерал-майора Федяева

Рапорт

Вследствие предписания от 5-го минувшего сентября за № 140, имею честь почтительнейше

донести вашему высокопревосходительству, что рядовой батальона № 5-го Тарас Шевченко,
переведенный в такой же батальон № 1, в Новопетровское укрепление отправлен и зачислен

там под строгий надзор в роту № 4-го, командир которой штабс-капитан Потапов, как донес о

сем командир 1-го батальона от 19 сего октября за № 2601-м.

Генерал-майор Федяев
Старший адъютант штабс-капитан Мартынов

№ 3726
23-го октября 1860 г.
Оренбург

ІЛ, ф. 1, № 406, спр. 201, арк. 167.
На документі резолюція: «Доложить г. корпусному командиру. 28 окт[ября]» та написи: «Г.
корпусному командиру доложено. 9 но[ябр]я»; «По вход[ящему] секр[етному] журн[алу] № 133
получ[ено] 29 октября 1850».

2.12.96 Спогад Є. Косарєва про прибуття в укріплення (2008-12-31 06:00)

Он [Шевченко] прибыл в Новопетровское укрепление в две роты Оренбургского линейного №
1 батальона [...] и поступил в 4-ю роту, которой тогда командовал штабс-капитан Потапов 1,
он же и заведывал двумя ротами, так как штаб батальона еще в 1847 году возвратился в г.
Уральск. Командир 4-й роты был довольно строгий с нижними чинами, приказал назначить к

Шевченку дядьку, хорошего строгого солдата, поручив ему обучать Шевченка ружейным приемам

и маршировке. Но почему-то Шевченку эта наука не давалась, поэтому он и называл ее

«премудростью». О Шевченке никаких письменных сведений из батальона не присылалось, а
только было предписано заведывающему двумя ротами считать его политическим преступником,
а у коменданта было особое распоряжение от штаба войск отдельного Оренбургского корпуса,
чтобы ему не дозволять иметь карандаши, чернило, перья и бумагу, писать и рисовать; но

в последствии времени это было разрешено, только под надзором коменданта или кого из

офицеров. Е. Косарев, Извлечение из дел и памяти, «Киевская старина», 1893, февраль, стор. 249.
[Див. [1]текст.] 1 Потапов Меркул Матвійович — штабс-капітан, командир 4-ї роти, у складі якої
був Шевченко. Потапов був дуже жорстокою людиною, його постійні муштри, обшуки, гауптвахти
і шпіонаж поставили Шевченка в жахливі умови. До середини 1852 р., поки Потапова не перевели
з Новопетровського, Шевченко не написав жодного твору і навіть не листувався із знайомими.

1. http://izbornyk.org.ua/rizne/star22.htm

1892

http://izbornyk.org.ua/rizne/star22.htm


Chapter 3

2009

3.1 January

3.1.1 Лист про переведення Шевченка. 6 листопада 1850 р. (2009-01-01 18:00)

№ 404. 1850 р., листопада 6. Лист командира Окремого оренбурзького корпусу В. О. Обручова
черговому генералові військового міністерства П. М. Ігнатьєву про виконання наказу військового
міністра щодо переведення Т. Г. Шевченка до Новопетровського укріплення

Секретно

г. Оренбург. 6 ноября 1850 года

№ 156

Милостивый государь Павел Николаевич!

В отношении от 9-го августа за№ 747-м ваше превосходительство уведомили меня, что господин
военный министр, усмотрев из отзыва моего за № 104-м, что по произведенному следствию к

обвинению рядового Оренбургского линейного№ 5-го батальона Тараса Шевченки ничего нового

не обнаружено, поручить вам изволил сообщить мне к исполнению следующее:
1. ВменитьШевченке в наказание содержание его на гауптвахте и, освободив из-под ареста, строго
внушить ему, чтобы ни под каким видом не осмеливался нарушать высочайшего повеления, коим
воспрещено ему писать и рисовать.
2. Перевести его из 5-го в другой отдаленный Оренбургский линейный батальон, предписав
ближайшему начальству иметь за ним и за исполнением упомянутого высочайшего воспрещения

самое бдительное наблюдение, и
3. С начальствующих, допустивших Шевченку ходить иногда в партикулярном платье и не

передавших кому следовало надлежащих о нем сведений при отправлении его в командировку,
сделать взыскание по своему усмотрению.
Во исполнение такового приказания его светлости мною тогда же сделаны следующие

распоряжения:
а) начальнику 23-й пехотной дивизии предписано, освободив рядового Шевченку из-под ареста,
перевесть на службу, под строгий надзор ротного командира, в одну из рот Оренбургского

линейного № 1-го батальона, расположенных в Ново-Петровском укреплении, отправя его туда

немедленно под надзором благонадежного унтер-офицера, и
б) командующему батальоном № 5-го майору Мешкову, за несообщение им в батальон № 4-го
последовавшей над рядовым Шевченко высочайшей конфирмации, при командировании его в

1848 году в Раимское укрепление, что было поводом к тому, что рядовой этот продолжал вести

переписку в бытность его в означенном укреплении, сделан строгий выговор.
Относительно допущения рядового Шевченко ходить иногда в партикулярном платье собирались
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нужные справки. Из полученных ныне сведений видно, что рядовой этот по возвращении из

Раимского укрепления в Оренбург, как я имел честь донести 21-го июля настоящего года за№ 104-
м его светлости господину военному министру, временно состоял в ведении капитан-лейтенанта
Бутакова для окончательных работ по описанию берегов Аральского моря. Штаб-офицер этот

пред отъездом своим из Оренбурга в С.-Петербург рапортом от 15-го января настоящего года за
№ 5-м донес командиру Оренбургского линейного № 2-го батальона, к которому Шевченко был

прикомандирован для довольствия, что «рядовой Шевченко передан им в заведывание корпуса

флотских штурманов подпоручику Поспелову», теперешнему начальнику Аральской флотилии,
который на запрос начальника штаба вверенного мне корпуса: почему он, Поспелов, во время

состояния Шевченко в его ведении, дозволял ему иногда ходить в партикулярном платье, от 30
августа за № 104-м донес, что «рядовой Шевченко капитан-лейтенантом Бутаковым передаваем

ему не был и он не имел никакой надобности в прикомандировании к нему во время пребывания

его в Оренбурге». Если г. Бутаков не имеет положительных доказательств об оставлении

рядового Шевченко при подпоручике Поспелове, то вся вина должна быть отнесена на капитан-
лейтенанта Бутакова, который не представил рядового Шевченку в корпусной штаб или во 2-й
линейный батальон, при чем присовокупляю, что капитан-лейтенант Бутаков находится ныне в

9-м флотском экипаже.
Сообщая об этом вашему превосходительству, имею честь покорнейше просить принять уверение

в совершенном моем почтении и преданности.

В. Обручев

Его пр[евосходительст]ву
П. Н. Игнатьеву

ДМШ, А-8, спр. 75, арк. 68 — 69, 69 зв. Оригінал.
На документі написи: «С[екретный] ж[урнал] № 937»; «21 ноября 1850»; «1071» та резолюція:
«Сообщить г[енерал]-а[дъютанту] кн[язю] Меншикову за подписью его светлости».

3.1.2 (2009-01-02 06:00)

[1]Кониський О. Я. Тарас Шевченко-Грушівський: Хроніка його життя [На другому засланню

(жовтень 1850 — серпень 1857), стор. 2]

В форті було дві роти (чоловіка сотень зо дві) залоги, чоловіка з 20 офіцерів, лікар, піп; усієї
«інтелігенції», беручи не тільки військову, але й цивільних урядників і крамарів, було чоловіка 40
— 50. Крамарі і рибалки жили в слобідці біля форту, а людність військова в будівлях форту. Будівлі
форту були: невеличка мурована церква, дім задля коменданта, гауптвахта, шпиталь та казарми
задля офіцерів і жовнірів. Усі будівлі покрашені в жовтий колір. Оце і все. Під горою, ближче
до берега, було кілька вірменських крамничок, та ще, звісно, шинок 624. На форті було десять

гармат, звісно — небагацько, але досить про голоручних «ворохобників» киргизів. Одначе останні
й не гадали ворохобити. Спокійно пасли отари, через що і залога спокійно перебувала собі: влітку
вона муштрувалася та збиралася часом на берег подивитися, як припливе пароход з Астрахані або
почтовий човен з Гур’єва. Не багацько, значить, було розваги; а зимою ще менш, бо цілого півроку
навігації не було, і з кінця осені до весни крига відрізувала новопетровську людність від цілого

світу. Але ж чоловік без розваги не може жити, треба було і новопетровській людності якоїсь

розваги: такою розвагою задля більшості і офіцерів, і жовнірів була горілка і гра в карти. Будемо
ще бачити подробиці новопетровської розваги, а тепер спізнаємось де з ким з видатніших людей

тієї громади, серед якої опинився Шевченко. Головою Новопетровського форту був комендант

полковник Маєвський, чоловік старий вже, добряга, одинокий 625. Він, каже д. Чалий, «вельми

1894



любив Шевченка, приймав його у себе не яко солдата, а яко розумного розмовника і часто кликав
його до себе». Хоча б се було і певним фактом, дак такі відносини Маєвського не вельми

пільжили Шевченкове . життя в новопетровських казармах, найпаче на перших порах, коли, як
каже і Косарєв, «не легке, вельми не легке» 626 було життя Шевченка, а Зарянко додає, що навіть
і в р. 1853 Шевченкові жилося вельми тяжко, і ближче начальство поводилося щодо його вельми
строго 627. Хоча б небіжник Маєвський і як хотів пільжити Шевченкові, так же всі обставини

склалися так, що Маєвський з своєю пільгою мусив озиратися навкруги і не вельми ширити свою

прихильність до безталанного поета. 624 Киев[ская] ст[арина]. — 1889. — Кн. II — С. 299; Кн.
III. — С. 571 625 Так каже про його д. Чалий (Киев[ская] ст[арина]. — 1889. — Кн. II. — С. 299);
але Іван Мировицький-Єфимовсьий казав мені, що в Оренбурзі він чув від писаря, що служив за

Маєвського в Новопетровському, що Маєвський був удовець, у його були діти, і Шевченко учив їх.
Наскільки се певна звістка, не скажу. 626 Киев[ская] стар[ина]. — 1889. — Кн. III. — С. 571. 627

Ibidem. — Кн. II. — С. 298. [2]Попередня [3]Наступна

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/4899.html

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/385661.html

3. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/387823.html

3.1.3 (2009-01-02 12:00)

[1]Кониський О. Я. Тарас Шевченко-Грушівський: Хроніка його життя [На другому засланню

(жовтень 1850 — серпень 1857), стор. 3]

Закидаючи Шевченка в Новопетровську «широку могилу-тюрму», генерал Обручов строго наказав,
щоб командир тієї роти, до якої піде Шевченко, якомога пильніш доглядав за Шевченком; щоб
опріч догляду самого ротного командира за поводженням «рядового» Шевченка, найбільший

догляд за ним чинити добронадійному унтер-офіцерові і єфрейторові: вони повинні строго

стежити за всіма вчинками Шевченка і скоро спостережуть за ним що-будь «предосудительное»
або непокірливість його, так зараз би повідомили про те ротного командира, а сей повинен

зараз же повідомить Обручова, надписуючи на пакеті свого доносу «секретно и в собственные

руки» і уважаючи, що він — ротний ко.мандир — строго відповідатиме за найменше пільження

Шевченкові 628. Таким чином, Маєвський бачив, що й він опинився під доглядом того ротного

командира, до роти якого записали Шевченка. Не можна було Маєвському не розуміти, що

в своїх відносинах до Шевченка треба триматися грунту формального, легального, а коли, де
на яку годину і звернути з сього грунту, дак вельми обережно, бо інакше зараз же можна

сподіватися— полетить донос і на його, тим паче що ротою, до якої пішов Шевченко, командував
чоловік, як зараз побачимо, небезпечний. Нарешті, в наказі Обручова стояло таке еластичне слово
«предосудительный», що його можна було, в відносинах до Шевченка, розтягувати на всі боки, як
хто бажав. Напр[иклад], легко можна було охрестити «предосудительным» вчинкомШевченка і те,
коли він заходив до коменданта не яко жовнір. Одно слово— становище Маєвського до Шевченка

було оточене такими обставинами, що з найменшою пільгою до Шевченка мусив комендант бути

вельми обережним. 628Киев[ская] ст[арина]. — Кн. II. — С. 148. Истор[ическин] вест[ник]. —
1886. — Кн. І. — С. 166. [2]Попередня [3]Наступна

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/4899.html

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/387336.html

3. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/387985.html

3.1.4 (2009-01-02 18:00)

[1]Кониський О. Я. Тарас Шевченко-Грушівський: Хроніка його життя [На другому засланню

(жовтень 1850 — серпень 1857), стор. 4]
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II

Головним чином побит Шевченка залежав від ротного командира і помічників його. Скоро

прибув Шевченко до Новопетровського форту, його, звісно, закинули в казарми, де перебували

і всі жовніри, і записали його до четвертої роти і для догляду за ним приставили «дядьку» —
простого жовніра, що повинен був раз у раз доглядати за ним і навчати муштри 629. Четвертою
ротою командував штабс-капітан Потапов, помічником у його був поручник Обрядін. В руках і під

доглядом головним чином оцих офіцерів перебував Шевченко більш двох років. Щоб докладніш

зрозуміти нам, як важко було поетові каратися за той час, треба нам ширше і ближче спізнатися

з Потаповим і Обрядіним. Потапов був чоловік темний, неосвічений, безсердечний, часто і без

потреби грубіянин, строгий і лютий. Фухтелі було у його найзвичайний спосіб карати жовнірів за
дрібне зрушення дисципліни. Лютість його дійшла до того, що начальство перегодом одібрало у

його роту. Офіцери його не любили, а солдати просто ненавиділи. Таким показує нам Потапова й

А. О. Ускова 630, і вдова його товариша Воронцова 631, і його товариш капітан Косарєв, що й сам
був людина недалека, фронтовик і строго вимагав ретельної служби 632. Помічника Потапова —
поручника Обрядіна схаратеризував нам Шевченко в своїх Записках, розповівши на стор. 50 — 52 з
учинків сього офіцера факти не тільки гидкі, навіть жахливі. Певна річ, читач мій не ремствоватиме
на мене, коли я цілком візьму з Тарасових записок оповідання про Обрядіна. З того оповідання

знати буде ще й те, чи справедливо Шевченко більшість офіцерів новопетровської залоги називає

«забрудненою ковбанею безмежних паскудств» 633. «Починаючи з поручника Обрядіна, — пише

Шевченко в своєму журналі в липні р. 1857, — ми з Куліхом 634 перебрали цілу роту (ту, до
якої належав і сам Тарас) і дійшли до «рядового» Скобелєва. Оцей Скобелєв, хоч у його і

московське прізвище, був моїм земляком, родом він з Херсонщини. Затямив я його найбільш

за його українські пісні. Своїм м’яким молодим тенором співав він просто і прекрасно. Найбільш
з душею співав він пісню: «Тече річка невеличка з вишневого саду». Слухаючи оцієї чарівної пісні,
я забував, що слухаю її в казармі. Вона переносила мене на берег Дніпра, на рідну мою Україну

любу. Я довіку не забуду того сумирного, напівголого горопаху, що, було, латаючи свою сорочку,
переносить мене своєю піснею далеко, далеко з душної казарми. Своїм складом і поводженням

Скобелєв не скидався на бравого жовніра, от за се найпаче і я шановав його. Рота вважала його
за людину чесну і розумну. Твар його була смагла, партацька, та ще й віспою подзьобана. Не

вважаючи на те, світилася вона відвагою і благородством. Віч-на-віч признався він мені, що він

утікач з крепаків. Коли ж його злапали яко волоцюгу, він сказав, що він «не помнящий родства»,
не пам’ятає роду, ні рідного краю. Віддали його в солдати і тут дали йому прізвище Скобелєв, на
честь відомого балаклія московського, інваліда Скобелєва. Небавом після приходу до Уральська 2-
ї роти, командир її Обрядін, спостерігши, що Скобелєв — людина чесна і твереза, але до фронту
не вдатна, взяв його до себе за «деньщика» (слугу). Скобелєв неумисне зробився знавцем таїн

свого командира і сталим лакеєм його полюбовниці. Не минуло й півроку, як глевтяковатий

лакей Скобелєв, знов таки неумисне, став полюбовником полюбовниці свого командира. Раз

якось, під годину сердешного поривання, оця облеслива зрадниця розповіла Скобелєву, що на

його адресу прийшло два місяці тому назад з Москви 10 карб. Прислав їх Скобелєву колишній

товариш його — волоцюга, що став тепер крамарем. Гроші ті прийняв Обрядін. В доказ сього

вона показала Скобелєву коверту з п’ятьма печатками. Ще тоді, як Обрядін був за батальйонного
ад’ютанта, дак і тоді вже підстерегли його і довели, що він краде гроші, які приходять поштою на

адреси солдатів. Довідавшись про такий вчинок свого начальника, Скобелєв прийшов до його

з порожньою кувертою і вимагав віддати йому 10 карб. Обрядін на те відповів ляпасом по

пиці, а Скобелєв дав йому здачі, теж ляпасом. Коли б се сталося сам на сам, на тому б і ділу

квит, але ж вчинок стався прилюдно, були при тому шляхетні свідки з офіцерів. Посоромлений

Обрядін, арештовавши Скобелєва, доніс про сю подію начальству. Нарядили слідство; після

слідства Обрядіну велено покинути службу, а Скобелєва судили військовим судом. По присуду суда
Скобелєв перейшов, як кажуть солдати, через «зелену алею», себто прийняв 2000 шпіцрутенів, та
й пішов до Омська на сім літ в арештантські роти». «Сумна пригода, — додає далі Шевченко.
— Горопашний Скобелєв! родився ти і зріс в неволі. Заманулося тобі покуштувати широкої,
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солодкої волі, і залетів ти в «радікуль» (так жовніри звуть Новопетровський форт). Співуном-
пташкою залетів ти до моєї тюрми з України, буцім на те тільки, щоб своїми піснями солодкими
та журливими нагадати мені мій любий, мій безталанний край. Бідолашний, безщасний Скобелєв!
Ти чесно і благородно вернув ляпаса шляхетному злодюзі, грабіжникові і за сей чесний вчинок ти

пройшов «крізь строй» і поніс тяжкі кайдани на безлюдні береги Іртиша і Омі. Чи то в своїй тяжкій
неволі зустрінеш другого такого уважного і вдячного товариша-слухача твоїх солодких, журливих
пісень, яким я у тебе був? Стрінеш! Та ще й чи одного такого, як і сам єси, — невольника-сироту,
земляка-варнака таврова ного. Він на твої тяжкі кайдани проллє сльозу подяки за радісні, рідні
серцеві пісні. Горопашний, безталанний Скобелєв!» Наведена доволі довга виписка з Шевченкових

Записок має для нас велику ваґу не тільки задля характеристики того начальства, що тримало в
своїх руках генія українського слова, прибраного в солдатську одежу; з наведеної виписки ми, наче
в дзеркалі, бачимо думки, душу і серце самого Шевченка і оозуміємо, яких мук мусив він зазнати
не за себе самого тільки, а ще й за других! Що діялося в тому ніжному серці під оту годину,
коли Скобелєва вели через «зелену алею»?! Я ладен признати, що навіть Потапов не допустився
такого катування, щоб вирядити і Шевченка до гурту справників «алеї», бо ледві чи й виніс би

Шевченко таке мордування; але я не запевнятиму, щоб так чи інак начальство не загадало і

Шевченкові бути хоч здалека свідком тієї тяжкої кривавої драми в «зеленій алеї». Та чи одна ж

там була така драма? Так-от, головними опікунами і доглядниками нашого поета, головними
справ никами в Новопетровському форті над ним лютої кари, при значеної царем Миколою І, —
були Потапов та Обрядін, маючи в руках суворий наказ Обручова «не дозволяти Шевченкові ні

писати, ні малювати, ні навіть мати у себе якібудь пристрої до писання або до малювання», себто
папір, атрамент, олівець і таке інше 636. 629 Киев[ская] стар[ина]. — 1889. — Кн. III. — С. 572.
630Лист А. О. Ускової. 631 В[олжско]-К[амский] край. — 1897. — № 313. 632 Кобзарь. — Т. III.
Записки... — С. [49 запис від 7 лип. 1857 р.] 633 Ibidem. — [С. 48, запис від 6 лип. 1857 р.]. 634

Куліх — поляк, унтер-офіцер, в Новопетровській залозі був «каптенармусом». 635 Едикуль. — Ред.
636 Киев[ская] стар[ина]. — 1889. — Кн. III. — С 572. [2]Попередня [3]Наступна
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III

Погляньмо, яким чином Потапов з Обрядіним справляли свій догляд?
КолиШевченко, прибувши в Новопетровське, першим разом ставився перед Потаповим, останній,
маючи вже приказ про його безпосередньо від Обручова і відаючи, хто такий Шевченко і за що

його заслано, спитав його:
— Ти за політичні справи попав в солдати?
— Да (так), — відповів Шевченко.
— Не «да», а «точно так, ваше благородне», — перебив його Потапов.
— Точно так, ваше благородие! — поправився Шевченко.
— Гляди ти у мене! — промовив Потапов, киваючи на його пальцем. —А то я виб’ю з твоєї голови

оту «дурь» (дурницю). Йди в казарми і звідтіль без мого дозволу ні ступня нікуди 637. «Закинули
Шевченка в казарму, приставили до його «дядьку», — каже Косарєв 638, — стали ганяти на фортові

роботи і на муштру. Все оце само з себе було діло не вельми легке задля всякого, навіть простого
чоловіка, взятого на службу прямо від плуга, а для Шевченка, хоча він і не був пестуном долі,
було тим паче тяжко, що він попав під начальство Потапова... Допікав Потапов Шевченка, —
каже далі Косарєв, — не тим, що не чинив йому жодної пільги, про пільгу Шевченко і не гадав,
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відаючи, що Пота пов тільки справник приказів вищого начальства. Ні! він допікав його усякими
дрібними, нікчемними і зовсім непотрібними причіпками, зовсім наче він глумився, знущався з

чоловіка, що й без того вже притерпівав» 639. «Дядько» пильно стеріг Шевченка: запопадливо

побивав ся, щоб у його не було ні олівця, ні паперу, щоб він нічого не писав, не малював. В

казармі він очей не зводив з свого узника; а коли Шевченко виходив з казарми, чи на муштру, чи
просто подихати свіжим повітрям, «дядько» трусив його, шукаючи, щоб у його ні в кишені, ні за
пазухою, ні в чоботях, ні деінде не було ні паперу, ні олівця. Так розповідав сам Шевченко Агаті

Омелянівні Усковій 640. Зараз побачимо, що тут не прибільшено ніже єдиної непевної риси, бо і

Косарєв свідчить нам, що і сам Потапов чинив з Шевченком те саме, тільки в гіршій ще формі,
бо чинив не в казармі, а на плацу прилюдно. Не треба дивоватися щирості і запопадливості

«дядька»— темного жовніра, але ледві чи вдержиться хоч яке заскориніле серце, щоб не забитися,
довідавшись, що витворяв Потапов. «Оце було, — повідає Косарєв 641, — ні з того ні з сього возьме

Потапов і почне на плацу вивертати у Шевченка кишені, щоб запевнитися, що нема у його олівця,
чи паперу, чи чого-небудь написаного або намальованого. Або оце, спитавши про що-небудь у

Тараса і почувши з уст його відповідь, висловлену не зовсім так голосно, як повинен голосно

відповідати жовнір, Потапов почне за се знущатися з його. Або знов причепиться і знущається з
Шевченка, що не так він дивиться, як треба: чому очі його дивляться не вгору, а вниз і т. ін. Більш
за все Потапов мордував Шевченка муштрою, вимагаючи, щоб поет докладно вмів «виправку»,
муштру з рушницею і «шагістику» (марширування). Муштра, звісно, тоді (а може, й тепер ще,
не відаю) становила ідеал солдатської освіти, але, немов наумисне, Шевченкові оця «освіта» не
давалася. 637 Русс[кие] вед[омости]. — 1897. — № 199. 638 Ibidem і Киев[ская] стар[ина]. — 1889.
— Кн. III. — С. 572 і далі. 639 Ibidem. 640 Лист Ускової. 641 Киев[ская] стар[ина]. — 1889. — Кн.
Ш. — С. 573. [2]Попередня [3]Наступна
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З журналу поета 642 відаємо, що до військової служби і до військового стану у його була непоборена
прирожденна антипатія. Знаємо, що коли йому вичитано конфірмацію, він сам собі сказав: «Не
зроблять з мене салдата»; відаємо, що, по думці поета, «бравий жовнір менш за осла походить на

чоловіка», тим-то поет «жахався й думки походити на бравого жовніра» 643. Вже ж і оцього самого

досить на те, щоб військова муштра була про Шевченка не тільки осоружною, але пекельною

мукою моральною. До того ще і фізична постать його не придатна була задля військової «освіти».
Досить було подивитися на Шевченкову постать з рушницею на муштрі, щоб перейнятися і сміхом,
і тугою. Людина він був трохи присадковата, пентюховата, не вдатен був ходити без перехилу з

боку на бік, а від його вимагали маршировати з рушницею «рівно, наче по струні». «Не досягти
мені оцієї премудрості», — говорив з розпукою інколи після муштри Шевченко. На муштрі

більш за все допікав його Потапов «тихим учебным шагом». Задля людини з такою вайловатою

постаттю, яка була у Шевченка, ледві чи можна примірковати гіршого мордованая і знущання,
як муштровання «тихим учебным шагом». Я певен, що поміж моїх читачів вельми мало є таких,
щоб тямили, що то таке «тихий учебный шаг». Тим-то й не завадить сказати кілька слів про його.
Незабутнього р. 1847 заведено було військову муштру і в тій школі, де я вчився. Таким чином,
довелося і мені зазнати того «шагу». Я був тоді хлопцем-підлітком, значить, муштра не вельми
гнобила мене; отже, й тепер, майже по 50 роках, коли я згадаю про той «тихий учебный шаг», дак
наче хто приском сипне на мене! Яково ж то було коштовати той «шаг» Шевченкові, чоловікові
36-літнього віку? Мені здається, що найбільший мудрець не вгадає тієї розумної причини, з якої
виводили потребу, щоб жовніри вміли ходити «тихим учебным шагом». От в чому наука оцього
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«шагу»: командир виводить повагом р-р-р-а-а-а-з! — а жовніри за його голосом, звісно, також
повагом, здіймають ліву ногу все вгору та вгору доти, доки він веде свій «раз!» Уся штука в

тому, щоб здіймати ногу так, щоб постать не подавалася ні назад, ні наперед, не колихалася, не
тремтіла, була нерухомою; щоб коліна піднятої ноги не випручувалися вгору, щоб носок чобота

не дрався вгору, а хилився вниз так, щоб закривав свою підошву, і, нарешті, щоб тоді, коли одну

ногу витягуєм, друга стояла нерухомо усією підошвою. Я цілком певен, що оця премудрость і

не могла датися Тарасові при його постаті навіть і тоді, коли б він бажав її засвоїти. Тим-то я

виразно бачу, як страждав поет на муштрі, і цілком йму віри Косарєву, що після муштри поет з

розпукою було каже: «Не навчитися мені оцій премудрості, хоч ляж та й помирай!» Страждання
Шевченка від муштри були такі тяжкі, що їх не можна було не помітити. Дехто з офіцерів говорив
іноді Потапову: «Зглянься ти на Шевченка! Хіба таки ти сам не бачиш, що він зовсім не вдатен

до муштри». Потапов не вважав ні на що. «Мені, — каже, — треба відповідати за його перед

начальством». Раз якось після муштри один молодий офіцер мовив до Шевченка жартома: «Що,
брате! Ліпше б було, коли б знов вирядили тебе служити на морі або повернули на казана. Вам,
запорожцям, ліпше до вподоби служба на чайці або на коні, ніж пішим». «Ще ліпше б було зовсім

мені не родитися або швидше вмерти», — відповів Тарас, повісивши голову, і дві буйні сльозини
скотилися йому на вуси 645. Молодий офіцер, здіймаючи таку бесіду, певна річ, не мав і на думці
вколоти наболіле Тарасове серце; не тямив, сердешний, що своїм жартом, немов швайкою тією,
він коле поета так, як ото свідчить Косарєв, у того покотилися сльози з очей. Нам з вами, читачу
мій, читаючи лишень про Шевченкові страждання на муштрі, трудно здержати своє серце, щоб
воно не застогнало, щоб думки наші не обізвалися проти «розпинателів» нашого поета; а йому,
переносячи на собі оті потаповські муштровання і знущання, не можна було і стогнати на муштрі;
наче той саморух, він повинен був мовчки слухатися і коритися, бо інакше не можна було. Він

тямив, що не тільки Потапов, а навіть «дядько» темний і п’яний, має право покарати його не

тільки арештом, але й бійкою по тілу. Тим-то «серце, було, тремтить, аж замирає, — признається

Шевченко 646, — а я собі мащу вуси, надягаю мундир і ставлюся перед лице отця-командира, а
лице у його з хмелю червоне». — «Тепер», — каже він далі (тепер — значить вже р. 1857), —
смішно, бо я вже до сієї гидоти призвичаївся, а яково то було мені тоді, коли я не вмів муштри

і мусив похоронити в собі усяке людське почуття, та, зробившись бездушним саморухом, мовчки,
не червоніючи, не полотніючи, слухати моральне напучування з вуст грабіжників та кровопійників!
Е! тоді не до сміху було!.. Гидко, паскудно. Чи доживу я, — питається сам у себе Тарас, — до тієї

радісної години, щоб оця моральна гидота зникла з моєї пам’яті? Ледві, бо вона повагом і глибоко

в’їдалася в неї». Знущався Потапов з Шевченка, не тільки муштруючи його з рушницею, але ще
й «іспитами». Оце було, як стане рота лавами на муштру, підпилий ротний викличе наперед усіх
нашого поета і почне ради глуму питати його з «словесності»: хто у тебе ротний начальник, хто
батальйонний, дивізіонний і т. д. аж до міністра; як їх звати і величати? «Як бравий солдат

повинен поводитися? За що він повинен любити Бога і своїх начальників, починаючи з «дядька»
та капрального єфрейтора?» 647. 642 Записки..., 19 черв. [1857 р. (Кобзар. — Т. III. — С. 181)] 643

Ibidem. — [С. 19]. 644 Киев[ская] стар[ина]. — 1889. — Кн. III. — С. 573. 645Киев[ская] стар[ина].
— 1889. — Кн. III. — С. 573. 646Записки... — С. 21. [(Запис від 20 черв. 1857 р. — Кобзар. — Т.
III)]. 647 Ibidem. [2]Попередня [3]Наступна
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Муштра була тільки частиною того катовання, що судилося переживати Тарасові— яко чоловікові,
яко поетові, яко художникові.
Загляньмо в життя його не на муштрі.
Вже з того, що досі ми бачили, не можна не помітити лиходійного впливу догляду, неволі й
муштри на духовний і моральний стан чоловіка. Але все те — тільки частини цілого. Треба б нам
побачити увесь духовно-моральний організм Шевченка під тяжку годину перших років перебування

його в Новопетровському форті. Так же нема в світі такого дзеркала, щоб вмістило в себе і

показало нам усю суму тих моральних мук, що лиха доля щедрою рукою наділила Шевченкові!
Ні! Ми ніколи не побачимо, та й жахливо було б побачити, усю картину того огню пекельного,
що палив Шевченка; усю картину того, як на тому огні повагом горів величезний талант; як
повагом «ковбаня бруду морального», нікому незримо, затопляла чоловіка, поета, художника

і величезнішого патріота-горожанина дорогої нашої України. Жоден психолог не згуртує нам

суцільного становища Тарасового духа під ту невимовно тяжку годину. Жоден художник не

спроможен зробити нам суцільний малюнок того, як день скрізь день мордовано, аж доки не

замордовано за волю України її найліпшого сина! Шевченко в своїх стражданнях за Україну такий

неосяжно великий, що ми — діти і внуки його — ледві чи варті зняти чоботи з ноги його!
Спробуймо, наскільки стане моєї кебети показати хоч деякі частинки з його многострадального

життя в Новопетровському форті за перші два-три роки.
Перш за все ми помічаємо, що за увесь час від 7/19 березіля 1850 аж до 12/24 січня р.
1851 Шевченко не написав ні до кого ніже єдиного листа. Нехай, доки не прибув він до

Новопетровського, доки томився в казематі та на етапах, йому не можна було писати, хоч би

й хотів, то б не дали. За перші три місяці перебування в Новопетровському він пише єдиний лист
до княжни Рєпніної і в тому листі каже 648: «Як тяжко минули вони (чотири роки заслання) над
моєю головою; вони перемінили мене так, що я сам себе не пізнаю. Виобразіть собі безжизненного
флегму, ото і буду я». 648 Киев[ская] стар[ина]. — 1893. — Кн. II. — С. 272. Коментар ...за увесь
час від 7/19 березіля 1850 аж до 12/24 січня р. 1851 Шевченко не написав ні до кого ніже єдиного

листа. — До цього періоду належить тільки один [2]лист — до А. І. Лизогуба від 14 березня 1850
р. [3]Попередня [4]Наступна

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/4899.html

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/364060.html

3. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/388436.html

4. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/399698.html

3.1.8 Із спогадів Косарева. Прибуття в Новопетровське укріплення (2009-01-04 06:00)

* *

В это время я, — говорит Косырев, — находился в составе гарнизона, воздвигавшего это

укрепление, и командовал сначала 1-ю, а потом 3-ю ротою 1-го Оренбургского линейного

баталиона. В 1850 году, по окончании своих чертежных работ, из Оренбурга был прислан в

Новопетровское укрепление рядовой Тарас Шевченко и назначен в 4-ю роту, которою командовал

тогда штабс-капитан Потапов, человек малоразвитый и строгий.
Призвав к себе Шевченка, ротный командир обошелся с ним очень круто.
— Ты, братец мой, за политические дела попал в солдаты? — спросил он.
— Да, за политические, — ответил Шевченко.
— Не да, а точно так, ваше благородие, — поправил его штабс-капитан.
— Точно так, ваше благородие, — повторил Шевченко.
— Смотри ты у меня, — грозя пальцем, сказал ротный командир, — а не то я из тебя всю эту

дурь повышибу. Ступай в казармы и без моего разрешения оттуда никуда, — прибавил он.

Т. Г. Шевченко по воспоминаниям полковника Косарева, «Киевская старина», 1898, февраль,
стор. 35,
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3.1.9 Рапорт Поспєлова. 14 листопада 1850 р. (2009-01-04 12:00)

№ 405. 1850 р., листопада 14. Рапорт підпоручика корпусу флотських штурманів К. Є. Поспелова
начальнику штабу Окремого оренбурзького корпусу М. Л. Фантон де Веррайону про те, що Т. Г.
Шевченко не перебував у його віданні і що він ніколи не бачив його у цивільному одязі

Секретно

Начальнику штаба Отдельного оренбургского корпуса господину генерал-майору и кавалеру

Фантон де Веррайону

Корпуса флотских штурманов подпоручика Поспелова

Рапорт

Вследствие предписания от 23 июля за № 106 вашему превосходительству почтительнейше

донести честь имею, что рядовой Тарас Шевченко господином Бутаковым в ведение мое

передаваем не был и при мне не находился, так как я никакой не имел в Шевченке надобности, и
поэтому я не только ему не позволял, в противность положенной форменной одежды для нижних

чинов, ходить в партикулярной одежде, но даже его в оной никогда не встречал.

Подпоручик Поспелов

№ 146
14 ноября 1850 года

Укрепление Раимское

ІЛ, ф. 1, № 406, спр. 201, арк. 173—173 зв. Оригінал.
На документі напис: «Приобщить к делу. Эта бумага была уже у доклада и ответ г. дежурному

генералу сделан 23 дека[бря]».

3.1.10 Листи про покарання Бутакова. 4 грудня 1850 р. (2009-01-04 18:00)

№ 406. 1850 р., грудня 4. Лист військового міністра О. І. Чернишова морському міністрові О.
С. Меньшикову про необхідність покарання О. І. Бутакова, винного в послабленні нагляду за Т.
Г. Шевченком

Секретно

4 декабря 1850
№ 1051

О взыскании с капитан-лейтенанта Бутакова за упущение по наблюдению за рядовым Шевченкою

Милостивый государь князь Александр Сергеевич.

По высочайшему государя императора повелению, бывший художник С.-Петербургской
Академии художеств Тарас Шевченко, в 1847 году, определен в Оренбургский линейный №
5 батальон рядовым, с запрещением ему писать и рисовать.
В июне сего года дошло до высочайшего сведения, что этот рядовой вел с некоторыми лицами

переписку, рисовал и иногда ходил в партикулярном платье.
Из донесения командира Отдельного оренбургского корпуса, коему по высочайшему повелению

поручено было произвесть о том строжайшее исследование и взыскать с виновных, между
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прочим усматривается, что рядовой Шевченко в 1848 и 1849 годах находился в числе экипажа

на Аральском море, под начальством капитан-лейтенанта Бутакова, и составил несколько

гидрографических видов для служебной надобности по возложенному на г. Бутакова описанию

берегов Аральского моря; потом состоял в ведении этого штаб-офицера в Оренбурге в декабре
1849 года и в нынешнем году. Бутаков пред отъездом из Оренбурга в С.-Петербург, в январе

месяце, неотправил Шевченка в корпусной штаб или в Оренбургский линейный № 2 батальон, а
только уведомил командира этого батальона, что передал Шевченка в заведывание подпоручика

Поспелова, теперешнего начальника Аральской флотилии. Поспелов донес, что Шевченко не

был ему передаваем и что он не имел в нем надобности во время пребывания в Оренбурге. Все
это доказывает, что со стороны капитан-лейтенанта Бутакова не было надлежащего наблюдения
за Шевченкою и что этот рядовой даже самим Бутаковым допущен был к недозволенным ему

действиям.
Имея в виду высочайшую государя императора волю о взыскании с виновных, допустивших

рядового Шевченка писать, рисовать и ходить иногда в партикулярном платье, я долгом считаю

сообщить о вышеизложенном вашей светлости для взыскания с капитан-лейтенанта Бутакова по
вашему, милостивый государь, усмотрению.
Примите уверение в моем совершенном почтении и преданности

Подписал: князь А. Чернышев
Верно: старший секретарь Н. Головач

Его свет[лос]ти князю А. С. Меньшикову

ДМШ, А-8, спр. 75, арк. 70 — 71. Відпуск.

№ 407. 1850 р. грудня 9. Повідомлення керуючого морським міністерством О. С. Меньшикова

військовому міністрові О. 1. Чернишову про покарання О. І. Бутакова, винного у послабленні

нагляду за Т. Г. Шевченком

Секретно

Милостивый государь князь Александр Иванович!

Вследствие отношения вашей светлости от 4-го сего декабря № 1051 имею честь уведомить вас,
милостивый государь, что капитан-лейтенанту Бутакову, за упущение по наблюдению за рядовым

Шевченко, сделан строжайший выговор.

Примите уверение в совершенном моем почтении и преданности.
А. Меньшиков

Его светлости князю А. Н. Чернышеву.

ДМШ, А-8, спр. 75, арк. 73. Оригінал.
На документі написи: «По секр[етному] журн[алу] вход № 503»; «Канц[елярия], В[оенного]
М[инистерства], 14 декабря 1850 года».
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3.1.11 Із спогадів Косарева. Потапов муштрує Шевченка (2009-01-05 06:00)

* *

[...] Поместили его в казарму, приставили для надзора над ним особого дядьку из солдат, стали
водить на фортовые работы, на муштру... Все это, понятно, нелегко уже само по себе и для

всякого, даже простого и грубого человека, прямо от сохи попавшего на службу, а для Шевченка,
хоть он был не из неженок и не из баловней, было тем тяжелей, что, на беду свою, он попал

под начальство-то П[отапо]ва. Необразованный, несердечный да, при том, — что таить правду,
— часто и неуместно грубый и строгий был это человек... Не любили его даже офицеры, а уже
про роту и про Шевченка и говорить нечего: они просто его ненавидели! Донимал П-в Шевченка

не тем, изволите видеть, что не делал для него исключений или послаблений, о чем тот и не

помышлял, зная, что П-в и сам только исполнитель приказаний свыше, а всякими мелочами да

просто-таки и ненужными придирками, — точно он, будто бы, надсмеивался над человеком и без

того уже терпящим. То, бывало, ни с того ни с другого, начнет у него выворачивать карманы,
чтобы посмотреть, нет ли у него там карандаша, либо чего писанного или рисованного. То станет
издеваться над ним за не совсем громкий и солдатский ответ на вопрос или за опущенные при

этом вниз глаза и т. п. Но больше всего он изводил Тараса требованием тонкой выправки,
маршировки и ружейных приемов, которые составляли тогда идеал солдатского образования

и которые Тарасу, при всем даже его старании, не давались никак!.. «Не постичь мне этой

премудрости, — хоть тут ложись да и помирай!» — с отчаянием говаривал, бывало, после учений,
бедняга, сам неоднократно мне. Да и действительно, стоило только на ученье взглянуть, бывало,
на его фигуру под ружьем, чтобы вас разобрали и смех и горе, — ну, видимо, что человек совсем

как есть, не способен к тому!.. «Ну, разве ты сам не видишь этого?» — случалось говаривали

мы иногда Потапову, желая усовестить и умерить его требования к несчастному. Так куда тут!
«А мне, — говорит, — потом отвечать за него на смотрах?!» — «А что, брат Тарас, — раз шутя

сказал ему один молодой офицер после ученья, — ведь лучше было бы, если бы тебя опять

послали на морскую службу или назначили в казаки?! Ведь служба на чайке или на коне больше

вам, запорожцам-то, с руки, чем в пехоте!..» — «А еще лучше было бы мне — или совсем на свет

не родиться, или умереть поскорей...» — отвечал на это, понуря голову, Тарас, и две крупные

слезинки — вот как теперь вижу — так и скатились у него с глаз... Да-с, не легко, и даже очень

не легко, жилось ему, бедняге, в Новопетровске, а особенно поначалу... Но потом, как водится,
дело помаленьку обошлось.

Воспоминания Е. Косарева, Н. Д. Н[овицкий], На Сыр-Дарье у ротного командира, «Киевская
старина», 1889, март, стор. 572 — 573. [Див. [1]повний текст.]

* *

В казармах к Шевченку был приставлен дядька из солдат, который наблюдал за его поведением

и обучал ружейным приемам и маршировке в три темпа учебным шагом. Трудно давалась

Шевченку эта премудрость; физически был он слаб и стоял под ружьем, согнувшись в три погибели.
(Шевченко был мерою в 2 арш. 3¼ верш. и значился по ранжирному списку 2-й рота 131-м рядовым

в 1849 г.) Непривыкший к строевой службе, он начал хиреть от постоянных учений, а тут еще

из корпусного штаба было получено секретное предписание не давать Шевченку возможности ни

писать, ни рисовать. Оказалось, что за свое короткое пребывание в Оренбурге, после аральской
экспедиции, он и там успел накуралесить, рисуя каррикатуры на высокопоставленных лиц. К
счастью дла него, Потапов был скоро переведен, и командиром роты назначен был я. Шевченко,
отличавшийся всегда живым характером, любивший побалагурить, очутившись в такой узкой
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рамке дисциплины того времени, запил. Я видел, что ни аресты, ни наказания не приведут ни

к чему, что позыв к вину у Шевченка есть потребность его больной души. Я уговаривал его,
говоря, что он сломит вином свое и без того некрепкое здоровье, но он всегда, во время наших
аудиенций, стоял, понуря голову, и не возражал ни слова. Я видел близкую гибель этого человека

и начал делать ему поблажки.

[2]Т. Г. Шевченко по воспоминаниям полковника Косырева, «Киевская старина», 1898, Т.60,
февраль, стор. 35-41.

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/vosp49.htm

2. http://izbornyk.org.ua/rizne/star17.htm

3.1.12 Із спогадів Варфоломія Шевченка (2009-01-05 12:00)

* *

З свого життя в Новопетровському Тарас розказав мені один такий случай: «Іду, каже, вулицею,
стрічаю офіцера; треба шапку зняти, а я якось замислився та й зняв шапку не тією рукою, якою
приписано в «Уставі». За це мене, раба божого, під арешт на тиждень...»

В. Г. Ш[евченко], Споминки про Тараса Григоровича Шевченка, «Правда», 1876, № 2, стор.
65. [Див. [1]повний текст]

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/spog04.htm

3.1.13 52. ЛИСТ ДО В. М. РЄПНІНОЇ. 12 січня 1851. Новопетровське укріплення
(2009-01-05 18:00)

1851

Новопетровское укреплен[ие]
12 генваря 1851 года

Мне до сих пор живо представляется 12 число генваря — и соседка ваша Т. Г. Вольховская, жива
ли она, добрая старушка? Собираются ли по-прежнему в этот день к ней нецеремонные соседи со
чады и домочадцы повеселиться денька два-три и потом разъехаться по хуторам до следующего

12 генваря? Жива ли она? И много ли еще осталося в живых, о которых с удовольствием

воспоминаю? Да, в прошедшем моем хоть изредка мелькает не то чтобы истинная радость, по
крайней мере, и не гнетущая тоска. Недавно кажется, всего четыре года, а как тяжело они

прошли над моею головою, как изменили они меня, ч[то] я сам себя не узнаю. Вообразите себе
безжизненного флегму— и это буду я. Не следовало и говорить об этом, а лучшего нечего сказать.
В прошедшем году со мною ничего нового не случилось, разве только что меня перевели из Орской
крепости в Новопетровское укрепление. На восточный берег Каспийского моря. Начальники мои
— добрые люди, здоровье мое, благодаря Бога, хорошо, только чтение весьма ограничено, что
и удваивает скуку однообразия. Вот и весь быт мой настоящий. Когда будете писать Андрею

Ивановичу, поклонитесь ему от меня.
Жив ли Алексей Васильевич? Я о нем совершенно ничего не знаю! Кланяюся Глафире Ивановне,
и князю В[асилию] Н[иколаевичу], и всему дому вашему. И поздравляю вас, единый друг мой, с
Новым годом. Прощайте! вспоминайте иногда искренного вашего
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Т. Шевченка.

В летние месяцы пишите ко мне через г. Астрахань, а в зимние через г. Гурьев в Новопетровское
укрепление, на имя г. коменданта его высокоблагородия Антона Петровича Маевского.

Примітки

Подається за автографом (ІЛ, ф. 1, № 764). Помилково зазначений другий ініціал Т. Г.
Волховської (замість Г написано О) виправляється.
Вперше надруковано в журналі «Киевская старина» (1893. — № 2. — С. 272 — 273).
Вперше введено до збірника творів у виданні: Шевченко Т. Твори: В 2 т. — СПб., 1911. — Т. 2.
— С. 365 — 366.

...живо представляется 12 число генваря — и соседка ваша Т. Г. Вольховская... — Пишучи

листа, Шевченко пригадав, що 12 січня [1]1844 і [2]1846 рр. він був на іменинах у поміщиці

Тетяни Густавівни Волховської в с. Мойсівка. Тоді він виконав два акварельні малюнки «Бал
у Волховських», намалював портрет О. І. Шостки.
Недавно кажется, всего четыре года... — Востаннє Шевченко був у Мойсівці 12 січня 1846 р.
Відтоді минуло п’ять років.
В прошедшем году со мною ничего нового не случилось, разве только что меня перевели из

Орской крепости в Новопетровское укрепление. — Поет не зважувався писати, що 23 квітня 1850
р. його арештували вдруге і відправили під найсуворіший нагляд у Новопетровське укріплення.
Андрей Иванович — А. І. Лизогуб.
Жив ли Алексей Васильевич? — Поет запитує про О. В. Капніста (1796 — 1869), знайомого В.
М. Рєпніної. Шевченко познайомився з ним у Мойсівці в маєтку Т. Г. Волховської 29 червня 1843
р., коли там відзначався день народження покійного вже тоді чоловіка Т. Г. Волховської (див.:
Афанасьев-Чужбинский А. С. Воспоминания о Т. Г. Шевченко // Русское слово. — 1861. — №
5. — С. 1 — 39). Бував не раз у його маєтку в с. Ковалівці, виконав для нього копію портрета М.
Г. Рєпніна роботи художника Й. Горнунга, подарував йому свій малюнок «Сліпий».
Кланяюся Глафире Ивановне, и князю В[асилию] Н[иколаевичу]... — Г. І. Дуніній-Борковській
та В. М. Рєпніну.
...пишите ко мне... на имя... Антона Петровича Маевского. — Маєвський Антон Петрович

(? — кінець 1852 — початок 1853 р.) — комендант Новопетровського укріплення. Прихильно
ставився до Шевченка, доручив йому навчання своїх двох малолітніх дітей. 1851 р. з дозволу А. П.
Маєвського Шевченка включено до складу Каратауської експедиції, до якої входили й оренбурзькі
друзі поета Бр. Залеський і Т. Вернер.

Варіанти

Недавно кажется, всего четыре года / Недавно кажется, всего четверт[ый год]
разве только что меня перевели / разве только что меня перевели

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/tag/1844

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/tag/1846

3.1.14 Довідка про Шевченка. 2 квітня 1851 р. (2009-01-06 05:00)

№ 408. 1851 р., [квітня 2]. Довідка III відділу про Т. Г. Шевченка, видана командиру Окремого
оренбурзького корпусу В. О. Перовському в зв’язку з його наміром клопотатися про полегшення
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становища Т. Г. Шевченка

Справка о рядовом Шевченке

В 1847 году при производстве дела об Украйно-Славянском обществе пало подозрение в

прикосновенности к этому делу на художника Шевченко, ибо многие из лиц, тогда обвинявшихся,
были с ним в дружбе и в переписке, и у них найдены были стихотворения его, самого дерзкого и
возмутительного содержания.
Поэтому Шевченко был арестован, и хотя исследованием не доказано, чтобы он участвовал

в составлявшемся Украйно-Славянском обществе, но обнаружено, что он при нетрезвой и

беспорядочной жизни совершенно развратил ум свой. Сочиняя стихи на малороссийском языке,
в одних он изображал Украйну в мнимом порабощении и в самом бедственном состоянии,
возглашал о славе гетманского правления и прежней вольницы казачества, а в других старался

клеветать на правительство наше или с невероятною дерзостию изливал желчь свою на русских

и даже на особ императорского дома.
Стихи Шевченки были тем опаснее, что он между друзьями своими приобрел славу знаменитого
писателя, и в Малороссии, где многие восхищались его сочинениями, могла распространиться

мысль о мнимом блаженстве прежних времен и о возможности Украйне существовать в виде

отдельного государства. Для примера достаточно будет сделать несколько выписок из его

стихотворений.
В одном он говорит: «Украйна спит в развалинах, главные гетманы умерли в муках, заклепанные
в кандалах». В другом: «Променяли мы свою добрую родину на пьяницу непотребную» (Россию).
В третьем: «Для чего боролись мы с ляхами, для чего резались с татарами, для чего из пушек

коробили ребра москвитян, засевали ими поля и кровью поливали, и саблями боронили? Что ж

на ниве уродилось? Трава, трава, воли нашей утрата!... Подрастут гетманы и может быть взойдут

и выростут ножи обоюдоострые».
В стихотворении под названием [1]«Сон»Шевченко представляет себя заснувшим и перенесенным

сначала в Сибирь, потом в Москву и, наконец, в С.-Петербург. В Сибири он видит преступников

в рудниках и цепях, гибнущих под ударами наказаний; в Москве описывает изнурение войск на

параде, а в С.-Петербурге — собрание во дворце. Нигде клеветы его так не дерзки и не наглы,
как при этом последнем описании; он прибегал ко всем едким и пасквильным выражениям, где
только касалось до государя императора, и даже не щадил государыню императрицу. Дерзости
эти столь велики, что здесь невозможно их выписывать.
Такие поступки Шевченки тем непростительнее, что он в 1838 году, во внимание к его успехам в

живописи, был выкуплен из крепостного состояния на деньги, пожалованные особами августейшей
фамилии, но он вместо того, чтобы вечно питать к ним благоговейные чувства, против них же во
зло употреблял талант свой.
По высочайше утвержденному мнению шефа жандармов, Шевченко 39 мая 1847 года определен

рядовым в Отдельный оренбургский корпус, с правом выслуги, под строжайший надзор, с

воспрещением писать и рисовать, и с тем, чтобы от него ни под каким видом не могло выходить

возмутительных и пасквильных сочинений.
В июне 1850 года, когда Шевченко состоял рядовым в Оренбургском линейном № 5 батальоне,
открылось, что он, несмотря на высочайшее воспрещение, дозволял себе писать и рисовать и

ходил иногда в партикулярном платье. Между бумагами, тогда отобранными у него, оказалось
письмо чиновника Левицкого, в котором наводилось сомнение, не существует ли доселе между

малороссиянами тайное общество. Впрочем, сомнение это ничем не подтвердилось, а другие

бумаги Шевченки не заключали в себе ничего преступного, кроме того только, что на некоторых
рисунках изображены им неблагопристойные сцены.
По высочайшему повелению 24-го того же июня сообщено военному министру, что если по

исследованию, производимому военным начальством, более ничего не будет обнаружено, то

достаточно рядовому Шевченкевменить в наказание содержание под арестом, строго внушив ему,
чтобы он ни под каким видом не осмеливался нарушать высочайшего повеления, воспрещающего
ему писать и рисовать; а ближайшему начальству поставить в обязанность иметь за исполнением
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этого, и вообще за Шевченкою, самое бдительное наблюдение.
3-му отделению неизвестно, что оказалось при дальнейшем исследовании этого дела по военному

ведомству.

ДМШ, А-52, спр. 81, ч. 6, арк. 104 — 106, 106 зв. Оригінал.
На документі напис Л. В. Дубельта: «Подлинная записка вручена ген[ерал]-ад[ъютанту]
Перовскому по тому случаю, что его высокопревосходительство предлагал ходатайствовать о

Шевченке. 2-го апреля 1851 г.».

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev128.htm

3.1.15 Долина на Хівінській дорозі (2009-01-06 12:00)

[1]

28 травня 1851 р. учасники геологічної експедиції, що досліджували поклади кам’яного
вугілля на півострові Мангишлак під керівництвом штабс-капітана О. Антипова, вирушили з

Новопетровська в Kapa-Тау. Серед учасників експедиції були Шевченко, Бр. Залеський, Л. Турно,
штейгер М. Козлов. Таємно від військового начальства Шевченко зробив багато малюнків та

зарисовок.

Долина на Хівінській дорозі. Папір, акварель (12,3 × 30,5). [23.V — 10.VII 1851].

[2]

Місцезнаходження оригіналу не встановлено. Описано за літературними джерелами.
Репродукується за автотипією («Русский библиофил», СПб., 1914, № 1, між стор. 42-43).

Див. також:
http://litopys.org.ua/shevchenko/shev9002.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev9002.htm
http://kobzar.univ.kiev.ua/draws/description/302.html
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1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/gaNBUeMraxgLVndFp6xcPg?feat=embedwebsite

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev9002.htm

3.1.16 Карта Мангишлацького півострова (2009-01-06 18:00)

[1]Переглянути супутникову мапу

1. http://maps.google.com/?ie=UTF8&t=h&ll=45.166547,51.82251&spn=5.723851,10.447998&z=7

3.1.17 Аулья-Тау (свята гора) (2009-01-07 06:00)

[1]

Аулья-Тау. Папір, акварель (16,3 × 29,1). [1.VI — VIII 1851]. (16,3 × 29,1).
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[2]

Місцезнаходження оригіналу не встановлено. Описано за літературними джерелами.
Репродукується за автотипією («Русский библиофил», СПб., 1914, № 1, між стор. 42-43).

http://litopys.org.ua/shevchenko/shev9004.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev9004.htm
http://kobzar.univ.kiev.ua/draws/description/304.html

1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/q05uFQ4DNg6kuQ20PRnN-g?feat=embedwebsite

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev9004.htm

3.1.18 Тріо (2009-01-07 12:00)

[1]

Тріо. Папір, сепія (18,3 × 25,4). [VI — VIII 1851].
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[2]

http://litopys.org.ua/shevchenko/shev9005.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev9005.htm
http://kobzar.univ.kiev.ua/draws/description/305.html

Голова корови. Теля. Голова верблюда. Начерки. Папір, олівець (13,2 × 24,4). (21.V — H.
п. 6.IX 1851].

[3]

Перші два начерки є етюдами до малюнка «Тріо»

1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/6thuskCcwVGb-KF83Cwncg?feat=embedwebsite

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev9005.htm

3. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev9108.htm
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3.1.19 Кудук-Кштим (2009-01-07 18:00)

[1] [2]

Кудук-Кштим. Тонований папір, олівець (16 × 29,3). [23 — 31.V 1851].

[3]

Казах напуває верблюда та інші начерки. Папір, олівець (13,2 × 24,4). [21.V — н. п. 6.IX
1851].

[4]
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1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/lLtW6gOkksRCibZ4mIa1qA?feat=embedwebsite

2. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/VsD9ctm_FnlqXuQSPAC_qg?feat=embedwebsite

3. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev9072.htm

4. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev9109.htm

3.1.20 Із спогадів Бр. Залєського (2009-01-08 06:00)

* *

Внаслідок наказу зі столиці його заслано як жовніра до малої кріпості на східнім березі моря

Каспійського, де остававсь аж до його увільнення зі служби... Там пробув я з ним ураз ціле літо

1852 р.*. Вислано на Мангишлак 1 гірничого офіцера Антипова 2, щоб шукав покладів камінного
вугілля; до його відділу були прикомандировані Турно, сестрінець генерала Дембінського, і я;
в Новопетровськім упросили ми його, щоб узяв ще й Шевченка. В однім наметі, т. є. в т. зв.
киргизькій кибітці пробули ми ціле літо. Шевченко рисував і чувся свобідним. Від того часу

зав’язалися у мене близькі з ним зносини. Спогади Бр. Залєського. Іван Франко, Листи Шевченка

до Бр. Залєського, «Листочки до вінка на могилу Шевченка в XXIX роковини його смерті», стор.
28. [Див. [1]повний текст] * Тут помилка. Експедиція була у 1851 р. — Ред. 1 Мангишлак —
півострів на Каспійському морі. В 1847 р. на цьому півострові: виявлено сліди кам’яного вугілля.
Під час геологічної експедиції на чолі з інженером-геологом Антиповим, до складу якої входив і
Шевченко, що у 1851 р. досліджувала корисні копалини півострова, поет таємно від військового

начальства зробив багато малюнків та зарисовок. 2 Антипов Олександр Іванович (1824 — 1887)
— гірничий інженер, штабс-капітан, начальник Каратауської експедиції.

1. http://izbornyk.org.ua/shevchenko/spog55.htm

3.1.21 Місячна ніч серед гір (2009-01-08 12:00)

[1]

6. Місячна ніч серед гір. Папір, акварель (13,8 × 31,8). [Н. p. 1.VI 1851 — VII 1857].
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[2]

Див. також:
http://litopys.org.ua/shevchenko/shev9006.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev9006.htm
http://kobzar.univ.kiev.ua/draws/description/306.html

1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/Jnfbq041-ybEDVz9drL5bQ?feat=embedwebsite

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev9006.htm

3.1.22 Вид на Кара-Тау. Літо 1851 р. (2009-01-08 18:00)

[1] [2] [3]

Вид на Кара-Тау з долини Апазир. Папір, акварель (15,6 × 28,4). [1 — 20.VI 1851].

[4]
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На звороті зліва внизу чорнилом рукою Шевченка напис: 6. Зъ долины Апазиръ видъ на Кара-Тау.

Див. також:
http://litopys.org.ua/shevchenko/shev9003.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev9003.htm
http://kobzar.univ.kiev.ua/draws/description/303.html
http://kobzar.info/kobzar/works/pictures/1851/01/01/96.html

Долина Апазир. Тонований папір, олівець (16,6 × 29,4). [1 — 20.VI 1851].

[5]

Відроги Кара-Тау. Тонований папір, олівець (15,9 × 29,3). [VI 1851].

[6]

Відроги Кара-Тау. Тонований папір, олівець (16,4 × 29,1). [VI 1851].

1914



[7]

1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/tWBVz63nOfp7sfO7DQPosg?feat=embedwebsite

2. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/PMp3Ieh2EKCLOJR1uxh2hQ?feat=embedwebsite

3. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/ALieaB4ZH4rV5Xm3ETOnHg?feat=embedwebsite

4. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev9003.htm

5. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev9073.htm

6. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev9074.htm

7. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev9075.htm

3.1.23 Апостол Петро. Літо 1851 (2009-01-09 06:00)

[1]

Апостол Петро. Ескіз. Кольоровий папір, сепія (15,1 × 10,3). [VI — VIII 1851].
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[2]

Апостол Петро. Начерк. Кольоровий папір, олівець (15,1 × 10,3). [VI — VIII 1851].

[3]

1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/XFRmk4pQhHCAyz1DfXv8HA?feat=embedwebsite

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev9123.htm

3. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev9124.htm

3.1.24 53. ЛИСТ ДО А. ВЕНГЖИНОВСЬКОГО. 8 червня 1851. Апазир
(2009-01-09 12:00)

Богу милый друже мой Аркадию!
Это не будет противу приличия, ежели ты нарочно встретишься с моим искренним другом и

расскажешь все, что знаешь обо мне.
Прощай, друже мой, целую тебя.

Примітки

Подається за автографом — допискою Шевченка в листі Бр. Залеського до А. Венгжиновського
від 8 червня 1851 р., що зберігається в Ягеллонській бібліотеці у Кракові (Rkp, 4837; фотокопія —
ІЛ, ф. 1, № 803).
Датується тим самим числом, що й лист Бр. Залеського до А. Венгжиновського, на якому

зроблена приписка Шевченка: 8 червня 1851 р., Апазир.
Вперше надруковано в перекладі українською мовою у виданні: Шевченко Т. Повне видання

творів. — Варшава; Львів, 1935. — Т. 11. — С. 274.
Вперше в оригіналі введено до зібрання творів у виданні: Шевченко Т. Повне зібр. творів: У 10

1916
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т. — К., 1957. — Т. 6. — С. 64.
Венгжиновський Аркадій Миколайович (1818 — 80-ті роки XIX ст.) — наглядач школи для

киргизьких дітей при Оренбурзькій прикордонній комісії. Познайомився з Шевченком у листопаді

1849 р. в Оренбурзі. У червні 1850 р. подав у відставку, виїхав з Оренбурга і оселився в Одесі;
сприяв продажу в Україні малярських творів Шевченка. У листах до Бр. Залеського поет часто

згадував А. М. Венгжиновського, подарував йому автопортрет.
... ежели ты нарочно встретишься с моим искренним другом и расскажешь все, что знаешь обо

мне. — Тобто з В. М. Рєпніною, яка тоді проживала в Одесі. [1]На вимогу шефа жандармів

О. Ф. Орлова вона припинила листування з Шевченком, але й далі допомагала поетові, сприяла
поширенню його малярських творів.

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/377667.html

3.1.25 Скелі. Літо 1851 (2009-01-09 18:00)

[1] [2] [3]

Скелі. Тонований папір, олівець (14,3 × 23,4). [21.V — н. п. 6.IX 1851].

1917

http://community.livejournal.com/ua_kobzar/377667.html


[4]

Даний рисунок, як і рисунки № 112 — 122, де зображені скелі, за характером місцевості,
якістю паперу або манерою виконання найближчий до групи рисунків, виконаних Шевченком в

1851 р. під час Кара-тауської експедиції.

Скелі. Кольоровий папір, олівець, білило (14,7 × 22,5). [21.V — н. п. 6.IX 1851].

[5]

Скелі. Кольоровий папір, олівець, білило (15,4 × 22,4). [21.V — н. п. 6.IX 1851].

1918



[6]

Скелі. Кольоровий папір, олівець (15,3 × 22). [21.V — н. п. 6.IX 1851].

[7]

Скелі. Кольоровий папір, олівець (11,2 × 17,1). [21.V — н. п. 6.IX 1851].

[8]

Скелі. Кольоровий папір, олівець (11,1 × 17,1). [21.V — н. п. 6.IX 1851].

1919



[9]

Скелі. Кольоровий папір, олівець (10,9 × 17,1). [21.V — н. п. 6.IX 1851].

[10]

Скелі. Кольоровий папір, олівець (11,1 × 17,1). [21.V — н. п. 6.IX 1851].

1920



[11]

Скелі. Тонований папір, олівець (15,2 × 23,6). [21.V — н. п. 6.IX 1851].

[12]

1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/MpuIpYWqmjwNhM2dRX3keQ?feat=embedwebsite

2. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/sb2sKCz37mrH5am-gYKllQ?feat=embedwebsite

3. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/l-4fLdqI_KN0dP9qgYxluw?feat=embedwebsite

4. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev9110.htm

5. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev9112.htm

6. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev9116.htm

7. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev9117.htm

8. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev9118.htm

9. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev9119.htm

10. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev9120.htm

11. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev9121.htm

12. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev9122.htm
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3.1.26 Начерки з Кара-Тау (2009-01-10 06:00)

[1] [2]

Постать чоловіка. Начерк. Папір, олівець (14,3 × 23,4). [21.V — н. п. 6.IX 1851].

[3]

Каміння. Кольоровий папір, олівець (14,7 × 22,5). [21.V — н. п. 6.IX 1851].

1922



[4]

Кущ серед скель. Кольоровий папір, олівець (13,8 × 19,2). [21.V — н. п. 6.IX 1851].

[5]

Кам’янистий горб. Тонований папір, олівець (15,2 × 23,8). [21.V — н. п. 6.IX 1851].

1923



[6]

1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/odScYbF4kwrq8SkBSVzOSA?feat=embedwebsite

2. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/xy5cMgspEXpYxr2XzdgywA?feat=embedwebsite

3. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev9111.htm

4. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev9113.htm

5. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev9114.htm

6. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev9115.htm

3.1.27 Туркменські аби в Кара-Тау (2009-01-10 12:00)

[1] [2]

Аби — гробниці.

Туркменські аби в Кара-Тау. Папір, акварель (16 × 29,1). [20.VI 1851 — 13.V 1857].

1924
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[3]

http://litopys.org.ua/shevchenko/shev9007.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev9007.htm
http://kobzar.univ.kiev.ua/draws/description/307.html

Туркменські аби. Тонований папір, олівець (17,8 × 29,2). [VIII — н. п. 6.IX 1851].

[4]

Туркменські аби. Тонований папір, олівець (12,2 × 27,1). [27.V 1851 — 1855].

1925



[5]

1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/72hiTiJWOVNNIGW0_Tqndw?feat=embedwebsite

2. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/F6m7ZyiJjradT5wzxEfZag?feat=embedwebsite

3. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev9007.htm

4. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev9105.htm

5. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev9129.htm

3.1.28 Начерки (2009-01-10 18:00)

[1] [2] [3]

Сюн-Кукх. Папір, олівець (18x31,6). [20.VI — 10.VIІ 1851].

1926

http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/72hiTiJWOVNNIGW0_Tqndw?feat=embedwebsite
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[4]

Сюн-Кукх. Кольоровий папір, олівець (16,4 × 29,3). [20.VI — 10.VII 1851].

[5]

Сюн-Кукх. Кольоровий папір, олівець (17,8 × 30,4). [20.VI — 10.VII 1851].

[6]

1927



Кайрак-Тау. Тонований папір, олівець (16,5 × 29,5). [VII — 8.VIII 1851].

[7]

Караван біля гір Чиркала-Тау та Кок-Суйру. Тонований папір, олівець (15,8 × 28,6). [VII —
8.VIII 1851].

[8]

Чиркала-Тау. Тонований папір, олівець (17,6 × 26,7). [VII — 8.VIII 1851].

1928



[9]

Чиркала-Тау. Тонований папір, олівець (17,3 × 26,7). [VII — 8.VIII 1851].

[10]

Експедиційний табір. Тонований папір, олівець (17,6 × 27,4). [VII — 8.VIII 1851].

1929



[11]

1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/fbbxTF8SCSGzMtcyLlRFtw?feat=embedwebsite

2. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/NOJ3AUMily0YCB2xE-mY5A?feat=embedwebsite

3. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/7Gjc7kkzmAP14eFXd-ftnw?feat=embedwebsite

4. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev9080.htm

5. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev9081.htm

6. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev9082.htm

7. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev9083.htm

8. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev9084.htm

9. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev9085.htm

10. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev9086.htm

11. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev9087.htm

3.1.29 Далісмен-Мула-Аульє (2009-01-11 00:00)

[1] [2]

Далісмен-Мула-Аульє. Папір, акварель (17,5 × 22,2). [VII — 8.VIII 1851].

1930
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[3]

Зліва знизу олівцем рукою Шевченка напис: 22. Далисменъ-Мула аулье. (Напис зроблено під

час експедиції, цифра ”22” визначає порядковий номер малюнка).

Див. також:
http://litopys.org.ua/shevchenko/shev9010.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev9010.htm
http://kobzar.univ.kiev.ua/draws/description/310.html

Далісмен-Мула-Аульє. Ескіз. Кольоровий папір, олівець (18,6 × 24,4). [VI — 8.VIII 1851].

[4]

1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/ItAIHSsDinX1_Cu8HWmVdg?feat=embedwebsite

2. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/LwDul6bxMkIuhqlyzG1uAw?feat=embedwebsite

3. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev9010.htm

4. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev9088.htm

1931
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3.1.30 Начерки долини Агаспеяр (2009-01-11 06:00)

[1] [2] [3]

Кладовище Агаспеяр. Папір, олівець (17,2 × 30,5). [20.VI — 10.VII 1851].

[4]

Вид на гори Ак-Тау з долини Агаспеяр. Тонований папір, олівець (17,6 × 31,0). [20.VI — 10.VII
1851].

1932



[5]

Гори в долині Агаспеяр. Тонований папір, олівець (17,9 × 31,3). [20.VI — 10.VII 1851].

[6]

Гора в долині Агаспеяр. Кольоровий папір, олівець (18 × 30,7). [20.VI — 10.VII 1851].

[7]

1933



1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/H8LnIbj0YqccM67w6JIVIg?feat=embedwebsite

2. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/pCh_z9NCn73cCzWdbFh2qw?feat=embedwebsite

3. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/GRAWv9Hy0NUH9ujDP7vfuQ?feat=embedwebsite

4. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev9076.htm

5. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev9077.htm

6. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev9078.htm

7. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev9079.htm

3.1.31 Акмиш-Тау (2009-01-11 12:00)

[1] [2]

Акмиш-Тау. Папір, акварель (17,8 × 30,5). [VII — 8.VIII 1851].

[3]

Див. також:
http://litopys.org.ua/shevchenko/shev9011.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev9011.htm
http://kobzar.univ.kiev.ua/draws/description/311.html

Акмиш-Тау. Папір, акварель (16,8 × 29,3). [VII — 8.VIII 1851].

1934
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[4]

Див. також:
http://litopys.org.ua/shevchenko/shev9012.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev9012.htm
http://kobzar.univ.kiev.ua/draws/description/312.html
http://kobzar.info/kobzar/works/pictures/1851/10/01/92.html

Гірське пасмо Ак-Тау. Кольоровий папір, олівець (17,7 × 28,9). [VII — 8.VIII 1851].

[5]

Див. фото: http://www.panoramio.com/photo/12858202

1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/ItAIHSsDinX1_Cu8HWmVdg?feat=embedwebsite

2. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/RDYjf9tv18dIZuUJaM0tvQ?feat=embedwebsite

3. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev9011.htm

4. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev9012.htm

5. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev9089.htm

1935
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3.1.32 Начерки експедиції (2009-01-11 18:00)

[1] [2] [3]

Усир-Тау. Кольоровий папір, олівець (19,1 × 29,2). [VII — 8.VIII 1851].

[4]

Долина Кугус. Тонований папір, олівець (17,1 × 31,1). [VII — 8.VIII 1851].

1936



[5]

Кок-Суйру. Тонований папір, олівець (17,7 × 30,7). [VII — 8.VIII 1851].

[6]

Чиркала-Тау і Кок-Суйру. Тонований папір, олівець, білило (16,3 × 29,8). [VII — 8.VIII
1951].

[7]

Сучасний вигляд: http://www.panoramio.com/photo/357892

1937



Долина Турш. Тонований папір, олівець (17,9 × 32,1). [VII — 8.VIII 1851].

[8]

Гора Кулаат. Тонований папір, олівець (18 × 32). [VII — 8.VIII 1851].

[9]

Тарла. Тонований папір, олівець (15,5 × 32,1). [VIII 1851].

[10]

1938



Долина в гірській місцевості. Тонований папір, олівець, білило (17,1 × 32). [VIII 1851].

[11]

Тарла. Тонований папір, олівець, білило (16,9 × 31,7). [VIII 1851].

[12]

Долина серед гір. Тонований папір, олівець, білило (16,5 × 31,7). [VIII 1851].

[13]

1939



Кочак. Тонований папір, олівець (16,6 × 31,4). [VIII 1851].

[14]

Табір експедиції. Тонований папір, олівець (16,5 × 29,7). [VIII 1851].

[15]

Намети експедиції. Тонований папір, олівець (17,4 × 24,8). [VIII 1851].
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[16]

Кочак. Тонований папір, олівець (15,7 × 31,6). [VIII 1851].

[17]

Тарла. Тонований папір, олівець, білило (15,2 × 31,4). [VIII 1851].

[18]

1941
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3.1.33 Лист Бр. Залєського до С. Сєраковського. 10 червня 1851 р. (2009-01-12 06:00)

* *

Дорогу відбуваємо з Людвігом [Турно] верхи, не стомлюючись цілком, бо їдемо шагом і відстані

невеликі, від колодязя до колодязя 25 верст, часом 10 або 12 тільки. Маємо кибітку, яку займаємо
разом з Тарасом і топографом, бо і Тарас з нами в числі солдат, виділених для гірничих робіт. Дуже
ми раді з його товариства, як то легко можете зрозуміти. Він тебе, мій Зігмунте, наказав обняти,
дуже шкодував, що ви розминулись, але якщо його переведуть до Оренб[урга], то познайомитесь.
Запитай п. Кароля [Карл Іванович Герн], чи то вдасться, тільки не йди спеціально лише з тим

одним до нього.
Степ цілковито такий, як коло Новопетр[овського], і трави майже немає. Кибітки наші стоять на
піску, який щохвилини засипає очі. Але в деяких місцях з каміння, як в Новопетровському саду,
виростають прекрасні шовковичні дерева. Спека величезна — перевищує 40°.

Бр. Залєський, Лист до С. Сєраковського від 10 червня 1851 р., Краків, Ягеллонська бібліотека,
архів Залєського.

3.1.34 54. ЛИСТ ДО В. М. РЄПНІНОЇ. Між 10 і 20 вересня 1851. Новопетровське
укріплення (2009-01-12 12:00)

Я здесь пользуюся покровительством полковника Матвеева. Напишите ему хоть пару строчек,
вас это не унизит, а мне принесет существенную пользу. Его зовут Ефим Матвеевич Матвеев,
адресуйте письмо на имя Герна— с передачеюМатвееву. Бога для, сделайте это, мое возвращение
из Новопетровского укрепления будет зависеть от него.
Послал я здешнего краю произведение (кусок материи) Андрею Ивановичу в первых числах

генваря — и до сих пор не имею ответа, что бы значило? Когда будете писать к нему, упомяните
и об этом.
Простите мне подобные требования.
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Примітки

Подається за автографом (ІЛ, ф. 1, № 765).
Датується на підставі листів Бр. Залеського до А. Венгжиновського від 10 вересня і 10 жовтня

1851 р., у першому з яких він повідомляв, що через тиждень повертається до Оренбурга, а в

другому просив передати записку Шевченка В. М. Рєпніній, орієнтовно: 10 — 20 вересня 1851 р.,
Новопетровське укріплення.
Вперше надруковано в журналі «Киевская старина» (1893. — № 2. — С. 273).
Вперше введено до збірника творів у виданні: Шевченко Т. Твори: В 2 т. — СПб., 1911. — Т. 2.
— С. 366.
Я здесь пользуюся покровительством полковника Матвеева. — Матвеев Юхим Матвійович

(роки народження і смерті не відомі) — підполковник Уральського козачого війська, офіцер

для особливих доручень при командирі Окремого Оренбурзького корпусу. З ним Шевченко

познайомився в перші дні свого перебування в Оренбурзі. Ю. М. Матвеев ставився до Шевченка

співчутливо, сприяв призначенню його художником Аральської описової експедиції. Клопотався
про створення сприятливіших умов солдатського життя поета.
Послал я здешнего краю произведение (кусок материи) Андрею Ивановичу... — Який саме

малюнок Шевченко вислав у січні 1851 р. А. І. Лизогубу, не відомо.
...до сих пор не имею ответа, что бы значило? — Шевченко не знав, що А. I. Лизогубу шеф
жандармів О. Ф. Орлов заборонив підтримувати зв’язки з ним.

3.1.35 Гористий краєвид (2009-01-12 18:00)

[1] [2]

Гора Кулаат. Папір, акварель (12,8 × 31,9). [VII 1851 — VII 1857].

[3]

Гора Кулаат (що означає «буланий кінь») знаходиться між хребтами Північного Ак-Тау і Західного
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Кара-Тау.

http://litopys.org.ua/shevchenko/shev9013.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev9013.htm
http://kobzar.univ.kiev.ua/draws/description/313.html

Гористий краєвид. Папір, олівець (16,3 × 28,6). [21.V — н. п. 6.IX 1851].

[4]

1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/tFa8UXwzqTKm2mkFRIY1zg?feat=embedwebsite

2. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/5i3LqmX9dvIBp7mefWLatA?feat=embedwebsite

3. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev9013.htm

4. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev9107.htm

3.1.36 Циган. Літо 1851 (2009-01-13 00:00)

[1]
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Циган. Папір, сепія (24,3 × 17,9). [VII — VIII 1851].

[2]

Див. також:
http://litopys.org.ua/shevchenko/shev9014.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev9014.htm
http://kobzar.univ.kiev.ua/draws/description/314.html
http://kobzar.info/kobzar/works/pictures/1851/10/01/76.html
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2. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev9014.htm
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3.1.37 Шевченко серед товаришів. Літо 1851 (2009-01-13 06:00)

[1]

Т. Г. Шевченко серед товаришів. Кольоровий папір, сепія, китайське білило (26 × 19,3). [VII —
VIII 1851].

[2]

В руках у центральної постаті аркуш з начерком контурного ескіза малюнка «Циган» (див.
[3]Циган).

Див. також:
http://litopys.org.ua/shevchenko/shev9015.htm
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http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev9015.htm
http://kobzar.univ.kiev.ua/draws/description/315.html
http://kobzar.info/kobzar/works/pictures/1851/09/30/70.html
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2. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev9015.htm

3. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/396195.html

3.1.38 Спогад Григорія Данилевського про зустріч з Гоголем. Осінь 1851
(2009-01-13 12:00)

Впервые в жизни я увидел Гоголя за четыре месяца до его кончины.
Это случилось осенью, в 1851 году. Находясь тогда, в конце октября, в Москве, с служебным

поручением бывшего в то время товарищем министра народного просвещения А. С. Норова,
я получил от старого своего знакомого, покойного московского профессора, О. М. Бодянского,
записку, в которой он извещал меня, что один из наших земляков-украинцев, г. А—й, которого
перед тем я у него видел, предлолагал петь малорусские песни у Гоголя и что Гоголь, узнав, что
и у меня собрана коллекция украинских народных песен, с нотами, просил Бодянского пригласить
к себе и меня. [...]
Было около полудня. Радость предстоявшей встречи несколько, однако, затемнялась для меня

слухами, которые в то время ходили о Гоголе, по поводу изданной, незадолго перед тем, его
известной книги «Выбранные места из переписки с друзьями». Я невольно припоминал злые и

ядовитые нападки, которыми тогдашняя руководящая критика преследовала эту книгу. Белинский
в ту пору был нашим кумиром, а он первый бросил камнем в Гоголя за его «Переписку с

друзьями». [...]
Молва о помешательстве Гоголя, действительно, в то время была распространена в обществе.
Говорили странные вещи: будто Гоголь окончательно отрекся от своего писательского призвания,
будто он постится по целым неделям, живет, как монах, читает только ветхий и новый завет и

жития святых и, душевно болея и сильно опустившись, относится с отвращением не только к

изящной литературе, но и к искусству вообще.
Мы вошли в кабинет. Бодянский представил меня Гоголю [...] Мои опасения рассеялись. Передо
мной был не только не душевнобольной или вообще свихнувшийся человек, а тот же самый Гоголь,
тот же могучий и привлекательный художник, каким я привык себе воображать его с юности.
Разговаривая с Бодянским, Гоголь то плавно прохаживался по комнате, то садился в кресло к

столу, за которым Бодянский и я сидели на диване, и изредка посматривал на меня. Среднего
роста, плотный и с совершенно здоровым цветом лица, он был одет в темнокоричневое,
длинное пальто и в темно-зеленый, бархатный жилет, наглухо застегнутый до шеи, у которой,
поверх атласного, черного галстука, виднелись белые, мягкие воротнички рубахи. Его длинные,
каштановые волосы прямыми космами спадали ниже ушей, слегка загибаясь над ними. Тонкие,
темные, шелковистые усики чуть прикрывали полные, красивые губы, под которыми была

крохотная эспаньолка. Небольшие, карие глаза глядели ласково, но осторожно и не улыбаясь,
даже тогда, когда он говорил что-лнбо веселое и смешное. Длинный, сухой нос придавал этому

лицу и этим, сидевшим по его сторонам, осторожным глазам что-то птичье, наблюдающее и

вместе добродушно-горделиво. Так смотрят с кровель украинских хуторов, стоя на одной ноге,
внимательно-задумчиве аисты. [...]
Я ему сообщил о двух новых поэмах тогда еще молодого, но уже известного поэта Ап. Ник.
Майкова: «Савонаролла» и «Три смерти». Гоголь попросил разсказать их содержание. Исполняя
его желание, я наизусть прочел выдержки из этих произведений, ходивших тогда в списках.
— Да это прелесть, совсем хорошо! — произнес, выслушав мою неумелую декламацию, Гоголь:
— еще, еще...
Он совершенно оживился, встал и опять начал ходить по комнате. Вид осторожно-задумчивог
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аиста исчез. Передо мною был счастливый, вдохновенный художник. Я еще прочел отрывки из

Майкова. [...]

— Да, — продолжал он, прохаживаясь: — я застал богатые всходы...
— А Шевченко? — спросил Бодянский.
Гоголь на этот вопрос с секунду промолчал и нахохлился. На нас из-за конторки снова посмотрел
осторожный аист.
— Как вы его находите? — повторил Бодянский.
— Хорошо, чтó и говорить, — ответил Гоголь: — только не обидьтесь, друг мой... вы — его

поклонник, а его личная судьба достойна всякого участия и сожаления...
— Но зачем вы примешиваете сюда личную судьбу? — с неудовольствием возразил Бодянский:
— это постороннее... Скажите о таланте, о его поэзии...
— Дегтю много, — негромко, но прямо проговорил Гоголь: — и даже прибавлю, дегтю больше,
чем самой поэзии. Нам-то с вами, как малороссам, это, пожалуй, и приятно, но не у всех носы,
как наши. Да и язык...
Бодянский не выдержал, стал возражать и разгорячился. Гоголь отвечал ему спокойно.
— Нам, Осип Максимович, надо писать по-русски, — сказал он: — надо стремиться к поддержке

и упрочению одного, владычного языка для всех родных нам племен. Доминантой для русских,
чехов, украинцев и сербов должна быть единая святыня — язык Пушкина, какою является

евангелие для всех христиан, католиков, лютеран и гернгуттеров. А вы хотите провансальского

поэта Жасмена поставить в уровень с Мольером и Шатобрианом!
— Да какой же это Жасмен? — крикнул Бодянский: — разве их можно равнять? Чтó вы? Вы же

сами — малоросс.
— Нам, малороссам и русским, нужна одна поэзия, спокойная и сильная, — продолжал Гоголь,
останавливаясь у конторки и опираясь о нее спиной: — нетленная поэзия правды, добра и

красоты. Она не водевильная, сегодня только понятная, побрякушка и не раздражающий личными
намеками и счетами, рыночный памфлет. Поэзия — голос пророка... Ее стих должен врачевать

наши сомнения, возвышать нас, поучая вечным истинам любви к ближним и прощения врагам.
Это — труба пречистого архангела... Я знаю и люблю Шевченка, как земляка и даровитого

художника; мне удалось и самому кое-чем помочь в первом устройстве его судьбы. Но его

погубили наши умники, натолкнув его на произведения, чуждые истинному таланту. Они все еще
дожевывают европейские, давно выкинутые жваки. Русский и малоросс — это души близнецов,
пополняющие одна другую, родные и одинаково сильные. Отдавать предпочтение одной, в ущерб
другой, невозможно. Нет, Осип Максимович, не то нам нужно, не то. Всякий, пишущий теперь,
должен думать не о розни; он должен прежде всего поставить себя перед лицо Того, Кто дал нам
вечное человеческое слово...
Долго еще Гоголь говорил в этом духе. Бодянский молчал, но, очевидно, далеко не соглашался с
ним. — «Ну, мы вам мешаем, пора нам и по домам!» — сказал, наконец, Бодянский, вставая.
Мы раскланялись и вышли.
— Странный человек, — произнес Бодянский, когда мы снова очутились на бульваре: — на него

как найдет! Отрицать значение Шевченка! вот уж, видно, не с той ноги сегодня встал.

Вышеприведенный разговор Гоголя я тогда же сообщил на родину близкому мне лицу, в письме,
по которому впоследствии и внес его в мои начатые воспоминания. Мнение Гоголя о Шевченке я

не раз, при случае, передавал нашим землякам. Они пожимали плечами и с досадой объясняли его
посторонними, политическими соображениями, как и вообще всё тогдашнее настроение Гоголя.

[1]Сочинения Г. П. Данилевского. — 8-е изд. — СПб., 1901. — Т. 14. — С. 92-100.

Див. також: http://korolenko.kharkov.com/kray/gog6.htm

1948



1. http://litopys.org.ua/shevchenko/danil.htm

3.1.39 Автопортрет (2009-01-13 18:00)

[1]

Автопортрет. Тонований брістольський папір, італійський олівець, білило (22,1 × 17,7). [VII —
VIII 1851].

[2]

Див. також:
http://litopys.org.ua/shevchenko/shev9016.htm

1949

http://litopys.org.ua/shevchenko/danil.htm


http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev9016.htm
http://kobzar.univ.kiev.ua/draws/description/316.html
http://kobzar.info/kobzar/works/pictures/1851/10/01/82.html

1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/g4iTjn4a7TogP5eOLc5Epg?feat=embedwebsite

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev9016.htm

3.1.40 Туркменське кладовище в долині Долнапа (2009-01-14 06:00)

[1]

Туркменське кладовище в долині Долнапа. Папір, акварель (16,5 × 22,5). [VIII 1851].

[2]

Місцезнаходження оригіналу не встановлено. Описано за літературними джерелами.
Репродукується за автотипією 1914 р. («Русский библиофил», СПб., 1914, № 1, між стор. 40-
41).

Див. також:
http://litopys.org.ua/shevchenko/shev9017.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev9017.htm
http://kobzar.univ.kiev.ua/draws/description/317.html

1950

http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/g4iTjn4a7TogP5eOLc5Epg?feat=embedwebsite
http://litopys.org.ua/shevchenko/shev9016.htm


1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/HhjakZsUArTrVMeD8KnsBg?feat=embedwebsite

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev9017.htm

3.1.41 Чиркала-Тау (2009-01-14 12:00)

[1] [2]

Чиркала-Тау. Папір, акварель (25,8 × 16,7). [VII — VIII 1851].

[3]

1951

http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/HhjakZsUArTrVMeD8KnsBg?feat=embedwebsite
http://litopys.org.ua/shevchenko/shev9017.htm


Чиркала-Тау. Папір, акварель (12,9 × 32,2). [VII 1851 — 13.V 1857].

[4]

Див. також:
http://litopys.org.ua/shevchenko/shev9009.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev9009.htm
http://kobzar.univ.kiev.ua/draws/description/309.html

1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/Qq6Q-Pgch6Z2w4kdspygMA?feat=embedwebsite

2. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/zoAT3HmoefBo6K7v7OhnGw?feat=embedwebsite

3. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev9008.htm

4. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev9009.htm

3.1.42 Постові відомості. 18 січня 1852 р. (2009-01-14 18:00)

1852

№ 409. 1852 р., січня 18. Постові відомості про караульну службу Т. Г. Шевченка

Генваря П[ароль] Усть-Каменогорск. Л[озунг]. С. Ульяна. Отзыв — Угроза.

Караул линейного Оренбургского № 1 батальона, роты № 4. Дежурный по караулам и главным

рундом штабс-капитан Косарев. Визите-рундом прапорщик Михайлов. За вице-унтер-офицера
Кирило Малашев. За ефрейтора Алексей Мещеряков.

Звание постов 1 2 3
На флагштоке Коеон Коновалов Иван Шешунайчик Иов Евсеев

У ящика Константин Кошелев Степан Горбунов Тарас Шевченко

Караул Уральского Казачьего Войска. Ефрейтор Логин Черняев

У ворот Степан Болдирев Ефрем Егоров Максим Вакин

На башне Иван Грузинцев Василий Аничкин Еремей Егоров

Под сдачей состоит. Ящик с двумя штандартами и двумя флагами, книга шнуровая одна,
чернилица 1, стол 1, скамейки 4, тулуп 1, кеньги 1 пара, линейка 1.
Караулы и посты осматривал пополудни в 4 часа.

1952

http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/Qq6Q-Pgch6Z2w4kdspygMA?feat=embedwebsite
http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/zoAT3HmoefBo6K7v7OhnGw?feat=embedwebsite
http://litopys.org.ua/shevchenko/shev9008.htm
http://litopys.org.ua/shevchenko/shev9009.htm


Дежурный по караулам

Штабс-капитан Косарев

Караулы и посты осматривал пополудни в 11 часов.
Дежурный по караулам

Штабс-капитан Косарев

Караулы и посты осматривал пополуночи.
Визите-рунд Прапорщик Михайлов

Сдал караул исправно. Вице-унтер-офицер Кирило Малашев

Принял караул исправно. Вице-У[нтер]-О.[фицер] Никол. Давыдов

18 генваря. Труба чищена.

ДМШ, А-43, арк. 1.

3.1.43 Пісня молодого казаха (2009-01-15 00:00)

[1] [2]

Пісня молодого казаха. Папір, сепія (25,2 × 17,5). [VI 1851 — VII 1857].

1953



[3]

Див. також:
http://litopys.org.ua/shevchenko/shev9018.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev9018.htm
http://kobzar.univ.kiev.ua/draws/description/318.html

Казах. Дитина. Начерки. Папір, олівець (16,6 × 29,3). [1851 — 1852].

[4]

1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/rNnHWkdTgEAPJvXoH7vaLg?feat=embedwebsite

2. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/mgHbOtdOnTTVX8oTbw4OuQ?feat=embedwebsite

3. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev9018.htm

1954

http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/rNnHWkdTgEAPJvXoH7vaLg?feat=embedwebsite
http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/mgHbOtdOnTTVX8oTbw4OuQ?feat=embedwebsite
http://litopys.org.ua/shevchenko/shev9018.htm


4. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev9132.htm

3.1.44 Постові відомості. 19 лютого 1852 р. (2009-01-15 06:00)

№ 410. [1852] р., лютого 19. Постові відомості про караульну службу Т. Г. Шевченка 1 19
февраля. П[ароль]. Г. Фанагория. Л[озунг]. С. Фома. Отзыв — форпо [...] Караул линейного

Оренбургского батальона № 1, р[оты] № 4. Дежурный по караулам и главным рундом ш[табс]-
капитан Косарев. Визите-рундом прапорщик Мавлю[тов]. В карауле унтер-офицер Рыльский.
Ефрейтор Иван Печерских.

Звание постов 1 2 3
На флагштоке Алексей Дмитр[ов] Михайло Соколинск[ий] Иван Коробков

У ящика Саван Пименов Тарас Шевченко Данило Куликов

Караул Уральского Казачьего войска Ефрейтор Григорий

Толоконников

На башне Филимон Барсуков Михайло Дамрин Михей Алферов

У ворот Константин Сутягин Варфоломей Волохов Степан Чигрин

Под сдачею состоит: ящик с двумя штандартами, двумя флагами, постовая книга одна, чернилица
одна, стол один, линейка одна, скамеек 4, гулуп один, кеньга одна пара. Караулы и посты

осматривал пополудни в 4 ч[аса]. Дежурный по караулам Штабс-Капитан Косарев Караулы

и посты осматривал пополудни в 11 ча[сов]. Дежурный по караулам Штабс-Капитан Косарев

Караулы и посты осматривал пополуночи в 2 ча[са]. Визите-рунд — Прапорщик Мавлютов Сдал

караул исправно. Унтер-офицер Гаврила Рыльский Принял караул исправно. Вице-Унтер-офицер
Новоселов ДМШ, А-43, арк. 3. Оригінал. 1 Вся відомість написана рукою Шевченка. № 411. 1852
р., березня 12. Постові відомості про караульну службу Т. Г. Шевченка1 12 марта 1852. Пар.
Г. опочка. Л. Св. Осип. Отзыв — Отве[...] Караул линейного Оренбургского батальона № 1,
рот[ы№ 4]. Дежурный по караулам и главным рундом штабс-[капи]тан Зубинсиий. Визите-рундом
прапорщик Михайл[ов]. За ефрейтора Миколай Волков.

Звание постов 1 2 3
На флагштоке Осип Афанасьев Федор Калганов Степан Горбунов

У ящика Данило Куликов Прохор Пономарев Тарас Шевченко

Караул Казачьего Уральского войска. Григорий Толокоников

У ворот Александр Скачков Михей Алферов Михаил Дамрин

На башне Степан Чигрин Филимон Борсуко[в] Иван Грузинцов

Под сдачей состоит ящик с двумя штандартами и двумя флагами. Шнуровая книга одна, стол
один, скамеек 4, чернилица одна, линейка одна, тулуп один, кеньги 1 пара. Караулы и посты

осматривал пополудни в 4 часа. Дежурный по караулам Штабс-Капитан Зубинский Караулы

и посты осматривал пополудня в 11 часов. Дежурный по караулам Штабс-Капитан Зубинский

Караулы и посты осматривал пополуночи в 2 часа. Визите-рунд прапорщик Михайлов Сдал

караул исправно. Унтер-Офицер Кирило Филатов Принял караул исправно. Вице-Унтер-Офицер
Осинцов 13 марта. Труба в караульном доме чищена. ДМШ, А-43, арк. 4. Оригінал. 1 Вся

відомість, крім даних про козачий караул, написана рукою Шевченка.

1955

http://litopys.org.ua/shevchenko/shev9132.htm


3.1.45 Постові відомості. Весна-літо 1852 р. (2009-01-15 12:00)

№ 412. 1852 р., березня 20. Постові відомості про караульну службу Т. Г. Шевченка 1 20 марта

1852. Пароль Г. Алешки Лоз[унг] Св. Абакума О[...] Артемия Караул линейного Оренбургского

батальона № 1, роты № [4]. Дежурным по караулам и главным рундом Сотник Бородин. Визите-
рундом Подпоручик Жуйков. В карауле за Ун[тер]-Офицера — Петр Горланов, Ефрейтор Яков

Терский.

Звание постов 1 2 3
На флагштоке Алексей Арабкаев Игнатий Баталов Никои Степанов

У ящика Петр Салмачев Кирило Девятое Тарас Шевченко

Караул Уральского Казачьего войска. Ефрейтор Григорий

Толокоников

У ворот Михей Алферов Михайла Дамрин Петр Невадов

На башне Филимон Борсуков Иван Грузинцов Степан Чигрин

Под сдачею состоит ящик с двумя штандартами и двумя флагами. Шнуровая книга одна, стол
один, чернилица одна, линейка одна. Скамеек 4. Тулуп один. Кеньги одна пара. Караулы и

посты осматривал пополудни в 4 часа. Дежурный по караулам сотник Бородин Караулы и посты

осматривал пополудни в 11 часов. Дежурный по караулам сотник Бородин Караулы и посты

осматривал пополуночи в 2 часа. Визите-рунд подпоручик Жуйков Сдал караул,исправно. Вице-
У.-О. Петр Горланов ДМШ, А-43, арк. 5. 1 Вся відомість, крім даних про козачий караул, написана
рукою Шевченка. 11 квітня 1852 р. № 413. 1852 р., квітня 11. Постові відомості про караульну

службу Т. Г. Шевченка 1 11 апреля 1852. Пароль Г. Нидний [...] Караул линейного Оренбургского
батальона [№ 1], роты№ 4. Дежурным по караулам и главным [рундом] штабс-капитан Зубинский.
Визите-рундом прап[орщик] Михайлов. В карауле Вице-Унтер-Офицер Арт[амон] Вингилевский.
Ефрейтор Яков Терский.

Звание постов 1 2 3
На флагштоке Мухамед Абзелямов Абрам Чеканов Яким Курбатов

У ящика Тарас Шевченко Султан Султанаев Дмитрий Сухатов

Караул Уральского Казачьего войска. Ефрейтор Никита И. Сайчев.
У ворот Василий Аничкин Степан Чигрин Филимон Борсуков

На башне Иван Грузинцов Александр Скачков Михей Алферов

Под сдачею состоит ящик с двумя штандартами и двумя флагами. Стол один. Книга постовая

одна. Чернилица одна и линейка одна, скамеек 4. Караулы и посты осматривал пополудни в 4
часа. Дежурный по караулам Штабс-Капитан Зубинский Караулы и посты осматривал пополудни

в 11 часов. Дежурный по караулам Штабс-Капитан Зубинский Караулы и посты осматривал

пополуночи в 2 часа. Визите-рунд прапорщик Михайлов Сдал караул исправно. Вице-Унтер-
Офицер Артамон Вингилевский Принял караул исправно. Вице-У.-О. М. Вохрушев ДМШ,
А-43, арк. 6. Оригінал. 1 Вся відомість, крім даних про козачий караул та прийом караулу,
написана рукою Шевченка. 2 травня 1852 р. № 414. 1852 р., травня 2. Постові відомості про

караульну службу Т. Г. Шевченка 1 2-го мая 1852. Пароль. Г. Боровичи. Лозунг С. Бенедикт [...]
Караул линейного Оренбургского № 1 бат[альона, № 4] роты. Дежурным по караулам и главным

рун[дом] поручик Зелинский. Визите-рундом прапор[щик] Мавлютов. В карауле Вице-унтер-
офицер Спиридо[н] Брагин. Ефрейтор Тарас Шевченко.

Звание постов 1 2 3
На флагштоке Иван Соловьев Варфоломей Зяблин Феклист Куклин

1956



У ящика Петр Шумов Иван Жданов Василий Бубонов

Караул Уральского Казачьего войска. Ефрейтор Назар Тарасов

У ворот Вахрамей Волохов Ефронез Егоров Иван Ларин

На башне Еремей Егоров Константин Сутягин Степан Болдырев

Под сдачею состоит: ящик с двумя штандартами и двумя флагами, книга постовая одна,
чернилица 1, стол 1, скамейки 4. Караул и посты осматривал пополудни в 4 часа. Дежурный

по караулам поручик Зелинский Караул и посты осматривал пополудни в 11 часов. Дежурный

по караулам поручик Зелинский Караулы и посты осматривал пополуночи в 2 часа. Визите-
рунд Прапорщик Мавлютов Сдал караул исправно вице-унтер-офицер Спиридон Брагин Принял

караул исправно вице-унтер-офицер Артамон Винделев ДМШ, А-43, арк. 7. Оригінал. 1 Вся

відомість, крім даних про козачий караул, написана рукою Шевченка. № 415 1852 р. червень

або серпень. Постові відомості про караульну службу Т. Г. Шевченка 1 [...] [Па]роль Г. Гродно.
Л[озунг]. Св. Гавриил. Отзыв — Глас [Караул] линейного Оренбургского батальона № 1, роты
[№ 4]. [Деж]урный по караулам и Главным рундом сотник [Чаганов]. Вшите-рундом Прапорщик

Михайлов. В карауле [...] Яков Терский. Ефрейтор Петр Горланов.

Звание постов 1 2 3
На флагштоке Егор Антипов Амурат Салтаниев Андрей Кошелев

У ящика Петр Ракитин Осип Курмачев Тарас Шевченко

Караул Уральского Казачьего войска. Ефрейтор Григорий

Толокоников

На башне Ефрем Егоров Вохрим Вильха Еремей Егоров

У ворот Иван Грузин Василий Аничкин Назар Тара[сов]

Под сдачей состоит: ящик с двумя штандартами и двумя флагами. Постовая книга одна.
Чернилица одна. Стол один. Скамейки 4. Караулы и посты осматривал пополудни в 4 часа.
Дежурный по караулам сотник Чаганов Караулы и посты осматривал пополудни в 11 час[ов].
Главный рунд сотник Чаганов Караулы и посты осматривал пополуночи в 2 ча[са]. Визите-рунд
— Прапорщик Михайлов Сдал караул исправно. Вице-Унтер-Офицер Терский. [При]нял караул

исправно ун.-оф. Бажанов ДМШ, А-43, арк. 8. Оригінал. 1 Вся відомість, крім даних про козачий

караул та здачу караулу, написана рукою Шевченка.

1957



3.1.46 Мангишлацький сад (2009-01-15 18:00)

[1] [2] [3]

[4]

Мангишлацький сад. Тонований папір, сепія, туш, білило (16,2 × 30,1). [1851 — 1852].

[5]

http://litopys.org.ua/shevchenko/shev9019.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev9019.htm
http://kobzar.univ.kiev.ua/draws/description/319.html

Мангишлацький сад. Кольоровий папір, туш, білило, акварель (35,7 × 41,5). [1851 — 1852].

1958



[6]

http://litopys.org.ua/shevchenko/shev9020.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev9020.htm
http://kobzar.univ.kiev.ua/draws/description/320.html

Мангишлацький сад. Начерк. Папір, олівець, туш, перо, сепія (21,2 × 28,2). [1851 —
1852].

[7]

Мангишлацький сад. Начерк. Папір, олівець, туш (16,0 × 22,4). [1851 — 1852].

1959



[8]

Мангишлацький сад. Кольоровий папір, сепія, туш, перо, білило (14,6 × 23,6). [1851 —
1852].

[9]

http://litopys.org.ua/shevchenko/shev9021.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev9021.htm
http://kobzar.univ.kiev.ua/draws/description/321.html

Мангишлацький сад. Кольоровий папір, сепія, білило (14,7 × 23,5). [1851 — 1852].

1960



[10]

http://litopys.org.ua/shevchenko/shev9022.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev9022.htm
http://kobzar.univ.kiev.ua/draws/description/322.html

Мангишлацький сад. Кольоровий папір, туш, перо, сепія (14,5 × 23,6). [1851-1852].

[11]

http://litopys.org.ua/shevchenko/shev9023.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev9023.htm
http://kobzar.univ.kiev.ua/draws/description/323.html

Мангишлацький сад. Тонований папір, туш, перо, сепія, білило (16,6 × 29,3). [1851 —
1852].

1961



[12]

http://litopys.org.ua/shevchenko/shev9024.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev9024.htm
http://kobzar.univ.kiev.ua/draws/description/324.html

Мангишлацький сад. Кольоровий папір, сепія, білило (14,4 × 23,6). [1851 — 1852].

[13]

http://litopys.org.ua/shevchenko/shev9025.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev9025.htm
http://kobzar.univ.kiev.ua/draws/description/325.html

Мангишлацький сад. Тонований папір, олівець, сепія, туш, перо (16,4 × 29,4). [1851 —
1852].

1962



[14]

http://litopys.org.ua/shevchenko/shev9026.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev9026.htm
http://kobzar.univ.kiev.ua/draws/description/326.html

Мангишлацький сад. Кольоровий папір, сепія, туш, білило (14,6 × 23,2). [1851 — 1852].

[15]

http://litopys.org.ua/shevchenko/shev9027.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev9027.htm
http://kobzar.univ.kiev.ua/draws/description/327.html

Мангишлацький сад. Кольоровий папір, сепія, туш, білило (18,7 × 29,1). [1851 — 1852].

1963



[16]

http://litopys.org.ua/shevchenko/shev9028.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev9028.htm
http://kobzar.univ.kiev.ua/draws/description/328.html

Мангишлацький сад. [Сепія]. [Новопетровське укріплення]. [1851 — 1852].

[17]

1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/OexomFbcj_iL5dtxj03UAg?feat=embedwebsite

2. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/C1BpDoyOyvorKiLscliJAw?feat=embedwebsite

3. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/l7P1LBP17jhYpUbo3if7wA?feat=embedwebsite

4. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/2xUsDzXbVHNV_mHszEmySA?feat=embedwebsite

5. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev9019.htm

6. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev9020.htm

7. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev9130.htm

1964

http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/OexomFbcj_iL5dtxj03UAg?feat=embedwebsite
http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/C1BpDoyOyvorKiLscliJAw?feat=embedwebsite
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8. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev9131.htm

9. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev9021.htm

10. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev9022.htm

11. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev9023.htm

12. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev9024.htm

13. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev9025.htm

14. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev9026.htm

15. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev9027.htm

16. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev9028.htm

17. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev10127.htm

3.1.47 Портрет Микити Федоровича Савичева. Літо 1852 (2009-01-16 06:00)

[1]

Портрет Микити Федоровича Савичева. Кольоровий папір, італійський олівець, білило (22,5
× 21). [Новопетровське укріплення]. [VI 1852].

1965

http://litopys.org.ua/shevchenko/shev9131.htm
http://litopys.org.ua/shevchenko/shev9021.htm
http://litopys.org.ua/shevchenko/shev9022.htm
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[2]

Зліва внизу олівцем рукою автора дата: 1852 г., справа внизу підпис: Рис. Ш.

http://litopys.org.ua/shevchenko/shev9029.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev9029.htm
http://kobzar.univ.kiev.ua/draws/description/329.html

1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/hEeBTulp8-PhypMqnSg2HQ?feat=embedwebsite

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev9029.htm

3.1.48 Постові відомості. Літо-осінь 1852 р. (2009-01-16 12:00)

№ 416. [1852 р., червень або серпень]. Постові відомості про караульну службу Т. Г. Шевченка 1

[...] Г. Ардатов. Л[озунг]. Св. Аристарх. Отв. Аванпост. [Караул] линейного Оренбургского

батальона № 1-го, роты [№ 4]. [Де]журным по караулам и главным рундом штабс-[капитан]
Зубинский. Визите-рундом подпоручик [...]. В карауле вице-у.-о. Спиридон Брагин. [Ефрейто]р
Осип Афанасьев.

Звание постов 1 2 3
На флагштоке Султамрат Султаниев Константин Шанаурин Василий Абзорин

У ящика Тарас Шевченко Сафьян Дашков Павел Тюкачев

К[араул] Уральского Казачьего войска. За ефрейтора Никита И.
Сайчев.
У ворот Ефрем Егоров Вихрамей Волхов Еремей Егоров

На башне Илья Струтчин Афанасий Соколов Иван Ульянов

1966

http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/hEeBTulp8-PhypMqnSg2HQ?feat=embedwebsite
http://litopys.org.ua/shevchenko/shev9029.htm


Под сдачею состоит: ящик с двумя флагами и двумя штандартами. Постовая книга одна. Стол
один, чернилица одна, скамеек четыре. Караулы и посты осматривал пополудни в 4 часа.
Дежурный по караулам Штабс-Капитан Зубинский Караулы и посты осматривал пополудни в 11
часов. Главный рунд штабс-капитан Зубинский Караулы и посты осматривал пополуночи в 2 часа.
Визите-рунд подпоручик [підпис] Сдал караул исправно вице-У.-О. Спиридон Брагин ДМШ, А-43,
арк. 10. Оригінал. 1 Вся відомість, крім даних про козачий караул, написана рукою Шевченка. №
417. [1852 р., червень або серпень]. Постові відомості про караульну службу Т. Г. Шевченка 1 [...]
Г. Красное. Л[озунг]. Св. Корнилия. Отз. Канонада [Караул лине]йного Оренбургского батальона
№ 1-го, роты [№ 4]. [Деж]урный по караулам и главным рундом [есаул Бе]ляев, визите-рундом
прапорщик Ильин. [В кара]уле вице-у.-о. Яков Терский. Ефрейтор Афанасьев.

Звание поетов 1 2 3
На флагштоке Антон Чеховский Сафьян Дашков Петро Духов

У ящика Тарас Сапченко 2 Андрей Киселев Павел Тюкачов

Караул Уральского Казачьего войска. За ефрейтора казак Назар

Тисов

У ворот Аким Чистяков Силиверст Чивилев Микей Великанов

На башне Антон Хвостов Семен Власов Вахромей Алебин

Под сдачею состоит: ящик с двумя штандартами и двумя флагами, книга постовая одна, стол
один, чернилица одна, скамейки 4. Караулы и посты осматривал пополудня в 4 часа. Дежурный
по караулам есаул Беляев Караулы и посты осматривал пополудни в 11 часов. Главный рунд есаул
Беляев Караулы и посты осматривал пополуночи в 2 часа. Визите-рунд прапорщик [підпис] ДМШ,
А-43, арк. И. Оригінал. 1 Назва відомості, перевірка і здача караулу написані рукою Шевченка.
2 Слід читати «Шевченко». 11 липня 1852 р. № 418. 1852 р., липня 11. Постові відомості про

караульну службу Т. Г. Шевченка 1 Июля 11. 1852. Пароль. Г. Мозырь. Л[озунг]. С. Матвей.
Отзыв Караул линейного Оренбургского батальон[а]. Дежурный по караулам и главным рун[дом]
капи[тан] Косарев. Визите-рундом унтер-офицер [Рыль]ский. В карауле за У.-О. Андрей Утюпин.
За ефрейтора рядовой Тарас Шевченко.

Звание постов 1 2 3
На флагштоке Иван Наумов Антон Балашов Павел Щелкун[ов]
У ящика Егор Антипов Григорий Семенов Захар Xадарии

Караул Уральского казачьего войска Назар Тарасов.
На башне Степан Болдырев Мануйло Бабушкин Максим Гахин

У ворот Иван Грузинцов Михайло Дамрин Моисей Аничкин

Под сдачею состоит ящик, два штандарта и два флага. Постовая книга одна. Стол один.
Чернилица одна. Четыре скамьи. Караулы и посты осматривал пополудни в 4 часа. Дежурный по
караулам Штабс-Капитан Косарев Караулы и посты осматривал пополудни в 11 часов. Главный

рунд Штабс-Капитан Косарев Караулы и посты осматривал пополуночи в 2 часа. Визите-рунд
унтер-офицер Гаврила Рыльский ДМШ, А-43, арк. 9. Оригінал. 1 Вся відомість написана рукою

Шевченка. № 420. 1852 р., [жовтня чи листопада або грудня]. Постові відомості про караульну

службу Т. Г. Шевченка 1 [...] бря 1852 года П. Т. Ир бит. Л. С. Ипатий. О. Инфантерия. [Ка]раул
линейного Оренбургского батальона№ 1, роты [№] 4. Дежурным по караулам и Главным рундом

есаул [Б]еляев, визите-рундом хорунжий Ведерников. За старшего [у]нтер-офицера Спиридон

Брагин. Ефрейтор Василий Полынцов.

Звание постов 1 2 3
У ящика Т. Шевченко Павел Емельянов Яков Терский
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На флагштоке Егор Антипов Василий Алексеев Петр Савицкий

Караул Уральского Казачьего войска. Ефрейтор Григорий

Толокоников

У ворот Василий Аничкин Никои Бакин Иван Ларин

На башне Ефрем Егоров Еримей Егоров Иван Грузинцов

Под сдачей состоит: ящик с двумя штандартами и двумя флагами. Книга шнуровая одна.
Чернилица одна. Стол один. Скамейки четыре. Тулуп один. Кеньга 1 пара. Линейка одна.
Караулы и посты осматривал пополудни в 4 часа. Дежурный по караулам — Караулы и посты

осматривал пополудни в 11 часов. Дежурный по караулам есаул Беляев Караулы и посты

осматривал пополуночи в 2 ча[са]. Визите-рунд есаул Беляев [. ..] В 2 часа пополуночи [підпис]
Рунд и караулы осматривал хорунжий Ведерников Принял караул исправно вице-унтер-офицер
Спиридон Брагин Сдал караул исправно. Вице-унтер-офицер Спиридон Брагин Принял караул

исправно. Вице-У.-О. М. Вохрушев ДМШ, А-43, арк. 2. 1 Вся відомість, крім даних про козачий

караул, написана рукою Шевченка. № 421. [1852 р., жовтень чи листопад або грудень]. Постові
відомості про караульну службу Т. Г. Шевченка 1 [...] Г. Уральск. Лозу. Св. Устина. Отз.
Укретипия. [Караул линейн]ого Оренбургского батальона № 1-го, [роты № 4]. Дежурным по

караулам и главным [рундом] [подпо]ручик Жуйков. Визите-рундом [унтер-офицер] Рыльский.
За старшего у.-офицер[а] [ефре]йтор Платон Корсаков.

Звание постов 1 2 3
На флагштоке [Тара]с Шевченко Феклист Куклин Лаврентий Дмитров

У ящика [...] Никифоров Федор Попов Тит Кузьмин

[Караул] Уральского Казачьего войска. За ефрейтора Логин

Чернеев.
У ворот Илья Струняшов Фонисей Соколов Василий Голунов

На башне [нерозб.] Аким Чистяков Иван Ульянов

[Под] сдачей состоит ящик с двумя флагами [и дву]мя штандартами. Постовая книга одна.
[Ст]ол один, скамеек 4. Чернилица одна, линейка [одна]. Тулуп один. Кеньги одна пара.
[Кара]улы и посты осматривал пополудни [в] 4 часа. Дежурный по караулам подпоручик Жуйков

Караулы и посты осматривал пополудни в 11 часов. Главный рунд поручик Жуйков Караулы и

посты осматривал пополуночи [в] 2 часа. Визите-рунд у.-офицер Гаврила Рыльский Сдал караул

исправно. У.-О. Михайло Юдин Принял караул исправно. Ун.-Офицер Яков Терский ДМШ, А-43,
арк. 12. Оригінал. 1 Вся відомість, крім даних про козачий караул та прийняття караулу, написана
рукою Шевченка.

3.1.49 55. ЛИСТ ДО С. С. ГУЛАКА-АРТЕМОВСЬКОГО. 1 липня 1852.
Новопетровське укріплення (2009-01-16 18:00)

1 июля 1852.

Всякое даяние благо, тем более, если оно неожиданно, как, например, твои 20 р., полученные
сегодня. Благодарю тебя, искренний друже мой! Трижды благодарю. Ты знаешь, я прежде, в
счастливое мое время, не ворочал, можно сказать, капиталами, а теперь, когда я уже шестой год
и кисти в руки не беру (мне рисовать запрещено), то можешь себе представить, что значат для

меня твои 20 руб.! Только вот что: если я не ошибаюсь, у нас с тобой уговору не было, чтобы
платить мне за работу. Кажется, так. Правда, давно это было; я могу и забыть. Я помню только
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печене порося и пирожки в корзинке. Помнишь ли, добрый друг мой! Счастливое время! Кажется,
недавно, а вот уже 12 год тому назад! Летят наши годы, — Бог их знает, куда они так торопятся...
Я как теперь вижу тебя, непосидящего Элькана, и флегму Федота, и щирого козака Кухаренка,
та ще родича твого скрипника, та ще... і Бог їх перещитає. Много их... где-то они теперь?
Живут себе дома припеваючи; только я один, как отколотая щепка, ношуся без пути-дороги по

волнам житейского моря! И в самом деле, где меня не носило в продолжение этих бедных пяти
лет? Киргизскую степь из конца в конец всю исходил, море Аральское и вдоль и впоперек все

исплавал и теперь сижу в Новопетровском укреплении та жду, что дальше будет; а это укрепление,
да ведомо тебе будет, лежит на северо-восточном берегу Каспийского моря, в киргизской пустыне.
Настоящая пустыня! песок да камень; хоть бы травка, хоть бы деревцо — ничего нет. Даже горы
порядочной не увидишь — просто черт знает что! смотришь, смотришь, да такая тебя тоска

возьмет — просто хоть давись; так и удавиться нечем. Да, человек в несчастии живет в самом

себе, как говорят разумные люди, т. е. размышляет. А к чему ведет размышление? спросить

бы этих умных людей. К тому, что разрушает надежду, эту всесветную прекрасную обманщицу!
Признаюсь, я долго надеялся, но потом и рукой махнул. Да и в самом деле, мне счастье не к лицу.
Родился, вырос в неволе да и умру, кажется, солдатом. Какой-нибудь да был бы скорее конец, а
то, в самом деле, надоело черт знает по-каковски жить.
Если будешь писать Ивану Михайловичу, то благодари его от меня за его участие в твоем добром

деле. Я сам хотел писать ему, да боюсь: Бог его знает, может быть, он еще и рассердится, что
как, дескать, смел солдат себе позволить то и то... Правда, он был когда-то человек негордый,
да ведь это было давно, а время и счастье сильно людей изменяет. Впрочем, я не думаю, чтоб
И[вана] М[ихайловича] переменило генеральство; он, мне кажется, такой же добряк и хлебосол,
как и прежде был, — поэтому я все-таки напишу ему, только не с этой почтой. А почта у нас

приходит и отходит один раз в месяц.
Чи жива в Городищі твоя стара мати? Коли здравствує, то низько кланяюся їй.
И кланяюся всем общим нашим знакомым, особенно А. Элькану и С[емененку]-Крамаревсому —
когда здравствуют.
О новостях литературы, музыки и театра я не имею совершенно никакого понятия: кроме

«Русского инвалида», ничего у нас не имеется; «Северную пчелу», газету литературную, забыл уже
как и зовут. Сначала было для [меня] ужасно тяжело без всякого чтения. Потом стал привыкать и,
кажется, совсем привыкну, — когда бы поскорее! а то сидишь, сидишь сложа руки, да и захочется
прочитать что-нибудь новенькое, а его нет. Так больно станет, что не знаешь, куда деваться.
Но самое мучительное для меня то, что мне рисовать не позволяют. А причины — не знаю

почему. Тяжело! больно тяжело! А делать нечего... Прощай, мой искренний друже, не забывай
бесталанного

Т. Шевченка.

P. S. Чи не зострінешся часом з Василем або Михайлом Лазаревськими, то познакомся з ними.
Сегодня попался мне лоскуток печатной бумаги; читаю, а там говорится о концертах прошедшей

весны и о концерте г. Артемовского как о замечательнейшем, и артистке г-же Артемовской,
очаровавшей слушателей игрой на инструменте, давно забытом, т. е. на арфе! Боже мой! —
думаю себе. — Он уже женатый!
Господи, пошли тебе счастие в твоей семейной жизни!..

Примітки

Подається за першодруком у журналі «Основа» (1862. — № 7. — С. 9 — 11), де опубліковано за
автографом, тепер не відомим, з помилкою в ініціалі О. Елькана.
Вперше введено до збірника творів у виданні: Шевченко Т. Твори: В 2 т. — СПб., 1911. — Т. 2.
— С. 366 — 367.
... шестой год и кисти в руки не беру... — 3 1847 р. у листах до Петербурга Шевченко старанно

приховує заняття малюванням, яким займався протягом усього періоду заслання.
Федот — Ф. Л. Ткаченко.
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Скрипник — невідома особа.
Родился, вырос в неволе, да и умру, кажется, солдатом. — Перегук з рядками вірша циклу «В
казематі» — «Мені однаково, чи буду...»:

В неволі виріс меж чужими,
І, неоплаканий своїми,
В неволі, плачучи, умру...

Иван Михайлович — І. М. Корбе.
Чи жива в Городище твоя стара мати? — Варвара Арсенівна Гулак-Артемовська жила в с

Городище Черкаського повіту Київської губернії. Даних про її знайомство з поетом не збереглося,
однак вони могли зустрічатися 1845 р. під час приїзду Шевченка до Л. Свічки.
О новостях литературы, музыки и театра я не имею совершенно никакого понятия: кроме

«Русского инвалида», ничего у нас не имеется; «Северную пчелу» ... забыл уже как и зовут.
— Скарги на повну відсутність лектури не слід розуміти дослівно. Ще в другій половині 40-х років
у гарнізон, за спогадами ротного командира Є. М. Косарева, надходили деякі видання: «Стали
мы получать, хоть и не очень-то исправно, „Русский инвалид“, „Пчелку“ (газета „Северная пчела“.
— Ред.), и даже тогдашние журналы „Отечественные записки“ и „Современник“ — в складчину,
разумеется; а кто стал привозить с собою и разные другие кое-какие книжки» (Н[овицкий Н. Д.].
На Сырдарье у ротного командира // Киевская старина. — 1889. — № 3. — С. 571). Ймовірно,
що саме в журналі «Современник» (1852. —№ 7) Шевченко прочитав про вихід історичної праці С.
Величка, а також ознайомився зі статтею М. Хотинського та М. Писаревського «Светопись и ее
современное состояние» (Современник. — 1852. —№ 8). Про читання Шевченка в наступні роки

є свідчення в інших джерелах (див.: Хинкулов А. Ф. Тарас Шевченко: Биография. — М., 1960. —
С. 271 — 281), однак поет, безперечно, не міг бути задоволений обсягом свого читання й вважав

його недостатнім. «Русский инвалид» (1813 — 1917, Петербург) — офіційна військова газета, яку
передплачували військові частини. «Северная пчела. Газета политическая и литературная» (1825
— 1864, Петербург) — проурядове видання.
Сегодня попался мне лоскуток печатной бумаги; читаю, а там говорится... о концерте г.
Артемовского... и артистке г-же Артемовской... — Йдеться, ймовірно, про афішу: «В зале

г-жи Мятлевой, против Исаакиевского собора, на углу Почтамтской улицы. Во вторник, 11-
го марта, артист императорских театров Артемовский будет иметь честь дать вокальный и

инструментальный концерт, в котором будут участвовать: г-жи Артемовская, Жулева и Лаврова,
гг. Гомилиус, Гусля и Артемовский» (РДІА, ф. 497, оп. 99/2123, спр. 3064, арк. 213; див.: Кауфман
А. С. С. С. Гулак-Артемовский. — К. 1962. — С. 80).

3.1.50 (2009-01-17 00:00)

[1]Кониський О. Я. Тарас Шевченко-Грушівський: Хроніка його життя [На другому засланню

(жовтень 1850 — серпень 1857), стор. 8]

З того часу аж до 1 липня р. 1852 не маємо жодного листа Шевченкового. Я певен, що за увесь

оцей час він і не обзивався ні до кого. Дві причини я вбачаю задля того: перша та, що переписка
його була обставлена великим доглядом: усі листи до його і від його повинні були, перш ніж

дійти до його, перейти військову цензуру, не тільки звичайну задля кожного жовніра, але ще й

окрему, призначену Обручовим спеціально задля Шевченка. Вже ж, певна річ, не хотів він листи

свої подавати До цензури Потапову, а інакше не можна було, аж доки не спекався він його. Друга
причина та, що на листи його, вислані до Андрія Лизогуба ще з Оренбурга 8 листопада р. 1849
і до Рєпніної 7 березіля 1850 і 12 січня 1851, не приходило до його відповіді. Не відаючи певної
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тому причини, він гадав, що приятелі забули про його, і не хотів вже докучати їм.
В листі ще з Оренбурга, писаному 1 січня, р. 1850, поет, жахаючись нового походу в степ, писав
про страшну можливість, що коли піде він в степ, дак мусить спинити листовання з княжною на

довгі роки, «а може, й навіки...» Знаємо, що сподіваного походу Шевченко не зазнав; пішов він не
на той степ, а проте віщовання його про переписку його взагалі з людьми близькими справдилося
надовго, а з Лизогубом і з Рєпніною і навіки. Причини тому, кажу я, Шевченко не відав, і наболілій
душі його зовсім натурально було гадати, що «ближнії мої отдалече мене сташа», що старі приятелі
не вимерли, а відцуралися безталанного свого друга» 649. Нема певних фактів, щоб сказати, що
Лизогуб і Рєпніна відписали що Тарасові на оті вгорі згадані листи його чи ні. Можна гадати і те,
й друге: може, й відписали, але листи їх не дійшли до Шевченка, бо тоді саме, коли повинні були
прийти відповіді, Шевченко сидів вже в арешті, і ті, на чиї руки прийшла відповідь (напр[иклад],
Герн або Лазаревський), не відважилися або й спроможності не мали доручити відповідь Тарасові.
Могло бути й так, що Лизогуб і Рєпніна не відповідали Тарасові з тієї причини, яка примусила їх
зовсім вже не листоватися з ним. Причина ця настільки цікава і характерна, що варто спинитися
біля неї довше. Відомо нам, що при ревізії у Шевченка в квітні р. 1850 забрали у його між

іншими листи Лизогуба і Рєпніної, листи, звісно, не минули рук Дубельта і Орлова, Рєпніна

про те нічого не відала. Людина високого гуманізму християнського, людина значного розвитку

горожанського, якого ми ще й нині між нашим жіноцтвом бачимо вельми-превельми наомаль,
Варвара Миколаївна вважала за честь і за обов’язок українки і горожанки заступитися за Шевченка

перед всемогутнім тоді шефом жандарів графом Орловим. Він же доводився їй і родичем, хоч
і далеким. Гадаючи, що в серці Орлова, прикритому жандарським убранням, є таки хоч крапля

почуття людського, почуття справедливості і жалю до чоловіка, Варвара Миколаївна ще 18 лютого
р. 1848 написала лист до Орлова. Лист її я вважаю за історичний документ такої ваги, що
треба подати його цілком, в перекладі з мови французької, якою він був писаний. «Пане графе!
— писала княжна Рєпніна. — Вам наділено великої власті, а силою свого становища високого

та характеру свого благородного ви призвані діяти добро людям. Коли завданням державного

сановника і добродійного чоловіка єсть оберегати лад і карати вчинки лиходійні, дак чи не є

вашим завданням добродійності те, щоб стежити пильно, аби б справедливість не поверталася

в жорстокість, а перемінялась би милосердям. Перейнята отаким переконанням, я стаю перед

вами, пане графе, заступницею за безталанного Шевченка. Я добре знаю Шевченка: тим-то й

можна мені запевне свідчити, що хоч би яка не була за ним вина, він — відданням його в солдати

і засланням з рідного краю стільки вже покарався і спокутовав її, що ледві чи є яка потреба до

сієї кари додавати ще тонкої жорстокості, забороняючи йому малювати. Сподіваюся, пане графе,
ви зрозумієте, що, знаючи добре Шевченка, знаючи, що він одинокий на цілому сьому світі, я
вважала за свій обов’язок зробити усе, що тільки можливо Мені зробити, на те щоб полегшала

його доля лиха. А щоб досягти сього, нема у мене другої стежки, опріч тієї, щоб вдатися до вас і
благати вас, щоб ви виклопотали йому дозвіл малювати. Такої ласки я благаю у вас, згорнувши на
грудях руки. Хоча сама по собі я нічого не значу, але, яко доня мого батька, що стільки страждав
і страждав безневинно, я вважаю за собою право обзиватися за безщасних во ім’я пам’яті мого
батька!.. А він так вас шановав! Прошу вас, пане графе! — вибачте моєму, як кажуть люде,
докучанню. Щодо мене, так я певна, що дію те, що повинна діяти, благаючи вас за безталанного,
омиленого, але вартого всякого жалю чоловіка, що не має ні родини, ні заступників. Прийміть,
пане графе, запевнення моєї до вас шаноби і, бажала б я сказати, моєї подяки глибокої» 650.
Зміст і високий, найблагородніший тон слова горожанки-українки не дійшов до заскоринілого під
синім мундиром серця: навпаки, добутками благання княжни Рєпніної вийшло щось не тільки

несподіване, а навіть зовсім вже не людське, щось таке велетенськи чудовищне, що не личить і

жандарму! Орлов ще за два тижні до написання Варварою Миколаївною свого листа до його питав

30 січня р. 1848 Обручова: «В якому полку перебував «рядовой»Шевченко, чи щирий він до служби,
як поводиться, яких він думок і чи заробив він на те, щоб клопотатись у царя про дозвіл йому

малювати?» З Оренбурга генерал Толмачов (Обручова на той час не було в Оренбурзі) одіслав
Орлову 30 березіля відповідь вельми добру задля Шевченка 651. Можна гадати, що лист Рєпніної
з Яготина ішов до Орлова не більш двох тижнів. Таким чином, майже одночасно в руках Орлова
була можливість вволити благання княжни Рєпніної, сього вимагала найпростіша справедливість.
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Одначе Орлов замовк і лишень 12 грудня 1849 вже на запитання Обручова відповів, що цар

не призволив на дозвіл Шевченкові малювати. Коли ж Орлов довідався про колотнечу, скоєну
Обручовим по доносу Ісаєва, та про ревізію і арештШевченка і помітив, що з останнім листовалася

княжна Рєпніна, він написав до неї сувору, жорстку і доволі нерозумну догану, написав їй тоном,
невідповідним відносинам державного сановника до женщини з високою освітою і цивілізацією.
«Листовання ваше з Шевченком, — писав граф Орлов до княжни Рєпніної, - як і те, що ви ще й

перше вдавалися до мене з благанням пільги отому «рядовому», доводить, що ви, «принимали
в нем (себто в Шевченку) участив, неприличное по его порочным і развратным свойствам» 652.
Годі говорити, яку ціну має остаяня фраза! Вона занадто характеризує нам не тільки самого

Орлова, але й звичаї «III отделения» і показує межі примітивної ввічливості. Насамкінець граф
Орлов притьмом вимагав, щоб княжна Рєпніна не втручалася «в дела Малороссии»,бо інакше,
похвалявся. Орлов, вона сама собі придбає прикрі добутки. Що було діяти княжні? Вже ж пак

нічого більш, як не покоритись волі Орлова, бо раз, коли б вона не послухалася і стала таки

листоватися з Шевченком, так можна було сподіватися, що Орлов помститься за те дуже, і

помститься, ще більш скрутивши Шевченка; а вдруге, вона тямила повне безправ’я російських

підданих перед волею шефа жандарів: безправ’я те вона бачила над своїм батьком, і не можна
було їй не бути певною, що ні Орлов, ні цар Микола не спиняться перед думкою закинути й її,
коли не на киргизькі степи, так до якого-небудь панянського монастиря на півночі. Стиснувши
серце, мусила вона не листоватися більше з Шевченком. Що до Андрія Лизогуба, так от що чув

я з уст людей певних (на жаль, вони заборонили мені називати їх!). Літуючи р. 1850 в Чернігові у
своїх свояків Занькевичів, Орлов через чернігівського губернатора Павла Гессе покликав до себе

Лизогуба. Віч-на-віч він ганьбив його за приятелювання і’ листовання з Шевченком і царським

іменем заборонив йому листоватися з ним, похваляючись, що інакше — «і про його — Лизогуба

— знайдеться місце там, де перебуває Шевченко». За Лизогубом з того часу був потайний догляд

поліції 653. Нічого оцього бідолашний Тарас не знав, не відав, і, не маючи ні від Лизогуба, ні від
Рєпніної відповіді на .свої листи до них, зневолений мученик перейнявся думкою, що «ближнії мої
отдалече мене сташа». Така думка, певна річ, огнем пекла наболіле серце поета. А до того і

читати нічого було. Які були у його книжки в Оренбурзі, їх одібрали при ревізії і не вернули йому.
649 Чалий, с. 69. 650 Киев[ская] стар[ина]. — 1889. — Кн. 1I. — С. 467. 651 Ibidem . — 1896. —
Кн. II. — С 133. 652 Киев[ская] ст[арина]. — 1888. — Кн. V. — С. 19. 653 З приватн[ого] листа
Л. М. Ж[емчужникова]. Коментар З того часу аж до 1 липня р. 1852 не маємо жодного листа

Шевченкового. — Й у цьому випадку сучасне шевченкознавство може пред’явити ще лише два

листи — приписку Шевченка на листі Бр. Залеського до А. Венгжиновського від 8 червня 1851 р.
з Каратауської експедиції, про яку біографи тривалий час нічого не знали, та лист до В. Рєпніної,
написаний між 10 та 20 вересня 1851 р. з Новопетровського укріплення. Орлов ... питав 30 січня р.
1848 Обручова... — Тарас Шевченко: Документи... — С. 161 — 162. ...Орлов... лишень 12 грудня
1849 ... відповів... — Там же. — С. 175. ...він (Орлов. — Ред.) написав до неї (Рєпніної. — Ред.)
сувору, жорстку і доволі нерозумну догану... — Там же. — С. 203. [2]Попередня [3]Наступна

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/4899.html

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/388687.html

3. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/405273.html

3.1.51 Спогад Броніслава Залєського (2009-01-17 06:00)

* *

Після назначення Перовського генерал-губернатором і комендантом корпуса всі заслані мали

надію на полекшу своєї долі — мав її також і Ш[евченко]. Отже попрошено для нього о дозвіл

намалювати образ для церкви в Новопетровськім. Просьба з найліпшими свідоцтвами властей

місцевих пішла до Петербурга до царя Миколи, той однак відказав. Се глибоко діткнуло бідного
поета, віднімаючи йому на разі всяку надію.

Спогади Бр Залєського. Іван Франка, Листи Шевченка до Бр. Залєського, зб. «Листочки до

1972
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вінка на могилу Шевченка в XXIX роковини його смерті», стор. 34 — 35.

3.1.52 Біля Новопетровського укріплення (2009-01-17 12:00)

[1] [2] [3]

Затока біля Новопетровського укріплення. Тонований папір, олівець (16,5 × 29,4).
[Новопетровське укріплення]. [1851 — VII 1853].

[4]

В околицях Новопетровського укріплення. Тонований папір, олівець (12,5 × 28,6).
[Новопетровське укріплення]. [1851 — VII 1857].

1973



[5]

В околицях Новопетровського укріплення. Начерк. Тонований папір, олівець (11,9 × 28,6).
[Новопетровське укріплення]. [1851 — VII 1857].

[6]

Оселя в околицях Новопетровського укріплення. Тонований папір, олівець (14,2 × 19,3).
[Новопетровське укріплення]. [1851 — VII 1857].

[7]

1974



Новопетровське укріплення. Батарея № 2. Папір, олівець (13,2 × 24). [Новопетровське
укріплення]. [1851 — VII 1857].

[8]

http://litopys.org.ua/shevchenko/shev9138.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev9138.htm
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3.1.53 Новопетровське укріплення з боку гавані (2009-01-17 18:00)

[1] [2] [3]

Новопетровське укріплення з боку гавані. Папір, олівець (16 × 29,4). [Новопетровське укріплення].
[1851 — VII 1857].

[4]

1976



Шхуни в гавані Новопетровського укріплення. Тонований папір, олівець (13 × 7,2).
[Новопетровське укріплення]. [1851 — VII 1857].

[5]

Воскресіння. Ескіз. Папір, сепія, олівець, туш (18,6 × 10,8). [Новопетровське укріплення]. [1853?].

[6]
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3. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/qAYG9OapAuwJSNZvJC6wbw?feat=embedwebsite
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3.1.54 Спогад поручика Фролова (2009-01-18 06:00)

* *

Шевченко служил солдатом в Уральском линейном батальоне, стоявшем в Новопетровском

укреплении для защиты наших границ от нападений диких киргизов, под начальством коменданта,
подполковника Антония Петровича Маевского 1, который очень любил его и принимал у себя в

доме, когда бывал один, а это бывало очень часто, так как Маевский был старый холостяк и вел

жизнь, что называется, отца-командира, вполне холостую. Раз нужно было нарисовать иконостас
для дивизионной церкви во имя Александра Невского, и нужен был живописец; подполковник
Маевский рекомендовал для этого дела командовавшему дивизиею генерал-майору [Толмачеву]
2 Т. Шевченко... Из Астрахани привезли какого-то маляра, который нарисовал иконостас

весьма дурно и притом за дорогую цену; отказ Толмачева сильно раздражил Шевченко [...]
Вставши рано утром, он обыкновенно уходил в степь за бастионы укрепления и, севши там

где-нибудь на камне, просиживал по нескольку часов, изредка напевая что-либо про себя; на
вопросы проходивших мимо его солдат, что он тут делает один, он обыкновенно отвечал:
«думку думаю». Во время пребывания Шевченко в Новопетровском укреплении он, несмотря
на запрещение, иногда все-таки рисовал, и между прочим нарисовал портреты с Фролова и

подпоручика Воронцова, которого он очень любил. Жил Шевченко в казармах, как и все

рядовые, но имел по старанию крепостного доктора Никольского 3, который высоко ценил

его талант, особую койку и на горные работы не посылался; во фронте он всегда стоял в

задних рядах первым с левого фланга. Никольский учился у Шевченко читать по-украински, и
у него же находились деньги Шевченко, которые присылались ему через руки коменданта от

разных лиц из России и которые комендант вручал обыкновенно доктору Никольскому, который
и выдавал их по мере надобности поэту. Солдаты вообще любили поэта; но унтер-офицеры
недолюбливали привилегированного солдата, считая его дурным рядовым и не ценя, конечно,
по незнанию, его как поэта и художника. Ф. Пискунов, Воспоминания поручика Фролова о

солдатской службе Шевченко в Новопетровском укреплении, газ. «Киевский телеграф», 1876,
№ 53. 1 Маєвський Антон Петрович (помер у 1852 р.) — перший комендант Новопетровського

укріплення. З небагатьох матеріалів, що є в нашому розпорядженні, важко визначити, які були
стосунки між Шевченком і комендантом. Проте можна вважати, що Маєвський співчутливо

ставився до поета. 2 Толмачов Опанас Омелянович— генерал-лейтенант, начальник 23-ї піхотної
дивізії, до складу якої входили оренбурзькі лінійні батальйони. 3 Нікольський — гарнізонний лікар

Новопетровського укріплення. Шевченко користувався його бібліотекою. Портрет Воронцова [1]
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Портрет поручика В. Воронцова. Сепія. [Новопетровське

укріплення]. [1852]. [2] Нині зберігається в

ДМШ.
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2. http://picasaweb.google.com/lh/photo/Fe3uw1e062WdecbFgLl7Ow?feat=embedwebsite

1979

http://picasaweb.google.com/lh/photo/Fe3uw1e062WdecbFgLl7Ow?feat=embedwebsite
http://picasaweb.google.com/lh/photo/Fe3uw1e062WdecbFgLl7Ow?feat=embedwebsite


3.1.55 Начерки Новопетровського укріплення (2009-01-18 12:00)

[1] <[2] [3]

Службова споруда поблизу батареї № 2. Тонований папір, олівець (12 × 14,3). [Новопетровське
укріплення]. [1851 — VII 1857].

[4]

1980



Верблюд. Голова верблюда. Начерки. Папір, олівець (12 × 14,3). [Новопетровське укріплення].
[1851 — VII 1857].

[5]

Новопетровське укріплення та вид на станицю Ніколаєвську. Тонований папір, олівець (12,5 ×
31,4). [Новопетровське укріплення]. [1851 — VII 1857].

[6]

Флагшток Новопетровського укріплення та вид на станицю Ніколаєвську. Тонований папір,
олівець (12,6 × 28,5). [Новопетровське укріплення]. [1851 — VII 1857].

1981



[7]

Флагшток Новопетровського укріплення. Тонований папір, олівець (16 × 29,3). [Новопетровське
укріплення]. [1851 — VII 1857].

[8]

Флагшток Новопетровського укріплення. Тонований папір, олівець (15,4 × 31,8). [Новопетровське
укріплення]. [1851 — VII 1857].

[9]

1982
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3.1.56 Біля Новопетровського укріплення (2009-01-18 18:00)

[1] [2] [3]

Станиця Ніколаєвська. Тонований папір, олівець (16,1 × 29,4). [Новопетровське укріплення].
[1851 — VII 1857].

[4]
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Воєнний пост біля Новопетровського укріплення. Папір, олівець (12,2 × 30,6). [Новопетровське
укріплення]. [1851 — VII 1857].

[5]

Біля Новопетровського укріплення. Тонований папір, олівець (12,6 × 31,6). [Новопетровське
укріплення]. [1851 — VII 1857].

[6]

Скеля біля Новопетровського

укріплення. Тонований папір, олівець (13,9 × 34,3). [Новопетровське укріплення]. [1851 — VII
1857].

[7]

Скелястий берег біля Новопетровського укріплення. Папір, олівець (14,5 × 32,4). [Новопетровське
укріплення]. [1851 — VII 1857].

1984



[8]
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3.1.57 Наймичка (2009-01-19 00:00)

1852 — 1853 рр., Новопетровське укріплення.

{ [1]Наймичка }

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev304.htm

3.1.58 56. ЛИСТ ДО А. О. КОЗАЧКОВСЬКОГО. 16 липня 1852. Новопетровське
укріплення (2009-01-19 06:00)

Новопетровское укрепление. 1852.
Июля 16.

Поддерживает ли дружбу или, по крайней мере, приязнь постоянная переписка? Вопрос

прехитрый, на который я отвечаю вследствие многолетней опытности так: был у меня во время
оно великий приятель (может быть, он здравствует и поныне?), так тот-то великий приятель,
бывало, каждую почту дарил меня посланием, по крайней мере, на двух листах. И я, о грустное

воспоминанье! должен был отвечать ему, потому что он был хороший приятель, и если б не

эти убийственные послания, может быть, и до сих пор остался хорошим приятелем. А то увы!
терпение лопнуло и дружба врозь. Мне кажется, что от подобной переписки не только дружба, но
и самая нежная любовь не уцелеет. Но нам с вами нечего опасаться за нашу дружбу вследствие

частой переписки. Мне кажется, если не ошибаюсь, что со времени нашего знакомства это будет
первое письмо. А знакомы мы с вами ровно 10 лет. Да и это письмо, если правду сказать,
порождение крайней необходимости. Чистосердечию моему простите великодушно.
Вот какого роду необходимость заставила меня начертать послание сие нехитрое: в настоящем
в 1852 году я чувствую приближение той самой болезни, от которой вы спасли меня в 1844

1985
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году. Если припомните тот целительный бальзам, которым вы меня тогда врачевали, то, ради
самого Эскулапа, пришлите рецепт оного (сальсапарели можно достать и здесь). Фишер тогда в
Яготине пояснил мне причину моей болезни тем, что будто бы я торопился жить. Чем же теперь

истолковать ее? Разве только тем, что я теперь слишком медленно и однообразно живу. Правда,
я и теперь не могу похвалиться очень девственною жизнию; но в отношении пани Киприды, право,
не грешен. Думаю, что это дело золотухи. Впрочем, я для вас субъект исследованный.
По прибытии моем в здешний край я два года сряду страдал скорбутом и головною болью.
Дальний поход (от Орской крепости до Аральского моря) и продолжительное купанье в море

были причиною того, что показались у меня на всем теле, особенно на ногах, золотушные нарывы,
после чего я вскоре почувствовал облегчение в голове, а теперь повторяется та же боль и прыщи
на голове точно такие, как были и в 1844 году. Я здесь советовался с врачем. Он уверяет меня,
что это следствие частых жертвоприношений пафосской богине. А я, благодаря тую же богиню,
никогда от нее не страдал, кроме какого-нибудь трипера.
Теперь нужно бы вам написать о нравственном моем житьи-бытьи. Но оно так скверно, что и

писать не хочется, а коли говорить хорошего нечего, то лучше молчать. Живу я, можно сказать,
жизнью публичною, сиречь в казармах, муштруюсь ежедневно, хожу в караул и т. д., одно слово,
солдат, да еще солдат какой! Просто пугало воронье. Усища огромные. Лысина, что твой арбуз.
Точь-в-точь солдацкий портрет, что изобразил Кузьма Трохимович (у Основ’яненка). Шутки в

сторону, а написать о себе не могу ничего хорошего, в противном случае это была б ложь. Живу,
можно сказать, одним воспоминанием, да и кто им не живет! Помните ли нашу с вами прогулку в
Андруши и за Днепр в Монастырище на гору? Вспомните тот чудный вечер, ту широкую панораму

и посередине ее длинную, широкую фиолетовую ленту, а за лентой фиолетовой блестит, как из

золота кованный, Переяславский собор. Какая-то чудная, торжественная тишина. Помните, мы
долго не могли промолвить слова. Пока, наконец, белое, едва заметное пятнышко не запело:

Та яром, яром за товаром...

Чудный вечер! Чудный край. И песни дивные! Много добрых воспоминаний сохранил я о старом

Переяславе и о тебе, мой искренний друже!
Кланяюсь всем добрым моим знакомым и особенно доброму гостеприимному Степану

Никифоровичу Самойлову. Ежели пишешь когда О.М. Бодянскому, то кланяйся за мене. Аминь.
— Искренний твой Т. Шевченко.

На звороті:
Адресуй так:
Его высокоблагородию

Антону Петровичу

Маевскому,
г. коменданту Новопетровского укрепления
в город Астрахань.
А зимою в город Гурьев.

Примітки

Подається за першодруком у журналі «Основа» (1862. — № 4. — С. 18 — 20), де надруковано за
автографом, що нині дуже пошкоджений (ІЛ, ф. 1, № 140).
Вперше введено до збірника творів у виданні: Шевченко Т. Твори: В 2 т. — СПб., 1911. — Т. 2.
— С. 367 — 368.
Відповідь А. О. Козачковського, одержана 1 жовтня 1852 р., не відома (див. лист до О. М.
Бодянського від 15 листопада 1852 р.).
Козачковський Андрій Осипович (1812 — 1889) — лікар. Закінчив Петербурзьку Медико-хірургічну
академію. З Шевченком познайомився в Петербурзі восени 1841 р. З січня 1844 р. працював

міським лікарем у Переяславі, де Шевченко бував у серпні та з жовтня 1845 р. до початку січня

1846 р., лікував його. У Переяславі Шевченко написав поеми «Наймичка», [1]«Кавказ», посвяту
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П.-Й. Шафарикові до поеми «Єретик» та вірш «Як умру, то поховайте...» («Заповіт»).
А. О. Козачковський залишив приязні спогади про поета, опубліковані в газеті «Киевский
телеграф» (1875. — 26 лютого). У 1847 р. в Орській фортеці написаний вірш-послання «А.
О. Козачковському».
Сальсапарель (сарсапариль) — американська рослина, котру застосовують як потогінний та

кровоочисний засіб.
Пани Киприда — Венера.
... был у меня во время оно великий приятель... — Особа не відома.
Эскулап — у римській міфології бог-цілитель (у грецькій — Асклепій).
Фішер Фердінанд Федорович (1784 — 1859) — доктор медицини, домашній лікар Рєпніних в

Яготині. У 1843 р. лікував Шевченка.
Скорбут — цинга; перебуваючи в Аральській експедиції, учасники якої подовгу харчувалися

солониною й сухарями, Шевченко хворів цингою. [Див. [2]лист до Лазаревського від 20 грудня

1847 р. та [3]лист до Рєпніної 25-29 лютого 1848 ]
Точь-в-точь солдацкий портрет, что изобразил Кузьма Трохимович (у Основ’яненка). — Йдеться

про повість Г. Ф. Квітки-Основ’яненка «Салдацький патрет».
Помните ли нашу с вами прогулку в Андруши и за Днепр в Монастырище на гору? — Андруші —
село Переяславського повіту Полтавської губернії, в якому Шевченко бував у серпні— жовтні 1845
р., гостюючи в А. О. Козачковського в Переяславі; тут він виконав два малюнки. Монастирище,
Монастирок — село Канівського повіту Київської губернії; Шевченко згадує його в поемі «Сон»
(«Гори мої високії»).
Та яром, яром за товаром... — Слова з народної пісні «Та немає гірш нікому, як бурлаці

молодому».
Кланяюсь... особенно доброму гостеприимному Степану Никифоровичу Самойлову. — С. Н.
Самойлов (? — 50-ті роки XIX ст.) — поміщик, власник с. В’юнище Переяславського повіту

Полтавської губернії. Шевченко познайомився з ним у серпні 1845 р., у грудні жив у Самойлова;
захворівши, переїхав до А. О. Козачковського до Переяслава. У В’юнищі написані поетичні твори
«І мертвим, і живим...», «Холодний Яр», «Давидові псалми», «Маленькій Мар’яні», «Минають

дні, минають ночі...», «Три літа», а також створено малюнок «У В’юнищі».
Ежели пишешь когда О. М. Бодянскому, то кланяйся за меня. —Шевченко писав О. Бодянському
3 січня 1850 р. з Оренбурга, повідомляючи про своє заслання й прохаючи надіслати йому «Историю
русов». Відповіді, очевидно, не було; 15 листопада 1852 р. Шевченко знову звернеться до нього з

цим же проханням.

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev139.htm

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/312366.html

3. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/318639.html

3.1.59 Із спогадів Козачковського (2009-01-19 12:00)

* *

[...] В 1852 году неожиданно получил от него [1]письмо из Новопетровского укрепления. Поводом
к этому посланию была болезнь, по мнению его, сходная с тою, которая была у него в 45
году, и просьба врачебного совета; таким образом завязалась у нас переписка, ограничивавшаяся,
впрочем, только 4-мя письмами; первые три письма напечатаны были в «Основе», последнее
затеряно было одним моим знакомым, к большому моему сожалению. В письме этом подробно

был описан поход его к Аралу в экспедиции, начальством которой он принят был с гуманным

и радушным сочувствием. Это же письмо могло служить комментарием к посвященному мне

поэтом посланию, в котором неизвестный автор статьи, помещенной, не помню, в котором

журнале, находит гораздо более горячего чувства, чем в прочих посвященных его друзьям

посланиях.
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А. Козачковский, Из воспоминаний о Т. Г. Шевченке, газ. «Киевский телеграф», 1875, № 25.

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/401835.html

3.1.60 Спогад Савичева про обставини життя Шевченка (2009-01-19 18:00)

* *

В 1851 году полк наш возвратился на родину. В Уральске я встретился с людьми, лично знавшими
Шевченко. Это были офицеры, служившие на Сыр-Дарье. Тогда же я узнал, что Шевченко

переведен в Новопетровское укрепление (теперь Петро-Александровск), в состав тамошнего

гарнизона.
Весной 1852 г. командир батальона№ 1, расположенного в Уральске, майор М[ихайлов] пригласил
меня разделить с ним путешествие в Новопетровск — «для компании». Он ездил туда каждую

весну ревизовать роту своего батальона. Я не полагал, чтобы мы в путешествии могли составить

один для другого приятную компанию, но вспомнил, что там находится Шевченко, и мысль

увидеть его, познакомиться с ним заставила меня принять приглашение майора М.
Знакомцы Шевченко, узнав, что я еду с М. в Новопетровск, надавали мне писем и разных

словесных поручений к Т. Г. Это были трое молодых поляков, из конфирмованных, по

их выражению, и четвертый А. В. Ханыков 1, облеченный в «сермяжную броню» по делу

Петрашевского 2. Ханыков незадолго перед тем был прислан в Уральск из Оренбурга на

смену А. Н. Плещеева 3, вызванного в Оренбург. В Гурьев мы приехали с майором М.
1 мая и прождали три дня из Астрахани парохода, делавшего в каждый летний месяц по

одному рейсу в Новопетровск мимо Гурьева, откуда он принимал почту. Наконец мы плыли

на пароходе «Астрабад» по едва заметным волнам мутнозеленого Каспия. Был великолепный

ясный вечер. На другие сутки, в полночь, пароход бросил якорь в Новопетровской бухте.
Громкий продолжительный свисток поднял нас от утреннего сна. Мы с палубы увидели

Новопетровск, освещенный первыми лучами солнца. Крепость от берега моря далеко на высокой
горе, отделенной от моря песчаной отлогостью. Часов в 8 утра за нами приехали две тройки,
запряженные в длинные и широкие тарантасы. Капитан-лейтенант Дубинский (служивший некогда
на знаменито погибшем у берегов Норвегии корабле «Ингермаклабед»), мичман, майор и я

отправились в крепость. М. была заранее приготовлена квартира, которая была и моею. Мы

в 11 ч. пошли представиться коменданту. Это был добрый и умный подполковник Маевский.
У коменданта были наши моряки и несколько местных офицеров. Подали обильный завтрак.
«Зовите Шевченко», — сказал комендант. Денщик ответил, что он ушел домой. Я узнал,
что Т. Г. в это время занимался на другой половине дома уроками с детьми Маевского и,
кончив занятия, ушел. После завтрака, переодевшись на квартире и взяв письма к Шевченко,
я пошел к нему в сопровождении прапорщика Михайлова, вызвавшегося указать мне жилище

Т. Г., и мы пришли в казарму. Казарма как казарма, — длинное здание с низкими нарами

по обеим сторонам, с маленькими, но частыми окнами почти под самым потолком; пол был

земляной, слегка смоченный для прохлады, которая еще навевалась сквозь отворенные окна.
Солдат немного было в казарме: кто был на работе, кто в командировке по службе. Мы прошли

до конца здания и увидели в углу лежащего на нарах человека, углубившегося в книгу. Это и

был Шевченко. Когда уже мы подошли слишком близко, он встал, взглянул на меня, потом
вопросительно на Михайлова. Последний отрекомендовал меня, сказав: «Вот человек, желающий
видеть тебя». Шевченко встал и попросил нас сесть около себя. Я сказал ему поклоны от уральских

его знакомых и передал письма, которые Т. Г. положил в карман своих широких панталон.
Шевченко был, по летнему положению, в рубахе не из тонкого полотна, а из казенного. Он

показался мне не выше среднего роста; он был плотно сложен, круглолиц, румян, с рябоватым
лицом, серыми глазами, тогда довольно открытыми и ясными, на голове имел лысину. На постели
его был нетолстый тюфяк, покрытый рядном, подушка с не совсем чистой наволочкой, — вообще
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не виделось ни малейшего комфорта в его казарменном обиходе; не было у него ни стола, ни
стула. Но этой мебели и не было нужно ему, по особому обстоятельству: ему, как слышно, да
и сам он сказывал, не велено было давать в руки ни пера, ни карандаша, ни бумаги. Я сказал

Шевченко, что мне нужно передать ему кое-что от знакомых и просил его придти ко мне когда

угодно; но он предложил мне зайти к нему часов в 5 после обеда, когда спадет полдневный жар,
чтобы прогуляться в поле, вне крепости. Когда я пришел к нему в назначенное время, то нашел
его опять в лежачем положении и с книгой. Он встал, положил книгу на полку над головами,
где лежали еще книги, и стал одеваться. Пока он брал кисет, табак, застегивал на три наличные

пуговицы коротенькое парусинное пальтецо, я взял на полке одну из книг. Это были исторические
драмы Шекспира в переводе Кетчера 4. Мы вышли за крепостные ворота, спустились в ложбину
и подошли к одной обрывистой круче, покрытой огромными обломками ракушечьего камня,
и, взгромоздясь на высоту, сели между этими обломками на мшистой наносной земле. Перед

нами расстилался синий Каспий. Здесь я передал Т. Г. все, что мне было поручено. Это были

вести о житье-бытье его знакомых, довольно однообразном и почти безсодержательном. Как-то
в разговоре я случайно сказал, что был в Малороссии. Он спросил, где именно я был, и узнав, что
в Звенигородке, тотчас спросил, не был ли я в с. Кирилловке. Я отвечал, что был. — А видел ты

там попа, отца Кириллу? — спросил он, глядя на меня во все глаза. Я отвечал утвердительно.
— А брата моего Микиту видел? — Нет, — говорю, — не знавал. — Да сколько времени ты

там пробыл? — Трое суток, — говорю. — Еще кого знавал там? — Был у дьякона в гостях...
— Ну вот, тут живет и брат Микита. — Может быть, — говорю, — нас тут много было гостей,
— почему бы я узнал, что в числе их был и брат ваш Никита. — Э, брось, пожалуйста, это вы...
А ще казак... Да ведь Кирилловка моя родина!.. Ну, говори, как ты там жил и что делал? Я

стал рассказывать, как у отца Кириллы, почтенного старца, мы были на именинах и служили ему

импровизированным наскоро оркестром из трех казаков; как этот оркестр отличался, а панычи и
панночки поповны танцевали до упада под отчаянную музыку — из скрипки, бандуры и бубна, и о
проч. Шевченко слушал с таким напряженным вниманием и радостным любопытством, что надо
это видеть, а не слышать из рассказа. Наконец он хохотал до слез над моим повествованием.
Впрочем, если принять в соображение всю простоту, свободу, беззаветность пирушки, о которой
я рассказывал до мельчайших подробностей, и то, как все это было близко и сердцу опального

Шевченко, то неудивительно, что он был в восторге от рассказа, напомнившего ему о любимой и
далекой родине. В конце рассказа он вздохнул и сказал: «А все неладно, что ты не знавал моего

брата Микиту». Потом заставил меня рассказать то же и прерывал меня разными вопросами,
даже спросил, у кого мы с товарищем квартировали. Но так как я забыл фамилию хозяина,
то он просил припомнить, нет ли чего особенного в этом доме. Я вспомнил, что в огородике

было единственное и огромное грушевое дерево, с вершины которого мы сбивали оставшиеся

груши, бросая в них палками. — Знаю, знаю, — вскричал Шевченко, назвал хозяина, прибавив,
что и сам охотился за грушами, взлезая на это дерево, что больше и старее этого дерева нет в

Кирилловке и что оно было таким в дни его отрочества (в 1852 г. Шевченко считал себе 42-й год).
Кончилось тем, что случайностью моего пребывания в Малороссии я зарекомендовал себя Т. Г.
самым лучшим образом и стал для него интересным человеком только уже потому, что был в его
родной Кирилловке. Так просидели мы до сумерок и пошли в крепость. Наш путь лежал мимо

квартиры ротного командира, где светился уже яркий огонек и шумно разговаривали несколько

офицеров; окна были открыты. Хозяин дома увидел нас и зазвал к себе попробовать «чихирь»,
только что привезенный из Астрахани. Здесь я увидел, как все обходились с Т. Г. любезно. Он
же был не особенно говорлив, но взглядывал человеком не лишним, и его присутствие между

офицерами было заметно. Несмотря на то, что он был как-то сосредоточенным в себе, как-
будто необщительным, но при всем том был симпатичен, и все его любили; но более любили

его солдаты. Шевченко не отделял себя от среды солдатской и жил с солдатами по-братски,
просто. Солдатам это было любо тем более, что они сознавали в нем культурного человека,
сочувствовали его неуместному положению и за его человеческое с ними обращение платили

ему тем, что в присутствии его не проявляли ни солдатского цинизма, ни вообще казарменных

выходок, усугубленных особенно отрезанною от мира жизнью в степных укреплениях. Перед
Шевченко солдатик являлся непосредственным, чистым и искренним человеком — по любви
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и уважению к Шевченко, которые он также просто и безыскусственно приобрел. Я был уверен,
что он имел и более обширное влияние на солдат и мог бы воспользоваться им для большого

очеловечения их из интереса, свойственного разумному и благородному человеку; но понимал,
что его доброе, бескорыстное дело было бы истолковано совсем в противоположную сторону,
сочтено за вредную пропаганду. Однако иного солдатика, желавшего выучиться грамоте, он,
и то тайком, учил азбуке — и не более. Мы уговорились с Шевченко видеться после обеда,
так как у него утром были уроки детям коменданта. В следующий день мы пошли гулять и

конечно за крепость. Т. Г. в этот раз завернул в армянские лавки, где между прочими товарами

продавались вина и водка; последней он взял бутылку и сказал: «Пойдем теперь на одно мое

любимое место», — и мы пошли вниз, к подножию той высоты, на которой стоит крепость, в
сторону к морю. Мы шли вдоль отвесной стены, вышиной сажень в 30; вся эта громада состоит
сплошь из ракушечьего камня. Шевченко обратил мое внимание на параллельные полосы, идущие
вдоль стены, на высоте сажень 15 над поверхностью моря. Линии эти строго горизонтальны, в
виде ленты, сажени в три шириной; полоски расположены не в равной ширине одна от другой,
некоторые из них обозначаются углублением, как вырезанные, другие рельефно выходят наружу
и состоят из осадка. Лента разнообразится темными пятнышками, расположенными не совсем

горизонтально. Это углубления, дыры — словом норы, какие раки строят в ярах. Не остается

сомнения, что на этой высоте когда-то был уровень моря. Черты, образовавшиеся в стене,
показывают постепенное понижение морских вод. Невольно мы задались вопросом: когда

тут было море и куда оно девалось? Шевченко высказал несколько геогностических замечаний

(забытых мною), которыми наделила его ученая комиссия, приезжавшая для исследования на

полуостров Мангишлак и в которой он состоял членом в качестве рисовальщика, но секретно.
Мы вошли в расщелину ракушечьей стены и уселись между обломками камней. Шевченко опять

заставил меня рассказывать о жизни в Малороссии, до мельчайших подробностей, и слушал в

этот раз задумчиво. Наконец рассказ мой истощился, я замолчал, молчал и Шевченко. В это

время веял легкий западный ветерок и приятные звуки от прибоя волн на отлогий песчаный

берег доносились к нам издалека; двурогий месяц скромно светил с синего неба; были сумерки

прекрасного майского вечера, под влиянием которого мы могли только молчать. Шевченко,
после долгого безмолвия, продекламировал, как бы про себя, стихотворение на малороссийском
языке, вероятно своего произведения. Содержания теперь не упомню, но поминалось море, «хвилі
і хмари». Уже в полночь мы воротились в крепость. Когда мы приближались к открытым

крепостным воротам, часовой издалека окликнул нас, крикнув: «Кто идет!?» Шевченко, против
моего ожидания, громко же ответил: «Чёрт!» Часовой узнал голос Т. Г. и приятно ухмыльнулся.
Эта шутка показалась мне исключением из того общего склада, в котором обыкновенно держался

Шевченко. Но думал и то, что он хотел сказать часовому нечто приятно-забористое в его духе, и
солдат откликнулся ухмыленьем. Однажды мы пошли на «огород». Вблизи крепости есть долина
с благоприятной наносной почвой — единственный оазис около крепости. Комендант Маевский

засеял на нем разные овощи и вокруг рассадил дерева — ветлу и топольник, вывезенные из

Астрахани. Деревца были тогда еще молодыми и жидкими; но здесь по праздникам бывали

гулянья крепостной аристократии. По пути к огороду мы зашли в армянские лавки и запаслись

дарами Вакха. В огороде мы поместились в легкой беседке, куда явился огородный сторож отдать

свое почтение и предложить услуги Тарасу Григорьевичу Шевченко. Шевченко попросил его

принести редиски, так как только и было созрелого в огороде. Старик принес отборных редисок

и, со всей любезностью подавая их, примолвил: «Это только для вас, Т. Г., а то в жисть не дал бы
никому». Шевченко дал ему стаканчик водки, покалякал с ним немного и тихо кивнул головой;
сторож удалился с миром. Тут я увидел еще человеческий экземпляр, искренно привязанный к

Шевченко. От вопросов о прошлой жизни Шевченко бесцеремонно отмалчивался, как-будто не

слыхал вопроса. Но в огороде подробно рассказывал о своей жизни художника в Петербурге.
К сожалению, я многое перезабыл, помню только вообще, что это было «перебивание с хлеба

на квас». Но бывали и у нас праздники, говорил Шевченко, когда мне или Ваське Штернбергу

(которого иногда называли и Васенькой) удавалось написать портрет с какого-нибудь купца или
чиновника. Тогда мы вознаграждали себя «за все голодные дни». С Штернбергом у Шевченко

была самая тесная дружба; говоря о нем, он часто прибавлял: «душа человек». Шевченко

1990



обрадовался как приятной нечаянности, когда я сказал ему, что видел Штернберга в Уральске

летом 1839 года. — А, это он имел счастье составлять альбом для императрицы Александры

Федоровны 5, — заметил Шевченко, — и путешествовал по России, — Мы вспомянули о том,
как Штернберг отправился с В. А. Перовским в Хивинский поход 6, не выдержал суровости

зимы, захворал, был отправлен назад в Оренбург и вскоре в Италии покончил свое существование.
Шевченко много говорил хорошего о К.П. Брюллове, как о художнике и человеке. Но я не помню,
был ли Т. Г. учеником Брюллова или другого какого профессора, не знаю и теперь, а справки под
рукой нет. И оба мы не знали, что в то же самое время Брюллов, оставив о. Мадеру, медленно
умирал в окрестностях Рима. Шевченко, узнав, что я порисовываю, рекомендовал мне съездить в
Разумановский сад, верстах в 7-ми от крепости, но сам почему-то отказался ехать туда. Я поехал.
Вместо сада я увидел нечто поражающее своею дикостью и оригинальностью. Громадные обрывки
скал, поверженных одна на другую, спускаются в живописном беспорядке с 50-саженной высоты

к плоскому прибрежью моря, которое беспредельной плоскостью уходит в даль. Это водороина,
образовавшаяся в течение веков от стока снеговой воды с Мангишлакского плато. Обвалы камней,
глубокие рытвины, обросшие кустарником, интересны именно своею хаотичностью; а красивая

градация тонов различных наслоений скал интересна для живописца и для геогноста. На одной

из маленьких площадок, натурально огороженной с трех сторон каменною оградой, стояли три

большие дикорастущие тутовые дерева; несколько грядок с цветами, молодой виноградник на

тычинках, мостик через трещину, несколько скамеек, — вот весь сад Разуманова, прозванный
по фамилии одного богатого купца, открывшего и облюбовавшего эту местность. В довершение

всего мангишлакского пейзажа внизу виднеется скала, похожая на монаха в рясе и клобуке, почему
и прозвана «монахом». Я сделал несколько абрисов из этой местности и представил их на

просмотр Шевченко. Он заметил мне, что я увлекаюсь деталями и упускаю из вида ансамбль.
Это замечание послужило мне добрым уроком. Шевченко обещал на следующий день показать

мне свою работу. Я с нетерпением ждал этого часа. Наконец мы в огороде; с нами продукт

армянской лавки, редиска и под мышкой у Т. Г. портфель, который он не торопился открывать, но
когда открыл — я впился глазами в первый рисунок 7. Он представлял внутренность киргизской
кибитки. Внизу свода кибитки вделано русское окно, пропускающее солнечный луч, отраженный
микроскопическими пылинками. Понятно, что окно было в натуре приспособлением для того,
чтоб рисующему давалось выгодное освещение сверху. Под окном, за столиком, сидитг осененный
полутонами, как аксесуар, сам Шевченко, с рейсфедером в руке (а не с кистью) и пристально

устремленным взглядом на «натуру». Натура эта стояла на средине кибитки, — мужчина

полуобнаженный, в кожаных киргизских шароварах, спиной к зрителю. Художнику, вспомнившему
в степи про академические занятия, понадобился торс... Уж и устроил же он этот торс! Рисунок
сделан сепией, на цветной бумаге, а блики пройдены китайскими белилами... Анатомия, рельеф
— прелесть! Этот рисунок получил бы в Академии высший балл, а знаток-любитель дал бы за него

щедрые деньги. Натурщиком служил поручик Турно, член мангишлакской ученой экспедиции.
Другой рисунок тоже был сделан сепией: к стоящей на углу улицы живописной малороссийской

хате-шинку двое солдат привели двух арестантов, скованных железами по одиночке и вместе

один с другим. Один из солдат вошел в корчму, а другой, опершись на руку о верхний косяк

наружной двери, стоял спиной к зрителю, в ожидании чарки водки от товарища. Он покосился

на отдыхавших у стены арестантов. Это были — один великорусс, другой цыган. На улице,
в глубине дальнего плана, появилась группа странствующих цыган, представляющая из себя

вакханалию: бубен, скрипка, скоморошная песня, неистово пляшущие женщины — все это было в

разгаре. Арестант цыган, пораженный родными звуками свободы, рванулся и выставил голову

за угол хаты; но с тем вместе он потянул за собой товарища, апатично преследовавшего в

своей одежде паразитов. Загремели цепи, и потревоженный русский арестант злобно глядел на

цыгана, а караульный солдат обратил на шум внимание, выразившееся в повороте головы. И все

тут. Но как это сделано... Композиция, экспрессия в фигурах, чистота и правильность рисунка,
расположение пятен. Завидные! Впоследствии приходилось мне видеть много произведений, но
таких попадалось немного. Достойным соперникомШевченко мог быть, из наших, замечательный
рисовальщик жанрист Штернберг, и то не в акварели, а в карандаше. Позднее мне случилось

видеть две акварели красками работы Шевченко: два женских портрета — один поясной, другой
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по колена; еще позднее видеть акварели К. П. Брюллова и, судя по манере того и другого,
полагаю, что Шевченко был учеником Брюллова или его счастливым подражателем. Еще в

портфеле Шевченко были этюды каменистых балок, каменных обвалов и групп тутовых деревьев.
Я попросил подарить мне один из этюдов на память, но Шевченко сказал, что нарисует мой

портрет на память о себе. Я был в восторге от этого обещания. Через несколько минут он

сказал мне: «Теперь пойдем к Федору Ефимычу, доброму человеку». Мы пошли. Недалеко от

огорода и крепости, как бы в одной из вершин равностороннего треугольника, стоит довольно

высокая, крутая и почти конусообразная скала. В ней вырублены ступени, зигзагами, для удобного
хождения. На вершине скалы, на небольшой площадке был дворик с низкими каменными стенами,
казарма для десятка казаков и в ней особо две комнаты для офицера. С стены глядела

невнушительного калибра пушка, жерлом почему-то на крепость. Все это называлось батареей

№ 1-й. Отсюда виднелись гребни соседних гор, как на ладони, пестрелся на песчаном берегу ряд

деревянных изб «поселенцев», открывалась вся крепость, в которой первенствовала красивенькая
церковь, а главнее всего — расстилалось в голубом блеске Каспийское море. Мы остановились на

дворике, чтоб перевести дух от восхождения на гору, и смотрели на окружающее. Мне, новичку,
нравилось это окружающее, но я подумал, что через два месяца мне все бы это надоело при

этой обстановке, на которую тут осуждены люди. Я не удержался, чтобы не спросить Шевченко:
«А что, Т. Г., пожалуй, тебе наскучили здесь все виды?» Он, по обыкновению, ничего не

сказал на это ни словом, ни выражением лица. Здесь-то жил Ф. Е., «добрый человек», к

нему-то мы и пришли по утомительной круче. Хозяин принял нас с радостью, как добрый

и притом скучающий человек. Он тотчас приказал делать пельмени; их принялась готовить

целая команда казаков. Это кушанье, известное в восточной России, мы запивали не лафитом, а
астраханским чихиром, который несравненно лучше всех, вроде ярославско-соболевскх лафитов,
потому что был натуральный. Шевченко был в отличном расположении духа. У него сыпались

забавные анекдоты и рассказы. Таким веселым я его не видал прежде. Ему захотелось вызвать и
хозяина, от природы молчаливого, на разговоры, и оживить его. Последний был старосветский

офицер, старообрядец, хотя довольно индеферентный. Шевченко стал ему рассказывать, с

приправой поэтических прикрас, о подвижнической жизни староверов на Ветке и в Стародубье,
как о делах несомненных, — и расшевелил доброго человека, вызвал его на спор и в конце

заставил почувствовать сладость древнего благочестия. Мы просидели за полночь и заночевали

на гостеприимной батарее. Утром Шевченко попросил послать казака предупредить коменданта,
что не придет на уроки. Его неудержимо тянуло к рисованию, в чем он давно не практиковался и

не отводил души от тоски бездействия. После чая он принялся за мой портрет, наперед закрывши
одно окно, а у другого оставив свет только на верхней половине. К обеду сделан был абрис и

прокладка. Пельмени прервали работу; они вышли удачнее вчерашних, что заставило Шевченко

признаться, что пельмени несравненно лучшее кушанье, нежели вареники его родной Хохландии.
Эти же пельмени, политые чихирем, расположили нас ко сну после обеда. Мы здорово выспались;
после чего Шевченко подтушевал утреннюю работу, пообчистил контура, и портрет был готов.
Он хранится у меня до сего дня. Во время рисования я увидел, что в рейсфедере у художника

вложены едва держащиеся остатки карандашей. На мое замечание Шевченко сказал: «Это огарки
карандашей, а целых у меня мало и я их берегу, потому что негде их взять». Вследствие этого я
отдал ему свои карандаши, сколько у меня их было, чем он остался очень доволен. Вообще Т. Г.,
живя в крепости, очень нуждался прежде всего в деньгах, а потом в книгах, которых нельзя было
достать и за деньги. Комендантская маленькая библиотека была прочитана; общей офицерской

библиотеки не было. Читал он только то, что присылали ему знакомые из Оренбурга, а это было
не часто. Однажды Шевченко пригласил меня к 8-ми часам вечера на флагшток, где он должен

был отстоять на часах до полночи. Шевченко был освобожден от всех казенных работ и учений,
но очередь быть часовым он хотел справлять сам, даже напрашивался иногда отстоять за кого-
нибудь на часах. Я пришел в назначенное время и место. Флагштоком называлось место на краю

крепости. Это была отвесная скала, возвышавшаяся над песчаной приморской низменностью и

выходившая мысом. Тут, среди невысокой и неширокой ограды, стояла башенка, защищавшая
часового летом от дождя, а зимой от бурана. Наверху башни был шпиц, на котором, когда нужно,
поднимался флаг. Пост этот был не важен (за что после уничтожен), и Шевченко, поставив ружье
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в башенке, сел на ограду и дожидался меня. Мы просидели до полночи. Теперь решительно не

помню, о чем мы тогда говорили; верно, ничего особенного. Когда на гауптвахте пробило 12
часов, Шевченко взял ружье, сказав, что к нему на смену никто не придет, и мы пошли к домам.
Тогда было время тихое и безопасное, а потому некоторые подобающие строгости по крепостной
службе были лишни. Никогда Шевченко не проронил ни слова жалобы на свое положение, никогда
я не увидал его печальным и унывающим. Он был физически здоров, румян, взгляд у него был

постоянно ясный и открытый. Правда, в нем присутствовала почти беспрерывно какая-то дума,
но дума эта была тихая и, так сказать, питавшая и услаждавшая его дух. Иногда можно было

подумать, что он слушает пение сфер: так уносила его привычная и светлая дума в область, ему
одному известную и доступную. Надобно полагать, что в нем совершалось поэтическое течение,
которое служило ему щитом против нападков горькой действительности. Никогда не слыхал я

от Шевченко разговора политического или даже с политическим оттенком. Может быть он не

любил разговоров о политике — об этом частом заблуждении людей. Он тогда казался мне

скрытым, но теперь я думаю иначе: он не мог раскрыться передо мною весь. Я был молод и

притом не был развит ни науками, ни опытами жизни. Может быть он щадил мою невинность.
Шевченко сильно занимало тогда решение высшего начальства, которому было представлено

желание опального художника написать масляными красками, безвозмездно, образ воскресения
Христова для местной церкви. Спустя месяц Шевченко писал ко мне в Уральск и горько

сетовал, что ответ об этой иконе пришел отрицательный 8. Никита Савичев, Кратковременное
знакомство с Тарасом Григорьевичем Шевченко, газ. «Казачий вестник», 1884, № 53, 54. 1

Хаников Олександр Володимирович (1825 — 1855) — один з активних членів гуртка петрашевців,
засланий в оренбурзькі лінійні батальйони. Хаников перебував у першому батальйоні Орського

укріплення, де, очевидно, і зустрічався з Шевченком. 2 Петрашевський (Буташевич) Михайло

Васильович (1821 — 1866) — видатний діяч російського визвольного руху середини XIX ст.,
керівник політичного гуртка 40-х років петрашевців. В кінці 1849 р. Петрашевський разом з

іншими членами гуртка був заарештований, засуджений до страти, яку згодом замінили вічною

каторгою. 3 Плещеєв Олексій Миколайович (1825 — 1893) — поет, перекладач Шевченка, Гейне,
Барб’є, Петефі та ін. За участь в гуртку петрашевців засуджений до каторжних робіт, а згодом
засланий в оренбурзькі батальйони. Є підстава твердити, що Шевченко був особисто знайомий

з Плєщеєвим ще до заслання, листувався з ним. З Шевченкових листів зберігся лише один від 6
квітня 1855 р.: «Каждую строчку, каждое слово Вашего письма я принимал как слово брата, как
слово искреннего друга... Не пеняйте же мне, что я не отвечал Вам на Ваши письма... Прощайте,
мой добрый, мой незабвенный друже! Следующей почтой буду писать Вам больше». 4 Кетчер

Микола Христофорович (1809 — 1886) — відомий російський перекладач Шекспіра і Шіллера, був
у дружніх відносинах з Бєлінським, Герценом, Огарьовим та іншими передовими громадськими

і літературними діячами. Шевченко знав переклади Кетчера і не раз із заслання писав своїм

знайомим, щоб вислали твори Шекспіра в його перекладах. Повертаючись із заслання, Шевченко

в Москві познайомився і здружився з перекладачем. 5 Олександра Федорівна (померла в 1860
р.) — дружина царя Миколи І, яка повністю поділяла його жорстоку політику і деспотизм. її

негативний образ Шевченко змалював у своїх сатиричних творах [1]«Сон» і «Хоча лежачого й

не б’ють». 6 Перший Хівінський похід був здійснений у 1839 — 1840 рр. з метою примусити

Хівінське ханство прийняти російське підданство. Цю воєнну експедицію, до складу якої входило
4 тис. солдатів, очолював командир окремого Оренбурзького корпусу генерал-ад’ютант В. О.
Перовський. Похід проходив у жахливих умовах і закінчився невдало. З метою змалювати

види, життя і побут населення цього краю до експедиції приєднався друг Шевченка талановитий

художник В. Штернберг. 7 Цей малюнок находиться в експозиції Державного музею Т. Г.
Шевченка АН УРСР під назвою «Серед товаришів». Незважаючи на те, що спогади написані через
20 років після зустрічі, опис малюнка подано правильно, навіть у дрібницях, за винятком однієї

неточності — на малюнку немає вікна, про яке згадує Савичев. 8 В документах про перебування

Шевченка в Новопетровському укріпленні є рапорт коменданта майора Ускова від 7 січня 1854 р.
на ім’я командира Оренбурзького корпусу, в якому він пише: «Тарас Шевченко объявил мне, что
он желает зарисовать масляными красками запрестольный образ за свой счет... Я осмеливаюсь

почтительно просить Вашего разрешения». На цей рапорт 16 квітня начальник штабу послав

1993



Ускову таку відповідь: «По докладу господину корпусному командиру рапорта вашего от 7 января...
его высокопревосходительство не изволил изъявить согласия на дозволение рядовому... Тарасу

Шевченко зарисовать запрестольный образ для церкви вверенного вам укрепления» («Русская
старина», 1891, май, стор. 440). Звертаючись з подібним проханням, Шевченко розраховував

використати цей дозвіл для легалізування своєї малярської творчості. Савичев помилково цей

факт відносить до 1852 р.

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev128.htm

3.1.61 57. ЛИСТ ДО А. І. ЛИЗОГУБА. 16 липня 1852. Новопетровське укріплення
(2009-01-20 06:00)

Новопетровское укрепление.
1852. Июля 16.

Единый друже мой! Не прогневались ли вы за что на меня? Думаю, думаю, вспоминаю и в

догадках теряюся, не обретаю за собою вины ни единыя. Впрочем, едва ли кто себя обвинит!
простите великодушно, аще что содеях пред вами по простоте моей, и напишите хоть единую

строку, чтобы я мог ведать, что вас еще здрава Бог милосердый носит по сей грешной земле.
Вот уже третий год как я не имею от вас никакого известия, последнее письмо ваше получил я

в Оренбурге 1850 в последних числах мая, на которое по разным скверным приключениям не

мог отвечать вскоре, а писал вам уже из Новопетровского укрепления того же года, месяца

ноября, вам и В[арваре] Н[иколаевне], и ни от вас, ни от В[арвары] Н[иколаевны] до сих пор

не имею совершенно никаких известий, право, не знаю что думать! или панихиду по вас править,
или думать, что вы на меня сердиты. За что ж бы вы на меня прогневались? Вопрос сей для

меня — узел Гордиев. Скорблю сердечно, и тем паче плачу, что я во узах моих с вами только

и В[арварой] Н[иколаевной] иногда переписывался. Прошу вас, умоляю! Когда получите письмо
мое, то хоть чистой бумаги в конверт запечатайте та пришлите, по крайней мере, я буду знать,
что вы здравствуете.
Не пишу вам ничего о самом себе потому, что нет хорошего материалу для повествования,
а описывать скверную мою долю тошно и грешно, по-моему. Это все равно, что роптать на

Бога. Пускай себе тянется жизнь моя невеселая, как мне Бог дал. Одно, чего бы я просил

у Бога как величайшего блага, это хоть перед смертью взглянуть разочек на вас, добрых

друзей моих, на Днепр, на Киев, на Украину, и тогда как християн[ин] спокойно умер бы я.
И теперь не неволя давит меня в этой пустыне, одиночество — вот мой лютейший враг! В

этой широкой пустыне мне тесно — а я один. До вас, я думаю, не дошло сведение, где

именно это Новопетровское укрепление, то я вам расскажу. Это будет на северо-восточном берегу

Каспийского моря, на полуострове Мангышлаке. Пустыня, совершенная пустыня, без всякой

растительности, песок да камень, и самые нищие обитатели — это кочующие кой-где киргизы.
Смотря на эту безжизненность, такая тоска одолеет, что сам не знаешь, что с собой делать, и
если б можно мне было рисовать, то, право, ничего не нарисовал бы, так пусто. Да я до сих пор
не имею позволения рисовать, шестой год уже, ужасно!
Что же еще написать вам? Право, нечего, худого очень нет, а хорошего и подавно, монотонно,
однообразно, больше ничего. Начальника мне Бог послал человека доброго. Вообще люди

добрые меня не чуждаются. Живу я как солдат, разумеется, в казармах. Удобный случай изучить

солдацкие обычаи и нравы. Смеюся сквозь слезы, что делать, слезами горю не пособить, а

уныние — грех великий. Дожидаем в укрепление нонешнего лета корпусного командира. Думаю
просить, чтобы позволил мне в здешнюю церковь безмездно написать запрестольный образ во

имя Воскресения Христова. Не знаю, что будет. Великой бы радостью подарил меня, если бы

позволил, вот уже шестой год как я кисти и не видал.
Прошу вас, пишите ко мне, хоть одну строчку, чтобы я знал, что вы живы и здоровы. Илье
Ивановичу и всему дому вашему до земли поклон. Соседу вашему и соседке в Бегаче тоже.
Прощайте, остаюсь в ожидании известия от вас. Ваш искренний
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Т. Шевченко

На звороті:
Адресуйте ко мне так:
Его высокоблагородию

Антону Петровичу

Маевскому,
коменданту Новопетровского укрепления.
Летом в г. Астрахань.
Зимою в г. Гурьев, на Урале.

Примітки

Подається за автографом (ІЛ, ф. 1, № 181).
Вперше опубліковано в журналі «Червоний шлях» (1923. — № 8. — С. 227 — 228).
Вперше введено до зібрання творів у виданні: Шевченко Т. Повне зібр. творів. — К., 1929. — Т.
3. — С. 53 — 54.
Вот уже третий год как я не имею от вас никакого известия, последнее письмо ваше получил в

Оренбурге 1850 в последних числах мая... — Лист не відомий. Про великі неприємності в А. І.
Лизогуба з приводу його листування з Шевченком згадував Л. М. Жемчужников (Жемчужников А.
М. Мои воспоминания из прошлого. — Л., 1971. — С. 163). Більш докладні відомості подав О. Я.
Кониський: «Літуючи р. 1850 в Чернігові у своїх свояків Занькевичів, Орлов через чернігівського
губернатора Павла Гессе покликав до себе Лизогуба. Віч-на-віч він ганьбив його за приятелювання
і листування з Шевченком і царським іменем заборонив йому листуватися з ним, похваляючись,
що інакше „і про його, Лизогуба, знайдеться місце там, де перебуває Шевченко“. За Лизогубом з

того часу був потайний нагляд поліції» (Кониський О. Я. Тарас Шевченко-Грушівський. — Львів,
1901. — Т. 2. — С. 91).
...по разным скверным приключениям не мог отвечать вскоре... — Йдеться про арешт поета 23
квітня 1850 р. в Оренбурзі. Причиною арешту був донос прапорщика М. Г. Ісаєва про те, що
Шевченко пише вірші, ходить у цивільному одязі, малює. 12 травня його відправлено до Орської

фортеці, і з 24 червня він перебував на гауптвахті, де його допитував слідчий — командир 2-
го лінійного батальйону підполковник Г. В. Чигир. 5 вересня 1850 р. командир Окремого

Оренбурзького корпусу В. О. Обручов наказав звільнити Шевченка з-під варти й перевести його

у 4-ту роту 1-го лінійного батальйону в Новопетровське укріплення на півострів Мангишлак, 8
жовтня його відправлено з м. Уральська, де знаходився штаб батальйону, через Гур’єв-городок в

Новопетровське укріплення, куди він прибув 17 жовтня 1850 р. (Тарас Шевченко. Документи та

матеріали до біографії. — С. 186, 187; 242 — 244).
... писал вам уже из Новопетровского укрепления того же года, месяца ноября, вам и В[арваре]
Н[иколаевне]... — Листи Шевченка до А. I. Лизогуба й В. М. Рєпніної не відомі.
Начальника мне Бог послал человека доброго. — Йдеться про А. П. Маєвського.
Дожидаем в укрепление нонешнего лета корпусного командира. — 3 1851 по 1857 р. командиром
Окремого Оренбурзького корпусу був Перовський Василь Олексійович (1795 — 1857).
Думаю просить, чтобы позволил мне в здешнюю церковь безмездно написать запрестольный

образ во имя Воскресения Христова. — Шевченко не втрачав надії, що йому офіційно дозволять
малювати, але цього не сталося.
... вот уже шестой год как я кисти и не видал. — Покараний за порушення заборони малювати,
Шевченко змушений з обережності перед перлюстрацією своїх листів уникати згадки про свої

заняття малюванням і на другому засланні.
Илья Иванович — І. І. Лизогуб.
Соседу вашему и соседке в Бегаче тоже. —Миколі Івановичу та Катерині Федорівні Кейкуатовим.

Варіанти
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без всякой растительности, песок да камень, и самые нищие обитатели / без всякой

растительности, и самые нищие обитатели
Смотря на эту безжизненность, такая тоска одолеет / Смотря на эту безжизненность д[а?]

3.1.62 Із записів Білозерського (2009-01-20 12:00)

* *

В 1852 г. в Чернигове носились слухи о смерти Шевченка. Местные поэты написали несколько

плохих стихотворений, посвященных его памяти. Тетради с его стихотворениями ходили по

рукам между гимназистами и особенно между панночками: большею частью это были стихи,
переписанные из печатного.

Н. Белозерский, Тарас ГригорьевичШевченко по воспоминаниям разных лиц, «Киевская старина»,
1882, октябрь, стор. 73. [Див. [1]переклад]

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/spog37.htm

3.1.63 58. ЛИСТ ДО Ф. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО. 2 серпня 1852. Новопетровське
укріплення (2009-01-20 18:00)

Что ефто значит, что я сегодня
именинница? я тебя ждала! ждала!
Варила щеколад на цельном молоке, а ты
не пришел!
Из частного письма.

Это значит (сиречь эпиграф сей), что я прошедшего года ждал от вас не то чтобы письма, по
крайней мере доброго слова, и вельми ошибся. Спрашиваю F и Z, не видали ли такого и такого?
Нет, говорят, а я было уже и руку протянул за письмом. Не только не видали — и не слыхали!
Що за недобра мати, думаю! Чи не вмер він там, думаю. Так же ні, бо восени вторік питаюся

у Костромитенова, де, кажу, такий і такий? Чи не вмер, кажу, часом? Та ні! Живісінький і

здоровісінький. Так, думаю, певно розсердився, а сердиться, здається, нема за що? А може,
й найшлося яке лихо, вибач, будь ласкав. Та напиши до мене хоч слово. А тим часом привітай

оцього доброго і благородного сотника Хаїрова. Ми з ним укупі жили два года і ні разу не лаялись,
а це, я думаю, притча во язицех. Та ще скажи мені, чи не бачив ти Поспелова. Як він вернувся із

Раїма, і хто такий поїхав з пароходами на те погане А[ральське] море? Та ще скажи, будь ласкав,
Залецкому, як вернеться він в Оренбург, что все, посланное им мне, получено с благодарностью,
та як побачиш Костромитенова, то поклонись йому гарненько. І старому тому татаринові, що
в Малоросії якась наймичка віхтем його умила. За те, що він її хотів теє... Та ще от що. Як

будеш писать до Василя і Михайла, то кланяйся їм і спитай у Михайла, чи послав він те, що я його
просив, до Лизогуба в Ч[ернігівську] губернію, бо я й досі нічогісінько не знаю, а обнищах до зіла.
Про себе якби я сказав, що мені тут добре, то тяжко збрехав би. Нехай тобі оцей добрий чоловік
про мене розкаже; він мене добре знає. Кланяюся доброму К[арлу] І[вановичу] Г[ерну] і всім, хто
мене там знає. Оставайся здоров. Нехай тобі Бог помагає на все добре. Не забудь написать до

Михайла. Амінь.

2 августа Ш.
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Примітки

Подається за автографом (ІЛ, ф. 1, № 774).
Рік написання встановлюється за змістом листа — за згадкою про А. Хаїрова, який 30 липня 1852
р. переведений в канцелярію командуючого Башкиро-Мещеряцьким військом в Оренбург.
Вперше надруковано в журналі «Киевская старина» (1895. — № 2. — С. 46) без дати й з

редакторськими кон’єктурами (публікація М. Комарова).
Вперше введено до збірника творів у виданні: Шевченко Т. Твори: В 2 т. — СПб., 1911. — Т. 2.
— С. 368 — 369.
Відповідь Ф. М. Лазаревського, одержана в жовтні — грудні 1852 р. (див. наступний лист

Шевченка до того ж адресата за жовтень — грудень 1852 р.), нині не відома.
... я прошедшего года ждал от вас не то чтобы письма, по крайней мере доброго слова... —
Востаннє вони бачилися напередодні Шевченкового арешту, який стався 23 квітня 1850 р.; саме
Ф. Лазаревський, почувши від К. І. Герна про донос М. Ісаєва, розшукав і попередив Шевченка,
допоміг знищити й переховати компрометуючі матеріали та деякі інші папери.
Спрашиваю F і Z ... — Особи не відомі. Можливо, Z — це поручик К. А. Зелінський, з яким
пізніше Шевченко передав до Оренбурга Бр. Залеському свій гіпсовий барельєф «Тріо» (див. лист
Шевченка до Бр. Залеського від 10 червня 1855 р.).
... восени вторік питаюся у Костромитенова... — Костромитинов Микола Федорович (1806 — ?)
— старший перекладач Оренбурзької прикордонної комісії, співробітник Ф. М. Лазаревського.
Невідомо, за яких обставин поет міг зустрічатися з ним восени 1851 р.; в Оренбурзі Шевченко був

востаннє 3 жовтня 1850 р. по дорозі з Орської фортеці в Уральськ і бачився тоді в Оренбурзі з Бр.
Залеським, а в Уральську — з М. Ятовтом (Я. Гордоном). Можливо, Шевченко помилився.
... привітай оцього доброго і благородного сотника Хаїрова. — Хаїров Ахмет (1824 — ?) —
перекладач Новопетровського укріплення (1849 — 1852), закінчив Казанський університет (1848);
з 1851 р. — сотник. 30 липня 1852 р. переведений до Оренбурга в канцелярію командуючого

Башкиро-Мещеряцьким військом. Рапорт коменданта А. П. Маєвського про виїзд А. Хаїрова

з укріплення й заміну його перекладачем Г. Турпаєвим має дату 15 серпня 1852 р. (Державний
архів Башкирії, ф. 2, № 6084,
... чи не бачив ти Поспелова. Як він вернувся із Раїма, і хто такий поїхав з пароходами на те

погане А[ральське] море? — Поспелов Ксенофонт Егорович (1820 — бл. 1860) — прапорщик

корпусу флотських штурманів, командир шхуни «Николай» в Аральській описовій експедиції 1848
— 1849 рр. в навігацію 1849 р. Восени 1849 — навесні 1850 р. в Оренбурзі разом з Шевченком

опрацьовував матеріали експедиції, мешкаючи спільно на квартирі Ф. М. Лазаревського (Т. Г.
Шевченко в воспоминаниях современников. — М., 1962. — С. 180). До Шевченка, ймовірно,
дійшла чутка про майбутнє транспортування на Аральське море розібраних пароплавів та вугілля

для них. Пізніше повідомлялося: «В 1852 году по предложению от 10 августа 1852 года за № 1970
для приема и прикрытия транспортов с казенными тяжестями на телегах, с частями разобранных
пароходов на 30 казенных роспусках и с 3000 пудов антрацита на верблюдах, из г. Оренбурга в

Аральское укрепление назначено: 2 офицера, 9 урядников и 150 казаков [...] Верблюжий транспорт
с антрацитом выступил из Оренбурга 15 августа, а транспорт с пароходами, под начальством

капитана-лейтенанта Бутакова [...] выступили 25 августа и пришли в Аральское укрепление»
(Материалы по историко-статистичесому описанию Оренбургского казачьего войска. —Оренбург,
1913. — Вып. 2. — С. 526).
Залеський Броніслав Францович (1820 — 1880) — польський політичний засланець; історик,
художник. За зв’язки з учасниками польського революційно-визвольнго руху 1846 р. відданий

рядовим до Окремого Оренбурзького корпусу. З Шевченком познайомився 1849 р. в Оренбурзі,
коли був відряджений допомагати Шевченкові в оформленні альбому гідрографічних видів. У

експедиції на Каратау 1851 р. близько здружився з Шевченком, під його впливом захопився

малюванням; за участь у цій експедиції дістав чин унтер-офіцера. На час написання поетом даного

листа перебував у експедиції в Мугоджарських горах.
І старому тому татаринові... — Особа не відома.
Як будеш писать до Василя... — В. М. Лазаревського.
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... спитай у Михайла, чи послав він те, що я його просив... — Йдеться про невідомий малюнок

Шевченка, переданий, імовірно, М. М. Лазаревському в Оренбурзі навесні 1850 р., коли він

від’їздив на нове місце служби до Петербурга.

Варіанти

Это значит (сиречь эпиграф сей), что я прошедшего года / Это значит, что я прошедшего года
За те, що він її хотів теє... / За те, що він її хотів теє... помацать...

3.1.64 Лист про передачу грошей. 16 вересня 1852 р. (2009-01-21 06:00)

№ 419. 1852 р., вересня 16. Лист казанської комісаріатської комісії Військового Міністерства до

петербурзької контори імператорських театрів про передачу Т. Г. Шевченкові, який перебував

на засланні, надісланих С. С Гулаком-Артемовським грошей

В контору императорского С.-Петербургского театра

16 сентября 1852 года

№ 10739

Имею честь покорнейше просить контору выдать состоящему при Императорском С.-
Петербургском театре артисту Семену Артемовскому прилагаемую у сего расписку рядового

линейного Оренбургского батальона№ 1-го Тараса Шевченка в получении им денег девятнадцати

рублей сорока копеек серебром за сделанный для Г. Артемовского акварельный портрет. О
получении Артемовским расписки не оставить меня уведомлением.

Управляющий комиссиею

генерал-майор Корбе

ЛДІА, ф. 497, оп. 97/2121, спр. 8890, арк. 10.
На документі напис: «Расписку рядового Тараса Шевченка получил артист Артемовский. 19
сентября 1852 года. № 5015 20 сент. Секретарь (підпис)».

3.1.65 Із спогадів Косарева. Пиятика Шевченка (2009-01-21 12:00)

* *

Мало-помалу общество офицеров приблизило к себе штрафованного художника-поэта, и вскоре

Шевченко был уже полноправным членом нашего небольшого общества. Страсть к вину однако
не покидала его. Нет-нет, да и напьется бывало до положения риз. Пьянство часто вредило

ему я по службе, и нередко мне приходилось выдерживать его под арестом. Однажды он в

нетрезвом виде зашел в офицерскую комнату, где собралось довольно много молодежи. Ему

предложили выпить и закусить, от чего он не отказался, а вскоре его уже нашли спящим на

диване. «Господа! Шевченко умер», крикнул один из молодых офицеров. — Спящего обступила

толпа, а он неистово храпел и свистел носом. Молодежь обрадовалась, что представился случай
немного пошкольничать и тут же выкинула шутку над спящим поэтом. Сняли они дверь с петель,
положили на нее Шевченка и понесли вокруг своей квартиры, напевая: «Святый Боже, Святый
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Крепкий». Услышав пение, я вышел из своей комнаты и, увидев странное шествие, спросил, что
это такое.
— Шевченка хороним, — с хохотом отвечали мне офицеры.
Конечно я, как начальник, приказал им оставить свою выходку и на той же двери отнести

Шевченка в казармы и сдать его дежурному по батальону. Поутру Шевченко был посажен под

арест на сутки, а офицеры отдежурили без очереди по гарнизону и по работам.
Как человек образованный и хороший рассказчик, Шевченко был всегда желанным гостем, и его
приглашали как семейные, так и холостые. По местному обыкновению, тогда, преимущественно
в воскресные дни, устраивали или завтрак в 12 ч. дня, или вечернюю закуску часов в 9. Когда

приходил Шевченко, за ним строго следили, сколько рюмок водки он выпьет. После третьей

рюмки семейные обыкновенно выпроваживали его в казармы, а холостые — после четвертой или

пятой. Сообразно с количеством выпитых рюмок, у Шевченка проявлялась страсть к анекдотам

и рассказам, которые постепенно доходили до того, что нужно было затыкать уши. Шевченко

впрочем был скуп и поэтому никогда не расходовал на водку своих денег, а выпивал более при

случаях.

[1]Т. Г. Шевченко по воспоминаниям полковника Косырева, «Киевская старина», 1898, Т.60,
февраль, стор. 35-41.

1. http://izbornyk.org.ua/rizne/star17.htm

3.1.66 59. ЛИСТ ДО Ф. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО. Жовтень — грудень 1852.
Новопетровське укріплення (2009-01-21 18:00)

Заграй мені, дуднику, на дуду,
Нехай свого лишенька забуду.

Сироті на чужині і сухар хлібом стане. То так і мені оце ваше письмо. Були ви, як здорові

пишете, в Петерб[урзі]. Не питаю вас, що ви там бачили, а тілько дякую вас за те, що привезли

мені поклон от Василя Язучевського і од братів своїх, спасибі їм, що не забувають мене на чужині,
а надто Михайлові спасибі за гроші.
Пошли Господи добре здоров’я Левицькому. Спасибі вам, що ви про його мені написали.
А башкирский офицер, що я вам рекомендовал, повинно буть умер, коли він до вас не ходить, а
як не вмер, то певно одурів, а ще й Казанского университета!
Багато дечого мені треба б було написать до вас, та ніколи.
Вибач мені ради святого Федора Тирона, що я до тебе нашвидку пишу, сьогодня пошта прийшла,
а завтра одходить.

Не забувай Ш.

На звороті:
Ф[едору] Л[азаревському]

Примітки

Подається за виданням: Шевченко Т. Повне зібр. творів. — К., 1929 — Т. 3. — С. 567 —
568.
Датується орієнтовно на підставі згадки про «башкирського офіцера» — сотника А. Хаїрова, з
яким Шевченко передав Ф. Лазаревському свій лист від 2 серпня 1852 р.: жовтень — грудень 1852
р., Новопетровське укріплення.
Вперше надруковано в журналі «Киевская старина» (1897. —№ 2. — С. 151 — 152) з неточностями
й дрібними пропусками.
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Вперше введено до збірника творів у виданні: Шевченко Т. Твори: В 2 т. — СПб., 1911. — Т. 2.
— С. 370.
Відповідь на невідомий лист Ф. М. Лазаревського, ймовірно, з Оренбурга, куди він повернувся

після короткочасного перебування в Петербурзі.
Автограф зберігався в родині Ф. М. Лазаревського. Під час друкування третього тому «Повного
зібрання творів Тараса Шевченка», ймовірно, наприкінці 1928 — на початку 1929 р., дочка Ф. М.
Лазаревського О. Ф. Янжул передала оригінал до редакції. Але оскільки основний текст уже був

надрукований за першодруком, який містив кілька розбіжностей з автографом, текст автографа

опубліковано в примітках. Дальша його доля не відома.
За описом, поданим у згаданому виданні, текст автографа містився на половині поштового аркуша
з ініціалами «Ф. Л.» на звороті; відсутність поштової адреси означала, що лист передано при

нагоді.
Заграй мені, дуднику, на дуду, Нехай свого лишенька забуду. — Рядки з народної пісні «Ой ходила
дівчина бережком». Цю пісню Шевченко поклав в основу поезії «Утоптала стежечку» (1848), цитує
її в повісті [1]«Близнецы».
То так і мені оце ваше письмо. — Лист Ф. М. Лазаревського не відомий.
... а надто Михайлові спасибі за гроші. — М. М. Лазаревському, братові Федора, ймовірно, за
проданий малюнок (див. лист до Ф. М. Лазаревського від жовтня — грудня 1852 р.)
Пошли Господи доброго здоров’я Левицькому. — С. П. Левицькому, який після перебування

в камері III відділу під час розслідування справи з його листом до Шевченка в Оренбург від 6
березня 1850 р. тяжко захворів.
... башкирский офицер... — А. Хаїров.
... ради святого Федора Тирона... — Федір Тирон — християнський святий; його спалено на

вогнищі в Амасії (Мала Азія) 306 р.

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev401.htm

3.1.67 60. ЛИСТ ДО О. М. БОДЯНСЬКОГО. 15 листопада 1852. Новопетровське
укріплення (2009-01-22 00:00)

Новопетровское укрепление. 1852.
Ноября 15.

[1] Вітаю тебе, мій добрий, мій єдиний друже!
Лучше всего молчать бы, ежели нечего сказать доброго, но увы! Человеку необходимо

исповедывать свое горе, а мое горе великое! И кому, как не тебе, его я исповедую? Шестой

год уже, как я обезволен, и шестой год как не пишу никому ни слова. Та, правду сказать, и писать
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некому. В добре та счастии, бывало, на собаку кинеш, а влучиш друга або великого приятеля.
Недаром Мерзляков сказал: «Все други, все приятели до черного лишь дня». А покойный

Данте говорит, что в нашей жизни нет горшего горя, как в несчастии вспоминать о прошлом

счастии. Правду сказал покойный флорентиец, я это на себе теперь каждый день испытываю.
Хоть тоже, правду сказать, в моей прошлой жизни не много было радостей, по крайней мере,
все-таки было что-то похоже немного на свободу, а одна тень свободы человека возвышает.
Прежде, бывало, хоть посмотришь на радости людей, а теперь и чужого счастия не видишь.
Кругом горе, пустыня, а в пустыне казармы, а в казармах солдаты, а солдатам какая радость к

лицу? В такой-то сфере, друже мой, я теперь прозябаю. И долго ли еще продлится это тяжкое

испытание? Не жаль бы было, если б терпел да знал, за что. А то, ей-богу, не знаю; например,
мне запрещено рисовать, а я во всю жизнь мою одной черты не провел предосудительной, а
не давать заниматься человеку тем искусством, для которого он всю жизнь свою посвятил, это
ужаснейшая кара! Кроме душевных мучений, которые я теперь терплю, я не имею, наконец, кроме
солдатской порции, ничего лишнего, не имею, наконец, бедного рубля денег, чтобы хоть святцы

выписать, не говорю уже о журнале, вот какое горе одолело! Просить стыдно, а красть грех, что
тут делать? Я думал, думал да и выдумал вот что: поиздержись немного узника ради и пришли

мне летопись Конисского или Величка, великое скажу тебе спасибо.
Со времени моего изгнания я ни одной буквы не прочитал о нашей бедной Малороссии, а что знал
о ее минувшем прежде, то и малое быстро забываю, и твой подарок будет для меня истинною

радостию. Послал бы я тебе денег на эту книгу, так же, ей-богу, нет. Во всем укреплении только

один лекарь выписывает кой-что литературное, а прочие как будто и грамоты не знают; так у

него, у лекаря, когда выпросишь что-нибудь, так только и прочитаешь, а то хоть сядь та й плач.
Нынешнюю осень посетил наше укрепление некто г. Головачев, кандидат Московского

университета, товарищ известного Корелина и член общества московского естествоиспытателей.
Я с ним провел один только вечер, т. е. несколько часов, самых прекрасных часов, каких я уже

давно не знаю. Мы с ним говорили, говорили, и, Боже мой, о чем мы с ним не переговорили!
Он сообщил мне все, что есть нового и хорошего в литературе, на сцене и вообще в искусстве. О
тебе вспомнил я, и Головачев, как ученик и почитатель твой, говорил о тебе с восторгом. В 9
часов вечера мы с ним расстались (по пробитии зари мне, кроме казарм, нигде быть нельзя). Я
не мог с ним написать тебе и несколько слов, просил его тебе низенько поклониться, та й годі. В
тот самый день, как я встретился с Г[оловачевым], т. е. 1-го октября, получил я письмо от твоего
товарища, а от моего доброго приятеля Андрея Козачковского, из г. Переяслава, благодарю его,
он один меня не забывает в напасти.
Когда получишь мое послание, то раздери его надвое и одну половину отдай А[ндриану]
Филипповичу Головачеву, ты его, вероятно, нередко видишь.
Прощай, мій друже, Богу милый! Желаю тебе радости в благоугодных трудах твоих, не пишу

тебе много потому, что и это немногое так печально, что, может быть, ты и читать не захочешь.
Оставайся здоров, не забывай бесталанного Т. Шевченка.

Примітки

Подається за автографом (ІЛ, ф. 1, № 124).
Вперше надруковано в журналі «Русская старина» (1883. — № 9. — С. 641 — 643).
Вперше введено до збірника творів у виданні: Шевченко Т. Твори: В 2 т. — СПб., 1911. — Т. 2.
— С. 369 — 370.
Текст автографа містить невеликі виправлення; О. Бодянський зазначив на листі дату його

одержання: «Получ. 15-го дек. 1852 года во вторник». Цей лист Шевченка є другою спробою

зав’язати листування з О. Бодянським під час заслання. Відповідь О. Бодянського не відома.
Недаром Мерзляков сказал: «Все други, все приятели до черного лишь дня». — Мерзляков

Олексій Федорович (1778 — 1830), російський поет, перекладач, професор Московського

університету. Цитуються рядки популярної пісні на слова О. Ф. Мерзлякова «Среди долины

ровныя» (Песни и романсы А. Мерзлякова. — М., 1830. — С. 2).
... нет горшего горя, как в несчастии вспоминать о прошлом счастии. — Поет вільно переказує

рядки з п’ятої пісні «Пекла» Данте Аліг’єрі:
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Нет большего страданья,
Как сердцу вспоминать о счастливых часах

Во время горестей! — и жить без упованья...

(Франческа Римини (Отрывок из Данта). [Пер.] Аб.Норов[а]. — Северная лира на 1827 год.
— М., 1984. — С. 109).
... пришли мне летопись Конисского или Величка... — З проханням надіслати йому [2]«Историю
русов», авторство якої тоді приписували Г. Кониському, Шевченко вже звертався в листі до О.
Бодянського від 3 січня 1850 р. «Летопись событий вЮго-Западной России в XVII веке» [3]Самійла
Величка (? — не раніше 1728 р.) видано в Києві в чотирьох томах (1848, 1851, 1855, 1864); отже,
Шевченко міг знати про вихід лише перших двох томів.
...один лекарь выписывает... —Йдеться про гарнізонного лікаря Нікольського Сергія Родіоновича

(1816 — ?); Шевченко користувався періодичними виданнями, що виписував С. Р. Нікольський,
та книжками з офіцерської бібліотеки, якою він завідував (Науковий збірник за рік 1926. — Т. 21.
— С. 173). Поет кілька разів згадує його в щоденнику.
Голованов Андріан Пилипович (1820 — 1889) — російський вчений-зоолог; 1852 р. приїздив у

Новопетровське укріплення з науковою метою.
Карелін Григорій Силович (1801 — 1872) — російський географ і мандрівник, дослідник

Оренбурзького краю; з 1849 р. постійно жив у Гур’єві. Про його особисте знайомство з поетом

відомостей не маємо.
...1-го октября, получил я письмо от ... Андрея Козачковского... — Лист не відомий; очевидно,
це була відповідь на лист Шевченка від 16 липня 1852 р.

Варіанти

Шестой год уже, как я обезволен / Шестой год уже, как обезволен

Хоть тоже, правду сказать / Хоть правду сказать

по крайней мере, все-таки было что-то похоже немного на свободу/ по крайней мере, все-таки
было похоже немного на свободу

1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/N53XvwATyEp9k5u0w06kGg?feat=embedwebsite

2. http://izbornyk.org.ua/istrus/istrus.htm

3. http://izbornyk.org.ua/velichko/vel.htm

3.1.68 61. ЛИСТ ДО А. П. ГОЛОВАЧОВА. 15 листопада 1852. Новопетровське
укріплення (2009-01-22 06:00)

Андриан Филиппович!

Вы, вероятно, и сами не подозреваете, что во время вашего посещения Новопетровского

укрепления вы сотворили меня счастливым, по крайней мере на несколько дней; а несколько

дней счастья в нашей жизни— это много значит! Проведенный вечер с вами мне снился несколько
ночей сряду, и живо представлялась мне давно забытая картина человеческой жизни. Благодарю
вас!
От души благодарю за эту великую радость! Слушая вас в тот достопамятный вечер, я переселялся
в Москву и Питер, видел и театры, и мою Академию, и все, что благородит человека. Благодарю
вас!
Вы прочитали тогда небольшое стихотворение Щербины — «Купанье». До сих пор не могу

забыть того сладкого чудного впечатления, какое произвело на меня это прекрасное произведение.
Прошу вас, будьте так добры, поклонитесь от меня Щербине как истинному поэту, в наше время
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явлению редкому. А если увидите Островского, то и ему нижайший поклон за его «Свои люди»,
а «Бедной невесты» еще не читал.
Вы обещали посетить наше укрепление на будущее лето, как я рад буду вам! С какою радостию

послушаю опять ваши милые рассказы о том, что совершается среди людей. До свидания.
Вспоминайте иногда курносого лысого старичка в белом кителе. До будущего лета прощайте!
Я чуть было не забыл вам сказать, что у меня есть в Москве товарищ академик Н. Рамазанов,
скульптор, прекрасный художник и благородный человек, при случае познакомьтеся с ним.
Он вам, верно, понравится, занимает он место профессора скульптуры при Московском

художественном училище.
Желаю вам всех благ. Вспоминайте иногда

Т. Шевченка.

15 ноября.

Примітки

Подається за автографом (РДБ, ф. 417, колекція А. Чорногубова).
Рік написання встановлюється за змістом листа до О. М. Бодянського від 15 листопада 1852 р.
Вперше надруковано у виданні: Записки Отдела рукописей Государственной библиотеки СССР. —
М., 1960. — Вып. 23. — С. 256 — 259.
Вперше введено до зібрання творів у виданні: Шевченко Т. Повне зібр. творів: У 6 т. — К., 1964.
— Т. 6. — С. 81.
Лист до А. П. Головачова пересланий разом з листом до О. М. Бодянського від 15 листопада

1852 р., де сказано: «...когда получишь мое послание, то раздери его надвое и одну половину отдай
А[ндриану] Филипповичу Головачеву, ты его, вероятно, нередко видишь».
Проведенный вечер с вами... — Див. лист до О. М. Бодянського від 15 листопада 1852 р.
... небольшое стихотворение Щербины — «Купанье». — Щербина Микола Федорович (1821 —
1869) — російський поет, автор антологічних творів (збірок «Греческие стихотворения», 1850 і

«Новые греческие стихотворения», 1851). У 1856 р. написав вільний переспів вірша Шевченка

«Перебендя». Разом із родиною Толстих сприяв визволенню поета із заслання. Познайомився
з Шевченком у Петербурзі 6 березня 1858 р., а 12 березня виступив на обіді на честь поета з

вітальною промовою.
А если увидите Островского, то и ему нижайший поклон за его «Свои люди»... — Островський

Олександр Миколайович (1823 — 1886) — російський драматург. Аматорська вистава за п’єсою
«Свои люди — сочтемся» відбулася в Новопетровському укріпленні на Різдвяні свята 1851 р.
(Киевская старина. — 1889. — № 2. — С. 298). Ротний командир Є. М. Косарев згадував

про чудове виконання Шевченком ролі Ризположенського (Киевская старина. — 1889. — № 3. —
С. 572).
... а «Бедной невесты» еще не читал. — Про п’єсу О. М. Островського, написану 1851 р. й

опубліковану в журналі «Москвитянин» (1852. — № 4), Шевченко міг дізнатися з рецензії І. С.
Тургенева «Несколько слов о новой комедии г. Островского „Бедная невеста“» (Современник. —
1852. — № 3).
Вы обещали посетить наше укрепление на будущее лето... — Ця поїздка не відбулася.
Рамазанов Микола Олександрович (1817 — 1867) — російський скульптор, історик мистецтв,
знайомий Шевченка з часу навчання в Академії мистецтв. Поет згадав про нього в повісті

[1]«Художник».

Варіанти

за его «Свои люди», а «Бедной невесты» / за его «Свои люди» ибо
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1. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev402.htm

3.1.69 Із спогадів Косарєва. Участь Шевченка в театральних виставах (2009-01-22 12:00)

* *

В 1852 году я был произведен в штабс-капитаны, а штабс-капиган Потапов отправлялся в 10-й
Оренбургский линейный батальон. Поэтому мне было предложено вступить в заведывание двух

рот этого батальона и одной ротой командовать на законном основании. Рядовой Шевченко

перешел ко мне в роту. Держал он себя очень прилично и жил он в казармах. В свободное время

ходил к коменданту обучать детей грамоте [...]
В Ново-Петровском укреплении было офицеров до 20 человек,в том числе семейных 12. Жизнь

была почти однообразна: днем казенные работы и ученья, а вечерами собирались по домам

провести время в семействах, где устраивалось лото, преферанс и ералаш по 1/10 или 1/1000
копеки, или танцы. Музыканты у нас были из двух оркестров, один офицерский, а другой из

нижних чинов; но и это нам наскучило.
Окрестности укрепления незавидныя: с одной стороны горы, а с другой бушующее море. Осенью
и зимою постоянно дуют северо-восточные ветры.
Наконец придумали устроить любительский спектакль.
Помещение было занято в одной пустопорожней казарме. Декорации были сделаны своими

же художниками. Занавес был дан на время из пунцовой шелковой материи с кистями одной

офицершей. Люстры и канделябры устроены из ружейных штыков, взятых из цейхгаузов.
Освещение было общее, так как представление театра игралось безденежно.
Выбрали комедию соч. Островского «Свои люди сочтемся» Дамы наши не участвовали в комедии,
а только были зрительницами. Роли были даны: поручику З(убильскому) — купца Большова,
его жену Аграфену Кондратьевну дали прапорщику Б(ажанову), дочь Лидочку — прапорщику

У(гла), сваху Устинью Наумовну — поручику Г., приказчика Подхалюзина пришлось играть мне и
приказного Рисположенского — Тарасу Шевченку, а роль приказчика Тишки — поручику Б.
Все актеры свои роли разучили к 25 декабря довольно твердо; костюмы, парики и бороды

накладные были готовы, сделаны и прилажены очень сносно.
1-е представление было назначено 27 декабря 1; так как представление было безденежное,
то и посетителей набралось очень много, не исключая и купечества, которое тоже нам

содействовало к убранству комнаты и в освещении. Наступило время представления. Шевченка

я замаскированным не видал, потому что мне приходилось в своем костюме дирижировать

оркестром музыки, поставленной за кулисами, и самому играть первую скрипку. Комедия

началась. О себе ничего не скажу, но все играли хорошо, а в особенности Липочка. Нужно

заметить, что прапорщик У(гла) был швед, красивый собой, блондин с голубыми глазами, белым
лицом, без усов, стройный и небольшого роста; немного картавил. Но когда показался на сцену
Шевченко, то смешно было на него смотреть: он был одет в довольно поношенный, старый
и несколько узкий на него фрак из синего сукна, короткие панталоны неизвестной материи

горохового цвета, тоже поношенные, сапоги с заплатами, а один — истоптанный на одну сторону,
жилет, когда-то бывший зеленого цвета из бумажной материи с обтяжными пуговицами. На

голове надета стариковская, смятая пуховая шляпа. В соответствие такому костюму и лицо

Шевченка было размалевано красками. Одним словом, он изображал из себя приказного, как-
будто явившегося с похмелья и не доспавшего после сильного перепоя. Шевченко был смешон

в то время, когда купец Большов был за долги посажен в яму, и жена его, сидя дома с свахой

Устиньей Наумовной, скорбела и плакала, а приказный Рисположенский в то время заходит к ней
и спрашивает: «а что вы, Аграфена Кондратьевна, огурчики-то солили? Это что у вас — водочка,
что ли? Я рюмочку выпью». «Э-эх батюшка, до огурчиков ли мне сегодня! Выпей, батюшка»,
— отвечала Аграфена Кондратьевна. Вообще Шевченко сумел превосходно сыграть свою роль.
По окончании спектакля, комендант укрепления устроил нам вкусный ужин, на который были

приглашены и прочие с семействами офицеры и купечество. После того, комедия эта, по просьбе
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общества, еще повторялась 2 раза, и два раза играли для нижних чинов. ....... 2) Так что к

маслянице составился театр из нижних чинов, которые играли довольно удачно комедию «Ворона
в павлиньих перьяхъ» и один водевиль «Дядюшка», за что платилось им за первое место рубль,
второе 50 к., третье 20 к. и четвертое 10 к. Шевченко по окончании второго представления

комедии «Свои люди сочтемся», переодевшись в малороссийский костюм, плясал на сцене

малороссийский танец. Музыка играла трепака. Он удивил всех своим искусством в пляске; с
тех пор, где бывали вечера с танцами, приглашали и Шевченка, и он, по просьбе общества,
никогда не отказывался отплясать трепака. 1) В заметках Косарева на листах сказано, что 1-й
спектакль был 26 декабря, 2-й 28-го, а 27-го и 29-го комедия «Свои люди сочтемся» была сыграна
дла нижних чинов. 2) Очевидно пропуск. На отдельных листах это место написано следующим

образомъ: «27 го и 29-го чисел было сделано представление этой комедии для нижних чинов,
которое послужило им в пользу, так что в последствии времени из них нашлось много актеров,
которые стали в дни сырной недели играть комедии и водевили. А с того времени постоянно

были театры». Е. Косарев, Извлечение из дел и памяти, «Киевская старина», 1893, февраль, стор.
249 — 253. [Див. [1]текст.] * * * Помню, в 1851 г. приехал в укрепление инженер, прапорщик
Добровольский, игравший на флейте. С помощью его у нас составился оркестр музыки. Я играл

на скрипке прима, прапорщик Сергеев — секунду, а Гарлих однн вечер на контрабасе, другой
— на кларнете. К святкам у нас составился и театр: играли комедию Островского «Свои люди

сочтемся». Подхалюзина играл я, женские роли — молодые прапорщики, а Ризположенского —
Тарас Шевченко. Он где-то достал себе шаровары гороховаго цвета, синий старенький, немного
узкий ему фрак, измятую поношенную шляпенку и намалевал себе красками лицо, так что весьма

походил на приказного, идущего в питейное заведение опохмелиться. Роли были всеми твердо

выучены, и комедия сошла недурно. Шевченко же положительно потешал своею ролью, особенно
в сцене, когда он спрашивал Аграфену Кондратьевну относительно Огурчикова и говорил: «Это у
вас водочка? — я рюмочку выпью!» По окончании спекталя комендант, подполковник Маевский,
угостил все общество, как актеров, так и зрителей, великолепным ужином, перед которым

устроились еще танцы. Шевченко попросил в это время музыкантов сыграть трепака, а сам,
переодевшись хохлом, стал отплясывать малороссийский танец. Плясал он свободно и весьма

потешно, так что по требованию публики должен был повторить несколько раз. По общей

просьбе спектакль был дан вторично, а затем его повторили еще два раза для нижних чинов.
Последним он так понравился, что некоторые из них сами стали пробовать, и в среде их нашлись
скоро толковые актеры, которые уже на следующей маслянице стали играть комедии и водевили.
И с этого времени театр у нас не переводился. [2]Т. Г. Шевченко по воспоминаниям полковника

Косырева, «Киевская старина», 1898, Т.60, февраль, стор. 35-41. 1 «Свои люди — сочтемся»
— п’єса Островського, що вийшла з друку весною 1850 р. Шевченко брав участь у постановках

цієї п’єси в Новопетровському укріпленні. Пізніше поет в щоденнику називав комедію розумною,
благородною сатирою, необхідною для свого часу. П єса була поставлена у 1851, а не в 1852 р., як
помилково зазначає Косарев.

1. http://izbornyk.org.ua/rizne/star22.htm

2. http://izbornyk.org.ua/rizne/star17.htm

3.1.70 Із спогадів Косарева про спектаклі та Зигмунтовських (2009-01-22 18:00)

* *

Про обеды да ужины, которые, случалось, оканчивались иногда и попойками, в которых участвовал
и Тарас, любивший, к сожалению, иногда таки выпить, или, как он сам говаривал: «убить с горя
муху», говорить не стоит: были они, как и все подобные обеды и ужины! Ну, а про те спектакли, в
которых он принимал самое деятельное участие как актер и декоратор, нельзя не вспомнить, —
тем более, что без него, при всем увлечении и старании, с какими разучивали и играли свои роли
прочие актеры-любители, вряд ли эта затея наша возбудила бы тот восторг, с каким встретила ее

наша новопетровская публика, которою всякий раз буквально битком наполнялась казарма, где
шли спектакли.
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На первых двух спектаклях оба раза шла комедия Островского «Свои люди — сочтемся!»,
повторенная по общему и единогласному желанию всей публики. В комедии этой, кроме роли
Рисположенского, которую взял на себя Шевченко, все роли, даже женские, играть в которых наши
дамы не пожелали, исполнялись офицерами... Играл в ней — смех, ей-богу, вспомнить! — и я

роль Подхалюзина, в костюме же которого, в антрактах, сходил еще и в оркестр, чтобы играть

на скрипке, без которой тот обойтись не мог; ну, да ведь по пословице: «охоту тешить — не беду

платить!»... Так как, надо вам сказать, генеральной репетиции у нас не было, а на репетициях
Шевченко никогда настояще не играл, то мы, понятно, и не знали, какой-то выйдет из него

Рисположенский? Но когда, на первом представлении, он появился на сцене закостюмированный
да начал уже играть, так не только публика, но даже мы, актеры, пришли в изумление и восторг!..
Ну, — поверите ли? — точно он преобразился, ну, ничего в нем не осталось Тарасового: ярыга,
чистая ярыга того времени, — и по виду, и по голосу, и по ухваткам!..
После первого спектакля, бывший тогда комендантом нашим, превосходный и умница человек,
подполковник Маевский, — вечная ему память! — устроил для нас, актеров, и других офицеров

и их семейств ужин, а затем танцы, продолжавшиеся до рассвета. Так вот, после этого ужина

Маевский подошел к Шевченку, чокнулся с ним и правду сказал: «богато тебя, Тарас Григорьевич,
оделил бог: и поэт то ты, и живописец, и скульптор да еще, как оказывается, и актер... Жаль,
голубчик мой, одного, — что не оделил он тебя счастием!.. — Ну, да бог же не без милости, а
козак не без счастия!»...
Третий спектакль заключался в двух водевилях, игранных уже одними нижними чинами, которые,
право же, весьма недурно исполнили свои роли. Шевченко, по мысли которого и устроился

этот спектакль, которого он был и душею, сам, однако, в нем не играл, но зато разутешил

публику таким неожиданным сюрпризом, что она от восторга чуть не спятила с ума! Во время

антракта вдруг подымается занавес; музыка начинает играть плясовой малороссийский мотив,
а на сцене появляются Тарас, переодетый в малоросса, и молодой прапорщик Б., переодетый
в малороссиянку, да как «ушкварять» украинского трепака, так просто отдай все, да и мало!
От криков bis да аплодисментов едва казарма не развалилась: ей-богу!.. Надивил тогда Тарас

нас всех своим искусством в пляске! Потом, как узнали за ним и этот секрет, то по вечеринкам
частенько-таки упрашивали его проплясать своего трепака, и когда он бывал в духе или немножко,
как говорится, «под шефе», то, бывало, и плясывал, и певал...

Рассказ Е. Косарева. Н. Д. Н[овицкий], На Сыр-Дарье у ротного командира, «Киевская старина»,
1889, март, стор. 577 — 578. [Див. [1]повний текст.]

* *

В воскресные дни офицеры нередко собирались петь на клиросе. Не отставал от них и Шевченко.
Он пел тенором. Голос у него был довольно чистый и звонкий. Он любил иногда дома, или, по
просьбе, в обществе петь песни и малороссийские, а в особенности любил петь «Віють вітри».
Тарас Шевченко, как было видно, хорошо образован; любил много говорить. Он копировал

купцов, хохлов, попов, староверов разных сект.
Любил он и выпить или убить муху в зеленом вине. Офицеры изучили Шевченка так, что если у

кого он сидит в гостях и преимущественно в семейном доме, то следят за ним, в особенности,
когда подана на стол сухая закуска и водка.
Шевченко знал множество анекдотов; когда он выпивал первую рюмку водки, то рассказывал

их уже свободнее, за второй рюмкой еще свободнее, а наконец после 3-й он был только годен в

холостой компании.
В укреплении в то время находился поверенным по акцизной части некто отставной чиновник

14-го класса, Константин Николаевич Зигмунтовский и жена его чухонка Софья Самойловна 1.
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Ему было от роду лет 70, а ей 50. Он был еще бодрым, а она свежая, белая и румяная; смолоду,
надо полагать, она была красавица. Семейство это, кроме продажи питей, имело у себя винный
погребок и магазин разных для продажи вещей. Зигмунтовский еще в нижних чинах служил

в каком-то гусарском полку, был в походах с князем Суворовым за Балканами, а по выходе

в отставку с чином 14-класса жил в Бессарабии, после того перебрался в город Астрахань и

поступил к кому-то в поверенные. Зигмунтовский любил тех людей, которые вызывали его на

рассказы о его походах за Балканы с князем Суворовым. Он готов говорить целые дни и ночи, а
где возможно даже и приврать. В это время хозяйка дома выносит большой поднос с винами и

разными закусками, ставит на стол перед диваном и угощает гостя и своего мужа Константина

Николаевича. Тарас Шевченко часто придумывал предлог забраться к спиртомору (так солдаты

прозвали Зигмунтовского, потому что он при отпуске спирта в команды показывал крепость

оного через спиртометр Траллеса, — поэтому от слова спиртометр назвали его спиртомором), а
тем более, что он был и приятелем Зигмунтовского. Отправляется: «Здравствуйте, добрейший
мой Константин Николаевич и многоуважаемая Софья Самойловна! Как ваше драгоценное

здоровье? Как живете, можете?» — «Ах, бесценный наш Тарас Григорьевич! Живем, слава богу,
помаленьку вашими усердными молитвами. Каким ветром вас занесло к нам? Вы давненько нас

не навещали... Очень, очень рады! Просим милости садиться, дорогой наш гость! Побеседуем
кое о чем, а то ведь нам скучно одним-то со старухою». Гость и хозяин садятся на диван за

круглый стол, а хозяйка отправляется за закускою. — Кхи, кхи, кхи, а я, почтеннейший Константин
Николаевич, составляю историю, то мне нужно бы кое-что извлечь от вас о Суворовском походе,
о Дунае и переходе через Балканы, а также нечто о Бессарабии. Ведь у вас наверно это все

осталось в памяти? Зигмунтовскому только этого и нужно было. Начинается рассказ чуть ли

не со дня рождения его самого и Софьи Самойловны, которая в то время уже ставила на стол

поднос с винами и многосложной закускою. Рассказ продолжался до возвращения из Суворовского
похода и оканчивался тем, что у них в Бессарабии родятся огурцы настолько большие, что,
бывало, разрежешь пополам огурец, из одной половинки сделаешь лодку, а из другой два весла,
сядешь и переплывешь через Дунай на другую сторону. Тарас в свою очередь прерывает разговор

и начинает свой. — Выслушайте теперь меня, бесценный Константин Николаевич! Когда я

служил на Раиме, вы не поверите, что там есть река Сыр-Дарья, очень широкая и рыбная. В
ней очень много всякой крупной рыбы, которая почти вся поверху плавает и довольно смирная

и никого не пугается. Бывало, захочешь отправиться на другую сторону реки, то свиснешь

и скоро перебежишь по рыбе: одной ногой станешь на сома, другой на осетра, а потом на

сазана, судака, усача, а иногда так случится, что большая рыба и сама догадается — перевезет;
смотришь — и переправился. Стоишь на берегу и любуешься на эту рыбную реку. — Да вы,
кажется, неправду говорите, Тарас Григорьевич!? — смотрит удивленно на него Зигмунтовский.
— Может быть я и приврал, Константин Николаевич, но и вы, кажется, сказали неправду об

огуречной лодке. Наконец хозяин сознается перед гостем, что он соврал. Между тем бутылка

опустела, закуска съедена; хозяин и гость угостились; оставляя разговор до другого времени,
ложатся спать, или гость кое-как отправляется домой (в казармы). Е. Косарев, Извлечение

из дел и памяти, «Киевская старина», 1893, февраль, стор. 253-256. [Див. [2]повний текст.] 1

Зигмунтовський Костянтин Миколайович— чиновник у відставці. Шевченкові записи у щоденнику

підтверджують загальну характеристику, дану в спогадах Косарева: «Она, т. е. Зигмунтовская, мне
очень нравится — это добродушно улыбающаяся гостеприимная, кубическая старушка... Он тоже
добродушный старик, но пренаивный и самый безвредный лгунишка». Шевченко написав портрет

подружжя Зигмунтовських. * * * В Новопетровском укреплении находился тогда от акцизного

откупа отставной чиновник 14-го класса Зигмунтовский, человек лет 70-ти, но еще здоровый и

бодрый, с женою своею, пятидесятилетней здоровой бабой. Еще в нижних чинах Зигмунтовский
служил в каком-то гусарском полку и был в походах с князем Суворовым за Балканами; по

окончании же походов вышел в отставку с чином 14-го класса, долго жил в Бессарабии и

затем, с занятием укрепления, перебрался к нам и занялся торговым делом. Зигмунтовский

ужасно любил тех людей, которые внимательно выслушивали его рассказы о походах, и готов

был рассказывать днями и ночами, привирая при этом немилосердно. В это время хозяйка

дома выносила большой поднос с винами и разными закусками, при виде которых рассказчик
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воодушевлялся. Шевченко, когда некуда было более деваться, любил заходить к «спиртомору»
(так солдаты называли Зигмунтовскаго, потому что, при отпуске спирта в команды, он показывал
крепость его спиртометром Траллеса) послушать его рассказы, а главное — хорошенько выпить

и закусить. Вот он и отправляется бывало к отставному гусару. — Здравствуйте, добрейший мой
Константин Николаевич и многоуважаемая Софья Самойловна, — приветствует он хозяев, —
как ваше драгоценное здоровье, как живете-можете? — Ах, бесценный наш Тарас Григорьевич,
живем мы, слава Богу, помаленьку, вашими усердными молитвами. Каким вас это ветром занесло

к нам? Ну, очень, очень рады, просим милости садиться, дорогой наш гость, побеседуем о чем, а
то нам скучно одним-то со старухой! Гость и хозяин садятся на диван, за круглый стол, а хозяйка
идет собирать закуску. Вот туть-то и начинаются мало-помалу бесконечные рассказы о походах,
о Балканах, о Бессарабии и т. д. Раз Зигмунтовский дошел до того, что стал рассказывать, будто
в Бессарабии родятся такие громадные огурцы, что бывало разрежет солдат пополам огурец и

из одной половины делает лодку, а из другой два весла, сядет и переплывает через Дунай на

другую сторону. — Это что за диковину вы рассказываете, Константин Николаевич, — прервал

рассказчика Шевченко, — а вот когда я служил на Раиме, так видал реку Сыр-Дарью; вы не

поверите, какая она рыбная. Рыба вся почти поверху плавает; бывало захочешь отправиться на

другую сторону реки и прямо перебегаешь по рыбе. Одной ногой встанешь на сома, другой
на осетра, а потом на сазана, судака, усача; а иногда так случатся, что большая рыба и сама

догадается, перевезет, — смотришь, и переправился; стоишь на берегу и любуешься на эту рыбную
реку. Понял хозяин насмешку, обиделся немного, но скоро успокоился и примирился. А между

тем бутылки пусты, и гость, покачиваясь и напевая «Виют витры», тащится в казармы. [3]Т. Г.
Шевченко по воспоминаниям полковника Косырева, «Киевская старина», 1898, Т.60, февраль, стор.
35-41.

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/vosp49.htm

2. http://litopys.org.ua/rizne/star22.htm

3. http://izbornyk.org.ua/rizne/star17.htm

3.1.71 Спогад К. Герна (2009-01-23 00:00)

* *

Много он [Шевченко] тут [в Новопетровском укреплении] перенес горя и скуки!.. Сначала

напуганное начальство строго смотрело за тем, чтобы он не писал и не рисовал; но потом

строгости эти смягчились и, как мы узнали, он успел несколько превосходных акварельных и

рисованных сепией картин переслать в Малороссию, откуда, по горячему сочувствию преданных

друзей, притекали к нему и средства к жизни. Он, впрочем, жил постоянно так скромно, что ему
немного было надобно.
Оттуда я получил от него превосходный акварельный рисунок песчаного бурана в Мангишлакской

пустыне, который храню, как единственную оставшуюся у меня дорогую память о покойном; все
бывшие у меня на сохранении эскизы, бумаги и книжечку с малороссийскими его стихотворениями
я ему возвратил.
Осталось только черновое письмо его к Жуковскому, писанное в весьма грустном расположении

духа, пред отправлением. В конце письма я вам сниму копию с этого документа, в котором так

рельефно выражено положение несчастного страдальца и сетование на К. П. Б[рюллова].

К. И. Герн, [1]Письмо к М. М. Лазаревскому о Шевченке от 12 апреля 1861 [?] г., «Киевская
старина», 1899, февраль, стор. 69.

1. http://izbornyk.org.ua/rizne/star25.htm
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3.1.72 (2009-01-23 06:00)

[1]Кониський О. Я. Тарас Шевченко-Грушівський: Хроніка його життя [На другому засланню

(жовтень 1850 — серпень 1857), стор. 9]

V
Таким чином, бачимо, що, закинувши Шевченка в Новопетровську тюрму, у його одібрали усе,
чисто усе, не тільки яко у поета, у художника, але яко у звичайного чоловіка, у якого не скаменіло
ще серце, не охолов до краю дух. У його одібрали, йому заборонили геть чисто усе те, що хоч на
одну краплю спромоглось би полегшити йому тяжкий побут! У великому численному гурті людей

Шевченко був самітним, а округи його було усе те, що гнобило, мордовало його, дратовало нерви.
Річ відома, як тяжко людині почувати себе самітним у гурті людей, де нема чоловіка під мислі,
нема душі, що розуміла б нас і спочувала б нам. Тоді люде, що оточують нас, стають нам

осоружними, ніби ворожими. Такий гурт людей — чужих і духово і морально, замість розваги,
завдає чоловікові ще більшої туги. Іншої ради тут нема, як опріч того, щоб швидше покинути

такий гурт, втікти від його та вдатися до товариства природи і власних думок.
Певна річ, що хоч яка нудна була природа Новопетровського форту, а вона б більш розважила

Тараса, ніж «смердяча казарма». Так же не можна було в усяку пору, коли б то схотів, покинути
казарму: військові статути, накази і догляд приковували його до казарми, немов Прометея до

скелі. А коли б він і рушив з казарми, так слідом за ним рушав і догляд в особі «дядьки» чи

іншого унтер-офіцера. Догляд ходив за ним гірш, ніж тінь: десь в темному закутку може не бути
тіні, а такого закутку, де б не було за Шевченком догляду, не було.«Опріч казарми, ніде не можна
бути» 654, — писав він до Бодянського вже геть пізніше (15 листопада р. 1852). Оце одно, а друге,
що й природа була занадто одноманітна, нудна: «Хоч би на що хороше подивитися, — каже Тарас,
— може б, стара душа моя мучена стрепенулася» 656. І подивиться ні на що і потоваришувати, хоч
би навіть розмовляти по душі ні з ким було Тарасові. Про офіцерів — годі й гадати: одні з них
були «начальством», як от Потапов і Обрядін, другі такі, як оці два, треті— полохливі, четверті—
доносчики або п’яниці, такі, як Кампіоні (з ним небавом спізнаємося). Зі споминів Косарєва знати,
що офіцери взагалі в перший рік перебування Шевченка в Новопетровському трималися від його

осторонь. Було в Новопетровському кілька засланих поляків, теж «політичних злочинців», але з
усього знати, що то були здебільша люде переполошені, обережні і занадто сторожкі. Коли ж з

ким з них, опріч свого щирого приятеля Броніслава Залєського, Тарас і потоваришив, так то вже

сталося геть пізніш, а що до р. 1851 — 52 — так не маємо жодного натякання на товаришування

Шевченка з засланими поляками. Одно слово — за перші два роки перебування Шевченка в

Новопетровському ми не бачимо у його ніже єдиного хоч трохи інтелігентного товариша. Відомо
тільки, що між жовнірами поталанило йому, опріч Скобелєва, знайти же ближчого земляка —
Андрія Обеременка. Обеременко розважавподіляв з ним за увесь семилітній час журбу-тугу, і нам
не можна не завести сюди усе, що знаємо про його з уст самого Шевченка. 654 Русс[кая] стар[ина].
— 1883. — Кн. IX. — [С. 643]. 655 Основа. — 1862. — Кн. VII. — [С. 14 — 15]. [2]Попередня
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Твар його, хода, навіть шапкачабанка, усе давало знати, що він земляк мій. Питаюся про його, хто
він такий. Кажуть: земляк мій, Андрій, слуга при шпиталю, «хахол». Оцього ж то мені й треба.
Твар його здавалася мені більш суворою, ніж звичайно у земляків моїх. Тим-то спізнаватися з ним
почав я здалека, обережно. У найближчого начальства його я довідався, що Андрій Обеременко

— зразок людини чесної й обережної. Тоді почав я шукати нагоди, щоб побалакати з ним по-
нашому віч-на-віч. А він, здавалося мені, ніби помітив мої заходи, та й пильнує уникати такої

честі. Через се мене ще більш кортіло спізнатися з ним. Більшу частину ночей безсонних провів

я у Новопетровському, сидячи на рундуці. Раз якось зимою, було се в третій годині ночі, сиджу
я своїм звичаєм на рундуці, дивлюся, аж із за шпиталевої пекарні видибає Андрій. Він був тоді

за квасника і за пекаря хліба. Потім уже склопотав я йому «завидну» посаду городника. «А що,
Андрію, — озвався я до його, — мабуть, і тебе сон не бере?» «Та не бере ж, матері його ковінька»,
Я затремтів, почувши рідну мову, чисту, не попсовану. Я прохав його посидіти біля мене хоч

годиночку. Він згодився, але неохоче. Я зняв бесіду, спитавши, як звичайно буває між солдатами:
з якої він губернії? Андрій відповів, що він «губернії Київської, повіту Звенигородського, з села
Різаної, отам біля Лисянки, коли чували». Я відповів, що не тільки чував, а навіть бував у Лисянці
і в Різаній і скрізь. Стало знати, що ми земляки, та ще й вельми близькі. «Я й сам бачу, — мовив

Андрій, — що ми свої, та не тямлю, як до вас підступити, бо ви коли не з офіцерами, так з

ляхами. Як тут, думаю, до його підступити? Може, він і сам лях, та тільки ману пускає». Я

почав його запевняти, що я сущий земляк його, і бажав довше з ним побалакати, але тут саме

продзвонило три години і він пішов топити піч на хліб. Отак-то почалася у нас знайомість з

Андрієм Обеременком. Чим далі, тим більш спізнавали ми один одного і більш звикли один до

одного. Але наші відносини околишні (за увесь час перебування в Новопетровському) лишалися
такими, якими вони були і тоді, коли ми побачилися першим разом. Обеременко не зробив

ніже єдиного ступня околишнього до сприятелювання і ні на зерно не показав підлабузнювання;
при других він навіть не кланявся мені, боячись, щоб хто збоку не подумав, що він моститься

до мене в приятелі. Місцем, де ми завжди бачилися, був рундук. Бачилися ми звичайно вночі,
коли вже все спить, опріч вартових. Спокійна, холодна, навіть сувора твар Андрієва вдавала з

його людину жорстоку, байдужу, але се була тільки маска. Малих діток він кохав загарливо, а се
певна ознака серця доброго, благого. Я, яко маляр, часто любовав, дивлячись, як його темно-
оливкова твар вусата прилипає з ніжнотою до рожевої щічки дитини. Я полюбив його не за саму

тільки вдачу його просту та благородну, а ще більш за те, що за всі 20 років бридкого, огидливого
побуту солдатського він не опаскудив, не принизив свого достоїнства національного і людського.
Всіма сторонами він лишився вірним своїй прекрасній національності. Така риса благородить

людину. Коли в моєму довголітньому заточенню темному мигали інколи хвилини ясні, так тих

ясних хвилин наділяв мені простий друзяка Андрій Обеременко. «Пошли ж, Боже, — говорив

Тарас, покидаючи р. 1857 свою тюрму і прощаючись з Обеременком, — швидше кінець твоєму

мордованню, мій друже незрадливий! Поможи тобі Пресвятая Мати перейти оці пустелі безводні

та напитися солодкої води Дніпрової і в свої змучені груди набрати животворного повітря нашої

любої України». 656 Записки... — С. 89. [([2]Запис від 29 лип. 1857 р. — Кобзар — Т. III)].
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З усього того, що сказано мною вгорі, виразно можна собі уявити те становище матеріальне,
духове і моральне, в якому карався геній українського слова в Новопетровському форті. Сам поет

побут свій малює слізьми-кровію в своїх листах. «Побут і життя моє моральне таке огидливе, що й
писати про його не хочеться. Живу я, можна сказати, жизню публічною, сиріч в казармах», — пише

він до Козачковського 16 липня р. 1852 657. — Щодня муштруюся, хожу в калавур і т. ін. Одно

слово: салдат, та ще який! Просто воронячий страхопуд! Вуси здоровенні, лисина завбільшки з

кавун. Дві каплі води— «салдацький портрет», що змалював Кузьма Трохимович» 658. Останніми
словами ніби жартує Тарас, але ми бачимо, ми серцем чуємо, як з-під того жарту капають гарячі
сльози! Майже одночасно пише він до другого свого старого приятеля Артемовського 659: «Наче
скіпка та відколота, ношуся я без шляху по хвилях моря житейського. Впродовж оцих бідолашних

п’яти літ де тільки мене не носило. З краю до краю ізходив степ киргизький і вздовж і впоперек

переплив море Аральське, а тепер сиджу в Новопетровській фортеці. Стоїть вона на північно-
східному березі моря Каспійського в пустині. Дійсна пустиня: пісок та камень; хоч би тобі травиця,
хоч би тобі деревце! нема нічого! Навіть гори доброї нема. Просто чортзна-що! Дивишся,
дивишся, да така тебе нудьга візьме, що хоч вішайся. Так же й повіситься ні на чому. Сподівався
я довго, та й рукою махнув. В неволі родився, а помру, здається, солдатом. Та вже який би

там не був кінець, аби швидше він приходив. Остогидло так жити». Трохи згодя пише він до

Бодянського 660: «В життю моєму радощів було мало, та, було, хоч на людські радощі подивишся,
а тепер і чужого щастя не бачиш. Навкруги горе та пустиня; а в пустині казарми, а в казармах

солдати; а солдатам які радощі до лиця? От в якій сфері я чеврію; опріч казарми, ніде не можна
бути». «І досі (р. 1853) бояться дозволити мені захиститися де-небудь, опріч казарми», — додає

поет-страдальник у листі до Броніслава Залєського 661. «Мені заборонено писати і малювати. От
де дійсна і страшенна кара. Вже шість років мучуся я, — вболіває художник-мученик у листі до

Артемовського 662, — без олівця та без красок. Горе, та й ще горе... Старіюся, слабую, мабуть,
з нудьги та з неволі і не бачу краю сумної моєї перспективи. Та без протекції, правда, його й

бачити не можна. А у мене яка протекція? Правда, були деякі люде, але ж! Одних уж нет, а те
далече, Как Пушкин некогда сказал... І мені тепер зістається одно: ходити отут по степу, довго
ще ходити та курникати: Доле моя, доле моя! чом ти не такая, Як інша, чужая. 657 Основа. —
1862. — Кн. IV. [С. 9]. 658 Див.: Квітчине оповідання «Салдацький патрет». 659 Основа. — 1862.
— Кн. VII. — С. 9. 660 Русс[кая] стар[ина]. — 1883. — Кн. IX. — [С. 642. [2]Лист від 15 лист 1852
р.]. 661 Киев[ская] стар[ина]. — 1883. — Кн. II. [С. 165]. 662 Основа. — 1862 — Кн. VII. — С. 11.
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В іншому листі 663 поета читаємо «про новинки в письменстві, в музиці, в театрі — не відаю

нічого, навіть «Северную пчелу»664, забув вже як звати; Нічого читати — спершу було для мене

страх як тяжко, потім став призвичаюватись, здається, і зовсім привикну, коли б тільки швидше...
А то сидиш, сидиш згорнувши руки та й забажаєш чого-небудь новенького прочитати, а його й

нема, і так тобі боляче зробиться, що не тямиш, куди й подітися. Але найбільш мучить мене те,
що не дозволяють малювати». Помилявся Тарас, сподіваючись, що призвичаїться жити, нічого
не читаючи: як без хліба, без їжі матеріальної, так і без корму духового не можна жити людині

освіченій, тим паче людині з таким великим духом, яким природа наділила нашого поета. Бачимо,
що за півроку після наведеного листа він пише до професора Бодянського, просячи книжок, і каже
665: «Від початку мого заслання я ніже єдиного слова не прочитав про нашу бідолашну Україну,
а що знав про неї перше, дак і те мале забуваю... Опріч страждання духового, яке я терплю,
я нічогісенько не маю, як тільки солдатську порцію; не маю, нарешті, карбованця грошей, щоб
хоч святці купити, а про журнал, щоб виписати, марне й думати. От яке лихо упало на мене.
Просити сором, а красти гріх». Бодянський, скоро трапилася добра нагода, переслав поетові

книжки (відбитки з «Чтений») через Олександра (Адріана. — Ред.) Головачова і, посилаючи,
казав собі на думці: «А чей же за ними Шевченко проведе приємно яку годину в своїй самотині і

згадає старовину... І я щодня старію, не стільки від свого віку, тільки від обставин» 666. Позичити
книжку— перечитати— ні в кого; «з усього форту один тільки лікар передплачує щось літературне,
а останні немов і читати не вміють. Отож хіба у лікаря що виблагаєш прочитати, а то хоч ляж

та й плач ! До всього отого лиха прикинувся ще й недуг фізичний; поради проти його Тарас

прохав у лікаря Козачковського 668. От за якими обставинами пережив Тарас перші два роки своєї
тяжкої неволі в Новопетровському форті! Безводний, безлюдний, голий степ; у степу казарма, в
казармі бруд, нечисть, смород, фізична робота в форті, калавурня і інша служба жовніра, щоденна
муштра, щогодинний догляд; знущання і глузування Потапова; брак товариства, заборона писати
і малювати; повна недостача книжок; повний брак листовання, безсонні ночі, солдатська їжа

(просто голодування) і, нарешті, — недуг!.. «Не легко, вельми не легко, — каже Косарєв, — було

жити Шевченкові в Новопетровському» 669. І зовсім натурально було, коли з змучених грудей

поета виривалися слова розпуки: «Ліпше б було мені на світ не родитися або швидше вмерти...»
670 Неначе лютая змія Розтоптана в степу здихає, Заходу сонця дожидає... Отак-то я тепер терплю,
Та смерть із степу виглядаю. А за що? Далебіг не знаю... Знаючи все оце, нам можна тільки

побіжно дивуватися незвичайно великому духу і міцному організму моральному поета, що не дали
йому наложити на себе руки. В листах його, що належать до часу заслання в Новопетровське,
не раз прокидалася у страдальника в години тяжких мук тінь розпуки і думка наложити на себе

руки. Єдиним спасителем його в такі години була без краю глибока і міцна любов до його рідної

України! Мучиться поет за Україну всіма муками неволі, пустині, казарми, муштри, приниження,
муками голоду, холоду, недугу, а проте «все-таки любить свою Україну широку!» Оця любов, віра
в свою ідею, в велику будущину української ідеї завжди проганяли з душі нашого поета і темну

тінь розпуки, і думки про самогубство. Перед такою любов’ю і вірою не можна нам не положити

приземного поклону! 663 Основа. — 1862 — Кн. VII — С. 9. 664 Колишня російська часопись.
665 Русс[кая] стар[ина]. — 1883 — Кн. IX — [С. 642]. 666 Рус[ская] стар[ина] — 1883 — [Кн.]
IX — С. 643. 667 Небавом після того, саме в жовтні р. 1853, [2]Бодянський з Олександром

Данилевським провідали Гоголя, що перебував тоді в Москві. Вийшла річ про твори Шевченка.
«Якої ви думки про його?» — спитав Бодянський. Гоголь насупився і відповів: «Гарно, що й

казати, але доля його варта жалю і вболівання». — «Нащо сюди примішувати долю: ви кажіть

про його талант і поезію». — «Дьогтю занадто; навіть більш, ніж поезії, — відповів Гоголь. —Нам

з вами, яко українцям, се приємно, але ж не в усіх такі носи... Та й мова...» Бодянський зайнявся
і став змагатися. Нарешті Гоголь мовив: «Нам треба писати поросійськи; задля вас, чехів, сербів
— єдиною святинею повинна бути мова Пушкіна; а-ви провансальського поета Жасмена хочете

постановити на рівні з Мольєром та з Шатобріаном». — «Та який же він Жасмен! — крикнув

Бодянський. — Хіба ж їх можна рівняти! Що це ви! Ви ж самі українець!» — «Нам, «русским»,
треба однієї поезії, — мовив Гоголь. — Я знаю і люблю Ш[евчен]ка, яко талановитого земляка і
художника; мені й самому трапилося дечим запомогти йому при першому поліпшенню його долі

(мабуть, розумів Гоголь — викуп з крепацтва), але його погубили наші «умники», пхнувши його
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до творів, невластивих певному таланту. Нам треба об’єдинятися». Бодянський гаряче змагався і,
вийшовши від Гоголя, мовив до Данилевського: «Не признавати значіння Шевченка!.. Ба! мабуть,
сьогодні не тією ногою встав». И[сторический] в[естник]. — 1886. — [Кн. XII]. С. 473 — 479]. 668

Основа. — 1862. — Кн. IV — С. 19. 669 Киев[ская] ст[арина]. — 1889. — Кн. III. — С 573. 670

Ibidem. Коментар В іншому листі поета читаємо: « про новинки в письменстві... » — З листа до

С. С. Гулака-Артемовського [3]від 1 липня 1852 р. ...він пише до професора Бодянського, просячи
книжок... — Йдеться про лист до О. М. Бодянського [4]від 15 листопада 1852 р. До всього отого
лиха прикинувся ще й недуг фізичний; поради проти його Тарас прохав у лікаря Козачковського.
— У листі [5]від 16 липня 1852 р. з Новопетровського укріплення. [6]Попередня [7]Наступна
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[1]Кониський О. Я. Тарас Шевченко-Грушівський: Хроніка його життя [На другому засланню

(жовтень 1850 — серпень 1857), стор. 13]

VII

З наведених у мене вгорі певних фактів і Шевченкових листів ми бачили цілком супротилежне

тому, що подав д. Чалий в своїй примітці до споминок Наталки Ускової, переказаних Зарянком
671. Останній, правда, не подаючи жодних фактів, каже зовсім справедливо, щоШевченкові в перші

роки життя тяжко було в Новопетровському, що найближче начальство поводилося з ним вельми

строго. А д. Чалий, наче наперекір Зарянкові, говорить, між іншим, що Шевченка не посилали на

чорну роботу і що комендант Маєвський вмер, дак Шевченкові начебто погіршало жити. Не зовсім
так воно було. З уст Косарєва ми вже чули, що Тараса «водили на фортові роботи» 672. Бачили і
те, як поводився з ним найближчий його начальник Потапов, мордуючи дрібними, непотрібними
причіпками та трусеницею в кишенях і т. інш. З власних записок Шевченка бачимо, що ніколи він
не чи нив того, що каже д. Чалий, і ніколи не вдавався за протекцією до лікаря Нікольського.
Нарешті, бачили, що добряга Маєвський не спроможен був, хоча б і хотів того, значно пільжити

Шевченкові. Можна сказати, що мордовання Шевченка в першій половині р. 1852 доведене було

до того зеніту, де воно повинно було або спинитися, бо далі нікуди було йому іти, і — або

стояти нерухомо, або спускатися з своєї вишини вниз. Почалося з того, що головного справника
мордовання над Шевченком і дозорника над відносинами до поета коменданта Маєвського —
капітана Потапова — взяли з Новопетровського до Уфи. Найближчим начальником Шевченка

став Косарєв, хоч теж великий формаліст, але не така безсердна людина, як Потапов. Се сталося
літом р. 1852. Маєвський тямив, що Косарєва не треба так стерегтися, як його попередника. Він
дозволив Тарасові обізватися без цензури до своїх колишніх приятелів на Україні, пишучи, звісно,
обережно, і вже сам комендант знав, яким шляхом пересилати ті листи так, щоб вони доходили

до рук адресатів, не заходячи ні до чиїх інших рук в Новопетровському. Відповіді на ті листи

приходили на адресу самого Маєвського. Оця, суще невеличка пільга стала великою тоді задля

Шевченка. І ми бачимо, що листування його, після більш ніж 2½ років, знов оновляється 1 липня
р. 1852 листом до Семена Артемовського. Косарєв каже 673, що в червні р. 1852 дозволено було

Шевченкові малювати і писати під доглядом офіцерів. Але тут Косарєв зробив велику помилку.
Малювати Шевченкові ніколи не було дозволено, як се небавом побачимо, а писати дозволили не
р. 1852, а 1854, та й то тільки по-російському, під пильною цензурою офіцерів. Певна річ, що час
від часу Маєвський все більше б пільжив Тарасові, але небавом після виїзду Потапова лиха доля і
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тут вмішалася і на довгий знов час припинила пільгу. Під кінець р. 1852 Маевський вмер, а зараз же
смерть його лиходійно обізвалася на Шевченку. На адресу Маєвського прийшов задля Шевченка

від Артемовського лист і 10 карбованців грошей. Нового коменданта ще довгий час не було,
прибув він лишень навесні р. 1853, а коли й прибув, дак він натурально вагався прийняти лист,
адресований до Маєвського. Тим-то «великої праці треба було, щоб повий комендант прийняв

той лист і розпечатав» 674. 671 Киев[ская] стар[ина]. — 1889. — Кн. II. — С. 298. 672 Киев[ская]
ст[арина]. — 1889. — Кн. III. — С. 572. 673 Ibidem. — С. 573. 674 Основа. — 1862. — Кн. VII. [С.
11]. [2]Попередня [3]Наступна
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Тим часом і головна адміністрація в Оренбурзі перемінилася. Обручова забрали. Генерал-
губернатором став граф Василь Перовський, Він комендантом Новопетровського форту послав,
замісто Маєвського, свого ад’ютанта Іраклія Ускова 675. Нового коменданта хоча і затверджено

17 січня р. 1853, але через повний брак комунікації до Новопетровського форту прибув він ледві

в квітні 676. Таким чином, заким приїхав Усков і заким Тарас спізнався з ним і запевнився, що він
людина добра, минуло трохи що не півроку. Знаємо, що Шевченко з природи не був людина

довірчива, а до того лиха доля цілий вік його навчала гірким досвідом, щоб з першого разу

не вельми довірявся людям: «Сходився він з людьми в Новопетровському не швидко і якось

з опаскою. Коли зустрінеться було з чоловіком малознайомим або з таким, до якого не чув він

приязні, дак слова було від його не доб’єшся: сидить мовчки, наче він води в рот набрав» 677.
Тим-то вже сього самого досить би було, щоб він не швидко зійшовся з новим комендантом, що
теж мав якийсь наче суворий вид. Але ж тралилася ще й друга перешкода. В форті ніхто гаразд не

відав, що за людина новий комендант. З Оренбурга приходили непевні і не однакові про се звістки,
і з них Шевченко перейнявся недоброю думкою проти Ускова. «Спершу, — пише до мене вдова

Ускова, — боявся він мого чоловіка, уважав його за деспота, за великого формаліста, ще гіршого,
як Косарєв, за строгого і придирливого начальника», а через те, натурально вже, сторонився від
його. Такі відносини почали ліпшати трохи, та й то вельми повагом, тоді вже, як прибула до форта

родина Ускова, себто в маю. [2] Шевченко, як се добре відомо, загарливо
любив малих дітей. В Ускових було їх двійко — син Дмитро і доня. Шевченко, побачивши їх,
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забув про своє упередження проти Ускова і сприятелився з дітьми. Небавом побачив, що й неня їх
людина добра й освічена. Він став ряди в годи заходити в господу до коменданта, але вибираючи
такий час, коли саме Ускова не було в господі. «Треба було мені, — пише пані Ускова, — ужити

багацько праці, щоб переконати Шевченка, що він помиляється в своїх думках про вдачу і звичаї

мого чоловіка: треба було доволі часу, щоб вони ближче спізналися і зійшлися» 678. Звісно, Усков
першими часами, доки добре не роздивився, що таке Новопетровський форт і його людність

військова, мусив обережно поводитися зШевченком, хоча, виїздячи з Оренбурга, у його був і привід
і бажання, де в чому можна, пільжити Шевченкові. Знаємо, що в Оренбурзі лишилися незрадливі
приятелі Тарасові, Лазаревський, Герн і інші. Всі вони щиро жадали поліпшити Тарасову долю.
Маючи і безпосередньо і через других вагу і вплив, найпаче Герн і Матвієв, і не маючи вже

такого Шевченкового лиходія, як Обручов, вони й пильновали звернути увагу і Перовського, й
Ускова на тяжку долю безталанного Тараса. Коли Усков в переддень свого виїзду з Оренбурга

до Новопетровського ходив попрощатися з графом Перовським, останній натякнув йому здалека,
щоб він чим спроможно буде поліпшив Шевченків побут, звісно, не сходячи з грунту легального,
аг спроквола і обережно. «Без цього натякання, — каже пані Ускова, — і не можна б було

Іраклію Олександровичу зрушати і нівечити той догляд за Шевченком і ті відносини до його, які
позаводили попередники відповідно наказу Обручова». Тут мушу я спинитися і хоча трохи збочу,
але уважаю за свій обов’язок знівечити ті звістки, що дехто позаводив їх навіть до життєпису

Шевченка. Річ іде про звістки, нібито Шевченка на засланні карано по тілу. Скільки мені відомо,
першим сіячем сієї брехні був Петро Мартос. Він у своїх «Эпизодах из жизни Шевченка» 679 пустив

звістку, нібито Шевченко прислав з заслання до однієї своєї знайомої свій портрет, намалювавши
себе по пояс без всякої одежі: руки заложені на голову, біля ніг солдатська амуніція, а з обох боків
стоять жовніри, замахуючись лозинами, щоб бити його. Одно слово: зовсім так як було гонять

солдатів «скрозь строй». А під тим портретом підпис: «Отак як бачите». 675 Усков вмер в Москві

15 липня р. 1882. 676 Лист А. О. УсковоІ. — [ІЛ. — Ф. 77. — № 127. — Арк. 38 — 38, зв.]. 677

К[иевская] стар[ина]. — 1893. — Кн. III. — С. 574. 678[ІЛ. — Ф. 77. — № 127 — Арк. 77, зв. —
78]. 679 Вестн[ик] Юго-Зап[адной] и Зап[адной] России. — 1863. — Кн. 4. — [С. 40]. [3]Попередня
[4]Наступна
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Може бути, щоШевченко і прислав такий портрет, але яко жарт або бажаючи показати, як в війську
поводяться з жовнірами. Брати ж такий малюнок за факт кари над самим Шевченком можна хіба

тільки тому, хто бажає, отак як Мартос, зневажити поета. Треба на се все неабиякої відваги, а
ще більш непошанування самого себе. Злорадство до Шевченка було, як знати, у Мартоса таке

велике, що він не посоромився додати: «Голова лишилася у Тараса на плечах, але платилася спина
і підспиння».
Правда, за часів царя Миколи I кара солдатів шпіцрутенами («скрозь строй», або «зеленая аллея»)
була річ звичайна, інколи траплялося, що карали нею і студентів, як се було в 30-х рр. в Київському
університеті, але ж на таку кару треба було, в усякому разі, або судового присуду, або царського

приказу. Ні того, ні другого, тим паче самої екзекуції сховати не можна, і про неї б знали люде

з певних джерел. Вдова Ускова пише до мене: «Коли б з Шевченком трапилося хоч що-небудь
подібне, дак би про се люде говорили і в Оренбурзі, і в Новопетровському, але я ніколи не чула

й слова про що-будь похоже на те, що повідали Мартос і Лєсков».
Слідом за Мартосом пішли й інші. Так от Бартенєв подав звістку, що буцім би Перовський,
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«котрий по принципу не любив письменників і двічі карав по тілу російського письменника

Достоєвського, розгнівавшись на Шевченка, ударив його в лице». Сю звістку оголосив письменник

Микола Лєсков у 4 кн[ижці] «Историч[еского] вест[ника]» р. 1882, додаючи, ніби з уст самого

Шевченка чув, що Перовський дозволив собі оцей бридкий вчинок.
Д. Чалий завів оці звістки до життєпису Шевченка без всякої критики 680, хоча сам же кілька

рядків попереду, змагаючись проти покліпу Мартоса, казав, що в сьому разі певним свідком стає

Лазаревський. Очевидна річ, що у д. Чалого була тоді ж, як він регістрував звістку Бартенєва і

Лєскова, повна спроможність розпитатися з Лазаревським і не пускати в світ брехливої звістки, а
то вона цілих сім літ кружала, яко звістка певна, і не заслужено плямувала Перовського. Лишень
року 1889 д. Чалий в примітці до споминок Наталки Ускової додав те, що подала мені і

вдова Ускова, себто що Перовський ніколи в Новопетровському форті не був, значить, і не мав
спроможності вдарити Шевченка в лице. Я не маю на думці виправдувати Перовського, але
проста справедливість вимагає сказати, що він був чоловік добре освічений, вихований, глибокий
монархіст і щирий прихильник царський. Вдачі він був суворої, чоловік строгий. Відаючи, що цар
Микола дуже обурений протиШевченка і зазнавши р. 1850 неудачі в свойому клопоті про пільгу для
Шевченка, Перовський, ставши р. 1852 генерал-губернатором, не сприяв нашому кобзарю. Про
се Шевченко відав і в своїх листах до Залєського справедливо нарікав, що Перовський проти його
упереджений 681. На мою думку, ледві Шевченко чи й був коли знайомий з Лєсковим, принаймні
нема на те жодної указки. Того часу, коли Шевченко перебував у Петербурзі, вернувшися з

заслання, Лєсков ледві починав свою літературну кар’єру і першими своїми писаннями належав

до того табору, до якого у Шевченка не могло бути і не було симпатії. До того ж Шевченко тоді

приятелював з головними робітниками сатиричного журналу «Искры» братами Курочкиними: в

«Іскрі», я пам’ятаю добре, доволі таки глузували з Лєскова. Таким чином, треба признати гидкою
брехнею усякі звістки про кару Шевченка по тілу під час заслання. 680 Жизнь и произведения

Шевченка, с. 80 — 81 і Киев[ская] ст[арина]. — 1893. — Кн. II. — С. 272. 681 Факт кари по ділу

Достоєвського по приказу Перовського навіки лишиться чорною плямою на образі Перовського;
але ж сказати, що «Перовський не любив писателів по принципу» — значить сказати неправду, і
сказати се може тільки той, хто зовсім не тямив Перовського. Факт певний, що він пильнував, аби
на службі при йому були люде освічені. Досить згадати імена Л. Жемчужникова, В. Григор’ева, В.
Вельяминова-Зернова і ін. Нарешті, згадаймо про відносини Перовського до засланця — поета

Плещеєва. Тоді ми зрозуміємо, що відносини до, Шевченка виходили не з принципу зневаги або

нелюбові до письменників. Граф Орлов чи не більш за всіх сприяв упередити Перовського проти

Шевченка (Див. Рус[скую] стар[ину]. — 1895. — С. 409 — 429, 524 — 551). Коментар Факт

кари по ділу Достоєвського по приказу Перовського навіки лишиться чорною плямою на образі

Перовського... — Чутки про це кружляли тривалий час, але вони не відповідають дійсності.
Достоєвського привезено до Оренбурга 23 квітня 1849 р., а відправлено у Сибір до Омського

острога 24 грудня того ж року; тоді корпусом керував В. П. Обручов, а Перовський заступив його
на цьому посту навесні 1851 р. і служив до квіт ня 1857 р. Достоєвський же до Оренбурзького краю
більш не повертався, а у жовтні 1855 р. дістав чин прапорщика, у 1859-му — звільнений, і 1860
р. повернувся до Петербурга. Отже, вони ніколи не зустрічалися під час заслання Достоєвського.
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В споминках Наталки Ускової, переказаних Зарянком, читаємо 682, що «Усков вперше побачив

Шевченка, коли ставилася перед ним на огляд уся новопетровська залога», себто в кінці квітня

або з початку мая р. 1853. «Не минуло і кількох день після того, як Шевченко здобув собі в домі

Ускова тепле спочуття і найприязніший привіт». До сих слів д. Чалий додав, що Усков у перший рік
свого комендантства поводився з Шевченком занадто обережно, остерігаючись доносів, якими аж
кишів той забутий Богом і проклятий людьми край 683. Правди більш у словах добродія Чалого.
Я вже казав, що Шевченко був упереджений проти Ускова, і сам Зарянко каже, що Шевченко

був «суворий і непривітний». Сходився він з людьми не скоро і вельми озираючись. Говорив
я, що сторонитися від Ускова кинув Шевченко перегодом навіть після того, як приїхала жінка

коменданта, людина сердешна, а до приїзду її Шевченко ледві чи й був у господі Ускова. Агата

Омелянівна Ускова ще в Оренбурзі знала про Шевченка: приятелі його попильновали прихилити
її до бідолашного поета, таким чином, вона приїхала до форту з думками і безпосередньо самій і
впливом на свого чоловіка сприяти Шевченкові. Певна річ, що до того часу Шевченко не стрівав

у Новопетровському женщини освіченої, до якої вабило його симпатії хоча стільки, скільки се

властиво кожній хоч трохи культурній людині. Казав я, що перш за все привабили до себе поета

діти Ускових, а сердешність, простота і ласкава увага нені їх ще більш вплинули на воскове серце

Тараса. З першої знайомості Тарас сподобався пані Усковій. «Його, — пише вона до мене, —
розумне високе чоло, велика лисина, добродушне, чесне лице, ясний ласкавий погляд надавали

йому поважання і надили до себе. Рухи його були поважні, голос м’який, симпатичний; говорив
він виразно, плавко, чисто. Кожне слово його було продумане, тепле, віяло воно розумом» 684. У
словах пані Ускової жодного прибільшення я не бачу. Капітан Косарєв теж каже, що «не можна було
не полюбити Шевченка, бо він умів і поводитися з людьми гарно, і був чоловік розумний, добрий,
сердешний. Розмовляти з ним, хоч би й не нашому братові простому офіцерові, було не тільки

приємно, але і корисно» 685. Агата Омелянівна, порадившися з чоловіком, запросила Шевченка

приходити до них щодня обідати, а увечері пити чай. Тарас спершу варовався, тримавсь якось

хмуро, тільки з дітьми весело розмовляв. Але незабавом простосерда щирість Ускових знівечили

і упередження і варовання Шевченка, і став він ходити до них щодня. «Доки діти не підуть спати,
він все, було, щебече з ними; а скоро нянька поведе дітей спати, він бере, було, книжку і читає
нам голосно. Читав він виразно, з експресією, з почуттям, найпаче коли читав що таке, що йому
подобалося. Читання звичайно викликало розмови, змагання і небавом стало нам знати, — каже

пані Ускова, — що Шевченко чоловік чесний, розумний, правдивий і високоморальний. До дітей
же наших, найпаче до трьохлітнього сина нашого Дмитра, він просто листочком прилип». Любов
його до оцієї дитини найбільш за все прихилила до Шевченка супругів Ускових, найпаче коли вона
виявилася тоді, як лиха доля простягла свою руку і на дитину — Тарасового любленика. Дитина
занедужала і Богу душу віддала. Смерть маленького Ускова тяжко вразила Тарасове серце. Тугу
його можемо потроху бачити в листі його, писаному 30 червня р. 1853 до Козачковського 686.
«Люба, прекрасна дитина (була). Я так полюбив її, так воно при викло до мене, що було і в

сні кличе до себе «лисого дядю». Що ж! воно, горопашне, занедужало, та й померло. Шкода

мені мого маленького друга. Я сумую за ним. Іноді я приношу квітки на його ранню могилу

і плачу. Я ж чужий йому; а що діється з його батьком, а найпаче з ненею його? Бідолашна

мати. Вона поховала свого первісточка». Могилу маленького Ускова Тарас пильно доглядав.
«Він зробив малюнок пам’ятника, кермовав роботою, був, властиво, будівничим пам’ятника і

зробив його з білого каменя прекрасно в лицарському штибі»687. Вже ж хоч би яке черстве серце

не було у батьків, а не змогло б воно не обізватися, немов струна до струни, до того серця, що так
полюбило їх дитину любу; тим паче повинно було обізватися до Тараса серце добряги Ускова і його

жін ки. Ускови «полюбили Шевченка наче свого рідного, близького чоловіка, він став не тільки

щоденним, дорогим для них гостем, а товаришем, спільником і горя і радощів, став сем’янином
їх. З початку дехто з офіцерів ремствовав, що комендант саджає за стіл попліч з ними простого

жовніра, але з часом призвичаїлися і замовкли» 688. І от з того часу починаються повагом деякі,
хоча й невеличкі, полегкості задля Шевченка яко жовніра, засланого «за політичне злочинство».
682 Киев[ская] стар[ина]. — 1889. — Кн. П. — С. 298. 683 Ibidem. 684 [ІЛ. — Ф. 77 — № 127. —
Арк. 68]. 685 Киевская старина. — 1889. — Кн. III. — С. 573 — 574. 666 Основа. — 1862. — [Кн
IV. — С. 20 — 21] 687 З листа пані Ускової. — [ІЛ. — Ф. 77. — № 127 — Арк. 77, зв.] 688 Ibidem.
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Усков помітив і звернув увагу декого з офіцерів, що Шевченко зовсім не вдатен до служби в

«строю», і можна б його виписати в «нестроевые»; або хоча не обтяжати його марне військовими
«науками», себто маршированням і муштрою з рушницею, та й не вимагати від його такої

ретельної служби, якої вимагає військовий статут і дисципліна від звичайного «рядового» жовніра.
Досить з його, щоб він перебував в «строю» тільки тоді, коли сього жодним чином не можна вже

уникнути.
Оце була перша пільга Тарасові після трохи що не повних трьох років перебування в «смердячій
казармі» Новопетровського форту. Зарянко 689 каже, що з часу приїзду Ускова Шевченкові можна

стало жити не в казармі, як досі було; став він жити зимою в кого-небудь з офіцерів, а літом в

альтанці в комендантському саду. Се звістка не зовсім вірна: сад і альтанку спорудили пізніш, а
щодо життя в кватері кого з офіцерів, дак сього сам Тарас уникав, знаючи, що сього не можна по
закону. Певна річ, що сього й Усков не тільки не дозволив, але й не порадив би. Правда, був у форті
один офіцер Мостовський, що підсоглашав Шевченка жити з ним, але Тарас подякував за се. Та й
запросини Мостовського були р. 1855, а не 1853 690. Капітан Мостовський був артилерист, людина
освічена, проста, добра й одинока. До приїзду Ускова це був одинокий офіцер з усієї залоги, опріч
Маєвського, що інколи до його навідувався Тарас охоче 691. Перегодом, вже року 1855, коли сира
земля прийняла царя Миколу і дух людського життя трошки повіяв у Росії, Мостовський кликав

Тараса перебратися з казарми жити до його. Тарас не згодився і добре зробив, бо року 1857 по

доносу якогось цейхвахтера Мєшкова 692 велено було за щось арештувати Мостовського. Шевченко

кілька разів провідував його в арешті, і 28 липня Мостовський, прощаючися з ним, подякував за те,
що позаторік не згодився на його благородні запросини жити у його на кватері. «Він, — читаємо

в Тарасовому журналі, — тільки тепер зрозумів, яку б підлу кляузу спорудив би Мєшков з того,
що ми живемо вкупі. У Мєшкова не затремтіла б рука покористуватися з військових законів, де
прописано, що коли хто з офіцерів дозволить собі попросту поводитися з солдатами, той іде під

військовий суд. Тепер тільки Мостовський побачив ту безодню, від якої я його відвів, знаючи
ліпше за його вдачу огидливого «надворного советника Мєшкова» 693. Факт певний, що Шевченко

майже до кінця свого страждання в Новопетровському форті перебував зимою в казармі. Так само
і від вартової служби визволили його і дозволили замість себе наймати жовніра лишень навесні

р. 1857, коли вже в форті стало запевне відомо, що цар призволив на амністію Шевченкові. 689

Киев[ская] стар[ина]. — 1889. — Кн. II. — С. 300. 690 Записки... — С. [86. ([2]Запис від 28 лип.
1857 р. — Кобэар. — Т. III)]. 691 З листа А. О. Ускової [ІЛ. — Ф. 77. — № 127. — Арк. 69,
зв.]. 692 Мєшков був чоловік підтоптаний, а жінка у його була молода, він страшенно її ревнував.
А. Ускова пише, що у форті ходила думка, по до доносу спричинилася якась родинна історія. 693
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IX

Ще навесні р. 1853 Шевченко знайшов десь біля форту добру глину і лебастер 694, придатні до
ліпляних робіт, і хотів заходитися біля виліплювання фігур. Але й тут не обійшлося без перешкоди.
Комендант Маєвський вмер, новий тоді ще не приїхав, а начальство, що під той час правило

фортом, не тямило і вагалося: чи можна Тарасові дозволити займатися скульптурою? Чи не треба
вважати її за те ж саме малювання, яке царем заборонено Шевченкові? Оце головоломне питання
і стояло без відповіді, аж доки не приїхав Усков і не розв’язав вузлика простими словами: «Що

не заборонене, те дозволене» 695. От тоді тільки й не боронили вже Шевченкові ліпити. Одначе
для цієї праці треба було хоч трохи відповідного місця, а його саме й бракувало. «Тепер оце з

нудьги захожуся над скульптурою, — писав Тарас 15 червня р. 1853 до Семена Артемовського 696.
— Але, Боже! як нікчемно захожу ся біля оцієї нової для мене штуки в казармі, де міститься ціла
рота солдатів. А про модель і балакати нічого! Бідолашні заходи!» Поміж колишніх приятелів-
художників був у Тараса товариш по Академії — Іохим. Тарас згадав, що він спроможен тепер в

справі скульптури стати йому з великою запомогою, але довго не відважувався вдатися до його

безпосередньо, боячись, що і Іохим не обізветься, не признається до його так само, як се зробили
з ним інші товариші, як то напр[иклад] зробив Михайлов. «Та й чи один же Михайлов? — пише він

в тому ж таки листі до Артемовського. — Як Перовський привіз до Оренбурга мого товариша по

академії Гороновича 697 і коли його спитали: чи він зі мною знайомий? — він відповів, що ніколи
й не бачив мене». Одначе відважився нарешті Тарас написати до Іохима «невеличку цидулку»,
просячи, коли він і тепер працює коло гальванопластики, дак, певне, має у себе форми, що

замінили б моделі; так-от би вислав йому одну чи дві зграбніших, та поділився б з ним порадою,
як ліпше взятися до скульптури, і, нарешті, вислав би йому фізику Писаревського. Шевченко гадав

собі полірувати ті фігурки, вони б стали йому за натурників або натурниць. «Проси його, брате
Семене! Я виліпив був з гіпсу невеличкий барельєф і хотів один примірник послати до тебе, та не
відаю, чи довезе почта таку хрустку річ; оце раз, а друге те, що соромно посилати в столицю таку

нікчемну річ, як мій первісточок-барельєф. А от як дась Біг вивчуся та виліплю другого, дак тоді

вже заллю його стеарином та пошлю до тебе. Я чув, що граф Толстой заходжувався пробувати

виливати медалі з гутаперчу. Спитай у Іохима, чи не відомо йому, яких добутків досяг граф

Толстой? От би добре було! Я б і собі придбав гутаперчу та й заходився виливати свої твори убогі.
Я вже мірковав собі спорудити невеличкий гальванопластичний апарат. Так що ж! У великому

місті Астрахані, опріч кумису та тарані, нічого не можна достати, навіть горшка неполив’яного,
неминуче потрібного в сій справі, а про дріт з міді в Астрахані і не чули. От місто, дак місто». В
листі сьому Тарас, своїм звичаєм, пильнує «вдарити лихом об землю» і жартує, додаючи: «Еге! То-
то б було тобі, дурний Тарасе, не писати поганих віршів, та не впиватися почасту горілкою, а було
учитися чому доброму, корисному, от би тепер як нахідка. А то посивів, дурню! — оголомозів, та
й заходжується вчити фізику! Не думаю, — переходить він мимоволі з жартливого до скорботного

тону, — щоб з сього що вийшло: бо я з природи вийшов якимсь недокінченим: учився живопису
і не довчився; попробовав писати і вийшов з мене солдат, да який ще й солдат! Чисто копія з

того салдацького портрета, що намалював Кузьма Трохимович у небіжчика Основ’яненка. А тим

часом старіюся та болію. Господь його відає, з чого воно? Мабуть, з нудьги та з неволі. А краю

все-таки не бачу моєї скорботної перспективи» 698. Не вважаючи на всі перешкоди, Тарас жваво
взявся до скульптурної праці. Інакше не можна було й сподіватися. Зголоднілий і придавлений дух
поета повинен був хоч трохи підбадьоритись. Ліплення теж частина штуки прекрасної і, в усякому
разі, не те, що муштра та «тихий учебный шаг». 694 Алебастр. — Ред. 695 З листа А. О. Ускової.
696 Основа. — 1862. — Кн. VII. — С. 11. 697 Здається, не буде помилки гадати, що Горонович

був українець коли не з Полтавщини, дак з Херсонщини. 698 Основа. — 1862. — Кн. VII. — С.
12. [2]Попередня [3]Наступна
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[1]Кониський О. Я. Тарас Шевченко-Грушівський: Хроніка його життя [На другому засланню

(жовтень 1850 — серпень 1857), стор. 19]

Виліпив Шевченко чимало. З листів його до Залєського і Артемовського знаємо його роботу

«Тріо» і інші, а Косарєв розповідає, що він бачив чимало статуеток і фігурок, виліплених Тарасом.
Найбільш пам’ятав він одну, де був Христос, мордований жидами. Він сидів у терновому вінку,
а перед ним присів навколішках жид та, висолопивши язика, дрочить Христа. Позаду стояв

другий і бив Христа батогом по спині. Була й інша група — з життя киргизів: в кибитці сидить
киргиз, надівши набакир повстяну шапку; він задоволений і грає на домрі (ніби балалайка), а
перед кибиткою, повернувшись лицем до киргиза, стоїть його жінка, товче просо і усміхається;
біля ніг у неї двоє малих, голих киргизчат, вони собі бавляться. Вправоруч біля кибитки лежить

прив’язане теля, а з лівого боку дві кози. Ті групи Тарас подарував Косарєву, але у останнього при
переїзді вони побилися на шматочки 699. Літом р. 1853 приїздив до Новопетровського відомий

учений академік Бер. Через камердинера його Петра Шевченко переслав Артемовському свої

скульптурні роботи. «Не чепурні вони, — писав художник у листі 6 жовтня 700, — але що ж діяти!
Виліпити я як-небудь виліпив, а вилити і досі не вмію; не то, правду сказати, що не вмію, але
матеріалу доброго, сиріч алебастру, не маю: нема де взяти. Прийми, що єсть, та й не осуди. На
той рік, дасть Бог, пришлю щонебудь краще і то тоді тільки, як дістану алебастру з тієї поганої
Астрахані... Іохимові не показуй мого «Тріо», а то, я добре знаю, він мене вилає; поклонися йому
і попроси, щоб переслав мені який-небудь маленький барельєфик. А щоб йому не тратитися на

почту, то нехай віддасть тобі, а ти оцьому Петрові, а Петро привезе в марті місяці аж в Астрахань.
Академік Бер буде у нас знов навесні і привезе мені той подарунок. Бач, через що прошу я якого-
небудь барельєфа; ти відаєш, що малювати мені заборонено, а ліпити ні; то я й ліплю тепер,
а кругом себе не бачу нічого, опріч степу та моря; хотілося б подивитися на що-небудь хороше.
Може б, подивившись, і моя стара, мучена душа стрепенулася б, а хоча б і не стрепенулася б, так
на старості тяженько заплакала б, дивлячись на прекрасний твір душі людської. Тепер хоч би на

старості постояти коло тієї академії, а перше! Та що те перше і згадувати...» Того ж таки літа доля

післала Тарасові ще одну втіху. З Бером приїздив молодий московський учений Головачов і привіз

лист і книжки від Бодянського. «Я з ним пробув, — писав Тарас 15 листопада до Бодянського 701,
— кільки годин: найпрекрасніших годин, яких я давно вже не зазнаю. О Боже мій! чого-чого ми
з ним не переговорили! Він роз. повів мені про все, що є нового в письменстві, на сцені і взагалі
в штуці. Про тебе Головачов говорив з захватом. О 9 годині вечора ми мусили розлучитися.
(Скоро проб’ють зорю, мені, опріч казарми, ніде не можна бути)...» Як знати з листів Шевченка

до Залєського, так того ж таки часу була у нашого художника думка взятися ще за фотографію,
але не знаємо, через що з того нічого не вийшло. Гадаю, що через недостачу грошей і матеріалів
до фотографії. Фотографія тоді була ділом новим і працювати коло неї голоруч не можна було.
Та фотографію теж могли вважати малюванням і заборонити. Працювати коло ліплення було і

дешевше, і зручніше задля Шевченка. 699 Киевская старина. — 1889. — Кн. НІ. — С. 575. 700

Основа. — 1862. — Кн. VII. — С. 14. Коментар Того ж таки літа [1853 р. — Ред.]доля післала

Тарасові ще одну втіху. — А. П. Головачов приїздив до Новопетровського не 1853-го, а 1852 р.;
саме того року, 15 листопада, написано згадуваний нижче [2]лист Шевченка до О. М. Бодянського
від 15 липня. [3]Попередня [4]Наступна

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/4899.html

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/404071.html

3. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/407964.html

4. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/413768.html

2020

http://community.livejournal.com/ua_kobzar/4899.html
http://community.livejournal.com/ua_kobzar/407679.html
http://community.livejournal.com/ua_kobzar/408166.html
http://community.livejournal.com/ua_kobzar/4899.html
http://community.livejournal.com/ua_kobzar/404071.html
http://community.livejournal.com/ua_kobzar/407964.html
http://community.livejournal.com/ua_kobzar/413768.html


3.1.84 62. ЛИСТ ДО С. С. ГУЛАКА-АРТЕМОВСЬКОГО. 15 червня 1853.
Новопетровське укріплення (2009-01-26 06:00)

Новопетровское укрепление. Июня 15, 1853 г.

Я так думаю, друже мій милостивий, что только одни бесталанные одинокие сіроми — такие, как
я теперь, — в одиночестве, на чужині, способны ощущать то счастие, ту великую радость, какую
я почувствовал, получивши твое сердечно-дружеское письмо. Добре ти робиш, брате Семене.
Нехай Господь посилає твоє добро на тебе і на жіночку твою, і на діточок твоїх!
В продолжение шести лет моей тяжкой неволи я пробовал писать декому из своих друзей-
приятелей — так что ж!.. Тяжко, страшно тяжко, друже мій єдиний!
С июля прошедшего года я до сей поры не получил ни одного письма и думал уже, что я всеми
забытый; только на прошлой неделе получается астраханская почта, а с почтою и письмо твое,
друже мій добрий. Только какая история из того письма вышла: комендант Маевский умер

прошедшею зимою, а новый комендант письмо твое с 10 р. хотел обратить назад. Великого

труда мені стоило ублагать його, чтобы он раскрыл конверт. Отаким-то побитом получил я твое

искреннее послание. А де вже його не возили: і на Кавказ, і в Оренбург, і знову в Астрахань, та
вже із Астрахані насилу прийшло в мої руки.
Что же теперь написать тебе о моей бедной, невольнической жизни? Думаю, лучше всего —
ничего не писать, потому что хорошего сказать нечего, а про дурное лучше промолчать. Нехай
воно ворогам нашим сниться. Ты пишешь, что не знаешь дела, по которому меня постригли в

солдаты! Знай же, что дело не подлое, и еще знай, что мне запрещено писать (окроме писем) и
рисовать, — вот где истинное и страшное наказание. Шесть лет уже прошло, как я мучуся без

карандаша и красок. Горе! и еще горе! От до чого довели мене стишки, трижды проклятые...
Нашел я близ укрепления хорошую глину и алебастр. И теперь, тоски ради, занимаюся

скульптурой. Но, Боже, как жалко я занимаюсь этим новым для меня искусством: в казармах,
где помещается целая рота солдат; а про модель и говорить нечего. Бедное занятие!
Спасибі тобі, що нагадав ти мені про К.І. Ійохима; хоть я, правду сказать, и не забываю моих

добрых приятелей, но не писал ему потому, что боялся его молчания на мое послание, как это

сделали другие мои приятели, в том числе и Михайлов, товарищ мой по академии. Кто его знает,
где теперь он? Да и не один он такой. Перовский привез с собою в Оренбург некоего Гороновича,
тоже моего товарища по академии, и когда его спросили, не знаком ли он со мною, то он просто
сказал, что и не видал меня никогда. И такие бывают люди на свете! Ійохиму я пишу небольшую
цидулу и прошу тебя передать ему и просить его о том на словах, о чем я его в письме прошу,
а прошу я его вот о чем: если он и теперь занимается гальванопластикою, то у него, вероятно,
есть форма небольших фигурок, то пускай из [них] вибере одну или две изящнейших та виллє

хоть из папье-маше і пришле мне, ради святого искусства. Я мог бы их копировать из глины, и
это заменило бы мне, в некотором роде, натурщика або натурщицу. Попроси его, брате Семене!
Вылепил я небольшой барельеф, вылил его из гипсу и хотел тебе послать один экземпляр, так
не знаю, довезет ли почта такую хрупкую вещь, как гипс, это раз; а другое и то, что совестно и

посылать в столицу такую ничтожную штуку, как мой первенец-барельеф. А вот, даст Бог, поучусь,
та вылеплю второй — так тот уже стеарином залью та пришлю тобі.
Я слышал, что граф Толстой занимался опытом над гутаперчею, чтобы выливать свои медали,
так спроси у Ійохима, не знает ли он, каковы результаты опытов г[рафа] Толстого. Вот бы хорошо

было! Я бы и себе выписал гутаперчи та і заходився б выливать свои бедные произведения.
Я уже думал было устроить себе невеличкий гальванопластический аппарат, так что ж! в великом
городе Астрахани, окроме кумысу и тарани, ничего достать нельзя, даже немуравленного горшка,
который при этом деле необходим, а о медной проволоке и не слыхала Астрахань. Вот город, так
город! Настоящий восточный или, лучше сказать, татарский.
Я еще прошу К[арла] И[вановича], не сообщит ли он мне своих простых практических средств в

отношении гальванопластики, потому что я, кроме физики Писаревского, ничего не имею, а в ней
говорится о сем предмете слишком лаконически.
Эх! то-то було б, дурний Тарасе, не писать було б поганих вірш та не впиваться почасту горілочкою,
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а учиться було б чому-небудь доброму, полезному, — от би тепер як нахідка. А то посивів,
оголомозів, дурню, та і заходився вчиться фізики. Не думаю, чтобы из этого что вышло, потому
что я от природы вышел какой-то не[о]конченный: учился живописи и недоучился, пробовал писать
— и вышел из меня солдат, да какой солдат! Просто копия с того солдатского патрета, что написал
Кузьма Трохимович у покойного Основьяненка. А тим часом старіюсь і постоянно болею, Бог
его знает, от чего это? Должно быть, з нудьги та неволі. А конца все-таки не вижу моей грустной
перспективе, та без протекции, правда, его и видеть невозможно; а у меня какая протекция?
Правда, були деякі люде, так что ж?

Одних уж нет, а те далече,
Как Пушкин некогда сказал.

И мне теперь осталося одно — ходить отут, по степу, — долго еще ходить та мурлыкать:

Доле моя, доле, чом ти не такая,
Як інша чужая!

Кланяюся низенько твоїй Александрі Івановні і щиро цілую твоїх діточок і Варвару, і Александру,
— нехай здорові ростуть та щасливі будуть.
Так тепер для тебе Городище — чуже село: стара твоя мати умерла, Царство їй Небесне.
Оставайся здоровий і будь щасливий во всех твоих начинаниях, мій искренний, мій єдиний друже
Семене!

Твій щирий Т. Шевченко

Примітки

Подається за першодруком у журналі «Основа» (1862. — № 7. — С. 11 — 14).
Вперше введено до збірника творів у виданні: Шевченко Т. Твори: В 2 т. — СПб., 1911. — Т. 2.
— С. 372 — 374.
Лист є відповіддю на невідомий лист С. С. Гулака-Артемовського; в листі від 6 жовтня 1853 р.
Шевченко ще раз дякує йому за надіслані в попередньому листі гроші й повідомляє свою адресу

— на ім’я нового коменданта — І. О. Ускова.
... новый комендант... — Усков Іраклій Олександрович (1810 — 1882) — майор, призначений
комендантом Новопетровського укріплення після смерті А. П. Маєвського; прибув до укріплення
в квітні 1853 р. Доброзичливо ставився до Шевченка, приймав його у своїй родині, дав можливість
писати й малювати, полегшував умови служби.
А де вже його не возили... — Поштові поневіряння листа могли бути наслідком того, що його

вислано взимку, коли грошова пошта до укріплення не надходила.
Знай же... что мне запрещено писать (окроме писем) и рисовать... — Начальник III відділу
О. Ф. Орлов, доповідаючи Миколі I про Кирило-Мефодіївське братство, пропонував покарати

Шевченка так: «Художника Шевченко за сочинение возмутительных и в высшей степени дерзких

стихотворений, как одаренного крепким телосложением, определить рядовым в Оренбургский

отдельный корпус с правом выслуги, поручив начальству иметь строжайшее наблюдение, дабы от

него, ни под каким видом, не могло выходить возмутительных и пасквильных сочинений» (Тарас
Шевченко. Документи та матеріали до біографії. — С. 130; на цьому документі цар власноручно
приписав: «Под строжайший надзор и с запрещением писать и рисовать»).
Шесть лет уже прошло, как я мучуся без карандаша и красок. Горе! и еще горе! От до чого

довели мене стишки, трижды проклятые... — Зазнавши переслідувань у 1850 р., Шевченко був

змушений старанно приховувати свої заняття малюванням; окрім того, ці нарікання на заборону й
показне каяття в листах до Петербурга, тим більш, до такої відомої людини, як уславлений співак
і композитор С. С. Гулак-Артемовський, мали на меті привернути увагу культурної громадськості
до долі засланого поета й художника.
И теперь... занимаюся скульптурой. — Якщо вірити спогадам ротного командира Є. М.
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Косарева, то вже наприкінці 1852 р. комендант А. П. Маєвський хвалив Шевченка за успіхи

в скульптурі. Однак більш імовірно, що ці заняття Шевченко розпочав навесні 1853 р.; протягом
1853 — 1854 рр. виконав барельєфи «Тріо», на сюжет сепії «Тріо», «Христос у терновому вінку»,
«Іоанн Хреститель», жоден з яких не зберігся.
... нагадав ти мені про К. І. Ійохима... — Іоахим (Йоахим) Карл Іванович (1805 — 1859) —
російський живописець, знайомий Шевченка з часу навчання у К. Брюллова; згаданий у повісті

[1]«Художник».
... Михайлов, товарищ мой по академии... — Г. К. Михайлов.
Перовский — В. О. Перовський.
Горонович Андрій Миколайович (1818 — 90-ті роки XIX ст.) — художник, співучень Шевченка по

Академії мистецтв. В Оренбурзькому краї працював із 1851 по 1860 р.
Ійохиму я пишу небольшую цидулу... — Лист не відомий.
Вылепил я небольшой барельєф. — Про який саме витвір Шевченка йдеться — не відомо.
... граф Толстой занимался опытом над гутаперчею... — Толстой Федір Петрович (1783 —
1873) — російський скульптор, медальєр, живописець; у 1828 — 1859 рр. віце-президент Академії
мистецтв. Знав Шевченка з 1835 р. у зв’язку з навчанням поета в Товаристві заохочування

художників, членом комітету якого був Ф. П. Толстой.
... я, кроме физики Писаревского, ничего не имею... — Мається на увазі видання: Общепонятная
физика, составленная Н. Писаревским с 863 политипажами. — СПб., 1852.
... копия с того солдатского патрета, что написал Кузьма Трохимович у покойного Основьяненка.
— Йдеться про повість Г. Ф. Квітки-Основ’яненка «Салдацький патрет».
Одних уж нет, а те далече, Как Пушкин некогда сказал. — Перефразовані рядки з роману О. С.
Пушкіна «Євгеній Онєгін»:

Одних уж нет, а те далече,
Как Сади некогда сказал...

Ці рядки поет цитує в повісті «Прогулка с удовольствием и не без морали».
Доле моя, доле, чом ти не такая... — Рядки з популярної народної пісні «Та йшов козак з Дону,
та з Дону додому»; цю пісню співає Петро в п’єсі І. Котляревського «Наталка Полтавка».
Кланяюся низенько твоїй Олександрі Іванівні... — Дружині С. С. Гулака-Артемовського.
... стара твоя мати умерла... — Йдеться про В. А. Гулак-Артемовську.

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev402.htm

3.1.85 Із спогадів Н. Ускової про перебування в Новопетровській кріпості
(2009-01-26 12:00)

* *

[...] Ираклий Александрович Усков 1 до 1853 года служил в Оренбурге, состоя адъютантом при

главном начальнике Оренбургского края гр. В. А. Перовском. В 1853 году он был назначен

комендантом Новопетровского укрепления и, прибыв туда, нашел Т. Г. Шевченка, в качестве

рядового, в жалком положении: ближайшие начальники обращались с ним слишком строго. С

прибытием Ускова такое суровое обращение с опальным солдатом прекратилось и заявления

некоторых лиц о том, что Т. Г. был притесняем до самого его освобождения, совершенно
не основательны. Еще в Оренбурге, когда стало известно, что комендантом Новопетровского

укрепления назначается Усков, многие добрые люди просили его сделать все возможное к

облегчению участи Ш-ка и предупредили о его слабости к вину. Первая встреча Ускова с

Т. Г-чем последовала на смотру, когда чины укрепления представлялись новому коменданту.
Не прошло и нескольких дней после смотра, как Ш-ко нашел теплое сочувствие и самый

2023

http://litopys.org.ua/shevchenko/shev402.htm


радушный прием в доме Ускова. Недоверчивый вообще к людям, при первой с ними встрече,
он и в данном случае не сразу поверил искренности добряка Ускова, но скоро, убедившись

в ней, сделался постоянным гостем и дорогим собеседником, а затем и преданным другом

семьи коменданта. Новопетровское укрепление, где поэт провел последние семь лет своей

изгнаннической жизни, ныне уже упраздненное, во время его там пребывания, представляло
собой небольшой укрепленный пункт с девятью или десятью орудиями и было расположено на

обрывистой известковой скале западной оконечности полуострова Мангишлака, верстах в трех

от берега Каспийского моря. Небольшая каменная церковь, комендантский дом, караульный

дом, госпиталь и несколько каменных флигелей для помещения нижних чинов и офицеров —
вот все, что находилось в крепости и было окрашено в желтый казениый цвет. Около крепости,
под горой, несколько армянских лавок, а кругом голая степь и ни признака растительности. В

год прибытия коменданта Ускова, именно осенью 1853 года, были посажены первые вербы 2), в
расстоянии около версты от укрепления, на местности более для того пригодной, и после многих
и долгих усилий, с помощью чернозема и деревьев, привезенных из Астрахани, удалось устроить
сад, некоторые деревья которого ко времени отъезда Ш[евчен]ка давали уже значительную тень.
В саду был построен небольшой одноэтажный в две комнаты дом с плоскою крышей, где в летнее
время помещалась семья коменданта, и две деревянные беседки, из которых одна, шестигранной
формы, с тремя небольшими окнами и конической крышей, а другая ажурная с плоской крышей;
первая служила для ночлега Т. Г[ригорьеви]ча, а вторая для дневного отдыха в те дни, которые
он проводил в саду 3). Первое облегчение ссыльной жизни Ш-ка выразилось тем, что комендант
Усков, со вступлением своим в должность, не требовал уже от него несения солдатской службы со

всею строгостью, которую налагала на рядового военная дисциплина, допустив появление его в

строю лишь в самых необходимых случаях, когда манкирование службой могло повлечь за собою
неприятности. Н. Зарянко 4, [1]Воспоминания Н. И. Усковой о Т. Г. Шевченке, «Киевская
старина», 1889, февраль, стор. 297 — 300. 1 Усков Іраклій Олександрович (1811 — 1882) —
майор, пізніше полковник, комендант Новопетровського укріплення (з весни 1853 до 1865 р.).
Ставився до Шевченка співчутливо і прихильно і в значній мірі полегшував тяжкі умови його

життя на засланні. В його родині поет знаходив відпочинок і підтримку. Шевченко намалював

кілька портретів Ускових. Після повернення із заслання поет листувався з ними. 2) Первая верба
была посажена самим Ш[евчен]ком в 1850 году. «Когда меня препроводили из Орской крепости в
Н. П. укрепление, в Гурьеве Городке я поднял на улице свежую вербовую палку и, принесши ее в
укрепление, воткнул в землю на гарнизонном дворе» (см. письмоШ[евчен]ка к художнику Осипову
в «Основе»). — Прим. авт. 3) Любимейшим местом отдохновения для Т. Г[ригорьеви]ча служила
также и его разросшаяся в большое дерево верба; под ее тенью он с приятелем Фиалковским

штудировал эстетику Либельта (см. Дневник в «Основе»). — Прим. авт. 4 Зарянко М. С.
— син відомого в свій час художника Сергія Зарянко, чоловік Н. І. Ускової, опублікував спогади
Ускової-матері про Шевченка, зібрав та надрукував кілька листів Шевченка і І. О. Ускова, які вони
писали один до одного. З розповіді Наталії Ускової склав детальну карту-план Новопетровського
укріплення за станом на 1857 р. Ускова Наталія Іракліївна (народилася у 1854 р.) — старша дочка

Ускових. В щоденнику Шевченко згадує про неї, коли вона була ще дитиною: «...Все свободное

время теперь я провожу в ее [комендантши] семействе, у нее двое маленьких детей: Наташенька
и Наденька, и это единственный мой отдых и рассеяние в этом отвратительном захолустье».

1. http://izbornyk.org.ua/rizne/star18.htm

3.1.86 63. ЛИСТ ДО А. О. КОЗАЧКОВСЬКОГО. 30 червня 1853. Новопетровське
укріплення (2009-01-26 18:00)

Искренний мой друже! Недавно я получил твое глубокогрустное письмо. Причина была та, что
на кого оно было адресовано, помер прошедшею зимою, а душеприказчики его не решились взять
письмо с почты. Спасибо, уже новый комендант взял его и передал мне.
Грустный мой, плачевный мой друже!
Чем, скажи, я порадую твое горестное сердце? Ничем. На подобные слезы мы, люди, не имеем
сушила, дружнее участие ослабляет наши полугорести, но великое горе, как твое теперь, может
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ослабить только один наш общий помощник и сердцеведец! Молися, если можешь молиться, и
моляся веруй разумно, глубоко веруй в замогильную, лучшую жизнь. Сны твои, которые ты видел

в самые критические часы твоей жизни, показывают нам что-то выше наших земных понятий.
Веруй! И вера спасет тебя.
Недавно прибывший к нам комендант привез с собою жену и одно дитя, по третьему году, милое,
прекрасное дитя (а все, что прекрасно в природе, как белица вьется около нашего сердца). Я

полюбил это прекрасное дитя, а оно, бедное, так привязалося ко мне, что, бывало, и во сне звало
к себе лысого дяду. (Я теперь совершенно лысый и сывый.) И что же? Оно, бедное, захворало,
долго томилося и умерло, мне жаль моего маленького друга, я тоскую, я иногда приношу цветы
на его очень раннюю могилу и плачу. Я чужой ему, а что делает отец его и особенно мать? Бедная!
горестная мать, утратившая своего первенца! Что же теперь твоих детей мать? И что ты сам,
горестный отец! Велико, страшно велико твое горе, мой единый, мой незабвенный друже!
Привітай і поцілуй за мене свою горестную подругу. Скажи ей, что и я вместе с нею плачу о ее и

твоих детях.
Прощай, мой скорбный друже. Не забывай меня, напиши ко мне хоть сколько можешь написать

и адресуй так:

Его высокоблагородию

Ираклию Александровичу

Ускову.
Через г. Астрахань в Новопетровское укрепление.

Не забывай Т. Шевченка.

30 июня

1853.

Примітки

Подається за автографом (ІЛ, ф. 1, № 141).
Вперше надруковано в журналі «Основа» (1862. — № 4. — С. 20 — 21).
Вперше введено до збірника творів у виданні: Шевченко Т. Твори: В 2 т. — СПб., 1911. — Т. 2.
— С. 374.
Відповідь на невідомий лист Козачковського.
... твое глубоко-грустное письмо. — У невідомому листі, написаному в першій половині 1853 р.,
А. Козачковський повідомляв Шевченка просвоє горе — втрату дітей.
... на кого оно было адресовано... — Йдеться про А. П. Маєвського.
... новый комендант... — І. О. Усков.
... комендант привез с собою жену и одно дитя... —Йдеться про Агату Омелянівну та маленького

Дмитрика Ускових.
Оно, бедное, захворало, долго томилося и умерло... — Дмитро Усков (1851 — 1853) помер

у віці двох з половиною років. Ймовірно, що малюнок Шевченка «Молитва матері» зображує

Агату Омелянівну над ліжком хворого сина. За спогадами А. О. Ускової, Шевченко виконав

архітектурний проект пам’ятника померлому хлопчикові «у лицарському стилі» й сам наглядав за

виконанням (Возняк М. Спогади А. О. Ускової про Тараса Шевченка // Науковий збірник за рік

1926. — Т. 21. — С. 172). Можливо, цей пам’ятник зображено на малюнку Шевченка «Кладовище
Новопетровського укріплення».
Бедная! горестная мать, утратившая своего первенца! — Шевченко не знав, що перша дитина

Ускових — десятимісячний Олександр помер в Оренбурзі 9 серпня 1850 р. (Большаков Л. Н. Літа
невольничі. — С. 380).

Варіанти
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твое глубоко-грустное письмо / твое гр[устное?]
комендант взял его / комендант получил его

Я теперь совершенно лысый и сывый / Я теперь совершенно лысый

а что делает отец его и особенно мать?/ а что делает отец и особенно мать?
Что же теперь твоих детей мать? / а что же твоя; бчто же твоих детей мать?

3.1.87 Скеля «Монах» (2009-01-27 00:00)

[1]

Скеля «Монах». Папір, акварель. [Новопетровське укріплення]. [V — X 1853].

[2]

Див. також:
http://litopys.org.ua/shevchenko/shev9030.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev9030.htm
http://kobzar.univ.kiev.ua/draws/description/330.html
http://kobzar.info/kobzar/works/pictures/1853/09/30/71.html
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1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/zUbpd5EGBu0xcKyNvyWpCg?feat=embedwebsite

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev9030.htm

3.1.88 Переказ молодшої доньки Ускових (2009-01-27 06:00)

* *

Коли мого батька призначили за коменданта Новопетровського форту (це було за 4 роки до мого
народження), хтось із знайомих повідомив мою матір, що вона зустріне в Новопетровському не

зовсім звичайну людину. Здається, мою матір просили, щоб вона приголубила нещасного поета, що
мучиться в жахливім засланні... Вони прибули до Новопетрівського форту, знаючи про засланого
поета. Батькові через його службу було відомо, що Шевченкові найсуворіше царським наказом

заборонено брати в руки олівця й пензля...
Іраклій Олександрович і Агафія Омельянівна 1 приїхали до Новопетрівського з дитиною, моїм
братом Мітьою. Спершу мій батько був обережним у відносинах із засланцем, але незабаром два

добрих серця відчули одне одного. Комендант і рядовий солдат заприязнилися. Шевченка дуже

швидко стали трактувати в нашій родині як свого рідного. Щодня він бував у комендантовім

домі, обідав там і щовечора приходив пити вечірній чай. Поет надзвичайно любив дітей. А

обставини його життя ще більше сприяли тому... Дитина Мітя став улюбленцем Шевченковим. І
раптом сталося велике горе: Мітя третього року життя помер. Це був страшний удар і для моєї

матері, і для Тараса Григоровича. Мати зробилася болізно-нервовою... Спогади Н. І. Смоляк 2. І.
Пронін, В гостях у друга Т. Г. Шевченка, «Життя і революція», 1928, березень, стор. 119. 1 Ускова

Агата Омелянівна (1828 — 1899) — дружина коменданта Новопетровського укріплення, яка дуже
прихильно ставилася до «поэта-изгнанника». У своїх листах до друзів Шевченко часто згадував ім

я Ускової. Залишила цікаві спогади про Шевченка. 2 Смоляк Надія Іракліївна (народилася у 1856
р.) — дочка Ускових, залишила спогади про Шевченка з розповідей своїх батьків. У 20-х роках XX
ст. жила в Києві, зберігала листи та малярські твори Шевченка.

3.1.89 Молитва матері (2009-01-27 12:00)

[1]

Молитва матері. Папір, сепія. [Новопетровське укріплення]. [Літо 1853].
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[2]

Місцезнаходження оригіналу не встановлено.

Див. також:
http://litopys.org.ua/shevchenko/shev9031.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev9031.htm
http://kobzar.univ.kiev.ua/draws/description/331.html

1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/G70qaB1TqsLcWmCTi1IpUA?feat=embedwebsite

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev9031.htm

3.1.90 64. ЛИСТ ДО С. С. ГУЛАКА-АРТЕМОВСЬКОГО. 6 жовтня 1853.
Новопетровське укріплення (2009-01-27 18:00)

6 октября 1853.

В декабре (или генваре) теперешнего года получишь ты, єдиний друже мій Семене, из частных
рук, а не через почту, невеликий ящик с делом рук моих, — сказать по правді, з пренечепурним
ділом: так що ж я маю робить? виліпить я то ще як-небудь виліпив, а вилить і досі не вмію;
не те, правду сказать, що і не вмію, але матеріалу доброго нігде взять, сиріч алебастру. Прийми
Богу при йому що єсть, та й не осуди: на той рік, Бог дасть, пришлю що- небудь краще, і то тогді
тілько, як достану алебастру із тієї поганої Астрахані.
Ежели в декабре или в генваре ты не получишь сього добра, то, як будеш на Васильевском

острову, зайди в Академію наук, у ту, що коло біржі, и спроси на квартире у академика фон

Бэра камердинера его Петра, а у Петра спроси ящик на твое имя, а може, тобі той Петро і сам
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принесе — не знаю.
К[арлу] Івановичу Ійохиму не показуй мойого «Тріо», а то я добре знаю, що він мене вилає. А все-
таки поклонися йому, як побачиш, і попроси його, щоб він мені прислав який-небудь маленький
барельєфик; а щоб йому не тратиться на почту, то нехай оддасть тобі, а ти передай оцьому

Петрові, а Петро і привезе його в марті місяці аж у Астрахань. А академік Бер весною буде

знову у нас і привезе мені той подарок К[арла] І[вановича].
Видишь ли, друже мій єдиний, для чого я так прошу от К[арла] І[вановича] барельєфа якого-
небудь; мені, ти знаєш, рисовать запрещено, а ліпить — ні, то я і ліплю тепер, а кругом себе

не бачу нічого, проч степу та моря: то хотілося б хоч подивиться на що-небудь хороше! Може

б, подивившися, і моя стара мучена душа стрепенулася; хоча б і не стрепенулася, то, може б, на
старості тихенько заплакала б, дивлячися на прекрасное создание души человеческой.
Теперь хоть би на стороні постоять коло тієї академії, а перше! та що те перше і згадувать! Коли
буваєш часом у старого Григоровича, то поклонись йому, старому, од мене, і Софії Івановні, коли
жива, то теж поклонися.
Та ще, прошу тебе, зайди в магазин Дациаро (на углу Невского проспекта и Адмиралтейской

площади) і подивися на тетрадь литографированных рисунков Калама, а подивившися, спитай,
що вони коштують, і напиши мені. Амінь.
Жіночці твоїй і діточкам твоїм кланяюсь. Не забувай мене, друже мій єдиний.
Може, ти не получив (а я получив твої гроші) мого письма, то от тобі ще один адрес.

Примітки

Подається за першодруком у журналі «Основа» (1862. — № 7. — С. 14 — 15), без зворотної
адреси, яку Шевченко написав наприкінці листа.
Вперше введено до збірника творів у виданні: Шевченко Т. Твори: В 2 т. — СПб., 1911. — Т. 2.
— С. 374 — 375.
... получишь... невеликий ящик с делом рук моих... — Йдеться про гіпсовий барельєф «Тріо»,
який Є. Косарев описував так: «Стоит в летнее время раскрытая киргизская кибитка, в которой
у задней стены рекишетки лежит киргиз с открытым ртом и довольной физиономией, играя на

домбре (род русской балалайки), сам полунагой и на голове надет кошмяной колпак. Снаружи

против него у дверей стоит жена с улыбающейся к нему физиономией, толчет в деревянной ступе
просо; она, как видно, одета в рубашку и на голове чаблук. Около нее сидят на земле двое

играющих маленьких детей — мальчиков; с правой стороны кибитки привязан теленок, а с левой
— три козы» (Несколько новых материалов для биографии Т. Г. Шевченко // Киевская старина.
— 1893. — № 2. — с. 250).
Бер Карл Максимович (1792 — 1876) — російський вчений, природознавець, ембріолог; з 1828 р.
академік Петербурзької Академії наук. З 21 серпня по 3 жовтня 1853 р. перебував на чолі наукової
експедиції в Новопетровському укріпленні; приїздив сюди ще в серпні — вересні 1854 та у травні

й липні — серпні 1856 рр.
Коли буваєш часом у старого Григоровича, то поклонись йому, старому, од мене, і Софії

Івановні... — В. І. Григоровичу та його дружині.
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[1]

... зайди в магазин Дациаро... — Популярний серед художників магазин художніх виробів у

Петербурзі.
...тетрадь литографированных рисунков Калама... — Калам Александр (1810 — 1864) —
швейцарський живописець і графік романтичного напряму, автор численних гірських пейзажів.
Шевченко цікавився творчістю А. Калама, згадував його в щоденнику та листах. «Две большие
гравюры, изображающие пейзажи Калама» після смерті Шевченка виявлені в його майстерні

(Тарас Шевченко. Документи та матеріали до біографії. — С. 364).
Може, ти не получив (а я получив твої гроші) мого письма... — Лист Гулака-Артемовського не
відомий; Шевченко відповів на нього 15 червня 1853 р.
... то от тобі ще один адрес... — На цьому текст обривається.

1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/GFkHeQKxbb6kOl5bTZYmng?feat=embedwebsite

3.1.91 Княгиня (2009-01-28 00:00)

1853 р., Новопетровське укріплення

{ [1]Княгиня }

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev306.htm
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3.1.92 Байгуші (2009-01-28 06:00)

[1] [2]

32. Байгуші. Папір, сепія (28,8 × 22). [Новопетровське укріплення] [Н. п. осені 1853 p.].

[3]

Байгуші — в минулому найбідніші казахські діти, яким дозволялося жебрачити.

Очевидно, саме про цей малюнок Шевченко пише в листі до Бр. Залеського восени 1853 p.:
«C последней почтой послал тебе Байгушей; приюти их, если можешь, где-нибудь, а перед тем,
как пустишь ты их в чужие люди, сделай мне, если это не трудно, фотографические копии в

величину обыкновенного конверта; мне хотелось бы подарить их А[гате Усковой], ей они очень

нравятся» (т. VI, стор. 78).
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http://kobzar.univ.kiev.ua/draws/description/332.html

Байгуш. Солдати в госпіталі. Етюд та начерк. Папір, олівець (23,6 × 28,6). [Новопетровське
укріплення]. [1855 — 1856].

[4]

* *

Байгушами називають кіргізи жебраків. Шевченко говорить тут про свій рисунок 1, котрий прислав
мені був для спродання і котрий представляв власне таких степових жебраків. Акварелі свої робив
Ш. звичайно сепією. Дуже високо цінив Рембрандта 2 і в своїх роботах шукав звичайно сильного,
а навіть фантастичного освітлення, на взір голландського майстра. [ . . . . . . . . . . . . .
. . . ] Шевченко говорив добре по-польськи; Міцкєвича, Залєського, а почасти й Красінського
3, не одну річ умів напам’ять, але писати по-польськи не осмілювався. Я до нього писав завсігди

по-польськи, а він відповідав мені своїм напівросійським а напівмалоруським язиком. Спогади

Бр. Залєського. Іван Франко, Листи до Бр. Залєського, зб. «Листочки до вінка на могилу

Шевченка в XXIX роковини його смерті», стор. 29 — 31. * Повстяний. — Ред. 1 Малюнок

«Байгуші» вражає своєю майстерністю і досконалістю, а також неповторною передачею симпатії

та глибокого сердечного співчуття Шевченка до казахського народу. 2 Рембрандт Харменс ван-
Рейн (1606 — 1669) — знаменитий голландський художник, що завжди привертав велику увагу

Шевченка, якого в Академії художеств співучні називали російським Рембрандтом за наслідування

світлотіней та яскравих освітлень, властивих творам голландського майстра. Шевченко не раз

згадує його в листах і творах; повернувшись із заслання і взявшись за роботу над гравюрою,
виконав чудовий офорт з картини Рембрандта «Притча про виноградаря», а також малюнки з

його гравюр. 3 Красінський Зигмунт (1812 — 1859) — польський поет-романтик. В драматичній
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поемі «Небожественна комедія» (1855) змалював процес відмирання дворянського класу.

1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/8NGluZEGJEn9uVlSXH7Hgw?feat=embedwebsite

2. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/1gg2xZiW8d-wm_9Us8nC8g?feat=embedwebsite

3. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev9032.htm

4. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev9163.htm

3.1.93 Спогад Косарєва. Гіпсові роботи Шевченка (2009-01-28 12:00)

* *

Когда было разрешено Шевченку писать и рисовать, тогда он со многих офицеров снимал

портреты, в том числе и с меня, белым, черным и желтым карандашами, — но некоторые

портреты не были похожи 1). Он также написал в стихах «Кобзаря», сделал две формы и отлил из

алебастра две картины: одна — Иисус Христос, сидящий на табурете в терновом венце, мучимый
евреями; другая картина: стоит в летнее время раскрытая киргизская кибитка, в которой у задней
стены рекишетки лежит киргиз с открытым ртом и довольной физиономией, играя на домре (род
русской балалайки), сам полунагой и на голове надет кошмяной колпак *. Снаружи против него

у дверей стоит жена с улыбающейся к нему физиономией, толчет в деревянной ступе просо; она,
как видно, одета в рубашку и на голове чаблук. Около нее сидят на земле двое играющих нагих
маленьких детей — мальчиков; с правой стороны кибитки привязан теленок, а с левой три козы.
Кроме того, Шевченко выливал из алебастра и другие статуэтки. Произведения эти он раздавал

желающим, за что ему платили деньги. 1) Вот что говорит Косарев в одном месте своих записок

на листах... Только с меня снятый портрет вышел очень похожий. Отделанный на полулисте

александринской бумаги портрет мой и в настоящее время находится в Оренбурге у прежних

моих родственииков по первой жене, — Колмаковых, — который остался у них после смерти

там моей жены. Е. Косарев, Извлечение из дел и памяти, «Киевская старина», 1893, февраль,
стор. 250 — 251. [Див. [1]текст.] * * * [2][...] я разрешил ему иметь бумагу и карандаш, а также
инструменты для ваяния из глины. (Впоследствии это было разрешено и высшим начальством.)
Шевченко с жадностью ухватился за эти искусства. Он рисовал портреты с солдат и офицеров.
Очень удачно изобразил меня карандашем на большом листе бумаги (хотя вообще портреты у

него редко удавались), а также лепил из глины разные фигуры, которые охотно распускались

офицерами и солдатами нашего укрепления. Помню две таких фигуры: одна изображала Христа
в момент, когда на него был надет терновый венец; перед Христом стоял жид на коленях,
высунув язык, а внизу имелась надпись— «радуйся Царь Иудейский». Другая группа представляла
каргизскую кибитку, в которой против двери сидел полунагой киргиз, в конической с загнутыми по
бокам полями шапке на голове, с небольшой бородкой, улыбающейся физиономией, играющий на
домбре (балалайке); снаружи кибитка против двери, лицем к киргизу, была представлена его жена,
с смеющимся лицом и толкущая в деревянной ступе деревянным же пестом просо, а около нее

на земле — двое нагих детей, играющих с котенком. Шевченко отлил из гипса много этих групп,
которыми и наделил как офицеров, так и солдат. Последние брали охотнее «Царя Иудейского».
Офицеры платили за группу по рублю, а некоторые и больше. Кроме того, Тарас Григорьевич
писал стихи и любил распевать малорусские песни, особенно «Дують вітри». [3]Т. Г. Шевченко

по воспоминаниям полковника Косырева, «Киевская старина», 1898, Т.60, февраль, стор. 35-41.

1. http://izbornyk.org.ua/rizne/star22.htm

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/389710.html

3. http://izbornyk.org.ua/rizne/star17.htm

3.1.94 Із спогадів К. Герна про ліплення фігур (2009-01-28 18:00)

* *

В Новопетровском укреплении Тарас попытался лепить. Первый опыт были два барельефа:
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один изображал внутренность киргизской кибитки, с двумя сидячими фигурами, мужчиной и

женщиной; другой — молящегося спасителя; несколько отливок этих барельефов 1 он прислал

оренбургским своим друзьям; а мне — самые формы их. К. И. Герн, [1]Письмо к М. М.
Лазаревскому о Шевченке от 12 апреля 1861 [?] г., «Киевская старина», 1899, февраль, стор.
70. 1 В Новопетровському укріпленні Шевченко знайшов глину, придатну для скульптурних робіт,
і почав виліплювати фігури. Про свій новий вид художньої творчості він не раз згадує в листах до
друзів. На жаль, до наших днів не збереглося жодної скульптури Шевченка.

1. http://izbornyk.org.ua/rizne/star25.htm

3.1.95 Із спогадів Бр. Залєського (2009-01-29 00:00)

* *

[...] Ш[евченко] назвав [«Тріо»] плоскорізьбу з гіпсу, котру нам прислав. Представляла вона нутро
кіргізьської кібитки, в ній кіргіз грає на «балалаю», кіргізянка меле на жорнах, а третє теля ричить.
Продалось се без труду, і я послав йому гроші.
[ . . . . . . . . . . . . . . . . ]
«Христос в терновій короні» і «Іван Хреститель» були дві невеличкі овальні плоскорізьби

Ш[евчен]ка, котрі він прислав пізніше. Самі з Герном робили ми гіпсові відливи, але не дуже

нам удавалися, тому-то й просили ми Ш-ка о інструкцію, бо в Оренбурзі ніхто про се не мав

виображення.

Спогади Бр. Залєського. Іван Франко, Листи Шевченка до Бр. Залєського, зб. «Листочки до

вінка на могилу Шевченка в XXIX роковини його смерті», стор. 36, 43. [Див. [1]повний текст]

1. http://izbornyk.org.ua/shevchenko/spog55.htm

3.1.96 Сад біля Новопетровського укріплення (2009-01-29 06:00)

[1] [2]

Сад біля Новопетровського укріплення. Тонований папір, акварель (12,4 × 29,8). [Новопетровське
укріплення]. [Осінь 1853].
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[3]

Ліворуч — ближче до переднього плану і в глибині за будинком коменданта — водополивні

споруди.

В літературі відомий під назвою «В окрестностях Новопетровского укрепления».

Див. також:
http://litopys.org.ua/shevchenko/shev9033.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev9033.htm
http://kobzar.univ.kiev.ua/draws/description/333.html
http://kobzar.info/kobzar/works/pictures/1854/09/30/65.html

Затока біля Новопетровського укріплення. [Папір, акварель]. [Новопетровське укріплення]. [1851
— 1853].

[4]

1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/fiP8py2y3ziUtE8AC-9dTQ?feat=embedwebsite

2. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/5zyf0r1880M-DLZp6wlJhQ?feat=embedwebsite

3. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev9033.htm

4. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev10128.htm

3.1.97 Запис про примірник Кобзаря. 19 листопада 1853 р. (2009-01-29 12:00)

№ 422. 1853 р., листопада 19. Запис у журналі Петербурзького цензурного комітету про лист

пристава третьої поліцейської частини Петербурга та надісланий ним примірник книги Т. Г.
Шевченка «Кобзар»
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Отношение

От 8-го ноября 1853 года № 13689. Г. пристав исполнительных дел 3-й части, во исполнение

предписания 1-го департамента Управы благочиния, от 11-го сентября сего года за № 22855
препровождает из числа описанных книг у дворянина Дмитрия Дзегановского книгу на русском

языке под заглавием «Кобзарь», соч. Шевченко, изд. 1842 г. 1, на зависящее распоряжение

Комитета внутренней цензуры. Определено: приобщить к делу о сочинении Шевченка «Кобзарь».
ЦДІА СРСР (тепер РДІА), ф. 777, оп. 27, спр. 44, арк. 444, 444 зв. Оригінал. 1 У документі

помилка: «Кобзар» виданий у 1840 р.

3.1.98 Спогади А. Ускової про перебування в Новопетровському укріпленні
(2009-01-29 18:00)

* *

Первое впечатление не помню: Шевченко не был светским человеком — он не мог сразу

овладеть Вами. Роста был среднего, коренастый, немного мешковатый, даже неуклюжий. Лицо
открытое, добродушное, высокий лоб с большой лысиной, что давало ему солидный вид; движения
медленные, голос приятный, говорил прекрасно, плавно, особенно хорошо читал вслух. Бывало в
длинные зимние вечера он принесет журнал и выберет, что ему по вкусу и начинает читать; если
же вещь ему особенно нравится, то он откладывает книгу, встанет, ходит, рассуждает, затем опять

возьмется за книгу, стихи же, кот. ему очень нравились, он выучивал и дня по 3 декламировал. При
ближайшем знакомстве с ним я нашла в нем честного, правдивого, нравственного человека. Что
касается религии, — я в церкви его никогда не видала и потому об этом ничего не могу сказать.
В обществе он держал себя скромно, больше любил бывать у нас, когда никого из посторонних

не было; от большого общества уклонялся. Карт не любил. Женского общества тоже не искал и

почти ни у кого у семейных, кроме нас, не бывал. Любви к музыке я в нем не замечала; но пение
он, кажется, любил; так, летом, гуляя по саду, он всегда почти мурлыкал про себя какую-нибудь
простую песенку, помню, напр., одну из них: «Стоит парень у ворот, у ворот красотка ждет» и т.
д.
Что касается его костюма, то зимою он приходил в солдатской шинели, а летом в белом кителе,
таких же шароварах (кажется из ревендуха), в солдатских сапогах; вообще в своем костюме был

скерее неряшлив. Казарменную жизнь его не знаю. Шевченко просил разрешения жить с каким-
нибудь офицером, и муж мой ему это позволил. Он выбирал для этого из самых скромных,
и даже, можно сказать, убогого, и с ним вел дружбу. Эти его друзья переписывали ему его

сочинения, кот. он посылал в Петербург и получал за них вознаграждение. Любви к деньгам

я в нем не замечала. Обществом офицеров в форте он не был любим, так как сам считал

большинство из них дураками. Мостовский 1 был одним из немногих, с кемШевченко любил вести

шутливый разговор. Мостовский был артиллерист, кажется, в чине капитана, старый холостяк,
очень добродушный человек. Между солдатами тоже, я не думаю, чтобы Шевченко пользовался

особенной любовью. Он имел одного из них, которого нанимал за себя ходить в караул, а другой,
молодой солдат, служил ему натурщиком. При Ираклие Александровиче он никакой службы не

нес, на ученье ходить перестал, так как муж мой убедил его ближайшее начальство, что Шевченко

никогда фрунтовиком не будет, и просил вообще его оставить в покое. Только в караул сначала

он должен был ходить, но потом и в этом ему сделали уступку, позволив за себя нанимать.
Львов был его батальонный командир, он жил в Уральске, так как батальон был разделен на

две половины: две роты в форте, а другие две в Уральске. Всякий год эти роты менялись, и
потому часто была перемена офицеров. Я вообще плохо запоминаю фамилии, а потому обо

многих не могу вам ничего сказать. Обрядина не помню. Львова тоже мало знаю, потому что
он приезжал один раз в год инспектировать роты; почему не желал он произвести Шевченко

в унтер-офицеры, я не знаю. Его место заменил Рыжой, которого я даже не видала. В форте

полубатальонным командиром был Косарев, он больше всех следил за Ш-ко; он был фронтовик,
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строго требовал исполнения службы, как мне казалось, человек недалекий. Шевченко писал

о нем в «Основе», не помню за какой год, и выставлял его незавидным. Заявлению Лескова
2, будто бы Перовский велел наказать Ш-ко телесными ударами, решительно нельзя верить. Я
могу Вас разубедить в этом, потому что когда И. А., при отъезде из Оренбурга в форт, пошел
прощаться к Перовскому, то тот первый заговорил о Ш-ке и просил мужа как-нибудь облегчить
его положение, иначе И. А. и не мог бы так решительно действовать, не имея поддержки

свыше. Сначала в форте между офицерами был ропот, зачем комендант сажает их у себя за стол

рядом с рядовым, но после замолчали. Если бы наказание было даже только назначено, но не

приведено в исполнение, то уж об этом бы много говорили, а я в первый раз теперь об этом

услышала из предложенных мне вопросов. Полковник Матвеев служил в Оренбурге — я его

не знала. Я уверена, что если бы спросили Ш-ко, желает ли он в Оренбург, то он наверное бы

отказался, потому что там ему не было бы дано такой свободы, какою он пользовался в форте.
Тарасу Григорьевичу действительно было запрещено брать в руки карандаш и перо. Я спросила

его, почему такой запрет, то он объяснил, что на него взвели напраслину, будто бы он нарисовал

карикатуру на царскую фамилию, но что он в этом не виноват, он говорил, что не способен даже
провести ни одной карикатурной черты. Я ему вполне верила и очень его сожалела. Это наказание
было для него самое чувствительное, поэтому рисовать ему приходилось втайне. Он очень желал
нарисовать образ масляными красками, но ему это не разрешили. Он был ученик Брюллова и

его специальностью было рисование масляными красками. В форте он много рисовал портретов

сепией, лицо и руки отделывал пунктиром, что ужасно мелкая работа, и он боялся, что потеряет
зрение. После он стал заниматься скульптурою. Не знаю, кто написал донос на Ш-ко, но слышала,
будто он с кем-то поссорился, но из-за чего, тоже не знаю. Разговора о его сердечных чувствах у
нас никогда не было; муж мой был человек серьезный; Ш-ко таких разговоров не вел ни с ним, ни
со мною. Про свое детство он как-то вскользь рассказывал, но что, теперь не припомню, вообще
он был сдержан и скорее недоверчив. Истории со Скобелевым не знаю. Кампиони был инженер,
молодой человек, фат, был непрочь покутить. Жуйков — ротный командир, умный, добрый и

хороший господин, только беда в том, что пил запоем. Николай Ефремович Бажанов сперва был
плац-адъютантом, после был переведен в комиссариат и был в форте смотрителем госпиталя.
Бурцев занимал должность плац-адъютанта. Все эти люди были безвредны для Ш-ко, потому что
он часто их видал у нас. Никольский был старший доктор— очень умный человек, много читал, он
заведовал библиотекой, делал метеорологические наблюдения, но Ш-ко, кажется, недолюбливал
его. Мешков — комиссариатский чиновник, был старик, имел молодую жену, о них болтали

много. Фрейман — артиллерист, генерал, добрый старик, приезжал сюда инспектировать, к Ш-
ко равнодушен. Зигмунтовский имел лавку и продавал водку и спирт, а также был доверенным

при доставке спирта в команды. Все войско получало, кажется, раза три в неделю по одной чарке

водки, говядины, кажется, полфунта выдавалось в день на человека. Жалоб на пищу слышно не

было. Муж иногда ходил пробовать пищу нижних чинов экспромтом. Внутри казарм я никогда не

была, снаружи все они одноэтажные, чистенькие дома, думаю, что и внутри было не дурно, потому
что в форте много заботились о здоровьи нижних чинов. Каждая команда имела свои огороды,
где сеяли огурцы, редьку, свеклу и т. д. Впоследствии эти огороды чуть ли не обратились в сад,
по крайней мере комендантская часть их. К осени 1853 г. выписали много деревьев из Астрахани,
из Гурьева городка. Из Ханга-Бабы привезли большие деревья тутовник; в посадке их Ш-ко
принимал деятельное участие. В этом вновь разведенном саду для меня был поставлен домик для

летнего жилья, неподалеку была поставлена беседка, где мы обедали, а немного дальше поставили
киргизскую кибитку, в которой Ш-ко мог работать. Муж сделал для себя еще землянку, в которой
отдыхал после обеда, вот в ней-то Ш-ко прятал свои рисунки. Как видите, в саду было достаточно
помещения и Ш-ко всегда находил там себе свободный уголок, где ему никто не мешал, и так

как он любил природу: небо, звезды, то мог ходить, мечтать, сколько угодно. Огороды тянулись

на протяжении версты и от форта отстояли на таком же расстоянии, т. е. в версте. По приезде
в форт муж мой предложил Ш-ко ходить к нам обедать и вечером чай пить, сначала это туго

прививалось ему, но после, когда он увидал, что это очень просто и что для него всегда готов

был прибор, то он воспользовался приглашением и только тогда не бывал, когда начинал пить.
(За это он никогда не подвергался наказанию.) Тогда он пропадал дней на пять, на шесть и
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это случалось раза два в месяц. Сначала он это очень тщательно скрывал, так что мы слышали

только от других. У нас он не позволял себе пить, а также и с офицерами в попойках не участвовал,
насколько я заметила, но он любил летом в огородах или за ними выбрать укромный уголок и

там с кем-нибудь из молодежи (одного или двух), из поселян или молодых солдат ведет беседу

за выпивкой. Закусывать любил воблой, что я знаю потому, что он приходил печь ее на угольях к
нам в кухню и тут же, бывало успеет поссориться с прислугою, которая идет с жалобою ко мне, а
я поневоле должна была идти восстановлять порядок и при этом сделать ему замечание, на что
всегда получала один ответ: „merci, madame“. Последние годы он еще меньше стал стесняться,
но к нам все же не приходил пьяным, кроме только одного раза. Мы обедали в беседке, И. А.
уже сиделъ за столом, затем я пришла, заняла свое место, Ш-ко не было. Вдруг смотрю, он идет,
держится за стенку и садится. Мне стало досадно на него, я встала и оказала, что не желаю обедать

с ним вместе, когда он в таком виде, как теперь, и ушла. На другой день он пришел извиняться и
объяснил, что накануне он был в беседке, когда лакей пришел накрывать на стол, и что последний
сказал ему: „убирайтесь вон“, что ему было очень обидно. Когда устраивали поездку на Ханга-
бабу — это верст тридцать от форта (туда ездили за мелом), то всегда брали команду с собой.
Когда ехал муж, то всегда собиралась большая компания, и конечно Ш-ко тут же. Он всегда

усаживался с поваром и под свою защиту брал ведерную бутыль с водкой. После всегда трунили
над ним, что дорогой уж очень много улетучивалось ему, а он приезжал на место обыкновенно

готовым. Место Ханга-баба — прелестное, но я только раз была там: горы расположены с трех

сторон, в ущелье растут тутовые деревья. У подножья гор тянется прекрасная зеленая поляна,
на которой стоит громадное тутовое дерево, сажени две в объеме (киргизы не трогают деревья,
считая их святыми). Вот под этим деревом устраивали привал, располагалась молодежь и между
ними Ш-ко. В одну из таких поездок, помню, произошел следующий эпизод с пьяным Ш. Один
офицер грыз кедровые орехи, он набрал с земли овечьих и козьих орешков (помет) и предложил

их Ш-ке. Последний взял в рот один орешок, разобрал, хотя и был пьян, что это такое, но ничем
этого не обна¬ружил. На другой день вижу, в саду Ш-ко ходит и собирает клещевинник (из
него выжимают касторовое масло); я спросила, на что это Вам? Да вот, говорит, нужно сделать
соус, угостить приятеля! Я подумала, что он шутит, но затем узнала, что Ш. действительно

угостил этим соусом того офицера, который угостил его орешками, а когда соус произвел свое

действие, Ш-ко объявил ему, что это последствия орешков, которыми он угощал. Шевченко не

был особенным любителем покушать, но при случае мог есть довольно много. В форте одно

время была мода устраивать пельмени. Барыни собирались и сами их готовили. Однажды, когда
приготовление пельменей было у меня, во время самого разгара нашей работы — входит Ш-
ко. Барыни его спрашивают, сколько сделать пельменей на его долю, он отвечает: «сотню» —
ему возражают, что он не съест, но он просит об этом не беспокоиться. Тогда ему приготовили
сотню более крупных, и в некоторые из них наложили больше перцу, в другие соли, лука, крупы
и т. д. Эту сотню сварили отдельно и ждали, что будет, когда попадуться ему пельмени с такою
начинкой, но он превосходно все съел и даже не поморщился. Сына нашего звали Димитрием. Ш-
ко был архитектором его памятника. Он был сделан прекрасно, Ш-ко сам следил за его работой.
Он сделан был в рыцарском стиле из белого камня. Детей Ш-ко очень любил. Мою старшую

Наталью он очень баловал и всегда искал случая быть с нею. Сначала Ш-ко очень боялся моего
мужа, считал его деспотом; мне много приходилось с ним спорить и я наконец достигла того, что
они сблизились. Ш-ко часто гулял со мною; я была рада такому собеседнику; мы большею частью

ходили на киргизское, оно же и туркменское кладбище, которое находилось недалеко от огородов.
Здесь он разбирал на памятниках сделанные знаки, орудия, инструменты, по которым узнавал, чем
занимался при жизни покойный. Так как Ш. был очень развитой человек, с прекрасною памятью,
то темы для разговоров во время прогулок были очень разнообразны: они вызывались каждым

предметом или явлением, на который почему-либо обращалось внимание во время прогулки.
Благодаря этому разговоры с ним всегда были далеки от местных сплетен и доставляли большое

удовольствие. Так прогулки наши продолжались довольно долго. Однажды приходит к нам

Никольский и между прочим в шутливом тоне говорит мне, что если я желаю, то он может

показать мне место, где Ш-ко стоит или ходит, выжидая время, когда я пойду гулять, и в какую

я сторону поверну, туда и он торопится меня догнать. Мне было очень неприятно слышать это.
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Чтобы разом прекратить толки, я перестала ходить гулять. Ш-ко удивлялся, почему, но я никому
не объяснила настоящей причины. Вот после этого началось его охлаждение ко мне. Не помню, в
котором году приезжала в форт ученая экспедиция, во главе которой состоял известный академик
и ученый Бэр 3. Он у нас пробыл довольно долго и затем приезжал на второй год. Муж мой

познакомил с нимШ-ко и просил его принять участие в его судьбе. Тот обещал похлопотать о нем
через в[еликую] к[нягиню] Марью Николаевну, которая была в то время президентшей Академии,
но время проходило, а перемен не было. Ш-ке было тяжело ждать. Наконец с воцарением

императора Александра Николаевича хлопоты о нем увенчались успехом. Окрестности форта

очень грустные, растительности никакой, в июне вся степь уже выжжена солнцем. Там только

росло то, что поливалось. Единственно, что было хорошо там, это близость моря. Форт стоял

на горе, кругом была степь, а дальше в одной стороне шли горы, на которые, если взобраться,
то там снова была необозримая степь. С другой стороны, верстах в семи от форта, был устроен
сад. Туда редко ездили потому, что считали далеко, наш же сад, кот. развел муж, был только

в версте от форта. Еще в верстах четырех было хорошее место, называемое Балкой. Оттуда

брали воду, там были ключи. Близь же форта хорошей воды не было. Грунт земли песок с

ракушью, горы же из окаменелой ракуши. Кара-тау (горы) далеко от форта и другие урочища

тоже далеко. Про что я не пишу, — значит, о том ничего не знаю. Агата Ускова, Лист до О. Я.
Кониського, «Записки Українського наукового товариства у Київі», т. XXI, 1926, стор. 168 — 173.
1 Мостовський — капітан артилерії, познайомився з Шевченком в Орській кріпості. В листі до

Бр. Залєського поет так говорить про нього: «Мостовский для меня теперь настоящий клад, это
единственный человек, с которым я нараспашку, но о поэзии ни слова. Странно, человек тихий,
добрый, благородный — без всякого понятия о прекрасном! Неужели это доля всего военного

сословия? Жалкая доля!» 2 Лесков Микола Семенович (1831 — 1895) — російський письменник,
у 1861 р. в Петербурзі познайомився з Т. Г. Шевченком і написав про нього спогади. 3 Бер

Карл-Ернест (1792 — 1876) — вчений-природознавец. Протягом 1853 — 1856 рр. його експедиція,
досліджуючи Каспійське море, відвідала кілька разів Новопетровське укріплення, де Шевченко й

познайомився з великим ученим, який сприяв звільненню поета із заслання.

3.1.99 Ханга-Баба (2009-01-30 00:00)

[1] [2] [3]
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Ханга-Баба. Кольоровий папір, акварель (17,8 × 28,7). [Н. р. 22.V 1851 — VII 1857].

[4]

Ханга-Баба — урочище, що знаходиться за 30 км на схід від Новопетровського укріплення.

В літературі зустрічається під назвами: «Киргизьке кладовище», «Туркменське кладовище».

Див. також:
http://litopys.org.ua/shevchenko/shev9001.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev9001.htm
http://kobzar.univ.kiev.ua/draws/description/301.html
http://kobzar.info/kobzar/works/pictures/1857/09/30/57.html

Ханга-Баба. Тонований папір, олівець (16 × 29,4). [22 — 23.V 1851].

[5]

Ханга-Баба. Кольоровий папір, олівець, білило (16,6 × 31,5). [VIII — н. п. 6.IX 1851].
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[6]

1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/TZ8dhW35BkZRqKGvBTlYcw?feat=embedwebsite

2. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/KSI5hppxEkyWgJwvaSIl2w?feat=embedwebsite

3. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/dHb8Tsj_YCPE0JvDUPWfvA?feat=embedwebsite

4. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev9001.htm

5. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev9071.htm

6. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev9106.htm

3.1.100 Спогад Ускової. Відпочинок Шевченка (2009-01-30 06:00)

* *

Жил Т. Г[ригорьеви]ч не в казармах, как было до сих пор, а с кем нибудь из офицеров 1) в зимнее
время, а летом в комендантском саду; очередных дежурств и караульной службы не нес, нанимая,
когда приходила такая очередь, за себя какого нибудь рядового. Обедал в семье Ускова зимою

и летом ежедневно, за исключением лишь тех дней, когда чувствовал не в меру выпитую рюмку

вина: в этих случаях Т. Г[ригорьеви]ч обедал у знакомых офицеров или являлся в комендантскую
кухню, где, войдя в дипломатические сношения с поваром, по секрету что нибудь съедал и

уходил незаметно. Таким образом, отсутствие Ш[евчен]ка в доме коменданта в обеденное время
обыкновенно обозначало, что он выпил лишнее и не является к столу, чтоб не вызвать со стороны
Ускова и его жены обычных в этих случаях назиданий. Суровый, неприветливый, с мешковатой
походкой, Ш[евчен]ко производил первое впечатление неблагоприятное, но, по мере дальнейшаго
с ним знакомства, каждый незаметно привязывался к нему и в Новопетровском укреплении мало

было людей, которые относились к нему недоброжелательно. Однако ж были и такие люди.
Некоторых офицеров, по их неразвитости, весьма шокировало пребывание рядового Ш[евчен]ка
в их обществе в доме коменданта, как гостя; им не нравилось явное предпочтение, оказываемое
ему, и допускаемые Усковым облегчения, которые выражались и тем, что Т. Г[ригорьеви]чу не
препятствовали писать и рисовать, а даже помогали ему в том. Все это приводило в негодование
недоброжелателей поэта, вооружало их против коменданта и дало повод еще к одному доносу

генерал-губернатору Перовскому. Впрочем донос этот графом принят не был. Подробности этого
дела изложены в воспоминаниях И. С. Тургенева о Шевченке 2). В Новопетровском укреплении

Тарас Григорьевич был душою общества. Редкий пикник, редкая прогулка совершались без его

участия и в часы хорошаго расположения духа не было конца его шуткам и остротам. При поездках
новопетровского общества на гулянья он обыкновенно садился в экипаж с провизией и брал на

свою ответственность охранение бутыли с водкою; однако привозил ее на место прогулки далеко
не полною; а потому собутыльники предложили ему выбирать место подальше от бутылок. В
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одну из таких поездок на Хангу Бабу 3) (небольшая лощина, лежащая в нескольких верстах от

укрепления, имевшая десяток тутовых деревьев, дававших тень), Ш[евчен]ко лежал на ковре и

болтал с офицером. Последний, заметив, что Т. Гр. выпил лишнее, вздумал подшутить над

ним: собравши рассыпанные по степи „орешки“, потерянные гуртами овец, он предложил их

Ш[евчен]ку за кедровые, тот попробовал... Почувствовав, чтò это было в действительности, он
не высказал неудовольствия, и занялся мыслию, как бы наказать шутника. Возвратясь в сад,
он набрал клещевинику (из которого приготовляют касторовое масло), состряпал сам лично

соус, и, пригласив к себе офицера на завтрак, накормил его этим соусом. Гость, конечно,
скоро почувствовал действие оригинального блюда... Не бегал Т. Гр. и дамского общества,
которое также иногда не прочь было подтрунить над ним. Так, однажды было решено сделать

пельмени, — любимое блюдо поэта, — так как он заспорил, уверяя дам, что съест их целую

сотню. Барыни, сговорясь между собою, изготовили пельмени, по возможности, покрупнее и,
чтобы затруднять едоку выиграть пари, несколько из них начинили одной горчицей или одним

перцем. Но Ш[евчен]ко, к удивлению многолюдного участвовавшаго в завтраке общества, не
поморщившись, один за другим уничтожил целое блюдо 4). [1]Н. Зарянко, Воспоминания Н.
И. Усковой о Т. Г. Шевченке, «Киевская старина», 1889, февраль, стор. 297 — 313. 1) Жить

с офицерами рядовому Ш[евчен]ку не дозволяла строгость военной дисциплины. Один из них

Мостовский предлагал поэту поселиться у него на квартире, но тот не согласился, под опасением
доноса, который вслед затем и не замедлил последовать. Сделал его какой то М—в: «Какую
подлую кляузу мог вывести этот отвратительный надворный советник из нашего сожительства»
пишет поэт в дневнике. — Прим. авт. 2) «Подробности», сообщенные Тургеневым, пи на чем

не основаны. Ф. М. Лазаревский, близко знавший отношения гр. Перовского к окружавшим

его лицам, не допускает, чтобы кто-нибудь из них осмелился наушничать этому гордому и

недоступному вельможе. Еще неправдоподобнее другой рассказ — Лескова о том, что якобы

Перовский собственноручно бил Ш[евчен]ка: в продолжение 7 лет, при гр. Перовском, Т.
Г[ригорьеви]ч безвыходно находился в укреплении, где Перовский не бывал никогда, след. и не

мог из Оренбурга достать поэта, за 800 слишком верст. Собственноручная рукопашная расправа
была вовсе не в характере гр. Перовскаго; никогда этот гордый и сильный человек не унизился

бы до того, чтобы лично кого нибудь бить. — Прим. авт. 3) В первый год своего пребывания

в укреплении поэт, вместе с Брониславом Залеским, предпринимал экскурсию на Хангу Бабу,
но не с целию покутить на свободе, а полюбоваться хоть тощею растительностию и порисовать

деревья. Разставшись же с ним, Т. Гр. любил посещать это место, освященное дружбой; ему
«так сладко было сидеть там, под ветвями старого дерева, обнажившего свои корни»... — Прим.
авт. 4) «Отуманенный лестию» [2](пишет Шевченко в своем дневнике) «я не имел силы, во вред
желудку, отказаться от пельменей: они были мастерски приготовлены... (после продолжительной
прогулки) я сладко заснул и, видел во сне Новгород-Северский; по улице ездили огромные рыжие,
пьяные монахи, тут был и Семен (Гулак).. Это все пельмени так наметаморфозили».... — Прим.
авт.

1. http://izbornyk.org.ua/rizne/star18.htm

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/41806.html

3.1.101 Запит та відповідь про поведінку Шевченка. 5 січня — 7 січня 1854 р.
(2009-01-30 12:00)

1854

№ 423. 1854 р., січня 5. Розпорядження виконуючого обов’язки коменданта Новопетровського

укріплення І. О. Ускова ротному командирові 1-го лінійного батальону Є. М. Косареву про

доставления формулярного списку про службу рядового Т. Г. Шевченка

№ 42
января 1854 г.
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[1] Господину штабс-капитану Косареву

Предлагаю вашему благородию доставить ко мне формулярный список о службе рядового

заведываемых вами рот Тараса Шевченки и донести мне, как ведет себя означенный Шевченко

во все продолжение времени нахождения своего в Ново-Петровске и не замечено ли вами за ним
каких предосудительных поступков.

Подписал состоящий в должности коменданта

Ново-Петровского укрепления майор Усков

ДМШ, А-42, спр. 88, арк. 1. Відпуск.

* *

№ 424. 1854 р., січня 7. Рапорт ротного командира 1-го лінійного батальону Є. М.
Косарева виконуючому обов’язки коменданта Новопетровського укріплення І. О. Ускову про

хорошу поведінку Т. Г. Шевченка

Состоящему в должности коменданта Ново-Петровского
укрепления господину майору и кавалеру Ускову

Заведывающего двумя ротами линейного Оренбургского

1-го батальона штабс-капитана Косарева

Рапорт

В исполнение предписания вашего высокоблагородия от 5-го числа текущего м[еся]ца за №
42 честь имею донести, что рядовой, состоящий на службе в заведуемых мною двух ротах№ 4-го,
Тарас Шевченко, во все время нахождения здесь в укреплении, в поведении вел себя хорошо и ни
в каких предосудительных поступках мною замечен не был; а формулярного списка на него здесь
не имеется, о высылке коего я просил г. батальонного командира рапортами в прошлом 1853
году 24 июня за № 391 и 9-го июля за № 470.

Штабс-капитан Косарев
№ 16.
7 января 1854 года

Укрепление Ново-Петровское

ДМШ, А-42, спр. 88, арк. 2 — 2 зв. Оригінал.
На документі резолюція: «О формуляре Шевченко написать г. батал[ьонному] командиру, чтобы
предоставил».

1. http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev9036.htm
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3.1.102 Рапорт Ускова про дозвіл намалювати запрестольний образ. 7 січня 1854 р.
(2009-01-30 18:00)

№ 425. 1854 р., січня 7. Рапорт виконуючого обов’язки коменданта Новопетровського укріплення
І. О. Ускова начальникові штабу Окремого оренбурзького корпусу М. Л. Фантон де Веррайону з
проханням дати дозвіл Т. Г. Шевченкові намалювати запрестольний образ

Господину начальнику штаба Отдельного оренбургского корпуса

Состоящего в должности коменданта Ново-Петровского
укрепления майора Ускова

Рапорт

Находившийся здесь при двух ротах на службе рядовой Оренбургского линейного№ 1-го батальона
Тарас Шевченко объявил мне, что он желает для благолепия церкви вверенного мне укрепления
нарисовать масляными красками запрестольный образ на свой счет.
Зная, что рядовой Шевченко был прежде художником С.-Петербургской Академии художеств,
почему может нарисовать образ хорошей живописи, и желая способствовать к украшению

храма, я осмеливаюсь почтительнейше представить сие на милостивое благоусмотрение вашего
превосходительства и всепокорнейше просить разрешения.
При этом имею честь доложить, что рядовой Шевченко, по отзыву заведывающего здесь

двумя ротами штабс-капитана Косарева, в продолжение четырехлетнего своего пребывания в

укреплении ведет себя хорошо и ни в каких предосудительных поступках не замечен.

№ 50
7 января 1854 года

ДМШ, А-42, спр. 88, арк. 4 — 5. Відпуск.

3.1.103 Надгробки (2009-01-31 00:00)

[1] [2]

Склепіння зруйнованої будівлі. Папір, олівець (10,5 × 17,2). [Ханга-Баба]. [22.V 1851 — 1855].
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[3]

Надгробок в Ханга-Баба. Папір, олівець (17,3 × 10,7). [Ханга-Баба]. [22.V 1851 — 1855].

[4]

Надгробок. Папір, олівець (17 × 10,6). [22.V 1851 - 1855].
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[5]

Надгробки в Ханга-Баба. Начерки. Тонований папір, олівець (11,6 × 28,8). [22.V 1851 — 1855].

[6]

Надгробки на туркменському кладовищі. Кольоровий папір, олівець (13,8 × 18,8). [1851 — VII
1857].
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[7]

1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/qJesQm9E9FogjUPw65Pybw?feat=embedwebsite

2. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/ENYqwDkAkTyF12tQMP3Rmg?feat=embedwebsite

3. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev9125.htm

4. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev9126.htm

5. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev9127.htm

6. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev9128.htm

7. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev9134.htm

3.1.104 (2009-01-31 06:00)

[1]Кониський О. Я. Тарас Шевченко-Грушівський: Хроніка його життя [На другому засланню

(жовтень 1850 — серпень 1857), стор. 20]

X

Ми вже відаємо, що в Новопетровському був голий степ, ані одної деревини. Не кажучи вже

про те, що така одноманітність невеселої природи хоч на кого нажене сум; але важно й те, що
під спеку нікуди й з хати вийти, щоб де в холодку подихати свіжим повітрям. Вважаючи оцю ваду

вельми шкідливою і для фізичного, і задля психічного здоров’я людей, Усков, щоб запобігти лиху,
приміркував розвести сад. Думкою своєю він поділився з Шевченком. Українська душа, що звикла
поринати в море зелені, загарливо обізвалася на думку Ускова. Тарас вибрав під сад місце, верстов
за дві біля форту, зробив план саду, розмітив, де які дерева садити, і восени р. 1853 закипіла робота
біля саду. Жовніри працювали охоче після остогидливого муштрування: копали ями під дерева,
прорізували і трамбували доріжки; дерева повиписували що з Астрахані, що з Гур’єва, а здебільш
попривозили, за порадою Шевченка, великі вже дерева з урочища [2]Ханга-Баба; більш за все з

Ханга-Баби попривозили шовковиці 702. На тому місці, що вибрали під сад, росла вже одна-єдина
верба, посаджена Шевченком. Переходячи через Гур’єв, коли ото в жовтні р. 1850 його провадили
до Новопетровського, Тарас підняв на улиці вербову ломаку. Вона служила йому палицею в дорозі.
Прибувши до Новопетровського, він заткнув ту ломаку в землю на солдатському огороді, і з неї
виросла добра деревина. В саду збудували задля родини коменданта літній домок, а біля його
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альтанку; нарешті Усков казав біля альтанки спорудити землянку на аршин в землю, а на два

аршини поверх землі 703. Оця землянка стала Тарасові в великій пригоді 704. 701 Русская старина.
— 1883. — Кн. IX. — С. 643. 702 Мерва. 703 Русск[ая] стар[ина] 1891 Кн. V С 434 і лист Ускової [(Ф.
77. — № 127. — Арк. 73, зв.)]. 704 Форт Новопетровський велено скасувати р. 1857 і повернути

те місто з назвою Александровське на повітове місто Мангишлацького повіту. Сад став міським

і зоветься садом Шевченка, а землянка та — домком Шевченка. [3]Попередня [4]Наступна

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/4899.html

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/412513.html

3. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/408166.html

4. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/414076.html

3.1.105 (2009-01-31 12:00)

[1]Кониський О. Я. Тарас Шевченко-Грушівський: Хроніка його життя [На другому засланню

(жовтень 1850 — серпень 1857), стор. 21]

Ще як був живий Маєвський, але вже за місяць, чи що, до своєї смерті він дозволяв Шевченкові

писати мовою російською і малювати, але не інакше як у його в кабінеті, так щоб ніхто не

бачив і ніхто про те не відав. Тоді ото і розпочав Шевченко писати свої оповідання мовою

російською. Першим оповіданням його було оповідання «Княгиня». Таких фактів, щоб з них

виразно було знати, коли саме Тарас писав «Княгиню», — досі нема. В оповістці «Основи»
(1862, кн. 3) «Княгиню» датовано р. 1853; і в листі до Залєського 21 квітня Тарас пише:
«Ще посилаю до тебе Варнака і Княгиню. Полагодь їх і відішли в Петербург до Осипова, а

коли там є у тебе добрий і надійний чоловік, дак пішли до його, щоб спожив, як відомо»705.
На сьому місці я не спинятимуся спеціально коло хронології Шевченкових оповідань, писаних
мовою російською, намічу лишень свою гадку про те, чому я вважаю, що «Княгиня» була першим
оповіданням, написаним Шевченком на засланні мовою російською. Я спостерігаю, що поет хотів
до своїх оповідань російською мовою позаводити окремі епізоди з свого життя, так, щоб з них

склалося суцільне автобіографічне оповідання, і перший такий епізод бачимо в «Княгині». Але

що можна було Маєвському, яко людині одинокій, те вельми трудно, майже неможливо було

Ускову, яко чоловіку семейному; йому треба було озиратися і на прислугу, і на гостей. Як його

було устерегтись, аби не пішла гутірка, що Шевченко пише і малює у коменданта? Тим паче треба

було стерегтись, що були офіцери, які ворогували вже й за те, що у коменданта попліч з ними сідає
обідати «політичний злочинець», простий жовнір. Тямлячи повну незручність і небезпечність, щоб
Шевченко писав і малював, себто зрушав царську волю з дозволу коменданта і у його в кватері,
Усков перш за все вдався до Оренбурга, просячи дозволу Шевченкові тільки писати, і писати тільки
мовою російською, під доглядом і цензурою офіцерів. Дозвіл прийшов вельми не скоро, не раніш
весни р. 1854 706. Отже, доки прийшов той дозвіл, Усков дозволив Шевченкові писати і малювати

в землянці. Землянку ту вважали яко окремий кабінет Ускова і нікому туди без його дозволу

не вільно було ходити. Таким чином, нікому не можна було й знати, що там Шевченко пише і

малює. Гадаю я, що отоді Шевченко й написав оповідання «Наймичка» під впливом матерньої

туги, яку він бачив на Агаті Омелянівні, коли та похоронила свого сина Дмитра. Принаймні

він читав свою «Наймичку» Усковим «якось на святах або в самому кінці р. 1853, або з самого

початку р. 1854», і казав при тій нагоді, що такого змісту є у його поема мовою українською,
ще не друкована, і лишилась вона у когось на Україні. Тямив очевидячки Усков, що в землянці

можна писати залюбки, але малювати зовсім не зручно. Тямив він і те, як нудьгує Тарас через
заборону малювати. Нудьга його була така велика, що навіть вона і нам стає страшною з самих

тільки листів Шевченка. Найгірш заборона мордувала його через те, що він не знаходив задля

неї жодного за собою приводу і не знаходив його цілком справедливо; бо приводу того, дійсно,
ніхто б і не міг знайти, дійсно, його ні в чому не було, опріч непорозуміння царем Миколою в

докладі графа Орлова слів: «изображал каррикатуры». Цар зрозу мів сі слова буквально, себто що
— малював карикатури. «За що заборонили мені малювати, того не скаже і сам судія верховний,
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— голосить художник у своєму журналі 707. — Мені заборонили писати, а найгірше, і малювати.
І я пропадаю отут в казармі між солдатами; ні з ким слова промовити. Нудьга, нудьга така,
що вона незабаром вжене мене в домовину. Не знаю, чи карався ще хто на світі так, як я тепер
караюся, і не відаю за що», — читаємо в листі його до Бодянського 708. В другому листі до

його він пише: «Заборонили мені малювати, а я за цілий свій вік не вивів ніже єдиної злочинної

риси. Не давати чоловікові працюва ти коло тієї штуки, на яку він присвятив увесь свій вік, се
найжахливіша кара»709. «Найгірш мучить мене, — пише Тарас до Артемовського, — те, що не

дають мені малювати. А з якої причини? — не відаю. Тяжко! страх як тяжко!»710 — «Мучуся без

олівця та без красок, — читаємо в другому листі його 15 червня р. 1853 до того ж Артемовського
711. —От де дійсно страшенна кара! Горе та й ще горе!»Нам, що відгороджені від того часу муром
більш ніж сорока літ, тяжко і боляче читати оті голосіння поетової душі, вилиті на мертвий папір,
вже ж певна річ, що і Усковим не легко було чути тугу з живих вуст страдальника, і не можна було
не обізватися спочуттям і бажанням запомогти. Усков приміркував, щоб Тарас прохав дозволу

собі намалювати олійними красками запрестольний образ у Новопетровську церкву. Звісно —
раз би начальство дало той дозвіл, так фактично і вся заборона малювати більш-менш зникла б

Тарасові дали б яке-небудь поміщення під робітню, тут би можна було йому розташуватися зовсім
по-малярськи, з усіма малярськими прирядами, малювати той образ довгий час, прикриваючи їм
усякі інші роботи художника. Здавалося, що начальство оренбурзьке не відмовить дозволу на

таке добре діло, як оздоба церкви добрим запрестольним образом. 705 Киев[ская] стар[ина]. —
1883. — [Кн. III. — С. 618]. 706 З листа п. Ускової. Косарєв (Киев[ская] стар[ина]. — 1889. —
Кн. III. — С. 573) каже: «здається», що дозвіл писати і малювати дано Шевченкові в червні

р. 1852. Се очевидна помилка. Малювати ніколи йому не було дозволено, малював він, так
сказати, «неофіціально»; а про дозвіл писати почав клопотатись не Маєвський, а Усков восени

р. 1853. 707 Записки... — С. 19 — 20. [Запис від 19 червня 1857 р. — Кобзар. — Т. III]. 708

Русск[ая]стар[ина]. — 1883. — Кн. IX. С. 641 709 Ibidem. — [С. 642]. 710 Основа. — 1862. — Кн.
VII. — [С. 10 — 11]. 711 Ibidem. — [С. 12]. Коментар ...чому я вважаю, що «Княгиня» була першим
оповіданням, написаним Шевченком на засланні... — Біограф помилився: «Княгині» передували
повісті «Наймичка» (1852 — 1853) та «Варнак» (кінець 1853 — початок 1854); «Княгиня» справді
написана 1853 р. ...Усков перш за все вдався до Оренбурга, просячи дозволу Шевченкові тільки

писати... Дозвіл прийшов... не раніш весни р. 1854. — Ніяких документальних даних, які б
стверджували те, що Усков намагався виклопотатиШевченкові дозвіл «писати російською мовою»,
не виявлено, — це, очевидно, легенда: недарма письменник поставив під першою своєю повістю

«Наймичка» фіктивну дату — «25 февраля 1844. Переяслов». Клопотання ж про дозвіл малювати

поновлювалися декілька разів, але безуспішно. «Мені забороняли писати...» — читаємо в листі

його до Бодянського. — З листа до О. М. Бодянського [2]від 3 січня 1850 р. з Оренбурга.
«Заборонили мені малювати, а я за цілий свій вік не вивів ніже єдиної злочинної риси» — З

листа до того ж адресата від 15 листопада 1852 р. з Новопетровського укріплення. І от Шевченко

урядовим шляхом висловив комендантові просьбу дозволити йому власним коштом намалювати

той образ. — Офіційне листу вання в цій справі див.: Тарас Шевченко: Документи... — С. 262 —
263, 264 — 265. [3]Попередня [4]Наступна

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/4899.html

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/356528.html

3. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/413768.html

4. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/414440.html

3.1.106 (2009-01-31 18:00)

[1]Кониський О. Я. Тарас Шевченко-Грушівський: Хроніка його життя [На другому засланню

(жовтень 1850 — серпень 1857), стор. 22]

І от Шевченко урядовим шляхом висловив комендантові просьбу, дозволити йому власним

коштом намалювати той образ. Комендант спитав найближчого начальника Тарасового капітана
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Косарєва. Сей відповів, що за увесь час перебування Шевченка в Новопетровському він не

помітив за ним нічого лихого, і поводиться він взагалі дуже добре. Комендант 7/19 січня р.
1854 вдався до начальства в Оренбург. Минуло більш трьох місяців; жодної відповіді не було,
нарешті прийшла вона і холодним північним вітром розвіяла Тарасову надію. Начальник штабу

оренбурзького війська генерал-майор Фантон де Веррайон 16 квітня р. 1854 повідомив Ускова,
що начальник війська не призволив згодитися на дозвіл «рядовому оренбургского линейного

№ 1 батальйону Тарасу Шевченку нарисовать запрестольный образ в церкви Новопетровского

укрепления» 712. [2] Така відмова жорстоко вразила Тараса;
він, як знати з листів його, називав її катастрофою; вона знов пригнобила йому дух; йому знов
ввижається, що він ніколи вже не діжде поліпшення своєї долі. «Не тямлю вже, що й гадати,
— пише Тарас до Залєського, — про моє уперте нещастя! Чи Львов (начальник батальйону), чи
хто вищий спричинився тому». «Найгірша отрута нашого побуту морального — безнадійність,
і оцю жорстоку отруту я вповні почуваю» 713. «Остання невдача так мене приголомшила, що
я згубив всяку надію хоч на абияке поліпшення моєї долі гіркої після отакої катастрофи. Вона

справді про мене катастрофа». З оцієї відмови ми бачимо, що начальник оренбурзького війська

добре тямив, чим найгірше можна допікати Шевченкові. Останні три місяці після того ще тяжко
почував недозвіл і писав до Залєського: «Скорботно, невимовно скорботно! При таких невдачах

і найбільший поет зречеться усякої надії на ліпшу долю, а мені, безталанному, і давно можна

заплющити очі задля ліпшої будущини» 714. Що саме спричинилося відмові дозволу намалювати

образ — про те певної звістки нема: відаємо тільки про гутірку, що того часу кружала у форті.
Гомоніли, що хтось з офіцерів, довідавшись, що Усков вдався про дозвіл в Оренбург, післав донос
в Уральськ до батальйонного командира майора Львова. А Львов би то вельми образився за

те, що Усков не спитав у його, минув його і вдався безпосередньо до Оренбурга, і від себе вже

написав до Оренбурга, щоб не давали того дозволу. Таку гутірку підтримують і нарікання на

Львова, вимовлені у наведеному вгорі листі Шевченка до Залєського. Хоча се все вельми подібно
до правди, найпаче бюрократична образливість Львова, але всього сього не досить на те, щоб
признати донос фактом. Може, в уральськім архіві і знайшлись би певні указки, щоб розв’язати се
цікаве питання. Можна ще гадати й те, що оренбурзька військова адміністрація теж йняла віри,
що Шевченко малював карикатури на царя, і не відважилася не тільки сама дати дозвіл малювати
образ, а навіть боялася вдатися в Петербург про такий дозвіл, гадаючи, мабуть, що не личить

їй турбувати царя згадкою про чоловіка, що «за добродійство» царське заплатив малюванням

карикатур на свого «добродія». До того ж під ту саму пору не було в Оренбурзі ні Герна, ні
Залєського, а інші Тарасові приятелі в Оренбурзі не відали про подання Ускова, а через те й не

могли поклопотатися, як треба було. 712 Русск[ая] стар[ина]. — 1891. — [Кн. V]. — С. 440. 713

Киев[ская] стар[ина].— 1883. — Кн. І. — С. 170. 714 Киев[ская] стар[ина]. — 1883. — Кн. II. — [С.
172]. Коментар «Не тямлю вже, що й гадати ... про моє уперте нещастя!» — З листа Шевченка

до Бр. Залеського від 21 квітня 1856 р. Після клопотання І Ускова навесні 1854 р. була ще невдала
спроба генерала Г. А. Фреймана домогтися для Шевченка звання унтер-офіцера, якій перешкодив
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негативний, відзив батальйонного командира Г. І. Львова (Тарас Шевченко: Документи... — С.
265). Пізніше Г. Львов змінив думку й 7 липня 1855 р. сам прохав командира бригади Л. І.
Федяєва про те ж саме (Там же. — С. 266), але не досяг успіху. [3]Попередня [4]Наступна

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/4899.html

2. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/P9FCPBbnEUUtJSc5DeBFYA?feat=embedwebsite

3. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/414076.html

4. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/421179.html

3.2 February

3.2.1 Портрети Ускових (2009-02-01 00:00)

[1] [2] [3]

Портрет Агати Омелянівни Ускової. Овал. Папір, сепія (11,3 × 9,7). [Новопетровське укріплення].
[Літо 1853 — 1854].
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[4]

Крайні дати визначено часом прибуття А. О. Ускової до Новопетровського укріплення та часом
виконання датованого Шевченком портрета Ускової, на якому вона має вигляд старшої за віком,
ніж на даному портреті.

http://litopys.org.ua/shevchenko/shev9034.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev9034.htm
http://kobzar.univ.kiev.ua/draws/description/334.html

Портрет Агати Омелянівни Ускової. Папір, сепія (26,9 × 19,2). [Новопетровське укріплення].
[Літо 1853 — 1854].

2052



[5]

http://litopys.org.ua/shevchenko/shev9035.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev9035.htm
http://kobzar.univ.kiev.ua/draws/description/335.html

Портрет Іраклія Олександровича Ускова. Тонований папір, італійський олівець, білило (32,4 ×
21,3). [Новопетровське укріплення]. [Літо 1853 — VII 1857].

[6]
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І. О. Усков (1811-1882) — комендант Новопетровського укріплення з 1853 до 1865 р.
Підтвердженням того, що на портреті зображено саме І. О. Ускова, є свідчення його дочки Н. І.
Смоляк, від якої придбано цей портрет та фотопортрети Ускова пізнішого часу.

http://litopys.org.ua/shevchenko/shev9036.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev9036.htm
http://kobzar.univ.kiev.ua/draws/description/336.html

1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/P-6PVlMCzyNyVBWtM8kDpg?feat=embedwebsite

2. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/5aithjHEE4QXenZtrYIYPg?feat=embedwebsite

3. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/Z9kJB0ZfO3iTRxRfHbEsyQ?feat=embedwebsite

4. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev9034.htm

5. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev9035.htm

6. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev9036.htm

3.2.2 Прохання Ускова надіслати формулярний список Шевченка. 9 січня 1854 р.
(2009-02-01 06:00)

№ 426. 1854 р., січня 9. Відношення виконуючого обов’язки коменданта Новопетровського

укріплення І. О. Ускова до командира 1-го лінійного батальйону Г. І. Львова з проханням

надіслати формулярний список Т. Г. Шевченка

Г[осподину] командиру линейного
Оренбургского № 1 батальона

№ 102
9 января 1854 г.

На находившегося на службе во вверенном мне укреплении в числе 2-х рот рядового

Тараса Шевченко, по встретившейся надобности, честь имею покорнейше просить ваше

высокоблагородие препроводить ко мне о службе его формулярный список.

Подписали: майор Усков и плац-адъютант
прапорщик Бажанов

ДМШ, А-42, спр. 88, арк. 3. Відпуск.
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3.2.3 Автопортрет (2009-02-01 12:00)

[1]

Автопортрет. Папір, сепія. [Новопетровське укріплення]. [1853 — 22.IV 1857].

[2]

http://litopys.org.ua/shevchenko/shev9037.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev9037.htm
http://kobzar.univ.kiev.ua/draws/description/337.html

Автопортрет був відомий за репродукцією в журналі «Известия Общества любителей изучения

Кубанской области» (1913, вип. IV, між стор. 48-49), де вказано, що цей малюнок мав розмір
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поштового паперу.
Сучасне місцезнаходження малюнка невідоме.

1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/qhP2kG5UHVMl6i1E6JkS7w?feat=embedwebsite

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev9037.htm

3.2.4 Новопетровське укріплення з моря (2009-02-01 18:00)

[1] [2]

Новопетровське укріплення з моря. Папір, акварель (12,3 × 30,5). [Новопетровське укріплення].
[1853 — VII 1857].

[3]

Малюнок був подарований Шевченком Усковим, у зв’язку з чим початкова дата його виконання

визначається часом приїзду Ускової до Новопетровського укріплення.

http://litopys.org.ua/shevchenko/shev9038.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev9038.htm
http://kobzar.univ.kiev.ua/draws/description/338.html

Новопетровське укріплення з моря. Папір, акварель (12,3 × 30,6). [Новопетровське укріплення].
[1856 — 13.V 1857].
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[4]

1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/DTAVxpvmmS9P8GBdluc-og?feat=embedwebsite

2. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/yyoREaYChQXKwinqhe2HiA?feat=embedwebsite

3. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev9038.htm

4. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev9058.htm

3.2.5 Сад біля Новопетровського укріплення (2009-02-02 00:00)

[1]

Сад біля Новопетровського укріплення. Тонований папір, акварель (17,1 × 29). [Новопетровське
укріплення]. [Літо 1854].

[2]
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Справа внизу монограма автора і дата: III 1854.
В центрі - будинок, в якому Ускови жили влітку, вдалині - альтанка, ліворуч та за будинком -
казахські юрти, в одній з яких працював Шевченко.

Див. також:
http://litopys.org.ua/shevchenko/shev9039.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev9039.htm
http://kobzar.univ.kiev.ua/draws/description/339.html
http://kobzar.info/kobzar/works/pictures/1854/09/30/65.html

1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/ImfE8EhQSrmf_YjIOkACPg?feat=embedwebsite

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev9039.htm

3.2.6 Мангишлацький сад (2009-02-02 06:00)

[1]

Мангишлацький сад. Кольоровий папір, акварель (18,7 × 27,3). [Літо 1854].

[2]
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Див. також:
http://litopys.org.ua/shevchenko/shev9040.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev9040.htm
http://kobzar.univ.kiev.ua/draws/description/340.html

1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/nGHJiM7ZB0aUXSsJXLgl8A?feat=embedwebsite

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev9040.htm

3.2.7 65. ЛИСТ ДО БР. ЗАЛЕСЬКОГО. 5 лютого 1854. Новопетровське укріплення
(2009-02-02 12:00)

1854. Генваря.

Радуюсь твоєю радостию, друже мой единый! Дай тебе Господи увидеть твою скорбную мать

и свою прекрасную родину.
Прости меня, друже мой единый, ежели ты найдешь письмо мое нескладным и, может быть,
бессмысленным: у нас сегодня байрам у Ирак[лия], и я пишу тебе далеко за полночь, т. е. часу

в 4-м, а в этом часу, я думаю, и у Юнга мысли были бы не на месте. Но это в сторону, а вот
в чем дело: благодарю тебя сердечно за «Трио» и проч., благодарю тебя за письма к Аркадию;
благодарю тебя за память о Варваре, и ежели ты получишь о ней какое бы то ни было известье

и вскоре сообщишь мне, то я тебя не благодарить буду, а боготворить.
Еще раз благодарю тебя за копию «Монаха» и — я тебе как Богу верю — ежели Лев Филиппович

такой человек, как ты говоришь, то и ты и он скоро увидите и Актау и Каратау, ежели не красками,
то по крайней мере сепиею.
С того времени, как мы рассталися с тобою, я два раза был на Ханга-бабе, пересмотрел и

перещупал все деревья и веточки, которыми мы с тобою любовались, и, признаюся тебе, друже
мой, заплакал. Не было с кем посмотреть на творение руки Божией — вот причина слез моих.
Ты был далеко, а близкие куропаток и диких голубей искали в поле. Мне хотелося посетить

Ханга-бабу с Д[анилевским], и Д[анилевскому] тоже хотелося, но фон Бэр такой аккуратный немец,
какого и в сердце Германии редко встретить можно; три дня, говорит, буду на Мангышлаке, т. е.
в Н[ово]петровском укреплении; сказал, как отрезал. Просто хуже всякого немца!
Поцелуй Карла за меня и скажи ему, что ежели он решился побывать на Сыре, то я пойду за ним
и на Куань, и на Аму, в Тибет и всюду, куда только он пойдет.
С следующею почтою напиши мне о делах Карла, или, как ты говоришь, при первом добром

известии. «Иордана» и Сову я знаю как твое сердце, и спасибо трем людям, теперь уже не в

Петрозаводске, которые знали меня лично и не забыли меня, а тому, что остался один из трех,
посылаю сердечный поцелуй, а тем, которые знают меня не лично и вспоминают обо мне, тысячу
кровосердечных поцелуев и братскую любовь!
Ты говоришь мне о Белозерском и о моей бедной «Катерине», как будто ты их лично знаешь,
а коли знаешь, то напиши мне о Белозерском. А о «Катерине» мы с тобой поговорим, когда
увидимся, и тогда я тебя с нею познакомлю.
А Ильяшенка и Петрова забудь и ты так, как я их не помню.
Алексею Ивановичу пожелай всех благ от меня в его новой жизни; поблагодари его за память

обо мне, а ее за копии с «Монаха».
Поцелуй Поспелова (ежели он в Оренбурге) и скажи ему, что г-жа Юрасова дрянь, к..ва, л..ва,
скажи ему, что все это я ему говорю.
Гороновичу скажи, что в Бельгии и прославленным художникам делать нечего... а впрочем,
поклонися ему.
Земляка из Тального и Михайла, земляка С[ераковского], обними и поцелуй так, как я бы его
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поцеловал. С Михайловым ты виделся мимоходом, и говорил он тебе о «Быке с киргизом», и за
то благодарю. Дай Бог ему всего того, чего он сам себе желает, а нам с тобою дай Боже еще раз

увидеться в этой жизни.
Поздравь Фому от меня и извинися за меня, что я ему не пишу с этой почтой, завтра ученье и
караул, и Алексею скажи то же.
Из приказов я вижу, что ты назначен в 9 баталь[он], а ты пишешь, что вскоре отправляешься на
Сыр, и я не знаю, что думать. Напиши мне, ради святого Бронислава, как тебе адресовать мои

грешные послания.
Цейзика и Людвига поцелуй от щирого сердца.
Целую руки ojca prefekta.
Когда увидишь Ф. Лазаревского, отдай ему мою грамотку и скажи ему, что не было времени

больше написать.
Ты мне ничего не пишешь о Аркадии. Что он? И что с ним? Пиши ему и целуй его за меня и

скажи ему, чтобы он безбоязненно адресовал свои письма на имя коменданта Новопетровского

укрепления.

Прощай, не забывай Т. Ш.

[1]
Новопетровське укріплення. Худ. Бр. Залеський. 1850.

Примітки

Подається за автографом, який зберігається в архіві Чарторийських Краківського національного

музею (Bibl. Czart. rkps Ew. 1625; фотокопія — ІЛ, ф. 1, № 89).
Дата уточнюється за листом Шевченка до Бр. Залеського від 6 червня 1854 р.: «ты не читал моего

письма от 5-го февраля»; рік встановлюється за змістом.
Вперше надруковано в журналі «Киевская старина» (1883. — № 1. — С. 168 — 170) за копією,
виконаною Ю.-І. Крашевським; публікація М. П. Драгоманова з його передмовою. В першодруці

наявні помилки й пропуски окремих рядків та слів.
Вперше введено до збірника творів у виданні: Шевченко Т. Твори: В 2 т. — СПб., 1911. — Т. 2.
— С. 375 — 376.
Відповідь на невідомий лист Бр. Залеського з повідомленням про підвищення в чині.
Радуюсь твоею радостию, друже мой единый! — Влітку 1853 р. Бр. Залеський взяв участь у

поході в Коканді штурмі Ак-Мечеті. За заслуги при взятті Ак-Мечеті йому надано офіцерський

чин, що давало йому право, на думку Шевченка, розпорядитися своєю долею. Сам Бр. Залеський
коментував ці рядки так: «По експедиції до Коканду і здобуттю кріпості Ак-Мечеть (нинішній
Форт Перовського) була надія, що верну додому. З сим-то й поздоровляв мене ІЩевченко]. Але
мене авансовано тілько на офіцера, і ще 3 роки мусив я служити в війську» (Листочки до вінка на
могилу Шевченка в XXIX роковини його смерті. — Львів, 1890. — С. 36; публікація та переклад
з польської І. Франка).
... у нас сегодня байрам у Ирак[лия]... — Родинне свято у коменданта укріплення І. О. Ускова,
ймовірно, день ангела його дружини Агати Омелянівни, який припадає на 4 лютого (св. Агафії).
Лист Шевченка до І. О. Ускова з Петербурга від 18 лютого 1858 р., де він вітає А. О. Ускову з
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«прошедшим днем ангела», підтверджує це.
... а в этом часу, я думаю, и у Юнга мысли были бы не на месте. — Юнг Едуард (1683 — 1765),
англійський поет, автор поеми «Жалі, або Нічні роздуми про життя, смерть і безсмертя» (1742
— 1745) — філософсько-дидактичий твір у дусі сентименталізму; російські переклади: Плач, или
Ночные размышления о жизни, смерти и бессмертии / Пер. А. М. Кутузова. — СПб., 1812. —
Ч. 1 — 2; Юнговы ночи, в стихах / Изд. С. Глинкою. — М., 1806.
... благодарю тебя сердечно за «Трио»... — Бр. Залеський писав: «Так ІЩевченко] називав
плоскорізьбу з гіпсу, котру нам прислав. Представляла вона нутро киргизької кибитки, в ній

киргиз грає на „балалаю“, киргизянка меле на жорнах, а третє теля ричить. Продалось се без

труду, і я послав йому гроші» (Листочки до вінка на могилу Шевченка... — С. 36).
... благодарю тебя за письма к Аркадию... за память о Варваре... — У листі від 17 листопада

1853 р. Бр. Залеський, який жваво листувався з А. Венгжиновським, переказував йому прохання
Шевченка: «Тим часом пересилаю тобі від художника (Шевченка. — Ред.) сердечні обійми і його
прохання про найдрібніші відомості про Варвару (Рєпніну. — Ред.) та її сім’ю. Зроби те, дорогий,
бо він дуже непокоїться» (Питання шевченкознавства. — К., 1958. — Вип. 1. — С. 108). Цей

лист свідчить, що восени 1853 р. Шевченко писав Бр. Залеському (лист не відомий).
Еще раз благодарю тебя за копию «Монаха»... — Попередній лист Шевченка до Бр. Залеського
з висловленням вдячності не відомий. Йдеться про надіслану Бр. Залеському в Оренбург

для продажу акварель «Скеля Монах» ще з принаймні двома малюнками — «Затока біля

Новопетровського укріплення» і «Тріо», про що Бр. Залеський пише А. Венгжиновському в листі
від 20 лютого 1854 р.: «На одному з цих малюнків маєш вид скелі, що називається „Монах“,
за кілька верстов від тієї фортеці, на другому — пристань Новопетровська; на третьому — тріо

музичне в степу...» (Питання шевченкознавства. — Вип. 1. — С. 122). Бр. Залеський не одразу

переслав А. Венгжиновському ці малюнки, а затримав у себе для копіювання; копія роботи Бр.
Залеського міститься в альбомі, що зберігається у НМТШ (№ 112). Тоді ж малюнок копіювала й

молода дружина О. І. Бутакова Ольга Миколаївна, за що Шевченко дякує і їй у цьому ж листі.
... ежели Лев Филиппович такой человек, как ты говоришь, то и ты и он скоро увидите и

Актау и Каратау... по крайней мере сепиею. — Екельн Лев Пилипович — черговий штаб-
офіцер Окремого Оренбурзького корпусу; на прохання О. Плещеева, З. Сераковського, Е.-В.
Желіговського клопотався про дозвіл Шевченкові виконати запрестольний образ для церкви в

Новопетровському укріпленні. Шевченко покладав надії на те, що Екельн зможе домогтися для

нього дозволу малювати, і тоді він виконає і низку видів хребтів Каратау й Актау за ескізами,
зробленими під час Каратауської експедиції 1851 р.
... я два раза был на Ханга-бабе... — Йдеться про мальовничу місцевість неподалік від

Новопетровського укріплення (за 27 верст), де Шевченко побував під час експедиції 1851 р. на

Каратау.
Данилевсъкий Микола Якович (1822 — 1885) — російський вчений-природознавец, колишній

петрашевець, учасник наукової експедиції під керівництвом К. М. Бера, яка приїздила на

Мангишлак 21 вересня 1853 р. та 13 серпня 1854 р.
Поцелуй Карла за меня и скажи ему, что... я пойду за ним... всюду... — Йдеться про К. І. Герна.
Коментуючи ці рядки, Бр. Залеський писав: «Герн вибирався тоді за коменданта до котроїсь з

новозакладуваних кріпостів над Сирдарією» (Листочки до вінка на могилу Шевченка... — С. 38).
«Йордана» и Сову я знаю... — Антоній Сова — псевдонім Желіговського Едварда-Вітольда (1816
— 1864) — польського поета-демократа, учасника визвольного руху. У 1851 р. був висланий до

Петрозаводська, в липні
1853 р. переведений до Оренбурга, а в січні 1854 р. — до Уфи. З його поемою «Йордан» (Вільно,
1846) Шевченко, ймовірно, ознайомився в колі польських засланців в Оренбурзі у 1849 — 1850 рр.
... спасибо трем людям, теперь уже не в Петрозаводске, которые знали меня лично и не забыли

меня, а тому, что остался один из трех, посылаю сердечный поцелуй... — У цій фразі закладена

суперечність: йдеться про трьох людей, які вже залишили Петрозаводськ, і водночас «один из

трех» залишився в Петрозаводську; очевидно, виїхали з міста двоє. Найвірогідніше, йдеться про
Г. Л. Андрузького, якого справді на початку
1854 р. уже не було в Петрозаводську, та В. М. Білозерського, який залишився. Обидва —
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соратники Шевченка по Кирило-Мефодіївськом братству.
... а тем, которые знают меня не лично и вспоминают обо мне... — Між ними могли бути

Е.-В. Желіговський та М. Я. Макаров, який прибув до Петрозаводська 1848 р. (одразу по

закінченні Ніжинського юридичного ліцею), дружив там з кириломефодіївцем В. М. Білозерським
та петрашевцем О. П. Баласогло, чим накликав на себе немилість губернатора М. Е. Писарєва,
і змушений був, не прослуживши й належних трьох років, виїхати до Петербурга.
Ты говоришь мне о Белозерском и о моей бедной «Катерине»... — Згадка про В. М.
Білозерського й «Катерину» (поему Шевченка) дає підставу припустити, що саме В. Білозерський
міг декламувати цей твір Е.-В. Желіговському під час їх спільного перебування в Петрозаводську,
де останній був у 1851 — липні 1853 рр.
А Ильяшенка и Петрова забудь и ты... — Ильяшенко — особа не відома; Петров Олексій

Михайлович (1827 — 1883), будучи 1847 р. студентом Київського університету, з провокаційною
метою вступив до Кирило-Мефодіївськог братства й офіційно доніс на нього, що і спричинило

арешт і заслання членів товариства.
Алексею Ивановичу пожелай всех благ от меня в его новой жизни; поблагодари ... ее за

копии с «Монаха». — Йдеться про О. I. Бутакова, начальника Аральської описової експедиції;
це побажання висловлене в зв’язку з його одруженням з Ольгою Миколаївною Безобразовою,
художницею; їй поет дякує за виконані нею копії з його акварелі «Скеля Монах», надісланої

Шевченком Бр. Залеському.
Поцелуй Поспелова... — К. Є. Поспелова.
... г-жа Юрасова... — Ймовірно, дружина О. М. Юрасова, підпоручика 4-го лінійного батальйону.
Гороновичу скажи... — А. М. Гороновичу.
Земляка из Тального... — Середницького Є. П., родом з села Тальне Чигиринського повіту

Київської губернії (Большаков Л. Н. Літа невольничі. — С. 364 — 365).
... и Михайла, земляка С[ераковского], обними... — Особа не відома; можливо, це Михайло

Ходорович, польський засланець, унтер-офіцер Окремого Оренбурзького корпусу, в 1855 — 1857
рр. звільнений у відставку, проживав у Петербурзі; М. Ходорович, як і З. Сераковський, родом з

Волині (Большаков А. Н. Літа невольничі. — С. 392).
С Михайловым ты виделся мимоходом, и говорил он тебе о «Быке с киргизом»... — Бр.
Залеський коментував: «Се була плоскорізьба, над котрою працював Ш[евченко]. Михайлов

— молодий офіцерик, перенесений з Новопетровська десь інде на службу» (Листочки до вінка

на могилу Шевченка... — С. 40). Михайлов Володимир Олексійович — прапорщик 1-го
Оренбурзького лінійного батальйону; служив у Новопетровському укріпленні, а в середині 1853
р. переведений до 3-го батальйону, розміщеного в Оренбурзі. Про дружні взаємини Шевченка й

В. Михайлова свідчить М. Ф. Савичев (Т. Г. Шевченко в воспоминаниях современников. — С.
224). Ним Шевченко й передав Бр. Залеському в Оренбург свій гіпсовий барельєф «Бик і киргиз».
Поздравь Фому от меня... — Вернера Томаша (роки життя і смерті не відомі) — польського

політичного засланця. Познайомився з Шевченком в Орській фортеці, брав участь як геолог

в Аральській описовій експедиції, де мешкав разом з поетом. В Оренбурзі вони разом

опрацьовували матеріали експедиції. У 1849 р. Шевченко виконав портрет Вернера.
... и Алексею скажи... — Плещееву Олексію Миколайовичу (1825 — 1893) — російському поетові

й перекладачеві, петрашевцю, якого заслано рядовим в Оренбурзький Окремий корпус у січні 1850
р. До 1852 р. перебував в Уральську, з березня 1852 р. — в Оренбурзі; влітку 1853 р. взяв участь
у штурмі Ак-Мечеті, за що був відзначений чином унтер-офіцера. Повернувшись до Оренбурга

наприкінці 1853 р., він навесні 1854 р. виїхав і близько двох років служив у Ак-Мечеті (Т. Г.
Шевченко: Біографія. — К., 1984. — С. 292).
Из приказов я вижу, что ты назначен в 9 баталь[он]... — Невдовзі Бр. Залеський був переведений
до 9-го батальйону, розташованого в Богословську, Златоусті, Єкатеринбурзі.
Цейзика и Людвига поцелуй от щирого сердца. — Цейзик Михайло Гнатович (1815 — ?), аптекар
в Оренбурзі, належав до кола польських засланців; знайомий Шевченка з осені 1849 р. Турно

Людвіг Зигмунтович (бл. 1805 — ?) — польський політичний засланець, учасник Каратауської

експедиції 1851 р., де жив з поетом в одному наметі. Познайомилися в Оренбурзі восени 1849 —
взимку 1850 р. Шевченко змалював Л. Турно («Шевченко серед товаришів»).
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Целую руки ojca prefekta. — Зельонка Михайло Тадейович (в чернецтві Кандид; 1797 — 1860) —
польський політичний засланець, ксьондз оренбурзької католицької церкви, засланий сюди з 1833
р.; знайомий Шевченка з його перебування в Оренбурзі восени 1849 — взимку 1850 р.
Ты мне ничего не пишешь о Аркадии. — Йдеться про А. М. Венгжиновського.
... на имя коменданта Новопетровского укрепления. — І. О. Ускова.

Варіанти

а близкие куропаток и диких голубей искали в поле / Було почато: а прочие
и Д[анилевскому] тоже хотелося, но / и Д[анилевскому] тоже, но
или, как ты говоришь, при первом добром известии / или как ты при первом добром известии

1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/DMXziWuEC_CiBXf_BX77Eg?feat=embedwebsite

3.2.8 Формулярний список Шевченка. 24 лютого 1854 р. (2009-02-02 18:00)

№ 427. 1854 р., лютого 24. Формулярний список Т. Г. Шевченка, надісланий командиром

1-го лінійного батальйону Г. І. Львовим виконуючому обов’язки коменданта Новопетровського

укріплення І. О. Ускову

Рядовой Тарас Григорьев сын Шевченко, православного исповедания. От роду 39 лет. Росту
2 аршина 5 вершков [ 164,5 см]. Лицом чист, волосы на голове и бровях темно-русые, глаза
темно-серые, нос обыкновенный. Бывший художник С.-Петербургской Академии художеств, о
происхождении коего по неполучении полных сведений неизвестно. По высочайшему повелению
за политические преступления в службу поступил рядовым 23 июня 1847 года в линейный

Оренбургский батальон № 5, из оного переведен в сей батальон 8 октября 1850 года. Во время

службы своей в походах и в делах против неприятеля не бывал. Грамоте читать и писать умеет.
В домовых отпусках не бывал. Холост. Состоит в комплекте. По высочайшему повелений,
изъясненному в предписании господина командовавшего Отдельным оренбургским корпусом к г.
командующему 23 пехотною дивизиею от 10 июня 1847 года за№ 25, за сочинение возмутительных
стихов определен на службу в Отдельный оренбургский корпус рядовым, с правом выслуги, под
строжайший надзор, с запрещением писать и рисовать и чтобы от него ни под каким видом не

могло выходить возмутительных и пасквильных сочинений.
Первоначально рядовой Шевченко в 1847-м году был определен в линейный Оренбургский № 5
батальон, как изъяснено в предписании г. командира 1-й бригады 23-й пехотной дивизии от 28
сентября 1850 года за № 19; в апреле месяце 1850 года найдены у него некоторые партикулярные

ношеные вещи, в которых он иногда ходил, а также письма от разных лиц и два альбома с

малороссийскими стихами, песнями и рисунками, сделанными карандашом. О чем г. корпусным
командиром в то время было донесено г. военному министру, а он, Шевченко, отправлен из

Раимского (ныне Аральского) укрепления к батальону № 5-го в крепость Орскую с тем, чтобы за

ним со стороны начальства был учрежден самый бдительный надзор.
Дежурный генерал главного штаба его императорского величества от 8 июня 1860 года за №
1526-м уведомил его высокопревосходительство, что государь император по всеподданнейшему

докладу представления его и содержания представленных при оном бумаг, отобранных

от рядового Шевченко, высочайше повелеть соизволил: его, Шевченко, не исполнившего

воспрещения писать и рисовать, подвергнуть немедленно строжайшему аресту, содержать под

оным до исследования виновных, допустивших его вести переписку и заниматься рисованием.
По произведенному исследованию открыто, что из числа найденных у него, Шевченко, писем
часть была получена им во время нахождения его на службе в батальоне № 5-го с 23 июня 1847
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года по 1-е мая 1848 года, чрез Орскую почтовую станцию, стихи и песни в двух альбомах на

малороссийском наречии не его сочинения, и записаны им только, как песни народные, во время
бытности его в 1846 году в Киевской, Каменец-Подольской и Волынской губерниях, которые были
на рассмотрении в 3-м отделении собственной его величества канцелярии и ему возвращены;
рисунки, найденные в тех альбомах, сделаны большею частью в Малороссии в 1846 году и

несколько в 1849 году в бытность его на Аральском море, по приказанию капитан-лейтенанта
Бутакова, как виды гидрографические, копии которых поступили к описанию берегов Аральского

моря; относительно переписки с разными лицами рядовой Шевченко на допросах показал, что о
письмах этих он не Объявлял начальству потому, что под словом «запрещение писать» он разумел
сочинения или рассуждения, не дозволительные законами, и что во всех его письмах не содержится
ни одного выражения, подлежащего сомнению в нарушении высочайшей воли, которая со дня

объявления ему конфирмации сохраняется им свято.
По рассмотрении г. корпусным командиром следственного дела его высокопревосх[одителств]ом
было донесено г. военному министру с подробным объяснением все, что открыто. Вследствие

чего дежурный генерал главного штаба его императорского величества от 9-го августа за№ 747-м
уведомил, что г. военный министр, усматривая из отзыва его высокопревосходительства, что как
по произведенному следствию ничего нового к обвинению рядового Шевченко не обнаружено, то
во исполнение высочайшей воли вменить ему, Шевченко, в наказание содержание в гауптвахте,
освободив из-под ареста, строго внушить ему, чтобы он ни под каким видоїм не осмеливался

нарушать высочайшего повеления, коим ему воспрещено писать и рисовать, и перевесть из 5-го в
другой отдаленный Оренбургский батальон, с тем чтобы ближайшему начальству иметь за ним и

за исполнением помянутого высочайшего воспрещения самое бдительное наблюдение, почему и
переведен в две роты сего батальона, в Ново-Петровском укреплении расположенные.

Подлинный подписал командир батальона майор Львов

и батальонный адъютант подпоручик Шлиттер

ДМШ, А-42, спр. 88, арк. 7 — 16. Копія.

3.2.9 Портрет офіцера (2009-02-03 00:00)

[1]

2064



Портрет офіцера. Папір, сепія (20,6 × 16,3). [Новопетровське укріплення]. [1854].

[2]

http://litopys.org.ua/shevchenko/shev9044.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev9044.htm
http://kobzar.univ.kiev.ua/draws/description/344.html

1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/5h05NLXYFKmknE2r9w0s6g?feat=embedwebsite

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev9044.htm

3.2.10 Спогад О. Груновського про Шевченко в Новопетровському укріпленні
(2009-02-03 06:00)

* *

Я служил в укреплении писарем [...] и был певчим в церкви, когда к нам приехал Тарас

Григорьевич. Привезли его под конвоем, и в бумаге значилось, что Шевченко политический

ссыльный, за которым надо смотреть в оба и не дозволять ему писать письма... Комендант

был у нас человек добрый, но ротный командир, к которому попал Тарас Григорьевич, слыл за

человека строгого, который никому не давал поблажки. Шевченке доставалось от него здорово,
особенно в первое время, когда приходилось учиться ружейным приемам и маршировке. А Тарас

Григорьевич был человек неуклюжий, совсем нестроевой, и ученье ему давалось тихо. Командир
же терпеть не мог плохих солдат. Впрочем, скоро Тараса Григорьевича освободили от службы, и
он даже не жил в казармах — там у него была одна постель.
— А где же он жил?
— У коменданта. Тот его к себе взял и не только освободил от всех занятий, но даже разрешил
не ходить в караул. Шевченко рисовал у него картины да читал разные книжки и газеты.
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— Кому же Шевченко продавал свои картины? — спросил я.
— Картины у него покупали в Астрахань, вообще в Россию... Обедал он у коменданта, жил, как
все офицеры, гулял...
— Как это — гулял?..
— Да просто испивал. А то соберется, бывало, на охоту... В театре играл. Хороший был человек.
— И добрый?
— Да, добрый. Бывало ни одного солдата не пропустит, чтобы не пошутить с ним да не

побалагурить. Только под конец он как-будто стал сторониться. Ну, и почет ему большой был.
Приедет начальство и прямо про него спрашивает. Разговорятся и с ним под ручку ходить начнут.
Солдатам далеко до него было...
— Но они, все-таки, «водились» с ним?
— Не о чем было говорить с ним нашему брату. Мы были народ темный, необразованный, а он
все академии превзошел, — куда было простому солдату лезть к такому человеку!
— Как же это так? — спрашиваю, — известно, что Тарасу Григорьевичу в Новопетровском жилось

плохо?
— Нет, я думаю, жилось ему хорошо, а что скучал он, это точно. Да и как не скучать, когда кругом
одни степи; а он человек, привыкший жить в городе.
— Тараса Григорьевича не стесняли ни в чем?
— Ни в чем. Хотя сначала ему и запрещали многое, но это недолго, года полтора-два, а потом
все разрешили: и писать, и рисовать, и ездить на охоту. Бывало, смотрим — а Тарас Григорьевич

идет куда-нибудь с книжкой под мышкой. Носил он большей частью белый китель да фуражку

засаленную, солдатскую; сапоги он, кажется, никогда не чистил. Так-то жил Тарас Григорьевич

в Новопетровске [...] и дожил он до царской милости. Освобождение пришло ему. Проводы ему

справили важно. 2 августа Шевченко выехал из Новопетровска в Петербург.

Воспоминания современника Т. Г. Шевченка [Алексея Груновского] 1, «Киевская старина», 1900,
декабрь, стор. 154 — 155. 1 Груновський Олексій — відставний солдат, був разом з Шевченком

в Новопетровському укріпленні. Його спогади про Шевченка записані в 1900 р. співробітником

газети «Волгарь», коли Груновському було вже більше 80 років.

3.2.11 66. ЛИСТ ДО Я. Г. КУХАРЕНКА. 1, 10, 16 квітня 1854. Новопетровське
укріплення (2009-02-03 12:00)

1 апреля 1854.

Я оце сижу та сидячи думаю: Господи! Господи! Як-то швидко ті літа минають; молодії

то ще так і сяк, а що вже ті старі (погані літа), то так і летять, неначе той шуліка за куркою: так
вони за нашою мерзенною грішною душою.
Я оце сидячи лічу літа та долічуюсь до того року, як ми з тобою вперше побачились. Угадай, чи
багато я налічив їх, тих нікчеменних марних літ? Трохи чи не буде чотирнадцять, коли не брешу,
а як матимеш час, то сам здоров перелічи. Остатній лист твій получив я року Божого 1846-го
в Миргороді. І того ж Божого року, написавши тобі лист і гарненько власними руками у тім

же богоспасаємім граді Миргороді оддавши на почту, поїхав собі гарненько в престольний град

Москву. От, не маючи гадки, приїхав я у тую Москву та й гуляю собі по улицях, звичайне, як
чоловік іностранний, розглядую собі то церкви, то собори, тілько глядь, аж іде чорноморець. От
спинивши його й питаю, чи давно з коша і чи далеко Господь несе. З коша, каже, шоста чи сьома
неділя, а гируємо аж у саму столицю Петербург. От я і питаю його то про Шамрая-маляра, то
про Порохню, та й кажу йому: А що-то там поробляє наш кошовий Кухаренко? — Який, каже,
К[ухаренко]? — Та Яцько, кажу! — Еге! каже, його на Зелених святках поховали. — От тобі й

на! — подумав собі, — чи давно чоловік мені радив, щоб я бив лихом об землю, як той швець

мокрою халявою об лаву. А його вже й поховали! — Попрощавшися з чорноморцем, зайшов у

якусь стару-престару церков, одправив по твоїй душі панахиду та й пішов собі знову блукать по

закарлючистих улицях московських аж до самого вечера. Увечері зайшов у театр та згадав твій
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[1]«Чорноморський побит». Вийшов із театру та цілісіньку ніч не знав уже, що з собою й робить.
Так мені тебе жаль стало!
З тиждень чи й більш блукав я після того по тій Москві, тілько вже не лічив ворон на Івані

великому, а все дивився по улицях, чи не зостріну де хоч поганенького чорноморця, щоб

доскональне розпитать про тебе, друже мій єдиний! Бо мені все якось здавалось, що ти живий

і здоровий (воно так-таки і було собі, благодарить Господа милосердого), а чорноморець той

мерзенний, уповательно думаю собі, що ніхто інший, як сам сатана (бодай він здох), скинувши
свою повшедну одежу (німецький куций жупанок) та надів чорноморську достатню одежу, щоб
почваниться перед московками під Новинським або на Трубе, або на Козихе. Та, правда, в Москві

всюди єсть де пощеголять, а особливе такому козакові, як сатана.
От я, упоравши в Москві, що мені там треба було, вернувся знову в Київ і тілько що ступив на

дніпровський байдак... так зо мною таке трапилося, що против ночі не треба б було і розказувать,
а то ще, прокляте, присниться. Мене, по правді сказать, риштовали, та посадивши з жандаром на

візок, та прямо привезли аж у самий Петербург. Засадили мене в Петропавловську хурдигу та й

двері замкнули, я вже думав, що й ключі в Неву закинули. Аж ні. Через півроку вивели мене на

світ Божий та знову посадили мене на чортопхайку, тілько вже не з жандаром, а з фельд’єгерем,
та одвезли аж у Оренбург. А в Оренбурзі, і до прийому не водивши, наділи на мене салдацьку

зброю, і так з того часу, друже мій єдиний, став [я] салдатом. Не зробив я, і не думав я, отамане,
батьку мій, кому-небудь лихого, а терплю горе і Бог знає за що? Така, мабуть, уже усім кобзарям

погана доля, як і мені недотепному випала. Сьомий рік оце пішов з апреля, як я нужу світом в

киргизькім безводнім і безлюднім степу.
Вернувшися вторік із Аральського моря в Оренбург, та сидячи ввечері у одного земляка свого

(мене, спасибі, земляки таки не цураються), та сидячи, перебираю старий «Р[усский] инвалид».
Коли, зирк, аж надрюковано, що такий-то Яцько К[ухаренко] назначається в таке і таке войско

кошовим. Ну так і єсть, що то мені в Москві зострівся не хто другий, як сам Іродів син сатана.
Та й справді, яка-таки недобра мати понесе чорноморця в Москву? Чого він там не бачив? Адже

чорноморці з коша прямують на столицю через Курське, через Орел та на Смоленське, а не на
Москву. Аж тепер тілько догадався, що я хоч і в школі вчився, а сам бачу, що дурень. Та ще хто і
одурив? Сатана, ледачий син, бодай йому і в пеклі добра не було!

10 апреля.

Христос воскрес! Друже мій єдиний!
Поки Христа дочитуються, то я тим часом допишу оцей нікчеменний лист; та воно, по правді

сказавши, давно б його треба завершить, так що ж ти маєш робить — ніколи, так ніколи, що
за лежею нема коли і посидіть. Ти, я думаю, бачив коли-небудь кавказькії укріпленія? То певне

бачив, що там поробляє люд хрещений? Отак достеменно і у нас в Новопетровськім укріпленії, а
найпаче зимою. Лежимо собі цілісіньку зиму та ждемо весни та пароходу із Астрахані. Цю весну

щось довгенько його нема, чи не було там у вас зими лютої часом? У нас, благодарить Бога,
снігу і не видно було.
Вернімося трохи назад. Так отак-то, друже мій єдиний! Прочитавши в тім «Інваліді», що ти,
благодарить Господа милосердого, живий і здоровий, я трохи не рік усе застругував перо, щоб
написать до тебе лист, а тим часом мене із Оренбурга вислали в Новопетровское укрепление, а
тут... думав я, думав, та й така з нудьги проклята думка напала. Що я йому напишу? Може, він
тепер в своєму коші забув, як мене й зовуть.
Та ні, думаю, не такий козак, хоч він тепер, думаю, і кошовим, а все-таки повинен остаться

добрим козаком.

16 апреля.

Завтра, слава Богу, од нас пароход повезе почту, а коли-то він привезе от тебе, друже мій
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єдиний, лист? То вже цього і сам найстарший не скаже.
Згадуй мене інколи, друже мій! А як час матимеш, то й напиши мені, як ти там у тому Азові

сам пробуваєш? Стара твоя чи бгає ще хоч як-небудь метелицю, сини-соколи твої, де вони тепер

повертаються? Поцілуй їх, друже мій, за мене, скажи їм, що се, мов, вас цілує той старий дядько,
що з вами цілувався колись у Царському Селі. Добре було б, якби згадали. Та ні, не згадають.
Малі були. Забули. То ти їм нагадай, коли сам здоров згадаєш, як ми з Бориспольцем з вами

попрощалися, не доїзжаючи Александровського корпусу.
А я й досі співаю та може й довго ще співатиму, згадуючи дочку твою невеличку:

Тече річка

Невеличка

З вишневого саду,
Кличе козак

Дівчиноньку

Собі на пораду.

Поцілуй її за мене, друже мій.
Чи ти надрюкував свій [2]«Чорноморський побит»? Якщо надрюкував, то, ласкавий будь, пришли
і мені хоч один екземпляр. У Харків до Метлинського, може, інколи пишеш, то кланяйся йому і
скажи, що я ще на лихо мені живий і здоровий, блукаю, мов, по степах киргизьких та іноді і його
згадую за його «Думки та ще дещо».
Живи здоровий, друже мій єдиний! Писав би тобі багато ще дечого про свою погану неволю, та,
бачиш, ніколи. У другому листі все до крихти напишу.
Будь здоровий! Нехай тобі Господь на все добре помагає.
Не забувай сірому

Т. Шевченка.

Якщо дійде цей лист до твоїх рук, і ти, прочитавши його, сам собі [с]кажеш, де ж то він,
той Тарас, написать би йому. Якщо тобі така думка прийде, то пиши так:

Его [высоко]благородию
Ираклию Александровичу

Ускову.
Г. коменданту Новопетровского укрепления.
Через г. Астрахань, а зимою через Гурьев городок.

Ще ось що. Якщо ти надрюкував свій «Чорноморський побит», то пришли мені один екземпляр

ради святої поезії, а я тобі за це в другому листі опишу свій поганий салдацький побит. Бувай
здоров, мені і Богу милий, мій єдиний друже! Нехай з тобою все добре діється, не забувай

безталанного

Т. Шевченка.

Примітки

Подається за рукописною копією М. О. Дикарєва (ІЛ, ф. 77, № 127, арк. 21 звор. — 23).
Вперше надруковано в журналі «Основа» (1861. — № 10. — С. 3 — 7) з цензурними купюрами та
виправленнями, пропусками слів та неправильно прочитаними словами.
Вперше введено до збірника творів у виданні: Шевченко Т. Твори: В 2 т. — СПб., 1911. — Т. 2.
— С. 376 — 378.
Відповідь Я. Г. Кухаренка від 18 грудня 1856 р. див.: Листи до Тараса Шевченка. — С. 76 — 77.
Трохи чи не буде чотирнадцять... — Шевченко познайомився з Я. Г. Кухаренком 1840 р. під час
одного з його приїздів до Петербурга.
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Остатній лист твій получив я року Божого 1846-го в Миргороді. І того ж Божого року, написавши
тобі лист... поїхав... в Москву. — Листи ці не відомі. Відомі лист Шевченка від 23 березня 1845 р.,
написаний за два дні до від’їзду з Петербурга в Україну, в якому поет запитував у Я. Г. Кухаренка
шлях до його домівки, подавши як свою зворотну адресу село Мар’янське Миргородського повіту,
та відповідь Я. Г. Кухаренка від 25 травня 1845 р., де вказувалися два шляхи до станиці Уманської
(Листи до Тараса Шевченка. — С. 36). Через Москву Шевченко проїздив наприкінці березня —
на початку квітня 1845 р., прямуючи з Петербурга в Україну, де й перебував аж до арешту в квітні

1847 р.
... про Шамрая-маляра... — П. П. Шамрая.
... про Порохню... — Особа не встановлена.
... чи давно чоловік мені радив, щоб я бив лихом об землю, як той швець мокрою халявою об

лаву... — Точна цитата із згаданого вище листа Я. Г. Кухаренка.
... щоб почваниться перед московками під Новинським... — Біля Новинського монастиря (нині
район вул. П. І. Чайковського) в середині минулого століття влаштовувалися народні гуляння.
Труба — нині Трубна площа.
Козиха — район провулків Великого й Малого Козихинських; з 1959 р. — вул. О. О. Остужева.
... вернувся знову в Київ і тілько що ступив на дніпровський байдак... — Шевченка заарештували

на переправі через Дніпро 5 квітня 1847 р.
Засадили мене в Петропавловську хурдигу... — Шевченко був ув’язнений в казематі III відділу,
а не у Петропавлівській фортеці; ця вигадка стала джерелом численних помилок у біографічних

працях про Шевченка.
Через півроку вивели мене на світ Божий... — Не через півроку, а 31 травня 1847 р. — через

неповних два місяці.
Вернувшися вторік із Аральського моря в Оренбург... — Шевченко повернувся з Аральського

моря в Оренбург у листопаді 1849 р.
Поки Христа дочитуються... — Йдеться про святкову Великодню службу.
... як ти там у тому Азові сам пробуваєш? — Я. Г. Кухаренка на той час в Азові уже не було: він
жив у Катеринодарі. Лист Шевченка довго блукав, доки знайшов адресата.
...як ми з Бориспольцем з вами попрощалися... — Йдеться про П. Т. Бориспольця.
Тече річка Невеличка З вишневого саду... — Рядки з популярної народної пісні.
Чи ти надрюкував свій «Чорноморський побит»? — Див. примітку до листа до Я. Г. Кухаренка
від 30 вересня 1842 р. П’єса була опублікована в журналі «Основа» (1861. — № 11-12. — С. 6 —
41).
У Харків до Метлинського, може, інколи пишеш... — Йдеться про А. Л. Метлинського.

1. http://litopys.org.ua/dramukr/dram07.htm

2. http://litopys.org.ua/dramukr/dram07.htm

3.2.12 67. ЛИСТ ДО А. О. КОЗАЧКОВСЬКОГО. 14 квітня 1854. Новопетровське
укріплення (2009-02-03 18:00)

14 апреля 1854.

Христос воскресе! Друже мій єдиний!

Вчера только привезла почта из Гурьева твое письмо, написанное тобою 14 генваря. Видишь
ли, в чем дело. Новопетровское укрепление в продолжение зимы не может получать денежной

почты, а получает ее только в продолжение лета, то по этому обстоятельству и я получил твое

сердечное послание только 13 апреля, т. е. с первою летнею почтою.
Спасибі тобі, друже мій єдиний, за твои десять рублей, чи, як ти пишеш, якогось хорошого

общезнакомого нашого, і йому, і паче тобі спасибі, йому спасибі за гроші, а тобі спасибі за
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те, що послав ти мені їх. Тілько за те спасибі не скажу, чому ти не написав мені, хто се такий

общезнакомый наш, такий пам’ятливий та щедрий? Троха лиш (я сам собі міркую), чи не ти се

сам посилаєш мені, убогому, із своєї власної дірявої кишені. Я думаю, що так. Серце моє мені

нашіптує, що так. Спасибі ж тобі ще раз, друже мій єдиний! Дай тобі Господи милосердий не

класти білше своїх любих діток в домовину, а ростити їх на добро людям, а собі на тихую старечу

радость. Поцілуй їх, малих, за мене і жартуючи скажи їм, що далеко десь старий, лисий, усатий
салдат молиться Богу і молячися просить його, милосердого, щоб ви єсте великі росли і здорові

були. А жінку твою (чом ти мені не напишеш, як її звати?) поцілуй за мене тричі. Та ще, чом ти

мені не напишеш, чи великі виросли дерева, що посадив ти восени 1845 Божого року? Бо мені так
і здається, що я, як пишу оцей лист до тебе або як просто тебе згадую, то так неначе дивлюся на

тебе, як ти коло баркана рядочком восени дерева сажаєш.
Друже мій милостивий! Як получиш сіє нехитростное посланіє моє, то вибери хороший погодній

день та повели запрягти у бричку коні, та возьми посади коло себе жіночку свою і діточок своїх

невеличких, і поїдьте собі з Богом у Андруші, погуляйте собі гарненько у архієрейському гаї,
та, гуляючи попід дубами та вербами, згадай той день, як колись перед вечером ми з тобою в

Андрушах гуляли.
Дурень я, та ще й великий дурень! Мені тепер здається, що й раю кращого на тім світі не буде, як
ті Андруші, а вам там то, може, навіть остило дивиться і на сині Трахтемировські гори. Боже мій,
Господи єдиний! Чи гляну я на ті гори коли-небудь хоч одним оком? Ні! ніколи я їх не побачу! А
хоч і побачу, то, може, з того світа, або на сім світі присняться коли-небудь.
А! цур йому. Лучше його й не згадувать, а то як згадаю щонебудь про нашу бідную Україну, то
сльози так і закапають із старих очей.
Давно ворушиться у мене в голові думка, щоб перевести на наш прекрасний український язик

«Слово о полку Игоря». Так нема в мене подлинника, а перевода читать не втну. Так от що я

думаю. У вашій семінарській бібліотеці певне єсть издание Шишкова абоМаксимовича «Слово
о полку Игореви», перевод с текстом, то ти великої ради моєї любові попроси якого-небудь
скорописца списать для мене один екземпляр з переводом текст сієї невеличкої, но премудрої

книги, а я тобі за це... що ж я тобі зроблю, убогий? Подякую щирим серцем та й білш нічого.
Вонми гласу моления моего, друже мій єдиний, пришли мені текст «Слова о полку Игоря», а то
на твоїй душі буде гріх, як не буде воно, те «Слово», переведено на наш задушевний, прекрасний
язик.
Недавно публиковано в газетах перевод «Слова о полку Игоря» Н. Гербеля и его же издание —
перевод с текстом и з рисунками якимись, а продається 3 рублі серебром — а бодай він сказився

і з своєю книжкою, і з рисунками, проче текста святого.
Для текста думав був виписать сію хитро надрюковану книгу, та як полічив свої гроші, то й рукою
махнув, спасибі тобі, що ти мені оце поміг, а то... та цур йому й розказувать, аж нудно.
Оставайся здоров, друже мій милостивий, поцілуй за мене свою жінку і своїх невеличких діточок,
згадуй інколи безталанного

Т. Шевченка.

Пиши до Бодянського О. М. і кланяйся йому од мене.

Примітки

Подається за автографом (ІЛ, ф. 1, № 142).
Вперше надруковано в журналі «Основа» (1862. — № 4. — С. 21 — 23) з пропуском слова «так»
(«Я думаю, що так») і помилкою в прочитанні: «девять рублей» (треба: «десять»).
Вперше введено до збірника творів у виданні: Шевченко Т. Твори: В 2 т. — СПб., 1911. — Т. 2.
— С. 378 — 379.
Відповідь на невідомий лист А. О. Козачковського від 14 січня 1854 р.
Дай тобі Господи милосердий не класти більше своїх любих діток в домовину... — Див. лист до
А. О. Козачковського від 30 червня 1853 р.
А жінку твою (чом ти мені не напишеш, як її звати?) поцілуй... — З дружиною А. Козачковського
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Марією Степанівною (1820 — 1905) Шевченко познайомився в червні 1859 р. у Переяславі.
... поїдьте собі з Богом у Андруші, погуляйте собі гарненько у архієрейському гаї... — Шевченко

бував у Андрушах у серпні— жовтні 1845 р. і згадував цю прогулянку й околиці Переяслава в листі

до А. О. Козачковського від 16 липня 1852 р. (див. примітку до цього листа). Архієрейським поет

називав Чернечий гай у Андрушах, тому що в гаю на березі озера Станіслава стояла архієрейська

садиба (Жур П. В. Дума про Огонь. — С. 121 — 122).
... а вам там то, може, навіть остило дивиться і на сині Трахтемировські гори... Чи гляну я

на ті гори коли-небудь хоч одним оком? — Зі спогадами про історичні події, що відбувалися на

Переяславщині, пов’язана поема «Сон» («Гори мої високії...»), у фіналі якої вилито пристрасне

прагнення самого поета колись побачити ті гори:

Дай же, Боже, коли-небудь,
Хоч на старість, стати
На тих горах окрадених

У маленькій хаті.
Хоча серце замучене,
Поточене горем,
Принести і положити

На Дніпрових горах.
... издание Шишков а або Максимовича «Слово о полку Игореви...» — Йшлося про переклади

Шишкова О. С. у вид.: Собрание образцовых русских сочинений и переводов в прозе. — СПб.,
1824. — Ч. 6; Максимович М. О. Пcснь о полку Игоревc, сложенная в концc XII в. на древнем
русском языке. — Киев, 1837. Переклади надіслані не були.
... перевод «Слова о полку Игоря» Н. Гербеля и его же издание... — Игорь, князь Северский,
поэма. — СПб., 1854; 2-е изд. — 1855.

Варіанти

Дай тобі Господи милосердий не класти білше своїх любих діток / Дай тобі, Господи милосердий
не [1 нрзб.] білше діточок
щоб ви єсте великі росли / щоб великі росли

як ти коло баркана рядочком восени дерева сажаєш / як ти коло баркана рядочком дерева сажаєш

згадай той день, як колись перед вечором ми з тобою в Андрушах гуляли / згадай той день, перед
вечором, як ми з тобою в Андрушах колись гуляли

Давно ворушиться у мене в голові думка, щоб перевести / Давно ворушиться у мене в голові

думка, щоб я
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3.2.13 Портрет Агати Омелянівни Ускової з донькою Наташею (2009-02-04 00:00)

[1]

Портрет Агати Омелянівни Ускової з донькою Наташею. Папір, сепія (27,6 × 21,2).
[Новопетровське укріплення]. 1854.

[2]

Див. також:
http://litopys.org.ua/shevchenko/shev9041.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev9041.htm
http://kobzar.univ.kiev.ua/draws/description/341.html
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Портрет А. О. Ускової з донькою Наташею. Начерк ескіза. Папір, олівець (30,3 × 12).
[Новопетровське укріплення]. [1854].

[3]

1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/ruXPd3lfEoFHWV9c_BfoUg?feat=embedwebsite

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev9041.htm

3. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/41Kyb1IMPsydOYBOPQqmfw?feat=embedwebsite

3.2.14 Лист про відмову у дозволі малювати образ. 16 квітня 1854 р. (2009-02-04 06:00)

№ 428. 1854 р., квітня 16. Лист начальника штабу Окремого оренбурзького корпусу М. Л.
Фантон де Веррайона до виконуючого обов’язки коменданта Новопетровського укріплення І. О.
Ускова про відмову у дозволі Т. Г. Шевченкові малювати запрестольний образ

По докладу господину корпусному командиру рапорта вашего от 7-го января текущего года №
50, его превосходительство не изволил изъявить согласия на дозволение рядовому Оренбургского
линейного № 1 батальона Тарасу Шевченко нарисовать запрестольный образ для церкви

вверенного вам укрепления. Об этом имею честь уведомить вас, г. майор, к подлежащему

сведению.

Начальник штаба генерал-майор Фантон де Веррайон

Русская старина, 1891, кн. 5 [май], с. 440.
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3.2.15 68. ЛИСТ ДО О. М. БОДЯНСЬКОГО. 1 травня 1854. Новопетровське
укріплення (2009-02-04 12:00)

1854. 1 мая.

Христос воскресе!

Привітай, друже мій єдиний, оцього уральського козачину, я познакомився не дуже давно, він
мені тойді здавався добрим чоловіком і щирим уральським козаком, може, тепер зопсувся у вашій
білокаменній. Ось що! він у тебе попросить для мене «Слово о полку Игоря» Максимовича або

Шишкова, дай йому ради святої нашої поезії один екземпляр, коли маєш. Бачиш, у мене давно
вже думка заворушилась перевести його, те слово, на наш милий, на наш любий український язик.
Достань, будь ласкав, та передай цьому козачині. Спасибі тобі, друже мій милостивий, за летописи,
получив я їх от Головачева, всі до одної, і тепер собі здоров прочитую потрохи. Писав ще я в Київ
Іванишову, щоб прислав мені летопись Величка, так от уже другий рік жду не дождуся, та мабуть
Іванищов (без сорома казка) забув, як мене й зовуть, а коли так воно робиться на сім світі, то
не забувай хоч ти мене, мій єдиний друже! Чи нема в тебе якого-небудь завалящого ледащички

екземпляра тієї летописи Величка, якщо маєш, то оддай сьому козачині, а він мені перешле її, а я
о твоїм здравії Богу помолюся.
Чи не побачишся коли-небудь з Головачовим, поцілуй його за мене і скажи йому, що я й досі

жду-жду Щербину. Бо бачиш: як ми з ним бачилися позаторік у цім поганім укреплении, то він

читав мені деякі вірші Щербини і обіцявся вислать мені із Москви один екземпляр, та й досі нема.
Оставайся здоровий. Як матимеш гулящий час, то піди в Симонов монастир і за мене помолися
Богу на могилі Гоголя за його праведную душу. Не забувай

Т. Шевченка.

На звороті:
О. М. Бодянскому.

Примітки

Подається за автографом (ІЛ, ф. 1, № 125).
Вперше надруковано в журналі «Русская старина» (1883. — № 9 — С. 643-644).
Вперше введено до збірника творів у виданні: Шевченко Т. Твори: В 2 т. — СПб., 1911. — Т. 2.
— С. 379 — 380.
Привітай ... оцього уральського козачину... — Савичева Микиту Федоровича (1820 — 1885)
— офіцера Уральського козачого війська, з яким поет познайомився в травні 1852 р. у

Новопетровському укріпленні. В червні того ж року Шевченко намалював його портрет. Про ці

зустрічі М. Савичев залишив спогади (Кратковременное знакомство с Т. Г. Шевченко // Казачий
вестник. — 1884. — 24, 27 мая).
[1]«Слово о полку Игоря» Максимовича або Шишкова... — Див. примітку до [2]листа до А. О.
Козачковського від 14 квітня 1854 р.
Спасибі тобі, друже мій милостивий, за летописи, получив я їх от Головачева... — Йдеться,
ймовірно, про літописи, опубліковані в редагованих О. Бодянським «Чтения в Императорском

обществе истории и древностей российских»: [3]Летописное повествование о Малой России

Ригельмана. — М., 1847; [4]Летопись Самовидца. — М., 1846; [5]Симоновский П. Описание о

казацком малороссийском народе и о военных его делах. — М., 1847; [6]Миллер Г. Исторические
сочинения о Малороссии и малороссиянах. — М., 1846; [7]История Русов или Малой России.
Сочинение Георгия Конисского, архиепископа белорусского. — М., 1846. Всі ці книжки є в описі

особистої бібліотеки Шевченка.
Шевченко просив О. Бодянського надіслати літописи Г. Кониського чи С. Величка в листі від 15
листопада 1852 р. На початку жовтня 1852 р. А. П. Головачов, знайомий О. Бодянського, відвідав
Новопетровське укріплення, а згодом, 1854 р., на прохання О. Бодянського переслав Шевченкові
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ці видання.
Писав ще я в Київ Іванишову, щоб прислав мені летопись Величка... — Цей лист не відомий.
Іванишев Микола Дмитрович (1811 — 1874) — український правознавець, професор Київського

університету, один із засновників Тимчасової комісії для розгляду давніх актів. Разом із

Шевченком брав участь у розкопках кургану Переп’ятиха на Васильківщині. Під його редакцією

друкувався літопис С. Величка. Прохання Шевченка М. Д. Іванишев так і не виконав.
Чи нема в тебе... екземпляра тієї летописи Величка... — Переданий О. Бодянським літопис С.
Величка затримав у себе М. Савичев, передавши його Шевченкові лише 20 березня 1858 р., як
занотував Шевченко в щоденнику.
Чи не побачишся... з Головачовим... скажи йому, що яй досі жду-жду Щербину. — Йдеться про

обіцянку А. П. Головачова в жовтні 1852 р. надіслати збірку поезій М. Ф. Щербини (див. також
лист Шевченка до А. П. Головачова від 15 листопада 1852 р.)
... піди в Симонов монастир і за мене помолися Богу на могилі Гоголя... — М. В. Гоголь

помер 21 лютого 1852 р. й похований у Даниловому монастирі; пізніше його останки перенесені

на Новодівиче кладовище.

Варіанти

так от уже другий рік жду не дождуся / так от уже другий рік не до[ждуся?]
а я о твоїм здравії Богу помолюся / Було почато: а я з[а?]

1. http://litopys.org.ua/slovo67/sl04.htm

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/417477.html

3. http://litopys.org.ua/rigel/rig.htm

4. http://litopys.org.ua/samovyd/sam.htm

5. http://litopys.org.ua/symon/sym.htm

6. http://litopys.org.ua/samovyd/sam25.htm

7. http://litopys.org.ua/istrus/istrus.htm

3.2.16 Із спогадів Є. Косарева (2009-02-04 18:00)

* *

Комендант укрепления полковник У., большой любитель охоты, собрал раз целую компанию

и отправился за несколько верст, захватив с собою и Шевченка. Выехали мы на берег моря,
сопровождаемые козачьим конвоем, — время тогда было небезопасное; киргизы только и ждали

случая напасть на русских. Проехав верст 15, мы выехали в урочище Лбище (мыс, выдающийся с
северовосточного берега Каспийского моря), с которого видны острова Кулалинский и Каинный.
Вид был очень живописный. Море широкою гладью своих вод разстилалось, как ровная скатерть,
на необозримое пространство. Два смерча невдалеке от нас казались подпирающими небо и

то расходились, то приближались один к другому. Спустившись к морю, мы оставили лошадей

и экипажи и засели в ожидании перелета. Тарас Шевченко, отойдя от нашего лагеря, где

приготовлялся ужин, шагов на 15, сел на камень, достал бумагу и карандаш из портфеля и начал

рисовать красивый вид на море. Огромная соломенная шляпа, сплетенная им самим из морских

водорослей, была нахлобучена сильно на нос и скрывала его лицо. Около остатков разрушенной
туркменской крепости мы ожидали добычи, а многие разбрелись в разные стороны с тем, чтобы
к вечеру всем собраться в назначенное место. В 6 часов мы стали собираться, и когда я спускался
с горы, то видел Шевченка в том же положении с нахлобученной шляпой и опущенной головой.
Увлеченные рассказали об охоте и хвастаясь своими трофеями, мы однако совершенно позабыли

про Шевченка, который все не приходил. Между тем шашлык был готов, запах жареной баранины
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приятно щекотал нос, а рюмка водочки соблазнительным миражем уже рисовалась в нашем

воображении.
Каково же было наше удивление, когда три бутылки водки оказались порожними, а бутылка

спирта, захваченная для козаков, оказалась тоже почти пустою. Тут мы вспомнили о Шевченке.
«Уж не он ли все это выпил»? — спросил полковник.
— «Да его бы разорвало от такой дозы», — заметил кто-то. В сопровождении коменданта, мы
отправились посмотреть, что делает наш художник. Он сидел все в том же положении и крепко

спал, опустив голову на колени. Около него валялся прекрасно исполненный рисунок Каспийского
моря с двумя смерчами. Запах водки так и разносился вокруг спящего. Мы стали будить его,
но он повалился на землю и только мычал, но не проснулся, — очевидно, что он был мертвецки
пьян.
Тогда козакам приказано было взять его, положить на арбу и отливать водою, но и это не помогло.
Щевченко не проснулся до самого укрепления. Эта проделка не прошла ему даром; он был посажен
на неделю под арест с исполнением караульной службы. После этого случая он долго не пил и

написал на малорусском языке большое меланхолическое стихотворение.

[1]Т. Г. Шевченко по воспоминаниям полковника Косырева, «Киевская старина», 1898, Т.60,
февраль, стор. 35-41.

1. http://izbornyk.org.ua/rizne/star17.htm

3.2.17 Портрети Бажанових (2009-02-05 00:00)

[1] [2]

Портрет Катерини Агафангелівни та Миколи Єфремовича Бажанових. Папір, сепія (22,2 × 27,2).
[Новопетровське укріплення]. [1854].
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[3]

http://litopys.org.ua/shevchenko/shev9042.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev9042.htm
http://kobzar.univ.kiev.ua/draws/description/342.html

Портрет Катерини Агафангелівни Бажанової. Тонований папір, італійський олівець (27,5 × 17,8).
[Новопетровське укріплення]. [1854].

[4]
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http://litopys.org.ua/shevchenko/shev9043.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev9043.htm
http://kobzar.univ.kiev.ua/draws/description/343.html

1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/anJWgU5nPxpJyWvp55_6Jw?feat=embedwebsite

2. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/BTNtrI2-SwpZ4G4NEoZl6g?feat=embedwebsite

3. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev9042.htm

4. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev9043.htm

3.2.18 69. ЛИСТ ДО БР. ЗАЛЕСЬКОГО. 6 червня 1854. Новопетровське укріплення
(2009-02-05 06:00)

6 июня.

Вітаю тебе, друже мій, Богу милий! Вітаю тебе на лоне девственной, торжественно прекрасной

природы! Много бы и много молитв сердечных послал бы я к престолу живого Бога за один час,
проведенный с тобою в дремучем сосновом лесу, под темной тенью широковетвистой, мрачной,
как дума Оссиана, ели. Хорошо и, Боже милый, как хорошо прошел бы этот час с тобою

вместе. Мы бы выбрали хороший пункт и освещение и нарисовали бы, по мере сил, грустную
и величественную царицу лесов туманного севера. Но увы! этой великой радости не суждено

испытать мне, бесталанному. Самая горькая отрава нашего морального бытия — безнадежность,
и эту жестокую отраву я вполне теперь чувствую. Прочь! прочь! змия лютая, ненасытная, хоть на
один час, пока беседую с тобою, друже мой милый! друже мой единый!

[1] Первое твое письмо прочитал я и немало удивился, что ты в нем ничего не

упоминаешь о моей просьбе, а это вышло потому, что ты не читал моего письма от 5-го февраля, а
я читал твое письмо и не посмотрел, что оно писано 20 февр[аля]. Слона-то, как говорит Крылов,
я и не заметил, да сдуру и задаю себе вопрос, что бы это могло значить. Во втором твоем письме

я прочитал, что ты получил мое письмо уже на месте твоего теперешнего пребывания, и слава

Богу, как ты говоришь. Письмо твое к Сигизмонду, вероятно, не застало уже Карла в Оренбурге,
потому что я до сей поры не имею от него никакого известия. У П[лещеева] действительно не

оказалось германских книг, не оказалось даже денег, чтобы купить их, это естественно, человек
перед походом. А ты до глубины обрадовал мое сердце обещанием прислать Кернера и особенно

Богдана Залесского. Благодарю тебя, друже мой милостивый. Благодарю тебя и за прекрасные

песни Совы. Мне особенно понравились из них «Два слова» и «Экспромт». Если ты с ним в

переписке, то в каждом твоем [письме] целуй его за меня всею полнотою моего сердца.
От поэзии перехожу прямо к прозе. Что делать, такова жизнь наша. Вот в чем дело: Ираклий
просит тебя, чтобы заказал для него в Екатеринбурге яшмовую или топазовую печатку, для чего
и посылается тебе это изображение, правду сказать, весьма неуклюжее, а потому ты и оставь

его втуне, а закажи так[ой] величины и формы, как ты свое последнее письмо запечатал, с

изображением лука и колчана на щите, а наверху щита, вместо шлема, дворянская корона.
Если просьба эта не будет сопряжена с большими затруднениями, то, прошу тебя, исполни ее.
Есть у меня в Екатеринбурге на гранильном заводе товарищ мой, некто Пономарев, обратися к

2078

http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/anJWgU5nPxpJyWvp55_6Jw?feat=embedwebsite
http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/BTNtrI2-SwpZ4G4NEoZl6g?feat=embedwebsite
http://litopys.org.ua/shevchenko/shev9042.htm
http://litopys.org.ua/shevchenko/shev9043.htm


нему или как найдешь лучше.
Кланяется тебе Ираклий и Агата, кланяется тебе З[елинский] и Никольский].
Вот еще что: если ты не запасся Каламом, то советовал бы тебе выписать его через Аркадия,
хоть несколько этюдов, это было бы для тебя весьма полезно. Я из Одессы не имею совершенно

никаких сведений, а сам не пишу туда потому, что не имею адреса. Бога ради, пришли ты мне

адрес Аркадия.
В последнем письме П[лещеев] писал мне, что ojcec prefect сильно и опасно захворал, правда ли
это?
Добрый Л[ев] Ф[илиппович] просил В[асилия] Алексеевича], чтобы позволил мне написать образ

для здешней церкви, и мне отказано! Грустно. Невыносимо грустно. При таких неудачах, я
думаю, и величайший поэт откажется от всякой надежды на лучшую долю, а мне, бесталанному,
и давно можно закрыть глаза для будущего лучшего.
Прощай, друже мой верный! да благословит Господь все дела твои и все намерения твои! Не

забудь выписать Оссиана, он, кажется, есть в французском переводе, ты теперь его с наслаждением

прочитаешь. Декорация у тебя для Оссиана превосходная.
Не имею больше ничего тебе сообщить, друже мой, ни хорошего, ни худого, окроме разве, что
у меня ни полкарандаша Фабера не имеется. А хорошее вот еще что у нас. Прошедшей осенью

Ирак[лий] посадил на известном тебе огороде несколько верб, и они теперь зеленеют, лет через
10 их можно будет рисовать, а пока я ограничиваюсь воображением, тебе же советую, друже мой,
как можно более делать этюдов с деревьев. Не упускай случая, учись, Бог знает, придется ли

другой раз провести лето в лесу.
Как бы я рад был, если бы хотя к зиме состоялся твой перевод в Оренб[ург]. Я бы себя чувствовал

меньше сиротою, нежели это я теперь чувствую.
Кланяйся и целуй Аркадия и его сына Бронислава.
Еще раз прошу тебя насчет печатки, а в отношении формы я полагаюсь совершенно на твой

выбор. Еще маленькое условие, чтобы печатка обошлась не более 10 руб. сер[е]б[ром].
Поцелуй Ф[ому] и извини меня перед ним, что я не пишу ему теперь, — в караул гонят.

Примітки

Подається за автографом, який зберігається в архіві Чарторийських Краківського національного

музею (Bibl. Czart. rkps Ew. 1625; фотокопія — ІЛ, ф. 1, № 895).
Рік написання встановлюється за змістом (див. примітку до початкових рядків цього листа).
Вперше надруковано в журналі «Киевская старина» (1883. — № 1. — С. 170 — 173) з пропусками
і неточностями.
Вперше введено до збірника творів у виданні: Шевченко Т. Твори: В 2 т. — СПб., 1911. — Т. 2.
— С. 380 — 381.
Відповідь на невідомий лист Бр. Залеського від 20 лютого 1854 р., в якому він обіцяв прислати

Шевченкові твори К.-Т. Кернера й Ю.-Б. Залеського, і на пізніший, написаний орієнтовно в

березні — травні 1854 р.
Вітаю тебе... на лоне девственной, торжественно прекрасной природы! — Бр. Залеський

коментував: «Лист сей написаний був до Богословська, де справді ліси кругом, модринові, ялові і
соснові бори покривають увесь простір, куди тільки оком сягнеш...» (Листочки до вінка на могилу
Шевченка... — С. 41). Богословськ — з 1941 р. м. Карпинськ.
... под темной тенью широковетвистой, мрачной, как дума Оссиана, ели. — Йдеться про

літературну містифікацію шотландського поета Дж. Макферсона (1736 — 1796), який видав

поезії, написані ним за мотивами шотландського фольклору, за твори шотландського барда

III ст. Оссіана. Російський переклад: Оссиан, сын Фингалов, бард третьего века. Гальские

стихотворения; пер. с франц. Е. Кострова. — 2-е изд. — СПб., 1818. — Ч. 1 — 2.
Первое твое письмо прочитал я... — Цей невідомий лист Бр. Залеського від 20 лютого 1854 р.
міг бути відповіддю на невідомий лист Шевченка, написаний орієнтовно до листопада 1850 р. з

проханням дізнатися про В. М. Рєпніну.
... ты в нем ничего не упоминаешь о моей просьбе... — У листі від 5 лютого 1854 р. (з авторською
датою «1854. Генваря») Шевченко просив Бр. Залеського передати К. І. Герну прохання взяти
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його з собою в експедицію по Середній Азії й повідомити про наслідки цього прохання.
Во втором твоем письме... — Лист не відомий.
Письмо твое к Сигизмонду, вероятно, не застало уже Карла в Оренбурге... — Одержавши лист

Шевченка від 5 лютого 1854 р., Бр. Залеський, імовірно, листовно передоручив З. Сераковському
виконати прохання Шевченка.
У П[лещеева] действительно не оказалось германских книг... — Ймовірно, наприкінці 1853 чи на
початку 1854 р. Шевченко писав О. М. Плещееву, висловивши між іншим і прохання роздобути

для нього поезії німецького поета-романтика К.-Т. Кернера, щоб зробити подарунок А. О.
Усковій з нагоди її іменин.
Кернер Карл-Т еодор (1791 — 1813) — німецький поет-романтик, драматург, відомий

патріотичними мотивами поезії й особистою участю у війні з Наполеоном, під час якої загинув.
Епізод з подарунком книжечки К. Кернера А. Усковій гумористично інтерпретовано в повісті

«Прогулка с удовольствием и не без морали».
Залеський Юзеф-Богдан (1802 — 1886) — польський поет, належав до української школи в

польській літературі. Широко використовував історичну українську тематику і фольклор.
Благодарю тебя и за прекрасные песни Совы. Мне особенно понравились из них «Два слова» и
«Экспромт». — Бр. Залеський надіслав такі поезії: переписані своєю рукою п’ять оригінальних
віршів Е.-В. Желіговського польською мовою («Два слова», «Імпровізація», «Поет», «Зречення
молодості», «Місяць і Річка»), два переклади Е.-В. Желіговського— «Рибачка» (з Гейне), «Пророк.
Переклад з Пушкіна», а також перекладений О. М. Плещеєвим російською мовою вірш Е.-В.
Желіговського «Два слова» (ІЛ, ф. 92,№ 358 — 360) (див.: Павлюк М. М. З літературних взаємин
оренбурзьких засланців (Шевченко — Желіговський — Плещеев) // Збірник праць дев’ятнадцятої
наукової шевченківської конференції. — К., 1972. — С. 108 — 126).
... для чего и посылается тебе это изображение... — В автографі на аркушику між текстом листа

Шевченко виконав два ескізи зразків печатки.
Пономарьов Федір Павлович (1822 — 1884) — російський художник-медальер, товариш Шевченка

по Академії мистецтв. Взимку 1839 — 1840 рр. вони мешкали разом, про що Ф. П. Пономарьов
згадував пізніше (Воспоминания о Т. Г. Шевченке // [2]Русская старина. — 1880. — № 3. —
С. 589—591). З тих часів у нього зберігався олійний етюд Шевченка «Натурщик у позі Марсія»
(помилково названий «Натурщик у позі св. Себастіяна»).
Кланяется тебе Ираклий и Агата... — І. О. та А. О. Ускови. Зелінський Карл Адамович

— завідуючий артилерійськими чинами в Новопетровському укріпленні, поручик. Знайомий з

Шевченком із вересня 1850 р.
Н[икольский] — С. Р. Нікольський.
... если ты не запасся Каламом... — Йдеться про гравюри з пейзажами О. Калама (див. лист до
С. С. Гулака-Артемовського від 6 жовтня 1853 р. та примітку до нього).
Аркадий — А. М. Венгжиновський.
В последнем письме П[лещеев] писал мне... — Лист, написаний навесні 1854 р., не відомий (див.
лист до О. М. Плещеева від 6 квітня 1855 р.).
Добрый А[ев] Ф[илиппович] просил В[асилия] А[лексеевича]... — Йдеться про Л. П. Екельна та
В. О. Перовського (див. лист до Бр. Залеського від 5 лютого 1854 р. та примітку до нього).
...если бы хотя к зиме состоялся твой перевод в Оренб[ург]. — Взимку — навесні 1855 р.
Бр. Залеський під керівництвом вченого-сходознавця В. В. Григор’єва активно займався

придбанням книжок для бібліотеки при канцелярії оренбурзького і самарського генерал-
губернатора; збереглося 27 розписок Бр. Залеського на бібліотечні витрати (ДАОО, ф. 6, оп.
6, спр. 1332) — див.: Большаков А. Н. Літа невольничі. — С. 247 — 248. Поцелуй Ф[ому]... —
Йдеться про Т. Вернера.

1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/7sPaSH-gK1-aDd3r3WKj9w?feat=embedwebsite

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/ocherk.htm
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3.2.19 Портрети Шевченка (2009-02-05 11:11)

Шевченко здебільшого відомий за своїми автопортретами, менше — за портретами, створеними
значно пізніше його смерті. Мені траплявся малюнок Шевченка в домовині (ховаю під кат).
А от чи існують прижиттєві його зображення, які належать не самому Тарасу Григоровичу?
Пригадується, одна фотографія викладалась в спільноті.

3.2.20 Етюди і начерки. Рослини (2009-02-05 12:00)

[1] [2] [3]

Постать жінки, соняшник, гарбузиння та ін. Етюди і начерки. Тонований папір, олівець (12,9 ×
34,3). [Новопетровське укріплення]. [Літо 1854].
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[4]

Городні рослини. Етюди. Тонований папір, олівець (33,2 × 13,6). [Новопетровське укріплення].
[Літо 1854].

[5]

Рослина. Начерк. Папір, олівець (33,2 × 13,6). [Новопетровське укріплення]. [Літо 1854].
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[6]

Декоративні рослини. Етюди. Тонований папір, олівець (30,3 × 12). [Новопетровське укріплення].
[Літо 1854].

[7]
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1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/w7O0fho_p9q6P6A-2uu_wg?feat=embedwebsite

2. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/-WtnhZM5BNGRbYQpX9f0zQ?feat=embedwebsite

3. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/gT7ewxVKWRsGfFtTO7AE2Q?feat=embedwebsite

4. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev9154.htm

5. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev9155.htm

6. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev9156.htm

7. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev9157.htm

3.2.21 Із спогадів Бр. Залєського (2009-02-05 18:00)

* *

Жалується [Шевченко], що українці доконче жадають його підпису на рисунках, а без того не хочуть
купувати; він же боявся підписуватись, бо йому ще не вільно було рисувати.

Спогади Бр. Залєського. Іван Франко, Листи Шевченка до Бр. Залєського, зб. «Листочки до

вінка на могилу Шевченка в XXIX роковини його смерті», стор. 51 — 52.

3.2.22 Біля Новопетровського укріплення (2009-02-06 00:00)

[1] [2]

Місце майбутнього саду біля Новопетровського укріплення. Тонований папір, олівець (12,1 ×
32,5). [Новопетровське укріплення]. [Літо 1853].

[3]
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Сад біля Новопетровського укріплення. Тонований папір, олівець (17,1 × 29). [Новопетровське
укріплення]. [1854 — 1855].

[4]

Біля Новопетровського укріплення. Начерк. Тонований папір, олівець (11,4 × 28,7).
[Новопетровське укріплення]. [1854 — VII 1857].

[5]

1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/9mmR4sO3Gk4oa-h4eyIPqQ?feat=embedwebsite

2. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/V1zQoaDiFbdew0ZR8JXjhA?feat=embedwebsite

3. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev9153.htm

4. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev9159.htm

5. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev9160.htm

3.2.23 70. ЛИСТ ДО БР. ЗАЛЕСЬКОГО. 9 жовтня 1854. Новопетровське укріплення
(2009-02-06 06:00)

Вот что! мой искренний друже! Мы вообще более или менее любим извинять свои даже

неизвинительные проступки и маскировать их чем попало, лишь бы казалось правдоподобно.
Я тоже человек, только не маскирую перед тобою моего долгого, ничем не извинительного

молчания, а расскажу тебе всю правду, как было. Почти вместе с твоим письмом прибыла к нам и

экспедиция Бэра, а в этой экспедиции (как я тебе и прошлый год писал) находится и твой знакомый
Н. Данилевский (который помнит и кланяется тебе), а такое явление, как Д[анилевский], в нашей
пустыне может скружить и не мою голову. В продолжение его пребывания здесь я почти с ним

не разлучался. Он своим присутствием оживил во мне, одиноком, давно прожитые прекрасные
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дни. Теперь, я думаю, ты простишь меня за молчание. Вообрази меня несколько дней сряду

счастливым, и ты, как мой самый искренный друг, простишь меня и в сердце порадуешься моей

мимолетной радости. Д[анилевский] уехал теперь на короткое время в устье Эмбы, и я, пользуясь
его отсутствием, пишу панегирик прекрасному уму и сердцу Н. Д[анилевского], а впрочем, все,
что мне бы хотелось написать тебе об нем, то это не уместилось бы и на двух дестях бумаги, а не
то что на одном листе, а потому и ограничусь, сказав тебе, что он во всех отношениях прекрасный
человек; жаль только, что он ученый, а то был бы настоящий поэт.
Но довольно пока о Д[анилевском], поговорю о себе: с наслаждением прочитал я твое искреннее

письмо и душевно порадовался твоей надежде быть переселену в Оренбург, все-таки ближе ко мне.
С[игизмунд] даже пишет мне, что ты оставляешь военное сословие и делаешься библиотекарем

Оренб[ургской] публичной библиотеки. Дал бы Бог! Я, впрочем, поверю только тогда, когда
ты мне сам напишешь. Так ли, иначе, только я сердечно желаю, чтобы ты скорее переселился

в Оренбург. Из твоего описания окрестностей Златоуста я вижу, что тамошние леса совсем не

похожи на оссиановские леса, а более похожи на полярные бесплодные пустыни, величавые только
своим пространством.
Милого Богдана Z[aleskiego] я получил с сердечной благодарностию и теперь с ним не разлучаюсь,
многие пьесы наизусть уже читаю, одно иногда сердце тяготит — некому слушать, некому

передавать той прелести, которую заключает в себе поэзия, а одному тяжело носить этот

избыток возвышенных божественных идей. Во всех отношениях человек необходим для человека.
Нынешнее лето прибыло сюда несколько человек конфирмованных. Но лучше было б не видать
мне их никогда. Пустота страшная, но Бог с ними.
Переводы Совы так прекрасны, как и его оригинальная поэзия, и я не из скромности авторской,
а говорю, как понимаю вещь. «Катерина» моя не так хороша, а главное, не так цела, чтобы ее

переводить, и переводить Сове, а впрочем, он, может быть, это лучше меня знает. «Два слова» —
эта идея так возвышенно прекрасна и так просто высказана у Совы, что П[лещеева] перевод, хотя
и передает идею верно, но хотелось бы изящнее стиха, хотелось бы, чтобы стих легче и глубже

ложился в сердце, как это делается у Совы.
Ты мне обещаешь еще том Б[огдана] Z[aleskiego]; благодарю тебя, друже мой добрый! Что же я
тебе пошлю? чем я с тобою поделюся?
Я здесь по милости Н[икольского] читаю постоянно новины русской литературы и прочитал

биографию Гоголя, которую ты мне рекомендуешь; она заинтересовала меня, как и тебя,
письмами как документами, но как биография она не полна.
Ты мне в первый раз говоришь о Гороновиче довольно ясно, и я рад, что ты его наконец увидел

с настоящего пункта. Как живописца я его не знаю, а как человек он дрянь, это я знаю; но Бог с
ним.
Одесские события и на милого нашого Аркадия имели влияние, а в том числе и на меня,
разумеется, косвенно; я, впрочем, еще и «Цыгана» не промотал, следовательно, до нужды еще

далеко, а он-то, бедный, как видно, в порядочных тисках. Когда будешь писать ему, не забудь

поцеловать его за меня.
Я так опоздал теперь с своим письмом, что куда и адресовать, не знаю. Теперь уже осень, и я

тебя воображаю в Оренбурге, а ты, может быть, еще в Богословском заводе: что делать, не знаю.
Во всяком случае я адресую на имя ojca prefekta, и когда ты уже в Оренбурге и Карл тоже, то
прошу тебя, поторопися выслать то, о чем я тебя просил, кроме платья, поторопися потому, что
к нам тяжелая почта приходит в последний раз в октябре. Если не успеешь, то отложи до марта.
Сигизмонд прислал мне 6 карандашей Фабера № 2, и они лежат у меня без употребления. Не
забудь, что карандаши мои в кармане в пальто, там же в кармане есть еще две гравировальные

иглы и два куска черного лаку для натирания медной доски; их тоже пришли.
Ираклий кланяется тебе и просит тебя не забыть о печати. И я о том же прошу тебя, ты этим

меня заставишь долго и искренно благодарить тебя.
Агата тоже тебе кланяется. Эта прекраснейшая женщина для меня есть истинная благодать

Божия. Это одно-единственное существо, с которым я увлекаюсь иногда даже до поэзии.
Следовательно, я более или менее счастлив, можно сказать, что я совершенно счастлив, да и

можно ли быть иначе в присутствии высоконравственной и физически прекрасной женщины? Она
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тебя помнит и вспоминает о тебе часто и с удовольствием.
Что же мне еще написать тебе, друже мой единый? Ничего не напишу, чтобы не испортить письма

какою-нибудь грустною мыслию. Не правда ли, ни одно письмо мое к тебе не оканчивалось так

отрадно, как это? Великая вещь — сочувствие ко всему благородному и прекрасному в природе,
и если это сочувствие разделяется с кем бы то ни было, тогда человек не может быть несчастлив.
Если будешь писать Сове, то целуй его за меня и пожелай ему много-много возвышенных мыслей
и стихов.
А если ты теперь в Оренбурге, то поцелуй за меня руку ojca prefekta и поцелуй милого моего и

доброго Цейзика. Сигизмонду я пишу теперь же.
Не забывай меня, друже мой единый!

9 октября.

Примітки

Подається за автографом, який зберігається в Ягеллонській бібліотеці у Кракові у фонді Ю.-Б.
Залеського (Rkps BJ 9239, III, к. 108 — 109; фотокопія — ІЛ, ф. 1, № 815).
Рік написання встановлюється за змістом (див. примітку до початкових рядків листа).
Вперше надруковано в журналі «Киевская старина» (1883. — № 1. — С. 173 — 176).
Вперше введено до збірника творів у виданні: Шевченко Т. Твори: В 2 т. — СПб., 1911. — Т. 2.
— С. 380 — 381.
Відповідь на невідомий лист Бр. Залеського, написаний орієнтовно наприкінці літа — на початку

осені 1854 р.
Почти вместе с твоим письмом прибыла к нам и экспедиция Бэра... — Друга експедиція на

Мангишлак, керована академіком К. М. Бером, прибула в Новопетровське укріплення 13 серпня

1854 р.
С[игизмонд] даже пишет мне... — Лист З. Сераковського до Шевченка, написаний орієнтовно

влітку — восени 1854 р. (не раніше кінця червня), не відомий.
... что ты оставляешь военное сословие и делаешься библиотекарем Оренб[ургской] публичной
библиотеки. — Хоча планомірна закупівля книжок для бібліотеки при канцелярії оренбурзького

й самарського губернатора В. О. Перовського розпочалася в 1855 р. під керівництвом вченого-
сходознавця В. В. Григор’єва, про ці плани, ймовірно, стало відомо попереднього року; пов’язана
з цим необхідність розширити штат бібліотеки давала надію Бр. Залеському одержати місце

бібліотекаря.
Из твоего описания окрестностей Златоуста... — Лист Бр. Залеського до Шевченка, написаний
20 лютого 1854 р., не відомий. Відповіддю на нього був лист Шевченка від 6 червня 1854 р.
Милого Богдана Z[aleskiego] я получил... —Ймовірно, це був один з томів чотиритомного видання
«Poezye Bohdana Zaleskiego» (СПб., 1852).
Переводы Совы так прекрасны... — Див. примітку до листа до Бр. Залеського від 6 червня 1854
р.
... по милости Никольского... — С. Р. Нікольського.
... прочитал биографию Гоголя... — Йдеться, ймовірно, про видання: Опыт биографии Н. В.
Гоголя, со включением до сорока его писем. Сочинение Николая М. — СПб., 1854 (Николай М.
— псевдонім П. О. Куліша).
... о Гороновиче... — Про А. М. Гороновича.
Одесские события и на милого нашего Аркадия имели влияние, а в том числе и на меня,
разумеется, косвенно... — Йдеться про події Кримської війни: у квітні 1854 р. флот союзників

бомбардував Одесу й зробив невдалу спробу висадити десант. Під час війни А. Венгжиновському
стало складно знаходити покупців на Шевченкові малюнки.
... я, впрочем, еще и «Цыгана» не промотал... — 3 цих рядків випливає, що малюнок Шевченка

«Циган», надісланий через Бр. Залеського на продаж А. Венгжиновському, було куплено й гроші
надіслано поетові. У листі до А. Венгжиновського від 17 жовтня 1851 р. Бр. Залеський дав опис

цього сюжету (Питання шевченкознавства. — К., 1958. — Вип. 1. — С. 118 — 120).
Ираклий — І. О. Усков.
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Агата — А. О. Ускова.
... поцелуй за меня руку ojca prefekta... — М. Т. Зельонки.
... и доброго Цейзика... — М. Г. Цейзика.
Сигизмонду я пишу теперь же. — Лист до З. Г. Сераковського не відомий.

Варіанти

пишу панегирик прекрасному уму и сердцу Н. Д[анилевского] / пишу тебе панегирик

но как биография она не полна / но для биографии она не полна

что куда и адресовать, не знаю / что не знаю, куда и адресовать
и пожелай ему много-много возвышенных мыслей / и пожелай ему много-много пр[иятных?]

3.2.24 Відношення про надання Шевченкові чину унтер-офіцера. 28 жовтня 1854 р.
(2009-02-06 12:00)

№ 429. 1854 р., жовтня 28. Відношення начальника артилерійських гарнізонів Оренбурзького

округу Г. А. Фреймана командиру Окремого оренбурзького корпусу В. О. Перовському про

надання Т. Г. Шевченкові чину унтер-офіцера

[Начальник артиллерии Оренбургского округа генерал-майор Фрейман, инспектировавший

Новопетровское укрепление в 1854 году, вошел с представлением к корпусному командиру

генерал-адъютанту Перовскому от 28 октября 1854 года о производстве в унтер-офицеры
рядового Шевченка], «который в продолжение четырехлетнего служения своего в укреплении, по
удостоверению майора Ускова [комендант] и командира роты, ведет себя примерно и исполняет
служебные обязанности с отличным усердием, не подвергаясь никаким замечаниям».
[Представление это, по инстанции, чрез начальника дивизии, было передано бригадному

командиру 1-го батальона майору Львову с таким запросом:] 1 «Какого поведения по службе

рядовой Тарас Шевченко и заслуживает ли он ходатайства о производстве его в унтер-офицеры,
преимущественно пред другими рядовыми равной с ним категории, если таковые есть». Русское
богатство, 1901, кн. 2, с. 70. 1 У квадратних дужках подано уривки з статті, що пояснює цей

документ.

3.2.25 71. ЛИСТ ДО О. М. БОДЯНСЬКОГО. 1 листопада 1854. Новопетровське
укріплення (2009-02-06 18:00)

Посилаю тобі, друже мій єдиний, с г. Семеновим поличчя оцього нікчемного гетьманця.
Дивлячися на його, згадуй і мене інколи. Я боявся нарисовать себе москалем, щоб ти часом

не перелякався, глянувши на поличчя моє в московській шинелі або, Боже крий, ще і в мундирі!
А гетьманець, думаю, не перелякає тебе, а може, ще й порадує твою запорозьку душу. Прийми
ж його та привітай цього нікчемного гетьманця, друже мій єдиний! Послав би тобі що-небудь...
краще, так у мене тепер, єй-богу, нема нічого, а про мою погану долю розпитай у г. Семенова,
він тобі розкаже про мене, про такого, як мене добре бачив.
Писав я до тебе недавно через одного мого великого приятеля, уральського козака, та і досі не
знаю, чи получив ти од його ту цидулу, чи ні.
Найшлося б тобі ще дещо про себе написати, та ніколи. Спасибі тобі ще раз за літописи, я їх уже
напам’ять читаю. Оживає моя мала душа, читаючи їх! Спасибі тобі!
Згадуй інколи искренного твоего
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Т. Шевченка.

Листопада 3.
1854 року.

На звороті:
Осипу Максимовичу Бодянскому

в Москве.

Примітки

Подається за автографом (ІЛ, ф. 1, № 126).
Перелатування листа з 3 на 1 листопада спричинене тією обставиною, що цей лист переданий з

І. Семеновим, який 4 листопада вже залишив Астрахань, куди з Новопетровського укріплення

добиратись не менш трьох діб. Дата від’їзду І. Семенова з Астрахані засвідчена документально

(Архів РАН, ф. 129, оп. 1, № 569, арк. 49; див. докладніше: Жур П. В. Зустрічі на Мангишлаку //
Збірник праць п’ятнадцятої наукової шевченківської конференції. — К., 1968. — С. 55 — 56).
Вперше надруковано в журналі «Русская старина» (1883. — № 9. — С. 644).
Вперше введено до збірника творів у виданні: Шевченко Т. Твори: В 2 т. — СПб., 1911. — Т. 2.
— С. 381 — 382.
Посилаю тобі... с г. Семеновим поличчя оцього нікчемного гетьманця. — Семенов Микола

Михайлович (1830 — ?) — природознавець, учасник експедиції К. І. Бера на Мангишлак у 1854
р. Йдеться про невідомий автопортрет Шевченка в цивільному одязі.
Писав я до тебе недавно через одного мого великого приятеля, уральського козака... Спасибі

тобі ще раз за літописи... — Див. лист до О. М. Бодянського [1]від 1 травня 1854 р. та примітку
до нього.

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/418284.html

3.2.26 72. ЛИСТ ДО БР. ЗАЛЕСЬКОГО. 8 листопада 1854. Новопетровське
укріплення (2009-02-07 00:00)

Каждое письмо твое, друже мой добрый, приносит мне тихую, чистую сердечную радость, но
последнее твое коротенькое послание меня из мертвого сделало, по крайней мере, полуживым.
Писал я тебе о Данилевском, что он прогостил у нас около двух месяцев. В продолжение

этого времени я с ним сблизился до самой искренней дружбы. Он недавно уехал в Астрахань,
а я, проводивши его, чуть не одурел. В первый раз в жизни моей я испытую такое страшное

чувство. Никогда одиночество не казалось мне таким мрачным, как теперь, и письмо твое так

кстати приплыло ко мне, что я не знаю, как тебя и благодарить за его, друже мой единый! С

получением твоего письма я начал приходить в себя, начал чувствовать и думать, правда что думы
мои по-прежнему не радужные, но все-таки думы. Ты говоришь, что ты сроднился в своем углу

с безотрадным одиночеством. Я сам то же думал, пока не показался в моей тюрьме широкой

человек, человек умный и благородный в широком смысле этого слова. И показался для того

только, чтобы встревожить мою дремавшую бедную душу. Все же я ему благодарен, и благодарен
глубоко.
Сердечно благодарю тебя за известие о Варваре, целую трижды доброго Аркадия. Насчет

«Монаха» напиши ему, чтобы он не беспокоился, деньги у меня пока еще имеются. Я тебя давно

уже воображаю в Оренбурге и уже другое письмо адресую по прежнему адресу. Когда ты приедешь

в Оренбург, то напиши мне и сообщи свой настоящий адрес. Агата тебе кланяется, а Ираклий
пишет тебе письмо и адресует в Богословск, Зелинский посылает тебе поклон. Почтарь стоит

над головою и не дает писать. Извини меня, друже мой, за мое краткое послание и не разлюби
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искренного твоего Т. Ш.
Данилевский тебе кланяется.

8 ноября 1854.

Примітки

Подається за автографом, що зберігається в архіві Чарторийських Краківського національного

музею (Bibl. Czart. rkps Ew. 1625; фотокопія — ІЛ, ф. 19, № 896).
Вперше надруковано в журналі «Киевская старина» (1883. — № 3. — С. 611 — 612) за копією І.
Крашевського.
Вперше введено до зібрання творів у виданні: Шевченко Т. Твори: В 2 т. — СПб., 1911. — Т. 2.
— С. 361 — 362.
Відповідь на невідомий лист Бр. Залеського, написаний орієнтовно в жовтні 1854 р.
Писал я тебе о Данилевском... — Див. лист до Бр. Залеського [1]від 9 жовтня 1854 р.
Ты говоришь, что ты сроднился в своем углу с безотрадным одиночеством. — 1854 рік Бр.
Залеський провів у відрядженні на Богословський завод, у Златоуст, Єкатеринбург.
Сердечно благодарю тебя за известие о Варваре, целую трижды доброго Аркадия. — У листі до

Шевченка (що не зберігся) Бр. Залеський подавав якісь звістки про В. М. Рєпніну, одержані від
А. Венгжиновського з Одеси.
Насчет «Монаха» напиши ему, чтобы он не беспокоился... — Див. лист до Бр. Залеського [2]від
5 лютого 1854 р. та примітку до нього.
Я тебя давно уже воображаю в Оренбурге... — На той час Бр. Залеський ще перебував у

відрядженні на уральських заводах.
Агата тебе кланяется, а Ираклий пишет тебе письмо... — А. О. та I. О. Ускови.
... Зелинский посылает тебе поклон. — К. А. Зелінський.

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/420142.html

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/416110.html

3.2.27 (2009-02-07 06:00)

[1]Кониський О. Я. Тарас Шевченко-Грушівський: Хроніка його життя [На другому засланню

(жовтень 1850 — серпень 1857), стор. 23]

XI

Великою втіхоюШевченкові під оту тяжку годину стали ласти приятелів його. Найпаче листування
з Броніславом Залєським, присилка йому книжок приятелями, а більш за все приїзд — хоч на

короткий час — з експедицією Бера молодого ученого українця Данилевського. Данилевський

вельми сподобався Тарасові. «Така людина, як Данилевський, — писав він 9 жовтня р. 1854 715

до Залєського, — в вашій пустині може закрутити і не мою голову. Доки він тут був, я майже не
розлучався з ним. Він своїм перебуванням нагадував мені, одинокому, минулі дні прекрасні. Я був

з ним щасливий, тим-то й не писав довго до тебе». (Дійсно, бачимо, що більш як чотири місяці

— з 6 червня до 9 жовтня — нема Тарасових листів ні до кого). «Ти, яко щирий друг, вибачиш
мені, і серце твоє зрадіє з моїх коротких радощів. Данилевський тепер поїхав на якийсь час до

устя Емби, а я користуюся з того і пишу до тебе. Але все те, що я бажав би написати до тебе про
Н. Данилевського, не помістилося б і на 24 аркушах паперу. Тим-то скажу тільки, що він всіма

сторонами людина прекрасна! От тільки шкода, що він людина учена, а то був би з його сущий

поет». Коли потім восени експедиція покинула Новопетровськ, Шевченко знов вертається до
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згадок про Данилевського і знов пише про його до Залєського 716: «Він, Данилевський, пробув тут
два місяці. За сей час я найщиріш з ним сприятелився, нещодавно (лист писаний 8/20 листопада)
поїхав він до Астрахані, а я, провівши його, трохи не здурів. Вперше на своїм віку я зазнаю такого

почуття. Ніколи самітність не здавалася мені такою суворою, як тепер, і лист твій прийшов до

мене так в пору, що я не тямлю, як і дякувати тобі за його. Прийнявши його, я почав приходити
до пам’яті, почав думати. Правда, думи мої невеселі, а все ж таки думи. Кажеш ти, що ти

призвичаївся до свого кутка, так думав і я, доки в моїй широкій тюрмі не показався чоловік

розумний і благородний. Але ж показався на те тільки, щоб збентежити мою бідну дріманну душу».
З від’їздом Данилевського 717 тяжкий сум самітності серед натовпу «широкої тюрми» неминуче
повинен був з більшою потужністю обгорнути душу поета, тим паче іцо від’їзд трапився тоді саме,
коли і природа сприяла більш почувати той сум. Літом, опріч товариства Данилевського, у Тараса
був город, був холодок під вербою, була землянка і альтанка; значить, був сякий-такий захисток,
де можна було сховатися від казарми і від її товариства і сумування своє розважати писанням

і малюванням; журбу свою можна було втопити хоч в оглядування неба і непривітної природи.
Тепер і сього нічого не стало. Літо минуло; по степу заквилив-застогнав вітер холодний та звір

голодний; на морі заревли-заголосили «заспані хвилі» і, б’ючись ребрами об скелю, розбудили
приспаний влітку сум і журбу «забутої Богом і проклятої людьми пустині». Ожеледою холодною

та снігом-піском падала на журливий форт, на сумну живу та повну людського жалю і скорбот

могилу та німа туга-гризота, що стискає людям серце і німо, незримо ссе його, висисаючи не саму
тільки кров, а тепло почуття, жвавість і бадьорість духа. Стисла вона серце і Тарасові, загнавши
його знов на цілий піврік до «смердячої казарми». Можна, читаючи споминки про сей час Зарянка
і Косарєва, гадати, що у Тараса було тоді товариство офіцерів. Зорянко каже: «Тарас Григорович
був душею товариства в Новопетровському форті. Рідко коли пікнік або прогулка обходилися без
його. Тоді він звичайно сідав на той екіпаж, де були харчі; брав під свій догляд пляшки з горілкою,
але на місце прогулки привозив пляшки геть не повні» 718, себто в дорозі випивав. А в споминках

Косарєва 719 читаємо: «Коли ми (офіцери) довідалися, за що Шевченко попав під «червону шапку»
(себто в солдати), дак усі його полюбили і почали приймати його скрізь як свого: і в родинних і в
нежонатих товариствах, починаючи з коменданта, де він учив дітей. Та й трудно було не полюбити
його: він був чоловік розумний, сердешний. Інколи, хоча й не часто, було, як розбалакається Тарас,
як почне розповідати приказки, можебилиці та побрехеньки — а він знав їх силу-силенну — або

як почне передражнювати попів, дяків, крамарів і т. ін. — і на се він був великий майстер, так
сміху і реготу було без краю». Тим часом пані Ускова подала мені зовсім іншу звістку. «Офіцери
в форті, — каже вона, — не любили Тараса, бо відали, що він зневажливої про них думки, уважав
їх дурнями і п’яницями. Шевченко дійсно був такої думки про велику більшість офіцерів, і така
думка його відповідала сумній дійсності. Він не любив товариства офіцерів і уникав їх». Як же

погодити оці геть не однакові звістки і яку з них уважати певною? Споминки Зарянка я приймаю
так скептично, що мушу майже цілком їх знехтувати скрізь, де тільки вони не підперті іншими

певними звістками. Споминки Зорянко написав властиво не свої, а переказані йому донею Ускових

Наталкою (вона, опріч того, надрукувала свої споминки і в другому ще місці ). Відаємо, що Наталія
Іраклієвна побачила світ Божий вже в Новопетровському, значить, не раніш літа року 1853, і була
на четвертому році, коли Шевченко покинув Новопетровський форт. Які ж споминки про поета

могла зберегти така мала дитина? Що могло лишитися в пам’яті її майже через тридцять літ?
Споминки Косарєва треба брати теж вельми обережно, хоча вони і більш правдиві. На лихо,
Косарєв переказав їх генералові Миколі Дементієвичу Новицькому тоді вже, коли пам’ять його

зовсім зрешетіла, не слухала його, а через те в споминках його стільки плутанини і суперечок , що
брати з них можна тільки те, на що не падає ні на зерно тінь непевності. 715Киев[ская] стар[ина]. —
1883. — Кн. I. — С. 173. 716 Киев[ская] стар[ина]. — 1883. — Кн. III. — С. 611. 717 Данилевський

доживав віку і вмер кілька років назад на хуторі своєму біля села Мшатки, на південному березі
Криму. 718 Киев[ская] стар[ина]. — 1889. — Кн. II. — С. 302. 719 Ibidem. — Кн. III — С. 573.
720 С[анкт]петербургские ведом[ости]. — 1882. — № 75. — [18.03], з підписом «Ната»: так звав

Шевченко Наталію Іраклієвну. 721 Киев[ская] стар[ина]. — 1889. — [Кн. III. — С. 581 — 581]. 722

Щоб не бути голословним, подам кілька прикмет такої плутанини і суперечок. «Шевченко, — каже

Косарєв (Киев[ская] стар[ина]. — 1893. — Кн. 2. — С. 245 і далі), — написав в Новопетровському

2091



«Кобзаря». — Знаємо, що там Шевченко до мая р. 1857 не написав по-українськи ніже єдиного

слова! Шевченко виїхав з форту через Астрахань 2 серпня 1857, а Косарєв каже, що він поїхав в

кінці серпня через Уральськ до Києва і т. далі. [2]Попередня [3]Наступна

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/4899.html

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/414440.html

3. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/421622.html

3.2.28 (2009-02-07 12:00)

[1]Кониський О. Я. Тарас Шевченко-Грушівський: Хроніка його життя [На другому засланню

(жовтень 1850 — серпень 1857), стор. 24]

Щодо звісток Агати Омелянівни, так їх підтримують і власноручні споминки Шевченка. З записок
його бачимо, що Новопетровське «інтелігентне» товариство він називає «брудною ковбанею». Ми

вже бачили, що за люде були офіцери Обрядін, Потапов, Мєшков; подивимося ще на декого з них
і тоді скажемо, чи можна чистій душі Шевченка товаришувати з такими людьми?
От напр[иклад] поручник Кампіоні, інженер, значить, людина з освітою вищої школи. Перегодом
я подам факти, який се був п’яниця і людина високо неморальна 723. Бачимо другого офіцера,
що, взявши четвертину відра горілки, торжественно йде з нею до свого нареченого тестя, п’є
з ним і свариться доти, доки «тесть потяг по лобі свого нареченого зятя так, що з шляхетного

чола заюшила кров. Поранений зять біжить окровавлений до швачки, бере там ту сукню, що казав
пошити під вінець своїй молодій, і віддає її шинкареві в заставу за дві чарки горілки 724. А от третій

зразок 725. Прийшла думка одному офіцерові повеселити свою молоду; він скликав з обох рот

солдатів співаків з бубоном, з тарілками, з ложками, з трьохкутником і ще з якимись брязкальцями.
Коли переспівали, звісно, з танцями, увесь солдатський репертуар, тоді офіцер казав солдатам

«покачати» його. Але коли солдати, підкидаючи вгору в десятий раз свого п’яного начальника,
гукали: урра! — показався несподівано комендант; солдати з переляку покинули серед вулиці свого
«отця-командира» та навтікача, а він не спроможен був підвестися, «був бо на смерть п’яний». Річ
зовсім натуральна, що Шевченкові не можна було товаришувати з такими людьми. І якої розваги
він зазнав би в товаристві таких офіцерів? «Хто не пиячив, той в карти грав; а Шевченко, — пише

пані Ускова, — карт не любив, гидував їми». Так само уникав він і жіночого товариства, бо там
панувало пащиковання. «Бачучи раз у раз перед себе людей або тупих, або п’яних, — каже Тарас до

Залєського 10 лютого р. 1855 726 , — чоловікові і більш за мене байдужому не диво збожеволіти».
В листі до Осипова 727 20 мая р. 1856 читаємо: «Я дуже радію, що вам трапилося побачити

хоч одну з тих амфібій, серед яких я стільки вже літ чеврію. Одначе зауважте, що ви бачили

ліпший екземпляр, одухотворений чимсь таким, що скидається на думку і почуття, а коли б ви

побачили інших з оцієї породи! Та ні! не приведи, Господи, щоб вам і в сні привиділася така гидота

людська. Готи, між якими на берегах Дунаю доживав віку Овідій Назон, так і ті найцілковитіші

створіння Божі. Вони були хижі варвари, та не п’яниці, а оці, що округи мене, так і те і друге»,
«І в отаких людей, — читаємо в листі Тарасовому до Артемовського 728, — я в кулаці сиджу:
давлять, без всякого милосердя давлять, а я повинен ще й кланятися, а то візьме, та й роздавить,
наче ту вош між ногтями». Звісно, не без того, що і в «брудній ковбані» були такі люде, до яких
навідувався Шевченко, щоб трохи розвіяти свій сум. Се було старе супружжя Зигмунтовських.
Побачимо зараз, що вони не могли задовольнити Шевченка, але коли б і таких не було, так,
певна річ; Тарас навідувався би хоч вряди-годи і до кого-будь гіршого, бо чоловік по своїй природі
може обходитися без усього, але без чоловіка — нізащо не обійдеться. Зигмунтовські були люде

доволі цікаві й оригінальні. Колись він був латинської, вона лютеранської віри, потім перейшли на

православіє. «Він, — читаємо в Шевченковому журналі 729, — дідусь простосердий, доброї душі і
зовсім не шкідливий брехунець. Свій рід він виводив з якогось Зигмунда, короля польського. Про
ближчих предків і про батьків не згадував. Дитинний вік його поринає в якійсь темряві. Першу
половину віку парубочого учителював він у фабриканта тютюну в Петербурзі Головкіна. Отоді-то
й сталася з ним чудна пригода. Буцім би то раз якось серед вулиці схопили його два гайдуки,
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зав’язали йому очі, посадили в темну карету і привезли до якоїсь красуні-богатирки в розкішний

будуар. Тут пішло у них таємниче кохання. Потім знов відвезли його з зав’язаними очима, давши
йому 20 тисяч карб. Перегодом пішов він в актори, зажив собі незвичайної слави, але через

інтригу актора Яковлєва мусив покинути сцену і пішов служити на флот. З корабля перейшов на

службу в земський суд в Одесі; став би то голінним чаркуном, пристав до якогось товариства

політичного і попав в тюрму без терміну, а потім послали його поліціантом в Астрахань. Звідсіля
вже він і перебрався до Новопетровського форту. Пані Зигмунтовська була невинна цокотуха і

трошки сентиментальна бабуся. Тарас прозвав їх Філемоном і Бавкідою. Він приносив їм з городу

петрушки, кропу, редьки, за те читав у них «С[анк]т[петер]бургские ведомости», пив чай і слухав

оповідання про чарівні події Філемона. 723 Записки Шевченка... — С. 30 — 34. [([2]Запис від 27,
[3]28, [4]29 черв.)]. 724 Ibidem. — С. [14] — 15. [([5]Запис від 15 черв. 1857 р.)]. 725 Ibidem. —
С. 48. [([6]Запис від 6 лип. 1857 р.)]. 726 Киев[ская] стар[ина]. — 1883. — Кн. III. — С. 612.
727Москов[ские] ведом[ости]. — 1862. — № 45. 728 Основа. — 1862. — Кн. VII. — С. 16. 729

Записки... — С. 36 — 38. [([7]Запис від 30 черв. 1857 р. — Кобзар, т. III)] [8]Попередня [9]Наступна
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[1]Кониський О. Я. Тарас Шевченко-Грушівський: Хроніка його життя [На другому засланню

(жовтень 1850 — серпень 1857), стор. 25]

XII

Косарєв розповідає, що Шевченко любив співати українські пісні, частіш за все співав: «Віють
вітри, віють буйні». Співав він і в церкві в хорі. Голос був у його доволі чистий і дзвінкий тенор
730. Що Тарас любив співати — се річ відома, одначе пані Ускова каже, що вона майже ніколи

не бачила Шевченка в церкві. Не доводилось їй чувати, щоб пісні він співав де у товаристві, а на
городі або в саду, було, співає раз у раз напівголоса. Брав би то Шевченко участь і в аматорських

сценічних забавках. Спектаклі аматорські розпочалися в Новопетровському ще за Маєвського.
Сцену спорудили в казармі; декорації малювали свої ж художники; завісу з червоної шовкової

матерії дала одна офіцерша, за люстру і канделябри — правили штики (багнети). На перший

спектакль вибрали комедію Островського — «Свои люди — сочтемся». Жіночі ролі справляли

мужчини. Шевченко грав роль урядника Ризположенського. Перший спектакль був 26 грудня р.
1850 731. На мою думку, ледві чи не помилився тут Косарєв: трудно мені згодитися, щобШевченко

— після шестимісячного арешту в Орському казематі, після тяжкої подорожі до Новопетровська,
за два місяці після того, як прибув до форту, — став би грати, та ще в п’єсі російській! «Коли
показався на сцені Шевченко, — каже Косарєв, — смішно було дивитися на його. Одягнений він

був в старий і трохи вузький на його фрак з синього сукна, короткі штани горіхової барви, жилетка
зелена, вилиняла, чоботи латані і один скривлений. На голові старий, пом’ятий бриль. Убрання і
грим були такі, що перед вами був п’яничка урядник, що ще добре не виспався з перепою. Ролю
свою він грав як не можна ліпше». «Після другого спектаклюШевченко, перебравшись в українську
одежу, — каже Косарев, — танцював під музику українського тропака і всіх здивовав вдатністю

танцювати. З того часу, — додає Косарєв, — у кого тільки траплялись вечірки з танцями, туди
запрошували і Шевченка, і він ніколи не відмовляв танцювати тропака» 732. Пані Ускова, навпаки,
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каже, що вона не пригадує собі, щоб Шевченко грав в спектаклях; а вже ж сього б вона не забула,
найпаче коли б хоч раз побачила, як він витинав на сцені тропака. «За увесь час, скільки при нас

був Шевченко в форті, я, — каже вона, — ні разу не чула і не бачила, щоб Шевченко де-небудь
танцював». Коли б у мене не було оцієї звістки від Агати Омелянівни, то б і тоді я сказав, що
звістки Косарєва про танцювання Шевченка такі непевні, що їх треба брати за вигадку. Раз, що
Шевченкова постать зовсім не придатна була до танців; а друге, що національно-моральне почуття
не дало б йому в пустиш на засланню смішити чужих людей і між ними своїх катів, танцюючи
національний танок. Національна самоповага була у Шевченка і висока, і глибока! Та й чи до

танців було йому? Ні вовік Шевченко не образив би, не принизив би такими танцями і при таких
обставинах свого національного достоїнства. Звісно, були, як от напр[иклад], брати Карпенки,
Стецько і Грицько, і тепер є такі українські актори, що, їздячи по Московщині, «морозять хохлика»
на те, щоб потішити товстокишенних московських крамарів; але у таких «українців», певна річ,
ледві чи є й на макове зерно національної самосвідомості і почуття національного достоїнства, а
у Шевченка і того і сього було повно до краю і не пішов би він танцювати по-українськи перед

«гидкою ковбанею». Я навіть не певен, щобШевченко і взагалі брав участь у спектаклях. Тієї зими,
про яку саме тепер іде у мене бесіда, себто кінця 1854 і початку р. 1855, єдиною певною утіхою

задля Шевченка була родина Ускових. Сюди вабили його діти. Є звістка, от хоч би й у Косарєва,
що Шевченко учив дітей Ускових. Се звістка зовсім непевна. Обидві доні Ускових родилися вже

в Новопетровському, значить, навіть тоді, коли Тарас вже покидав Новопетровське, їх учити ще

не можна було, бо вони були на те вельми малими, навіть старшенька. — Наталочка — і та

ще не вміла добре говорити і не спроможна була вимовити слово «Григорович», а вимовляла

«Горич». Тарас тільки бавився з ними, тішив їх, а вони, яко діти, любили «лисого дядю Горича».
730 Киев[ская] стар[ина]. — 1893. — Кн. II. — С- 263. 731 Ibidem. — 1893. — Кн. II. — С. 251. 732
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[1]Кониський О. Я. Тарас Шевченко-Грушівський: Хроніка його життя [На другому засланню

(жовтень 1850 — серпень 1857), стор. 26]

Більш за дітей вабила Тараса неня їх.
Змученому, пораненому, відчуженому від людей ніжному серцю поета зовсім натурально було

закохатися в молоду, освічену і симпатичну женщину, так натурально, як натурально людині, що
любить красу природи, після довгої і незвичайно холодної зими любовати і впиватися бадьорою

красою свіжої весни, як натурально чоловікові після довгого недугу тяжкого вдихати в себе весняне
чисте запашне повітря, любовати з квіток, з місячної ясної ночі, з пісень солов’я.
Згадаймо, що впродовж семи років Шевченко майже не бачив жіночого товариства, а він його

так любив! він любив огрійливе тепле слово жіноче! Закинений спершу в Орську казарму, далі
на Косарал, потім у каземат і нарешті в «смердячу широку тюрму Новопетровську», він томився

в темному льоху дикої пустині, поміж темного грубіянства, пияцтва, поміж здеморалізованого

офіцерства. Він сім років не бачив того зоряного світу жіночих очей, що гріє серце, бадьорить
дух, веселить життя! Та йому «ні на що хороше було й подивитися». І от по сімох роках

темрявних мигнув перед ним ясний промінь жіночих очей: він почув голос теплий, почув віяння тієї
незримої сили, що, йдучи з жіночого серця, надає енергії, надії, надає животворної сили і бажання
жити. Агата Омелянівна явилась перед страдальником поетом, немов посланниця самого неба.
Прості, сердешні, привітні відносини до Тараса повинні були «святим огнем» запалити йому серце.
Почуття у чоловіка наче та пара: чим більше та довше давити її, тим більшу дасть вона реакцію,
тим з більшою силою вибухне вона. Так було і з почуттям Шевченка. Та жодним чином інакше

й не могло бути.
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Було б зовсім не натурально, коли б він не кохався. «Агата, — пише він до свого друга Залєського

9 жовтня р. 1855, — молодиця прекрасна; для мене вона суща Божа благодать. Се одна-єдина
душа, що інколи підіймає у мене поривання аж до поезії. Значить, я більш-менш щасливий; можна
сказати: я зовсім щасливий; та й чи може бути інакше, коли з тобою високоморальна і фізично

прекрасна молодиця? Ніколи ні одного мого листа до тебе я не кінчив так весело, як оцей. Велике
діло спочуття до всього прекрасного в природі, до всього благородного. А коли се почуття чоловік

поділяє з другим, тоді він не може не бути щасливим» 733. Очевидна річ, що почуття поета

глибшало та глибшало. За п’ять місяців він пише до того ж таки свого друга: «Я покохав її чисто,
високо, всім серцем і всією благородною душею. Не гадай, друже мій, і тіні чого-небудь гріховного
в моєму коханні непорочному» 734. Ми добре відаємо чистоту поглядів Шевченка на кохання

і тому-то ймемо йому повної віри, що до кохання його ні на макове зерно не примішувалося

гріховної думки. «Яке чудове, дивне створіння женщина непорочна, — пише він у тому ж листі,
— в вінці створіння це найліпша перла». І Тарас таким був зачарованим, що бажав, щоб в тій

«перлині» не було жодної, найменшої вади. Досить було йому раз єдиний помітити, що Агата

Омелянівна грає в карти, щоб душа його охмарилася. За два місяці після наведеного вгорі листа,
він 10 квітня р. 1855 735 висловлює вже Залєському своє ніби розчарування: «Моя моральна, моя
єдина опора і та тепер похитнулася і зробилася порожнечею і без життя. Картярка, більш нічого.
Чи се мені так здається, чи воно справді так?» Певна річ, що було перше, бо сам закоханий поет

не висловлює фактів інших, опріч гри в карти: а сього вельми мало на те, щоб признати женщину,
що вона похитнулася і стала «порожнечею». Нарікання Шевченкове вирвалося під впливом іншої

причини, котра «так приголомшила його, що, як каже він у тому листі, я ледві розпізнаю біле від

чорного ». Ми не маємо жодної основи на те, щоб запевне сказати, як приймала Агата Омелянівна
Тарасове почуття? Навіть не скажемо, чи вона відала напевно, що поет її кохає? Знаємо тільки,
що вона вважала на пащиковання і скоро довідалася, що новопетровські «сороки» заходжуються
клепати про неї язиками, вона так остереглася, що такої обережності не вжила б людина, яка
глибоко кохає. Агата Омелянівна майже щодня під добру погоду ходила гуляти біля форту, ходив
інколи з нею і Шевченко. Ходили вони на киргизькі гробовища. «Я, — каже вона в листі до

мене, — рада була ходити з Шевченком; він умів на могильних пам’ятниках киргизів розбирати,
що визначає та чи інша річ, зброя чи струмент, який зроблений на пам’ятнику. З них Шевченко

розумів, чим той чи інший померлий займався за життя, коло чого працював? Та й взагалі під

час прогулок у Шевченка, яко у людини освіченої, ніколи не бракувало теми задля цікавої бесіди.
Завжди, було, він здіймає бесіду, геть далеку від дрібних інтересів щоденного занадто дрібного

життя новопетровської людності. Таким чином, прогулки наші тяглися довгий час, аж доки я не

довідалася, що про ті невинні прогулки наші починають клепати недобрі речі. Раз якось прийшов
до нас лікар Нікольський і розповів мені, ніби жартуючи, що Шевченко закоханий у мене, і коли я
бажаю, дак він покаже мені те місце, де Шевченко або стоїть, або ходить, дожидаючи, доки я не
вийду на прогулку, і в яку сторону я піду, туди невідмінно піде і Шевченко. Мені зробилося з того

так прикро, що я перестала ходити на прогулку з Шевченком. Він вельми тому дивувався, але
я ніколи не висловила йому дійсної причини». Не можна не гадати, що таке поводження Агати

Омелянівни вразило Шевченка більш, ніж гра її в карти, і значно охолодило його кохання; хоча й
без того б кохання його неминуче повинно було охолонути. Не ті вже года були! В пошматованому

серці поета не можна було довго і з однаковою силою палати огню кохання. А проте до самого

виїзду Шевченка з Новопетровського між ним і Агатою Омелянівною збереглися найліпші дружні

відносини. За місяць до виїзду він писав у своєму журналі 736: «В саду літня резиденція нашої

комендантки, і я тепер увесь вільний час перебуваю там у родині Ускових. Оце єдиний мій спочин
і розвага в оцьому глухому і огидливому закутку-форті». 733 Киев[ская] стар[ина]. — 1883. — Кн.
І. — С. 173. 734 Ibidem. — Кн. III — С. 612. 735Ibidem. — Кн. III. — С. 621. 736 Записки... — С.
[15. ([2]Запис від 16 черв. 1857 р. — Кобзар. — Т III)]. Коментар «Я покохав їі чисто, високо...»
— З листа Шевченка до Бр. Залеського від 10 лютого 1855 р. з Новопетровського укріплення.
[3]Попередня [4]Наступна

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/4899.html

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/31515.html

3. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/421803.html
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4. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/422391.html

3.2.31 (2009-02-08 06:00)

[1]Кониський О. Я. Тарас Шевченко-Грушівський: Хроніка його життя [На другому засланню

(жовтень 1850 — серпень 1857), стор. 27]

XIII

Під кінець літа р. 1854 генерал Фрейман приїздив з Оренбурга ревізувати Новопетровський

форт. Усков представив йому Шевченка і розповів про безталанну долю його. Фрейман розглядав
Шевченкові малюнки, зроблені ним нишком, потай людей, в землянці. Малюнки сподобалися

генералові. Художник прохав його прийняти один на спомин. То була акварель Ніч.

Усков звернув увагу Фреймана, щоШевченка конфірмовано з правом вислуги. [2]
Пробувши більш семи років простим жовніром, художник тим самим, не говорячи вже про заслуги
його в експедиції Бутакова, придбав право вислуги хоч на унтер-офіцера. А се значно поліпшило

б долю художника: ставши унтер-офіцером, він чимало б спекався деяких тяжких обов’язків
звичайного солдата, а головна річ — се був би перший ступінь до визволення з неволі.
Фрейман, розділяючи думки Ускова, взявся клопотатись в сій справі і, вернувшись до Оренбурга,
зробив подання до графа Перовського. Вже ж не тільки у Шевченка, але і в Ускова була певна
надія, що за протекцією Фреймана поет небавом стане унтер-офіцером. Але час минав, а з

Оренбурга не приходило про се жодної звістки. Нарешті вже в квітні прийшла вона — і чорною

хмарою темного суму розвіяла Тарасову надію. От що читаємо в листах його того часу. «Торік,
— пише він до Плещеєва, — генерал Фрейман вдався з поданням, щоб мене зробили унтер-
офіцером. Оцією убогою надією я жив до кінця березіля сього (1855) року. Коли ж перед самим

Великоднем (Великдень того року був 27 березіля) пошта привезла сюди приказ майора Львова

(батальйонного командира), щоб мене взяли в руки та до приїзду його сюди зробили з мене

фрунтовика на зразок, а інакше — щоб я ніколи не сподівався поліпшення моєї долі. Гарно зустрів
я великдень! Минули свята, а по святах з мене, 50-літнього діда 737, щодня по вісім годин тягнуть

жили, муштруючи» 738. 10 квітня він пише до Броніслава Залєського: «За вісім літ, здається, можна
було б звикнути до всяких невдач і до всякого нещастя. Отже, ні! теперішнє горе так страшенно

розтурбовало мене, що я ледві собою володію. Я досі ще не спроможуся прийти до пам’яті... Так
мене приголомшила оця невдача, що я ледві відрізняю біле від чорного» 739. «Яка була причина
тому, — питається поет, — що незгода майора Львова переважила подання генерала Фреймана?»
Оце питання і донині стоїть без відповіді певної. Сам Тарас на порозі вже з своєї «широкої тюрми»
відповідав собі так: «Запевне не відаю, чому повинен я дяковати, що за десять років не зробили
мене навіть унтер-офіцером? Чи тій упертій антипатії, що сидить у мені до військового стану,
чи моїй «хохлацькій» нестеменній завзятості? Мабуть, і тій, і другій. Того, довіку незабутнього
дня, коли мені вичитали конфірмацію, я сказав сам собі, що з мене не зроблять солдата. Так і не

зробили. Не тільки глибоко, а хоча б навіть по верхам, я не вивчив ні одного артикула з рушницею.
І оце влещує моєму самолюбству. Я й подумати боявся, щоб походити на бравого солдата» 740.
Відмовляння зробити Шевченка унтер-офіцером стає нам за свідка, що фраза, ужита в царскій

конфірмації «с правом выслуги», була ужита так собі, для людського ока, а зреалізовати її не

можна було без призволення на те якого-небудь батальйонного командира! Тоді саме, коли Львов
і Перовський вбили в Тарасовому серці надію на поліпшення долі його тяжкої, зробивши його
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унтер-офіцером, стався такий факт, з якого не можна було Шевченкові не перейнятися повною

надією на визволення з неволі. 737 Тоді Шевченкові йшов 42-й рік. 738 Основа. — 1862. — Кн. V.
— С. 7 — [8]. 739 Киев[ская] стар[ина]. — 1883. — Кн. III. — С. 621. [3]Попередня [4]Наступна

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/4899.html

2. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/xPpv6tAfJ5WKAUyXOvnRZA?feat=embedwebsite

3. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/422085.html

4. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/423805.html

3.2.32 Відгук у зв’язку з клопотанням. 18 листопада 1854 р. (2009-02-08 12:00)

№ 430. 1854 р., листопада 18. Відгук командира 1-го лінійного батальйону Г. І. Львова про Т.
Г. Шевченка у зв’язку з клопотанням про надання йому чину унтер-офіцера

...Хотя рядовой Тарас Шевченко в поведении и оказывает себя хорошим, но по фронтовому

образованию слаб, в чем я [майор Львов] лично убедился в бытность мою в сем году в

Новопетровском укреплении, для инспектирования двух рот, там расположенных, а потому и не

признаю его заслуживающим ходатайства о производстве в унтер-офицеры.

Русское богатство, 1901, кн. 2, с. 70 (уривок з документа).

3.2.33 73. ЛИСТ ДО А. О. КРАЄВСЬКОГО. Кінець 1854 — початок 1855.
Новопетровське укріплення (2009-02-08 18:00)

Милостивый государь Андрей Александрович! Для дебюта посылаю вам мой рассказ «Княгиня»
и прошу вас, если он не будет противоречить духу вашего журнала, напечатать его. Если же

окажется он неудобопечатаемым, то прошу переслать рукопись в г. Оренбург, на имя Бронислава
Францевича Залецкого, в баталион № 2. Если же я увижу напечатанным мой рассказ в вашем

журнале, то мне приятно будет сообщать вам и будущие мои произведения. Имею честь быть К.
Дармограй.

Примітки

Подається за рукописною копією (ІР НБУВ, I, № 500), що зберігається разом з копією повісті

[1]«Княгиня». У тексті копії — помилкове написання імен: «Андрей Иванович» замість «Андрей
Александрович», «Брячислав» замість «Броніслав».
Датується орієнтовно на підставі листа Шевченка до О. М. Плещеева від 6 квітня 1855 р., в
якому висловлено прохання переглянути травневий та червневий номери журналу «Отечественные
записки», чи не вміщено там повість [2]«Княгиня».
Вперше надруковано в журналі «Киевская старина» (1884. — № 3. — С. 391) у скороченому

вигляді. Повністю лист вперше надруковано в примітці до листа Шевченка до О. М. Плещеева

від 6 квітня 1855 р. у виданні: Шевченко Т. Повне зібр. творів. — К., 1929. — Т. 3. — С. 632.
Краєвський Андрій Олександрович (1810 — 1889) — російський журналіст; з 1839 р. — видавець

журналу «Отечественные записки».
Если же окажется он неудобопечатаемым, то прошу переслать рукопись в г. Оренбург... —
Журнал «Отечественные записки» не опублікував повісті й не повернув її. Після тривалих пошуків
М. О. Осипов знайшов рукопис, на якому було позначено «возвратить», і передав його А. І.
Толстій для влаштування в друк (див. лист від М. О. Осипова від грудня 1855 — березня 1856 р.
у виданні: [3]Листи до Тараса Шевченка. — С. 67).
Имею честь быть К. Дармограй. — Змушений приховувати від влади свою творчу працю,
Шевченко підписував цим псевдонімом повісті, а також один із автографів поеми «Неофіти»,
подарований Марку Вовчку (опублікований у празькому «Кобзарі»).
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1. http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev306.htm

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev306.htm

3. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/tag/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8+%D0%B4%D0%BE+%D0%A8%D0%

B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0

3.2.34 Музикант (2009-02-09 00:00)

28 листопада 1854 — 15 січня 1855 р., Новопетровське укріплення.

{ [1]Музыкант }

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev307.htm

3.2.35 Лист з проханням надіслати атестат Шевченка. 7 січня 1855 р. (2009-02-09 06:00)

1855

№ 431. 1855 р., січня 7. Лист виконуючого обов’язки коменданта Новопетровського укріплення

І. О. Ускова до канцелярії куратора Київського учбового округу з проханням надіслати атестат

Т. Г. Шевченка, виданий йому Академією мистецтв на звання вільного художника

7 генваря 1855 года № 54
Укрепление Новопетровское

В канцелярию попечителя Киевского учебного округа

Находящийся на службе во вверенном мне укреплении Оренбургского линейного№ 1-го батальона
рядовой Тарас Шевченко объявил мне, что выданный ему от императорской Академии художеств
на звание свободного художника аттестат был им подан при прошении в 1846 году, в декабре

месяце, об определении его учителем в университет святого Владимира. Ныне Шевченко, желая
иметь аттестат при себе, просит выслать оный к месту его служения.
Сообщая о сем в канцелярию попечителя Киевского учебного округа, я имею честь покорнейше

просить не оставить выслать ко мне упомянутый аттестат, если не встретится к тому законных

препятствий, адресуя оный на имя мое в Ново-Петровское укрепление Отдельного оренбургского
корпуса.

Майор Усков

Плац-адъютант прапорщик Бажанов

ЦДІА УРСР у Києві, ф. 707, оп. 312, спр. 155, арк. 1 — 1 зв. Оригінал.
На документі резолюція: «9 марта приказать ответить, что канцелярия не считает себя вправе по
силе существующих законов исполнить это требование. Да есть ли у него аттестат».

Див. [1]атестат на звання некласного художника. 10 грудня 1845 р.

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/196709.html
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3.2.36 74. ЛИСТ ДО БР. ЗАЛЕСЬКОГО. 10 лютого 1855. Новопетровське укріплення
(2009-02-09 12:00)

10 февраля.

Сердечно радуюсь твоему возвращению, мой милый, мой сердечный, мой единый друже! Мне

легко и весело на сердце стало, когда я прочел твое милое письмо, писанное уже в Оренбурге.
Мне отрадно думать, что ты ко мне хоть не совсем близко, а все-таки приблизился на несколько
десятков миль и теперь (завидую тебе, друже мой единый!) любуешься добрыми и сердцу милыми
лицами Карла и Михайла. И мне самому грустно думать, что для полной твоей радости недостает
тебе вдохновенного Совы, завидую тебе и радуюсь твоей радостию, друже мой, Богу милый!
Ты просишь Бога увидеться теперь со мною. О, как я его прошу об этом! Но молитвы, знать,
наши до него не скоро доходят. Веришь ли, мне иногда кажется, что я и кости свои здесь положу,
иногда просто на меня одурь находит, такая жгучая, ядовитая сердечная боль, что я себе нигде

места не нахожу, и чем далее, тем более эта отвратительная болезнь усиливается. И то сказать,
видеть перед собою постоянно эти тупые и вдобавок пьяные головы — человеку и более меня

хладнокровному немудрено с ума сойти. И я в самом деле отчаиваюся видеть когда-либо конец
моим жестоким испытаниям.
Какое чудное, дивное создание непорочная женщина! Это самый блестящий перл в венце

созданий. Если бы не это одно-единственное, родственное моему сердцу, я не знал бы, что с

собою делать. Я полюбил ее возвышенно, чисто, всем сердцем и всей благодарной моей душою.
Не допускай, друже мой, и тени чего-либо порочного в непорочной любви моей.
Она благодарит тебя сердечно за твое милое искреннее приветствие, а я и благодарить тебя не

умею.
Ты спрашиваешь меня, можно ли тебе взять кисть и палитру. На это мне отвечать тебе и

советовать довольно трудно, потому что я давно не видал твоих рисунков. И теперь я могу тебе

сказать только, что говаривал когда-то ученикам своим старик Рустем, профессор рисования

при бывшем Виленском университете: «Шесть лет рисуй и шесть месяцев малюй, и будешь

мастером». И я нахожу совет его весьма основательным. Вообще, нехорошо прежде времени

приниматься за краски. Первое условие живописи — рисунок и круглота, второе — колорит.
Не утвердившись в рисунке, пр[ин]яться за краски — это все равно, что отыскивать ночью дорогу.
Если можно достать в Оренбурге хороший пейзаж, масляными красками написанный, то попробуй
его скопировать, но без хорошего оригинала я тебе советую кистей и в руки не брать.
Пеняешь ты мне, почему я тебе не прислал «Трио» или «Христа»; эти вещи через почту посылать
неудобно, а случаи здесь так редки или, лучше сказать, их вовсе не бывает. Я начал еще лепить,
в пандан «Христу», «Ивана Крестителя» на текст «Глас вопиющего в пустыне». И мне бы ужасно

хотелося весной же переслать тебе хоть форму, но не предвижу никакой возможности.
Кланяйся Карлу и скажи ему, что для смазывания формы употребляется деревянное масло,
смешанное с свечным салом пополам, алебастр или гипс разводится в густоту обыкновенной

сметаны, и, заливши форму, нужно дать трое суток сохнуть в сухом и теплом месте или на

солнце, потом немного погреть перед огнем и сейчас же тоненьким ножом отде[ли]ть осторожно
предмет от формы. Но и в этом, как и во всем, важную роль играет опыт.
Я чрезвычайно рад, что тебе поручена новая библиотека, лучше для тебя занятия я не мог бы

придумать.
Как бы я рад был, чтобы ты сблизился с В[асилием] Алексеевичем].
Посылки, о которой ты мне пишешь, я еще не получил, она, верно, зазимовала в Гурьеве.
Что мне Сигизмонд ничего не пишет? Что он и где он? Напиши хоть ты об нем пару слов. Что
делается с Людвигом? И не имеешь ли каких известий о А[лексее] П[лещееве] и Фоме? Сообщи

мне.
А если увидишь Сову или будешь писать ему, то расцелуй его за меня, за его прекрасные сердечные
стихи. Мне грустно, что я не могу ничего переслать ему своего произведения. Он должен быть

в высшей степени симпатический человек. Как бы я был счастлив, если бы мне удалося когда-
нибудь обнять и поцеловать его!
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Будешь писать Аркадию, кланяйся ему от меня. Кланяйся и Михайлу и всем, кто не забыл меня.
Если увидишь Михайлова, скажи ему, пускай он мне напишет хоть что-нибудь. Прощай, не забывай
меня!
О чем так долго и так постоянно думаю, о том чуть было не забыл просить тебя. Уведоми меня,
принял ли В[асилий] А[лексеевич] представление Фреймана обо мне и пошло ли оно дальше. Если
ты знаком с Фрейманом, то попроси его, пускай он тебе покажет мою «Ночь» акварелью.
Мы здесь о зиме и понятия не имеем. В продолжение генваря месяца с 5° тепло не сходило, а я
в продолжение всей зимы не снимаю кителя.
Кланяются тебе Z[ieliński] и Ираклий.
Прощай еще раз, мой незабвенный друже!

На звороті:
Bronisławu Z.

Примітки

Подається за автографом, що зберігається в архіві Чарторийських Краківського національного

музею (Bibl. Czart. rkps Ew. 1625; фотокопія — ІЛ, ф. 1, № 897).
Рік написання встановлюється за змістом: листа адресовано уже в Оренбург, куди Бр. Залеський
повернувся орієнтовно наприкінці 1854 — на початку І855 р.
Вперше надруковано в журналі «Киевская старина» (1883. — № 3. — С. 612 — 614) за копією І.
Крашевського.
Вперше введено до збірника творів у виданні: Шевченко Т. Твори: В 2 т. — СПб., 1911. — Т. 2.
— С. 384 — 385.
Відповідь на невідомий лист Бр. Залеського з Оренбурга, написаний орієнтовно наприкінці 1854
— на початку 1855 р.
... любуешься... лицами Карла и Михайла. — Йдеться про К. I. Герна та М. Г. Цейзика.
Какое чудное, дивное создание непорочная женщина! — А. О. Ускова.
... старик Рустем... — Рустемас Йонас (1762 — 1835) — литовський художник вірменського

походження, викладач малювання у Віленському університеті (1798 — 1832). Не виключено, що
Шевченко в 1829 — 1830 рр. відвідував його лекції.
Пеняешь ты мне, почему я тебе не прислал «Трио» или «Христа» ...Я начал еще лепить... «Ивана
Крестителя» на текст «Глас вопиющего в пустыне». — Йдеться про скульптурні твори з алебастру

чи гіпсу, над якими Шевченко почав працювати з 1853 р. і які не збереглися — барельєфи «Тріо»
(див. лист до С. С. Гулака-Артемовського від 6 жовтня 1853 р. та примітку до нього) та

«Христос», згаданий Є. М. Косаревим як «Иисус Христос, сидящий на табурете в терновом венце»
(Косарев Е. М. Извлечение из дел и памяти: Нечто о Тарасе Григорьевиче Шевченко, с 1846 по

1857 год включительно // Киевская старина. — 1893. — № 2. — С. 250) і в десятитомному

«Повному зібранні творів» під назвою «Христос у терновому вінку». У примітці до листа Бр.
Залеський писав: «„Христос у терновій короні“ і „Іван Хреститель“ були дві невеличкі овальні

плоскорізьби Шевченка, котрі він прислав пізніше» (Листочки до вінка на могилу Шевченка... —
С. 43).
Кланяйся Карлу и скажи ему... — К. І. Герну; Бр. Залеський коментував далі: «Самі з Герном
робили ми гіпсові відливи, тому-то й просили ми Ш[евчен]ка о інструкції, бо в Оренбурзі ніхто

про се не мав виображення» (Листочки до вінка на могилу Шевченка... — С. 43).
Я чрезвычайно рад, что тебе поручена новая библиотека...— По приїзді до Оренбурга Бр.
Залеському було доручено листування з приводу поповнення фондів; він склав каталог (ДАОО, ф.
6, оп. 6, спр. 13321, 13225) і працював у бібліотеці аж до від’їзду на батьківщину в червні 1856 р.
(Большаков А. Н. Літа невольничі. — С. 248).
Как бы я рад был, чтобы ты сблизился с В[асилием] А[лексеевичем]. — В. О. Перовським,
військовим губернатором, який особисто здійснював нагляд над бібліотекою. Від нього залежав

дозвіл Шевченкові займатися малюванням, а також підвищення в чині й майбутнє звільнення

поета із заслання.
Посылки... я еще не получил... — Очевидно, саме про цю посилку Шевченко пише в листі до 3.
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Сераковського від 6 квітня 1855 р.
Что мне Сигизмонд ничего не пишет? Что он и где он? — 3 червня 1854 р. до 1856 P. S.
Сераковський перебував у Форті Перовському (Ак-Мечеті) (Дьяков В. А. Тарас Шевченко и его

польские друзья. — М., 1964. — С. 60).
Что делается с Людвигом? — Л. Турно служив у 3-му Оренбурзькому лінійному батальйоні до
кінця грудня 1855 р.
... не имеешь ли каких известий о А[лекеее] П[лещееве] и Фоме? — А. М. Плещеев служив тоді
в Ак-Мечеті; Томаш (Фома) Вернер, який наприкінці 1853 р. або на початку 1854 р. за заслуги під
Ак-Мечеттю одержав чин прапорщика, у травні 1854 р. був переміщений із 9-го до 2-го лінійного
батальйону, розташованого в Оренбурзі.
А если увидишь Сову... расцелуй его за меня; за его прекрасные сердечные стихи. — Про

надіслані Шевченкові списки віршів Е.-В. Желіговського див. лист до Бр. Залеського від 6 червня
1854 р. та примітку до нього.
Будешь писать Аркадию... — А. М. Венгжиновському.
Кланяйся и Михайлу... — М. Г. Цейзику.
Если увидишь Михайлова... — В. О. Михайлова, в середині 1853 р. переведеного в Оренбург; з
ним Шевченко передав Бр. Залеському і К. Герну свій барельеф «Бик і киргиз» (не зберігся).
... принял ли В[асилий] А[лексеевич] представление Фреймана обо мне и пошло ли оно дальше. —
Генерал-майор Г. А. Фрейман, начальник артилерії гарнізонів Оренбурзького Окремого корпусу,
інспектуючи Новопетровське укріплення восени 1854 р., на прохання коменданта укріплення І.
О. Ускова пообіцяв порушити клопотання перед командиром корпусу В. О. Перовським про

підвищення Шевченка в чин унтерофіцера; але через опір батальйонного командира майора Г.
Львова успіху не досяг (Т. Г. Шевченко: Біографія. — С. 293).
Если ты знаком с Фрейманом, то попроси его, пускай он тебе покажет мою «Ночь» акварелью.
— Подарований Г. А. Фрейману малюнок «Ніч» не відомий.
Кланяются тебе Z[ieliński] и Ираклий. — К. А. Зелінський та І. О. Усков.

Варіанти

а все-таки приблизился на несколько десятков миль / а все-таки ближе
сердечная боль, что я себе нигде места не нахожу / Було почато: сердечная боль, что я при[?]
Если бы не это одно-единственное / если бы не это единственное

рад, что тебе поручена новая библиотека / Було почато: рад, что б[иблиотека?]

3.2.37 (2009-02-09 18:00)

[1]Кониський О. Я. Тарас Шевченко-Грушівський: Хроніка його життя [На другому засланню

(жовтень 1850 — серпень 1857), стор. 28]

18 лютого р. 1855 помер цар Микола, чоловік, упереджений проти нашого поета. Оцарював

цар Олександр. Річ звичайна, що нове оцарювання приносить амністію покараним. Вже ж кому

більш, як не Шевченкові, можна було сподіватися амністії? Нового царя виховував той самий

поет Василь Жуковський, що так багацько сприяв викупу Шевченка з крепацтва. Не можна не

гадати, що Олександр II, ще як був наступником трону, чув від Жуковського про Шевченка, відав,
що усе «злочинство» Шевченкове були «баламутні вірші», тямив, що поета покарано на грунті

чисто літературному і покарано незвичайно жорстоко. Значить, він розумів, що найпростіша

справедливість вимагає якомога швидше знівечити велику батьківську неправду.
Перший маніфест новий цар видає на Великдень 27 березіля р. 1855. Ні залізниць, ні телеграфу
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тоді до Оренбурга ще не було, через те звістки приходили вельми не скоро; наприклад, у вересні
того року в Новопетровському форті ще не відали змісту маніфесту і не знали, хто саме підійшов
під амністію. Шевченко 25 вересня питався у Залєського 741: «Чи царський маніфест не забув

про мою долю?» Але марна була твоя надія, наш великий страстотерпче! Маніфест минув тебе,
і твоє наболіле серце зовсім справедливо виливає кривавий жаль! Тарас був певен, що коли не

визволять його зовсім з неволі по маніфесту, так щонайменш зроблять унтер-офіцером! Трохи

що не цілий рік він жив тієї надією і «страстний тиждень перед Великоднем р. 1856 перебув

він у найнеспокійнішому, в найтяжчому сподіванню. «Впродовж великого посту, а найпаче на

страстному тижні, — читаємо в листі його до графині Анастасії Толстої 742, — коли у нас почалася

комунікація водою, я все ждав пошти з Оренбурга. Вона повинна була привезти мені визволення
по царському маніфесту з приводу оцарювання нового імператора. І що ж?.. Мене не призначили

до царської ласки. Мене не виписали з реєстру мучеників! Про мене забули! Гірко, та ще й як

гірко одержати отаку-от тяжку звістку, та ще на такий великий день (Великдень того року був

15 квітня). Се страшенний глум долі, що карає мене. О, не приведи, Господи, нікого, щоб так,
як я, зустрів оцей великий, радісний день. Безнадійна звістка так була придавила мене, що я

був близько до розпуки. Скорботно! невимовно скорботно!..» Тяжка журба безнадійності так була

обгорнула душу страдальника, що він і за п’ять тижнів не визволився з-під її впливу. Та таки нікому
й нічим було розважити його. Кохання його потроху хололо, погляд на паню Ускову охмарився,
і треба, неминуче треба було чимсь і якось угамувати тугу. 20 мая в листі до Осипова 743 Тарас

пише-ридає: «14 квітня прийшла з Оренбурга звістка, що забули подати подання, аби з поводу

нового оцарювання зробити мене унтер-офіцером. Оця тяжка звістка так мене приголомшила,
що я не тямив, що й діяти з собою. Справу сю я вважаю яко діло зовсім скінчене. Да хіба ж можна

було інакше гадати! Овва! царська ласка була про всіх, та тільки не про мене. Огидливий глум

лихої долі». 740 Записки... — С. 19. [(Запис від 19 черв. 1857 р. — Кобзар. — Т. III.)]. 741

Киев[ская] стар[ина]. — 1883. — Кн. III. — С. 614. 742Русская стар[ина]. — 1874. — Кн. X. —
С. 287. 743 Моск[овские] вед[омости]. — 1862. — № 45. Коментар Перший маніфест новий цар

видає на Великдень 27 березіля р. 1855. — Перший маніфест було видано 19 лютого 1855 р. у

зв’язку зі вступом Олександра II на престол. Ні про які амністії там не йшлося. Другий маніфест
був опублікований 27 березня 1855 р. і ніс помилування засланим декабристам. [2]Попередня
[3]Наступна

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/4899.html

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/422391.html

3. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/428763.html

3.2.38 Начерки Новопетровського укріплення (2009-02-10 00:00)

[1] [2]

Надгробок на кладовищі Новопетровського укріплення. Тонований папір, олівець (13,7 × 33,1).
[Новопетровське укріплення]. [1854 — VII 1857].
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[3]

Кладовище Новопетровського

укріплення. Тонований папір, олівець (11,6 × 28,6). [Новопетровське укріплення]. [1854 — VII
1857].

[4]

Краєвид в околицях Новопетровського укріплення. Начерк. Тонований папір, олівець (11,4 ×
28,6). [Новопетровське укріплення]. [1855 — 1856].

[5]

1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/AITZKGlyvA2nAbK1MkoD8A?feat=embedwebsite

2. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/25Cqp_83_6Xzw29kVAtsow?feat=embedwebsite

3. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev9161.htm

4. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev9162.htm

5. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev9164.htm
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3.2.39 Із записок О. І. Кошелева (2009-02-10 06:00)

* *

В 1853 году началась война с Турциею и предчувствовалась борьба с Европою. Уничтожение
турецкого флота под Синопом всех русских несколько оживило. Правительство, занятое военными
приготовлениями и действиями, менее обращало внимание на дела внутреннего управления.
Казалось, что из томительной, мрачной темницы мы как будто выходим если и не на свет

божий, то по крайней мере в преддверие к нему, где уже чувствуется освежающий воздух.
Высадка союзников в Крым в 1854 году, последовавшие затем сражения при Альме и Инкермане

и обложение Севастополя нас не слишком огорчили; ибо мы были убеждены, что даже поражения
России сноснее и даже для нее и полезнее того положения, в котором она находилась в последнее

время. Общественное и даже народное настроение, хотя отчасти бессознательное, было в том же

роде. [...]

20-го февраля 1855 года получено было в Москве известие о кончине императора Николая

Павловича и о восшествии на престол императора Александа II. Это известие не многих огорчило;
ибо не легко было для России только что закончившееся продолжительное тридцатилетнее

царствование; но особенно тяжело и удушливо оно было с 1848 года. Тут подозрительности

и своеволию администрации не было пределов. В тот же вечер, после присяги, Хомяков, И.
Киреевский и еще несколько приятелей собрались у нас, и мы с надеждами выпили за здоровие

нового императора и от души пожелали, чтобы в его царствование совершилось освобождение

крепостных людей и созыв общей земской Думы. Слава богу и великому нашему государю, первое
наше горячее желание уже исполнилось, а к исполнению второго положено необходимое и твердое

основание введением уездных и губернских земских учреждений. [...]
Падение Севастополя, разные другие поражения и дипломатические переговоры хотя нас и

огорчили, однако мы не унывали, ибо чаяли наступления лучших для России дней. Мы даже

настолько ожили, что осенью 1855 года приступили к положительным переговорам об издании

журнала, что всегда составляло нашу любимую, самую пламенную мечту. А. С. Хомяков, К.
С. Аксаков, Ю. Ф. Самарин и я съехались в Москву и порешили издавать журнал, сперва в

виде четырех книг в год, назвать этот журнал «Русскою беседою» и быть мне его издателем-
редактором. [...] В число постоянных сотрудников «Русской беседы» вошли: Ив. С. Аксаков, кн.
В. А. Черкасский, И. Д. и И. В. Беляевы, Т. И. Филиппов и многие другие.

Русское общество 40-50-х годов XIX в. Часть I. Записки А. И. Кошелева. — М.: Изд-во МГУ,
1991. — С. 94-95.

Див. вище [1]фрагмент спогадів О. Кошелєва про 1848 рік.

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/333669.html

3.2.40 Із спогадів Б. М. Чічерина. Похорон Миколи I. 27 лютого 1855 р.
(2009-02-10 12:00)

* *

Я с жаром принялся за работу и скоро написал статью о животрепещущем вопросе дня, под
заглавием: «Восточный вопрос с русской точки зрения». В половине февраля я собрался отвезти

ее в Петербург. Все уже было у меня готово, и я должен был ехать на следующий день, как вдруг

пришла из Петербурга громовая весть: император Николай скончался! Все были ошеломлены,
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ибо никто не подозревал даже его болезни. Я немедленно поскакал к Грановскому, который
уже знал об этом событии. Впечатление было потрясающее. Казалось, что рухнул колосс,
который все давил и никому не давал вздохнуть. С ним вместе разрушался и весь созданный

им ненавистный порядок вещей. Что сулило будущее, этого еще никто не мог сказать; оно
скрывалось под туманною завесою. Но в настоящем почувствовалось внезапное облегчение, как
будто гора свалилась с плеч и дышать стало свободнее. Разом пробудились и бодрость духа, и
светлые надежды на лучшие времена.
Маленькая простуда удержала меня дня два в Москве. Наконец, я поехал. Я должен был

остановиться у брата Владимира, который служил тогда в гатчинских кирасирах и жил на

Галерной. Но проехать к нему с железной дороги не было возможности. Я попал в самую минуту

похорон. Улицы были запружены народом. Оставив тут извозчика с чемоданом, я нанял скамейку
и влез на нее, чтобы посмотреть на процессию. Передо мною тянулись длинные ряды полков с

траурными знаменами, шли пешком представители всех учреждений, государственные сановники,
придворные чины; церемониймейстеры ехали верхом в раззолоченных мундирах. Наконец, явилась
пышная погребальная колесница, на которой покоились останки умершего монарха, и за нею

спокойно и с грустным видом шел высокий и тогда еще стройный новый государь. Все это

тихо двигалось через Николаевский мост к Петропавловской крепости. Погребался не только

русский царь, тридцать лет безгранично властвовавший над Россиею, но вместе с ним и целый

порядок вещей, которого он был последним представителем. В Николае I воплотилось старое
русское самодержавие во всей своей чистоте и во всей своей неприглядной крайности. Внешнее
впечатление он производил громадное. В нем было что-то величавое и даже обаятельное. Он

чувствовал себя безграничным владыкою многих миллионов людей, избранным богом главою

великого народа, имеющего высокое призвание на земле. Он знал, что единое его слово, единое
мановение может двигать массы; он знал, что по прихоти своей воли он может каждого из этих

многих миллионов возвеличить перед всеми или повергнуть в ничто. Это гордое чувство силы и

власти отражалось на всем его существе. Самая его высокая и красивая фигура носила на себе

печать величия. Он и говорить умел как монарх. Действие на приближающихся к нему часто

бывало неотразимое. Всякий чувствовал, что он видит перед собою царя, предводителя народов.
Но под этим внешним величием и блеском скрывалась мелкая душа. Он был деспот и по натуре,
и по привычке, деспот в полном смысле слова. Он не терпел никакой независимости и ненавидел
всякое превосходство. Даже внешняя красота оскорбляла его в других. Он терпеть не мог

совершенно безобидного Монго Столыпина за то, что он слыл первым красавцем в Петербурге.
Он один должен был быть все во всем. В каждой отрасли и сфере он считал себя знатоком и

призванным руководителем. Никто ни в чем не должен был с ним соперничать, и все должны

были перед ним преклоняться и трепетать. И эта непомерная гордыня, это самопревознесение не
знающей границ власти не смягчались, как у Людовика XIV-го, приобретенными в образованной
среде привычками утонченной вежливости. Они соединялись с чисто солдатскими ухватками

и проявлялись над беззащитными людьми во всей своей грубости и наглости. Он как зверь

обрушивался иногда на несчастного юношу, который стоял или смотрел не так, как требовалось

его идеалом солдатской выправки. Я слышал об этом самые удивительные рассказы очевидцев.
В нем не было и смягчающего необузданные порывы власти милосердия или жалости. Ни в чем
не повинные или виновные лишь в юношеском легкомыслии молодые люди в течение многих

лет подвергались самым суровым наказаниям. Вся жизнь их беспощадно комкалась и ломалась.
Декабристов он гнал до конца, не выпуская их из ссылки и не позволяя им даже воспитывать своих

детей в России. Батенкова он тридцать лет без всякого повода держал в одиноком заключении.
Однако, когда он хотел, он умел быть приятным и даже обворожительным. Чувство власти

не исключало в нем лицемерия, когда оно требовалось для его целей. С иностранцами он

кокетничал, стараясь выказываться перед ними вовсе не таким, каким он был на деле. Он

кокетничал перед Гумбольдтом; он кокетничал перед Мурчисоном, который называл его «мой
коронованный друг». В действительности же ему не было ни малейшего дела ни до науки, ни
до образования, которые он в России старался подавить, насколько позволяло приличие. Он

пытался обворожить и Гамильтона Самура, но на этот раз это ему не удалось. Иногда кокетство
обращалось и на подданных, которых он почему-либо хотел к себе приманить. Он очаровал
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вышедшего в отставку Ермолова, которого уговорил вступить на службу с тем, чтобы уронить его

популярность и затем оставить на всю жизнь заштатным генералом. Он кокетничал с Пушкиным,
вернув его из ссылки и взявшись быть цензором его стихотворений; он кокетничал даже с Юрием

Самариным, который был посажен под арест за «Рижские письма» и затем прямо из заключения

был привезен в кабинет государя. Пушкин поддался искушению и отплатил за это стихами, в
которых возвеличивал нового царя; но после неожиданной смерти великого поэта всякие печатные
восхваления его памяти были строжайшим образом запрещены, ибо монарх не терпел похвал,
расточаемых другому. Точно так же Тургенев был посажен на гауптвахту за сочувственную статью

по поводу смерти Гоголя.
Ему нужно было не только привлечь к себе людей, которых он не считал возможным преследовать;
ему надобно было их нравственно унизить. Пушкин должен был состоять на службе; его против

воли произвели в камер-юнкеры. Николай терпел вокруг себя только людей, искушенных в

придворной лести, или совершенные ничтожества. В начале своего царствования он был еще

несколько разборчивее. Он вступил на престол при смутных обстоятельствах, а между тем хотел

прославиться и перед Европою играть роль просвещенного монарха. От своего предшественника
он получил целую фалангу людей, если не с высокими характерами, то умных и образованных. Он
ценил их и старался сделать их покорными орудиями своей воли, в чем нетрудно было успеть; они
составили славу его царствования. Но чем более он привыкал к власти и исполнялся чувством

своего величия, тем более он окружал себя раболепными ничтожествами. Когда Вронченко

заявил ему, что не чувствует себя способным быть министром финансов, Николай отвечал:
«Я буду министр финансов». Причина милости, которой удостоился Вронченко, выясняется

анекдотом, ходившим в то время в обществе. В ожидании выхода государя несколько министров

разговаривали между собою, и Вронченко нюхал табак. В эту минуту, как государь вошел, у
него между пальцами была щепоть, и он, опустив руку, стал понемногу выпускать табак на

пол. Меншиков, заметив это, улыбнулся; но государь резко сказал, что подданному делает честь,
если он боится своего государя. Немудрено, что в верховных правительственных сферах, а также
в окружающем двор высшем аристократическом обществе произошло громадное умственное и

нравственное понижение. Чтобы убедиться в этом, стоит сравнить людей, которых Николай

получил от своего предшественника, и тех, которых он передал своему преемнику. Когда пришлось
приступить к реформам, среди сановников не оказалось ни одного, который был бы в состоянии

руководить делом. На сцену выступили второстепенные деятели, проникнутые либеральным

духом и скрывавшиеся прежде в тени.
Такое же понижение произошло и во всех сферах администрации. При всей безграничности своей
власти Николай не умел провести даже той реформы, которая ближе всего лежала у него к сердцу,
освобождение крестьян. Он чувствовал, что Россия не может оставаться при том необузданном

помещичьем праве, которое в то время господствовало у нас. Он любил безграничную власть, но
в своих, а не в чужих руках; а тут было соперничество: все, что отдавалось помещику, отнималось у
правительства. Но русского дворянства он опасался, а потому не решался принять сколько-нибудь
действительные меры. Под конец вопрос совершенно замолк.
В последние годы царствования деспотизм достиг самых крайних размеров, и гнет сделался

совершенно невыносим. Всякий независимый голос умолк; университеты были скручены; печать
была подавлена; о просвещении никто уже не думал. В официальных кружках водворилось

безграничное раболепство, а внизу накипала затаенная злоба. Все, по-видимому, повиновались
беспрекословно; все ходило по струнке. Цель монарха была достигнута; идеал восточного

деспотизма водворился в русской земле.
И вдруг все это столь сурово оберегаемое здание оказалось гнилым в самом основании.
При первом внешнем толчке обнаружилась та внутренняя порча, которая подтачивала его со

всех концов. Администрация оказалась никуда не годною, казнокрадство было повсеместное.
Положиться было не на кого; везде царствовала неспособность. Даже армия, любимое детище

царя, лишена была самых необходимых для действий орудий, и все доблести русского солдата

тратились напрасно в неравной борьбе. В то время как для забавы императора вводились

ружья, которые на маневрах в одно мгновение производили известный звук, ружья, служащие
для настоящей стрельбы, были совершенно негодны. Все было устремлено на одну внешность, а
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о существе дела никто не заботился. И вот одна за другою стали приходить страшные вести.
Презираемый враг вступил на русскую землю, осаждал первоклассную крепость; знаменитый
черноморский флот погиб; все попытки отразить неприятеля кончались поражением.
Николай этого не вынес. Он разом свалился, и с ним вместе рухнул и весь державшийся им строй.
Для России наступила новая пора, которая вслед за радужными надеждами должна была принести
свои скорби и свои разочарования, но уже иные, нежели прежде. Прошлое было похоронено

навеки. Вместе с царскою колесницею оно двигалось в Петропавловский собор.

Русское общество 40–50-х годов XIX в. Часть II. Воспоминания Б. Н. Чичерина. — М.: Изд-
во МГУ, 1991. — С.109-112.

3.2.41 Спогад Є. Косарєва про пиятику Шевченка (2009-02-10 18:00)

* *

— А Тарас-то частенько бывал «под шефе», как вы говорите, Егор Тимофеевич?...
— Ну!... часто не часто, а бывал таки. Да «под шефе», это что! — пустяки: тогда одни только

песни, пляски, остроумные рассказы. — А вот худо, когда, бывало, он хватит уже через край. А

и это, хотя, правда, редко, а случалось с ним последние, этак года два, три... — Раз, знаете,
летом, выхожу я часа в три ночи вздохнуть свежего воздуха. Только вдруг слышу пение. — Надел

я шашку, взял с собою дежурного, да и пошел по направлению к офицерскому флигелю, откуда
неслись голоса. —И что же, вы думаете, вижу? Четверо несут на плечах дверь, снятую с петлей, на
которой лежат два человека, покрытые шинелью, а остальные идут по сторонам и поют: «Святый
Боже, Святый крепкий!» — точно хоронят кого. — «Что это вы, гг., делаете?» — спрашиваю

их. — «Да, вот, говорят, гулянка у нас была, на которой двое наших, Тарас да поручик Б., легли
костьми, — ну, вот, мы их и разносим по домам»... — Само собою разумеется, на другой день

всех их, рабов божиих, и тех, кто хоронил, и тех, кого хоронили, кого посадили на гауптвахту,
кого нарядили на дежурство... А то другой раз поехали мы как-то большой компанией на охоту,
на Лбище. Это будет верстах, этак, в 15-ти от крепости, на крутом берегу, откуда открываются
великолепные виды на Каспий и на острова Каменный и Куломинский и где, бывало, кишмя-
кишат дупеля, куропатки, рябчики, утки. Взяли; разумеется, с собою и Тараса, который, — как

теперь вижу его! — был еще тогда одет в равендучном пальто, а на голове имел тростниковую

шляпу с широкими полями, им же самим сплетенную на Мангишлаке. Всей охотой заправлял

комендант, страстный и хороший охотник. — Ну-с, приехали мы часа в 4 утра к развалинам

какой-то старинной туркменской крепостцы; приказали здесь повару готовить нам обед; поверили
по комендантским свои часы и разошлись в разные стороны охотиться, условившись к 12 ч. дня
собраться к обеду. — Шевченко пошел однако не на охоту, которой вообще не любил, а на берег,
неподалеку от крепостцы, чтобы рисовать морские виды. — К условному часу собрались мы. Обед
был уже готов. — «А ну-ка, гг., — говорит комендант, — теперь можно кажется выпить и по

чарочке!... подай ка, — говорит козаку, — водку то!» — Приносит тот четыре бутылки, в которых
была порученная ему водка, но только три из них уже совсем пустые, а в четвертой, много-много,
на донушке рюмки с две, а сам, разумеется, и лыка не вяжет. — «А где же однако Шевченко,
гг.?» — вспомнил кто-то из охотников. — Пошли искать его и находят на берегу: портфель с

набросанным рисунком лежит подле, а сам он непробудно спить. — Оказалось, что он с козаком
выпили четыре бутылки водки!.. Смеху тут и шуткам не было конца; но мне, знаете ли, было и

больно, и досадно за него: ну, пусть бы еще козак-то, простой, — необразованный человек... а

он-то?!.. Так, знаете, на арбе, в безчувственном состоянии, привезли мы его и в крепость. — На

другой день, сгоряча, я нарядил его не в очередь в караул. — Суток трое после того не говорил

даже с ним; ну, а затем, призываю его к себе: — «Бога, — говорю, — ты не боишься, Тарас
Григорьевич! Хотя бы малость себя же поберег! — Ведь, пред тобой еще целая жизнь!» — Да на

что мне эта жизнь? - говорит, — кому она нужна?!.. со свету бы поскорей!...
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Ну-с, вот таким-то манером жили мы, поживали да про крымскую войну читали, как вдруг, точно
гром с неба! — получаем известие о смерти императора Николая Павловича. Пригорюнились-
таки мы все при этом, а очень, очень многие таки и сплакнули с... ну, а потом, мало-помалу,
ободрились: новый царь, новые, значит, милости! Ободрился при этом и наш Тарас. Но проходит
год, проходит коронация, получается и манифест, а про Тараса, как говорится, ни гугу! 1

Запечалился он тогда, бедняга, так запечалился, что иногда, верите ли, я побаивался, как бы

он и руку на себя не наложил?! Часто в эту пору я и уговаривал, и утешал его, что «бог-де не
без милости», так только, бывало, махнет рукой да скажет: «для всех, да только, видно, не для
меня!» Воспоминания Е. Косарева. Н. Д. Н[овицкий], На Сыр-Дарье у ротного командира,
«Киевская старина», 1889, март, стор. 579 — 580. [Див. [1]повний текст.] 1 Після смерті Миколи

I було два маніфести про амністію політичним засланцям, але Шевченко не був звільнений.
Розповідають (К. Ф. Юнге), що коли Олександр II побачив у списках на амністію Шевченка,
то власноручно викреслив його прізвище, сказавши: «Этому я простить не могу — он оскорбил

мою мать». Мається на увазі поема [2]«Сон», в якій Шевченко висміяв дружину Миколи I: Мов

опеньок засушений, Тонка, довгонога, Та ще на лихо сердешне Хита головою.

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/vosp49.htm

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev128.htm

3.2.42 Безталанний (2009-02-11 00:00)

24 січня — 20 лютого 1855 р., Новопетровське укріплення.

{ [1]Несчастный }

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev308.htm

3.2.43 Лист про неможливість вислати атестат. 16 березня 1855 р. (2009-02-11 06:00)

№ 432. 1855 р., березня 16. Лист з канцелярії куратора Київського учбового округу коменданту

Новопетровського укріплення І. О. Ускову з повідомленням, що атестат Т. Г. Шевченка на

звання вільного художника канцелярія вислати не може

16 марта 1855 года

№ 1324

Господину коменданту Новопетровского укрепления майору Ускову

Вследствие отношения вашего высокоблагородия от 7 прошедшего января за № 54 о высылке

к вам аттестата на звание свободного художника, выданного императорскою Академиею

художеств состоящему ныне на службе рядовому Оренбургского линейного № 1-го батальона

Шевченке, канцелярия попечителя К[иевского] у[чебного] о[круга] имеет честь уведомить вас,
м[илостивый] г[осударь], что по силе существующих законов она не считает себя вправе исполнить
вышеописанное требование ваше, присовокупляя к тому, что в случае действительной и законной
в том аттестате надобности... [слово нерозб.] в[аше] в[ысокоблагород]ие с требованием по сему

предмету обратиться по начальству.

За прав[ителя] канц[елярии] попеч[ителя]

ЦДІА УРСР у Києві, ф. 707, оп. 312, спр. 155, арк. 2. Відпуск.
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3.2.44 75. ЛИСТ ДО О. М. ПЛЕЩЕЄВА. 6 квітня 1855. Новопетровське укріплення
(2009-02-11 12:00)

Перед отъездом вашим в степь писали вы ко мне письмо, на которое я вам не отвечал, во-первых,
по недостатку адреса, а во-вторых, потому, что совершенно не о чем было писать, а переливать из
пустого в порожнее скучно. Вы пишете, что, может быть, в письме вашем встретилось мне что-
нибудь не по сердцу, и потому я вам не отвечал. Как вам пришло в голову такое предположение!
Можете ли вы что-нибудь написать, что бы мне было не по сердцу? Спаси вас, Господи, от таких
мыслей! Каждую строчку, каждое слово вашего письма я принимал как слово брата, как слово

искреннего друга. Какие бы ни были ваши предположения, однако же вы на них не остановились.
За то вам сердечно благодарен. Поздравляя меня с Новым годом, вы желаете мне, как брат,
всего лучшего, и особенно — чтобы вырваться из этой пустыни. Благодарю вас! Прекрасное,
человеколюбивое желание! Но увы! вашему доброму желанию и моей единой надежде не суждено

осуществиться.

[1] Вот что случилось со мною. В прошлом году генерал Фрейман

представил меня в унтер-офицеры. Я существовал этой бедной надеждою до конца марта текущего

года; а перед самой Пасхой почта привезла приказ майора Л[ьво]ва, чтобы взять меня в руки и к

его приезду непременно сделать меня образцовым фрунтовиком, а не то — я никогда не должен

надеяться на облегчение моей участи. Хорошо я встретил праздник Пасхи! Праздник прошел, и
из меня, теперь пятидесятилетнего старика, тянут жилы по осьми часов в сутки!
Вот мои радости! вот мои новости! Не пеняйте же мне, что я не отвечал вам на ваши

письма. Я ждал, и мне хотелось хоть малой радостию порадовать вашу сострадательную душу; а
рассказывать вам о своих страданиях — значит заставлять вас самих страдать. А у вас и своего

горя не мало, а делить горе между страдальцем — значит увеличивать общую скорбь.
Еще вот что. У нас не получает никто «Отечественных записок», а у вас, вероятно, кто-нибудь
получает; то просмотрите вы хорошенько май и июнь, не увидите ли там рассказ «Княгиня»,
подписанный К. Дармограй. Если нет, то напишите кому-нибудь в Петербург, чтобы получил

рукопись в конторе журнала и переслал вам, а вы адресуйте ее в «Современник» или что найдете
лучшим, то с нею и сделайте.
Прощайте, мой добрый, мой незабвенный друже! С следующею почтою буду вам писать больше.

Т. Ш.

Примітки

Подається за першодруком у журналі «Основа» (1862. — № 5. — С. 7 — 8).
Датується на підставі фрази: «В прошлом году генерал Фрейман представил меня в унтер-
офицеры» (тобто 1854 р.). Цей лист написано одночасно з листом до 3. Г. Сераковського (теж
без дати), в якому є фраза: «Кернера и прочее с письмом И. Станевича, писанным 25 октября,
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получил я сегодня, т. е. 6 апреля».
Вперше введено до збірника творів у виданні: Шевченко Т. Твори: В 2 т. — СПб., 1911. — Т. 2.
— С. 390 — 391.
Відповідь на два невідомі листи О. М. Плещеева — перший орієнтовно від весни 1854 р., а
другий — імовірно, від грудня — березня 1854 р., оскільки в ньому О. М. Плещеев поздоровляв
Шевченка з Новим роком.
Я существовал этой бедной надеждою... — Див. лист до Бр. Залеського від 10 лютого 1855 р. та
примітку до нього.
«Отечественные записки» — російський науково-літературний і політичний щомісячник (СПб.,
1839 — 1884).
... не увидите ли там рассказ «Княгиня», подписанный К. Д армограй. — Див. [2]лист до А. О.
Краєвського від кінця 1854 — початку 1855 р. та примітки до нього.
«Современник»— російський літературний щомісячний журнал (СПб., 1847 — 1866). Видавався М.
О. Некрасовим та І. І. Панаєвим, які навіть у роки політичної реакції (1848 — 1855) відстоювали
його демократичне спрямування. Повість «Княгиня» так і не потрапила до «Современника».

1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/qTkLUdGJuYhNaBVtcDfN-g?feat=embedwebsite

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/422802.html

3.2.45 Новопетровське укріплення (2009-02-11 18:00)

[1] [2] [3]

Службова споруда поблизу батареї № 2. Тонований папір, олівець (12,9 × 28,7). [Новопетровське
укріплення]. [1855 — VII 1857].
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[4]

Новопетровське укріплення з Хівінського шляху. Тонований папір, олівець, білило (12,3 × 33,5).
[Новопетровське укріплення]. [1856 — 13.V 1857].

[5]

Новопетровське укріплення. Внутрішній вид. Тонований папір, олівець (12 × 28).
[Новопетровське укріплення]. [1856 — VII 1857].

[6]

1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/nseTihiuaSN4GQPILCcdSQ?feat=embedwebsite

2. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/sSOWvbRRcahvFB7Xx_a0dA?feat=embedwebsite

3. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/epa0-yST4vCVT7y0_gN-Sw?feat=embedwebsite

4. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/nseTihiuaSN4GQPILCcdSQ?feat=embedwebsite

5. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/sSOWvbRRcahvFB7Xx_a0dA?feat=embedwebsite

6. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/epa0-yST4vCVT7y0_gN-Sw?feat=embedwebsite
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3.2.46 Капітанша (2009-02-12 00:00)

15 березня — початок червня 1855 р., Новопетровське укріплення.

{ [1]Капитанша }

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev309.htm

3.2.47 76. ЛИСТ ДО З. СЕРАКОВСЬКОГО. 6 квітня 1855. Новопетровське
укріплення (2009-02-12 06:00)

Мой милый, мой добрый Zyhmonte! Благодарю тебя за твое ласковое, сердечное украинское

слово, тысячу раз благодарю тебя. Рад бы я отвечать тем же сердцу милым словом, но я так

запуган, что боюся родного милого звука. Особенно в настоящее время я едва и как-нибудь могу
выражаться. О моем настоящем горе сообщаю я А. П[лещееву], и ты у него прочитаешь эти

гнусные подробности.
Кернера и прочее с письмом И. Станкевича, писанным 25 октября, получил я сегодня, т. е. 6
апреля. Все это пролежало всю зиму в Гурьеве. Но лучше поздно, нежели никогда. Благодарю

ж вас, друзья мои, мои братья милые, что вы не оставляете меня! Поцелуй доброго Станкевича

за его ласковые письма и извини меня перед ним, что я теперь не пишу ему: до отхода почты

осталось только два часа, а до смены караула — час, а я на карауле и написал, что только успел.
Кто такой киевский студент, посылаемый сюда? Если ты знал его в Оренбурге, то сообщи мне; а
то я не мастер сразу узнавать людей так, чтобы не сделать маху.
Поцелуй Карла, Цейзика и будь здоров. Не забывай любящего тебя Ш.

[1]
Портрет Зигмунта Сераковського

Примітки

Подається за першодруком у журналі «Основа» (1862. — № 5. — С. 6-7).
Першодрук не датований; про мотиви датування див. коментар до листа до О. М. Плещеева від
6 квітня 1855 р.
Вперше введено до збірника творів у виданні: Шевченко Т. Твори: В 2 т. — СПб., 1911. — Т. 2.
— С. 390.

2112

http://litopys.org.ua/shevchenko/shev309.htm


Відповідь на невідомий лист З. Сераковського.

Сераковський Зигмунт Гнатович (1826 — 1863) — учасник польського визвольного руху, 1848
р. засланий солдатом до Оренбурзького Окремого корпусу. З липня 1848 по серпень 1849 р.
служив у Новопетровському укріпленні, протягом року— в Уральському, з жовтня 1850 по травень
1854 р. — в Оренбурзі, а потім до середини 1856 р. перебував у Ак-Мечеті, де служив О. М.
Плещеев. Розминувшися з Шевченком у жовтні 1850 р. між Оренбургом та Уральськом, вони
вперше особисто зустрілися в Петербурзі після повернення поета із заслання.
О моем настоящем горе сообщаю я А. П[лещееву]... — Див. лист до О. М. Плещеева від 6
квітня 1855 р.
Кернера и прочее с письмом И. Станкевича... получил я сегодня... —На прохання Бр. Залеського
Я. Станевич (у цьому та в наступному листах Шевченко помилково назвав його Станкевичем)
переслав Шевченкові твори К.-Т. Кернера та мистецьке приладдя. Але посилка не встигла на

пошту до початку жовтня, коли востаннє відправлялася морем у Новопетровське укріплення важка

пошта, і потрапила в зимову перерву до березня, про що Шевченко попереджав Бр. Залеського

в листі від 10 лютого 1855 р. Станевич Ян (Онуфрій) Фердінандович (1832 — 1904) — польський

політичний засланець. Познайомився з Шевченком в Оренбурзі в жовтні 1850 р. по дорозі в

Уральськ і Новопетровськ. У 1850 — 1853 рр. Я. Станевич служив у Оренбурзі, з лютого 1854 р. —
в Ак-Мечеті, з жовтня 1855 р. знову відряджений в Оренбург. Таким чином, посилка, відправлена
Шевченкові 25 жовтня 1854 р., надійшла з Ак-Мечеті, де служили в той час З. Сераковський

(близьким другом якого був Я. Станевич) та О. М. Плещеев.
Поцелуй доброго Станевича за его ласковые письма... — Листи Я. Ф. Станевича не відомі.
Кто такой киевский студент, посылаемый сюда? — Особа не відома.
Поцелуй Карла, Цейзика... — К. I. Герна та М. Г. Цейзика.

1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/L0trdyCiSWPFgXtkSubGow?feat=embedwebsite

3.2.48 77. ДО БР. ЗАЛЕСЬКОГО. 10 квітня 1855. Новопетровське укріплення
(2009-02-12 12:00)

10 апреля.

Я ничего не пишу тебе с этой почтою, мой друже единый, потому что доброго написать нечего, а о
скверном ты узнаешь из письма А. П[лещееву]. Прошу тебя только, если ты можешь, объясни мне,
что все это значит. Каким родом могло быть предпочтено представлению генерала представление

майора? Это для [меня] вопрос темнее безлунной ночи. Напиши мне, кто такой Станкевич? Я

знаю, что это добрый человек, и больше ничего не знаю.
В последнем моем письме я забыл тебе сказать, чтобы ты ходил в свободное время за Урал в

парк или рощу и делал этюды, там есть образцы живописных деревьев. И еще раз скажу тебе, с
масляными красками будь осторожен, пока не утвердишься на карандаше. Ничего больше теперь
не имею сказать тебе. Прощай! Не забывай меня, мой единый друже! Целуй ojca prefekta, Карла,
Цейзика и всех, кто вспомнит обо мне.
В продолжение осьми лет, кажется, можно бы было приучить себя ко всем неудачам и несчастиям,
— ничего не бывало. Настоящее горе так страшно потрясло меня, что я едва владел собою. Я
до сих пор еще не могу прийти в себя. В таких случаях нужен сердцу самый искренний, самый
бескорыстный друг. Полуучастию тут не место, оно хуже холодного эгоизма.
Счастливы те, для которых слово «участие» больше ничего как пустое слово! Когда я доживу до
этого счастья?
А[гата], моя нравственная, моя единственная опора, и та в настоящее время пошатнулась и вдруг
сделалась пуста и безжизненна. Картежница, ничего больше. Или это мне кажется так, или оно в
самом деле так есть. Я так ошеломлен этою неудачею, что едва различаю черное от белого.

2113

http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/L0trdyCiSWPFgXtkSubGow?feat=embedwebsite


Когда будешь писать Сове, кланяйся ему, а мне об нем напиши подробнее, потому что я знаю

его как поэта, и ничего больше.
Прощай, мой единый друже.
Кернера и прочее я получил исправно, теперь ожидаю карандашей, и, если можешь, то пришли 1
и 2 томы B. Zaleckiego.

Примітки

Подається за автографом, що зберігається в архіві Чарторийських Краківського національного

музею (Bibl. Czart. rkps Ew. 1625; фотокопія — ІЛ, ф. 1, № 898).
Рік написання встановлюється за змістом: ідеться про ту ж невдачу з клопотанням генерала Г.
Фреймана, що й у попередніх листах — до О. М. Плещеева та до 3. Г. Сераковського.
Вперше надруковано в журналі «Киевская старина» (1883. — № 3. — С. 621 — 622).
Вперше введено до збірника творів у виданні: Шевченко Т. Твори: В 2 т. — СПб., 1911. — Т. 2.
— С. 395.

... о скверном ты узнаешь из письма А. П[лещееву]. — Див. лист до О. М. Плещеева [1]від
6 квітня 1855 р. Шевченко був певен, що О. М. Плещеев, як і З. Г. Сераковський, в Оренбурзі.
Напиши мне, кто такой Станкевич? — Я. Ф. Станевич (див. коментар до попереднього листа).
Целуй ojca prefekta, Карла, Цейзика... — М. Т. Зельонку, К. I. Герна та М. Г. Цейзика.
А[гата] — А. О. Ускова.
Когда будешь писать Сове... — Е.-В. Желіговському.
Кернера и прочее я получил исправно... — Див. лист до 3. Сераковського [2]від 6 квітня 1855 р.
та примітку до нього.
... если можешь, то пришли 1 и 2 томы B. Zaleckiego. — Один з томів чотиритомника творів

Ю.-Б. Залеського Шевченко одержав восени 1854 р.

Варіанти

И еще раз скажу тебе, с масляными красками / И еще раз скажу тебе, мас[ляные?]
единственная опора, и та в настоящее время / единственная опора, в
Или это мне кажется / Или это мне каза[лось]

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/425644.html

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/426456.html

3.2.49 78. ЛИСТ ДО В. I. ГРИГОРОВИЧА. Близько 12 квітня 1855. Новопетровське
укріплення (2009-02-12 18:00)

Христос воскресе, незабвенный мой благодетель. Вот уже девятый раз я встречаю этот светлый

торжественный праздник далеко от всех милых моему сердцу, в киргизской пустыне, в

одиночестве и в самом жалком, безотрадном положении. Восемь лет я выстрадал молча. Я

никому ни слова не писал о себе. Думал, что терпением все одолею. Но, к несчастию, я
горько ошибся, терпение так и осталось терпением, а я между тем приближаюся к 50 году

моей жизни. Силы, и нравственные, и физические, мне изменили, ревматизм меня быстро

разрушает. Но что в сравнении болезни тела с болезнию души, с тою страшною болезнию, что
зовется безнадежностью. Это ужасное состояние! На осьмом году моих тяжелых испытаний я был

представлен корпусному командиру к облегчению моей горькой участи. И что же, мне отказано за
то, что я маршировать не могу, как здоровый молодой солдат. Вот одна причина, почему я остался
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таким же, как был, солдатом, а другая — и самая важная причина та, что я, к великому моему

несчастию, [не имею] заступника перед особою В.А. П[еровского], и это-то самое вынуждает меня
обратиться к Вам и просить Вас и графа Ф[едора] П[етровича] помочь мне в крайне горьком моем

положении своим человеколюбивым предстательством перед В.А. П[еровским].
Вы, как конференц-секретарь Ака[демии] х[удожеств] и как лично и хорошо меня знаете, просите
его за меня, если можно, лично, он теперь должен быть в столице. Если же он выехал, то
напишите ему письмо. Оживите умершую мою надежду. Не дайте задохнуться от отчаяния в

этой безвыходной пустыне.

Примітки

Подається за чорновим автографом, написаним на титульному аркуші автографа повісті

«Княгиня» (ІЛ, ф. 1, № 93).
Датується за аналогією до змісту листа до Ф. П. Толстого від 12 квітня 1855 р.
Вперше надруковано у виданні: Шевченко Т. Повне зібр. творів. — К., 1929. — Т. 3. — С. 84.
Адресат листа встановлюється за звертанням до нього: «незабвенный мой благодетель» та «Вы,
как конференц-секретарь Ак[адемии] художеств]»... — В. I. Григорович.
Не відомо, чи був лист переписаний і надісланий.

Христос воскресе, незабвенный мой благодетель. — В. I. Григорович, бувши з 1829 р.
секретарем Товариства заохочування художників у Петербурзі, дозволив Шевченкові відвідувати

рисувальні класи Товариства (1837); звертався до В. А. Жуковського по допомогу в справі

звільнення Шевченка з кріпацтва, сприяв його навчанню як конференц-секретар Академії

мистецтв. Шевченко присвятив йому поему [1]«Гайдамаки».
...а я между тем приближаюся к 50 году моей жизни. — Шевченкові недавно минув 41 рік.
На осьмом году моих тяжелых испытаний я был представлен корпусному командиру к облегчению

моей горькой участи. И что же, мне отказано... — Див. лист до О. М. Плещеева від 6 квітня

1855 р.
...просить... графа Ф[едора] П[етровича]... — Ф. П. Толстого.

Варіанти

праздник далеко от всех милых моему сердцу в киргизской пустыне / праздник в киргизской

пустыне

к 50 году моей жизни. Силы, и нравственные, и физические, мне изменили / к 50 году моей

жизни. Ревма[тизм]
Вот одна причина / Вот одна единственная причина

и это-то самое вынуждает / и это-то самое за[ставляет?]
и просить Вас и графа / и просить Вас, моего единст[венного]

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev117.htm

3.2.50 79. ЛИСТ ДО Ф. П. ТОЛСТОГО. 12 квітня 1855. Новопетровське укріплення
(2009-02-13 00:00)

Ваше сиятельство!

К вам как к представителю изящных искусств и вице-президенту Императорской Академии
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художеств, покровительства которой я так безрассудно лишился, к вам прибегаю я с моею

всепокорнейшею просьбою.
В 1847 году за сочиненные мною либеральные стихи я высочайше конфирмован в солдаты

Отдельного Оренбургского корпуса. По распоряжению бывшего тогда корпусного командира

сослан я в Новопетровское укрепление, находящееся в киргизской степи на северо-восточном
берегу Каспийского моря. И вот уже наступил девятый год моего изгнания, и я, забытый в этой

безотрадной пустыне, потерял уже и надежду на мое избавление.
Ваше сиятельство! До сих пор не осмеливался я беспокоить вас о моем заступничестве, думая,
что безукоризненной нравственностью и точным исполнением суровых обязанностей солдата

возвращу потерянное звание художника, но все мое старание до сих пор остается безуспешным.
Обо мне забыли! Напомнить некому. И я остаюся в безвыходном положении.
После долгих и тяжких испытаний обращаюся к Вашему сиятельству с моими горькими слезами

и молю вас, вы, как великий художник и как представитель Академии художеств, ходатайствуйте
обо мне у нашей высокой покровительницы. Умоляю вас, Ваше сиятельство! Одно только

предстательство ваше может возвратить мне потерянную свободу, другой надежды я не имею.
Еще прошу вас, напишите несколько слов о моем существовании его высокопревосходительству

Василию Алексеевичу Перовскому, судьба моя в его руках, и только его представление может

быть действительно.
Кроме всех испытаний, какие перенес я в продолжение этих осьми лет, я вытерпел страшную

нравственную пытку. Чувство страшное, которое вполне может постигнуть человек, посвятивший
всю жизнь свою искусству. Мне запрещено рисовать, и, клянусь Богом, не знаю, за что. Вот мое
самое тяжкое испытание. Страшно! Бесчеловечно страшно мне связаны руки!
Василий Иванович Григорович меня знал лично как художника и как человека, и он

засвидетельствует перед вами обо мне.
Молю вас, Ваше сиятельство, не оставьте моей печальной просьбы, оживите мои умершие

надежды, уврачуйте мою страдающую душу.
С надеждою в Бога и заступничество Вашего сиятельства остаюсь бывший художник

Т. Шевченко

Новопетровское укрепление.
1855 года, апреля 12.

Ваше сиятельство!

Только прошедшего марта дошло в нашу пустыню сведение о торжественном, прекрасном

празднике вашего юбилея. Позвольте же и мне, почитающему вас как великого художника и

покровителя прекрасных искусств, от полноты сердца поздравить вас с вашим великим и вполне

заслуженным праздником. Пошли вам Господи силу и долгие, долгие лета мужать и крепнуть для
славы нашего отечества и славы прекрасного искусства.

Примітки

Подається за автографом (ІЛ, ф. 1, № 224).
Дата в автографі: «Новопетровское укрепление. 1855 года, апреля 12».
Вперше надруковано у виданні: Шевченківський збірник. — К., 1924. — Т. 1. — С. 126 — 127.
Вперше введено до зібрання творів у виданні: Шевченко Т. Повне зібр. творів. — К., 1929. — Т.
3. — С. 86 — 87.
Відповів на лист Шевченка М. О. Осипов за дорученням Ф. П. Толстого 20 травня 1855 р. (Листи
до Тараса Шевченка. — С. 65).

...Императорской Академии художеств, покровительства которой я так безрассудно лишился...
— [1]22 березня 1845 р. Шевченко подав до Ради Академії мистецтв заяву про надання йому

звання художника і того ж дня одержав звання некласного художника й залишив Академію (Тарас

2116



Шевченко. Документи та матеріали до біографії. — С. 65 — 66).
По распоряжению бывшего тогда корпусного командира сослан я в Новопетровское укрепление...
— До Новопетровського укріплення Шевченко був відправлений за наказом В. О. Обручова [2]від
5 вересня 1850 р. Обручев у 1842 — 1851 рр. був командиром Окремого Оренбурзького корпусу й

оренбурзьким генерал-губернатором (Тарас Шевченко. Документи та матеріали до біографії. —
С. 242 — 243).
...ходатайствуйте обо мне у нашей высокой покровительницы. —Президентом Академії мистецтв

з 1852 р. була сестра царя велика княгиня Марія Миколаївна (Романова; 1819 — 1876).
...дошло в нашу пустыню сведение о торжественном, прекрасном празднике вашего юбилея. —
10 жовтня 1854 р. відбулося урочисте святкування 50-річчя творчої діяльності Ф. П. Толстого в

конференц-залі Академії мистецтв за участю культурної громадськості Петербурга.

Варіанти

И вот уже наступил девятый год моего изгнания, и я, забытый в этой безотрадной пустыне /
И вот уже наступил девятый год моего изгнания, к[ак?]

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/168521.html

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/384962.html

3.2.51 72. М. О. ОСИПОВ. 20 травня 1855. Петербург (2009-02-13 06:00)

Граф Ф. П. Толстой поручил мне уведомить Вас, г-н Шевченко, что он искренно соболезнует о

Вашем несчастии и душевно рад употребить все зависящие от него средства для облегчения Вашей

участи, если только степень Вашего преступления, которая ему неизвестна, не будет неодолимым
препятствием к тому.
Я, с своей стороны, могу присовокупить к этому, что начало уже сделано; молитесь Богу об успехе.

Искренно желающий Вам добра

художник Николай Осипов

1855 г.,
мая 20-го.

Коментарі:

Подається за автографом: ІЛ. Ф. 92. №. 280.
Вперше надруковано у виданні: Чалый М. К. Жизнь и произведения Тараса Шевченка. — С. 88,
з неповною датою та значними пропусками в тексті.
Дата в автографі: «1855 г., мая 20-го».
Відповідь на лист Шевченка до Ф. П. Толстого [1]від 12 квітня 1855 р. з Новопетровського

укріплення. Як видно з листа А. І. Толстої до Шевченка від 20 лютого 1856 р., обидві відповіді
Шевченка на лист М. Осипова були йому відіслані.

Осипов Микола Осипович (1825 — 1901) — російський художник-портретист, мініатюрист. Вчився
в Академії мистецтв як сторонній учень (з 1843 р.), працював учителем малювання (з 1850 р.). 1852
р. дістав звання некласного художника, 1855 р. — звання академіка. Взимку 1855 — навесні 1856
р. був поручиком Калузької стрілецької дружини і народного ополчення, що стояла на підступах
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до м. Севастополя..
Толстой Федір Петрович — російський скульптор, медальєр, художник, віце-президент Академії

мистецтв (1828 — 1859). Як член комітету Товариства заохочування художників причетний

до схвального відгуку комітету про подані Шевченком на розгляд малюнки (Тарас Шевченко :
Документи та матеріали до біографії. — С. 9). Домагаючись повернення Шевченка до Петербурга

у 1857 р., листовно звертався до президента Академії мистецтв Марії Миколаївни та міністра

імператорського двору В. Ф. Адлерберга. Одержавши дозвіл з умовою «мати над ним належний

нагляд», Ф. П. Толстой всіляко допомагав поетові, гостинно приймав його у своїй господі, надав
йому кімнатку з майстернею у приміщенні Академії поряд із власною квартирою.

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/427133.html

3.2.52 Державний кулак (2009-02-13 12:00)

[1]

Байгуші під вікном («Державний кулак»). Папір, сепія. [Новопетровське укріплення]. [10.VI 1855
— 21.IV 1856].
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[2]

Див. також:
http://litopys.org.ua/shevchenko/shev9045.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev9045.htm
http://kobzar.univ.kiev.ua/draws/description/345.html

1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/74T_4hhzkW0-P6jKH2xaUw?feat=embedwebsite

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev9045.htm

3.2.53 80. ЛИСТ ДО БР. ЗАЛЕСЬКОГО. 10 червня 1855. Новопетровське укріплення
(2009-02-13 18:00)

10 июня.

Сегодня получил я твое во всех отношениях для меня дорогое письмо, сегодня же и отвечаю,
сегодня же вечером и почта отходит, и если мало напишу тебе, то извини мне, друже мой единый.
Я начинал уже было на тебя сердиться за твое долгое молчание, забывши мудрое правило: «Когда
нечего сказать доброго, то лучше молчать». Ты мне напомнил это правило, и я тебе благодарен.
Все посланное тобою я получил с благодарностью. Карандаши еще не пробовал, да не на чем,
правду сказать, и попробовать; мне здесь все, начиная с людей, так омерзело, что я и не смотрел
бы ни на что. Пишешь ты, что Карл не нашел моих карандашей; он вероятно забыл или и совсем
не знает, где они хранятся. У него оставил я небольшой тюк с платьем; там между прочим

есть пальто, а в том пальто в кармане две дюжины карандашей Фабера № 3. Если найдешь

их, то возьми себе, а для меня и присланных тобою надолго станет, потому что термин моего

заключения бесконечен, а здесь совершенно делать нечего. Приехал сюда старик Козлов, штейгер,
помнишь, что с Антиповым ходил в Каратау. Он тоже теперь отправляется туда же для собрания
коллекции окаменелостей. Думал было и я с ним проситься, да раздумал. Хорошо, весело было
тогда нам с тобою; а одному было бы мне точно так же скучно, как и в укреплении, с тою разве
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разницею, что я должен был подчиняться пьяному казачьему офицеру. И это-то больше и было

причиною моего раздумья.
Я очень рад, что ты оставил масляные краски, и очень не рад, что ты занимаешься теперь

фотографиею, она у тебя много время отнимает теперь, а после, я боюся, ты увлечешься ею,
когда покажутся удовлетворительные результаты. Это дело химии и физики, пускай Михайло и

занимается ими, а тебе это как художнику повредит. Фотография как ни обольстительна, а все-
таки она не заключает возвышенного прекрасного искусства. А между прочим, если ты не читал,
то прочитай прекрасную статью Хотинского и Писаревского о фотографии в «Современнике» за
1852, не помню какой №.
Сигизмонду и Алексею я писал, будучи совершенно уверен, что они в Оренбурге, но это все равно,
благодарю тебя, что отослал им письмо. Я писал Алексею, чтобы он справился через своих

знакомых в Петербурге о рукописи К. Дармограя; но так как ему теперь это почти невозможно,
то прошу тебя, если ты имеешь знакомого в столице, то чтобы он зашел в контору «Отечественных
записок» и взял (если только она не напечатана) рукопись под названием «Княгиня» К. Дармограя
и прислал бы ее тебе или передал в другой журнал; если же напечатана, то чтобы сделал условие

с редактором, на каком может К. Дармограй доставлять в редакцию свои рукописи. У Карла есть

брат в Петербурге, попроси его. У меня никого там знакомых не осталось.
А между прочим, скажи ты мне ради всех святых, откуда ты взял эти вялые, лишенные малейшего
аромата «Киевские ландыши» ? Бедные земляки мои думают, что на своем родном наречии они

имеют полное право не только что писать всякую чепуху, но даже и печатать! Бедные! и больше
ничего. Мне даже совестно и благодарить тебя за эту во всех отношениях тощую книжонку.
«Трио» пришлю тебе с Зелинским. Вероятно, вам опыты не удались по моим наставлениям?
Хотел я и книги твои переслать тебе с ним, но он не берет. Перешлю осенью с штейгером.
Много еще кое-чего нашлося [бы] передать тебе, друже мой, но почта на носу висит, а потому
и кончаю. Бывай здоров и счастлив, мой друже единый. Пиши и целуй от меня Сову, кланяйся
Карлу, и Михайлу, и Станкевичу. Прощай.
Повидайся с Лазаревским и попроси его, чтобы он сообщил тебе адрес своего старшего брата, а
ты сообщи его мне.
Узнай, пожалуйста, у Карла, цел ли мой альбом?

Примітки

Подається за автографом, що зберігається в архіві Чарторийських Краківського національного

музею (Bibl. Czart. rkps Ew. 1625; фотокопія — ІЛ, ф. 1, № 899).
Рік написання встановлюється за змістом листа, зокрема: згадки про намір послати барельєф

«Тріо» з К. А. Зелінським та повідомлення в наступному листі до Бр. Залеського від 25 — 26
вересня 1855 р. про виконання цього наміру, а також згадки про нещодавно відправлені листи до

3. Сераковського та О. Плещеева, про надіслану до редакції журналу «Отечественные записки»
повість «Княгиня» тощо.
Вперше надруковано в журналі «Киевская старина» (1883. — № 3. — С. 619 — 621) за копією І.
Крашевського з помилкою в датуванні й деякими неточностями в тексті.
Вперше введено до збірника творів у виданні: Шевченко Т. Твори: В 2 т. — СПб., 1911. — Т. 2.
— С. 393 — 394.
Відповідь на невідомий лист Бр. Залеського, написаний орієнтовно в травні та одержаний 10
червня 1855 р.

У него оставил я небольшой тюк с платьем... — У К. I. Герна Шевченко жив узимку 1850 р.
аж до арешту 23 квітня; оскільки у провину поетові було поставлено те, що він ходив в Оренбурзі
в цивільному одязі, то він мусив залишити його у К. І. Герна.
Приехал сюда старик Козлов, штейгер, помнишь, что с Антиповым ходил в Каратау. — Козлов

Микола Данилович (1804 — ?) — гірничий урядник, штейгер Каратауської експедиції (28 травня

— початок вересня 1851 р.), учасником якої був і Шевченко. Антипов Олександр Іванович (1824
— 1887) — гірничий інженер, поручик, начальник цієї експедиції.
... пускай Михайло и занимается ими... — М. Г. Цейзик.
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... прочитай прекрасную статью Хотинского и Писаревского о фотографии в «Современнике»
за 1852... — Див.: Хотинский М., Писаревский Н. Светопись и ее современное состояние //
Современник. — 1852. — № 8. — С. 1 — 38.
Сигизмонду и Алексею я писал... — З. Сераковському та О. Плещееву.
У Карла есть брат в Петербурге... — Йдеться про А. I. Герна.
... откуда ты взял... «Киевские ландыши»? — Йдеться про видання: Ландыши Киевской Украйны:
В тринадцати книгах. Стихами и прозою. Книга первая: Сочинение Григория Карпенка 2. 1848
года. — СПб., 1848. Збірка містила твори братів Степана й Григорія Карпенків українською,
російською та польською мовами, які тогочасна критика одностайно оцінила як суто графоманські
вправи.
«Трио» пришлю тебе с Зелинским. — Це друга відливка гіпсового барельєфа; перший його зразок
Шевченко надіслав С. С. Гулаку-Артемовському (див. лист до С. С. Гулака-Артемовського від 6
жовтня 1853 р. та примітку до нього).
... целуй от меня Сову... — Е.-В. Желіговського.
... кланяйся Карлу, и Михайлу, и Станкевичу. — К. I. Герну, М. Г. Цейзику, Я. Ф. Станевичу.
Повидайся с Лазаревским и попроси его, чтобы он сообщил тебе адрес своего старшего брата...
— Тобто з Ф. М. Лазаревським; Шевченко бажав листуватися з М. М. Лазаревським, який служив
у Петербурзі.
Узнай, пожалуйста, у Карла, цел ли мой альбом? — Про цей альбом Шевченко знову нагадає Бр.
Залеському 20 травня 1856 р. (див. коментар до листа 85).

Варіанти

одному было бы мне точно так же скучно / а так

Фотография как ни обольстительна / Фотография так обольстительна

3.2.54 Близнята. Літо 1855 р. (2009-02-14 00:00)

10 червня — 20 липня 1855 р., Новопетровське укріплення.

{ [1]Близнецы }

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev401.htm

3.2.55 (2009-02-14 06:00)

[1]Кониський О. Я. Тарас Шевченко-Грушівський: Хроніка його життя [На другому засланню

(жовтень 1850 — серпень 1857), стор. 29]

До того ж часу належить і лист Тарасів до Зигмунта Сєраковського. Визволений з неволі

Сєраковський поспішив повітати і свого друга далекого з надіями на нове оцюрання. «Батьку!
— писав він до Тараса. — Сей рік — рік радощів і щастя. Сьогодні сонце вознеслося на небі

до зеніта. Броніслава Залєського зовсім визволили, і не далі 1 червня він вертається до родини

на нашу рідну землю, і я поїду з ним. І серце, і розум, і Броніслав кажуть: перше діло твоє.
Батьку, Бог благословив мої заміри, він і зміцнить їх, жили ми з тобою на сході і зрозуміли

велике значіння слів «Алла Екбер» (Біг Великий). Во ім’я Боже їду до Петербурга і на береги
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Дніпра. Не бійся, тебе не забуду. Дніпро нагадає мені про тебе. Полк, до якого мене призначено,
зимоватиме біля Катеринослава, на місці Січі. При першій звістці про се я написав послання. Ти
його одержиш сього року. Стиль у йому слабий, але думка висока: вона не моя, а почуття моє.
Думка ся про з’єднання одноплеменних братів, що живуть по обох берегах Дніпра. Їду з повною
надією, що доля твоя полегшає. Бог великий, цар милостивий. Батьку! Великі люди притерпіли

і великі страждання. Одна з найбільших — дика пустиня, в пустині і ти тепер перебуваєш, наш
лебедю» 744. Мушу тут трохи збочити. Почуття і прихильність до свого товариша по засланню,
до найліпшого сина України, висловлені сином Польщі, здаються мені зовсім щирими і чистими,
властивими кожному, хто сам притерпів і спочуває товаришеві, що ще більш за його страждає.
Та таки простий обов’язок моральний казав Сєраковському 745 чинити те саме, що він чинив, і
ужити усіх заходів, яких тільки спроможно йому ужити, щоб поліпшити Шевченкову долю. Таке
підбадьорювання духа многостраждальному узникові не може не викликати подяки. Отже, на
жаль і на диво, один з Тарасових біографів в листі Сєраковського знайшов нещирість, «єзуїтизм».
Сєраковський в відносинах до Шевченка кермувався б то правилом єзуїтів і, користуючись з

довірливості і простодушності Шевченка, він укупі б то з Подлєвським 746 (!) примірковали

собі, щоб з українського народного поета зробити український прапор, прихилити його до себе

і з лютого ворога польської національності вони хотіли б то зробити з Шевченка зброю справи

польської. От до такої б то мети і простовало оте послання Сєраковського до нашого Кобзаря 747.
Не треба тут змагатися проти наведеної і нічим у автора її не доведеної думки. Досить з мене

зарегістровати факт і додати, щоШевченко, хоча і був ворогом польського, як і всякого іншого, без
різниці національної, панства, але він ніколи не ворогував проти польської національності. Досить
на доказ сього згадати його послання «до ляхів» — Подай же руку козакові І серце чистеє подай

І знову іменем Христовим Возобновим наш давній рай. Безнадійність так перейняла Тараса,
що ентузіастичне щире слово Сераковського не підбадьорило його. Дійсне, не можна було йому

не тужити; куди не глянь навкруги стоїть височезний мур безнадійності! Такої безнадійності, що
легко примушує людей шукати виходу або в воді глибокій, або на гиллі високій. Шевченко встояв:
моральний його організм був наче з дулєвини, загартованої любов’ю до України, вірою в свою

ідею, надією, що наше сонце прийде і за собою наш день приведе. З таким організмом дійсні

патріоти не накладають на себе рук і страждають до кінця — до краю. Муки їх страшенно великі,
але і образ їх ще більший! Тяжко було генію нашого слова сидіти в кулаці у майора Львова, а
проте у відповіді його до Сєраковського ми не чуємо розпуки. «Радий би я був відповідати тобі,
— писав він, — тим же серцю любим словом, але я такий заляканий, що боюся рідного любого

звуку. Найпаче тепер, я ледві спроможен хоч абияк висловлюватись. Про горе моє теперішнє пишу
до О. Плещеєва. Ти у його прочитаєш гидкі подробиці. Дякую вам, други мої, брати мої! що ви не
покидаєте мене» 748. 744 Жизнь и произвед[ения...] Шевченка, с. 83. [Листи до Т. Г. Шевченка, с.
86 — 87]. 745 Сєраковський р. 1863 брав значну долю в польській революції. По наказу Муравйова

його повішено. 746 Падлєвським. — Ред. 747 Жизнь и произвед[ения...] Шевченка, с. 83. 748

Основа. — 1862. — Кн. V. — [С. 6 — 7. (Лист від 6 квіт 1855 р.)] Коментар Отже, на жаль

і на дало, один з Тарасових біографів в листі Сєраковського знайшов нещирість, «єзуїтизм». —
Йдеться про судження М. К. Чалого (Жизнь и произведения Тараса Шевченка. — С. 81 — 82),
який таки грішив недоброзичливістю до поляків та «польської справи». [2]Попередня [3]Наступна

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/4899.html

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/423805.html

3. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/429046.html

3.2.56 (2009-02-14 12:00)

[1]Кониський О. Я. Тарас Шевченко-Грушівський: Хроніка його життя [На другому засланню

(жовтень 1850 — серпень 1857), стор. 30]
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Ще влітку 1854 р., коли до Новопетровського приїздила експедиція академіка Бера, Усков,
познайомивши останнього з Шевченком і з його гіркою долею, прохав його поклопотати в столиці,
де тільки можна, щоб попільжити Шевченкові. Певна річ, що про се прохав і сам Шевченко, і
Данилевський; але під той сумний час годі було сподіватися якої пільги від царя, зовсім не по

правді упередженого проти Шевченка. Усе, що можна було Берові зробити, — се вдатися до віце-
президента Академії художеств, до графа Федора Толстого, щоб він по спроможності заступився

за колишнього ученика академії і друга Брюллова. Він, мабуть, прирадив Тарасові написати лист
від себе до графа Толстого.
Сам Толстой і його пані Анастасія своєю освітою, гуманністю і благородним спочуттям до всього

чистого і прекрасного, до всього, приниженого деспотизмом, були людьми видатними. Федор

Петрович родився 10 лютого р. 1783 і головував в Академії з року 1828; значить, того часу, про
який у мене бесіда, він віком був людина стара вже, але дух його був свіжий, бадьорий, немов час,
події і дух царювання Миколи минали його, йдучи геть далеко від його. В очах у його світився

розум і молодість душі і серця 749. В поводженню його з людьми сяло благородство і простота.
Графиня Анастасія Іванівна була молодиця щира, привітна, розумна, гостинна і з почуттям,
незвичайно огрійливим для людей, придавлених лихою долею. Гостинна господа Толстих була

тихим пристановищем задля людей освічених: тут збиралися репрезентанти штуки, письменства
і науки. Тут лунала щира розмова про інтереси освіти, добробуту, поступу взагалі, про інтереси

поезії, штуки, письменства і науки. Граф спочував усьому доброму; усе світле, чесне було близьким
його благородній душі. Високо стояв він і яко художник, і яко чоловік, але свого авторитету він

ніколи не випинав наперед. Авторитет його, як се звичайно буває у людей, дійсне перейнятих

світом і гуманізмом, сам, без його волі випинався, але нікого не придавлював. Кожен перед

ним почував не боязкість, не нікчемність, а навпаки, переймався пориванням до всього дійсно

поступового. Толстії взялися до справи Тарасової практично і обережно. По просьбі їх художник
Осипов писав до Шевченка: «Граф Толстой щиро вболіває над вашим нещастям і душею радий

ужити всіх можливих йому заходів, щоб доля ваша поліпшала, коли тільки ступінь вашої вини не

стане йому перешкодою. Початок вже зроблено» 750. Запевне не відомо, який був той початок.
Певно, що граф попробував грунт навкруги, а грунт був вельми твердий! Тридцятилітній переліг!
Щоб перейти по йому з плугом гуманності, треба було неабиякого і лемеша, і чересла. Тим часом

коротенький лист Осипова упав на душу зневоленого поета свіжою росиною. Поет відповідав не
гаючись, та, на лихо, відповідь його вже не застала Осипова в столиці: він пішов до ополчення

і рушив на південь. Графиня Толстая прийняла той лист, знаючи від кого він, розпечатала і,
прочитавши, побачила, як страждає Тарас. Вона поспішила написати до його. «Поспішаю написати

до вас, — читаємо в листі графині Толстої 751, — що Осипов не відписав до вас через те, що пішов
з ополченням до Севастополя; але він доручив мені, людині вам невідомій, яка одначе бере теплу і
живу участь у вашій долі, написати до вас. Прошу вас прийняти в душу свою радісну гостю— надію

на милосердя Боже і нашого царя (нового вже), на серці у котрого повно бажання щастя своїм

підданим. Вірте ж у ліпшу будущину. Вам каже се женщина, свідома усього прекрасного, мати
родини, жінка художника, котрого люблять і поважають». Шевченкові не трудно було вгадати,
хто такий ота «невідома йому» кореспондентка; а нам ще менш трудно зрозуміти, яким почуттям

перейняла поетову душу гостя-надія! Та в сьому разі зеркалом тієї хвилини стає нам Шевченків

лист до графині, писаний 22 квітня р. 1856 752: не можна не подати тут власних слів поета.
«Награди, Господи, — писав Тарас до графині, — і вас, і близьких ваших радощами і нестеменним
щастям. Я ожив! воскрес! і останні дні Великодніх свят 753 перебуваю немов у рідній сім’ї з вами, з
Миколою Осиповичем (Осиповим), мої любі, мої добрі, мої великодушні други! З вашого привіту
я такий обрадований, такий щасливий, що забуваю про дев’ятилітні страждання, що гнітили мене.
Еге! вже дев’ять літ караюся за грішні вчинки моєї молодості. Кара без краю. Я не тямлю, що
оце за знак: конфірмовано мене з правом вислуги, служу я, яко сущий солдат, одна у мене вада: з
рушницею ніяк не справлюся так, як бравий єфрейтор. Але ж мені вже 50 літ! Вірші писати мені

заборонили— я знаю, за що і не нарікаю на кару. Але за що заборонили малювати? Беру за свідка

Бога, що не відаю; та й судді мої про се відають не більш за мене. А кара страшенна! Увесь свій вік
я присвятив штуці божественній, а що з того? Мовчу вже про муки матеріальні, про нужденність,
що охолоджує серце; але яка мука моральна! О не приведи, Господи, нікому! Хоч і вельми було
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трудно, одначе я зрікся неминуче потрібного; задовольняюся з того, що цар дає жовнірові. Одначе
як же його зректися думки, почуття і непогашеної любові до штуки прекрасної? О! спасіть мене!
Ще один рік і я пропаду! Яка у мене будущина? що у мене на обрію? Хвала Богові, коли шпиталь,
а може!.. О, да не смущається серце ваше! інколи мені сниться горопашний учень Мартоса і

перший учитель Віталі 754. Віщовання малодушне, недостойне! але ж вода, падаючи на камінь,
і його пробиває. Короновання царя — се край моєї єдиної надії. Немов у Бога милосердого, так
я йму віри у ваше милосердя, та іменем оцієї віри святої і подайте від себе просьбу до великої

княгині (президента Академії). Принесіть оцю жертву. Такі жертви приносять матері та сестри;
але ж у мене ні сестри, ні матері, нікого нема. Заступіть мені і ту, і другу; заступіть мені друга
єдиного». 749 Чалий, с. 88. 750 Русск[ая] стар[ина]. — 1877. — Кн. X. — С. 284 — 287. 751 Чалий,
с. 88. 752 Русская старина. — 1887. — Кн. X. — С. 287. 753 Згадаймо (дивись виписку вгорі) —
що саме перед Великоднем почта привезла до форту звістку, що маніфест 21 березіля минув його
і що його «не виписали з реєстру мучеників. Про його забули». 754 Йдеться про І. Т. Тимофєєва.
— Ред. 755 Основа. — 1862. — Кн. IV. — С. 24. Коментар «Поспішаю написати до вас», —
читаємо в листі графині Толстої... — З листа А. І. Толстої до Шевченка від 20 лютого 1856 р. з
Петербурга. (Листи до Т. Г. Шевченка. — С 81). [2]Попередня [3]Наступна

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/4899.html

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/428763.html

3. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/429102.html

3.2.57 (2009-02-14 18:00)

[1]Кониський О. Я. Тарас Шевченко-Грушівський: Хроніка його життя [На другому засланню

(жовтень 1850 — серпень 1857), стор. 31]

За місяць прийшов до Тараса лист і від Осипова. З відповіді Тарасової на той лист, писаної 20
мая 755, подаємо виписку: вона показує нам становище його душі. «Тепер вже літо, і я гадаю, що
ви принаймні в Полтавщині, відпочиваєте біля білої хати в холодку, під вишнею чи під черешнею,
покритою цвітом. О, краю мій любий! краю мій рідний! чи я тебе побачу хоч коли-небудь?! Пишу
я не про те, що думаю!» Переказуючи в довгому листі до Осипова ті муки, що пережив він, і ті
надії, яких надав йому наведений вгорі лист графині Толстої, Шевченко пише далі: «Кажете ви,
щоб я написав до вас про мій побит. Ось вам один, зауважте, радісніший епізод. Р. 1850, коли ото
в жовтню вели мене з Орського до Новопетровського, я на вулиці у Гур’єві підняв свіжу вербову
ломаку, приніс її в Новопетровське і ткнув у землю на солдатському городі. Я вже й забув про

неї, як ось навесні городник нагадав мені, каже, що моя ломака росте. Справді, вона пустила

паростя. Я тоді — ну її поливати, а вона — ну рости, і тепер вона буде вершків шість в перерізі та
принаймні сажнів три заввишки, молода та розкішна така! Правда, чимало я на неї води вилив,
зате ж тепер за вільної години і з дозволу фельдфебеля я розкошую біля неї в густому холодку.
Сього літа гадаю намалювати її, звісно, потай від людей. Вона така вже груба і висока, що з-під
олівця Калама вийшов би з неї прекрасний етюд. От вам один єдиний епізод радісний з мого

одноманітного побуту безрадісного. Верба моя нагадує мені про розбишаку, що покаявся. Десь
в темному лісі спасався пустельник праведний. В тому ж лісі лютував розбишака кровопийник.
Раз якось, взявши свою дубину, окуту залізом, іде він до праведника і прохає сповідати його, а
не висповідаєш, каже, так уб’ю тебе. Що діяти? Смерть не свій брат. Праведник злякався і

за запомогою Божою взявся сповідати розбишаку того. Але гріхи у його були такі великі, такі
тяжкі, що праведник не спроможен був зараз наложити за них покуту і прохав у грішника три дні

на поміркованім та на молитву. Через три дні прийшов знов розбишака той. «Ну, що, — каже,
— старче Божий! Що доброго примірковав ти?» Праведник повів його з лісу в поле, привів на
високу гору, узяв у його оту страшну дубину, забив її у землю і каже до грішника, щоб він ротом

носив з глибокого яру воду та поливав ту дубину. «Тоді, — каже, — відпустяться тобі гріхи твої,
коли з оцієї смертоносної палиці виросте дерево і вродить плоди». Сказавши се, пішов до своєї

келії спасатися, а грішник взявся до роботи. Минуло скільки там літ, схимник вже й забув про
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свого сина духовного. Раз якось вийшов він з лісу в поле погуляти, гуляючи підійшов до тієї

гори і чує незвичайні гарні пахощі. Він пішов шукати того пахучого дерева. Довго ходив, нарешті
зійшов на гору. І що ж побачили його здивовані очі? Велеліпне дерево, груша, а зрілі плоди так

і вкрили його. Під грушею в холодку спочиває дідусь, з довгою по самі п’яти бородою, от як

св. Онуфрій. Схимник пізнав, хто той спорохнілий дід, і підійшов до його по благословення, бо,
бачте, дід той став праведником, більшим за його. Верба моя теж виросла і під спеку захищає

мене в густому холодку, а проте гріхам моїм відпущення нема й нема. Ба! то був розбищака,
а я, овва! я сочинитель!..» Нарешті Шевченко благає Осипова: «Пишіть до того великодушного

аноніма (граф. Толстої), благайте, щоб не покидав мене. Короновання імператора — се край моєї

надії і уповання. Подякуйте за її прихильність щиру, за її материнський лист». Запевне невідомо
в подробицях, яких саме заходів ужив граф Толстой. Доня його Катерина Федор[івна] Юнге,
що під той час була ще підлітком, повідала 756, що зимою з 1855 на 1856 тато її вдавався і до

міністра царського двору, і до великої княгині Марії Миколаївни прохати за Шевченка, але скрізь
йому відмовляли. Тоді він став на тому, щоб чинити на власну руку і самому подати до царя

просьбу тоді, як справлятиметься учта короновання. Може, і дійсно так він зробив і був певен,
що сподівана широка коронаційна амністія не мине Шевченка, і з такою певністю з початком

літа він рушив за границю рятувати власне здоров’я. З ним поїхала і графиня. Шевченко про се

не відав, і жодна звістка про заходи графа не доходила до його. Тим-то влітку р. 1856, коли до

Новопетровського форту приїздив з якоюсь експедицією відомий автор відомої «Горької судьбини»
Олексій Писемський, Шевченко прохав його написати до Толстої і нагадати про його. Писемський
відповів з Астрахані, що до Толстої не писав, бо не відав, як її величати по батьку. Але разом з

такою журливою звісткою Писемський подав Тарасові і маленьку втіху: «На одному вечорі, —
писав він 757, — я бачив чоловіка з 20 ваших земляків: вони, читаючи ваші твори, плакали і

благоговійно говорили про вас. Я сам письменник і не бажав би собі більшої слави і популярності,
як отаке, завічі пошанування. Нехай же воно стане вам утіхою в життю вашому безрадісному». В
Р8-ті Писемський додав, що написав вже до Толстої і що бачився з стареньким Бером, і він обіцяв
написати до графа. Толстого, бо тепер саме час клопотати, коронація буде в серпні. Що сподівана

амністія коронаційна не мине Шевченка, про се були певні усі, хто інтересовався Шевченком, а
побивалися тоді про його, опріч графа Ф. Толстого і графині Настасії Іванівни, Сєраковський,
брати Жемчужникови і родич їх відомий поет граф Олексій Толстой. 756 Вест[ник] Евр[опы]. —
1883. — Кн. VIII. — С. 832. Коментар За місяць прийшов до Тараса лист і від Осипова. — Лист

М. О. Осипова до Шевченка, написаний у квітні — на початку травня 1856 р. з Курська (Там же.
— С. 82 — 84). Писемський відповів з Астрахані... — Лист О. Ф. Писемського до Шевченка а

Астрахані від 6 липня 1856 р. (Там же. — С. 88 — 89 }. [2]Попередня [3]Наступна
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3.2.58 Лист Львова про надання звання унтер-офіцера. 7 липня 1855 р.
(2009-02-15 00:00)

№ 433. 1855 р., липня 7. Лист командира 1-го лінійного батальйону Г. І. Львова до командира

1-ої бригади Л. І. Федяєва про надання Т. Г. Шевченку звання унтер-офіцера

В бытность мою в настоящем году в Новопетровском укреплении для инспектирования рот, в
оном расположенных, я вполне удостоверился, что находящийся там на службе, отданный по

высочайшему повелению из С.-Петербургской Академии художеств, за сочинение возмутительных
стихов, рядовой Тарас Шевченко примерным своим поведением и усердием к службе заставляет

обратить на себя внимание начальства. Кроме того, свидетельствуют заведывающий ротами

капитан Косарев и комендант майор Усков, что он, во все время нахождения в укреплении,
поведением и усердием противу товарищей своих всегда отличается.
Свидетельствуя об отлично-усердной службе рядового вверенного мне батальона Тараса

Шевченко, я имею честь почтительнейше просить ходатайства вашего превосходительства об
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облегчении его участи производством в унтер-офицеры:..

Русское богатство, 1901, кн. 2, с. 70 — 71 (уривок з документа).

3.2.59 81. ЛИСТ ДО БР. ЗАЛЕСЬКОГО. 25 — 26 вересня 1855. Новопетровське
укріплення (2009-02-15 06:00)

25 сентября 1855.

Вчера был я на Ханга-Бабе, обошел все овраги, поклонился, как старым друзьям, деревьям, с
которых мы когда-то рисовали, а в самом дальнем овраге — помнишь, где огромное дерево у

самого колодца обнажило свои огромные старые корни, под этим деревом я долго сидел, шел
дождик, перестал, опять пошел, я все не трогался с места, мне так сладко, так приятно было под

ветвями этого старого великана, что я просидел бы до самой ночи, если бы не охотники (чтобы
им ни одного воробья не застрелить) меня потревожили. А какие прекрасные, светлые, отрадные
воспоминания в это время пролетели над моей головою! Я вспоминал наш каратавский поход

со всеми его подробностями, тебя, Турно и кой-где изредка Антипова. И он, хоть это весьма

редко, бывал иногда похож на человека. Когда же воспоминания мои перенеслися на Ханга-Бабу,
я так живо представил себе то время, что мне показалось, будто бы ты сидишь здесь за деревом

и рисуешь; я тогда только опомнился, когда позвал тебя и ты не отозвался. А тут и охотники

пришли. Поход в Каратау надолго у меня останется в памяти, навсегда!
Я уже две почты пропустил, не писал тебе, чуть было не пропустил и третьей, а возвратясь

из Ханга-Бабы, выдержал порядочный пароксизм лихорадки, боялся, чтобы не продлилась, но
теперь, слава Богу, ничего. Как с гуся вода. Я извиняю себя еще и тем, что письмо мое все равно
дожидало бы тебя на почте, пока ты возвратишься из Уфы. Напиши мне подробнее, добрый мой
друже, о бедном нашем Сове: как и чем он живет и что он делает? Напиши все: меня глубоко
трогает этот страдалец. Что делает Турно и где он? Письмо вдохновенного Сигизмонда я с

наслаждением прочитал, настоящий поэт! Не отвечаю ему теперь, потому что надеюсь вскоре с

ним увидеться в Ак-Мечети. А надеюсь я потому, что ты мне пишешь, не хочу ли я туда? Хочу,
куда угодно хочу! Потому что я начинаю одуревать в этом безотрадно однообразном прозябании.
Прошу тебя, Карла и всех добрых людей, кто может помочь мне хотя единым словом. В Ак-
Мечети хотя я не предвижу для себя слишком отрадной перспективы, но, по крайней мере, не
буду видеть этих голых серых скал, которые мне до того опротивели, что я рад спрятаться от них,
но, увы! куда спрятаться?
Послал я тебе с Зелинским экземпляр «Трио», а с Фрейманом экземпляр «Спасителя», сходи
ты на квартиру Фреймана и у слуги его Матвея спроси ящик на твое имя. Кроме медальона,
найдешь ты в ящике книги, которые прошу тебя отдать переплести в два или в три волюма, как
ты найдешь лучше, и оставь их у себя до весны, а весною, если я останусь здесь, то перешли

мне их. Я посылал эти книги в Астрахань. И, вообрази себе, губернский и еще портовый город

переплетчика не имеет! Настоящие скифы!
Если ты можешь как-нибудь узнать о судьбе «Княгини», то сообщи мне, меня она очень беспокоит.
Узнай, Бога ради, цел ли у Карла мой тюк с платьем; там есть в кармане в пальто дюжины две

карандашей Фабера № 3. Возьми их себе, а платье прибереги. Я не знаю, на чем я основываю

надежду, а мне кажется, что я это пальто еще носить буду, если его моль не съела. Нельзя ли будет
тебе достать, хоть у топографов, пару акварельных кистей, у меня одна-единственная осталась,
да и та иступлена.
Я тебе надоедаю своими просьбами, но что же делать? Мне, кроме тебя, обратиться не к кому,
и в тебе я совершенно уверен, что ты не назовешь меня надоедалой, попрошайкою.
Вчера не дали мне кончить письмо, а сегодня, вопреки ожиданию, пришла почта и привезла

твое второе письмо с драгоценным для меня подарком, с портретом Совы. Я не знаю, как тебя

и благодарить, друже мой, за этот подарок. Что-то близкое, родное я вижу в этом добром
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задумчивом лице. Мне так любо, так отрадно смотреть на это изображение, что я нахожу в нем
самого искреннего, самого задушевного собеседника! О, с каким бы наслаждением я прочитал бы

теперь его «Иордана»! Но это желание несбыточное. Благодарю тебя, тысячу раз благодарю за

этот сердечный подарок.
Ты пишешь, что желал бы сблизить меня с ним покороче. Дай Бог, чтобы все люди были так

коротко близки между собою, как мы с ним, тогда бы на земле было счастие. Пиши ему и целуй
его за меня, как моего родного брата. Если ты хочешь, чтобы моя радость была полная, то в

первое твое письмо, которое ты мне напишешь, вложи свой портрет и портрет Михайла, а если
можно, то и Карла, ты меня этим подымешь на седьмое небо.
Боже мой! Когда я увижу тебя? Когда я увижу доброе лицо Михайла и Карла? Грустно!
Невыразимо грустно это бесконечное ожидание.
Ты пишешь, что к вам приехали два просвещенных любителя прекрасного искусства; сердечно
радуюсь такому редкому явлению и душевно желаю, чтобы ты с ними скорее познакомился;
быть может, в самом деле ты встретишь в их коллекциях что-нибудь замечательное, а это для

тебя необходимо. Истинно изящное произведение на художника, и вообще на человека, сильнее
действует, нежели самая природа. Говоришь, что будто бы в коллекции начальника штаба есть

оригиналы голландских мастеров. Дай Бог, чтобы это была правда. Я вот почему сомневаюсь:
все произведения голландских артистов 17 века наперечете, а в последующем столетии Голландия

была бедна замечательными мастерами. Но все-таки лучше увидеть что-нибудь, нежели не видеть
ничего.
Прощай, мой единый друже. Кланяйся Средницкому и ojcu prefektu и не забудь написать мне об

Аркадии.
Не знаю, имел ли какое влияние на судьбу мою всемилостивейший манифест. Если узнаешь, то
сообщи мне.
С последней морской почтою пошлю тебе что-нибудь вроде «Монаха», а теперь ничего не имею
конченного, да, правда, и кончить порядочно нечем.

Примітки

Подається за автографом, який зберігається в архіві Чарторийських Краківського національного

музею (Bibl. Czart. rkps Ew. 1625; фотокопія — ІЛ, ф. 1, № 900).
Дата уточнюється за фразою: «Вчера не дали мне кончить письмо».
Вперше надруковано в журналі «Киевская старина» (1883. — № 3. — С. 617 — 619) за копією І.
Крашевського.
Вперше введено до збірника творів у виданні: Шевченко Т. Твори: В 2 т. — СПб., 1911. — Т. 2.
— С. 391 — 392.
Відповідь на невідомий лист Бр. Залеського, написаний орієнтовно влітку 1855 р. після

відрядження до Уфи й зустрічі з Е.-В. Желіговським.

Вчера был я на Ханга-Бабе... — Див. лист до Бр. Залеського від 5 лютого 1854 р. та примітку

до нього.
Я вспоминал наш каратавский поход со всеми его подробностями... — Бр. Залеський коментує:
«В часі нашої спільної мандрівки по степах Ш[евчен]ко одного дня, коли сильніше розгорячився і
говорив щиро (w chwili większego rozgrzania i szczeroścs) сказав мені, що жалує своїх „Гайдамаків“ і
цілого того напряму, що тепер знає Красінського і наших поетів і „w duchu swoim to potępia“. Але
додав: „Вибачай, се вже було в моїй крові, я ж рідний внук одного з гайдамаків, се нехай тобі все
вияснить“. В часі тої мандрівки Ш[евчен]ко зробив для мене чорною крейдкою свій портретик, з
котрого аква-форт посилаю. Портретик був дуже подібний (był uderzającego podobieństwa); замість
зеркала послугувався артист збанком з водою, бо іншого зеркала не мали ми в степу. Не було також
ані бритви, ані цирюльника, і для того носили ми бороди, хоч властиво оба ми були солдати»
(Листочки до вінка на могилу Шевченка... — С. 45 — 46). Автопортрет зберігся.
Я вспоминал... Турно и кой-где изредка Антипова. — Л. З. Турно та О. І. Антипова.
Письмо вдохновенного Сигизмонда я с наслаждением прочитал... надеюсь вскоре с ним

увидеться в Ак-Мечети. — 3. Сераковський служив тоді в Ак-Мечеті при генералі К. Бюрно.
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Його лист до Шевченка не відомий.
Прошу тебя, Карла и всех добрых людей... — Шевченко сподівався, що К. І. Герн, діставши
відрядження в степ, візьме його з собою.
Послал я тебе с Зелинским экземпляр «Трио»... — Див. лист до Бр. Залеського від 10 червня

1855 р. та примітку до нього.
...а с Фрейманом экземпляр «Спасителя»... — Йдеться про барельєф «Христос у терновому вінку»
(див. лист до Бр. Залеського від 10 лютого 1855 р. та примітку до нього). Шевченко передав

його через Г. А. Фреймана, який у 1855 р. знову інспектував Новопетровське укріплення.
Если ты можешь как-нибудь узнать о судьбе «Княгини»... — Шевченко досі не мав жодних

відомостей про повість «Княгиня», надіслану для публікації до журналу «Отечественные записки»
(див. лист до А. О. Краєвського від кінця 1854 — початку 1855 р. та примітку до нього).
...цел ли у Карла мой тюк с платьем... — Див. лист до Бр. Залеського від 10 червня 1855 р. та
примітку до нього.
... а сегодня... пришла почта и привезла твое второе письмо с драгоценным для меня подарком,
с портретом Совы. — Лист не відомий; портрет Е.-В. Желіговського не зберігся.
О, с каким бы наслаждением я прочитал бы теперь его «Иордана»! — 1846 р. Е.-В. Желіговський

опублікував драматичну фантазію «Йордан», яка стала причиною його заслання в 1851 р.
... вложи... портрет Михайла... — М. Г. Цейзика.
Говоришь, что будто бы в коллекции начальника штаба есть оригиналы голландских мастеров. —
Начальник штабу Оренбурзького Окремого корпусу Фантон де Веррайон Михайло Львович (1804
— 1887) мав в Оренбурзі колекцію картин, яка складалася переважно з власноручно виконаних

копій з картин відомих майстрів.
Кланяйся Средницкому... — Середницький Євстафій Тадейович (1813 — ?) — польський

політичний засланець, учасник польського визвольного повстання 1830 — 1831 рр. і таємної

організації, за що 1838 р. був засланий рядовим в Оренбурзький Окремий корпус. З Шевченком

познайомився взимку 1849 — 1850 рр. в Оренбурзі.
Кланяйся... ojcu prefektu... — Йдеться про М. Т. Зельонку.
... не забудь написать мне об Аркадии... — Про А. М. Венгжиновського.
Не знаю, имел ли какое влияние на судьбу мою всемилостивейший манифест. — Протягом

перших двох місяців царювання Олександр II обнародував два маніфести — 19 лютого 1855 р., з
приводу вступу на престол, і 27 березня 1855 р. В обох маніфестах не було списків амністованих,
сподівання Шевченка були марні. Твердження К. Ф. Юнге, дочки віцепрезидента Академії

мистецтв Ф. П. Толстого, про те, що цар власноручно викреслив ім’я Шевченка зі списків

амністованих (яких не існувало) зі словами: «Этого я не могу простить, потому что он оскорбил

мою мать», — є чуткою або пізнішою легендою.
С последней морской почтою пошлю тебе что-нибудь вроде «Монаха»... — Йдеться про акварель

«Скеля Монах». Шевченко мав намір послати на продаж якийсь свій малюнок.

Варіанти

в этом безотрадно однообразном прозябании / в этом безотрадном однообразном прозябании

сходи ты на квартиру Фреймана и у слуги его Матвея / сходи ты на квартиру Фреймана у М[атвея?]
Истинно изящное произведение на художника / Истинно изящное произведение на нас
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3.2.60 82. ЛИСТ ДО БР. ЗАЛЕСЬКОГО. Кінець 1855 — початок 1856.
Новопетровське укріплення (2009-02-15 12:00)

Извини мне, друже мой добрый, что пишу тебе так мало, не имея ни времени, ни места.
Благодатное лето прошло и унесло с собою и самую тень чего-то похожего на свободу; до сих

пор еще боятся позволить приютиться мне где-нибудь, кроме казарм. Эгоизм и эгоизм! больше
ничего.
Добрый мой друже! получил я с твоим последним письмом сердцу милые портреты. Бесконечно
благодарю тебя; я теперь как бы еще между вами— и слушаю тихие задушевные ваши речи. Если
бы мне еще портрет Карла, и тогда бы я имел все, что для меня дорого в Оренбурге.
С последней почтой послал тебе «Байгушей»; приюти их, если можешь, куда-нибудь, а перед

тем, как пустишь ты их в чужие люди, сделай мне, если это не трудно, фотографические копии в
величину обыкновенного конверта; мне хотелось бы подарить их А[гате], ей они очень нравятся.
Я сделался настоящий попрошайка, в каждом моем письме я чего-нибудь прошу у тебя, просто
бессовестный я! А совеститься в таких случаях друга, значит не иметь друга: мое такое понятие
о дружбе, и это понятие должно быть общее.
Попробуй, не удастся ли тебе на темном фоне детская головка, и чтоб не искать модели, то
посади secondo Цейзика; я так люблю детей, что не насмотрелся бы на верный отпечаток ангела.
Хорошо было бы, если б коллекция картин н[ачальника] ш[таба] состояла не из его собственных
произведений. Но на безрыбье и рак рыба. Может быть, в его копиях есть хоть что-нибудь
похожее на оригиналы, а если и этого нет, то все-таки есть человек, любящий прекрасное

божественное искусство, а между варварами это дар Божий.
Если в Защите у Дмитриева найдешь хорошие эстампы новой французской школы, как-то
Делакроа, Делароша, Ораса Верне и других, то попроси скопировать их посредством фотографии,
и держи эти копии у себя, смотри, любуйся ими каждый день и каждый час, это так может научить
и образовать вкус, как никакая многоумная и многоглаголивая эстетико- философия. Великий
Брюллов говаривал, бывало: «Не копируй, а всматривайся», и я совершенно верю бессмертному

Брюллову. Но я, кажется, взял на себя роль профессора, это для тебя только, друже мой единый,
потому что в Оренбурге тебе и этого некому сказать, а ты так любишь прекрасное искусство.
Боже мой! когда мы увидимся? Когда мы поговорим, с любовью глядя друг на друга? Неужели

все к лучшему? Нет, это поговорка близоруких.
Я вчера только узнал от Мостовского, что Колесинский в Оренбурге; кланяйся ему от меня и от

Мостовского. М[остовский] для меня теперь настоящий клад; это один-единственный человек, с
которым я нараспашку, но о поэзии ни слова. Странно, человек тихий, добрый, благородный и

безо всякого понятия о прекрасном. Неужели это доля всего военного сословия? Жалкая доля!
Мне давно хочется завести переписку с Совою, но не знаю, как ее начать. По-польски я писать не
умею, а по-русски как-то неловко, но на всякий случай сообщи мне его подробный адрес. Будешь
писать ему, кланяйся и целуй его за меня.
Что мне еще написать тебе на скорую руку? Кажется, ничего больше, как только поцелуй щиро

Михайла и Карла, когда приедет. Поцелуй руку ojca prefekta и, если Середницкий в Оренбурге, то
целуй его щиро. Где Турно? и что с ним?.. Прощай, мой единый друже. Будешь писать Аркадию,
целуй его от меня. Пиши S[erakowskiemu] и его целуй, и всех, кто помнит обо мне, целуй.

Примітки

Подається за автографом, що зберігається в архіві Чарторийських Краківського національного

музею (Bibl. Czart. rkps Ew. 1625; фотокопія — ІЛ, ф. 1, № 893).
Датується за змістом: якщо в листі до Бр. Залеського від 25 — 26 вересня 1855 р. Шевченко

висловив прохання надіслати йому портрети самого Бр. Залеського, Михайла Цейзика, Карла
Герна та вперше реагує на повідомлення про колекції двох новоприбулих аматорів мистецтва,
то в даному листі він дякує за одержані портрети, а також впевнено висловлює судження про

колекцію одного з них — начальника штабу корпусу К. І. Бюрно, докладніше про яку він дізнався
з невідомого листа Бр. Залеського.
Вперше надруковано в журналі «Киевская старина» (1883. —№ 1. — С. 165 — 167) за рукописною
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копією І. Крашевського з деякими неточностями.
Вперше введено до збірника творів за виданням: Шевченко Т. Твори: В 2 т. — СПб., 1911. — Т.
2. — С. 370 — 371.
...получил я с твоим последним письмом сердцу милые портреты... Если бы мне еще портрет

Карла... — Лист Бр. Залеського, написаний орієнтовно восени 1855 — взимку 1856 р., не відомий.
Про портрети (очевидно, фотографічні, оскільки М. Г. Цейзик і сам Бр. Залеський займалися

фотографією) Шевченко просив Бр. Залеського у листі від 25 — 26 вересня 1855 р. Надіслані

портрети не збереглися; висловлено гіпотезу, яка спирається на відсутність портрета Карла Герна,
про те, що Шевченкові надіслано копію малюнка О. П. Чернишова, де зображена група польських
політичних засланців і сам Шевченко між ними, а К. Герн відсутній (Хінкулов А. Ф. Тарас

Шевченко і його сучасники. — К., 1962. — С. 219 — 221); однак з листа 83 з’ясовується, що
йшлося саме про фотопортрети.
С последней почтой послал тебе «Байгушей»... — Цей лист Шевченка до Бр. Залеського

не відомий; не зберігся й малюнок, який не є тотожним відомому малюнкові «Автопортрет із

байгушами» (Владич А. В. Про малюнки «Байгуші» і «Т. Г. Шевченко й байгуші» та їх датування
// Збірник праць чотирнадцятої наукової шевченківської конференції. — К., 1964. — С. 380 —
391).
...мне хотелось бы подарить их А[гате]... — А. О. Усковій.
... посади secondo Цейзика... — Сина М. Г. Цейзика.
... если б коллекция картин н[ачальника] ш[таба] состояла не из его собственных произведений.
— Йдеться про колекцію М. Л. Фантон де Веррайона (див. лист до Бр. Залеського від 25 — 26
вересня 1855 р. та примітку до нього).
...в Защите у Дмитриева... — Ілецька Защита — місто за 68 верст на південь від Оренбурга, де
перебувало правління розташованих навколо соляних промислів (Шевченко назвав його «Соляная
Защита» в повісті «Варнак»). Дмитрієв Микола Олександрович— гірничий комендант, полковник,
керуючий Ілецьким соляним правлінням. Бр. Залеський коментував цей фрагмент листа:
«Комендант гірничий Дмитрієв, недавно туди присланий, любив картини і мав щось ніби

невеличку галерею» (Листочки до вінка на могилу Т. Г. Шевченка... — С. 30). У лютому

1854 р. Бр. Залеський побував у Ілецькій Защиті (Большаков А. Н. Літа невольничі. — С. 231).
Чи вдалося Шевченкові ознайомитися з цією колекцією — не встановлено.
Если... найдешь хорошие эстампы новой французской школы, как-то Аелакроа, Делароша, Ораса
Верне и других... — «Нова школа» в розумінні Шевченка означала відхід від класицизму в

живопису; вона об’єднувала засновника французької романтичної школи Ежена Делакруа (1798 —
1863), засновника натуралістичного історичного живопису Поля Делароша (1797 — 1856), автора
парадних портретів Ораса Верне (1789 — 1863).
Я вчера только узнал от Мостовского, что Колесинский в Оренбурге... — Мостовський

Мацей Валентійович (1804 — ?), польський політичний засланець, артилерійський офіцер у

Новопетровському укріпленні. Шевченко здружився з ним, пізніше згадував у листах і щоденнику.
16 червня 1857 р. він записав: «Мостовский один-единственный человек во всем гарнизоне,
которого я люблю и уважаю. Человек не сплетня, не верхогляд, человек аккуратный,
положительный и в высокой степени благородный». Колесінський Балтазар Балтазарович (1818
— ?), польський політичний засланець, рядовий; познайомився з Шевченком у 1848 р. під час

служби в Орській фортеці, а взимку 1849 — навесні 1850 р. вони зустрічалися в оренбурзькому колі
польських засланців. Зображений на відомому малюнку О. П. Чернишова «Т. Г. Шевченко серед

польських політичних засланців». У березні 1855 р. призначений на роботу з постачання степових
укріплень і весь цей сезон до снігу провів у поїздках степом. Те, що на час написання даного

листа він уже повернувся до Оренбурга, підтверджує орієнтовне датування листа: не раніше, аніж
наприкінці листопада 1855 р.
Мне давно хочется завести переписку с Совою... — З Е.-В. Желіговським, який у той час перебував
в Уфі, спілкуючись з Шевченком через посередництво Бр. Залеського.
... поцелуй щиро Михайла и Карла... — М. Г. Цейзика та К. І. Герна.
Поцелуй руку ojca prefekta... — М. Т. Зельонки.
... если Средницкий в Оренбурге... — Є. Т. Середницький.
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Где Турно? — Л. З. Турно.
Будешь писать Аркадию... — А. М. Венгжиновському.
Пиши S[erakowskiemu]... — З. Г. Сераковському.

3.2.61 Відношення про автора вірша «Чумак». 26 січня 1856 р. (2009-02-15 18:00)

1856

1856 р. січня 26. — ВІДНОШЕННЯ III ВІДДІЛУ ДО ДИРЕКТОРА КАНЦЕЛЯРІЇ МІНІСТРА

НАРОДНОЇ ОСВІТИ О. О. БЕРТЬЄ З ПОВІДОМЛЕННЯМ ПРО ТЕ, ЩО В ЙОГО

РОЗПОРЯДЖЕННІ НЕМАЄ ВІДОМОСТЕЙ ПРО АВТОРА ВІРША «ЧУМАК» МИХАИЛА

ШЕВЧЕНКА

Секретно

Его превосходит[ельст]ву А. А. Берте
Г-ну директору канцелярии министра народного просвещения

26 января 1856 г., № 171

Управляющий III отделением с. е. и. в. канцелярии генерал-лейтенант Дубельт, свидетельствуя
совершенное почтение его превосход[ительст]ву Александру Александровичу, имеет честь

уведомить, что автор упоминаемого в возвращаемом при сем деле стихотворения «Чумак»
Михайло Шевченко III отделению с. е. и. в. канцелярии не известен и что воспрещение рисовать
и писать относится к Тарасу Шевченко, прикосновенному к производившемуся в 1847 г.1 делу о
Украйно-Славянском обществе. Верно: титуляр[ный] советник Васильев Ч. VI, арк. 107. Відпуск.
За вид.:Кирило-Мефодіївське товариство: У 3 т. — К.: Наук. думка, 1990. — Т. 2. — С. 352. 1 У

тексті помилково «1848 г.»

3.2.62 Листи сучасників про Шевченка. Лютий 1856 р. (2009-02-16 00:00)

М. Милорадович до Г. П. Ґалаґана

Я, наконец, познакомилась с [И. M.] Бодянским, сегодня он обедал у нас, чрезвычайно умный

человек, и уж в полном смысле закоренелый малороссиянин, я с ним довольно говорила, вообще
все о своем родном. Он думает непременно приехать летом в Малую Россию. Обещал мне

прислать много книг Шевченка 1 (который, говорят, освобожден наконец). 12 февраля 1856
г. 1 Автор листа, мабуть, має на увазі кількість примірників книг Шевченка, що лишились у

Бодянського після арешту і заслання поета. П. О. Куліш до В. М. Білозерського Зледащів же я,
понурий, стареньким здаюся! А после нас не буде нас; будуть люде, да не ми. Про Перебендю 2

ні слуху, ні духу. 29 лютого 1856 р., Москва П. О. Куліш до О. О. Навроцького Про Перебендю
ні слуху ні духу. 29 лютого 1856 р., Москва 2 Так Куліш називає Шевченка. [1]Т. Г. Шевченко в

епістолярії відділу рукописів. — К., 1966. — С. 19-20.

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/epis.htm
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3.2.63 73. А. I. ТОЛСТАЯ. 20 лютого 1856. Петербург (2009-02-16 06:00)

С.-Петерб[ург], 20 февраля 1856.

Письмо Ваше от 10 генваря, посланное в Академию художеств на имя г-на Осипова, получено
в свое время.
Причина молчания г-на Осипова очень основательна. Он поступил в ополчение и на другой

день по получении предпоследнего письма Вашего отправился в Севастополь; тому времени уже
четвертый месяц.
Отвечать Вам на Ваше письмо и об отправлении книг, кистей и сепии просил меня позаботиться,
особу вовсе Вам неизвестную, но принимающую в Вас самое живое и теплое участие. В

выполнении поручения Осипова встретились маленькие препятствия, о которых с следующею

почтою Вам их опишу. А теперь тороплюсь ответить на Ваше последнее письмо (которое по

даному мне праву я распечатала, как поступлю и с следующими), чтобы разрешить Ваше

недоразумение насчет молчания Осипова и просить Вас принять в душу отрадную гостью —
надежду на милосердие Божие, на милосердие нашего Государя, сердце которого преисполнено

желанием счастия своих подданных. Да низойдет в душу Вашу утешительная вера в добро людей.
Прочтя первое письмо Ваше, писанное к гр[афу] Ф[едору] Петр[овичу] Толстому, в котором Ваше

раскаянье в заблуждении молодости так сильно выражено, что оно тронуло меня до глубины души

— и с тех пор Вы мне уже не чужой. Веруйте же в лучшее будущее, Вам говорит это женщина с

сознаньем всего прекрасного, мать семейства, жена художника, всеми любимого и уважаемого.
С будущей почтой, не могу сказать верно, но надеюсь выслать Вам книги. По получении этого

письма потрудитесь отвечать мне по старому адресу, художнику Николаю Осиповичу Осипову в

Академию художеств, я хочу знать, как долго идет письмо к Вам.
Если бы Вы вздумали писать к Осипову, то вот его адрес: поручику Калужского шестого

стрелкового полка, в Бахчисарай.

Коментарі:

Подається за автографом: І.Л. Ф. 92. № 307.
Вперше надруковано у виданні: Чалый М. К. Жизнь и произведения Тараса Шевченка. — С. 88
— 89, без дати і з фрагментарно поданим текстом.
Дата в автографі: «С.-Петерб[ург], 20 февраля 1856».
Відповідь на лист Шевченка до Ф. П. Толстого [1]від 12 квітня 1855 р., а також на невідомі листи

Шевченка до М. О. Осипова, написані у жовтні-листопаді 1855 р. (орієнтовно) та 10 січня 1856 р.
з Новопетровського укріплення.
Відповідь Шевченка — лист від 22 квітня 1856 р. з Новопетровського укріплення.

Толстая Анастасія Іванівна (дівоче прізвище — Іванова, 1817 — 1889) — дружина Ф. П. Толстого,
господиня літературно-мистецькго салону. Активно клопоталася за визврлення Шевченка із

заслання й повернення його до Петербурга; в Академії мистецтв 13 квітня 1857 р. влаштувала

благодійну аматорську виставу на користь Шевченка.
Письмо Ваше от 10 генваря... — Йдеться про другий лист Шевченка до М. О. Осипова з двох,
згаданих у цьому листі.
Он поступил в ополчение... — Див. лист М. О. Осипова, написаний орієнтовно у грудні 1855 —
березні 1856 р., розпочатий у госпіталі в Курську й закінчений на позиціях у Криму.
...и на другой день по получении предпоследнего письма Вашего отправился в Севастополь... —
Із згаданого листа випливає, що Осипов залишив Петербург 27 листопада 1855 р.
В выполнении поручения Осипова встретились маленькие препятствия, о которых со следующею
почтою Вам их опишу. — У відомих нам листах ця тема не порушувалась.
...надеюсь выслать Вам книги. — Йдеться про приготовані М. О. Осиповим для Шевченка

номери журналу «Современник» з повістями Л. М. Толстого, які Осипов у листі за грудень
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1855 — березень 1856 р. радив Шевченкові простудіювати як зразок композиційної викінченості.
Ці журнали Шевченкові вислані не були, бо виникла надія на близьке звільнення, як випливає з
наступного листа А. І. Толстої від 8 жовтня 1856 р.
Если бы вы вздумали писать Осипову... — На це Шевченко відповів: «Николаю Осиповичу пишу с

этой же почтой»; однак листа не було закінчено до відправлення пошти, а з наступною Шевченко

одержав згаданий вище лист Осипова й відповів на нього 20 травня 1856 р.

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/427133.html

3.2.64 Із спогадів Ускової (2009-02-16 12:00)

* *

Если какая-нибудь дама, подтрунивая над тяжеловатостию и неповоротливостию Ш-ка в

движениях, заявляла, что в него не легко влюбиться, Т. Г. в ответ напевал с улыбкой русскую

песню: «Ходит ветер у ворот», особенно сильно налегая на последний куплет:

Дунул ветер и Авдей

Полюбился снова ей,
Дунет ветер еще раз —
И полюбится Тарас 1. Детей Ш-ко очень любил. В Новопетровском укреплении любимицей

его была именно Наталья Ираклиевна, Старшая дочь Ускова, родившаяся через несколько

месяцев после прибытия ее родителей в форт. С ней поэт постоянно делил часы досуга,
рассказывал о своей дорогой родине понятным ей детским языком, делал ей удочки, плел

корзины и пел песни, то грустные, заставлявшие сжиматься ее детское сердечко и проливать

слезы, то веселые. И несказанно любила Наталенька своего дядю Горича, как она его называла.
«Истый Тарас Горич, мое серденько, моя ясочка!» приговаривал поэт, целуя ее. Для своей

любимицы, Наточки, он оставлял кусочки сахару от утреннего чаю, которые, иногда запачканные
мухами, служили ей лучшим лакомством. Случалось, что Т. Гр. появлялся в дом коменданта

с покрасневшим носом, тогда малютка Ната заботливо ходила за дядей Горичем с баночкой

спармацетной мази, упрашивая его помазать нос, так как, по ее детскому убеждению, никакого
другого целебного средства не существовало. Непривыкшая видеть дядю Горича курящим, она
однажды была поражена, увидя его вечером с дымящейся сигарой в зубах, и когда он пытался

поймать ее, чтоб поцеловать, со страхом убегала, боясь быть обожженною. Летом, после обеда
он часто усаживался на каменную скамью террасы комендантского дома и как только девочка

приближалась к нему, Т. Гр. со словами: «сейчас пущу ракету!» быстро проводил раковиной

по камню и заставлял ее поспешно убегать, добродушно смеясь ее страху. Незадолго до своего

отъезда, именно 4 июня 1857 года, в день рождения Наташеньки, Ш-ко устроил транспарант с

вензелем ее, установил его в конце сада и вечером осветил разноцветными огнями; а когда поэт,
покидая Новопетровское укрепление, собирался в дальний путь, он подарил своей любимице ее

портрет, нарисованный им сепией, и книгу «О подражании Христу», перевод Спиранского. На

подарках этих собственноручные надписи: «Милой умнице Наташеньке на память от дяди Тараса

Шевченка». Живописью в укреплении, особенно в последние годы, Т. Гр. занимался весьма

усердно. Масляными красками и акварелью он не работал, а все рисунки сделаны сепией или

карандашом. Сюжетами для них обыкновенно служили окрестные виды и ближайшие киргизские

аулы. Было нарисовано и несколько портретов. Усковым на память о прожитом с ними времени

и о самом себе Ш-ко оставил портреты: жены коменданта Агафьи Емельяновны, со старшей

дочерью на руках, Кати — няни Наташиной, в киргизском костюме, и пять пейзажей: на двух

изображены ближайшие к укреплению аулы, на других двух — комендантский сад в первый год

его существования и в год отъезда поэта; пятый пейзаж представляет вид самого Новопетровского

укрепления со стороны моря. Находя в семействе Ускова постоянно самый радушный, сердечный
прием и теплое участие, Т. Гр. отвечал на то полною преданностью. Однако с Усковыми у
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него случались и размолвки. Жена коменданта и сам Ираклий Александрович находили нужным

удерживать Ш-ко от его слабости, и это-то обстоятельство иногда бывало поводом некоторого

недоразумения, что, впрочем, скоро забывалось. За исключением размолвок, о которых только что
сказано, между Ш-ком и Усковым существовали самые лучшие отношения. Когда у Т. Гр. не было
денег, он ссужался ими у Ираклия Александровича, с ним он занимался и фотографией. Книги

и рисовальные принадлежности высылались поэту его далекими друзьями на имя коменданта,
через которого велась вся переписка. [1]Н. Зарянко, Воспоминания Н. И. Усковой о Т. Г.
Шевченке, «Киевская старина», 1889, февраль, стор. 303 — 305. 1 Слова з пісні Іллінічни в драмі Н.
Кукольника «Князь Холмський» Ускова. цитує неточно. Ветер дунул и Авдей Полюбился больше
ей... Стоит дунуть в третий раз И полюбится Тарас! 2) Книга эта — дорогой подарок княжны В.
Н. Репниной — была очень дорога поэту и он не без сожаления расстался с нею. — Прим. авт. 3)
К последним двум годам ссылки относятся превосходные рисунки Т. Гр—ча, которые он отсылал
Бр. Залескому, как запретный плод, под именем «разных кусков шерстяной материи»; выручка от
продажи их отсылалась в укрепление. Отсылаемые тому же лицу стихотворения известны были

под названием «свяченой воды». — Прим. авт. 4) Добрейшая душа Ир. Ал., под опасением

большой ответственности за фамилиарное обращение с нижним чином, принял поэта в свою

семью, как родного. Помимо глубокой признательности, какую, естественно, должен был питать
к Ускову обездоленный изгнанник, в его душе, открытой для всего изящного, пробудилось иное
чувство: он влюбился в комендантшу: «Это одно единственное существо, которым я увлекаюсь до

поэзии... (сознается он Залескому). Да и могло ли быть иначе вприсутствии высоконравственной
и физически прекрасной женщины? Я полюбил ее возвышенно чисто, всем сердцем и всею

благодарной моей душой»... Но несмотря на такую пламенную любовь, близкую к обожанию,
под конец своей ссылки, наш Кобзарь разочаровался в ней. Охлаждение к прекрасной «Агате»
произошло от неосторожного с ее стороны намека на благодеяния, оказываемые в ее доме

рядовому Ш[евчен]ку. «И я, (пишет Т. Гр. в дневнике) отряхнул прах от ног своих и повторил

слова флорентинского изгнанника: Горек хлеб подаяния И жестки ступеньки чужого крыльца. —
Прим. авт.

1. http://izbornyk.org.ua/rizne/star18.htm

3.2.65 74. М. О. ОСИПОВ. Грудень 1855 — березень 1856. Курськ — Біюк-Сойрень
(2009-02-16 18:00)

Курск.

На этот раз судьба привела меня писать Вам из Курска, из гошпиталя. Вот как случилось это:
с давних пор страдал я различными болезнями, душевными и телесными, результатом которых

было нервическое расслабление, болезнь, не излечивающаяся при сидячей жизни и тем более при

утомлении бесцветностью жизни. Мне казалось, что мне нужно сильное потрясение, я решился
поступить в действующую армию. Знакомые мои и друзья, зная слабость моего здоровья, считали
решимость мою совершенно безрассудною; я же, напротив, ожидаю хороших результатов: или

не перенести лишений и трудов и избавиться от несносного существования, или выздороветь

и возвратиться к деятельности. Чтобы иметь возможность поступить на службу офицером, я
старался получить звание академика, что мне удалось; Государь назначил меня в Калужскую

стрелковую дружину поручиком, она находится теперь в Крыму на аванпостах, нужно сказать, что
дружина эта в настоящее время образцовая. Князь Кочубей вооружил ее на свой счет штуцерами.
Я выехал из Петербурга 27 ноября, морозы в дороге доходили до 30°, я простудился и принужден
был слечь в Курске. Если все на свете к лучшему, то, может быть, лазаретное лечение повыгонит
из меня кой-какие старые болезни. Я позволил себе распространиться о себе, потому что надеюсь,
что моя симпатия и уважение к Вам упрочат наше знакомство. День, в который я увижусь с Вами
свободным, в возможность чего я сильно верую, будет одним из самых приятных дней моей жизни.
Повесть Дармограя после долгих поисков отыскалась, я хотел лично видеть Краевского, но

мне не удалось, потому что он был болен в это время. На рукописи пометка «возвратить».
Я прочел рукопись со вниманием, а так как, по-видимому, автор интересует Вас, то выскажу
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Вам откровенно свое мнение о сочинении. Во-первых, скажу Вам, что я прочел сочинение с

удовольствием, тогда как у меня не достает терпения дочесть знаменитую французскую повесть

или роман; тем не менее, мне кажется, что в рассказе много недостатков, проистекающих от
недостатка отделки, подробностей, отрывочности развития. Я очень досадую на свою слабую

память, что не могу привести теперь примера. В тех журналах, которые будут к Вам присланы,
кажется, есть повести Толстого, он подписывается: Л. Н. Т. Прочтите, как хорошо округлен

у него рассказ в повестях «Отрочество» и «Детство». Рукопись я оставил у граф[ини] Толстой,
она через знакомых ей литераторов передаст ее в редакцию «Современника». Ей известен Ваш

адрес, в скором времени Вы получите ответ; если Вам будет что-нибудь нужно, обращайтесь к
графине Анастасии Ивановне Толстой, супруге нашего вице-президента, нежная и добрая душа

которой способна исцелять язвы страдающих. Я с своей стороны в моей переписке с Толстыми

буду напоминать об Вас; если они не успеют ничего сделать теперь, то, вероятно, успеют при

коронации Государя.
Я забыл сказать, что повести Толстого помещаются исключительно в «Современнике». Вы,
вероятно, интересуетесь знать что-нибудь об Академии, о выставке говорить не стоит, потому
что слова очень неудовлетворительно передают понятия о картинах. В Академии много, вымерло
старых деятелей в нынешнем году; нет Шебуева, Воробьева, Витали; первый заменен Бруни,
второй его сыном, весьма слабым третий Пименовым, прекрасно развившимся, в нем виден

мощный, русский гений, но сидит почти без работ; тогда как бездарный Логановский имел

на 800 000 р. сер[ебром] работ для храма Христа Спасителя; но, к счастью храма, умер,
не окончив работ. Для академических программ очень редко задают нынче мифологические

сюжеты, заметно обращение к миру действительному и к национальному. Из произведений

наиболее индивидуальных — портреты Зарянки; он пишет их необыкновенно медленно, зато с

поразительным совершенством и с невиданным до него пониманием силы красок. Насмешники
говорят, что он дойдет до такой окончательности, что вместо подписи своей фамилии на фоне

будет писать в зрачке портрета свой портрет вверх ногами. Из молодых талантов подает

большие надежды Горавский, который в продолжение 4 лет получил 1-ю зол[отую] [медаль] за
пейзаж и превосходно пишет портреты. Из заграничных пансионеров никто не прислал ничего

замечательного, картины их гораздо ниже их программ. Говорят, едет Моллер и везет с собою

превосходную картину: «Проповедь Иоанна Крестителя».
Случилось так, что письмо, начатое в Курске, я оканчиваю на позиции в Крыму на р. Бельбеке.
Дорогою я встретил Вашего знакомого офицера Михайлова, мы вместе бедствовали на станции

за недостатком лошадей; узнав, что я из Академии, он объяснил мне, что коротко знаком с

Вами, хотел было о себе порассказать, но язык прилип к гортани; напишите, говорит, обо мне

Шевченке, кланяйтесь ему, а он напишет Вам обо мне. — Я живу теперь в землянке и веду

жизнь вроде жизни Робинзона Крузо, скучаю в томительном бездействии, потому что военных

дел нет, да и в землянке ничем нельзя заняться. Погода продолжается ненастная, гораздо хуже

петербургской, кажется, сильнее нельзя выразиться: грязь непроходимая; дружина наша, не быв в
деле, уже потеряла более половины людей.
Я буду просить Вас писать ко мне по-прежнему о Вашем житье-бытье, хотя и не надеюсь, чтоб
письмо Ваше застало меня в Крыму, говорят, что по заключении мира мы выступим в Россию

немедленно; в таком случае письма будут отсылаться вслед за дружиною.

Весь Ваш Н. Осипов.

Збоку дописка:
Мой адрес: в Бахчисарай, в Калужскую стрелковую дружину, поручику Осипову. В Биюк-Сойрень.

Коментарі:

Подається за автографом: ІЛ. Ф. 92. № 81.
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Вперше надруковано у виданні: Чалый М. К. Жизнь и произведения Тараса Шевченка. — С. 90
— 91, де текст подано фрагментарно.
Автограф не датований. Датується за змістом листа: між виїздом М. О. Осипова із Петербурга
27 листопада 1855 р. та часом укладення Паризької мирної угоди 18 березня 1856 р. (про що

Осипов писав наприкінці листа: «Говорят, что по заключении мира мы выступим в Россию»);
враховуючи, що звістка про підписання угоди мала досягти Криму дещо пізніше, верхню часову

межу можна визначити орієнтовно кінцем березня 1856 р.; лист датується: грудень 1855 р., Курськ
— березень 1856 р., Біюк-Сойрень.
Відповідь на листи Шевченка: перший— написаний, ймовірно, у жовтні-листопаді 1855 р, і другий
— від 10 січня 1856 р.; обидва не відомі. Про них згадує А. І. Толстая у листі від 20 лютого 1856
р. (див. коментар до цього листа).
Відповідь Шевченка — лист від 20 травня 1856 р. з Новопетровського укріплення.

Чтобы иметь возможность поступить на службу офицером, я старался получить звание

академика... — Звання академіка надавалося за високі досягнення в мистецтві й давало право на

чин 9-го класу (за «Табеллю про ранги», впровадженою ще Петром I, далі дещо вдосконаленою),
а цьому чинові й відповідало військове звання поручика (раніше, у XVIII ст., — лейтенанта).
Государь назначил меня в Калужскую стрелковую дружину поручиком... — Через тяжку ситуацію

на кримському театрі воєнних дій і великі втрати Микола I протягом1855 р. тричі оголошував

призов у народне ополчення (29 січня, 31 липня і 16 вересня), утворене з усіх станів суспільства.
Кожна ополченська дружина налічувала 4 роти. Це погано навчене й недостатньо озброєне вдйеько
(кошти на спорядження вносили нерідко приватні особи) не було здатне брати участь у боях і несло
переважно гарнізонну службу в близьких тилах війська (Петров Ф. В. Государственное ополчение :
Исторический очерк и сравнительные последования действующего положения о государственном

ополчении по русскому и иностранным законодательствам. — Спб., 1901).
Повесть Дармограя... отыскалась,... — Йдеться про повість «Княгиня» (1854), надіслану

Шевченком редакторові «Современника» А. О. Краєвському разом із листом (кінець 1854 —
початок 1855 р.). Не маючи звістки про долю повісті, Шевченко просив О. Плещеева розшукати
її ( у листі. від 6 квітня 1855 р.), а також Бр. Залеського (у листі від 21 квітня 1856 р.), передаючи
йому новий список твору, переслати його М. О. Осипову. Одержавши лист М. Осипова з

повідомленням, що за влаштування повісті до друку взялася А. І. Толстая, Шевченко одразу

ж просить Залеського залишити в себе рукопис «Княгині» й не посилати її в Петербург, бо «она
уже приютилась» (лист від 20 травня 1856 р.).
В тех журналах, которые будут к Вам присланы, кажется, есть повести Толстого... Прочтите,
как хорошо округлен у него рассказ в повестях «Отрочество» и «Детство». Залишені Осиповим

для Шевченка журнали мала переслати А. I. Толстая (див. її лист від 20 лютого 1856 р.); згадані
повісті опубліковані: «Детство» у журналі «Современник» (1852. — № 9); «Отрочество» — там

само (1854. — № 10).
Шебуєв Василь Козьмич (1777 — 1855) — російський художник-класицист, автор картин на

історично-патріотичн, міфологічну, релігійну тематику.
Воробйов Максим Никифорович (1787 — 1855) — російський художник-романтик, урбаніст.
Віталі Іван Петрович (1794 — 1855) — російський скульптор-класицист.
Бруні Федір Антонович (.1799 — 1875) — російський художник, автор полотен на історично-
міфологічн тематику, де поєднуються елементи класицизму й романтизму; з 1855 р. — ректор по

відділу живопису й скульптури в Академії мистецтв.
...его сыном... — Йдеться про Воробйова Сократа Максимовича (1817 — 1888), художника, сина
М. Н. Воробйова, випускника Академії мистецтв. Стажувався в Італії. Виконував обов’язки
професора Академії мистецтв (з 1855 р.), був професором до 1872 р. Учитель І. І. Шишкіна, А.
І. Мещерського та ін.
Пименов Микола Степанович (1812 — 1864) — російський скульптор, звертався й до жанрової

тематики.
...для храма Христа Спасителя... — Храм Христа Спасителя у Москві, збудований на народні

кошти (1839 — 1880) на честь перемоги у Вітчизняній війні 1812 р. за проектом архітектора К. А.
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Тона. Скульптурні рельєфи виконували скульптори Логановський Олександр Васильович (1810 чи
1812 — 1855), Клодт Петро Карлович (1805 — 1867), Рамазанов Микола Олександрович (1815 —
1868). Висаджений у повітря 5 грудня 1931 р.
Зарянко Сергій Костянтинович (1818 — 1870) — російський художник-портретист, відомий

фотографічною точністю відтворення натури, що не викликало поваги у Шевченка (див. його

запис у щоденнику від 12 липня 1857 р.).
Горавський Аполлінарій Гілярійович (1833 — ?) — російський художник, пейзажист, портретист,
учень Воробйова і Бруні.
...получил 1-ю зол[отую] [медаль] за пейзаж... — Статут Академії мистецтв передбачав дві золоті

й дві срібні медалі для оцінки виконаних її учнями творів. Перша золота медаль давала право

не лише на звання класного художника, а й на відрядження’ за кордон на державний кошт для

вдосконалення майстерності.
Моллер Федір Антонович (1812 — 1875) — російський художник-портретист, автор творів з

історичними сюжетами.
Бельбек — річка в Криму, впадає у Чорне море північніше м. Севастополя й Чорної річки.
Михайлов Володимир Олексійович — прапорщик 1-го лінійного батальйону Окремого

Оренбурзького корпусу, служив у Новопетровському укріпленні до середини 1853 р.
Робінзон Крузо — герой дуже популярного тоді однойменного роману Д. Дефо (1712),
перекладеного в Росії ще у 1762 — 1764 рр.
...дружина наша, не быв в деле, уже потеряла более половины людей. — «Дружины ополчения

понесли несравненно большие потери, чем регулярные войска. В начале марта 1856 г., т. е.
через четыре-пять месяцев по прибытии в Крым курского, орловского, калужского (в якому був
М. Осипов. — Ред.) и тульского ополчения, в 45 дружинах из 40 730 строевых чинов оставалось

налицо всего 21 347 человек; остальные же поступили в госпитали, будучи одержимы поносом,
лихорадкою и тифозною горячкою, которые принесли с собою из внутренних губерний, где в конце
1855 г. свирепствовали повальные болезни» (Петров Ф. В. Государственное ополчение... — С.
68 — 69).
...по заключении мира мы выступим в Россию немедленно...— Кримська війна 1853 — 1856 рр.
завершилася Паризьким мирним договором, підписаним на Паризькому конгресі 18 березня 1856
р. «5 апреля 1856 г. последовало Высочайшее повеление о расформировании дружины ополчения

и о роспуске ратников по домам» (Там само. — С. 69).

3.2.66 83. ЛИСТ ДО БР. ЗАЛЕСЬКОГО. 21 квітня 1856. Новопетровське укріплення
(2009-02-17 00:00)

21 апреля.

Христос воскресе!

Я так давно не писал тебе, искренный мой друже, что теперь не знаю, с чего и начинать. Начну с
сердечной моей благодарности за твою присылку, которую я получил от И[раклия], и за будущие
твои присылки, о которых ты мне пишешь. Еще раз благодарю. Что же я тебе пошлю? Ропот

на судьбу, ничего больше. А впрочем, кроме этой грустной посылки, посылаю тебе два куска

шерстяной материи, любой из них выбери себе на память обо мне, а другой продай и пришли

фотографии. Еще посылаю тебе «Варнака» и «Княгиню»; прочитай их и поправь, где нужно, отдай
переписать и пошли по следующему адресу: «В С.-Петербург, в Академию художеств, художнику
Николаю Осиповичу Осипову, на квартире графа Толстого». А если имеешь ты там доброго

и надежного человека, то пошли на его имя для известного употребления. Еще посылаю тебе

случайно мне попавшееся в руки объявление о издании «Monumenta Regum Poloniae Cracoviensia».
Мне кажется, что это хорошее издание, то не вздумаешь ли ты его выписать.
Ты так прекрасно говоришь мне о г[енерале] Бюрно, что и я полюбил его так, как и ты его
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любишь; это явление весьма редко между господами г[енералами]. Жаль, что он скоро, как ты

говоришь, оставляет Оренб[ург]. Он, говорят, пользуется добрым вниманием графа В[асилия]
А[лексеевича]. Попроси его, не может ли он для меня сделать что-нибудь, хоть вырвать меня

из этого проклятого гнезда. Я не знаю, что мне думать о моем упорном несчастии. Львов

ли причиною его или кто-нибудь выше его? Во всяком случае, без В[асилия] А[лексеевича] для
меня никто ничего доброго сделать не может, окроме государя. Напиши ты Аркадию и проси

его от меня, чтобы он повидался или написал Варваре насчет прошения на высочайшее имя. Она
не должна отказать во имя нашей дружбы и христианского милосердия. Теперь должен быть в

Оренбурге А. И. Бутаков. Кланяйся ему от меня и проси его, не может ли он ходатайствовать

о мне у В[асилия] А[лексеевича]. Проси его, проси всех, мой нелицемерный друже! Тебе более,
нежели кому-нибудь, известно мое горькое положение. Такое продолжительное испытание, как я

терплю, извиняет меня перед тобою в моей назойливости. Постоянное несчастие и твердейшие

характеры разрушает, а мой и в лучшее время принадлежал к числу непрочных.
С следующей почтой, если буду в силах, напишу Сове. А в настоящее время я так встревожен,
так нравственно убит, что не могу простой мысли связать в голове моей бедной, а не то чтобы
написать что-нибудь похожее на дело. Пиши ему, целуй его от меня, желай ему, как и я желаю,
полного здоровья и всякого счастия.
Кланяйся от меня Карлу и не забудь прислать его фотографическое поличие.
Целую Михайла, Людвига, Евстафия, Сигизмонда и всех меня помнящих. Прощай, мой единый

друже! Не забывай меня.
Я пишу тебе так редко и так мало, что мне совестно перед тобою. Но что делать? Сам знаешь, о
чем я здесь сидя могу писать пространно или хоть даже кратко, но о чем? Однообразие и тоска!
Чуть было не забыл. Бюрно советует тебе оставить службу и посвятить себя искусству. Он имеет
основание так тебе советовать: у тебя есть любовь к искусству, а это верное ручательство за успех.
Однако с оговоркою: к любви нужно прибавить хоть самое умеренное обеспечение, по крайней

мере лет на пять, чтобы прежде времени не начать работать из-за насущного хлеба. Нужда

охолодит любовь, и тогда все пропало. Я больше ничего не могу сказать, искренный друже.

Примітки

Подається за автографом, який зберігається в архіві Чарторийських Краківського національного

музею (Bibl. Czart. rkps Ew. 1625; фотокопія — ІЛ, ф. 1, № 901).
Рік написання встановлюється за листом Бр. Залеського від 8 червня 1856 р., в якому є фраза: «...
получил два куска шерстяной материи», про надсилку яких Шевченко пише в даному листі; те ж
щодо повістей «Варнак» та «Княгиня» (Листи до Т. Г. Шевченка. — С. 84 — 86).
Вперше надруковано в журналі «Киевская старина» (1883. — № 3. — С. 617 — 619) за копією І.
Крашевського (публікація М. П. Драгоманова).
Вперше введено до збірника творів у виданні: Шевченко Т. Твори: В 2 т. — СПб., 1911. — Т. 2.
— С. 391 — 392.
Відповідь на невідомий лист Бр. Залеського (з посилкою).

Начну с сердечной моей благодарности за твою присылку... и за будущие твои присылки... —
Про що йдеться — не відомо.
... посылаю тебе два куска шерстяной материи... — Про які малюнки йдеться — не відомо. З

листа Бр. Залеського від 8 червня 1856 р. випливає, що принаймні один з них мав орієнтальну

тематику.
Еще посылаю тебе «Варнака» и «Княгиню»... — Копії автографів повісті «Варнак» та «Княгиня»,
зроблені невідомою рукою.
Осипов Микола Осипович (1825 — 1901) — російський художник, знайомий Шевченка і родини

Толстих, який за дорученням Ф. П. Толстого розпочав листування з Шевченком, щоб допомогти
поетові (див. лист М. О. Осипова від 20 травня 1855 р. у виданні: Листи до Т. Г. Шевченка. —
С. 80).
Еще посылаю... объявление о издании «Monumenta Regum Poloniae Cracoviensia». — Йдеться про

видання: Monumenta Regum Poloniae Cracoviensia. — Petropoli, editore B. M. Wolfo, 1852.
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Ты так прекрасно говоришь о г[енерале] Бюрно... — Лист Бр. Залеського, в якому б йшлося про
К. І. Бюрно, не відомий.
Он, говорят, пользуется добрым вниманием графа В[асилия] А[лексеевича]... — В. О.
Перовського. Бюрно Карл Іванович (1796 — ?) — військовий інженер, генерал-майор; з 1854
р. будував оборонні споруди на Сирдар’їнській лінії. О. Плещеев, який служив з ним в Ак-Мечеті,
писав про нього у своїх листах з великим пієтетом (Минувшие годы. — 1908. — № 10. — С. 126).
Після повернення до Оренбурга К. І. Бюрно зблизився з Бр. Залеським на ґрунті спільної любові

до мистецтва.
Я не знаю, что мне думать о моем упорном несчастии. Львов ли причиною его... — Йдеться

про невдале клопотання про підвищення Шевченка в чин унтер-офіцера, що дало б можливість

займатися малюванням і сподіватися на звільнення із заслання. Львов Г. І., підполковник,
командир 1-го Оренбурзького лінійного батальйону, після нового інспектування укріплення і

завдяки, ймовірно, клопотанню коменданта І. О. Ускова змінив свої наміри щодо Шевченка

й 7 липня 1855 р. надіслав командиру першої бригади Л. І. Федяєву подання щодо підвищення

Шевченка в чин унтер-офіцера (Тарас Шевченко. Документи та матеріали до біографії. — С. 266).
Але й це подання тривалий час залишалося без наслідків, хоча, можливо, воно зіграло певну роль
для позитивного вирішення долі Шевченка на підставі коронаційного маніфесту від 26 серпня 1856
р.
Напиши ты Аркадию... чтобы он... написал Варваре... — Йдеться про А. М. Венгжиновського
та В. М. Рєпніну.
С следующей почтой... напишу Сове. — Лист до Е.-В. Желіговського не відомий.
Кланяйся от меня Карлу и не забудь прислать его фотографическое поличие. — К. І. Герну; про
цей портрет див. у листах до Бр. Залеського від 25 — 26 вересня та кінця 1855 — початку 1856
р.; те, що в даному листі йдеться саме про фотографічний портрет К. І. Герна, — єдиний, ще не
присланий Бр. Залеським, тоді як жадані портрети М. Г. Цейзика й самого Бр. Залеського він уже
одержав, — підтверджує думку, що й ці два портрети теж були фотографічними, а не фотокопією
малюнка художника О. Чернишова, де зображене велике коло оренбурзьких засланців, як вважав
Л. Хінкулов (див. коментар до листа 82).
Целую Михайла, Людвига, Евстафия, Сигизмонда... —М. Цейзика, Л. Турно, Є. Середницького,
З. Сераковського.

Варіанти

а другой продай и пришли фотографии / Було почато: а он[?]
поправь, где нужно, отдай переписать / поправь, где нужно, и отдай переписать
Он, говорят, пользуется добрым вниманием графа В[асилия] А[лексеевича] / Он, говорят,
пользуется добрым вниманием В[а]силия А[лексеевича]
у тебя есть любовь к искусству / у тебя есть любовь [1 нрзб.]

3.2.67 84. ЛИСТ ДО А. І. ТОЛСТОЇ. 22 квітня 1856. Новопетровське укріплення
(2009-02-17 06:00)

Христос воскресе!

Благородное письмо ваше от 20 февраля получено мною 15 апреля и получено так кстати, как я

еще никогда не получал (в день светлого Христова Воскресения) такого искреннего сердечного

письма и в такой день.
Страстная неделя была проведена мною в самом тревожном, в самом тяж[к]ом ожидании. Я в

продолжение Великого поста, и в особенности на Страстной неделе, когда уже у нас открылось
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водное сообщение, я ждал из Оренбурга почты, которая должна была привезти мне прощение,
вследствие высочайшего манифеста, обнародованного по случаю восшествия на престол государя

императора. Оказалося что же? Что я не был представлен к этой высочайшей милости, что я

не вычеркнут из реестра мучеников, что я забыт. Горько, да и как еще горько получить такое

известие и в такой великий день. Это страшная насмешка меня карающей судьбы! О, не приведи
Господи никому так встретить этот радостный, торжественный день, как я его теперь встретил.
Вообще, эти великие праздники вне семейства и родины встречаются невесело, каково же я его

встретил? Я близок был к отчаянию, так меня ошеломило это безнадежное известие. Грустно,
невыразимо грустно встретил и проводил я первый день праздника. На другой день ротный

командир объявил мне, что получено страховое письмо на мое имя, и приказал писарю отдать

его мне. Это было письмо ваше, ваше искреннее, великодушное послание.
Награди вас Господи и близких вам бесконечной радостию и невозмутимым счастием и

спокойствием! Я ожил, я воскрес! и остальные дни праздника я провожу как бы в родном

семействе, между вас и Николая Осиповича, мои милые, мои добрые, мои великодушные

друзья! Я так обрадован, так осчастливлен вашим ласковым приветом, что забываю гнетущее

меня девятилетнее испытание. Да, уже девять лет как казнюся я за грешное увлечение моей

бестолковой молодости. Преступление мое велико, я это сознаю в душе. Но и наказание

безгранично, и я не могу понять, что это значит? Конфирмован я с выслугою. Служу как истинный
солдат. Один мой недостаток, что не могу делать ружьем так, [как] бравый ефрейтор, но мне уже
50 лет.
Мне запрещено писать стихи, я знаю за что, и переношу наказание безропотно. Но за что мне

запрещено рисовать? Свидетельствуюсь сердцеведцем Богом — не знаю. Да и судьи мои столько
же знают, а наказание страшное! Вся жизнь была посвящена божественному искусству. И что

же? Не говорю уже о материальной пытке, о нужде, охлаждающей сердце. Но какова пытка

нравственная? О, не приведи Господи никому на свете испытать ее, хотя с великим трудом я,
однакож, отказал себе в самом необходимом. Довольствуюсь тем, что царь дает солдату. Но как
отказаться от мысли, чувства, от этой неугасимой любви к прекрасному искусству. О, спасите
меня, или еще один год — и я погиб. Какое мое будущее? Что у меня на горизонте? Слава Богу,
если богадельня. А может быть... О, да не возмутится сердце ваше, мне снится иногда бедный
ученик Мартоса и первый учитель покойника Витали. Малодушное, недостойное пророчество! но
вода на камень падает и камень пробивает.
Простите мне, я возмущаю ваше доброе сердце своими бесконечными жалобами. Что же делать.
У кого что болит, тот о том и говорит.
Я не знаю, писал ли обо мне граф Ф[едор] П[етрович] оренбургскому генерал-губернатору? Если
нет, то именем Божиим молите его, пускай напишет, без его нельзя для меня ничего сделать.
Коронация государя императора — предел моей единственной надежды.
Как в Бога милосердого, так я верую в ваше милосердие, и во имя этой святой веры подайте от

себя прошение обо мне ее высочеству, нашему августейшему президенту. Во имя человеколюбия
принесите эту жертву. Подобные жертвы приносятся матерями и сестрами, но у меня ни сестры,
ни матери, никого нет. Замените же мне и ту и другую, замените мне единственного испытанного
друга!
Прощайте, мой искренний, мой великодушный аноним. Не оставляйте меня и делайте, что

вам укажет ваше доброе сердце и что можете сделать, а чего нельзя, предоставим Всемогущему

Человеколюбцу!
В отношении книг, я не прошу у вас именно «Отечественные] з[аписки]» за прошлый год, а

полагаюсь совершенно на ваш выбор. Не забудьте кисть и плитку сепии, пускай я хоть полюбуюсь
на эти предметы, сердцу дорогие.
Николаю Осиповичу пишу с этой же почтой. Прощайте, не оставляйте беспредельно преданного
вам Т. Шевченко.
Не сообщите ли вы мне насчет «Княгини» К. Дармограя, о которой я просил Николая Осиповича?

22 апреля 1856.
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Адрес:
Оренбургской губернии

в Новопетровское укрепление

Его высокоблагородию

Ираклию Александровичу

Ускову.

Примітки

Подається за автографом (ІЛ, ф. 1, № 221).
Вперше надруковано в журналі «Русская старина» (1877. — № 10. — С. 287 — 288) з пропусками
й помилками в тексті.
Вперше введено до збірника творів у виданні: Шевченко Т. Твори: В 2 т. — СПб., 1911. — Т. 2.
— С. 392-393.
Відповідь на лист А. І. Толстої [1]від 20 лютого 1856 р. (Листи до Тараса Шевченка. — С. 66).
Відповідь А. І. Толстої див.: Там само. — С. 74 — 75.

Толстая Анастасія Іванівна (дівоче прізвище — Іванова, 1817 — 1889) — дружина Ф. П. Толстого,
віце-президента Академії мистецтв. Після того, як Шевченко листом [2]від 12 квітня 1855 р.
порушив перед Ф. П. Толстим клопотання про допомогу в звільненні з заслання, А. І. Толстая,
близько до серця прийнявши долю засланого поета й художника, стала активно сприяти його

визволенню, розпочала з ним листування, всіляко підтримуючи в ньому надію на краще.
Благородное письмо ваше от 20 февраля получено мною 15 апреля... — На прохання М. О.
Осипова, який не встиг ні відповісти поетові, ні надіслати художницьке приладдя й книжки, А.
І. Толстая відповіла одразу на два листи Шевченка (перший написаний, ймовірно, у відповідь на
лист М. О. Осипова [3]від 20 травня 1855 р., другий— на початку листопада 1855 р., бо одержаний
М. О. Осиповим 26 листопада, напередодні його виїзду до армії; див.: Листи до Тараса Шевченка.
— С. 66). У цьому ж листі А. І. Толстая відповіла і на лист Шевченка до Ф. П. Толстого від

12 квітня 1855 р., за його дорученням, подавши поетові надію на допомогу й пообіцявши вислати

книжки.
... я не вычеркнут из реестра мучеников, что я забыт. — Див. лист до Бр. Залеського [4]від 25-26
вересня 1855 р. та примітку до нього.
Ротний командир— Косарев Єгор Михайлович (1818 — 1891), який нещадною муштрою намагався

зробити з Шевченка зразкового солдата. Поет неодноразово з ненавистю згадує про нього в

щоденнику. Є. М. Косарев залишив спогади про Шевченка в записах М. Д. Новицького (Киевская
старина. — 1889. — № 3. — С. 561 — 581) та К. М. Обєручева (Киевская старина. — 1893. — №
2. — С. 243 — 257).
Николай Осипович — М. О. Осипов.
...но мне уже 50 лет. — Тоді Шевченкові минуло 42 роки.
...мне снится иногда бедный ученик Мартоса и первый учитель покойника Витали. — Йдеться

про Тимофеева Івана Тимофійовича (? — 1830) — талановитого скульптора, золотого медаліста і
стипендіата Академії мистецтв, чий талант не був належно оцінений; це призвело І. Т. Тимофеева
до передчасної загибелі. Він був учнем і помічником скульптора І. П. Мартоса й учителем

майбутнього відомого скульптора, а тоді самоука І. П. Віталі.
...писал ли обо мне граф Ф[едор] П[етрович] оренбургскому генерал-губернатору? — Ф. П.
Толстой не писав В. О. Перовському, але порушив офіційне клопотання перед президентом

Академії мистецтв великою княгинею Марією Миколаївною.
Коронация государя императора — предел моей единственной надежды. — Коронаційний

маніфест Олександра II, яким оголошено амністію кільком категоріям політичних злочинців,
обнародуваний 26 липня 1856 р. Командирам корпусів пропонувалося подати списки кандидатур

на звільнення.
Николаю Осиповичу пишу с этой же почтой. —Шевченко не встиг закінчити листа М. О. Осипову
до відходу пошти (див. лист до М. О. Осипова від 20 травня 1856 р.).
Не сообщите ли вы мне насчет «Княгини» К. Дармограя, о которой я просил Николая
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Осиповича? — Очевидно, Шевченко просив М. О. Осипова передати рукопис «Княгині», який він
мав одержати від Бр. Залеського (див. лист до Бр. Залеського [5]від 21 квітня 1856 р.), до якогось
журналу. Цей лист не відомий.

Варіанти

но мне уже 50 лет / но мне уже за [?]
Не говорю уже о материальной пытке / Не говорю уже о нравственной пытке

Прощайте, мой искренний / Прощайте, мой ед[инственный?]

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/430795.html

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/427133.html

3. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/427337.html

4. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/429578.html

5. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/431381.html

3.2.68 75. С. С. ГУЛАК-АРТЕМОВСЬКИЙ. 30 квітня 1856. Петербург
(2009-02-17 12:00)

[1] Любезный брате Тарасе!

Получил я от неизвестного подателя письмо, со вложением 15 р. сер[ебром] и с присовокуплением
убедительнейшей просьбы переслать их тебе. — Не зная достоверно твоего адреса, посылаю
означенные деньги наобум, — сердечно рад буду, если ты их получишь...
Я, слава Богу, жив і здоров, жінка моя тобі кланяється; діток у мене тілько одно, — меньшая дочь

моя, Александра, умерла на первый день великого поста! Печаль и горе у всякого свое!..
Брате Тарасе! Послухай мене, старого чоловіка: молись ти Господу Богу и верь, что Он облегчит
печаль твою! Молись и за Государя Императора; в его истинно добром отеческом сердце найдут

себе уголок и такие несчастливцы, как ты, Тарасе!
Верь и молись!..

Сердечно преданный тебе

земляк твой Семен Артемовский
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1856 года,
апреля 30 дня.

Коментарі:

Подається за автографом: ІЛ, Ф. 92. № 61.
Вперше надруковано у виданні: Листи до Т. Г. Шевченка. — С. 82. Публікація Л. Ф. Кодацької.
Дата в автографі: «1856 года, апреля 30 дня».
Відповідь Шевченка — лист від 30 червня 1856 р. з Новопетровського укріплення.

Получил я от неизвестного подателя письмо... — Шевченко не повірив версії про «неизвестного
подателя» й щиро дякував за допомогу у листі від 30 червня 1856 р.: «Благороднійший ти із людей,
брате-друже мій єдиний Семене! ...Ну, скажи по правді, чи єсть та великая душа на світі, окромя
твоєї благородної душі, щоб згадала про мене в далекій неволі, та ше й 15 карбованців дала? Нема

тепер таких великих душ на світі. Може і були коли-небудь, та в ірій полетіли. Одна твоя осталася
меж нами зимовать та, тулячись самотня на морозі, і сочинила собі поему, да такую сердечную,
задушевную поему, що я і досі читаю та плачу. Великий ти поет, друже мій Семене!».
...жінка моя тобі кланяється... — Гулак-Артемовська Олександра Іванівна (дівоче прізвище —
Іванова, бл. 1825 — ?) — арфістка й піаністка.

1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/sTfo7G4GvOCDJkJ5OxZATw?feat=embedwebsite

3.2.69 85. ЛИСТ ДО БР. ЗАЛЕСЬКОГО. 20 травня 1856. Новопетровське укріплення
(2009-02-17 18:00)

20 мая.

Благодарю тебя, мой благородный друже, за «Мертвые души» и за лаконическое послание, на
которое отвечаю тебе таким [же] и по тем самым причинам, т. е. по причине сегодня отходящей
почты.
Ты, вероятно, не получил еще последнего моего письма и двух кусков шерстяной материи, потому
что ничего не упоминаешь ни о посылке, ни о письме. Когда получишь, потрудись уведомить с
первой же почтой. Один кусок, который ты выберешь, оставь у себя на память обо мне, а другой
предложи Бюрно (разумеется, за деньги). Приятнее как-то, когда знаешь, что вещь находится

у человека, понимающего вещи. А фотографии непременно сделай. Кстати о фотографии.
И[раклий] просит тебя, когда получит Михайло фотографический прибор, напиши ему или мне о
его свойствах и его цене и подробный адрес, от кого его выписать можно. И можно ли также и

от кого выписывать химическую бумагу. У нас, видишь ли, есть желание заняться фотографией,
да не знаю, будет ли толк?
Ты мне советуешь не просить многого. И с самой малой просьбой я не имею к кому обратиться,
да и не смею; последняя неудача меня так озадачила, что я потерял всякую надежду хоть на

малейшее облегчение моей отвратительной участи. Хоть бы из этого гнезда проклятого меня

вытянули. После этой катастрофы (для меня она действительно катастрофа)... но я после напишу
тебе, что со мной случилось. А теперь и места, и время мало, и происшествие слишком свежо для

повествования. А кстати о повествовании. По известному тебе адресу отошли только «Варнака»,
а «Княгиню» оставь у себя, она уже приютилась.
Как бы ты достал карандаши, которые находятся у меня в пальто в кармане, у Карла. Мягки,
которые ты мне прислал, или у меня рука очерствела. Жив ли мой альбом чистый у Карла?
Возьми его и спрячь у себя.
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Прощай, мой искренний друже. Кланяйся Сове, Михайлу и прочим. На «Варнаке» напиши

«Желяховскому» или оставь так. Как ты найдешь лучше, так и сделай.
Целую тебя всем сердцем моим.

Примітки

Подається за автографом, який зберігається в архіві Чарторийських Краківського національного

музею (Bibl. Czart. rkps Ew. 1625; фотокопія — ІЛ, ф. 1, № 902).
Рік написання встановлюється за листом Бр. Залеського від 8 липня [1856 р.], що є відповіддю

на даний лист і на попередній (від 21 квітня 1856 р.), а також за змістом цих листів, зокрема
відомостями про «два куска шерстяной материи», про повісті «Варнак» та «Княгиня», клопотання
перед В. О. Перовським тощо.
Вперше надруковано в журналі «Киевская старина» (1883. —№ 1. — С. 167 — 168), публікація М.
П. Драгоманова за копією І. Крашевського з помилкою в датуванні.
Вперше введено до збірника творів у виданні: Шевченко Т. Твори : В 2 т. — СПб., 1911. — Т. 2.
— С. 371 — 372.
Відповідь на невідомий лист Бр. Залеського, написаний орієнтовно на початку травня 1856 р.
Відповідь Бр. Залеського від 8 — 9 червня 1856 р. (Листи до Тараса Шевченка. — С. 69 — 70).
Благодарю тебя... за «Мертвые души»... — «Мертві душі» М. В. Гоголя.
Ты, вероятно, не получил еще последнего моего письма и двух кусков шерстяной материи... —
Йдеться про невідомі малюнки, які Шевченко вислав з листом від 21 квітня 1856 р. Бр. Залеський
8 червня 1856 р. одразу відповідає на це: «Я получил два куска шерстяной материи и вслед за сим

коротенькое послание твое».
Бюрно — К. I. Бюрно.
И[раклий] — I. О. Усков.
Михайло — М. Г. Цейзик.
... последняя неудача меня так озадачила... — Див. листи до Бр. Залеського (від 25 — 26 вересня
1855 р.) та А. І. Толстої (від 22 квітня 1856 р).
По известному тебе адресу отошли только «Варнака», а «Княгиню» оставь у себя, она уже

приютилась. — У листі від 21 квітня 1856 р. Шевченко, повідомляючи про надсилку цих повістей,
просив віддати їх переписати й надіслати до Петербурга М. О. Осипову. Але, дізнавшись з

листа М. О. Осипова від грудня 1855 — березня 1856 р., що «Княгиню» А. І. Толстая обіцяла

влаштувати в журналі «Современник», Шевченко змінив своє рішення (Листи до Тараса Шевченка.
— С. 67).
Как бы ты достал карандаши... у Карла. — Шевченко вже звертався до Бр. Залеського з

проханням розшукати у К. І. Герна олівці й пояснював, де саме вони знаходяться (див. листи до
Бр. Залеського від 10 червня 1855 р. та 25 — 26 вересня того ж року).
Жив ли мой альбом чистый у Карла? — Очевидно, саме цей альбом Шевченко мав на увазі в

листі до Бр. Залеського від 10 червня 1855 р. Кланяйся Сове, Михайлу... — Е.-В. Желіговському

та М. Г. Цейзику.

3.2.70 Художник (2009-02-18 00:00)

25 січня — 4 жовтня 1856 р., Новопетровське укріплення.

{ [1]Художник }

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev402.htm
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3.2.71 86. ЛИСТ ДО М. О. ОСИПОВА. 20 травня 1856. Новопетровське укріплення
(2009-02-18 06:00)

20-го мая.

Письмо ваше, мой благородный, мой искренний друже, получил я 16-го мая, и хотя вы и

променяли лиру на меч и лучезарного Феба на мрачного Арея, но невинная слабость задумчивых
поклонников муз — рассеянность — осталась при вас. Вы начали ваше доброе послание в Курске

и кончили его на р. Бальбеке, и все-таки забыли написать число и год, когда оно было послано

на почту. Я тоже в недоумении, куда вам отвечать. Вы пишете, что дружина должна возвратиться
летом восвояси, а теперь уже, слава Богу, лето, и я вас воображаю, по крайней мере, в Полтавской
губернии, после длинного перехода отдыхающего возле живописной белой хаты или в тени

цветущих вишень и черешень. О моя милая родина! Увижу ли я тебя хоть когда-нибудь? Я говорю

не о том, о чем думаю; я думаю теперь о том, куда мне адресовать письмо мое: адресую я его

по прежнему адресу, и оно, верно, найдет вас, в какой бы вы губернии ни обретались.
Я потерял было уже надежду получить от вас или об вас хоть какое-нибудь известие, и Бог знает
чего уже я не передумал. Думал даже... (простите мне), что вы, и вы меня покинули на моей

терновой дороге. Только, о радость неизреченная! на другой день праздника, т. е. 16-го апреля,
получаю страховое письмо от неизвестной мне особы. Пошли ей Господи все блага и радости в

жизни! Из письма узнал я о вашем превращении и, радость всем радостям, узнал я, что я не

забыт, не покинут на волю меня карающей судьбы. Благороднейше[е] существо этот аноним. По
милости его и у меня был праздник, как и у людей. Нет, больше ни у кого такого светлого,
прекрасного праздника не было, как у меня. Такие праздники даются только за долгие и тяжкие

испытания.
14-го апреля получил я известие из Оренбурга, что меня забыли представить в унтер-офицеры
по случаю всемилостивейшего манифеста о восшествии на престол. Это роковое известие меня
так озадачило, что я не знал, что с собою делать, потому что я считал свое производство делом
конченным. Да и мог ли я думать иначе? Высочайшая милость была для всех, но увы! меня не
осенила. Горькая, ядовитая насмешка судьбы! И так я встретил Воскресение Человеколюбца, как
отверженник. После этого можете судить о моей радости, когда я получил письмо от анонима.
В остальные дни праздника я только и делал, что читал письмо и затвердил его до последней

буквы, а все-таки не узнал, кто она, эта милостивая человеколюбивая душа! Да и зачем узнавать?
Будем молиться Богу, что еще существуют такие души между себялюбивыми людьми. И так от

снедающей душу печали перешел я внезапно к улыбающейся радости, и праздник провел в кругу

вас, мои благородные друзья, как в кругу родного, сердцу милого семейства.
Только в конце Святой недели я немного освободился от обаяния, произведенного на меня

дорогим письмом, и написал ответ, за склад и лад которого пусть извинит меня великодушный

аноним. Вам я тоже начал письмо на сообщенный мне ваш адрес; но почта не ждала меня, ушла, и
письмо осталось до следующей почты, а следующая привезла мне ваше дорогое послание. Значит
— справедливо сказал один древний воин, что на свете делается все к лучшему. Теперь я и

спокойнее и счастливее, следовательно, и написать вам могу благообразнее и порядочнее.
Я очень рад, что случай привел вас увидеть хоть один экземпляр амфибий, между которыми я

прозябаю столько лет. Но заметьте, что вы видели лучший экземпляр, экземпляр, одушевленный
чем-то походящим на мысль и чувство. Доказательство, что он из линейного батальона

переведен в армию. Это самая блестящая рекомендация. Но если б вы увидели однородных с

ним... Но нет, Боже вас сохрани и во сне увидеть такое нравственное безобразие человека.
Геты, между которыми на берегах Дуная влачил остаток дней своих Овидий Назон, —
наисовершеннейшее создание Всемогущего Создателя вселенной, — были дикие варвары, но не

пьяницы, а окружающие меня — и то и другое. Однажды я сказал Дармограю: вот настоящие

гомерические питухи. — Нет, отвечал он, если бы Гомер увидел этих богатырей, так он бы

покрутил свой седой ус и принялся переделывать свою славную эпопею от начала до конца.
Кстати о Дармограе: вы сделали замечание на его «Княгиню», совершенно согласное с моим

замечанием: недостаток отделки в подробностях, и то большой недостаток. Но этот рассказ —
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один из первых его ученических этюдов. Попишет еще годок-другой, даст Бог, этот недостаток

уничтожится. Покойный Карл Павлович Б[рюллов] говорил: чем малосложнее картина, тем

тщательнее должна быть окончена, и это глубоко верно, а все-таки просите графиню Н[астасию]
И[вановну] о напечатании этого незрелого творения; это польстит самолюбию творца и, может
быть, из этой шутки выйдут результаты серьезные. Ведь и столпы всемирной литературы, я
думаю, так же начинали, как и мой бедный protégé, а это действительно так. Кроме меня, у
него совершенно никого нет, к кому бы он мог обратиться. Он, что называется, круглый сирота.
Прислал он мне еще один рассказ, под названием «Варнак». Этот уже, кажется, немного круглее,
но все-таки заметен тот же недостаток. Он, кажется, вовсе не читает великого шотландца. Да и
где его взять в этом Богом забытом краю? Выписать? Он беднее меня, а выпросить не у кого.
Скифы — варвары и вдобавок пьяницы. Но довольно о литературе. Поговорю о более сердцу

близком искусстве и его жрецах. Мир праху умерших, слава и долголетие живым! Вы говорите,
что Логановский имел для московского храма работы на 80 000 руб. На какую же сумму имеют

другие достойнейшие художники, как, например, Пименов и Рамазанов? О, как бы мне хотелось

взглянуть на эти колоссальные работы! Не знаю, участвует ли хоть один иностранец в этих работах,
или К[арл] И[ванович] сдержал свое слово: он когда-то говорил покойному моему великому

учителю, что он ни одного немца и близко к храму не допустит. Похвальный патриотизм, и
тем более похвальный, что у нас свои есть и Прадье, и Делакруа, и Деларош, а о Жаке и

Лядурнере и говорить нечего. Но у нас есть и шишка предпочтения немцев всему отечественному;
например, старик Мельников так и умер в забвении, построивши единоверческую церковь во имя

св. Николая в Грязной улице, а сенат поручили выстроить какому-то инженеру Шуберту; проект
же Мельникова, великолепнейший проект, нашли неудобоисполнимым. Диво, да и только! Если
случится вам быть в Киеве, обратите внимание, — что я говорю внимание? — взгляните на

институт благородных девиц. Казармы, да еще казармы самые неуклюжие, а местность — самая

восхитительная, и так бесчеловечно обезображена, и тоже инженером. Да и мало ли у нас на Руси
подобных немецких безобразий, а мы уже, слава Богу, не варвары готических времен. Я, кажется,
немного увлекся духом патриотизма. Оставим это до другого раза и обратимся к моей бедной

прозе.
Вы пишете мне, чтобы я вам писал о моем житье-бытье. Вот вам один эпизод, и заметьте

— отраднейший. В 1850 г., когда меня препровождали из Орской крепости в Новопетровское

укрепление, это было в октябре месяце, в Гурьеве-городке я на улице поднял свежую вербовую

палку и привез ее в укрепление, и на гарнизонном огороде воткнул ее в землю, да и забыл про

нее; весною уже огородник напомнил мне, сказавши, что моя палка растет. Она действительно
ростки пустила, я ну ее поливать, а она — расти, и в настоящее время она будет вершков шесть

толщины в диаметре и по крайней мере сажени три вышины, молодая и роскошная; правда, я на
нее и воды немало вылил, зато теперь, в свободное время и с позволения фельдфебеля, жуирую
себе в ее густой тени. Нынешнее лето думаю нарисовать ее, разумеется, втихомолку. Она уже
так толста и высока, что под карандашом Калама мог бы выйти из нее прекраснейший этюд. Вот
вам один-единственный отрадный эпизод из моей монотонной, безотрадной жизни.
Верба моя часто напоминает мне легенду о раскаявшемся разбойнике. В дремучем лесу

спасался праведный отшельник, и в том же дремучем лесу свирепствовал кровожадный разбойник.
Однажды приходит он с своей огромной дубиной, окованной железом, к отшельнику и просит у

него исповеди, а не то, говорит, убью, если не исповедуешь меня. Делать нечего, смерть не свой
брат, праведник струсил и принялся, с Божьего помощью, исповедывать кровожадного злодея.
Но грехи его были так велики и ужасны, что он не мог сейчас же наложить на него эпитимию и

просил у грешника сроку три дня для размышления и молитвы. Разбойник ушел в лес и через три

дня возвратился. Ну что, говорит, старче Божий, придумал ли ты что-нибудь хорошее? Придумал,
отвечал праведник, и вывел его из лесу в поле на высокую гору, вбил, как кол, страшную дубину в

землю и велел грешнику носить ртом воду из глубокого оврага и поливать свою ужасную палицу, и
тогда, говорит, отпустятся тебе грехи твои, когда из этого смертоносного орудия вырастет дерево
и плод принесет. Сказавши это, праведник ушел в свою келью спасаться, а грешник принялся за

работу. Прошло несколько лет, схимник забыл уже про своего духовного сына. Однажды он в

хорошую погоду вышел из лесу в поле погулять; гуляет в поле и в раздумье подошел к горе; вдруг
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он почувствовал чрезвычайно приятный запах, похожий на дулю. Праведник соблазнился этим

запахом и пошел отыскивать фруктовое дерево. Долго ходил он около горы, а запах делался все
сильнее и сильнее; вот он взошел на гору — и что же представляется его изумленному взору? —
великолепнейшее грушевое дерево, покрытое зрелыми плодами, и под деревом в тени отдыхает

старец с длинною до самых пят бородою, как у св. Онуфрия. Схимник узнал в ветхом старце

своего духовного сына и смиренно подошел к нему за благословением, потому что он уже был

праведник больше самого схимника.
Верба моя также выросла и укрывает меня в знойный день своею густою тенью, а отпущения

грехов моих нет как нет! Но тот был разбойник, а я, увы, сочинитель.
Я надоел вам своею болтовнёю, но как быть?

Погода к осени дождливей,
А люди к старости болтливей.

А я уже седой и лысый становлюсь. Вы пишете, что живете в землянке и бедствуете вроде

Робинзона Крузе. И вообразите, что я вам завидую. Вам известен благородный, великодушный
аноним. Пишите ему, молите его не оставить моей просьбы. Коронация государя — предел

моих надежд и упований. Прошу вас, пишите ей и благодарите за ее искреннее участие, за ее

материнское, теплое письмо. С повестями и рассказами Толстого я совершенно не знаком.
Ежели будет возможность, познакомьте меня с ними во имя благородного искусства.
Не знаю, где и когда вы получите письмо мое. Но где бы ни было и когда бы ни было, не
оставляйте любящего и уважающего вас Т. Шевченка.

Примітки

Подається за першодруком у газеті «Московские ведомости» (1862. — 28 лютого) з помилковою
датою: 1855.
Рік написання встановлюється за змістом, а також за листами М. О. Осипова від грудня 1855 —
березня 1856 р. та А. І. Толстої від 20 лютого 1856 р. (Листи до Тараса Шевченка. — С. 66).
Вперше введено до збірника творів у виданні: Шевченко Т. Твори: В 2 т. — СПб., 1911. — Т. 2.
— С. 385 — 388.
Відповідь на лист М. О. Осипова від грудня 1855 — березня 1856 р. (Листи до Тараса Шевченка.
— С. 66 — 68).
Відповідь (повторну) М. О. Осипова див.: Там само. — С. 111 — 113.
... хотя вы и променяли лиру на меч и лучезарного Феба на мрачного Арея... — У листі від грудня

1855 — березня 1856 р. М. О. Осипов повідомляв про свій від’їзд до діючої армії 27 листопада

1855 р. Лист розпочато у Курську в госпіталі, а закінчено в Криму на позиціях (Біюк-Сойрень).
Феб — у грецькій міфології один з епітетів Аполлона як бога світла. Арей, Арес — у грецькій

міфології бог війни.
...16-го апреля, получаю страховое письмо от неизвестной мне особы. — Йдеться про лист А.
І. Толстої від 20 лютого 1856 р. (Листи до Тараса Шевченка. — С. 66). Шевченко добре знав

і розумів, хто автор листа, але вважав своїм обов’язком не розголошувати її імені, побоюючись
можливої перлюстрації.
14-го апреля получил я известие из Оренбурга... — Див. лист до Бр. Залеського від 25 — 26
вересня 1855 р. та коментар до нього.
Я очень рад, что случай привел вас увидеть хоть один экземпляр амфибий, между которыми

я прозябаю столько лет. — М. О. Осипов у згаданому листі розповідає про зустріч з В. О.
Михайловим, офіцером, який служив разом із Шевченком у Новопетровському укріпленні.
Геты, между которыми на берегах Дуная влачил остаток дней своих Овидий Назон... — Публій

Овідій Назон (43 до н. е. — близько 18 н. е.) — римський поет, засланий імператором Августом

у м. Томи (нині Констанца в Румунії), римську колонію на території, де жили фракійські племена
гетів, споріднених з даками — предками румунів.
Кстати о Дармограе: вы сделали замечание на его «Княгиню»... — У згаданому листі М. О.
Осипов писав: «... я прочел сочинение с удовольствием... тем не менее мне кажется, что в
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рассказе много недостатков, проистекающих от недостатка отделки, подробностей, отрывочности
развития» (Листи до Тараса Шевченка. — С. 67).
Прислал он мне еще один рассказ, под названием «Варнак». — Рукопис повісті «Варнак»,
написаної орієнтовно наприкінці 1853 — на початку 1854 р., Шевченко надіслав разом із рукописом

повісті «Княгиня» Бр. Залеському з листом від 21 квітня 1856 р., прохаючи його прочитати,
виправити де слід, віддати переписати й переслати на адресу М. О. Осипова (Шевченко тоді не

знав, що М. О. Осипов ще 27 листопада минулого року залишив Петербург).
Он, кажется, вовсе не читает великого шотландца. — Йдеться про романи англійського і

шотландського письменника Вальтера Скотта (1771 — 1832), які багато перекладалися в Росії

і були добре відомі Шевченку (у своїх російських повістях він згадує романи «Вудсток», «Пертська
красуня», «Антикварій», «Замок Кенільворт», «Квентін Дорвард»).
Вы говорите, что Логановский имел для московского храма работы на 80 000 руб. —
Логановський Олександр Васильович (1810 чи 1812 — 1855) — російський скульптор, професор
Академії мистецтв, автор уславленої скульптури «Парень, играющий в свайку» (1836), якій О. С.
Пушкін присвятив вірш «Юноша, полный красы...»; займався оздобленням Ісаакіївського собору в

Петербурзі. Йдеться про його участь в оздобленні храму Спаса у Москві.
Пименов Микола Степанович (1812 — 1864) — російський скульптор; автор скульптури в

народному дусі «Парень, играющий в бабки» (1836), теж відзначеної Пушкіним у вірші «Юноша

трижды шагнул...».
Рамазанов — М. С. Рамазанов. Виконав низку алегоричних скульптур для Ісаакіївського собору.
К[арл] И[ванович] — прізвисько Миколи I.
Прадье (1792 — 1852) — французький скульптор.
Жак — французький скульптор у Петербурзі, відомий низкою невдалих праць і проектів.
Лядурнер Адольф Ігнатович (Ladurner A. J) (1789 — 1855) — французький скульптор, професор
Академії мистецтв (з 1840).
... старик Мельников... — Мельников Авраам Іванович (1784 — 1854) — російський архітектор.
... сенат поручили выстроить какому-то инженеру Шуберту... — Автор будинку сенату й синоду

(1829 — 1834) — російський архітектор Россі Карл Іванович (1775 — 1849); будівничий — А. Е.
Штауберт.
Если случится вам быть в Киеве... взгляните на институт благородных девиц. — Ця будівля (нині
— Міжнародний центр культури і мистецтв) створена архітектором Беретті Вікентієм Івановичем

(1781 — 1842) у класицистичному стилі.
Верба моя часто напоминает мне легенду о раскаявшемся разбойнике. — Поширений у світовому

фольклорі, й українському зокрема, сюжет (Куліш П. Записки о Южной Руси. — СПб., 1856. —
Т. 1. — С. 304, 309 — 311; Драгоманов М. П. Малорусские народные предания и рассказы. — К.,
1876. — С. 131 — 132).
Но тот был разбойник, а я, увы, сочинитель. — Шевченко натякає на байку I. А. Крилова

«Сочинитель и разбойник» (Басни Ивана Крылова в осьми книгах. — СПб., 1830. — С. 305).
Погода к осени дождливей, А люди к старости болтливей. — Рядки з байки I. А. Крилова

«Плотичка» (Басни Ивана Крылова в осьми книгах. — С. 314).
Робинзон Крузо — герой однойменного роману англійського письменника Даніеля Дефо (1663 —
1731). Цей твір Шевченко з пієтетом згадував у повісті [1]«Художник», а влітку 1856 р. виконав

сепію «Робінзон Крузо».
Коронация государя — предел моих надежд и упований. — Див. примітку до листа до А. І.
Толстої від 22 квітня 1856 р.
С повестями и рассказами Толстого я совершенно не знаком. — М. О. Осипов у згаданому

листі радив Шевченкові прочитати в журналі «Современник» повісті Л. М. Толстого «Детство» і
«Отрочество», а також оповідання (Листи до Тараса Шевченка. — С. 67).

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev402.htm
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3.2.72 Спогад Осипова (2009-02-18 12:00)

* *

В эпизоде освобождения Шевченки я был тою мышью, которая перегрызла сеть льва. Историю
эту я никогда не рассказывал, потому что оглашение ее было бы не совсем приятно может быть

людям, к которым я нахожусь в дружеских отношениях, которым немало обязан, которые по моим
настояниям добились освобождения Тараса Григорьевича. Его я лично не знал, а познакомился с
ним перепискою, а потом по возвращении в Петербург и лично.

М. Осипов, Лист до Ф. М. Лазаревського від 23 січня 1883 р., Інститут літератури ім. Т. Г.
Шевченка АН УРСР, рукописний відділ, архів М. К. Чалого, фонд 92, № 283.

3.2.73 76. БР. ЗАЛЕСЬКИЙ. 8 — 9 червня 1856. Оренбург (2009-02-18 18:00)

8 июня

Друже мой дорогой! Я получил два куска шерстяной материи в вслед за сим коротенькое послание

твое, и спешу хотя несколькими словами приветствовать тебя и от целой души благодарить за

все. Кусок материи на всегдашнюю память об тебе я у себя оставил — и искренно благодарю

тебя, — но знаешь ли, который из двух остался у меня? Верно, не угадал бы — именно не тот,
который я бы выбрал — в чем и Бюрно согласился со мною. Но случился покупатель только на

этот кусок — и я его отдал, а другой, тоже очень хороший, оставил у себя. 25 р. сер[ебром]
сегодня же посылаю Ираклию для передачи тебе. Материя пришла накануне отъезда Бюрно —
он был почти без денег, а у него малый ребенок, четырехлетняя сирота, которую он воспитывает,
и как ему ни понравилась материя, он ее купить не мог, и я даже ему, зная его обстоятельства,
не предложил ее. Купил этот кусок Вельяминов-Зернов, в одно же время с Б[юрно] оставивший
Оренб[ург] навсегда, ориенталист и страстный любитель всего восточного.
Сова твой подарок принял со слезами — так мне писал; верно, получишь от него об этом

послание, когда он вернется в свою хату; теперь его послали производить какие-то следствия в

губернии — и по новости и неприятности этого занятия для него он, верно, и минуты свободной

и хорошей не имеет. И я тебе после напишу больше о «Варнаке» и «Княгине». Теперь у меня

Сигизмунд, приехал на неделю из степи и отправляется в свой полк. Бог весть, встретимся ли

опять в жизни, и я теперь пользуюсь его присутствием и долго беседовать даже с тобою не могу.
Обе вещи очень хороши, — хороши простотою и глубоким чувством — верностью. «Варнак» еще
выше, да только писец поганый переписывал, не говоря о бесчисленных ошибках, еще во многих
местах пробелы — то двух-трех слов недостает, то иногда и целой строки. Жаль, очень жаль,
что ты не просмотрел при отправлении. «Варнака» к Осипову я еще не послал; жду на днях

верного и хорошего человека, которому хотел бы его поручить, а нет, то пошлю с Сигизмундом.
Он едет тоже в Петер[бург] и, может быть, удастся ему сделать там что-нибудь для тебя. К
Аркадию я давно писал о прошении на Высочайшее имя и надеюсь, что твоя Варвара в этом не

откажет. До сих пор вредило тебе более всего личное предубеждение В[асилия] А[лексеевича];
теперь мне обещали, что будет сделано представление — и от милосердого нашего Государя

можно ожидать, милости и на твою несчастную долю. Алексей Иван[ович] и Карл помнят о тебе,
говорят очень дружески, но просить В [асилия] А[лексеевича] никто из них не решается. Теперь
первый уже в степи, последнего нет тоже в городе, живет на хуторе, купленном где-то недалеко
от кочёвки; его ждут сюда педели через две, и тогда я возьму у него и альбом, и. карандаши

— и фотографию сделаю, на что взял с него слово, но рассчитывать на его помощь не могу.
Сигизм[унд] займется этим делом как собственным своим; у него есть знакомые и друзья —
может быть и успеет: Бог помогает искренним и чистым желаниям. Если б до сентября ничего не
сделалось, то помни, друже мой добрый, что в начале этого месяца заедет к Вам генерал Бюрно,
зайди к нему непременно. Он имеет поручение осмотреть вашу крепость на возвратном пути из
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Пятигорска; это капризная иногда натура, но благородство редкое— артист и поэт в душе; строил
в Севастополе те батареи, которых двухлетняя осада одолеть не могла; а между тем с нежностью

матери занимается маленькой сиротою, и с увлечением писал лунные ночи, даже розу и бабочку

на ней. Я уверен, что всякий, кто узнает его ближе, полюбит его целым сердцем и простит —
нет, забудет все неровности характера и капризы для теплоты его души и высоких нравственных

качеств. Я благодарю Бога, что встретил такую личность на моем пути. А еще из Астрахани ты

должен получить указание, к кому обращаться с просьбою, тогда не удивляйся совету моему в

предыдущем письме.
Михаил получил фотографический прибор — и новые его работы я посылаю тебе — на этот раз

только три изображения Сигизмунда и 2 экземпляра киргизских мальчиков. Вскоре пришлю более,
потому что Михаил надеется, ознакомившись с прибором, получить более удовлетворительные
результаты.
Теперь у него строят галерею, и он ничего почти не делает. Когда все придет в порядок, пришлю
тебе и этих мальчиков в большем немного размере, и еще других байгушей, и две женские головки.
Ираклию посылаю адрес магазина, из которого получена камера Михаила, но навряд ли будет толк
в этом — разве Ираклий Алекс[андрович] имеет в Москве хорошего знакомого, который захочет

выбрать стекло и все испробовать прежде. Возни с этим много, и денег будет стоить — правда,
что за то и удовольствие, а при Вашей жизни и новое занятие что-нибудь то значит. Желаю вам

всем от души успеха.
Знаешь ли, друже мой, что и мне мелькает надежда увидеть в этом году мою старую мать и

дорогую родину. Бог знает, сбудутся ли эти мечты или нет, но никогда еще не было столько

надежды. Невозможно, чтобы ты один был забыт — крепись еще духом, друже мой дорогой,
придет еще лучшее время и для тебя и, даст Бог, вскоре. Целую тебя от целой души. Пиши, а
более всего не забывай.
Пока я здесь, торопись с кусками материи, ежели еще найдутся — и будь уверен, что люблю тебя

искренно и целым сердцем.
Друже мой! Письмо было готово, когда я получил известие о дозволении возвратиться на родину.
Не могу писать ничего. Целую тебя — радуйся моею радостью.

Пиши ко мне на имя Михаила: Михаилу Игнатьеву.

Коментарі:

Подається за автографом: ІЛ. Ф. 92. № 84.
Вперше надруковано: Киевская старина. — 1897. — № 3. — С. 458 — 461, з пропусками в тексті
й помилками у прочитанні.
Дата в автографі: «8 июня». Рік встановлюється за змістом (див. останній абзац тексту листа) і
за листом З. Сераковського від 9 червня 1856 р.
Відповідь на листи Шевченка від 21 квітня та 20 травня 1856 р. з Новопетровського укріплення.
Відповідь Шевченка — лист, написаний у червні 1856 р. з Новопетровського укріплення.

Залеський Броніслав Францович (1820 — 1880) — польський історик, художник, політичний

засланець. 1838 р. заарештований за участь у гуртку студентів Дерптського (нині Тартуського)
університету; відбувши дворічне ув’язнення, був висланий до Чернігова, звідки повернувся 1845 р.
до Вільно і знову взяв участь у польському революційному русі; 1846 р. був удруге заарештований
і засланий рядовим в Окремий Оренбурзький корпус, куди прибув 1848 р. Познайомився з

Шевченком в Оренбурзі в листопаді-грудні 1849 р., коли був відряджений як художник на

допомогу Шевченкові для оформлення географічних ландшафтів берегів Аральського моря.
Ближче зійшлися під час експедиції на Каратау 1851 р., після якої розпочалося інтенсивне

листування. Після того, як він відзначився 1853 р. при штурмі Ак-Мечеті (нині — Кзил-Орда),
йому надано чин унтер-офіцера, а 1856 р. звільнено із заслання (саме про це він і повідомляє
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поета наприкінці свого листа).
Я получил два куска шерстяной материи... — Про які саме малюнки Шевченка; (їх він

конспіративно називав шматками шерстяної тканини) йдеться, невідомо.
...и... коротенькое послание твое... — Лист від 20 травня 1856 р.
Бюрно Карл Іванович (1796 — ?) — військовий інженер, генерал-майор; 1854 р. відзначився при
будівництві укріплень на Сирдар’їнській лінії. О. М. Плещеев, близько познайомившись із ним

під час спільного перебування в Ак-Мечеті, захоплювався його інтелігентністю (Минувшие годы.
— 1908. — № 10. — С. 126). Із Бр. Залеським у К. І. Бюрно налагодилися дружні взаємини на

грунті захоплення малярством. Пояснюючи, чому він не звернувся до Бюрно щодо продажу йому
Шевченкового малюнка, Залеський відповідає на прохання, висловлене Шевченком у листі від 20
травня 1856 р., запропонувати один малюнок Бюрно, що добре розуміється на мистецтві.
...посылаю Ираклию... — Ускову Іраклію Олександровичу (1810 — 1882) — майору, коменданту
Новопетровського укріплення (1853 — 1865). Приймав Шевченка у своїй господі як члена родини,
дав йому змогу писати й малювати. На власну відповідальність видав йому квиток на проїзд до

Петербурга, за що пізніше дістав стягнення, їх листування тривало й після повернення Шевченка

до Петербурга.
Вельямінов-Зернов Володимир Володимирович (1830 — 1904) — російський історик-сходознавець,
археолог, лінгвіст, академік Петербурзької Академії наук. У 1851 — 1856 рр. служив в

Оренбурзькому краї; тут написав працю «Исторические известия о киргизкайсаках и сношениях

России с Средней Азиею» (Уфа, 1853 — 1855); пізніше — співробітник Азіатського департаменту;
вивчав історію касимівських та кримських татар; куратор Київського учбового округу (з 1888 р.),
голова Київської археографічної комісії по розгляду давніх актів (з 1889 р.).
Сова твой подарок принял со слезами... — Желіговський Едвард Вітольд (літературний
псевдонім — Антоній Сова; 1815 — 1864). Одночасно з Шевченком відбував заслання в

Оренбурзькому краї як учасник польського національно-визвольнго руху. Заочно познайомився

і листувався з Шевченком у засланні, згодом зустрічався з ним у Петербурзі, де в 1859 р. видавав
польську газету «Słowo» демократичного спрямування. В листі йдеться про копію повісті «Варнак»,
надіслану Бр. Залеському (із листом від 21 квітня 1856 р. та з рукописом повісті «Княгиня»), з
проханням дати переписати, виправивши, й надіслати у Петербург М. Осипову для влаштування
до друку. У наступному листі, від 20 травня, Шевченко попросив передати первісний рукопис у

дарунок Е.-В. Желіговському з посвятою йому чи без неї — на розсуд адресата. Доля цього

рукопису не відома.
Сигизмунд — Сераковський Зигмунт Гнатович (псевдонім — Доленго; 1826 — 1863); — польський

засланець, відданий у солдати Окремого Оренбурзького корпусу за підозру у спробі перейти через
кордон для участі в революційних подіях у Галичині в квітні 1848 р.; на початку 1853 р. дістав чин
унтер-офіцера, а в березні
1856 р. — чин прапорщика і був призначений до 7-го запасного батальйону Брестського піхотного
полку, що стояв у Катеринославі (нині — Дніпропетровськ). Але спершу Сераковський приїхав до
Петербурга, де домігся прикомандирування до Зразкового кавалерійського полку, що базувався у
Павловську під Петербургом (Усенко П. Г. Натхненний Сигізмунд. — Львів : Каменяр, 1990.
— С. 62 — 72). Пізніше його переведено до Арзамаського драгунського полку в чині поручика,
звідки він і вступив 1857 р. до Миколаївської Академії Генерального штабу, яку закінчив 1859
р. У 1861 — 1863 рр. служив у Генеральному штабі в чині капітана. Виключений як один з

керівників польського визвольного повстання 1863 р. Страчений 15 червня 1863 р. (Глиноецкий
Н. П. Исторический очерк Николаевской Академии Генерального штаба. — Спб., 1882. — С.
98).
Під час перебування в Петербурзі активно готував визвольне повстання, співпрацював у журналі
«Современник» (осінь 1856 — липень 1857 р.), у відділі закордонних вістей. Був у дружніх стосунках
з М. Костомаровим, Ф. Толстим, Шевченком, М. Чернишевським та ін.
...жду на днях верного и хорошего человека... — Про кого йдеться, невідомо.
К Аркадию я давно писал о прошении на Высочайшее имя и надеюсь, что твоя Варвара в этом

не откажет. — Венгжиновський Аркадій Миколайович (1818 — ?) — чиновник, далекий родич

Сераковських, з родини яких походила його мати. Дрібний чиновник в рідному Проскурові
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на Вінниччині (нині — м. Хмельницький). Працював у канцелярії Тобольського загального

губернського правління (з 1842 р.); з 1 квітня 1845 р. — наглядач школи для киргизьких (казахських)
дітей від Оренбурзької прикордонної комісії. Тут, в Оренбурзі, він належав до гуртка польських

засланців, за що потрапив під таємний нагляд поліції (до 1857 р.). Подавши у відставку, в липні
1850 р. виїхав на Україну; через рік був зарахований у канцелярію одеського градоначальника. В
Одесі тоді мешкала В. М. Рєпніна, якій графом О. Ф. Орловим, начальником III відділу, було
суворо заборонено листування із засланим поетом. Шевченко підтримував листовні зв’язки з нею
через Бр. Залеського і А. Венгжиновського. У листі до Бр. Залеського від 21 квітня 1856 р.
Шевченко, діставши тяжку для нього звістку про відмову у підвищенні у чин унтер-офіцера, що
дало б йому право на відставку, писав: «Напиши ты Аркадию и прося его от меня, чтобы он

повидался или написал Варваре насчет прошения на Высочайшее имя; она не должна отказать во
имя нашей дружбы и христианского милосердия». Саме Венгжиновському через В. Д. Спасовича,
юриста й, літературознавця, пощастило допомогти З. Сераковському відновити своє дворянство, а
з ним— і офіцерський чин, необхідний для вступу до Миколаївської Академії генерального штабу.
Через зв’язки з учасниками польського повстання дістав репутацію неблагонадійного й змушений

був піти у відставку (1863). Про останні роки його життя даних немає.
А. Венгжиновський провадив активне листуваня а Бр. Залеським; ці листи, з дописками Т.
Шевченка, З. Сераковського, нині зберігаються в Ягеллонській бібліотеці у Кракові (докладніше
див.: Зленко Г. Д. Він був добрим приятелем Кобзаря // Вітчизна. — 1989. — № 3. — С. 180 —
182).
...личное предубеждение В[асилия] А[лексеевича]... — В. А. Перовського, командира Окремого
Оренбурзького корпусу (1851 — 1857). У лютому 1850 р. на клопотання А. І. та І. І. Лизогубів
та їх родича — графа А. І. Гудовича, В. О. Перовський листовно звертався до начальника штабу
корпусу жандармів Л. В. Дубельта із запитанням, чи не можна полегшити становище Шевченка

(Тарас Шевченко: Документи та матеріали до біографії. — С. 182 — 183), й дістав відповідь із

посиланням на О. Ф. Орлова про передчасність такого клопотання (там само. — С. 185). Відтоді
Перовський облишив офіційне клопотання, але сприяв подібним крокам з боку О. І. Ускова й не
давав ходу дрібним доносам на Ускова й самого Шевченка. Дружина І. О. Ускова — Агата

Омелянівна — згадувала в листі до О. Я. Кониського: «...когда Ираклий Александрович при

отъезде из Оренбурга (де він був ад’ютантом В. О. Перовського; йдеться про весну 1853 р. —
Ред.) в форт (до Новопетровського укріплення, куди Перовський призначив Ускова комендантом.
— Ред.) пошел прощаться к Перовскому, то тот первый заговорил о Шевченко и просил мужа

как-нибудь облегчить его положение, иначе Ираклий Александрович и не мог бы так решительно

действовать, не имея поддержки свыше» (Воспоминания о Тарасе Шевченко. — С. 280, 285;
Науковий збірник за рік 1926. — К., 1926. — Т. 21. — С. 159).
...теперь мне обещали, что будет сделано представление... — Невідомо, про чию обіцянку

йдеться.
Алексей Иванович — О. I. Бутаков.
Карл — К. I. Герн.
...недалеко от кочевки... — Так В. О. Перовський називав свою літню резиденцію в степу під

Оренбургом.
...и тогда я возьму у него и альбом, и карандаши — и фотографию сделаю... — Свої прохання

до К. Герна Шевченко висловив у попередніх листах до Бр. Залеського від 21 квітня та 20 травня
1856 р.
Сигизм[унд] займется этим делом... — Йдеться про намір З. Сераковського клопотатися у

Петербурзі про царську амністію Шевченкові.
...не удивляйся совету моему в предыдущем письме. — Цей лист не відомий.
Михаил — М. Г. Цейзик.
...новые его работы я посылаю тебе... — Про фотопортрет З. Сераковського Шевченко

відгукнувся пізніше в листі, написаному у другій половині червня 1956 р. Киргизские мальчики

— ймовірно, малюнок «Байгуші під вікном» (т. 9, № 45).
...получил известие о дозволении возвратиться на родину. — Ця подія свінула Бр. Залеському

після штурму Ак-Мечеті, за заслуги у якому він дістав офіцерський чин; 12 червня 1856 р.
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Залеського звільнено зі служби у чині прапорщика.
Пиши ко мне на имя Михаила: Михаилу Игнатьеву. — Йдеться, як визначив свого часу Л. Н.
Большаков (див.: Літа невольничі. — С. 32 — 33), про Михайла Гнатовича Цейзика (1815 — ?)
— аптекаря, фотоаматора, близького до кола польських засланців в Оренбурзі. Він допомагав

і засланому поетові, пересилаючи його листи Бр. Залеському, виконуючи фотокопії малюнків,
надісланих Бр. Залеському на продаж, фотопортрети поетових друзів.

3.2.74 Етюди. Начерки (2009-02-19 00:00)

[1] [2]

Рослини. Етюди. Тонований папір, олівець (14,3 × 24,3). [Новопетровське укріплення]. [Літо
1856].

[3]

Жук, водяні квіти, рослина. Етюди, Тонований папір, олівець (10,6 × 28,6). [Новопетровське
укріплення]. [Літо 1856].
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[4]

Кажан, собака. Начерки. Тонований папір, олівець (11,2 × 14). [Новопетровське укріплення].
[1856].

[5]

Будяк. Етюд. Тонований папір, олівець (14,3 × 24,3). [Новопетровське укріплення]. [Літо 1856].
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[6]

Очерет. Етюд. Тонований папір, олівець (17,2 × 13,1). [Новопетровське укріплення]. [1856].

[7]

1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/sdzZejEn7DefPdvJpSZIXw?feat=embedwebsite

2. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/BEG2m3b8UK1ZU20D1r5PNg?feat=embedwebsite

3. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev9166.htm

4. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev9167.htm

5. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev9169.htm

6. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev9171.htm
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7. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev9172.htm

3.2.75 Телемак на острові Каліпсо (2009-02-19 06:00)

[1]

Телемак на острові Каліпсо. Папір, сепія (25,3 × 20,5). [Новопетровське укріплення]. [Літо
1856].

[2]

Зліва внизу чорнилом підпис автора: Т. Шевченко.
На звороті внизу посередині чорнилом рукою Шевченка напис: 1. Телемакъ на островЂ Калипсы.
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В літературі зустрічається під помилковою назвою «Одіссей на острові Каліпсо».

Див. також:
http://litopys.org.ua/shevchenko/shev9046.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev9046.htm
http://kobzar.univ.kiev.ua/draws/description/346.html

1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/kiaTU7IMTou0xKJlFdumIA?feat=embedwebsite

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev9046.htm

3.2.76 77. З. СЕРАКОВСЬКИЙ. 9 червня 1856. Оренбург (2009-02-19 12:00)

9 июня 1856 года, Оренбург над Уралом.

Батьку! Это год радости и счастия, — сегодня солнце вознеслось до зенита на небе — и наше

счастие, возможное в Оренбурге — самое великое. Бронислав наш получил сегодня полное

увольнение — всех прав возвращение *. Завтра (не позже 1-го июля) едет на родину — в землю

нашу святую — я жду его и поеду вместе с ним или поеду его передовым.
Я надеюсь из Москвы в Петербург заехать. И сердце, и ум, и Бронислав, которого слово для меня
свято, говорят: первое твое дело— батько! Бог благословит мои намерения и укрепит мое слово!
Мы жили с тобой на Востоке, мы поняли глубокое значение слова — Бог велик — Алла ёкбер!
Во имя Бога еду в Петербург и на берега Днепра. Не бойся, — не забуду — Днепр напомнит мне

об тебе, батьку.
Полк, в который я назначен, стоял зимой на берегах Днепра — около Екатеринославля — на

месте «Сичи».
При первом известии ** об этом (всё от Бронислава) я написал послание к батьке — ты его

в нынешнем году получишь — в нем слог слабый, но мысль великая, святая, мысль не моя —
чувство мое! — о слиянии единоплеменных *** братий, живущих на обоих Днепра берегах.
Прощай, — целую тебя, — наш отец вечный — дай Бог целовать тебя на берегах Днепра или в

Петербурге.

Сигизмунд.

Коментарі:
Було: на отчизну возвращение.
* Було: узнав.
** Було: двух единоплеменных.

Подається за автографом: ІЛ. Ф. 92. № 301.
Вперше надруковано у виданні: Чалый М. К.. Жизнь и произведения Тараса Шевченка. — С. 82
— 83, де лист помилково датовано 1855 р., має неточності й пропуски і, крім того, помилково
контамінований з припискою Сераковського до наступного листа Бр. Залеського від 3 липня 1856
р.
Дата в автографі: «9 июня 1856 года, Оренбург над Уралом».
Одержання листа Шевченко підтвердив у листі до Бр. Залеського, написаному в червні 1856 р. у
Новопетровському укріпленні.
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Бронислав наш получил сегодня полное увольнение... — Див. коментар до листа Бр. Залеського
[1]від 8 — 9 червня 1856 р.
...(не позже 1-го июля) едет на родину... — З листа Бр. Залеського До Шевченка від 3 липня 1856
р. випливає, що він мав виїхати на батьківщину 4 липня.
...я жду его и поеду вместе с ним или поеду его передовым. — 3 липня 1856 р. Бр. Залеський

писав Шевченкові: «Сигизмунд едет со мною, а из Москвы отправится в Питер» — для того,
щоб домогтися переводу в один із полків, розміщених біля Петербурга, й готуватися до вступу до
Миколаївської Академії генерального штабу, про що стосовно Сераковського йшлося вже кілька

років.
Полк, в который я назначен... — З. Сераковський разом із чином прапорщика дістав у березні

1856 р. призначення до 7-го запасного батальйону Бірестського піхотного полку;
Екатеринославль — Катеринослав (нині — м. Дніпропетровськ).
...я написал послание к батьке... — За ймовірним здогадом М. М. Павлюка, саме це послання й
переписав З. Сераковський з невідомої чернетки на зворот листа Бр. Залеського до Шевченка від

3 липня 1856 р.
...мысль не моя — чувство мое! — Думка могла бути й Шевченковою: наприклад, з «Передмови»
до [2]«Гайдамаків»: «Ми одної матері діти, що всі ми слов’яне. Серце болить, а розказувать треба:
нехай бачать сини і внуки, що батьки їх помилялись, нехай братаються знову з своїми ворогами.
Нехай житом-пшеницею, як золотом, покрита, не розмежованою останеться навіки од моря і до

моря слов’янськая земля». Або ж із добре відомого Сераковському вірша «Полякам» (1847).
...дай Бог целовать тебя на берегах Днепра или в Петербурге. — Сераковський і Шевченко вперше

зустрілися в Петербурзі [3]28 березня 1858 р. (див. запис у щоденнику).

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/433647.html

2. http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev117p.htm

3. http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev5.htm

3.2.77 87. ЛИСТ ДО С. С. ГУЛАКА-АРТЕМОВСЬКОГО. 30 червня 1856.
Новопетровське укріплення (2009-02-19 18:00)

30 июня.

Благороднійший ти із людей, брате-друже мій єдиний Семене! Не треба було б теє... та, знать, у
тебе стала потилиця глибока, бо брешеш собі, нівроку, та й не схаменешся. Ну, скажи по правді,
чи єсть та великая душа на світі, окромя твоєї благородної душі, щоб згадала про мене в далекій
неволі, та ще й 15 карбованців дала? Нема тепер таких великих душ на світі; може, і були коли-
небудь, та в ирій полетіли. Одна твоя осталася між нами зимовать та, тулячись самотня на морозі,
і сочинила собі поему, та такую сердечную, задушевную поему, що я і досі читаю та плачу. Великий
ти поет, друже мій Семене! Благодарю тебе всім серцем і всім помишленієм моїм! Чим, як і

коли заплачу я тобі за твоє істинно християнськеє діло? Тепер, кроме сльоз благодарних, нічого
в мене нема. Я — «нищий в полном смысле этого слова, и не только материально — душою,
сердцем обнищал». От що зробила з мене проклятая неволя! трохи-трохи не ідіота. Десятий год
не пишу, не рисую і не читаю навіть нічого; а якби ти побачив, меж яким людом верчуся я оці

десять літ. Та не дай Господи, щоб і приснилися тобі коли-небудь такі недолюди, а я у їх «в кулаке
сижу» — давят, без всякого милосердия давят, а я повинен ще і кланяться, а то візьме разом та

й роздавить, як ту вошу меж ногтями. До тяжкого горя привів мене Господь на старість, а за чиї
гріхи? Єй же богу, не знаю.
Два, чи може вже і три годи тому буде, як писав я до тебе, друже мій єдиний, і до Ійохима,
але одвіту не получив; думав, що письма мої пропали де-небудь. Або... прости мене, друже мій
єдиний! була і така думка, що, може, ви мене занехаяли... аж бачу, що Бог мене ще не покидає.
Як побачиш Ійохима, то поклонися йому гарненько од мене і проси його, нехай він, ради святого
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Аполлона, пришле мені хоть маленький болванчик (статуетку) або барельєфік який-небудь із

купідонів своєї фабрики гальванопластичеської. Йому воно не дорого коштуватиме, а мені буде
великий подарок. Ще позаторік заходився я був ліпить із воску — і нічого не вдіяв, тим що перед

очима нема нічого доброго скульптурного, а якби Ійохим прислав мені що-небудь, то я б знову

заходився коло воску. Нудьга, крий Мати Божа, яка нудьга сидіть склавши руки, і так сидіть дні,
місяці і годи. О Господи, сохрани всякого чоловіка од такої живої смерті!
Кланяюся твоїй добрій жіночці, цілую твоє єдинеє дитя і плачу разом з вами о погребенії вашої

Александри. Прощай, друже мій єдиний, не забувай безталанного, серцем преданного тобі

земляка твого Т. Шевченка.

Примітки

Подається за першодруком у журналі «Основа» (1862. — № 7. — С. 15-16).
Рік написання встановлюється за листом М. М. Лазаревського до Шевченка від 7 серпня 1856 р.,
де є фраза: «Вчера я прочитал письмо к Семену от 30 июня» (Листи до Тараса Шевченка. — С.
72).
Вперше введено до збірника творів у виданні: Шевченко Т. Твори: В 2 т. — СПб., 1911. — Т. 2.
— С. 395 — 396.
Відповідь на лист С. С. Гулака-Артемовського від 30 квітня 1856 р. (Листи до Тараса Шевченка.
— С. 68).
Відповідь С. С. Гулака-Артемовського не відома. Відповіли на цей лист М. М. Лазаревський

листом від 7 серпня 1856 р. (Там само. — С. 72 — 73) та А. М. Маркевич листом від 25 жовтня

1856 р. (Там само. — С. 75).
Десятий год не пишу, не рисую і не читаю навіть нічого... — У листах до Петербурга, які

надсилалися поштою й могли бути перлюстровані, Шевченко намагається створити враження

строгого додержання усіх заборон. Насправді відомо про його активну творчу діяльність: працю
над російськими повістями, малювання й заняття скульптурою, чималу лектуру.
Два чи, може, вже і три годи тому буде, як писав я до тебе, друже мій єдиний, і до Ійохима...
— Це були листи до С. С. Гулака-Артемовського від 1 липня 1852 р., 15 червня та 6 жовтня 1853
р. У двох останніх листах Шевченко просив С. С. Гулака-Артемовського передати К. Ійохиму

прохання надіслати йому зразки фігурок, виконаних технікою гальванопластики, та поради щодо

цієї техніки, але відповіді не одержав. Лист Шевченка до К. Ійохима не відомий.
... ради святого Аполлона... — тобто заради покровителя мистецтва, чий образ втілено в

прекрасній статуї скульптора Леохара (IV ст. до н. е.).
... плачу разом з вами о погребенії вашої Александри. — Йдеться про маленьку доньку С. С.
Гулака-Артемовського, названу так на честь його дружини.
... цілую твоє єдинеє дитя... — Йдеться про доньку Варвару.
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3.2.78 Робінзон Крузо. Літо 1856 (2009-02-20 00:00)

[1]

Робінзон Крузо. Папір, сепія, бістр (24,2 × 19,3). [Новопетровське укріплення]. [Літо 1856].

[2]

На звороті зліва внизу чорнилом рукою Шевченка напис: 2. Робинзонъ Крузо.

Див. також:
http://litopys.org.ua/shevchenko/shev9047.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev9047.htm
http://kobzar.univ.kiev.ua/draws/description/347.html
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1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/pQPtHV81UEs8pqbUklEzxg?feat=embedwebsite

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev9047.htm

3.2.79 Благословіння дітей (2009-02-20 06:00)

[1]

Благословіння дітей. Брістольський папір, сепія (28,8 × 21,7). [Новопетровське укріплення]. [Літо
1856].

[2]

Див. також:
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http://litopys.org.ua/shevchenko/shev9048.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev9048.htm
http://kobzar.univ.kiev.ua/draws/description/348.html

1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/4WEyrYmIAjtRepksdq8UUQ?feat=embedwebsite

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev9048.htm

3.2.80 88. ЛИСТ ДО БР. ЗАЛЕСЬКОГО. Друга половина червня 1856.
Новопетровське укріплення (2009-02-20 12:00)

Брониславу.

1856 год.

Какое, однако ж, себялюбивое создание человек вообще, а я в особенности. Ты с таким чистым

восторгом (иначе и быть не может) пишешь мне о своем возвращении на милую родину. А
я... прости мне, мой единый друже! я чуть не заплакал. Разумеется, расстоя[ние] не может

изменить тебя, моего испытанного друга. Но без тебя все-таки я сирота круглый в Оренбургском
безлюдном краю. К кому я в этой пустыне прильну полным сердцем без тебя? К кому я так

братски откровенно адресуюсь с моими нуждами и кто так искренно, как ты, возьмет на себя

тяжелый труд сбывать мою материю? Никто! А для меня необходим такой друг в Оренбурге,
особенно теперь. Потому особенно, что я все-таки не теряю надежды, разумеется, не раньше

зимы, [переменить] салдацкий бедный быт на что-нибудь лучшее. Но это еще в руках слепой

фортуны! Скажи ты мне: навсегда ли ты оставляешь этот безлюдный край или только на время?
Если только на некоторое время, то я подожду тебя. Если же навсегда (чего желаю тебе ото

всего сердца), то я должен буду отправить материю к землякам моим, которые (чудаки, между
прочим) непременно требуют моего штемпеля (на что я никогда не решуся) на каждом куске. А
иначе в их глазах произведение никакой цены не имеет. Из этого ты видишь, что земляки мои —
порядочные вандалы.
Полученные мною фотографии не совсем удачны. Портрет С[игизмонда] хотя и бледен, но его

даже солдаты узнают, которые видели его когда-то в Уральске. Благодарю его за этот милый

подарок, а за письмо не благодарю, потому что я его до сих пор прочитать не могу, ужасно
неразборчиво написано. Но все-таки целую его всею полнотою души. Попроси его, чтобы он мне

прислал свой адрес из Екатеринославля и чтобы хоть немного умерил свой почерк. Ты, вероятно,
заедешь в Уфу, — поцелуй Сову и Людвика.
Бюрно у нас еще не было, и, вероятно, он будет здесь не раньше, как по окончании курса лечения

в Пятигорске. А к тому времени ты сделал бы доброе дело, если бы написал ему обо мне хоть

несколько слов или, еще лучше, если бы письмо прислал мне, тогда я смело мог бы явиться к

нему. А то я так одичал здесь, что едва ли безо всего осмелюсь я явиться к военному г[енералу].
Ты не поверишь, какие для меня теперь это страшилища. Просто ужас. Не поленися, напиши,
мой добрый Брониславе.
Сделает ли без тебя Михайло для меня фотографии? Ах, если бы сделал! Как бы я ему благодарен

был! Устрой это так, чтобы сделал, и непременно [попроси] уважаемого мною Карла. Я сам

теперь пишу ему и прошу его об этом. И[раклий], кажется, немного охладел к фотографии. А

знаешь ли, что у нас вышло маленькое контро? А[гата] имела неосторожность попрекнуть меня
своими благодеяниями, и я отряхнул прах от ног моих и повторяю слова великого флорентийского

изгнанника:

Горек хлеб подаяния,
И жестки ступени чужого крыльца.
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Происшествие неприятное. Но я теперь себя чувствую гораздо спокойнее и свободнее, нежели
под покровительством этих, в сущности добрых, людей.
Что мне еще писать тебе? Ничего больше, как повторю мою просьбу насчет Бюрно. И где бы

ты ни был, пиши мне, не забывай меня, теперь совершенно одинокого. А когда будешь дома, то
поцелуй за меня родившую тебя, моего искреннего, моего единого друга.
Если застанет тебя это письмо в Оренбурге, то возьми мою мизерию у Карла и передай Михайлу.
Я весьма опрометчиво поступил с моим «Варнаком», и тем более, что черновую рукопись

уничтожил. И теперь не знаю, что мне и делать. Если он у тебя переписан, то пришли его мне,
там нужно многое поправить. Слог вообще довольно шершавый. Во всяком случае, не посылай
его Осипову. Я содержание помню и напишу его вновь. Будешь писать Аркадию, целуй его от

меня.

Примітки

Подається за автографом, який зберігається в архіві Чарторийських Краківського національного

музею (Bibl. Czart. rkps Ew. 1625; фотокопія — ІЛ, ф. 1, № 903).
Датується на підставі листа від Бр. Залеського від 8 — 9 червня 1856 р. (Листи до ТарасаШевченка.
— С. 69 — 70), згадки в наступному листі Шевченка до Бр. Залеського від 8 листопада [1856 р.],
де є фраза: «Писал я через Михайла тебе еще в начале лета; не знаю, получил ли ты мое письмо».
Лист був адресований на ім’я М. Г. Цейзика відповідно до прохання Бр. Залеського в листі від 8
— 9 червня 1856 р. (відповіддю на який і є даний лист): «Пиши ко мне на имя Михаила: Михайлу

Игнатьеву» (Листи до Тараса Шевченка. — С. 70). Шевченко так і зробив, надписавши на листі:
«Брониславу». М. Цейзик переслав цього листа Бр. Залеському вже значно пізніше, одержавши,
ймовірно, звістку про прибуття Бр. Залеського додому в с Рачкевичі: лист Шевченка одержано

Залеським 18 вересня 1856 р. (див. відповідь Бр. Залеського від 18 вересня [1856 р.]. — Там само.
— С. 73 — 74). Рік встановлюється за змістом.
Вперше надруковано в журналі «Киевская старина» (1883. —№ 4. — С. 856 — 858) з неточностями
в тексті.
Вперше введено до збірника творів у виданні: Шевченко Т. Твори: В 2 т. — СПб., 1911. — Т. 2.
— С. 399 — 400.
Відповідь на листи Бр. Залеського від 8 — 9 червня [1856 р.] (Листи до Тараса Шевченка. — С.
69 — 70) та З. Сераковського від 9 червня 1856 р. (Там само. — С. 70 — 71).
Відповідь Бр. Залеського від 18 вересня [1856 р.] див.: Листи до Тараса Шевченко. — С. 73 — 74.

Ты с таким чистым восторгом... пишешь мне о своем возвращении на милую родину. — Цим

повідомленням закінчується лист Бр. Залеського від 8 червня 1856 р. Не виключено, що останні
рядки дописані 9 червня, про що свідчить лист З. Сераковського з цією датою (Листи до Тараса

Шевченка. — С. 70).
... сбывать мою материю? — Йдеться про виконані Шевченком малюнки й скульптурні твори.
... то я должен буду отправить материю к землякам моим, которые... непременно требуют

моего штемпеля... — Шевченко турбувався про збут своїх мистецьких творів — єдиного джерела

його заробітку на той час. Бр. Залеський відповідав: «Что касается до материй, то присылай мне
все куски, какие только имеешь, мне можно будет найти здесь охотников...» (Листи до Тараса

Шевченка. — С. 74). «Штемпель» — авторський підпис Шевченка на малюнках; Бр. Залеський

вважав цю вимогу земляків доказом любові до поета.
Портрет С[игизмонда]... — Фотографічний портрет З. Сераковського надіслано Бр. Залеським у

листі від 8 — 9 червня 1856 р.
... а за письмо не благодарю... — Йдеться про лист З. Сераковського від 9 червня 1856 р. Це

підтверджується також згадкою про Єкатеринослав в обох листах — З. Сераковського (Листи до

Тараса Шевченка. — С. 71) та коментованому.
Ты, вероятно, заедешь в Уфу — поцелуй Сову и Людвика. — Е.-В. Желіговського та Л. Турно.
Бюрно у нас еще не было... — У листі від 8 — 9 червня 1856 р. Бр. Залеський повідомляв

Шевченка, що на початку вересня до укріплення прибуде з інспекцією генерал-майор К. І. Бюрно,
і радив поету звернутися до нього з приводу дозволу малювати (Листи до Тараса Шевченка. —
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С. 69-70).
Сделает ли без тебя Михайло для меня фотографии?.. Устрой это так, чтобы сделал, и

непременно [попроси] уважаемого мною Карла. — Шевченко вже кілька разів просив Бр.
Залеського та М. Цейзика виконати фотографічний портрет К. I. Герна.
И[раклий], кажется, немного охладел к фотографии. — I. О. Усков, який мав намір зайнятися

фотографією.
А[гата] имела неосторожность попрекнуть меня своими благодеяниями... — Обставини

конфлікту з А. О. Усковою не відомі, але невдовзі мир було відновлено.
... возьми мою мизерию у Карла и передай Михайлу. — Речі й папери, що зберігалися у К. І.
Герна, Шевченко просив передати М. Г. Цейзику.
Я весьма опрометчиво поступил с моим «Варнаком»... — Це відповідь на зауваження Бр.
Залеського в листі від 8 — 9 червня 1856 р.: «Обе вещи (повісті [1]«Княгиня» і [2]«Варнак». —
Ред.) очень хороши... „Варнак“ еще выше, да только писец поганый переписывал, не говоря о

бесчисленных ошибках, еще во многих местах пробелы — то двух-трех слов недостает, то иногда
и целой строки. Жаль, очень жаль, что ты не просмотрел при отправлении» (Листи до Тараса

Шевченка. — С. 69). Помилки були зроблені при переписуванні твору з авторської чернетки.
... не посылай его Осипову. — М. О. Осипову.
Я содержание помню и напишу его вновь. — Автограф повісті «Варнак» (ІЛ, ф. 1,№ 91), ймовірно,
написаний наново.
Будешь писать Аркадию... — А. Венгжиновському.

Варіанти

требуют моего штемпеля (на что я никогда не решуся) на каждом куске / требуют моего штемпеля
на каждом куске

тогда я смело мог бы явиться / тогда я смело мог бы [нрзб.]
И[раклий], кажется, немного охладел к фотографии/ И[раклий] каз[алось?]

1. http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev306.htm

2. http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev305.htm

3.2.81 78. БР. ЗАЛЕСЬКИЙ ТА З. СЕРАКОВСЬКИЙ. 3 липня 1856. Оренбург
(2009-02-20 18:00)

Друже мой дорогой! Завтра уезжаю — сегодня еще два слова на прощание. —
Я получил письмо от Аркадия, который меня извещает, что Варвара взялась просить и хлопотать
за тобою. На днях же, когда я был на кочёвке у Василия Алексеевича, чтобы благодарить его

за все милости, фрейлина Марии Николаевны графиня Толстая расспрашивала меня с участием

про тебя и сказала, что имеет из Петербурга поручение просить за тобою Василия Алексеевича,
прибавила, что он ей обещал, и что, вероятно, во время коронации милостивого нашего Монарха

и твоя горькая участь переменится. Она вчера уехала обратно в Петербург и, верно, там не забудет

тоже горестного твоего положения.
Мне отрадно, что в минуту моей искренней радости и счастия я могу и тебе послать хотя один

светлый луч надежды.
Прощай, друже мой, и не забывай меня. Пиши на руки Михаила или по моему собственному

адресу, который может тебе продиктовать Людвиг.
Фотография Михаилу не удалась, несмотря на несколько попыток. Карл постоянно на своем

хуторе, и поймать его было невозможно — потому прости, что я не сдерживаю обещания и не

присылаю фотографий, которых у меня самого нет.
Еще раз целую тебя от целой души. Да пошлет тебе Господь утешение.
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3 июля

Сигизмунд едет со мною, а из Москвы отправится в Питер — с ним благословил я на дорогу и

твоего «Варнака».

Далі лист-дописка З. Сераковського:
Батьку! До свидания в Петербурге или в Киеве. Алла ёкбер! Бог велик — увидимся. Еду с полной
надеждой, что судьба всех нас облегчится. Бог велик — Государь милостив.
Батьку! Великие люди великие перенесли страдания — одно из величайших — степь безвыходная

— дикая пустыня.
— На пустыне жил певец Апокалипсиса —
— На пустыне ты теперь живешь, наш лебедю!
— Твои киргизята прекрасны! Ты олицетворяешь идеи — Прощай, цалую тебя, до свидания.

Твой Сигизмунд,

Коментарі:

Подається за автографом: ІЛ. Ф. 92. № 85.
Вперше надруковано фрагмент листа — у виданні: Чалый М. К. Жизнь и произведения Тараса

Шевченка. — С. 82 — 83; без дописки З. Сераковського — у журналі «Киевская старина» (1897.
— № 3. — С. 461); дописка Сераковського на звороті аркуша була опублікована М. К. Чалим у

згаданій книжці як частина листа Сераковського до Шевченка від 9 червня 1856 р. (с. 83).
Дата в автографі: «3 июля». Рік написання встановлюється за змістом листа: йдеться про від’їзд
обох кореспондентів із Оренбурга: 3 липня 1856 р.

Я получил письмо от Аркадия, который меня извещает, что Варвара взялась просить и хлопотать
за тобою. — Лист А. Венгжиновського до Бр. Залеського не відомий. В. М. Рєпніна, як особа
високого шляхетського походження, належала до фрейлін Олександри Федорівни, вдови Миколи

І (щоправда, вважалася у відпустці), і мала вагомі зв’язки у вищих колах. М. К. Чалий зазначав:
«Первый луч надежды на освобождение от солдатчины брошен в душу поэта (по инициативе В. Н.
Репниной), по поручению графини Анастасии Ивановны Толстой, художником Осиповым» (Там
само. — С. 88); див. коментар до листа М. О. Осипова від 20 травня 1856 р.
Василий Алексеевич — В. О. Перовський.
...фрейлина Марии Николаевны графиня Толстая расспрашивала... — Повідомляючи О. Я.
Кониському обставини визволення Шевченка з заслання, Л. М. Жемчужников особливо відзначив

вагомість клопотань президента Академії мистецтв великої княгині Марії Миколаївни (1819
— 1876), сестри Олександра II. Фрейліна останньої — графиня Олександра Андріївна Толстая

(1817 — 1904), добра приятелька В. А. Жуковського, О. К. Толстого, В. О. Перовського,
відвідавши останнього в Оренбурзі, мала з ним розмову про Шевченка (ІЛ. Ф. 77. № 127.
Арк. 161, 238 — 239); можна припустити, що саме вона неофіційно сприяла успіхові клопотань

Ф. П. Толстого перед президентом Академії мистецтв Марією Миколаївною, яка звернулася з

відповідним проханням до уряду й домоглася успіху ([1]Тарас Шевченко: Документи та матеріали
до біографії. — С. 271, 278).
...нашего Монарха... — Олександра II.
Михаил — М. Г. Цейзик.
Людвиг — Балінський Людвіг, польський політичний засланець, відданий у солдати за участь

у підготовці національно-визвольнго повстання 1848 р.; кілька років служив разом із поетом

у Новопетровському укріпленні, звільнений незадовго до Шевченка (Большаков Л. Н. Літа

невольничі. — С. 376).
Фотография Михаилу не удалась... — Див. лист Бр. Залеського від 8 — 9 червня 1856 р. та
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коментар до нього.
Карл постоянно на своем хуторе... — Йдеться про К. І. Герна. Шевченко не раз прохав Бр.
Залеського надіслати йому фотопортрети друзів. Так, 25 вересня 1855 р. він писав: «Если ты

хочешь, чтобы моя радость была полная, то в первое твое письмо, которое ты мне напишешь,
вложи свой портрет и портрет Михайла (Цейзика. — Ред.), а если можно, то и Карла (Герна. —
Ред.) — ты меня этим подымешь на седьмое небо». А 21 квітня 1856 р. поет нагадує: «Кланяйся
от меня Карлу и не забудь прислать мне фотографическое поличие».
Сигизмунд — З. Сераковський.
...с ним благословил я на дорогу твоего «Варнака». — Рукопис повісті Шевченка «Варнак»,
переписаний і підготовлений до друку Бр. Залеським за списком, надісланим йому Шевченком із

листом від 21 квітня 1856 р.; Сераковський мав передати рукопис М. О. Осипову для вміщення,
ймовірно, у журналі «Современник».
...певец Апокалипсиса... — Св. Іоанн Богослов, якому приписується «Апокаліпсис» {«Откровения
Іоанна Богослова») — одна з книг «Нового завіту» (датується орієнтовно 95 р.); йому належить
також четверте євангеліє і три послання.
Твои киргизята прекрасны! — Йдеться про декілька малюнків із зображенням киргизьких дітей,
серед них і два невідомих.

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/docum.htm

3.2.82 Самаритянка. Літо 1856 (2009-02-21 00:00)

[1]

Самаритянка. Папір, сепія (28,9 × 21,6). [Новопетровське укріплення]. [Літо 1856].
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[2]

Див. також:
http://litopys.org.ua/shevchenko/shev9049.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev9049.htm
http://kobzar.univ.kiev.ua/draws/description/349.html
http://kobzar.info/kobzar/works/pictures/1856/10/01/89.html

Самаритянка. У хліві. Начерки ескізів. Папір, олівець. [Новопетровське укріплення]. [1856].

[3]

1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/cJLVOhqBw0huNmzzchenpA?feat=embedwebsite

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev9049.htm

3. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev9174.htm
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3.2.83 Казашка (2009-02-21 06:00)

[1] [2]

Казашка. Папір, сепія (28,2 × 21,7). [Новопетровське укріплення]. [Літо 1856].

[3]

На звороті зліва внизу чорнилом рукою Шевченка напис: 5. Киргизка.

Див. також:
http://litopys.org.ua/shevchenko/shev9050.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev9050.htm
http://kobzar.univ.kiev.ua/draws/description/350.html
http://kobzar.info/kobzar/works/pictures/1856/10/01/91.html
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Казахське кочовище. Тонований папір, олівець (11,3 × 28,3). [Новопетровське укріплення]. [1856].

[4]

1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/QUtQowhmbIS5lsSnL2r7dA?feat=embedwebsite

2. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/N-HjcSNveApqbkKplyoVmA?feat=embedwebsite

3. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev9050.htm

4. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev9173.htm

3.2.84 79. О. Ф. ПИСЕМСЬКИЙ. 6 липня 1856. Астрахань (2009-02-21 12:00)

Я перед Вами чрезвычайно виноват, Шевченко! Обещал Вам писать к графине Толстой и до

сих пор не исполнил этого; причина тому довольно пустая, но вместе с тем и очень важная:
забыл или, лучше сказать, совсем не знаю, как ее зовут. С радостию увидал было в Вашем

письме ее имя, но, увы, одни только начальные буквы. С самого приезда из моря я болел и

теперь до того слаб, что, писавши эти строки, едва держу перо. Душевно рад, что мое свидание
с Вами доставило Вам хоть маленькое развлечение; да покрепит Вас Господь Бог нести Ваш

крест, не знаю, говорил ли я Вам, но по крайней мере скажу теперь: я видел на одном вечере

человек двадцать Ваших земляков, которые, читая Ваши стихотворения, плакали от восторга и

произносили Ваше имя с благоговением; я сам писатель и больше этой заочной чести не желал бы

другой славы и известности, и да послужит все это Вам утешением в Вашей безотрадной жизни.
Бэру я напомню письмом, потому что сам никуда не выезжаю и, кстати, тут же спрошу его об

имени гр [афини] Толстой, — не знает ли он. Все Ваши поручения — и в Москве к Бодянскому, и
в Петербурге к Костомарову исполню в точности. Извиняюсь за короткое письмецо, и на это едва
достало силы. Астраханский климат и астраханские врачи добьют меня, кажется, окончательно.

Преданный Вам

А. Писемский

6 июля

P. S. С прошлой почтой я писал графине Толстой, виделся с Бэром. Добрый старик сам заходил

навестить меня больного и говорил, что на этой почте будет непременно писать к графу, и я

просил его поспешить, потому что теперь самое удобное время: в августе должна быть коронация.
Прощайте!
На конверте я напишу с передачею Вам, потому что в письме Вашем не назначено этого.
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Коментарі:

Подається за автографом: ІЛ. Ф. 92. № 284.
Вперше надруковано у виданні: Чалый М. К. Жизнь и произведения Тараса Шевченка. — С. 93
— 94; текст подано фрагментарно, місцями переказано. За автографом вперше подано у виданні:
Листа до Т. Г. Шевченка. — С. 88; публікація Л. Ф. Кодацької.
Дата в автографі: «6 июля»; рік встановлюється за часом перебування О. Ф. Писемського в

Новопетровському укріпленні у квітні-травні 1856 р. та згадками поета про нього у листах: 6
липня 1856 р., Астрахань. Постскриптум до листа написано пізніше, через кілька днів.

Писемський Олексій Феофілактович (1821 — 1881) — російський письменник, етнограф; влітку
1856 р. був учасником експедиції К. М. Бера на Каспійському морі, збираючи етнографічні дані

(опис Новопетровського укріплення див. у сьомому розділі його «Путевых очерков»).
...я видел на одном вечере человек двадцать Ваших земляков... — Ймовірно, це були саме

ті люди (місцева інтелігенція), що через рік, у вересні 1857 р., гостинно зустріли самого поета,
оточили його піклуванням, навіть два дні— 15 і 16 серпня— вели за нього щоденник. Серед них—
викладач географії в астраханській гімназії І. І. Клопотовський, який познайомився з Шевченком,
ще коли був студентом Київського університету; флотські медики — І. Ф. Муравський, С. А.
Незабитовський, Є. І. Одинцов, Ф. Чельцов, К. Новицький, Т. Зброжек та інші (докладніше
див.: Большаков Л. Н. Їхав поет із заслання... Пошуки. Роздуми. Дослідження. — К., 1977. — С.
14 — 36).
Бэру я напомню письмом... — Бер Карл Максимович (Карл Эрнст, 1792 — 1876) — німецький та

російський природознавець, біолог, географ (родом з Естляндії). Один із засновників Російського
Географічного товариства, академік Петербурзької Академії наук. Дослідник Нової Землі,
Каспійського моря (ця експедиція тривала з 1853 по 1856 рр.). До Новопетровського укріплення

приїздив 21 вересня 1853 р., у серпні-вересні 1854 р. та у травні й липні-серпні 1856 р. Обіцяв

поетові поклопотатися в Петербурзі про його визволення.
Все Ваши поручения — и в Москве к Бодянскому, и в Петербурге к Костомарову... — Йшлося,
ймовірно, про прохання письменника до друзів, відомих та впливових у науково-літературних
колах, щодо влаштування друку його російських повістей.
С прошлой почтой я писал графине Толстой... — Лист, написаний на окремому аркуші, О. Ф.
Писемський надіслав редактору-видавцеві журналу «Отечественные записки» А: О. Краєвському
разом із листом такого змісту: «Почтеннейший Андрей Александрович! Обращаюсь к вам с

моей покорнейшею просьбою: к записочке этой я прилагаю письмо к графине Толстой, жене
вице-президента Академии художеств. Пишу в нем об известном вам несчастном Шевченке,
к[оторы]й солдатом в Новопетров[ском] укреплении и с которым я познакомился, бывши на Тюк-
Караганском полуострове. В чем состоит просьба, вы увидите из письма. Я не знаю имени

графини и потому не могу писать к ней прямо. Потрудитесь узнать, как ее зовут, положить
письмо в конверт, написать адрес и отправить к графине. Я болею и теперь так ослаб, что едва
достало силы написать эти письма. [...] Ваш Писемский. 6 июля [1856 г.]» (Писемский А. Ф.
Письма. — М — Л., 1936. — С. 98 — 99).
...будет непременно писать к графу... — К: М. Бер обіцяв написати листа до Ф. П. Толстого,
віце-президента Академії мистецтв, котрий добре знав Шевченка-художника.
...в августе должна быть коронация. — Коронація Олександра II відбулася 26 серпня 1856 р.
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3.2.85 Мілон Кротонський. Літо 1856 (2009-02-21 18:00)

[1]

Мілон Кротонський. Папір, сепія (27 × 20,7). [Новопетровське укріплення]. [Літо 1856].

[2]

Див. також:
http://litopys.org.ua/shevchenko/shev9051.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev9051.htm
http://kobzar.univ.kiev.ua/draws/description/351.html
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Мілон Кротонський. Селена та Ендіміон. Ескізи та начерки. Папір, олівець (10,6 × 28,6).
[Новопетровське укріплення]. [1856].

[3]

1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/tAxpy_glEco_lAZ2Q7TvqQ?feat=embedwebsite

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev9051.htm

3. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev9168.htm

3.2.86 Матрос (2009-02-22 00:00)

друга половина 1855 р., Новопетровське укріплення

{ [1]Прогулка с удовольствием и не без морали }

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev403.htm

3.2.87 Лист Долгорукова до міністра внутрішніх справ. 15 липня 1856 р.
(2009-02-22 06:00)

№ 434. 1856 р., липня 15. Лист начальника III відділу В. А. Долгорукова до міністра внутрішніх
справ С. С. Ланського з проханням повідомити, кому з політичних засланців буде полегшене

становище у зв’язку з коронацією Олександра II

Секретно

15 июля 1856 года № 1108
С.-Петербург

Господину министру внутренних дел

В военной службе находятся лица, обвиненные в политических преступлениях и проступках;
например: из прикосновенных к происшествию 14 декабря 1825 года Сутгоф — в Отдельном

кавказском корпусе; к Украйно-Славянскому делу Шевченко — в Отдельном оренбургском

корпусе; к делу Буташевича-Петрашевсого — Достоевский в Отдельном сибирском корпусе,
Головинский, Европеус и другие — в Кавказском и Оренбургском корпусах; сверх того, в оной же
службе находятся многие обвиненные по другим делам о политических преступлениях, наиболее
уроженцы западных губерний.
Как ни военное министерство, ни военные начальники не доставляют срочных об упомянутых

лицах сведений, то 3 отделению большею частию неизвестно, где они ныне находятся, не оказано
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ли уже им облегчение участи, не состоит ли кто под судом или дурным замечанием и не умер ли

кто-либо из них.
Имею честь покорнейше просить ваше высокопревосходительство, не изволите ли признать

справедливым, если с вашей стороны еще не было сделано сношение по этому предмету с г.
военным министром, сообщить его высокопревосходительству о последовавшем высочайшем

повелении насчет облегчения участи обвиненных лиц, ко дню коронования государя императора,
и на счет представления его императорскому величеству соображений по этому предмету.

Подписал генерал-адъют[ант] князь Долгоруков
Верно: титулярн[ый] советник Васильев

ІЛ, ф. 1, № 422, арк. 2. Відпуск. Рукописна копія.

3.2.88 Нарцис та німфа Ехо. Літо 1856 (2009-02-22 12:00)

[1]

Нарцис та німфа Ехо. Брістольський папір, сепія (25,7 × 21,2). [Новопетровське укріплення].
[Літо 1856].
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[2]

Див. також:
http://litopys.org.ua/shevchenko/shev9052.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev9052.htm
http://kobzar.univ.kiev.ua/draws/description/352.html

1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/B5g1ktorPHdXqlemNyGIxg?feat=embedwebsite

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev9052.htm

3.2.89 Лист про те, кому належить амністія. 18 липня 1856 р. (2009-02-22 18:00)

№ 435. 1856 р., липня 18. Лист міністра внутрішніх справ С. С. Ланського військовому міністру
М. О. Сухозанету про те, кому належить амністія у зв’язку з коронацією царя

18 июля 1856 г.
№ 170

Господину военному министру

Государь император, в видах облегчения участи лиц, состоящих в разных губерниях и областях

России под надзором полиции за преступления политические и неполитические, высочайше

повелеть соизволил:
1. Списки лиц, находящихся под надзором за преступления политические, передать в III
Отделение собственной его императорского величества канцелярии, где для представления

его величеству составляются особые соображения об облегчении участи государственных и

политических преступников.
2. Лицам, подчиненным надзору по судебным приговорам за преступления и проступки
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неполитические или по подозрению в оных, даровать всемилостивейшим манифестом,
приготовляемым к торжественному дню священного коронования их императорских величеств,
прощение или некоторые облегчения, на особых основаниях, которые статс-секретарь граф Блудов

будет иметь счастье, в свое время, представить его императорскому величеству.
3. О лицах, отданных под надзор без судебных приговоров, за преступления и проступки

неполитические, по именным высочайшим повелениям, заслуживающих по безукоризненному

поведению помилования или облегчения участи, представить по министерству внутренних дел

особый список при всеподданнейшем докладе.
4. Лиц, отданных под надзор по распоряжениям правительственных лиц, тоже без судебных

приговоров, ежели они пробыли под надзором не менее двух лет и в поведении постоянно

одобрялись, освободить от надзора.
5. Сообщить наместнику Кавказскому список высланных с Кавказа во внутренние губернии горцев,
предоставя ему войти с представлением о тех, коих он признает заслуживающими возвращения

на родину.
6. Раскольников, отданных под надзор, как по административным мерам, так и по судебным

приговорам, от надзора вовсе не освобождать.
7. Предположенные милости объявить в день торжества коронования их императорских

величеств.
О таковой монаршей воле нужным считаю уведомить ваше высокопревосходительство.

Министр внутренних дел С. Ланской
За директора, вице-директор П. Мартынов

ЦДВІА, ф. 1, д. 23 373, арк. 1-2.
На документі написи: «Передано т. с. Брискорну для поверки всем и исполнению по военному

министерству. 19 июля»; «Приказало немедленно сделать соответствующее исполнение».

3.2.90 Святий Себастіян. Літо 1856 (2009-02-23 00:00)

[1]

Св. Себастіян. Брістольський папір, сепія, білило (25,4 × 21,5). [Новопетровське укріплення].
[Літо 1856].
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[2]

Див. також:
http://litopys.org.ua/shevchenko/shev9053.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev9053.htm
http://kobzar.univ.kiev.ua/draws/description/353.html

Св. Себастіян. Ескіз. Папір, олівець (14 × 11,2). [Новопетровське укріплення]. [1856].

[3]

1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/mYmziEpNVveAwBdioPKXRg?feat=embedwebsite

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev9053.htm

3. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev9170.htm

3.2.91 Повідомлення про відданих у солдати. 19 липня 1856 р. (2009-02-23 06:00)

№ 436. 1856 р., липня 19. Лист міністра внутрішніх справ С. С. Ланського до начальника III
відділу В. А. Долгорукова з повідомленням, що міністерство не має ніяких відомостей про осіб,
відданих у солдати за політичні злочини

19 июля 1856 г.
№2714

Господину главному начальнику III-го Отделения собственной его императорского величества

канцелярии
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Вследствие отношения вашего сиятельства от 15 сего июля за № 1108, имею честь вас,
милостивый государь, уведомить, что во вверенном мне министерстве не имеется никаких

сведений о лицах, находящихся в военной службе и обвиненных в политических преступлениях

и проступках, и что входить о сем в сношение с г. военным министром я не считаю себя вправе,
так как на основании высочайшего повеления, последовавшего в 15-й день июля сего года,
составление соображений об облегчении участи государственных и политических преступников

предоставлено вверенному вашему сиятельству управлению.
К сему долгом считаю присовокупить, что высочайшее повеление об облегчении участи лиц,
состоящих под надзором полиции в разных губерниях и областях России, сообщено мною вместе

с сим, согласно вашему, милостивый государь, желанию, г. военному министру.

Министр внутренних дел С. Ланской
Директор Медем

ІЛ, ф. 1, № 422, арк. 3. Рукописна копія.

3.2.92 Запит про ставлення до клопотання. 21 липня 1856 р. (2009-02-23 12:00)

№ 437. 1856 р., липня 21. Запит начальника III відділу В. А. Долгорукова військовому міністру
М. О. Сухозанету про його ставлення до клопотання в справі полегшення становища Т. Г.
Шевченка в зв’язку з коронацією Олександра II

Секретно

по № 1836
21 июля 1856 г.
№1146

Господину военному министру

Г. министр внутренних дел уведомил меня, что им сообщено вашему высокопревосходитель-
ству высочайшее повеление, последовавшее по случаю предстоящего коронования государя

императора, об облегчении участи лиц, состоящих под надзором полиции в разных губерниях

и областях России.
На основании того же высочайшего повеления в 3-м отделении собственной его императорского

величества канцелярии составляются соображения, ко всеподданнейшему докладу, о лицах,
обвиненных в государственных и политических преступлениях, которые нигде не служат или

состоят в гражданской службе и показываются в ведомостях начальников губерний о состоящих

под надзором.
Между тем и в военной службе находятся лица, обвиненные в государственных и политических

преступлениях, например: из прикосновенных к происшествию 14-го декабря 1825 года — Сутгоф

— в Отдельном кавказском корпусе; Украйно-Славянскому делу — Шевченко — в Отдельном

оренбургском корпусе; к делу Буташевича-Петрашевсого — Достоевский — в Отдельном

сибирском корпусе; Головинский, Европеус, Ахшарумов, Ханыков, Дуров, Дебу 1, Дебу 2-й,
Плещеев и другие — в разных отдельных корпусах; сверх того, в военной службе состоят многие,
обвиненные и по другим политическим делам, наиболее уроженцы Западного края.
Лица сии вовсе не включены в списки, составленные в 3-м отделении, как потому, что оно не

получает о них срочных донесений и не имеет ныне никаких положительных сведений, так и

по той причине, что военное министерство всегда само ходатайствовало об облегчении участи

лиц, принадлежавших к военному ведомству, не исключая и обвиненных в государственных и

политических преступлениях.
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Вследствие этого имею честь покорнейше просить ваше превосходительство, не изволите ли

признать справедливым приказать и во вверенном вам министерстве, если по этому предмету

еще не сделано распоряжений, войти в соображение о том, кому из состоящих в военной службе

из государственных и политических преступников может быть оказано облегчение участи, и о

тех милостях, которые для них будут исходатайствованы вашим высокопревосходительством в

свое время, почтить меня уведомлением.

Подписал генерал-адъютант князь Долгоруков
Верно: титуляр[ный] советник Васильев

ІЛ, ф. 1, № 422, арк. 4 — 5. Відпуск.

3.2.93 Із листа П. О. Куліша до В. В. Тарновського. 24 липня 1856 p.
(2009-02-23 18:00)

[1] Закінчую ж мій коротенький лист потішною звісткою, що єсть певна надія

визволить із неволі нашого Перебендю. Будуть стараться про це в праведного царя під час

коронації усякі шановні і високоповажні люде. Отоді б то в нас на Вкраїні зійшло серед ночі

сонце.

24 липня 1856 p., Москва

[2]Т. Г. Шевченко в епістолярії відділу рукописів. — К., 1966. — С. 20.

1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/oPcUuOYTsLUtT-vbPHEadQ?feat=embedwebsite

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/epis.htm
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3.2.94 Умираючий гладіатор. Літо 1856 (2009-02-24 00:00)

[1]

Умираючий гладіатор. Брістольський папір, сепія (24,9 × 19,4). [Новопетровське укріплення].
[Літо 1856].

[2]

Див. також:
http://litopys.org.ua/shevchenko/shev9054.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev9054.htm
http://kobzar.univ.kiev.ua/draws/description/354.html
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1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/PXRvC-v5mrzCmLYTlHJrlg?feat=embedwebsite

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev9054.htm

3.2.95 Лист про надіслання списку. 25 липня 1856 р. (2009-02-24 06:00)

№ 438. 1856 р., липня 25. Лист управителя канцелярії військового міністерства П. К. Бріскорна
інспекторському департаменту про надіслання списку осіб, які перебувають під секретним

наглядом

Секретно

Копия

25 июля 1856 г.
№ 648

О доставлении списков

о лицах, находящихся
под секретным надзором

В Инспекторский департамент

Министр внутренних дел, прилагаемым при сем в копии отзывом, сообщил г. военному министру
высочайшее повеление об облегчении участи некоторых лиц, состоящих под секретным надзором

за преступления политические и неполитические.
Вслед за сим г. главный начальник 3-го отделения собственной его императорского величества

канцелярии отношением от 21-го июля№ 1146, копия с коего равномерно прилагается, уведомил
его высокопревосходительство, что он при ожидаемом от него всеподданнейшем докладе об

облегчении участи некоторых государственных преступников не считает себя вправе включить

в это число и находящихся на военной службе, предоставляя это благоусмотрению военного

министерства.
Вследствие сего канцелярия военного министерства, имея в виду, что при отношении от 21-го
декабря 1850 года за № 328 был доставлен в Инспекторский департамент подробный список

лицам, отданным за политические преступления в военную службу и в арестантские роты,
и что в Департаменте должны находиться полные сведения о дальнейшей службе этих лиц,
покорнейше просит департамент, дополнив и изменив этот список согласно новейшим сведениям

и присовокупив к нему те лица, которые с 1850 года сданы по политическим преступлениям

в военную службу и находятся под секретным надзором, доставить сколь можно в скорейшем

времени в Канцелярию военного министерства.
Вместе с тем канцелярия покорнейше просит доставить в оную списки:
1. Находящимся под секретным надзором за политические преступления офицерам.
2. Находящимся на военной службе чинам, над коими учрежден секретный надзор за преступления
неполитические а) по приговорам военных судов, б) без суда, но по высочайшим повелениям и в)
по распоряжениям начальства, последовавшим тому назад не менее двух лет.
В списках канцелярия покорнейше просит отметить: 1, когда и за какой именно проступок или

преступление над каждым лицом учрежден надзор, 2, заслуживает ли преступник по поведению

своему какого-либо облегчения в участи.

Подписал: управляющий канцеляриею,
член военного совета Брискорн

Скрепил: начальник отделения полковник Баумгартен

Верно:... [подпись]
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ЦДВІА, ф. 1, спр. 23 373, арк. 5-6, зв. Копія.

3.2.96 Діоген. 1856 (2009-02-24 12:00)

[1]

Діоген. Папір, сепія, бістр (23,1 × 20,3). [Новопетровське укріплення]. [1856].

[2]

Див. також:
http://litopys.org.ua/shevchenko/shev9055.htm
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http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev9055.htm
http://kobzar.univ.kiev.ua/draws/description/355.html
http://kobzar.info/kobzar/works/pictures/1856/01/01/99.html

1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/oPy4ngcJwG79STy6N5h0uQ?feat=embedwebsite

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev9055.htm

3.2.97 Лист про полегшення участі політичним злочинцям. 7 серпня 1856 р.
(2009-02-24 18:00)

№ 439. 1856 р., серпня 7. Лист помічника чергового генерала царського почту до канцелярії

військового міністерства про полегшення участі політичним злочинцям у зв’язку з коронацією

царя

Секретно

7 августа 1856 г.
№ 1059

Об облегчении участи лиц, отданных в военную службу и в арестантские роты за политические

преступления

В канцелярию воєнного министерства

Канцелярия министерства отношением от 25 минувшего июля за № 648 просила инспекторский

департамент о доставлении сведений о лицах, отданных в военную службу и в арестантские

роты инженерного ведомства, а равно о находящихся под секретным надзором за политические

преступления для представления всеподданнейшего доклада об облегчении их участи к дню

священного коронования их императорских величеств.
Так как для представления на всемилостивейшее его императорского величества

благоусмотрение списков всем лицам, отданным в военную службу и в арестантские роты за

государственные и политические преступления с означением: кому и в какой мере может быть

даровано облегчение участи, необходимо сделать сношение с ближайшими начальствами, в

ведении которых состоят сии лица, о поведении их, настоящем образе мыслей и усердии к службе,
то посему всеподданнейше испрашивалось:
1. О даровании облегчения участи лицам, отданным в военную службу за политические

преступления, объявить во всемилостивейшем манифесте в следующих выражениях: «Всем
без изъятия лицам, подвергнутым наказанию за преступления против верховной власти и

правительства и состоящим ныне в военной службе, всемилостивейше даруем новое облегчение

их участи, предоставляя ближайшему усмотрению нашему меру этого облегчения относительно

каждого лица в частности. О порядке представления нам относящихся к этим лицам дел даны от

нас надлежащие повеления», и
2. По воспоследовании всемилостивейшего манифеста циркулярно предписать всем воинским

начальникам, чтобы они об облегчении участи состоящих во вверенных им частях лиц из

политических преступников вошли с представлениями, установленными порядком, объясняя о

каждом лице отдельно: кто и в какой мере, по поведению своему, усердию и образу мыслей,
заслуживает облегчения участи.
Государь император высочайше повелеть соизволил: «исполнить, как испрашивается, согласив
впоследствии правила помилования с теми, которые составляются в III отделении собственной

его императорского величества канцелярии».
О сем высочайшем соизволении, сообщенном статс-секретарю графу Блудову, с приложением
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проекта статьи манифеста, имею честь уведомить канцелярию министерства на отношение от 25
минувшего июля за № 648.

Помощник дежурного генерала свиты его величества

генерал-майор [підпис]
Исправляющий должность правителя канцелярии [підпис]

ЦДВІА, ф. 1, спр. 23 373, арк. 74 — 75 зв.

3.2.98 Запит про надання полегшення Шевченкові. 7 серпня 1856 р. (2009-02-25 00:00)

№ 440. 1856 р., серпня 7. Лист начальника III відділу В. А. Долгорукова військовому міністру М.
О. Сухозанету з проханням повідомити, чи буде Т. Г. Шевченкові надане полегшення у зв’язку з
коронацією Олександра II

Г. воен[ному] министру

От 21 июля № 1146 я имел честь относиться к в[аше]му в[ысокопревосходител]ству по предмету
облегчения участи лиц, отданных за политические преступления и проступки в военную службу,
упомянув между другими и о служащем в Отдельном оренбургском к[орпу]се бывшем художнике

рядовом Тарасе Шевченке.
Ныне ее импер[аторское] в[ысочест]во государыня великая княгиня Мария Николаевна, обращая
внимание мое на судьбу Шевченки, который в десять лет после наказания приведен к глубокому

раскаянию в проступках молодости, происходивших наиболее от прежней его нетрезвой жизни,
изволила присовокупить, что г. командир Отдельного корпуса, одобряя поведение Шевченки,
готов в случае запроса дать о нем самый выгодный отзыв.
Сообщая о сем ваш[ему] выс[окопревосходителст]ву, имею честь просить почтить меня в

свое время уведомлением, будет ли и какая милость исходатайствована Шевченке по случаю

предстоящих торжеств коронования.

ІЛ, ф. 1, № 422, арк. 22. Рукописна копія з відпуску.
На документі напис: «Князем лично передано военному министру».

3.2.99 80. М. М. ЛАЗАРЕВСЬКИЙ. 7 серпня 1856. Петербург (2009-02-25 06:00)

7 августа. С.-Петербург.

Мій любий, мій бесценный Тарасе!

Вчера я прочитал письмо к Семену от 30 июня. Ты думаешь, что тебя уже забыли все твои

знакомые: неправда. Многие, многие помнят тебя и часто вспоминают о тебе.
Письмо твое к г[рафу] Ф[едору] П[етровичу] получено; но и кроме его добрые люди просили о

тебе и получили обещание, которое, может быть, скоро и сбудется. Молись Богу, Тарасе, и не

теряй надежды на Его милосердие и милость доброго нашего царя.
Еще в бытность мою в Оренбурге я остался должным тебе. Ты теперь, вероятно, без денег, а без
них и так жить трудно. Может быть, ты и забыл этот долг, но я помню его и потому не удивляйся

прилагаемым в особом конверте на имя добрейшего Ираклия Александровича 20-ти рублям.
Напиши мне, какие именно нужны тебе статуэтки и не нужно ли еще что из жизненных припасов?
Иохим не вышлет.
Кланяются тебе низенько все знающие тебя.
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Преданный тебе вполне

Мих. Лазаревский.

Федор сегодня только приехал из уезда и кланяется.

На полях дописка:
Адрес мой: Мих. Матв. Лазаревскому
В Спб., в Большой Морской

в доме гр[афа] Уварова.

Коментарі:

Подається за автографом: ІЛ. Ф. 77. № 124.
Вперше надруковано: Культура. — 1925. —№ 3. — С. 34, з пропуском слова «теперь». Публікація
М. С. Возняка.
Дата в автографі: «7 августа, С.-Петербург»; рік встановлюється за згадкою про лист Шевченка

до Ф. П. Толстого від 12 квітня 1855 р. та за проханням Шевченка, висловленим у листі від 30
червня 1856 р. до С. С. Гулака-Артемовського, доброго знайомого М. Лазаревського, стосовно
звернення до скульптора К. І. Іохима щодо фігурки-зразка для занять Шевченка скульптурою;
лист датується: 7 серпня 1856 р., Петербург.
Відповідь на лист Шевченка до С. С. Гулака-Артемовського від 30 червня 1856 р. з

Новопетровського укріплення, з яким адресат ознайомив М. М. Лазаревського.
Відповідь Шевченка — лист від 8 жовтня 1856 р. з Новопетровського укріплення.

Семен — С. С. Гулак-Артемовський.
Письмо твое к г[рафу] Ф[едору] П[етровичу]... — Лист до Ф. П. Толстого від 12 квітня 1855 р.
...добрые люди просили о тебе... — Хоча прямих відомостей про осіб, на яких натякає

Лазаревський, немає, але ними могли бути небіж Ф. П. Толстого граф О. К. Толстой, про
значну роль якого в цій справі писав пізніше Л. М. Жемчужников у листі до О. Я. Кониського,
а також, ймовірно, З. Сераковський і К. Бер (див. коментар до листа О. Ф. Писемського від 6
липня 1856 р.), О. І. Бутаков, В. Рєпніна та інші
Ираклий Александрович — І. О. Усков.
...не удивляйся прилагаемым в особом конверте... 20-ти рублям. — У згаданому листі до С. С.
Гулака-Артемовського Шевченко, щиро дякуючи за переслані гроші, признавався, що йому дуже

сутужно з грішми, і М. Лазаревський делікатно допоміг поетові.
...какие именно нужны тебе статуэтки... Иохим не вышлет. — Відповідь на прохання Шевченка

до К. І. Іоахима в згаданому листі до С. С. Гулака-Артемовського.
Федор сегодня только приехал из уезда... — Ф. М. Лазаревський, чиновник міністерства уділів;
часто бував у відрядженнях.

3.2.100 Відповідь про полегшення становища Шевченка. 10 серпня 1856 р.
(2009-02-25 12:00)

№ 441. 1856 р., 10 серпня. Лист чергового генерала військового міністерства О. А. Катеніна

начальнику III відділу В. А. Долгорукову з повідомленням, що питання про полегшення

становища Т. Г. Шевченка буде розглянуто разом із справами інших політичних засланців після

одержання відповідних відзивів від безпосереднього начальства
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Секретно

Его сиятельству князю В. А. Долгорукову 1-му

Ваше сиятельство в минувшем июле месяце за № 1146 изволили сообщить господину военному

министру предположение о составлении по военному ведомству списков лицам, отданным

в военную службу за государственные и политические преступления, для представления

всеподданнейшего доклада об облегчении их участи ко дню священного коронования их

императорских величеств.
При этом ваше сиятельство изволили упомянуть, что в числе подобных лиц находится

прикосновенный к Украйно-Славянскому делу художник Шевченко, а 7 сего августа изволили

передать записку об облегчении участи сего преступника.
Так как для представления на всемилостивейшее его императорского величества воззрение

списков всем лицам, отданным в военную службу и в арестантские роты за государственные

и политические преступления, необходимо было сделать сношение с главными воинскими

начальниками, в ведении которых состоят сии лица, для доставления ими заключений: кто из них и
в какой мере заслуживает облегчения участи, то вследствие сего было повергаемо на высочайшее
государя императора усмотрение: не будет ли благоугодно его величеству повелеть, чтобы во

всемилостивейшем манифесте на день священного коронования их величеств объявлено было о

даровании облегчения участи всем состоящим в военной службе государственным и политическим

преступникам в следующих выражениях:
«Всем без изъятия лицам, подвергнутым наказанию за преступления против верховной власти и

правительства и состоящим ныне в военной службе, всемилостивейше даруем новое облегчение

их участи, предоставляя ближайшему усмотрению нашему меру этого облегчения относительно

каждого лица в частности. О порядке представления нам относящихся к этим лицам дел даны от

нас надлежащие повеления».
По воспоследовании же всемилостивейшего манифеста циркулярно предписать всем воинским

начальникам, чтобы они об облегчении участи, состоящих во вверенных им частях лиц из

политических преступников, вошли с представлениями, установленным порядком, объясняя о

каждом лице отдельно: кто и в какой мере по поведению своему, усердию и образу мыслей

заслуживает облегчения участи.
Его императорское величество, высочайше одобрив сие предположение, вместе с тем высочайше

повелеть соизволил: согласить впоследствии правила помилования с теми, которые составляются
во вверенном вашему сиятельству отделении собственной его величества канцелярии.
Вследствие сего, по воспоследовании всемилостивейшего манифеста, будет объявлено всем

главным воинским начальникам, чтобы они вошли с представлениями об облегчении участи

всех без изъятия лиц, состоящих во вверенных им частях и обращенных в военную службу за

государственные и политические преступления, с означением, в какой мере каждый из сих лиц

заслуживает монаршей милости.
По получении этих отзывов будет представлено на всемилостивейшее воззрение и о Шевченко,
служащем ныне рядовым в войсках отдельного Оренбургского корпуса.
Имею честь довести о сем до сведения вашего сиятельства.

Генерал-адъютант Катенин

№ 1110
10 августа 1856 г.

ІЛ, ф. 1, № 422, арк. 6 — 8. Оригінал.
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3.2.101 Листи Куліша до Ганни Барвінок (О. М. Куліш) (2009-02-25 18:00)

Лягаючи спать, промовляю собі напам’ять Перебендині вірші, у котрих намальована вечірня пора,
почута тихою душею. Ти ще не знаєш їх, ось вони:
«Садок вишневий коло хати...» 2 15 серпня 1856 р., Липовиця * * * Тоді Маня 3 й просить у мене

переписать невольницьких вірш 4, що писав Тарас, сидячи в неволі. Написав він їх 13 5 — дуже

гарні!.. Ну, звісно, я сам узявся до писання. Ото засів тут же серед зали да й переписав їй в

альбом, що подарував лейстровий козак... 6 16 серпня 1856 р. 1 Ганна Барвінок — псевдонім О.
М. Куліш. 2 В листі вірш подається повністю. 3 Дочка С. Я. де Бальмена. 4 В листі від 11 серпня

1856 р. Куліш пише дружині про свій приїзд до Києва, де взяв із скрині в домі Тарновського деякі
рукописи. (І, 28768). В листі від 15 серпня він переписує ще невідомий їй вірш «Садок вишневий»,
а 16 серпня повідомляє, що переписав невольницькі вірші в альбом Марії де Бальмен (І, 28770 —
28771). Очевидно, Куліш в домі у Тарновського взяв вірші Т. Г. Шевченка з циклу «В казематі».
5 Йдеться про вірші Т. Г. Шевченка, написані ним в казематі 1847 р. Досі лишається загадкою,
яким чином Шевченкові пощастило сховати від поліцейського ока написані в казематі III відділу
1847 р. тринадцять поезій і взяти їх з собою на заслання. Але не менш загадковим є і те, з якого
джерела ці поезії стали відомі 1856 р. П. Кулішеві, коли поет перебував ще на засланні і свої

поетичні твори не наважився б переслати знайомим. 16 серпня 1856 р. П. Куліш (див. його

лист до Г. Барвінок, датований цим числом) переписав в альбом дочки С. Я. де-Бальмена Мані

всі 13 поезій Шевченка. Перед цим в листі до того самого адресата він повністю наводить вірш

«Садок вишневий коло хати». Захоплений тон відзиву та застереження, що Ганна Барвінок ще

не знає цього твору, свідчить, що й сам Куліш не так давно дізнався про нього. Найімовірніше,
казематний цикл став відомий у близьких до Шевченка колах з уст братів Лазаревських, зокрема
після того, як у 1854 р. з Оренбурга до Петербурга переїхав Ф. Лазаревський — приятель К.
Герна, якому поет перед арештом 1850 р. довірив свої автографи. 6 В. В. Тарновський (син).
[1]Т. Г. Шевченко в епістолярії відділу рукописів. — К., 1966. — С. 20-21.

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/epis.htm

3.2.102 Шевченко і казахський хлопчик (2009-02-26 00:00)

[1]

Т. Г. Шевченко і казахський хлопчик, що грається з кішкою. Брістольський папір, сепія (25,3 ×
19,7). [Новопетровське укріплення]. [Літо 1856 — IV 1857].
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[2]

Див. також:
http://litopys.org.ua/shevchenko/shev9056.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev9056.htm
http://kobzar.univ.kiev.ua/draws/description/356.html

1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/w4QpFTnYAOAzusG0HyDFBg?feat=embedwebsite

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev9056.htm

3.2.103 Список політичних засланців. 1856 (2009-02-26 06:00)

№ 442. [1856 р.]. Список політичних засланців при Окремому оренбурзькому корпусі

Алфавитный список нижним чинам,
отданным за политические преступления в военную службу

и в арестантские роты

Имя, фамилия и в каком звании совершено преступление Какое

преступление Какому подвергся наказанию Настоящее местонахождение

Августинович Октавий Петров (из дворян Волынской губернии Луцкого

уезда). В бытность, казеннокоштным студентом университета св.
Владимира За участие в тайном обществе под названием Союза польского

народа и имевший по обществу название Бодьяк 14-го марта 1839 года

отправлен на Кавказ для зачисления в военную службу на праве

вольноопределяющихся

Арнольд Ян (показывает себя дворянином Царства Польского, не
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утвержденным Герольдиею) В бытность свою учеником 6 класса 2-й
Варшавской гимназии За злоумышленные сношения с проникшими в Царство

Польское в феврале 1846 года из Пруссии тремя эмиссарами и

способствование им к побегу за границу Арнольд, по конфирмации князя

Варшавского, в 1846 году назначен был рядовым в Отдельный оренбургский

корпус. На пути следования Арнольд достал фальшивый паспорт и сделал

побег с намерением перейти в Пруссию, но задержан в м. Таурогене. За

такое преступление предан военному суду... По высочайше утвержденной в

23-й день февраля 1850 года конфирмации генералфельдмаршала князя

Варшавского назначен в разряд всегдашних арестантов в крепость на

Аланд

. . . Гофмейстер Апполон Павлов (из дворян Гродненской губернии) За

принятие в свой дом заграничного эмиссара Рера и за участие в 1846
году в злоумышленных действиях его к произведению в Литве бунта был

предан военному суду По конфирмации генерал-фельдмаршала князя

Варшавского от 21-го генваря 1848 года Гофмейстер лишен всех прав

состояния с переломлением над головою его через палача шпаги и сослан

в каторжную работу в Орскую крепость

. . . Завадский Ипполит В бытность помощником смотрителя Окружного

магазина в Царстве Польском Был главным зачинщиком в подготовке

рекрут, набиравшихся на горных заводах Царства Польского, не выступать

из заводов, а также в подстрекательстве рудокопов к возмущению и в

намерении присоединиться с ними к краковским бунтовщикам По

конфирмации генерал-фельдмаршала князя Варшавского, высочайше

утвержденной в 1846 году, прогнан шпицрутенами сквозь строй через 500
человек два раза и отдан в солдаты без выслуги в Отдельный

оренбургский корпус

. . . 3алесский Бронислав Францов (из дворян Минской губернии) В

бытность коллежским регистратором По высочайшему повелению

Оренбургского линейного батальона № 2-го рядовой Бронислав Залесский

произведен в унтерофицеры (см. стр. 48) Полковник Дубенской За участие

в злоумышленных действиях эмиссара Рера к произведению в Литве бунта

По приговору Полевого аудиториата, утвержденному генерал-фельдмаршалом
князем Варшавским 21-го января 1848 года, Залесский лишен чина,
дворянского достоинства и определен в солдаты в Отдельный оренбургский

корпус

. . . Калиновский Ян Виленский мещанин В бытность сапожным учеником

За участие в заговоре, открытом в 1849 году в Вильне По высочайше

утвержденной 20 июля 1850 года конфирмации генерал-фельдмаршала князя

Варшавского наказан двумя стами розг и определен рядовым в Отдельный

оренбургский корпус

. . . Круликевич Станислав В бытность гутмейстером горных заводов

Царства Польского За участие в замыслах Завадского к возмущению

рудокопов горных заводов Царства Польского и набиравшихся в то время

на тех заводах рекрут в видах содействования Краковскому возмущению и

собственному их намерению присоединиться к тамошним мятежникам По

конфирмации генерал-фельдмаршала князя Варшавского, высочайше

утвержденной в 1846 году, прогнан шпицрутенами сквозь строй через 500
человек два раза и отдан в солдаты без выслуги в Отдельный

оренбургский корпус

Имя. фамилия и в каком звании совершено преступление Какое

преступление Какому подвергся наказанию Настоящее местонахождение

. . . Плещеев Алексей Неслужащий дворянин По открытому в
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С.Петербурге в 1849 году заговору Буташевича-Петрашевского оказался

виновным в следующем преступлении: участвовал в преступных замыслах и

в происходивших на собраниях у Петрашевского непозволительных

рассуждениях о правительстве и в доставлении отставному

инженер-поручику Достоевскому частного письма, наполненного дерзкими

выражениями против православной церкви и верховной власти

Генерал-аудиториат определил подвергнуть Плещеева смертной казни

расстреливанием, но по совершении всех обрядов, предшествующих

смертной казни, высочайше повелено 19-го декабря 1849 года, лишив всех

прав состояния, определить рядовым в один из Оренбургских линейных

батальонов

. . . Станевич Семен Казенный крестьянин За участие в заговоре,
открытом в 1849 году в Вильне По высочайше утвержденной 20-го июля

1850 года конфирмации генерал-фельдмаршала князя Варшавского Станевич

по вменении ему в наказание содержание под арестом определен рядовым в

Отдельный оренбургский корпус

. . . Турно Людвиг Горный ученик горных заводов Царства Польского

Высочайшим приказом 18 января 1852 года Оренбургского линейного

батальона № 2-го подпрапорщик Людвиг Турно произведен за отличие по

службе в прапорщики (см. стр. 48 и 49) Полковник Дубенской Знал о

намерениях Завадского произвести на горных заводах Царства Польского

возмущение и присоединиться к краковским бунтовщикам, но, устрашась,
чтобы не обнаружилось таковое, по отправлении с рекрутами в Варшаву

удалился от своего места с намерением бежать за границу По высочайше

утвержденной в 1846 году конфирмации генерал-фельдмаршала князя

Варшавского назначен в военную службу на общеустановленном сроке в

войска Отдельного оренбургского корпуса

Имя, фамилия и в каком звании совершено преступление Какое

преступление Какому подвергся наказанию Настоящее местонахождение

. . . Ханыков Александр В бытность приватным слушателем в

С.-Петербургском университете По открытому в С.Петербурге в 1849 году

заговору Буташевича-Петрашевского оказался виновным в следующих

преступлениях: участвовал в преступных замыслах и произнесении

возмутительной речи, в коей порицал бога и существующее в России

государственное устройство Генерал- аудиториат определил подвергнуть

смертной казни расстреливанием, но по совершении всех обрядов,
предшествующих смертной казни, 19-го декабря 1849 года высочайше

повелено, во внимание к молодым летам, лишить всех прав состояния,
определить рядовым в один из Оренбургских линейных батальонов

ЦДВІА, ф. 1/л, спр. 19 226, арк. 12, 16 зв., 21 — 21 зв., 22 зв., 25, 33 зв., 37 зв., 40 зв., 41.
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3.2.104 Щасливий ловець (2009-02-26 12:00)

[1]

Щасливий ловець. Папір, сепія (21,6 × 21,6). [Новопетровське укріплення]. [1856 — 13. V 1857].

[2]

Див. також:
http://litopys.org.ua/shevchenko/shev9057.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev9057.htm
http://kobzar.univ.kiev.ua/draws/description/357.html

1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/rM93RCTgx0VjMKU0mJ4IOg?feat=embedwebsite

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev9057.htm

3.2.105 (2009-02-26 18:00)

[1]Кониський О. Я. Тарас Шевченко-Грушівський: Хроніка його життя [На другому засланню

(жовтень 1850 — серпень 1857), стор. 32]

XV

26 серпня ст. ст. р. 1856 цар Олександер II короновався і видав доволі широку амністію, але
генія українського слова вона знов минула!.. Що тому спричинилося?
Певних фактів, які б дали на се питання відповідь, нема, та ледві чи й будуть коли.
Не можна гадати, щоб і на сей раз забули про Шевченка. Ні, сього не могло бути, і що сього

дійсне не було, на те є доволі значні указки.
Катерина Фед[орівна] Юнге каже 758, що сам цар вимазав Шевченка з реєстру людей, що належали
до першої амністії. Р. 1861, коли цар був у Полтаві, так один з людей, близьких до його, д. Р-
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в казав мені, що так само цар зробив і в реєстрі до амністії р. 1856. Трудно не йняти сьому

віри. Коли до реєстру були заведені Куліш і Костомарів, так не могло бути, щоб упорядчики

реєстру забули про Шевченка, покараного тією ж самою конфірмацією, що й Куліш і Костомарів.
Можна зробити ще й другу гадку: в маніфесті 26 серпня в §XVI було сказано: «Людям, які за
політичні злочинства караються в службі військовій, і впродовж їх служби безпосереднє начальство

подобрювало їх, так таким людям будуть надані окремі від сього маніфесту полегкості й пільги

тим ладом, який буде визначено тоді, коли поприходять сподівані відомості з подробицями про

службу і поводження кожного з таких злочинців». Річ очевидна: коли б оренбурзьке начальство

бажало, так би йому можна і легко було оцей важний § взяти за основу задля амністії або

полегкості Шевченкові. Одначе воно сього не зробило. Царське короновання і на макове зерно

не пільжило Шевченку. А се ж був простий моральний обов’язок начальства. Чом же воно не

справило його? Я гадаю, що коли в Оренбург теж дійшла звістка про царську неласку до Шевченка,
так генерал-губернатор оренбурзький не відважився вже згадувати про Шевченка, щоб попільжити
йому силою XVI § маніфесту р. 1856. Очевидно, що полохливість взяла гору і своєю хмарою

покрила совісність, якої вимагав моральний, правний і побутовий обов’язок. Але ж з якої речі

новий цар, вихованець гуманного Жуковського, так немилосердно гнівався на Шевченка? На се

питання той же таки Р-в казав мені, що причиною лиха була тут стара цариця-мати, Миколина

вдова Олександра Федорівна. Вона б то не спроможна була забути тієї постаті цариці, що в

[2]Шевченковому «Сні» Мов опеньок засушений, Тонка, довгонога, Та ще на лихо сердешна

Хита головою. Молодий цар відав би то, що мати його обурена на нашого поета, гадав, що
помиловання автора «Сну» буде прикрим старій нені; тим-то й не хотів милувати так, щоб вона

про се знала, а охоче помиловав його приказом сепаратним, якого ніколи не було оголошено,
і стара цариця, перебуваючи в Ніцці, не відала про ту амністію. 757 Чалий, с. 93. 758 Вест[ник]
Евр[опы], 1883. — Кн. VIII. — [С. 838]. Коментар 26 серпня ст. ст. р. 1856 цар Олександер

II короновався і видав доволі широку амністію, але генія українського слова вона знов минула!..
— Щодо цього помилявся сам поет, а з ним і біограф: цей, третій, маніфест прямо стосувався

політичних злочинців, відданих на військову службу, а з ними й Шевченка; конкретних списків тоді
ще не існувало: в маніфесті оголошено, що ним полегшується доля всіх без винятку покараних

цієї категорії, але маніфест набере чинності лише тоді, коли командири корпусів надішлють до

військового міністерства списки цих осіб разом з відгуками про їх поведінку. Штаб Оренбурзького

Окремого корпусу, де служив Шевченко, готував цей список близько півроку (Т. Г. Шевченко:
Біографія. — К., 1984. — С. 310 — 312). Офіційне листування з приводу Шевченка й інших

військових злочинців, що служили в цьому корпусі, розгорнулося і тривало з липня 1856 р. до

кінця січня 1857 р. (Тарас Шевченко: Документи, с 267 — 279); петербурзькі ж інстанції цей

список проходив протягом усієї весни 1857 р., і лише 1 травня 1857 р. цар дав дозвіл звільнити

Шевченка з військової служби (Там же. — С. 279). Катерина Фед[орівна] Юнге каже, що сам цар

вимазав Шевченка з реєстру людей, що належали до першої амністії. — Це, безперечно, легенда,
оскільки «першої» амністії просто не було, а наслідком коронаційного маніфесту й було звільнення

Шевченка, чому сприяли й клопотання багатьох доброзичливих впливових людей. [3]Попередня
[4]Наступна

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/4899.html

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev128.htm

3. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/429102.html

4. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/442321.html
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3.2.106 Новопетровське укріплення з Хівінського шляху (2009-02-27 00:00)

[1]

Новопетровське укріплення з Хівінського шляху. Папір, акварель (12,2 × 32,1). [Новопетровське
укріплення]. [1856 — 13.V 1857].

[2]

Див. також:
http://litopys.org.ua/shevchenko/shev9059.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev9059.htm
http://kobzar.univ.kiev.ua/draws/description/359.html

1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/Y7zW1L_sBrlzmpFcQufN0w?feat=embedwebsite

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev9059.htm

3.2.107 (2009-02-27 06:00)

[1]Кониський О. Я. Тарас Шевченко-Грушівський: Хроніка його життя [На другому засланню

(жовтень 1850 — серпень 1857), стор. 33]

Яка б там не була причина, а факт фактом: дві амністії минули чоловіка, тяжко покараного на

грунті чисто літературному. Виходило, ніби наш поет страшніший задля російського уряду і трону

більш, ніж усі декабристи, усі «злочинці політичні», помиловані маніфестами 1855 і 1856 р. Коли
саме дійшла до Шевченка звістка, що сподіваній гості-надії противний вітер не дав долетіти в

Новопетровську «могилу» поета, запевне невідомо. Але з листа його до Залєського знати, що ще
8 листопада в Новопетровському не було нічого відомо про коронаційні помилування, і Шевченко

начебто й не жде собі нічого від маніфесту. «Я, — каже він, — не тішу себе ніже малою надією.
Чим мені знівечити упередження Перовського? Є у мене вивід, та я не відважуся справити його.
Треба, щоб Перовський спитав у графа Орлова: чиїм коштом я жив, як був у Академії? І за що

мені заборонено малювати? Нехай би Орлов з’ясував оту темну конфірмацію. Але ж хто з людей
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легко кидає своє упередження?» 759. Одначе, коли прийшла певна звістка, що маніфест обминув

Шевченка, зараз зникла, і не можна було не зникнути тій ніби байдужості, яку силкувався поет

висловити в наведеному вгорі листі до Залєського. «Шевченко, — каже Косарєв у своїх споминках,
— вельми зажурився, так бідолашний зажурився, що іноді я боявся за його; боявся, щоб він не

наложив на себе рук». Отоді саме і став він пити, каже Косарєв, вельми пити. Траплялося й раніш,
що він «бив муху», але хіба тільки в товаристві. Часто я тоді вмовляв його, втішав, казав йому:
«Біг не без милості», а він, було, тільки рукою махне, та скаже: «Задля всіх, та тільки, мабуть, не
для мене». До речі буде отут навести слова з листа до мене пані Ускової про оте «прославлене»
пияцтвоШевченка, хоча у мене буде нагода ще не раз в іншому місці позвати й інших певних свідків
про те, що пияцтво оте— ніщо більш як брехня— і не було його ніколи, опріч хіба після того часу,
коли Шевченко довідався, що маніфест 26 серпня минув його. Але ж хто з нас, попавши в такі

нелюдські обставини, як Шевченко, встояв би?.. «У нас, — каже Агата Омелянівна, — Шевченко

щодня обідав і пив увечері чай; ніколи, опріч одного разу, не приходив п’яний. В останній рік

свого перебування в форті він почав запивати. У нас він не пив, але траплялося бачити його, як
він літом на городі в товаристві одного чи двох з молодих солдатів веде, було, бесіду за чаркою,
закусуючи воблою (рибою). Раз ми обідали в альтанці. Іраклій Олександрович сидів вже за столом.
Шевченка не було. Аж ось і він іде, підпираючи стіну, і сідає за стіл. Мені стало прикро за його.
Я встала з-за столу і мовила, що не бажаю обідати з ним, коли він у такому виді. На другий

день він прохав вибачити його і розповів, що коли він сидів в альтанці, так лакей, прийшовши
лаштовати стіл до обіду, гукнув на його «геть звідсіль». Оце так образило його, що він пішов

та й випив, щоб «загасити образу». Мені здається, що оце й була та «маленька контра», про яку
Шевченко натякав в листі до Залєського, писаному року 1856 760 (коли саме — запевне невідомо,
дати нема, але я той лист регіструю до осені): «Агата, — пише він, — була така необережна, що
попрікнула мене своїм добродійством, і я «отряхнул прах от ног моих» і переказую слова великого

флорентинського засланця: Горек хлеб подаяния, И жестки ступени чужого крыльца. Випадок

прикрий, але я тепер почуваю себе вільніш і спокійніш, ніж під меценатством оцих дійсно добрих

людей». Не вгадати, до чого туга і безнадійність довели б безталанного страдальника, коли б

графиня Анастасія Толстая, вернувшися з-за границі, не поспішилась повідомити його, що і після
коронації надія на амністію не зникла. «Не гадайте, — писала вона 8 жовтня, — що коли мене

не було в Петербурзі, так хоч на одну хвилину я забула про вашу справу. Все, що можна було

зробити, те зроблене. Небавом сподіваюся подати вам звістку, а може, й побачитися з вами, а
до того часу нехай не хвилює вашої душі безнадійність. Сміливо вдавайтеся до мене з вашими

нуждами, так як би ви вдавалися, не скажу до матері (у мене старша доня 13 літ), але так, як
до рідної сестри своєї» 761. Лист сей, висланий тоді вже, коли пішла крига Волгою і навігація по

Каспійському морю спинилася, прийшов до Новопетровського в кінці грудня, мабуть, одночасно
з урядовими звістками про амністію 26 серпня. Запевне невідомо мені, через що лист графині

Толстої доручено Шевченкові лишень 1 січня р. 1857. Відповідаючи на його 9 січня, поет, перш за

все нарікає справедливо за таке дляння: «Вони, — каже він, — несвідомо крадуть з мого катованого

життя найясніші і найрадісніші дні» 762. 759 Киев[ская] стар[ина]. — 1883. — Кн. IV. — С. 853.
760 Киев[ская] стар[ина]. — 1883. — Кн. IV. — С. 856, 761 Чалий, с. 89. 762 Русская старина.
— 1877. — Кн. X. — С. 289. Коментар «Горек хлеб подаяния...» — Цитата з «Божественної
комедії» славетного флорентійського вигнанця Данте Алігіері; Шевченко наводить її в листі до

Бр. Залеського, написаного орієнтовно в червні 1856 р. [2]Попередня [3]Наступна

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/4899.html

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/441636.html

3. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/442671.html
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3.2.108 Мис Тюк-Карагай на півострові Мангишлак (2009-02-27 12:00)

[1]

Мис Тюк-Карагай на півострові Мангишлак. Папір, акварель, білило (12,1 × 31,5).
[Новопетровське укріплення]. [1856 — 13.V 1857].

[2]

Див. також:
http://litopys.org.ua/shevchenko/shev9060.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev9060.htm
http://kobzar.univ.kiev.ua/draws/description/360.html

1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/QP7mApqJLEoszcJ0hL__BA?feat=embedwebsite

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev9060.htm

3.2.109 (2009-02-27 18:00)

[1]Кониський О. Я. Тарас Шевченко-Грушівський: Хроніка його життя [На другому засланню

(жовтень 1850 — серпень 1857), стор. 34]

Я гадаю, що опріч листа Толстої, були у Шевченка ще інші, які до нас не дісталися і які надавали
йому надії на амністію через 6 місяців. В листі до Толстої він говорить. «Досить і шестимісячного
дожидання, що гнітить душу». Може, в тих листах звістки були виразніші і, може, амністію

зв’язували або з будущим Великоднем, або з 17 квітня, днем царського народження. Тоді як раз
виходить шість місяців від дня написання Толстою останнього листа, 9 жовтня, до Великодніх

свят — 7 квітня р. 1857. З листів поета до Залєського, писаних 15 лютого і мая 1857, знати, що
амністії він сподівався спершу в січні, а потім на Великодень того року.
З листа до Толстої, писаного 9 січня, ми не помічаємо у Тараса безнадійності, хоча і цілком повного

спокійного сподівання не бачимо. Бачимо тільки, що змучена душа його перейнялася пориванням
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радісного почуття до волі і світу, властивого узникові темного льоху, коли туди зазирне до його

соняшний промінь. «Богові мила сестро моя, ніколи мною не видана, — пише поет до Толстої, —
чим я віддячу, чим заплачу за радощі, за щастя, якого ти наділила моїй скорботній душі. Сльози
безкрайої подяки приношу до твого .серця благородного! Радуйся, найблагородніша заступнице
моя! Радуйся, сестро, моя сердешная, так як я тепер радуюсь! Радуйся, ти з безодні розпуки

вивела душу мою малу, горопашну. Ти помолилася тому, хто, опріч добра, нічого не діяв. Ти

помолилася йому молитвою ангелів безтілесних, і радість твоя, як і моя подяка, без краю Заким

взявся я написати оцей лист, я кілька день ходив навкруги форту, не з самим тільки листом вашим

безцінним, але й з вами, сестро моя, Богові люба! І про що тільки я з вами не роз мовляв, чого
тільки не розповів! усе темне минуле і ясне сподіване. В своїх гадках я дійшов до того, що мені
ввижалося, буцім я вже на Васильєвському острові 763 в убогій келії художника з одним вікном,
працюю над мідяною дошкою. Далі марив, що я вже добрий гравер, роблю гравюри сепією зі

знаменитих творів в Академії і в Ермітажі, та з отаким запасом рушаю на мою любу Україну, і
там на хуторі у кого-небудь з моїх приятелів, поклонників муз і грацій, творю гравюрою знамениті

малюнки! Які солодкі, радісні мрії! Яке повне, тихе щастя! І я йму тому віри! Я мацаю моє щастя

— пришле». З яким веселим упованням сповідає художник свої надії про будущу роботу свою!
Ще й раніш того він у листі до Залєського висловлює бажання і надію взятися до гравюри! І з

яким кротким серцем незлобним він поглядає на своє минуле! «Як золото з огню, як немовлятко
з купелю, я виходжу тепер з свого суворого чистилища, щоб розпочати нову благороднішу путь

життя»! 764 763 Частина Петербурга; там і Академія художеств. [2]Попередня [3]Наступна

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/4899.html

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/442321.html

3. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/453389.html

3.2.110 Казашка Катя (2009-02-28 00:00)

[1]

Казашка Катя. Папір, сепія (27,6 × 21,5). [Новопетровське укріплення]. [1856 — VII 1857].
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[2]

Див. також:
http://litopys.org.ua/shevchenko/shev9061.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev9061.htm
http://kobzar.univ.kiev.ua/draws/description/361.html

1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/KA4Q9Jk2OP_f9Qyp7qdG2w?feat=embedwebsite

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev9061.htm

3.2.111 89. ЛИСТ ДО М. О. ОСИПОВА. 10 вересня 1856. Новопетровське
укріплення (2009-02-28 06:00)

10 сентября 1856.

Пишу вам это письмо под влиянием самого отчаянного безнадежья, безнадежья получить от

вас хоть какое-нибудь послание. И в самом деле, есть от чего обезнадежиться, в продолжение

полулета жду от вас письма, а его нет как нет. Терпение истощилось: а сом[нен]ие разрешил я

вот как. Ни вы, Николай Осипович, ни мой добрый аноним не получили моих писем. Ничего

больше я не мог придумать в продолжение трех месяцев. Заключение мое верно. По крайней

мере, я так воображаю. Да иначе и воображать мне нельзя. Рассердиться вам на меня, кажется,
не за что, а поссориться нам с вами ни физически, ни морально невозможно. Физически потому,
что мы с вами разделены порядочным пространством; а морально потому, что мы поклонники

прекрасного, а поклонники прекрасного должны быть незлобивые дети.
Прошу же вас, мой единый друже, напишите мне хоть два слова о том, как вас Бог принял в

столицу и что вы поделываете в этой прекрасной столице? Ради Аполлона Бельведерского и

Венеры Милосской напишите мне, а то я умру от одиночества. Не забывайте покинутого
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Т. Шевченка.

Примітки

Подається за факсимільною копією в журналі «Українська книга» (1937. — № 3), де лист вперше
надруковано.
Вперше введено до зібрання творів у виданні: Шевченко Т. Повне зібр. творів : У 10 т. — К.,
1957. — Т. 6. — С. 117 — 118.
Відповідь М. О. Осипова не відома.

Ни вы, Николай Осипович, ни мой добрый аноним не получили моих писем. — Шевченко має

на увазі свої листи до М. О. Осипова від 20 травня 1856 р. та до А. І. Толстої від 22 квітня того

ж року. У листі від 17 лютого 1858 р. М. О. Осипов писав, що він одержав лист від 20 травня

1856 р. і кілька разів писав Шевченкові, але відповіді не одержав (Листи до Тараса Шевченка. —
С. 111). А. І. Толстая була за кордоном і одержала згаданий лист Шевченка лише 1 жовтня 1856
р. (Там само. — С. 74).
Ради... Венеры Милосской... — Венера— богиня кохання в римській міфології, чий образ втілено
в прекрасній статуї невідомого автора (II ст. до н. е.).

Варіанти

в продолжение полулета жду / в продолжение полулета д[ожидаюсь?]
и а поссориться нам с вами / а поссориться и подавно [?] нам с вами

3.2.112 Спогади Алексєєва (2009-02-28 12:00)

* *

Брат мой, эсаул уральского войска Л. С. А[лексее]в, — тогда еще молодой юнкер, — прямо со

школьной скамьи назначен был в состав казачьего отряда, командированного на обычную службу в

Александровский форт 1. Вместе с ним туда же был назначен его товарищ по училищу, урядник А.
И. А-н. Прибыв на место, они застали в форте Т. Г. Шевченка. Жил он в общей казарме и, при
всем известном добродушии и мягкости характера, отличался, однако, крайней замкнутостью и

необщительностью и производил впечатление человека, погруженного в свои невеселые думы.
Тем не менее, молодым людям удалось познакомиться и сойтись с угрюмым поэтом. По-
видимому, ему нравилась их молодая неиспорченность, непосредственность и малое знакомство

с темными сторонами жизни. Кроме того, брат мой хорошо декламировал и впоследствии часто
вспоминал, как Шевченко, которому очень нравилось его чтение Лермонтовского «Гладиатора»,
по временам обращался к нему с просьбой: «Ану, прочитай, мій голубе!» Брат, исполняя просьбу,
принимался декламировать: Ликует буйный Рим, торжественно гремит Рукоплесканьями широкая
арена [...] И стихи, и декламация брата, по-видимому, производили на Шевченка сильное

впечатление. Он слушал, понурившись, и качал в такт головой. Однако, когда, завидуя успеху

товарища, за декламацию принимался А-н, Шевченко при первых же стихах махал рукой и

произносил откровенный приговор: — Барабан, барабан! Шевченко был принят у коменданта,
майора Ускова, и давал уроки его маленьким детям *. В свободное время он любил гулять

по аллеям комендантского садика в своей серой шинели и барашковой шапке; рисовал и писал

красками, а брат, по просьбе его, позировал перед ним в качестве натурщика. Между прочим,
по словам брата, Шевченко писал одну картину в семи отдельных сценах, или моментах. Судя
по рассказу брата, я догадывался, что Шевченко взял сюжет для этой картины из «Повести о

горе-злосчастьи», которая была только что напечатана в каком-то нашем журнале (помнится
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мне, в «Современнике») 2. Брат прослужил в форте Александровском урочные два года и

вернулся домой, а Шевченко остался в форте, но вскоре был освобожден и вернулся на родину

[...] Воспоминания А. С. А[лексее]ва. II. А., Материалы к биографии Т. Гр. Шевченко,
«Русское богатство», 1901, февраль, стор. 64 — 65. [Див. [1]переклад] * Діти Ускових тоді були

дуже малі і Шевченко не міг їм давати уроки. — Ред. 1 Олександровський форт — колишнє

Новопетровське укріплення. У 1858 р. перейменоване на форт Олександровський. 2 Журнал

«Современник»— заснований Пушкіним у 1836 р. З 1847 р. редакторами і видавцями журналу були
Некрасов і Панаєв; з 1856 р. його очолили революціонери-демокрти Некрасов, Чернишевський
і пізніше Добролюбов. Після численних переслідувань з боку цензури та реакційно-монархічни
кіл «Современник» було закрито. «Повести о горе злосчастьи» — стародавній віршований твір, в
основі якого лежать російські народні легенди-казки про «горе-злосчастье», надрукований у 1856
р. в журналі «Современник» (№ 10) з примітками М. І. Костомарова.

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/spog53.htm

3.2.113 81. БР. ЗАЛЕСЬКИЙ. 18 вересня 1856. Рачкевичі (2009-02-28 18:00)

18 сентяб[ря] [18]56.

Друже мой дорогой! Письмо твое, а лучше сказать писульку, я сейчас только получил от доброго
Михаила и благодарю и его и тебя — его, что не задержал у себя, тебя же, мой друже, за всю
теплоту твоего сердца. — Что мне сказать тебе сегодня? Я шесть недель живу уже между своими,
дышу родным воздухом, смотрю на родные луга и лесочки — на все дорогое и на лица друзей

и близких, дороже всего — я счастлив, как не был сам счастлив никогда, — но разве я могу

говорить об этом счастьи тебе, — бедному страдальцу? — Это бы значило издали показывать

хлеб голодному. — Ах, друже мой! как бы мне хотелось подать и тебе этого же хлеба! — видеть

и тебя на милой родине— среди своих, так искренно тобою любимых. Бог милостив— и я питаю

надежду, что судьба твоя в этом году улучшится. — Вообрази себе, что, когда я приехал домой,
меня встретило четыре поколения: мать отца, родители, брат и сестры, и ребята сестер, — этих

последних почти дюжина — и все мне незнакомое, родившееся в моем отсутствии — миленькие,
хорошенькие дети. — - Бог целый мир вывел вновь и меня грешного привел любоваться его

делом и восславлять милосердие. Какие прекрасные детские типы для артиста! Одной сестры

дети все кароглазые, — другой, напротив, все с голубыми, как небо, глазами. Ты любишь детей

— и я не раз говорил им уже, что у меня есть старый друг, похож на св. Петра, который добрых

детей очень любит, — они смотрят на знакомое тебе изображение апостола и спрашивают меня:
когда же друг твой приедет? И ждут тебя, друже мой, будут молиться, как молились за меня, о
твоем возвращении.
Ты спрашиваешь меня, оставил ли я зауральские степи навсегда? Не думаю ли возвратиться? Нет,
друже мой, Боже меня упаси — а что же я за сумасшедший — я рад и счастлив, что могу никуда
не ехать и не думаю вовсе о поездках, в особенности в пустыни. Всего хорошего, испытанного
там, я никогда не забуду, и добрых людей, даже Чиркалу и сад около Новопетровского вспомню

не раз — ради доброго друга, с которым мне там пришлось побывать, но посещать опять эти

места — не хотелось бы, и не думаю. Бог знает один, где придется умереть, но хотелось бы

лежать на своем родном кладбище, и надеюсь, что это мне удастся. Одним словом, друже мой,
я возвратился совершенно, и, как люди говорят: навсегда — хотя у них ничего всегдашнего нет.
— Это нисколько не переменяет моих для тебя чувств, друже мой, — надеюсь, что ты в этом не

усумнишься. Что касается до материй, то присылай мне все куски; какие только имеешь, — мне

можно будет найти здесь охотников и не нуждающихся вовсе в тамгах. Впрочем, удивительная
вещь! Разве штемпель, что-нибудь доказывает? И я, друже мой, не большой знаток, а уж эту

материю узнаю всегда, с первого взгляда — не нуждаясь ни в каком штемпеле. Однако ж не

стоит об этом говорить — земляки, требуя доказательств, все-таки доказывают сами любовь к

тебе, друже мой. Спасибо им за это.
«Варнак», приготовленный к печати, то есть переписан, остался у Совы, вместе с принадлежащим
ему экземпляром — он этого желал потому, что хотел передать его Михайлову, одному из
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теперешних писателей, с которым он очень хорош и который пишет во многих журналах. Когда
я был в Уфе, его там не было, и потому «Варнак» остался на попечении Совы. Ему там будет

хорошо, — поверь, друже мой, — и он, верно, не забудет и не затеряет его.
В Москве я познакомился с некоторыми издателями «Русского вестника» и они желали бы иметь

что-нибудь автора «Княгини». Вот сообщенный мне ими адрес для присылки предназначаемых

для этого журнала статей и сочинений: Евгению Ивановичу Якушкину в Москву — на 3-ей
Мещанской, у Филиппа митрополита в доме Абакумовой. — Нужно только на статье сделать

надпись: что для «Русского вестника» — и предложить условия.
Сигизмунд в Петербурге или, лучше сказать, в Павловске, прикомандирован к образцовому

кавалерийскому полку для поступления после в Военную Академию — Государь так был

милостив, что в этом ему не отказал. Он целый год, а может быть, и более, там пробудет.
Старик генерал, наверно, был уже у вас — потому я и писать к нему не мог, что сегодня

только получил твое послание. Отвечаю тебе сейчас же, для того, чтобы письмо мое поспело

в Астрахань до отплытия последнего парохода. Пиши мне, друже мой, сей час — сообщи адрес

верный и подробный, потому что я не знаю, можно ли будет утруждать этим вперед Ираклия

Александровича. Присылай поскорее материю. Пиши подробно обо всем, что с тобою случится,
и не забывай любящего тебя целою душою.
Мать моя искренно благодарит тебя за память, она говорит, что хотела бы поцеловать тебя,
как родного своего. Все мои любят тебя искренно — и если Бог дозволит тебе проститься

тоже с зауральскою степью, то по дороге на родину заезжай, друже, в мой уголок — не богато,
но щиро и целым сердцем встретят тебя. Прощай на сегодня. Адрес мой найдешь у Ираклия

Александр[овича].

Коментарі:

Подається за автографом: ІЛ. Ф. 92. № 86.
Вперше надруковано: Киевская старина. — 1897. — №. 3. — С. 462 — 464, з пропусками й

неточним прочитанням. Публікація М. К. Чалого.
Дата в автографі: «18 сентяб[ря] [18]56».
Відповідь на лист Шевченка за червень 1856 р. з Новопетровського укріплення.
Відповідь Шевченка— листи від 10, 15 лютого та від 8, 10, 13 20 травня 1857 р. з Новопетровського
укріплення.

Михаил — М. Г. Цейзик.
Я шесть недель живу уже между своими... — Бр. Залеський, одержавши відставку, залишив
Оренбург 4 липня 1856 р.; листа написано з маєтку Залеських — села Рачкевичі під Слуцьком.
...даже Чиркалу и сад около Новопетровска вспомню... — Чиркалатау (Шеркалатау) — вершина

в горах Каратау, де Шевченко й Залеський побували в складі експедиції 1851 р.; сад коло

Новопетровська — найпевніше, мальовничий Разуманівський сад в ущелині (кілометрів за 5 —
7 від укріплення); нижче, понад морем, лежить скеля «Монах», змальована Шевченком (т. 9, №
30).
Бог знает один, где придется умереть... — Бр. Залеський помер в еміграції, в Ментоні, 2 січня

1880 р.
Штемпель — підпис художника, який бажали бачити на малюнках покупці.
«Варнак»... переписан, остался у Совы вместе с принадлежащим ему экземпляром... — Див.
коментар до листа Бр. Залеського від 8 — 9 травня 1856 р.
...хотел передать его Михайлову... — Михайлов Михайло Ларіонович (1829 — 1865) —
російський письменник, критик, перекладач, співробітник журналу «Современник». У 1856
— 1857 рр. перебував в етнографічній експедиції в Оренбурзькому краї за відрядженням

Морського міністерства. Переклав три вірші Шевченка— [1]«Іван Підкова», [2]«До Основ’яненка»,
«Заповіт» (Павлюк М. М. Шевченко в оцінці і перекладах М. Л. Михайлова // Радянське
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літературознавство. — 1969. — № 4. — С. 53 — 69), рецензував «Кобзар» 1860 р. (Русское слово.
— 1860. — № 4. — С. 23 — 42, за підписом «М. Л.»). Передача рукописів через Михайлова не

здійснилася, оскільки його експедиція тривала й наступного року.
В Москве я познакомился с некоторыми издателями «Русского вестника»... — Цей літературний

та політичний журнал був щойно заснований М. М. Катковим та П. М. Леонтьєвим (1856)
і перші п’ять років мав помірну, реформістську програму, чим приваблював до себе серйозних

письменників та вчених.
Якушкін Євген Іванович (1826 — 1905) — російський етнограф, юрист, співробітник «Русского
вестника»; син декабриста І. Якушкіна. Близький до родини Щепкіних: спільно з М. М. Щепкіним

займався видавничою діяльністю.
Сигизмунд — З. Г. Сераковський.
Старик генерал, наверно, был уже у вас... — К. І. Бюрно відвідав Новопетровське укріплення в
середині вересня 1856 р., і поет захоплено писав про нього Бр. Залеському 8 листопада 1856 р.
Ираклий Александрович — І. О. Усков

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev114.htm

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev113.htm

3.3 March

3.3.1 Із листування Куліша. Вересень 1856 р. (2009-03-01 00:00)

П. О. Куліш до О. М. Куліш

«Княгиню» (Шевченка) привезу 1. [1[1]Рукопис повісті Т. Г. Шевченка, який П. О. Куліш згодом

передав М. Д. Білозерському.] 15 сентября 1856 г., Киев П. О. Куліш до В. В. Тарновського

Шевченко погибает по-прежнему в ссылке. 28 сентября 1856 г. [2]Т. Г. Шевченко в епістолярії

відділу рукописів. — К., 1966. — С. 21.

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev306.htm

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/epis.htm

3.3.2 Програвся в карти (2009-03-01 06:00)

[1]
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Програвся в карти. Папір, туш, бістр (27,8 × 21,6). [XI 1856 — 10.V 1857].

[2]

Див. також:
http://litopys.org.ua/shevchenko/shev9062.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev9062.htm
http://kobzar.univ.kiev.ua/draws/description/362.html

1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/3MKXzaJVDmyTazZ9KXpVnw?feat=embedwebsite

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev9062.htm

3.3.3 Спогад Катерини Юнґе про початок листування про звільнення (2009-03-01 12:00)

* *

Давно в семье нашей говорили о Шевченко, горькая судьба которого волновала даже нас, детей.
При посредстве Н. О. Осипова 1, мать моя завязала анонимную переписку с поэтом. При

восшествии на престол Александра II, отец мой позаботился о том, чтобы исходатайствовать

прощение поэту и художнику-академисту, но из списка политических преступников, которым

должна была быть объявлена амнистия, имя Шевченка было вычеркнуто самим государем.
Говорят, последний при этом произнес: «Этого я не могу простить, потому что он оскорбил

мою мать». Моя мать и Осипов говорили, что дело еще не потеряно, что можно подать новое

прошение при коронации. Отец поехал к министру двора Адлербергу 2, который наотрез отказал,
за сим к президенту Академии в[еликой] к[нягине] Марии Николаевне. Она также отказалась

просить за человека, которого государь сам вычеркнул. «Ну, так я сам, от своего имени подам

прошение!» — сказал разгоряченный отец. «Что с вами? — сказала великая княгиня, я, сестра,
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не смею этого сделать, а вы...» — «А я подам». — «Да вы с ума сошли!» — воскликнула великая

княгиня. Отец, несмотря ни на что, исполнил свое намерение. Через несколько времени мать

моя получила письмо от Шевченка, которое привожу здесь [1][...] Е. Ф. Юнге 3, Воспоминания,
М., 1914, стор. 127 — 128. [Див. [2]переклад] 1 Осипов Микола Йосипович (народився у

1825 р.) — художник, академік мініатюрного малярства, знайомий Шевченка. Був у дружніх

стосунках з родиною віце-президента Академії художеств графа Ф. П. Толстого і [3]брав участь
у звільненні Шевченка із заслання. 2 Адлерберг Володимир Федорович (1790 — 1884) — міністр

імператорського двору (1852 — 1872). 3 Юнге Катерина Федорівна (1843 — 1913) — дочка графа

Ф. П. Толстого. Була живим свідком листування матері з Шевченком та подій, зв’язаних
із звільненням поета з заслання. Юнге часто бувала в товаристві Шевченка, вчилася в нього

малювати і була перекладачкою між поетом і Айра Олдріджем. Написала [4]спогади про своє

життя з цінними згадками про Шевченка.

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/431628.html

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/spog60.htm

3. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/433142.html

4. http://izbornyk.org.ua/shevchenko/spog60.htm

3.3.4 У шинку (2009-03-01 18:00)

[1]

У шинку. Папір, туш, бістр (27,8 × 21,8). [XI 1856 — 10.V 1857].
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[2]

Див. також:
http://litopys.org.ua/shevchenko/shev9063.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev9063.htm
http://kobzar.univ.kiev.ua/draws/description/363.html

1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/MmDST2ZGrhwS_VAM2OXp8w?feat=embedwebsite

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev9063.htm
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3.3.5 У хліві (2009-03-02 00:00)

[1]

У хліві. Папір, туш, бістр (28,2 × 21,6). [XI 1856 — 10.V 1857].

[2]

Див. також:
http://litopys.org.ua/shevchenko/shev9064.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev9064.htm
http://kobzar.univ.kiev.ua/draws/description/364.html
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1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/WMls3ups626ZSnrZUImpYA?feat=embedwebsite

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev9064.htm

3.3.6 90. ЛИСТ ДО М. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО. 8 жовтня 1856. Новопетровське
укріплення (2009-03-02 06:00)

Новопетровское укрепление.
8 октября 1856:

Богу милий друже мій Михайле!

Коротеньке, невеличке та щире письмо твоє от 8 августа получил я 28 сентября. Довгенько-таки
воно летіло, та все-таки, благодарить Бога, долетіло. Спасибі тобі, друже мій єдиний, і за письмо
твоє ласкавеє. Спасибі тобі і за гроші. У мене їх тепер так небагато, як у того Лазаря, що сліпці
співають по ярмарках. Я сердечне рад, що ви познакомилися з Семеном. Добрий, щирий человек.
Не так давно і він мені прислав 15 руб[лів]. Та бреше собі, нівроку йому, пише, що хтось передав
йому, щоб послать мені. Може це і була коли-небудь правда, та тепер така стара стала, що похожа
на міфологію, сиріч на брехню. Це, бачиш, я до то[го] веду слово, що, познакомившися з Семеном,
і ти трохи вивчився в його теє... і справді, за що ти мені винен? Ні за що! Спасибі тобі, друже мій
єдиний! Такая неправда лучше всякої на світі правди. Тільки ось що: коли і чим я тобі заплачу за

твою братерськую неправду?
Німець Йохим, мабуть, на мене сердиться? Не знаю, за що б йому сердиться? Ми з ним жили

і розійшлися добрими приятелями, ні за що б, здається, сердиться. А тим часом Бог його знає.
Статуетки мені не дуже потрібні, обійдуся і без їх. А от без чого не обійдуся. Без жизненных
припасов, як ти пишеш. Мені тепер дуже і дуже треба одну акварельну краску, називається вона
сепія. Семен, я думаю, її знає, бо він таки трохи шнипорить в малярстві, вона буває різних фабрик,
але найлучша Римская сепія. Оце тобі форма плитки і надпись |Sepia de Roma|. Достать її можна
в красочном магазине, що коло Академії художеств. Пришли ради святого искусства дві плитки.
Та ще якби ти мені з краскою прислав пару кистей добрих акварельних толщины в обыкновенную

папиросу, то тойді б уже я тобі спасибі сказав. Тілько кисті уміючи треба вибрать. Не знаю, чи
Семен тямить що в сім ділі. Тут треба маляра аквареліста. Та в Семена, я думаю, найдеться
знакомий такий майстер. Та ще якби до кистей прибавить 6 штук карандашей № 3-го фабрики

Фабера, то тойді б я тілько Богу помолився б та й білш нічого.
Кланяюсь Семенові і жіночці його і цілую дочку його. Кланяюся Федорові і Василеві, де він тепер?
Як побачишся з здоровим Осипом Єзучевським, то і йому кланяюсь. Глухому Галузі, коли знаєш,
і йому, і всем землякам моим, которые хоч згадують про мене.
Напиши мені, будь ласкав, про Левицького, де він повертається.
Прощай, мій искренный, мій єдиний друже, не забувай безталанного й щиро любящого тебе Т.
Шевченка.

P. S. Чи раз батька по морді вдарить, чи двічі, перед Богом, говорять, отвечать однаково. До

всього того, що я те[бе] просив, прибав ще ось що: 4 штуки чорного французского карандаша №
2 фабрики Le Conté и белого 4 штуки тієї ж фабрики № 1. Та тушевального чорного порошка 4
золотника. Тепер уже білш нічого не попрошу, бо зараз письмо печатаю. А якби ще день полежало,
то, може б, ще що видумав. Пришли, мій голубе сизий! А я тобі на ту весну киргизя замурзане

пришлю.
Може трапиться, що не достанеш Sepia de Roma. То возьми фабрики Шанеля.

Примітки

Подається за автографом (ІЛ, ф. 1, № 152).
Вперше надруковано в журналі «Основа» (1862. — № 3. — С. 3 — 4) з неточностями.
Вперше введено до збірника творів у виданні: Шевченко Т. Твори: В 2 т. — СПб., 1911. — Т. 2.
— С. 396 — 397.
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Відповідь на лист М. М. Лазаревського від 7 серпня 1856 р. (Листи до Тараса Шевченка. — С.
72 — 73).
Спасибі тобі і за гроші. — М. Лазаревський надіслав Шевченкові 20 крб.
У мене їх тепер так небагато, як у того Лазаря, що сліпці співають по ярмарках. — Один із

записів тексту лірницької пісні про Лазаря див.: Малинка А. Кобзарь Петро Гарасько й лирнык

Максим Прыщенко // Киевская старина. — 1893. — № 7-9. — С. 442 — 443.
Я сердечне рад, що ви познакомилися з Семеном. — Йдеться про С. С. Гулака-Артемовського,
який ознайомив М. М. Лазаревського й А. М. Марковича з листом Шевченка до нього від 30
червня 1856 р.
Німець Йохим, мабуть, на мене сердиться? — Йдеться про К. Ійохима (див. примітку до листа
до С. С. Гулака-Артемовського від 30 червня 1856 р.).
Кланяюся Федорові і Василеві... — Братам Ф. М. та В. М. Лазаревським.
Глухому Галузі, коли знаєш, і йому... — Я. Ю. Галузевському. Напиши мені, будь ласкав, про
Левицького... — С. П. Левицького.

Варіанти

Добрий, щирий человек. Не так давно / Добрий, щирий человек. Неда[вно?]
і справді, за що ти мені винен? / і справді, коли
Напиши мені, будь ласкав, про Левицького, де він повертається / Напиши мені, будь ласкав, про
Левицького, ко[ли?]
А я тобі на ту весну киргизя замурзане пришлю / А я тобі на ту весну киргизя [1 нрзб.]

3.3.7 82. А. I. ТОЛСТАЯ. 8 жовтня 1856. Петербург (2009-03-02 12:00)

Октября 8, 1856 года, С.-Петерб[ург].

Письмо Ваше от 22 апреля я получила только 1-го октября. Лето провели мы на водах в разных

местах, вот почему я не получила Ваше письмо. Признаюсь, тяжело мне было прочесть его —
но надежда на будущее мирит меня с тяжелым прошедшим. — Верьте, и мне было не легко все

это время. Ожидание, надежда, спасение, потом полная уверенность попеременно волновала мою

всегда восприимчивую душу.
Не думайте, чтоб мое прошлое удаление из Петербурга могло меня удалить хоть на минуту от

того участия к Вам, которое Вы прочли в моем прошлом письме. Напротив, чем далее была я от

места, где должна была хлопотать, тем деятельнее действовала на бумаге. Скажу одно: все, что
можно было сделать, сделано. Не стану распространяться, как и кем. Надеюсь в скором времени

дать Вам весть, а может быть и увидеться с Вами лично, а до тех пор, да не возмутится душа

Ваша безнадежностью. Ранее месяца не надеюсь дать Вам положительный ответ. Вы знаете, что
все идет по форме — стало быть, берет много время.
Знайте одно: что между многими людьми, принимающими в Вас участие, есть один человек с

теплой душой, любящий Вас как брата. Это Ваш аноним. Он же и та особа, к которой просил

Вас Осипов обратиться с Вашими нуждами.
Да, смело обращайтесь ко мне, как бы Вы обратились, не скажу к матери (у меня старшая дочь,
13 лет скоро минет), но как к родной Вашей сестре. Не посылаю Вам книг, в душе надежда, что
они не будут Вам нужны и что Вы по собственному выбору будете их брать на моей этажерке. —
Вот будет для меня праздник!
Письмо Ваше адресуйте прямо на мое имя в Академию. — Молитесь Богу, возложите всю Вашу

надежду на Него, Он не оставит свое дитя, уповающее на Него, а милость нашего венценосного
Царя без границ. Не было примера, чтобы Он отверг чью-либо просьбу.
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Повесть Дармограя хотят напечатать, только с некоторыми изменениями, но где, в каком

журнале, еще не знаю. Да хранит Вас Бог.

Коментарі:

Подається за автографом: ІЛ. Ф. 92. № 308.
Вперше надруковано уривок у виданні: Чалый М. К. Жизнь и произведения Т. Г. Шевченка. —
С. 89; повний текст за автографом — у виданні: Листи до Т. Г. Шевченка. — С. 91 — 92.
Дата в автографі: «Октября 8, 1856 года, С.-Петерб[ург]».
Відповідь на лист Шевченка від 22 квітня 1856 р. з Новопетровського укріплення.
Відповідь Шевченка — лист від 9 січня 1857 р. з Новопетровського укріплення.

...тем деятельнее действовала на бумаге. — Кому саме писала А. І. Толстая, невідомо.
Это Ваш аноним. — Йдеться про саму А. І. Толстую, чиє ім’я в листуванні прямо не називалося
з огляду на цензуру.
...у меня старшая дочь... — Йдеться про Толстую-Юнге Катерину Федорівну (1843 — 1913),
художницю; з Шевченком познайомилася 1858 р. одразу після його повернення до Петербурга.
Ходила з ним на етюди, брала участь як перекладач у сеансах, коли Шевченко малював портрет

американського актора Айри Олдріджа. Залишила спогади про Шевченка.
Письмо Ваше адресуйте прямо на мое имя в Академию. — Родина віце-президента Академії

мистецтв Ф. П. Толстого мала помешкання в будинку Академії мистецтв на Васильєвському

острові.
Повесть Дармограя хотят напечатать... — Йдеться про повість «Княгиня», надіслану М. О.
Осипову, про яку останній писав Шевченкові навесні 1856 р.; «Рукопись я оставил у графини

Толстой, она через знакомых ей литераторов передаст ее в редакцию «Современника». Однак

надрукувати повість Шевченкові не вдалося. «Кобзарь Дармограй» — псевдонім Шевченка-
повістяра.

3.3.8 83. А. М. МАРКЕВИЧ. 25 жовтня 1856. Петербург (2009-03-02 18:00)

25 октяб[ря] 1856, С.-П[етер]бург.

Любий земляче Тарасе!

Не думай, брате, що тілько одна людина про тебе згадала в твоїй неволі. Ні, не один Семен

посилав тобі грошенят: складувалось до, три, по чотири чоловіка та й посилали тобі по крихті,
бо й самі, бач, не дуже заможні. Оце ж іще тобі рублів од нашого щирого серця про твою нужду.
Одіславши їх, зараз ізвісти, що вони твоїх рук не минули. То, знаючи певно, що наша дружня

подача тебе доходить, іще трохи пришлемо тобі.
Тяжко нам, брате, що ти сумуєш у неволі; да як його й не сумовати? Та й же хоч те, що за тебе
добрі люде старались і тепер стараються перед милосердним нашим Царем, і, може, Він тебе

помилує і верне на ясні зорі, на тихі води, у край веселий, у мир хрещений.
Не забувай же, земляче, що дожидатимусь листа од тебе. Послали ми тобі трохи книжок на ім’я
пана Ускова. Чи вже вони в тебе?

Земляк твій

Андрій Маркович.

Пиши до мене: Андрею Николаевичу Маркевичу, в С.-ПБург, на Почтамтской в доме Логинова.
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Може, ти колись знав Миколая Андреевича Марковича, да він таки бачив тебе у Качановці у

Тарновського — ото ж мій батько.

Коментарі:

Подається за автографом: ІЛ. Ф. 92. № 271.
Вперше надруковано у виданні: Жизнь и произведения Тараса Шевченка. — С. 94, фрагмент без
початку й кінця, текст неточний. За автографом опубліковано у виданні: Листи до Т. Г. Шевченка.
— С. 92 — 93.
Дата в автографі: «25 октяб[ря] 1856, С.-П[етер]бург».
Відповідь Шевченка — лист від 22 квітня 1857 р. з Новопетровського укріплення; поет писав про
цей лист Я. Г. Кухаренкові (22 квітня 1857 р.) та М. М. Лазаревському (22 квітня — 7 травня

1857 р.).

Маркевич (Маркович) Андрій Миколайович (1830 — 1907) — український та російський державний

і громадський діяч, юрист, музикант-аматор; з 1898 р. — голова Товариства імені Т. Г. Шевченка

для допомоги нужденним уродженцям Південної Росії, що вчаться у вищих навчальних закладах.
С.-Петербурга. Саме він домігся вилучення рукописів поета, забраних поліцією при арешті 5
квітня 1847 р” з надр архіву III відділу і передав їх спершу В. Д. Доманицькому, а потім до

Музею української старовини В. Тарновського в Чернігові. На кошти Товариства видано й двічі

перевидано найповнішу збірку поезій Шевченка (1907, 1908, 1910). З цього листа розпочалося

їх заочне знайомство; зустрілись вони у березні 1858 р. у Москві, коли Шевченко повертався із

заслання.
Ні, не один Семен посилав тобі грошенят... — Відгук на лист Шевченка до С. С. Гулака-
Артемовського [1]від 30 червня 1856 р. із сердечною вдячністю за надіслані гроші.
Оце ж іще тобі рублів, од нашого щирого серця... — 22 квітня — 7 травня 1857 р. поет

повідомляв М. М. Лазаревському: «...почта із Петербурга привезла мені письмо і грошей 16
руб[лів] от А. Марковича с товарищами. Се буде син того самого Николая Марковича, що написав
«Малороссийскую историю». З батьком його ми були колись великії приятелі. А сина його, сего
самого Андрія, то я, здається, що й не бачив. А, може, бачив, то ще дитиною. Найди його там

та поцілуй за мене, мій друже єдиний. Воно квартирує в Почтамтськой в доме Логинова».
Може, ти колись знав Миколая Андреєвича Марковича, да він таки бачив тебе у Качанівці у

Тарновського... — Качанівка — село Борзнянського повіту Чернігівської губернії (нині — селище

Ічнянського району Чернігівської області), маєток г. С. Тарновського. Григорій Степанович

Тарновський (1788 — 1853) — український поміщик, меценат, аматор мистецтв, дядько В. В

Тарновського-старшог. У Качанівці мав велику бібліотеку, й картинну галерею, запрошував до себе
митців: у нього подовгу гостювали й творили М. В. Гоголь, М. І. Глінка, М. О. Максимович,
С. С. Гулак-Артемовський, В. І. Штернберг, Л. М. Жемчужников. Познайомившись 1839
р. в Петербурзі з Г. Тарновським, Шевченко на його замовлення намалював олійну картину

«Катерина» (див. лист до Г. С. Тарновського від 25 січня 1843 р.) і в травні 1843 р. привіз її в

Качанівку, де зустрівся із добре знайомим йому з Петербурга істориком М. А. Маркевичем. У

листі-відповіді Шевченко писав А. М. Маркевичу: «З батьком твоїм, друже мій, ми були колись

великі приятелі і стрічалися з ним не в одній Качанівці».

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/434445.html
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3.3.9 На кладовищі (2009-03-03 00:00)

[1]

На кладовищі. Папір, туш, бістр (28,2 × 21,6). [XI 1856 — 10.V 1857].

[2]

Див. також:
http://litopys.org.ua/shevchenko/shev9065.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev9065.htm
http://kobzar.univ.kiev.ua/draws/description/365.html
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1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/nqS8IyAxAvJENv1jwlRtlw?feat=embedwebsite

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev9065.htm

3.3.10 Спогади Надії Смоляк, доньки Ускових (2009-03-03 06:00)

* *

Спершу мій батько був обережним у відносинах із засланцем, але незабаром два добрих серця

відчули одне одного. Комендант і рядовий салдат заприязнилися. Шевченка дуже швидко стали

трактувати в нашій родині, як свого, рідного. Що-дня він бував у комендантовім домі, обідав там
і що-вечора приходив пити вечірній чай.
Поет надзвичайно любив дітей. А обставини його життя ще більше сприяли тому. Ось я вам

покажу потім його малюнки. Ви побачите, яка місцевість була навколо форту. Після Київу й

столиць, де перед тим жив Тарас Григорович, жити в Новопетрівському форті було нестерпимо.
Безлюддя, глушина... Зрозуміло, що родина ласкавих і освічених людей, якими були батько й мати
мої, прихилила до себе поетове серце. Дитина Мітя став улюбленцем Шевченковим. І раптом

сталося велике горе: Мітя третього року життя помер. Це був страшний удар і для моєї матери,
і для Тараса Григоровича. Мати зробилася болізно-нервовою.
Агата Омелянівна замолоду була дуже гарною жінкою. Це, а також безлюддя, ласкаве ставлення
моєї матери до поета, спільне горе, призвело до того, що серце поетове запалало: Тарас

Григорович закохався в мою матір. [...]
Через рік після смерти брата народилася моя сестра Наталя. Їй і судилося стати головною

улюбленицею Тараса Григоровича в нашій родині. Поет буквально нянчився з нею. У Наталі була

нянька киргизка. Їй і посилає Шевченко свій поцілунок у цім листі, що ви прочитали.
У родині, крім няньки, жила її сестра Катя, гарна дівчина. (Ви побачите далі її портрет, що
намалював Тарас Григорович не зовсім звичайним способом). Катя була в родині на правах

вихованки. Поет обох сестер киргизок любив, як брат, і він, і вони, і всі Ускови по суті була

одна родина, десь загублена в пустелі, якою був форт та природа навколо нього.

Мені потім розповідали, яка зворушлива була любов Шевченка до моєї сестри [...] Він називає

її у своїм листі: «а моя умница, красавица Наташенька вспоминает ли своего друга дядю Тараса

Горича». Дівчинка не вимовляла «Григорьевича», у неї виходило «Горича». Цей друг Тарас Горич,
як казала моя мати, так добре розповідав про рідну Україну, такі робив цяцьки й так гарно співав

дівчинці українських пісень, що Наталя то плакала, то сміялася в його обіймах. Поет частенько

сам клав дитину спати й бувало не піде доти, поки вона не засне.
Невдало склалося життя поетової улюблениці. Невдале одружіння з великосвітнім офіцером-
кірасиром Менделем. Кинула його. Зійшлася з якимсь Зорянкою, що її кинув. Живучи з

Зорянкою, Наталія Іраклієвна втратила чудові подарунки-пам’ятки про поета: чудовий портрет

свій з собачкою, що намалював Тарас Григорович, з його написом: «Милой умнице Наташеньке

на память от дяди Тараса Шевченка» і книжку, яку сам Тарас Григорович дістав як подарунок від

якоїсь столичної князівни, теж за написом поета, змісту якого не пам’ятаю.
3 листопаду 1856 року в Ускових народилася я, другий «великий друг Тараса Григоровича», що
мене «тютюшкав». Я була, як казали, дивною дитиною, бо ніколи не плакала. Тарас Григорович
і моя хрещена мати навіть просили мою матір, щоб вона неодмінно їх покликала, коли я заплачу,
хоч би це коли трапилося... Я не плакала, коли була дитиною, і потім не пригадую, щоб я плакала.
Тарас Григорович, казали, любив мене тютюшкати, любив, може, якраз за це. Поетові самому в
житті трапилося багато горя й нераз це, може, йому подобалося веселе, що не плакало, дитя [...]
Батько був завзятий аматор-фотограф і фотографував аж до смерти, коли вже був на

відставці. Тарас Григорович, здається, через своїх столичних знайомих виписував приладдя для

фотографування моєму батькові. Навряд чи він міг виписувати для себе. Фотографічне приладдя
коштувало тоді дуже дорого, а засланець Шевченко не був багатий. Може він допомагав батькові

фотографувати ці краєвиди. Батько й Шевченко були великі приятелі. Мені відомо, що батько й
Тарас Григорович садили при форті садка, допомагаючи один одному [...]
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У насадженому саду батько наказав викопати землянку. У тім краї літом буває велика спека.
Землянку цю батько подарував Тарасові Григоровичу жити в ній улітку. У ній поет ховався від

спеки і працював. Шкіряну канапу й шкіряну подушку, що йому подарували мої батьки, я потім
бачила в цій землянці і добре пам’ятаю. Вони були завжди холоднуваті, коли на них лягти. Тарас
Григорович тут малював і писав при свічці.

Спогади Н. І. Смоляк. І. Пронін, В гостях у друга Т. Г. Шевченка, «Життя й революція»,
1928, березень, стор. 119 — 122. [Див. [1]повний текст.]

1. http://izbornyk.org.ua/shevchenko/zhrevol.htm#druh

3.3.11 91. ЛИСТ ДО М. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ТА С. С. ГУЛАКА-
АРТЕМОВСЬКОГО. 5 — 30 листопада 1856 р. (2009-03-03 12:00)

5 ноября. Новопетровское укрепление.

Други мои искренние! Посвящаю вам сей не дуже хитрый этюд мой и первую половину теперь

посылаю, а другую пришлю с будущею почтою. Прошу вас, други мои, прочитайте его вкупі і

поправте, що можно поправить, і оддайте доброму писареві переписать. І коли єсть у вас знакомий
чоловік в редакции «Современника» або «О[течественных] з[аписок]», то оддайте йому, нехай
надрюкує под именем К. Дармограй. А як не маєте такої персони, то прочитавши і переписавши,
адресуйте в контору «О[течественных] записок» его высокоблагородию Алексею Феофилактовичу

Писемскому.
Ще ось що. Семен чи не буває часом у графа Ф. П. Толстого? Нехай би він там розпитав, де
згинув академік Осипов? Близько году, як жду я од його письма і, наконец, не знаю, що думать.
Попроси Семена, нехай розпитає та не полінується і напише мені, або ти сам напиши. Не знаю, чи
получив ти моє посланіє? Пришли ради самого Бога, о чем я тебе просив. Умираю з нудьги, читать
нічого, а на свободу и надежды не видно. Прощайте, мои искренние, нехай вам Бог помагає во

всех ваших начинаниях. Семенові, Василеві і Федорові поклон. Не забувайте бідного Дармограя.

Примітки

Подається за автографом (ІЛ, ф. 1, № 99), вклеєним на форзаці перед текстом повісті

«Старая погудка на новый лад. Этюд» (первісна назва — «Матроз», остаточна — «Прогулка с

удовольствием и не без морали»).
Датується за автографом листа і самої повісті, під текстом якої авторська дата «30 ноября 1856»:
5 — 30 листопада 1856 р., Новопетровське укріплення.
Вперше надруковано у виданні: Шевченко Т. Повне зібр. творів: У 10 т. — К., 1957. — Т. 6. —
С. 119.
Відповідь М. М. Лазаревського від 17 січня 1857 р. див.: Листи до Тараса Шевченка. — С. 78 —
79.
... и первую половину теперь посылаю... — Автограф містив першу частину повісті; ця частина
включала 10 розділів.
Писемський Олексій Феофілактович (1821 — 1881) — російський письменник; на час зустрічі

з Шевченком влітку 1856 р. — автор реалістичних оповідань і повістей з життя селянства,
провінційного дворянства та чиновництва. У листі до поета від 6 липня 1856 р. (з
пізнішим постскриптумом) оповів про Шевченкову популярність серед земляків-українців та своє
клопотання про звільнення поета перед К. М. Бером та А. І. Толстою (Листи до Тараса

Шевченка. — С. 72).
Семен чи не буває часом у графа Ф. П. Толстого? Нехай би він там розпитав, де згинув академік
Осипов? — С. С. Гулак-Артемовський, дуже відомий у Петербурзі співак і композитор, мав
широке коло знайомств і міг би з’ясувати, де перебуває М. О. Осипов, від якого Шевченко не міг
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дочекатися відповіді на свої два листи — від 20 травня та 10 вересня 1856 р.
Семенові, Василеві і Федорові поклон. — С. С. Гулаку-Артемовському, В. М. та Ф. М.
Лазаревським.

3.3.12 Переказ споминів Агати Ускової (2009-03-03 18:00)

* *

«Любимица Наташенька», про яку часто згадує в своїм щоденнику Т. Г. Шевченко, — моя рідна

мати, Наталія Іраклієвна Ускова.
Зі слів бабусі моєї, Агафії Омелянівни Ускової, хочу розповісти коротенько про його життя.

* *

— Тарас Григорович був у нас, як у рідній сім’ї, усі його дуже любили й, звісно, всяким способом

намагалися полегшити йому тягар неволі.
Та й не можна було не любити його. Він був такий добродушний, ласкавий, такий простий і

добрий сам з усіма. А як інколи був веселий, як умів він дотепно жартувати, як умів комічно

розповідати...
Найбільше він любив товариство моїх дітей, Наталі й Наді, з якими міг вовтузитися цілими

годинами. Надя тоді була ще в пелюшках, він так втішно її «тютюшкав». Візьме її на оберемок,
сам такий великий, незграбний, а бере так ніжно, обережно й носить і всміхається дитині, такою
ясною любовною усмішкою.
А Наталя, твоя мати, коло нього всією душею впадала.
Побачивши його ще здалеку, вона бігла до нього, скільки духу, обхоплювала його руками; тягнула,
шарпала, висла на шиї, а він, весело всміхаючись, садовив її собі на плечі, або гонився за нею по

садку, вимовляючи якісь неймовірні звуки й удаючи, що він її хоче вкусити.
Прийдеш, бувало, у садок подивитися, де Наталя, почуєш сміх, вереск, отже десь тут, з Тарасом
Григоровичем. У тіні під деревом лежить він, обличчя в траві, а Наталя, махаючи гілочкою,
сидить у нього на спині, розкуйовджує йому волосся й дзвінко сміється.
Махнеш рукою і підеш. Їх кумпанія була нерозлучна й гонити Наталю до няньки не ставало духу.
Часто, набігавшись і вморившись, вони засинали під деревом мирним сном.
Звісно, життя в такій глушині, товариство, що живилося тільки місцевими брехнями, далеке від
усього, що робиться навколо, а, головне, розуміння своєї неволі, — убійчо впливало на Тараса

Григоровича.
Інколи він ходив, як хмара, нахмуривши лоба і сіпаючи свої довгі вуса. Тоді ми улаштовували

гулянку, і цим щастило розважити його.
Випивши, Тарас Григорович ішов у танок, декламував вірші, виголошував промови й співав

українських пісень. Іноді доводилося трошки докоряти йому за пристрасть до вина. Він цього

не любив і намагався в такі дні лежати в себе, а ми, розуміючи, чого він не йде, посилали йому

обід служницею.
Але іноді він і сам приходив на кухню й таємничо розпочинав дипломатичні переговори з кухарем

про обід. Помітивши, що Тарас Григорович любить природу й сумує без діла, твій дід, Іраклій
Олександрович, дав йому кращу частину на свойому городі.
Тарас Григорович захопився своєю роботою й цілими днями, встаючи разом з сонцем, шпортався
на грядках.
Наталя, звісно, була його першою помічницею. Вона, наприклад, робить ямки палицею, а він

кладе в них горошинки чи біб.
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Далі беруться поливати. Він з великою лійкою, Наталя з маленькою. Поливають до того, що
дівчинка вся вимаститься й біжить додому мокра.
Овочі садили так серйозно й обоє так сопли носами, що я швидко йшла геть, щоб не розсміятися.
Іноді йшли в поле й поверталися звідти в вінках, щасливі й задоволені.
«Наташенька», як завжди називав твою матір Тарас Григорович, була його улюбленицею.
Метка, весела, з чорними кучерями, завжди скуйовдженими, з білими зубками й лукавими карими
очима, реготуха й пустунка, вона скрізь все оживляла собою.
Підчас обіду, а обідав Тарас Григорович завжди в нас, Наталя, хоч на неї й суворо поглядав та

погукував батько, вибиралася до Тараса Григоровича на коліна й пустотливо годувала його сама

масними «пельменями», які він дуже любив.
— Боюся я з смачними «пельменями» з’їсти й твої пальчики, моя пустунко Наталко, — казав він,
цілуючи її й садовлячи поруч на високе кріселко.
«Пельмені», що їх усі дуже любили, подавали звичайно в величезній мисці— «купелі», як жартуючи
називав її Тарас Григорович, і наїдалися їх так, що довго потім не могли віддихатися.
Тарас Григорович казав, що «після них хоч і спиться, та циган сниться».
Підчас обіду завжди розмовляли. Тарас Григорович багато й докладно розповідав про себе, а
Іраклій Олександрович частував його добрим вином і сигарами.
По обіді дід і Тарас Григорович ішли в садок до альтанки полежати й там зараз же засинали.
«Розбійниця Наталка» йшла туди, сідала коло дверей і терпляче дожидалася, поки прокинеться її
друг.
Але терпець її швидко уривався, тоді вона навшпинячках підкрадалася до нього й кінчиком

волохатої травиці починала йому лоскотати в ніздрі.
Через хвилину, на втіху їй, ніс Тараса Григоровича починав морщитися, пчихав і Наталка, дзвінко
регочучи, швидко вибігала з альтанки.
Увечері, поклавши дітей спати, я й дід виходили в садок посидіти або блукали з Тарасом

Григоровичем до пізньої ночи й слухали його українських сумних пісень.

* *

Тарас Григорович дуже багато спав. З одного боку, не було ніякого дуже спішного діла, а з

другого, — і це правдивіше, — у сні він хотів забутися.
Устаючи дуже рано, він кільки разів лягав удень у своїх улюблених місцях.
Крита альтанка з шкляними вікнами підчас дощу й куточок у тіні під вербами, недалеко від нашого
дому, були його резиденцією, — про це знали всі. Коли його особливо діймала журба, він блукав

сам один навколо фортеці, безумно мріючи про волю й утеплюючи безнадійно сумний погляд у

море, чи не з’явиться на обрії пароплав чи вітрильний човен, чи не привезе йому листа, або якоїсь
звістки.
З якими радісними вдячними сльозами читав він нам листи від своїх друзів. Він увесь змінявся,
очі спалахували вогнем, а бідне серце надією.
Улюблені вірні друзі не залишали його, вони клопоталися за нього, де було можна, писали йому

часто й сердечно, і допомагали йому матеріально.
Дід теж завжди з охотою давав йому грошей, отже він у фортеці не був у матеріальній скруті.
Тарас Григорович палко любив природу, музику й співи. Співи він міг слухати годинами, в якомусь
вдячно-молитовному настрої.
Слухаючи сумні мотиви України, він плакав. Журба діймала його смертельно.
Він з якоюсь пристрастю любив свою Україну й не міг спокійно слухати її пісень, її мови. Усе

обличчя йому змінялося, серце билося, як пташка в клітці, він готовий був зараз же, як брата,
обняти й притиснути українця до своїх грудей.
Цілими ночами іноді просиджував він на свойому городі, милуючись природою, бідною природою

фортеці, чарівно перетвореною місячним сяйвом та його власною фантазією в дивну казку.
Він забував тоді все й, милуючись яскравими блискотливими зірками, перелітав туди, де було для
нього життя й любов.
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Наталю він учив українських пісень, і дівчинка, маючи від природи добрий слух і чистий дзвінкий
голос, заливалася ними, втішно перекручуючи слова й захоплюючи Тараса Григоровича.
Іноді ввечері він розповідав Наталі казки, гарні, фантастичні. Дівчинка сиділа в нього на колінах,
не ворушачись, роззявивши рота, як вороненя, і не зводила з нього очей.
А як він любив квіти! Прості, польові маки, ромашку, волошки, дзвіночки. Вінки, букети й

цілі кошики незабудок, що їх приносили йому Наталя та нянька, радісно захоплювали його. Він

встромляв у них своє перейняте захватом обличчя й на повні грдуи вдихав їх ніжні пахощі.
Коло своєї улюбленої альтанки він насадив багато сонячників. Їхні яскраво жовті віночки

нагадували йому хутірці на Україні.

Щодо зовнішності, то Тарас Григорович не був гарний; постаттю громіздкий і манерами

грубоватий. Але все це прикрашувала добродушна усмішка, правдива мова, лагідність,
інтелігентність його душі.
З дідом вони були великі приятелі.
Як комендант фортеці й, виходить, особа відповідальна, він не міг ставитися недбайливо, але як
козак і українець сам, він усією душею любив і жалував його й всім серцем допомагав, щоб тягар
заслання йому не так тяжко було терпіти.
Дивлячись на їхні приязні взаємини, усі в фортеці були певні, що Тарас Григорович приходиться

близьким родичем Іраклієві Олександровичу.
Ця певність мала не маловажне значення, діда твого всі дуже поважали й боялися. Він був суворий,
немилостивий для провин, не любив вискочків і нахаб, ненавидів улесливість.
Полюбив Тараса Григоровича за його милу простоту й рідку правдивість, за скромність і якусь

майже дитячу добродушність та ласку. Він не дозволяв його кривдити й у чім тільки можна було

полегшував йому становище.
Дістаючи через Іраклія Олександровича всі свої листи, Тарас Григорович завжди читав йому листи
від своїх приятелів. Найчастіше писали йому Лазаревський, Щепкін та графиня Толстая. Її він
характеризував, як святу людину, його захисницю.
Писати він почав аж останнього року, коли прийшла надія, що його швидко звільнять. Настрій
піднявся, з’явилося бажання жити й працювати.
Малював він багато, можна сказати, всіх і все, що йому цікавіше впадало в очі. Уживав для

малювання сепію й це виходило дуже гарно. Малюнки були ретельні й художні і дивували

життьовістю та бездоганною правдою. Види фортеці чергувалися з куточками нашого саду,
портретами знайомих, просто гарних голівок тощо.
Щодо релігії, то він був своєрідний: він мав бога в душі, і бачив бога в усьому вищому й

прекрасному: у людині, в музиці, в малярстві, а, головне, в природі.
До церкви він майже не ходив, ставлячись до служби критично. Із священниками завжди заводив
суперечки, називаючи їх «вузьколобими», а їхні проповіді — «теревенями».
Завжди воював проти поміщиків, із зненавистю ставився до офіцерства й аристократії, яку називав
«гнилою».
Взагалі ж з людьми він дружив легко, був довірливий, приязний і незлопам’ятний.
Траплялися з ним іноді інциденти, через пристрасть до спиртних напоїв. Отак якось раз він був

на гулянці в великому товаристві й одному підпилому офіцерові заманулося негідно пожартувати.
Він угостив його, уже теж на підпитку, горішками, що кози залишають у степу.
Тарас Григорович хоч і був веселий, але зразу розібрав у чім річ і вирішив відповідно помститися.
Шевченко любив куховарити. Його знали, як доброго кулінара, що готував особливо смачні різні
підлеви.
І ось, через деякий час він запросив до себе цього офіцера в гості й почастував його дуже смачною
стравою з райдерева, з якого добувають рицинову олію.
Покуштувавши смачної страви, офіцер раптом почув, що йому недобре, швидко попрощався й

ледве добіг додому.
Всі і все цікавило Тараса Григоровича. Цікавість до всього в нього була величезна. Застій у

фортеці він сподівався зараз же надолужити, видершись на волю. Накинутися на всіх і на все, як
казав він не раз дідові.
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А поки що, разом з дідом робив фотографічні знимки й читав книжки з його досить гарної

бібліотеки.

* *

Бабуся моя, Агафія Омелянівна Ускова, була дуже гарна й чарувала своїм поводженням з кожним.
Тарас Григорович, самотній, викинутий з оточення своїх друзів, прихилився всім серцем до родини

Ускових, полюбив їхніх дітей і, сам того не помічаючи, піддався чарам красуні Агафії Омелянівни.
Ретельно й довго ховався він від неї з своїм почуттям.
Бабуся моя була гарною матір’ю, любила чоловіка й була дуже чутливою доброю людиною.
Почуття Тараса Григоровича вона зразу помітила й зрозуміла.
Релігійна й високоморальна, вона оточила сироту-вигнанця піклуванням і теплою щирою приязню.
Йому ж хотілося кохання справжнього, але він не мав його...
На нього напала меланхолія й він почав частіше випивати.
Бабуся моя була до нього уважна, ласкава, намагалася непомітно розвіяти тяжкий настрій, причину
якого вона розуміла краще, ніж хто інший.
Вона благала його не пити...
Якось раз зібралося в Ускових велике товариство на гулянку.
Тарас Григорович впросив мою бабусю дозволити йому їхати на возі, куди поклали кошика з

харчами, посуд з самоваром, горілку й вино... Вона згодилася, але, усміхнувшись, сказала:
— Глядіть же!
Дорогою Тарас Григорович випив трохи не все, що було, і лежав на возі, як мертвий. Кінь зайшов
у канаву й спокійно пасся, а віз стояв поперек дороги.
Там його й найшли гості, що пішли його розшукувати.

[1]Розповідь А. О. Ускової. Є. Литвинова, Дідусь Тарас, «Життя й революція», 1928, березень,
стор. 111 — 116.

1 Толстая Анастасія Іванівна — дружина віце-президента Академії художеств графа Ф. П.
Толстого. Родина Толстих відіграла велику роль в житті Т. Г. Шевченка: разом з іншими

громадськими діячами домоглася перед царським урядом звільнення поета із заслання. Після
повернення із заслання «сердечнее и радостнее, — записує він у щоденнику від 28 березня 1858 р.,
— не встречал меня никто и я никого, как встретились мы с моей святой заступницей и с графом

Федором Петровичем. Эта встреча была задушевнее всякой радостной встречи». У Петербурзі

Шевченко відвідував літературні вечори, які відбувалися у Толстих. 2 Литвинова— внучка Ускових,
дочка Наталії Іракліївни Ускової.

1. http://izbornyk.org.ua/shevchenko/zhrevol.htm
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3.3.13 Серед розбійників (2009-03-04 00:00)

[1]

Серед розбійників. Папір, туш, бістр (28,3 × 21,7). [XI 1856 — 10.V 1857].

[2]

Див. також:
http://litopys.org.ua/shevchenko/shev9066.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev9066.htm
http://kobzar.univ.kiev.ua/draws/description/366.html
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1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/ZYtqPze2VRZu3WnzmUuvNw?feat=embedwebsite

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev9066.htm

3.3.14 92. ЛИСТ ДО БР. ЗАЛЕСЬКОГО. 8 листопада 1856. Новопетровське
укріплення (2009-03-04 06:00)

8 ноября.

Давно, очень давно я не пишу тебе, друже мой единый. Не было о чем писать. Не было

материала и ни малейших событий в нашем забытом захолустьи. Отвратительное бездействие и
однообразие! 15 сентября посетил нас Бюрно, но так не надолго (на пять часов), что я потерял
надежду увидеться с ним. Он, однако ж, вспомнил обо мне перед самым выездом своим. Принял
меня, как давно и хорошо знакомый человек. Свидание наше длилось несколько [минут]. И в

эти короткие минуты я успел полюбить этого счастливого человека. Я его называю потому

счастливым, что такие люди, как он, не требуют долгого и пристального вглядыванья в свой

характер. Такие любимцы Бога одним движением, одним взглядом говорят вам: нам можно все

доверить. В продолжение нескольких минут [такому сообщишь то], чего иному в продолжение

жизни не скажешь. Он не обещал мне много, чем я особенно доволен. Много обещать — значит

ничего не сделать. Он просил меня писать ему и присылать куски материи. Но я этого не делаю.
Мне кажется неделикатной подобная корреспонденция. И встретились, и простились мы с ним,
как старые и добрые приятели. Надолго останется в моем сердце это кратко-длинное свидание,
эта симпатическая, благородная физиономия, издающая тихие, кроткие звуки. Напиши ему от

меня самое глубокое сердечное приветствие.
О высочайших помилованиях по случаю коронации у нас еще ничего не известно. Я не ласкаю себя

ни малейшей надеждою. Чем и как я могу уничтожить предубеждения В[асилия] А[лексеевича]?
Есть у меня на это оправдание, но я не смею привести его в исполнение. Необходимо, чтобы
В[асилий] А[лексеевич] спросил у графа Орлова, на чей счет я воспитывался в академии и за что

мне запрещено рисовать? Словом, чтобы граф Орлов пояснил мою темную конфирмацию. Но
кто легко расстается с своими предубеждениями?
Писал я через Михайла тебе еще в начале лета. Не знаю, получил ли ты мое письмо. Михайло

не написал мне еще и двух строчек и кажется, что и не напишет. Я не знаю, что бы это значило.
Не время ли ему, или просто непростительная лень, или что-нибудь другое? Не знаю. Во всяком
случае, мне это больно. Кажется, один ты мой верный, неизменный корреспондент. Сердечно
благодарю тебя, мой друже единый. Извини меня перед Сигизмондом, что я не пишу ему.
Причина натуральная. Не знаю, куды писать. Если он еще в Петербурге, то напиши ему мой

искренний привет и покорнейшую просьбу уничтожить «Варнака» и (я настоящий попрошайка)
прислать мне две плитки сепии, фирмы Sepia de Roma или фабрики Шанеля. В настоящее

время у меня этой краски ни полграна. Хорошо еще, что и других нет средств, и главнейшего

— помещения, а то бы я умер с досады. Недавно мне пришла мысль представить в лицах

евангельскую притчу о блудном сыне в нравах и обычаях современного русского сословия. Идея
сама по себе глубоко поучительна, но какие душу раздирающие картины составил я в моем

воображении на эту истинно нравственную тему. Картины с мельчайшими подробностями готовы

(разумеется, в воображении), и дай мне теперь самые бедные средства, я окоченел бы над

работой. Я почти доволен, что не имею теперь средств начать работу. Мысль еще не созрела,
легко мог бы наделать промахов. А в продолжение зимы обдумаю, взлелею, выношу, как мать

младенца в своей утробе, эту бесконечно разнообразную тему, а весной, помолясь Богу, приступлю
к исполнению хотя бы то в собачей конуре.
Если Бог поможет мне осуществить мое предположение, то из этой темы составится порядочной

толщины альбом, и если бы хоть когда-нибудь мне удалось издать в литографии, то я был бы

выше всякого земного счастия. Но если, [избави] Боже, неудача, то я умру: идея слишком тесно

срослась с моей душою.
В следующем письме я опишу тебе несколько картин так, как они теперь мне представляются.
О чем же мне еще писать тебе, мой друже единый? Отвратительное однообразие! Полгода
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уже прошло, как я писал тебе, и теперь писать не о чем! Если продлится еще год мое

заточение, то я непременно одурею, и из заветной моей мысли, из моего «Блудного сына» выйдет
жалкая карикатура, бесцветный образ расслабленного воображения, и ничего больше. Грустная,
безотрадная перспектива! Для исполнения задуманного мною сюжета необходимы живые, а не
воображаемые типы. А где я их возьму в этом вороньем гнезде? А без них, без этих путеводителей,
легко сбиться с дороги и наделать самых нелепых промахов. Но довольно об этом! Напиши

ты мне, как ты намерен распорядиться своим будущим. Кого ты намерен из себя сделать —
артиста или чиновника? И на том, и на другом поприще сердечно желаю тебе успеха. Но мне

бы искренно хотелось, чтобы ты избрал поприще артиста. Не знаю твоих материальных средств

— фундамент[а] всех наших предприятий. Моральными средствами ты владеешь, у тебя есть

любовь к искусству, и этого достаточно; о способностях не хлопочи: они верные спутники этого

прекрасного светила. О, если бы когда-нибудь привелось мне увидеть тебя и увидеть истинным

артистом (не истинным ты не можешь быть)! Тогда радость моя была бы безгранична. Устрой

свое будущее, если можно, так, а не иначе. Тогда, где бы я ни был, пешком приду любоваться

твоими произведениями. Посоветуй, что мне делать с лоскутьями шерстяной материи? У меня

их накопилось кусков около десятка. Прошедшее лето благоприятствовало моей мануфактуре.
В Оренбурге, кроме Бюрно, я никого не имею; но я ни за что не решуся беспокоить его таким

материальным предложением. На Михайла и Карла надежда плохая, а на ленивых земляков моих
и того хуже. Они непременно требуют пломбы. Простота и ничего больше. Где Аркадий и что

он делает? Пиши ему и целуй его за меня. Пиши Сове и его целуй. Пиши Михайлу и его сначала

поцелуй, а потом попеняй за непростительную лень, если это лень только. Не забудь написать

Сигизмонду. И в заключение пиши Бюрно и целуй за меня этого благороднейшего человека.
От всего сердца целую твою счастливейшую мать.
Не забывай меня, друже мой единый.

Примітки

Подається за автографом, який зберігається в архіві Чарторийських Краківського національного

музею (Bibl. Czart. rkps Ew. 1625; фотокопія — ІЛ, ф. 1, № 904).
Рік написання встановлюється за змістом, зокрема за згадкою про приїзд у Новопетровське

укріплення К. І. Бюрно, а також за листом Бр. Залеського від 2 березня 1857 р., який є відповіддю
на даний (Листи до Тараса Шевченка. — С. 79 — 80).
Вперше надруковано в журналі «Киевская старина» (1883. — № 4. — С. 853 — 856) з помилкою:
замість Михайла — Михайлова.
Вперше введено до збірника творів у виданні: Шевченко Т. Твори: В 2 т. — СПб., 1911. — Т. 2.
— С. 397 — 399.
Відповідь на лист Бр. Залеського від 3 липня 1856 р.; оскільки Шевченко не знав, чи одержав Бр.
Залеський його попередній лист, надісланий у червні 1856 р., то частково повторює відповідь на

листи Бр. Залеського від 8 — 9 червня 1856 р. і 3. Сераковського від 9 червня 1856 р.
Відповідь Бр. Залеського від 2 березня 1857 р. див.: Листи до Тараса Шевченка. — С. 79 — 80.

15 сентября посетил нас Бюрно... — Про майбутній приїзд К. І. Бюрно повідомляв Шевченка

Бр. Залеський у листі від 8 — 9 червня 1856 р. (Листи до Тараса Шевченка. — С. 69 — 70) і радив
побачитися з ним.
Необходимо, чтобы В[асилий] А[лексеевич] спросил у графа Орлова, на чей счет я воспитывался в
академии и за что мне запрещено рисовать? — Розслідуванням справи про Кирило-Мефодіївське

братство керував начальник III відділу граф О. Ф. Орлов. Шевченко не міг знати, що

саме від нього виходить формулювання провини поета в [1]доповіді Миколі І 26 травня 1847
р., яка стала підставою обвинувачення й покарання: «Шевченко, вместо того, чтобы вечно

питать благоговейные чувства к особам августейшей фамилии, удостоившим выкупить его

из крепостного состояния, сочинял стихи на малороссийском языке, самого возмутительного

содержания. В них он [...] с невероятною дерзостью изливал клеветы и желчь на особ

императорского дома, забывая в них личных своих благодетелей» (Тарас Шевченко. Документи

та матеріали до біографії. — С. 130). Шевченко був викуплений ще до того, як царська родина
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передала гроші за лотерейні квитки (Там само. — № 23 — 25). Кошти, ймовірно, зібрали К.
Брюллов та його друзі на приватній лотереї (Быков Н. Д. Заметка о портрете В. А. Жуковского

// Русская старина. — 1877. — № 11. — С. 534; Його ж. Заметка Николая Дмитриевича Быкова
о Т. Г. Шевченке // Русская старина. — 1904. — № 7. — С. 60; Жур П. В. Шевченковский

Петербург. — Л., 1964. — С. 108 — 123). Жодної причетності до утримання Шевченка під час

навчання в Академії мистецтв царська родина не мала: [2]з 1 січня 1839 р. по 1 червня 1842
р. Шевченко був пансіонером Товариства заохочування художників, а ще до того, в 1837 — 1838
рр., Товариство неодноразово надавало Шевченкові матеріальну допомогу. Заборона малювати
пояснюється, ймовірно, мстивістюМиколи І, розлюченого сатиричним осміянням царської родини

в поемі [3]«Сон».
Писал я через Михайла тебе еще в начале лета. — Відповідь на лист Бр. Залеського від 8 — 9
червня 1856 р. Шевченко написав орієнтовно в червні того ж року на ім’я М. Г. Цейзика.
Извини меня перед Сигизмондом... Если он еще в Петербурге, то напиши ему... просьбу

уничтожить «Варнака»... — 3 попередніх листів Бр. Залеського та 3. Сераковського від 8 —
9 червня 1856 р. Шевченко знав, що 3. Сераковський їде через Петербург на місце розташування

свого полку під Єкатеринослав, і намагався знищити рукопис повісті «Варнак», переписаний

прапорщиком М. Г. Нагаєвим з помилками й пропусками в тексті.
Недавно мне пришла мысль представить в лицах евангельскую притчу о блудном сыне... — Це

перша згадка про серію малюнків «Притча про блудного сина», з якої відомо вісім малюнків,
виконаних у листопаді 1856 — жовтні 1857 р.
... и если бы хоть когда-нибудь мне удалось издать в литографии... — У відповідь Бр. Залеський
запропонував послуги видавця «Виленского альбома» Яна Казиміра Вільчинського (1820 — 1885),
лікаря й мецената, який 1858 р. видав «Виленский альбом» з літографіями картин польських

художників (Листи до Тараса Шевченка. — С. 79).
Посоветуй, что мне делать с лоскутьями шерстяной материи? У меня их накопилось кусков

около десятка. — 2 березня 1857 р. Бр. Залеський відповів Шевченкові: «Материю я жду

с нетерпением, присылай, друже мой, столько кусков, сколько имеешь: у меня легко найдутся

любители, и продажа подобных произведений не затруднит меня нисколько» (Листи до Тараса

Шевченка. — С. 79).
На Михайла и Карла надежда плохая... — М. Г. Цейзик не листувався з Шевченком; К. І. Герн
здебільшого перебував поза Оренбургом і теж не писав поетові.
Они непременно требуют пломбы. — Те ж, що й штемпель, — підпис автора на малюнку.
Где Аркадий... — А. М. Венгжиновський.
Пиши Сове... — Е.-В. Желіговському.

Варіанти

Надолго останется в моем сердце это кратко-длинное свидание / Було почато: Долго [?]
чтобы В[асилий] А[лексеевич] спросил у графа Орлова, на чей счет я воспитывался / а чтобы

В[асилий] А[лексеевич] спросил у графа Орлова, з[а] б чтобы В[асилий] А[лексеевич] спросил у

графа Орлова, на чей же [?] счет
Извини меня перед Сигизмондом, что я не пишу ему / Извини меня перед Сигизмондом и

Если Бог поможет мне осуществить / Если Богу

из моего «Блудного сына» выйдет жалкая карикатура / из моего «Блудного сына» выйдет жалкое
бесцветный образ расслабленного воображения / бесцветный образ бо[лезненного?]
Моральными средствами ты владеешь / Було почато: А
Не забудь написать Сигизмонду / Не забудь написать Серак[овскому]

1. http://izbornyk.org.ua/rizne/kmt03.htm

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/litop03.htm
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3. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev128.htm

3.3.15 Кара колодкою (2009-03-04 12:00)

[1]

Кара колодкою. Папір, туш, бістр (28,2 × 21,7). [XI 1856 — 10.V 1857].

[2]

В літературі зустрічається також під назвами: «У казармі, з колодкою у роті», «Покараний солдат»,
«Перед наказанием», «В колодках».
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Див. також:
http://litopys.org.ua/shevchenko/shev9067.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev9067.htm
http://kobzar.univ.kiev.ua/draws/description/367.html

1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/jMP87E8qYizqm0_fRnFS8A?feat=embedwebsite

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev9067.htm

3.3.16 93. ЛИСТ ДО М. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО. 8 грудня 1856. Новопетровське
укріплення (2009-03-04 18:00)

Любий мій єдиний Михайле!

Вместе с последними пятью главами сего произведения получил я и письмо от Дармограя, в
котором он просить мене, а я тебе прошу сделать его этюду такое заглавие:

МАТРОС,
или Старая погудка на новый лад

(рассказ), — а не этюд.
Часть первая.

Первая часть рассказа заключает в себе десять глав, а как будет велика вторая часть, этого
он не пишет, может быть, и сам еще не знает. Еще просит он поправить ошибку, правду

сказать, довольно грубую. Он написал, что местечко Лысянка замечательно месторождением

знаменитого Богдана Хмельницкого. Неправда, в Лысянке родился не знаменитый гетман, а
отец его, Чигиринский сотник Михайло Хмельник, или Хмельницкий. И не по словам летописи

Самовидца, как он написал, а по словам профессора Соловьева, который ссылается на киевские

«Акты». Еще, тоже не помню на которой странице, он сделал пробел, а за ним и я, нужно было
написать фамилию знаменитого череполога Лаватера. Но он, вероятно, забыл, как прозывался

этот мудреный немец, а я тоже не вспомнил. Больше он ничего не замечает. Я тоже больше

ничего не замечаю. И он передает мне, а я, переписавши на досуге, передаю его новорожденное

детище в полное ваше покровительство и распоряжение. Еще он пишет мне, что если и будет

вторая часть этого рассказа, то не весьма скоро. Поэтому я и думаю, что лучше не писать «Часть
первая».
Тепер от що я тебе проситиму, друже мій єдиний. Якби ти сам побачився с Писемским (за
знакомство з ним не будеш мене лаять) та спитав його, чи бачився він з графинею Т[олстой] і що
вона сказала йому про Осипова і про «Княгиню» К. Дармограя. І чи получила вона мои письма.
І що він тобі скаже, напиши мені, друже мій єдиний. Кланяюсь Василеві, Федорові і Семенові.
Оставайтеся здорові, іскреннії други мої, не забувайте сироту на чужині.

8 декабря.

Примітки

Подається за автографом (ІЛ, ф. 1, № 153).
Рік написання встановлюється за позначкою М. М. Лазаревського на аркуші автографа: «1856 р.
из Новопетровского» та його ж відповіддю на цей лист Шевченка.
Вперше надруковано в журналі «Основа» (1862. — № 3. — С. 4 — 5).
Вперше введено до збірника творів у виданні: Шевченко Т. Твори: В 2 т. — СПб., 1911. — С. 400.
Відповідь М. М. Лазаревського від 17 січня 1857 р. див.: Листи до Тараса Шевченка. — С. 78 —
79.
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Вместе с последними пятью главами сего произведения... — При цьому листі Шевченко надіслав

автограф кінця першої частини повісті, згодом названої «Прогулка с удовольствием и не без

морали», початок якої був відправлений із листом М. М. Лазаревському та С. С. Гулаку-
Артемовському 5 листопада 1856 р.
Хмельницький Зіновій-Богдан Михайлович (бл. 1595 — 1657) — український державний діяч,
гетьман України (1648 — 1657), керівник визвольної війни українського народу проти польсько-
шляхетськог поневолення.
... Чигиринский сотник Михайло Хмельник, или Хмельницкий. — Хмельницький Михайло

(? — 1620) — чигиринський підстароста, певний час був сотником Запорозького війська; місце
народження не відоме.
И не по словам летописи Самовидца... — Йдеться про [1]козацький літопис XVII ст., написаний
анонімом (можливо, генеральним підскарбієм при гетьмані І. Брюховецькому Р. Ракушкою-
Романовськи) і вперше виданий О. Бодянським (М., 1846). У 1854 р. О. Бодянський доручив А.
П. Головачову переслати Шевченкові цю книжку разом з іншими виданнями історичної літератури

(див. лист до О. Бодянського від 1 травня 1854 р. та примітку до нього).
... а по словам профессора Соловьева, который ссылается на киевские «Акты». — Соловйов

Сергій Михайлович (1820 — 1879) — російський історик; йдеться про його працю «Очерк истории

Малороссии до подчинения ее царю Алексею Михайловичу» (Отечественные записки. — 1849.
— Т. 62), яка пізніше виявлена в бібліотеці Шевченка. Соловйов писав: «Одни говорят, что
отец Богдана, Михайло, был польский шляхтич, бежавший из отечества и скрывшийся между

казаками... По малороссийским свидетельствам, отец Зиновия, Михаил Хмельник, родился в

местечке Лысянке, сперва служил при коронном гетьмане Жолковском, потом был сборщиком

податей и счетчиком в Чигирине и получил за службу поместье Субботово, после чего видим

его сотником в реестровом Черкасском полку» (Отечественные записки. — 1849. — Т. 62. —
С. 235). «Киевские акты» — документи, які публікувалися в 35-томному «Архиве Юго-Западной
России» (1859 — 1914), що видавався Тимчасовою комісією для розгляду давніх актів у Києві,
співробітником якої Шевченко був у 1845 — 1847 рр. У бібліотеці Шевченка поряд з літописами

були два томи «Памятников, изданных Киевскою временною комиссиею» (Киев, 1846 — 1848),
надіслані, ймовірно, О. Бодянським у 1854 р. Але Шевченко помилково відносить посилання на

ці акти до повідомлення про М. Хмельника — у Соловйова воно стосується іншого матеріалу.
... нужно было написать фамилию знаменитого череполога Лаватера. — Лафатер Іоганн-Каспар
(1741 — 1801) — швейцарський письменник; у філософському творі «Фізіогномічні фрагменти для
заохочення людських знань і кохання» (1775 — 1778 рр., російський переклад 1817 р.) намагався

виявити залежність анатомії людського черепа від характеру людини. Шевченко ставився до цих

ідей скептично.
Якби ти сам побачився з Писемским... та спитав його, чи бачився він з графинею Т[олстой] і
що вона сказала йому... і про «Княгиню» К. Дармограя. — У листі до М. М. Лазаревського і

С. С. Гулака-Артемовського від 5 листопада 1856 р. Шевченко просив передати рукопис повісті

«Старая погудка на новый лад» («Матроз») (пізніша назва — [2]«Прогулка с удовольствием и не

без морали») О. Ф. Писемському до контори журналу «Отечественные записки». А. I. Толстая
писала Шевченкові в листі від 8 жовтня 1856 р.: «Повесть Дармограя хотят напечатать, только с
некоторыми изменениями, но где, в каком журнале, еще не знаю» (Листи до Тараса Шевченка. —
С. 75), тому саме від неї Шевченко чекав відомостей про влаштування до друку повісті «Княгиня»,
яку він надіслав редактору журналу «Отечественные записки» А. О. Краєвському наприкінці 1855
або на початку 1856 р.
... чи получила вона мої письма. — Із згаданих тут листів до А. І. Толстої відомий лист Шевченка

від 22 квітня 1856 р.
Кланяюсь Василеві, Федорові і Семенові. — В. М. та Ф. М. Лазаревським і С. С. Гулаку-
Артемовському.
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1. http://litopys.org.ua/samovyd/sam.htm

2. http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev403.htm

3.3.17 Кара шпіцрутенами (2009-03-05 00:00)

[1]

Кара шпіцрутенами. Папір, туш, бістр (28,8 × 21,5). [XI 1856 — 10.V 1857].

[2]

На другому плані праворуч на горі - Новопетровське укріплення.
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Див. також:
http://litopys.org.ua/shevchenko/shev9068.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev9068.htm
http://kobzar.univ.kiev.ua/draws/description/368.html
http://kobzar.info/kobzar/works/pictures/1857/01/01/100.html

1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/61QEFJNUgIUxoE5hklQZ2g?feat=embedwebsite

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev9068.htm

3.3.18 84. Я. Г КУХАРЕНКО. 18 грудня 1856. Катеринодар (2009-03-05 06:00)

Екатеринодар, 18 декабря 1856 года.

Будь здоров, Тарасе Григоровичу!

Письмо твоє, мій старий друже! (от 1, 11 і 16 апреля), тричі писане, дійшло до мене в такий час,
як пранці, британці та турки поганці заходились воювати з Нашим Білим Царем. Та й до чорта ж
їх нашевкалось паровими байдаками в Чорне море, а потім в Азовське! Сосіди наші (нехай своєму
родові сняться) погані черкеси, тоже заграли в біса, пробій: хоть калавур кричи, ніколи й носа

втерти. Одначе, нам Бог поміг, настав мир, і нам, як спершу, зостались на забавку одні погані
черкеси, а з ними нам не вчиться биться.
Із письма твого, брате Тарасе Григоровичу, я бачу: ти думаєш, що буцім би то я на коші в

Азовському войську, бо й підписано на конверті: в Азов. І видно, що те письмо довго ходило,
одначе найшло мене в Чорноморії. Тепер розкажу, як діялось.
Того року, як тебе спіткало лихо, мені прийшлось буть в Харкові, там я од Могили взнав про

твою гірку долю. — Могила мені розказав, як знав, але ні од кого не можна було взнати, де
ти дівався. Та вже аж в 1851 году мене послали в Пітер, там я служив в Департаменте военных

поселений присутствующим, с правом голоса, от Черноморского и Кавказского казачьих войск,
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отам у Пітері я найшов Елькана, то він (спасибі йому) дав мені твого надрюкованого «Гамалію» і
розказав, що ти, мій друже, находишся в Оренбурзі. В тім же 1851 году, в ноябрі, мене назначено
за кошового в Азовське козаче військо, там прослужив я по октябрь 1852 года, а в октябрі, 10-
го, мене назначили тож за кошового і за начальника штаба в Чорноморське козаче войско. —
Отут-то (як спереду сказано) пранці, британці та турки поганці нам дихать не давали. — На

кінці войни назначили до нас кошового, а я зостався начальником штаба. В сьому ж году (1856)
мене послали в Москву од войска депутатом для присутствовання при священном короновании

Их Императорских Величеств, а тим часом на мое место начальником штаба назначили іншого.
Повернувшись з Москви і давши отчет в чім треба, живу тепер в своїм хуторі без служби, поки
яка найдеться.
В Москві Щепкін прочитав мені напам’ять «Пустку», я зараз одгадав: се, кажу, Тарас писав.
Щепкін здивовався, що я вгадав. Хіба диво пізнати мову Тарасову, знавши Тараса добре? Щепкін,
по просьбі, списав і передав мені твою, брате, «Пустку». Потім приходив Щепкін до мене на

квартирю. Я йому прочитав твоє письмо до мене. Він заплакав. Довгенько говорили об тобі, хто
що знав, і порозходились. Щепкін просив мене тобі кланяться. Отже ж його клон.
Всі твої вигадки, дрюкованії до твоєї лихої години, у мене є. Та ще, як сказано, я добув «Гамалію»
і «Пустку», то що найдеться опріч сього, брате Тарасе Григоровичу, прошу списати і до мене

прислати, а якщо є вже друковане, то назвати його і сказати — відкіль виписати.
Тепер вернімось в Москву. — Я, брате Тарасе Григоровичу, сподобивсь бути на священній

коронації нашого Батька Государя. — Були там: пранці, британці і турки поганці. Та вони й

пощезнуть, не побачать такого дива! Тепер вони розібрали діло, та аж христяться вкупі з турками,
що Бог дав мир, а то б прийшлось їм дохнуть з голоду.
Тепер вони у нас купують пшеницю, платять по тринадцять карбованих за четверть.
Милость Батька Государя всім подданим, всім прощенье! — Пиши, брате Григоровичу, до мене:
чи тобі вернули твої права, і що і як? Пиши сякому-такому в г. Екатеринодар чорномор[ському]
козакові. Посилаю 25 руб., купи могорича, бо, бач, і мені дали в Москві Станіслава 1 степеня.
Стара моя і діти тобі кланяються. Дочку Гальку оддали заміж торік, а ті два сини, що ти знаєш,
служать обидва: старший хорунжим, командує ракетними командами, менший ще урядник. Опріч
сих трьох є ще п’ятеро, стало всіх 8: 4 сини і 4 дочки.
Будь здоров! та щасливіший, як був! Сього тобі од душі і серця желаю. Тебе любящий і

поважающий навіки

Я. Кухаренко.

На звороті другої сторінки дописка:
Чи вцілів, брате, хоть один портрет Головатого із переданих мною тобі в Пітері? Якщо є, то
пришли, будь ласка, і мені список [один?], його родичі певно бажають.
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Я. Г. Кухаренко

Коментарі:

Подається за автографом: ІЛ. Ф. 92. № 259.
Вперше надруковано: Киевская старина. — 1897. — № 3. — С. 453 — 454; публікація М. К.
Чалого.
Дата в автографі: «Екатеринодар, 18 декабря 1856 года».
Відповідь на лист Шевченка від 1, 11, 16 квітня 1856 р. з Новопетровського укріплення.
Відповідь Шевченка — лист від 22 квітня 1857 р. з Новопетровського укріплення.
Згадуючи цей лист Я. Кухаренка й очікуючи нового, [1]Шевченко писав у щоденнику:
«Замечательное явление между людьми этот истинно благородный человек. С 1847 года,
по распоряжению высшего начальства, все друзья мои должны были прекратить со мною

всякое сношение. Кухаренко не знал о таком распоряжении. Но так[же] не знал и о

моем местопребывании. И будучи в Москве во время коронации депутатом от своего

войска, познакомился со стариком Щепкиным и от него узнал о месте моего заключения. И,
благороднейший друг! написал мне самое искреннее, самое задушевное письмо. Через девять лет
и не забыть друга, и еще в несчастии друга. Это редкое явление между себялюбивыми людьми. С
этим же письмом, по случаю, как он пишет, по случаю получения им Станислава первой степени,
прислал он мне на поздравку 25 рублей серебром. Для семейного и небогатого человека большая
жертва. И я не знаю, чем и когда я ему воздам за эту искреннюю, нелицемерную жертву» ([2]запис
від 13 червня 1857 р.).

...як пранці, британці та турки поганці заходились воювати з Нашим Білим Царем. — Мовиться

про Кримську війну 1853 — 1856 рр., що закінчилася поразкою царської Росії від коаліції

Англії, Франції, Туреччини й Сардинського королівства (на Паризькому конгресі 18 березня

1856 р. підписано Паризький мирний договір). «Пранці» (від Франція, французи) — слівце із

арсеналу тогочасної політичної сатири, зразком якої є, скажімо, віршований памфлет П. Гулака-
Артемовського «Воззвание к Франции по случаю ее союза с Англией в 1853 г. ...»:
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Чого ви, пранці, розсвербілись?
Який вас гаспид розчесав?
(Багалей Д. И. Очерки из русской истории. Т. 1. Статьи из истории просвещения. — Х., 1911. —
С. 388).
Того року, як тебе спіткало лихо... — Тобто 1847 р., коли Шевченка було заарештовано у [3]справі
Кирило-Мефодіївськог товариства.
...мені прийшлось буть в Харкові, там я од Могили взнав, про твою гірку долю. — Від А. Л.
Метлинського (літературний псевдонім — Амвросій Могила, 1844 — 1870), українського поета-
романтика, доброго друга М. І. Костомарова; викладача Харківського університету.
...він ... дав мені твого надрюкованого «Гамалію»... — Йдеться про видання: Гамалія : Соч. Т.
Шевченки. — Спб., 1844.
...для присутствования при священном короновании... — Коронація Олександра II і Марії

Олександрівни відбулася 26 серпня 1856 р.
В Москві Щепкін прочитав мені напам’ять «Пустку»... — Із спогадів публіциста й педагога М. В.
Соколова відомо, що вже в липні 1856 р. у актора М. С. Щепкіна була поезія «Заворожи мені,
волхве...», яка в цьому списку мала назву «Пустка» (сам поет у листі до Я. Г. Кухаренка від 22
квітня 1857 р. не міг пригадати твір з такою назвою).
...і мені дали в Москві Станіслава 1 степеня. — Цей російський орден 1-го ступеня з 28 червня 1855
р. давав право на спадкове дворянство (а його 2-й і 3-й ступені — лише на особисте дворянство).
Чи вцілів, брате, хоть один портрет Головатого із переданих мною тобі в Пітері? — Такі портрети

не відомі; зберігся Шевченків начерк портрета А. Головатого (т. 7, № 284). На прохання Я. Г.
Кухаренка, Шевченко обіцяв намалювати портрет отамана і в лютому 1843 р. писав йому: «Чом
ви мені не присилаєте костюма для Головатого [...]. Я ось що думаю: замість того, щоб малювать
Головатого для вас одного, то я лучше зроблю літографію в 200 екземплярів [...]. Я зроблю

рисунок і пошлю в Париж літографіровать [...]. Я думаю його нарисовать, що він стоїть сумн[ий]
коло Зімнього дворца, позаду Нева, а за Невою кріпость, де конав Павло Полуботок». Невідомо,
чи прислав Кухаренко одяг, але з даного листа випливає, що прислав портрети свого попередника.

1. http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev5.htm

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/29939.html

3. http://litopys.org.ua/rizne/kmt01.htm

3.3.19 У в’язниці (2009-03-05 12:00)

[1]
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У в’язниці. Папір, туш, бістр [XI 1856 — 10.V 1857].

[2]

У літературі зустрічається під назвами: «Товариші», «Блудний син у кайданах», «После наказания
в тюрьме».

Див. також:
http://litopys.org.ua/shevchenko/shev9069.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev9069.htm
http://kobzar.univ.kiev.ua/draws/description/369.html

1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/0GZiUBW-zwl4jigDsanYkA?feat=embedwebsite

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev9069.htm

3.3.20 Із листування Куліша. Грудень 1856 (2009-03-05 18:00)

Лист П. О. Куліша до О. В. Шишацького-Ілліча

Як увійдете більш у се діло і зачнете писати краще, то дуже жалкуватимете, що з молоду усячину,
не розбираючи, печатали. І знов же й те не гарно, що Ви держитесь козелецької мови. І в старих
літературах сього не роблять, а згожаються з великими писателями (як от Пушкін). Чому ж

нам у нашій молодій не згожаться з Шевченком і з Квіткою? Шевченка читає черніговець, а Вас,
полтавці, через вашу козелеччину не читатимуть.

25 грудня 1856 р.
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П. О. Куліш до В. В. Тарновського

В присутственных местах разглагольствуют так свободно, как у себя дома. А все-таки Шевченко

не освобожден, и я даже не знаю почему.
Но вот я сделаю два-три визита и обо всем расспрошу.

[1856] г.

[1]Т. Г. Шевченко в епістолярії відділу рукописів. — К., 1966. — С. 21-22

1. http://izbornyk.org.ua/shevchenko/epis.htm

3.3.21 Казарма (2009-03-06 00:00)

[1]

Казарма. Папір, сепія. [Новопетровське укріплення]. [1856 — VII 1857].

[2]
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Див. також:
http://litopys.org.ua/shevchenko/shev9070.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev9070.htm
http://kobzar.univ.kiev.ua/draws/description/370.html

1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/rVCUHpOU0a_2RPO_h__Q9w?feat=embedwebsite

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev9070.htm

3.3.22 Із листа Л. М. Жемчужникова до Г. П. Ґалаґана. 8 січня 1856 р.
(2009-03-06 06:00)

1857

[1] От всего сердца обнимаю Вас, добрый Григ[орий] Павлов[ич]. Порадуемся
вместе, и спешите поделиться радостью со всеми. Бога ради, напишите Грабовскому 1. Наш

бедный мученик Тарас Шевченко прощен. Еще лежа в постели, я получил сегодня известие.
Надо подумать о том, чтобы ему дать средства выехать из этой трущобы. Да не худо бы и сделать

складчину, чтобы устроить его дальнейшую судьбу. Хлопочите, ради Христа. Что будет дальше,
извещу Вас. 8 генваря [1857] г. 1 Міхалу Грабовському. [2]Т. Г. Шевченко в епістолярії відділу

рукописів. — К., 1966. — С. 22.

1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/tIHcmd9DPsLd0DfCBvNapw?feat=embedwebsite

2. http://izbornyk.org.ua/shevchenko/epis.htm

3.3.23 94. ЛИСТ ДО А. І. ТОЛСТОЇ. 9 січня 1857. Новопетровське укріплення
(2009-03-06 12:00)

Новопетровское укрепление.
1857. Генваря 9.

Драгоценное письмо ваше, от 8 октября минувшего года, получено в укреплении 26 декабря, а
мне передано распечатанное 1 генваря как подарок на Новый год. Какое мелкое материальное
понятие о подарке и о празднике! Детское понятие. Есть люди, дожившие до седых волос, и все-
таки дети. Иные тихие и кроткие, другие буйные и шаловливые дети. Дети, не наученные опытом
понимать самые простые вещи. Как например, не говорю уже о десятилетнем моем чистилище.
Довольно и шестимесячного, трепетного, душу гнетущего ожидания. И что же? Они, разумеется
бессознательно, крадут из моей мученической жизни самые светлые, самые драгоценные четыре
дня. К шестимесячной пытке прибавляют еще четыре дня. Дикое преступление! А между тем

бессознательное. Следовательно, только вандализм, а не преступление. И я с умилением сердца

повторил слова распятого Человеколюбца: «Прости им, не ведят бо, что творят».
Друже мой благородный, лично незнаемый! Сестро моя, Богу милая, никогда мною не виденная!
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Чем воздам, чем заплачу тебе за радость, за счастье, которым ты обаяла, восхитила мою бедную

тоскующую душу? Слезы! Слезы беспредельной благодарности приношу в твое возвышенное

благородное сердце. Радуйся, несравненная, благороднейшая заступница моя! Радуйся, сестро моя
сердечная! Радуйся, как я теперь радуюсь, друже мой душевный! Радуйся, ты вывела из бездны

отчаяния мою малую, мою бедную душу! Ты помолилася тому, кто, кроме добра, ничего не делал,
ты помолилася Ему молитвою бесплотных ангелов. И радость твоя, как моя благодарность,
беспредельны.
Шатобриан сказал в «Замогильных записках», что истинное счастие недорого стоит и что дорогое
счастие — плохое счастье. Что он разумел под этим простым словом? Счастие Лукулла или

Фамусова? Не думаю. Римскому и московскому барину недешево обходилась трехчасовая еда,
которая в продолжение трех суток в желудке не варилась. Следовательно, обжора не может

похвалиться даже счастием скота. И выходит, что знаменитый турист, эмигрант, дипломат и,
наконец, автор «Аталы» не имел никакого понятия о настоящем счастии. А на такого счастливца,
как, например, я теперь, гордый аристократ-педант и взглянуть не хотел, не только завести

речь о счастии со смердом. Бедный! Малодушный вы, шевалье де Шатобриан де Комбур!
Флорентийский изгнанник выдрал бы вас за уши, как болтуна-школьника за такую чепуху.
Дант Альгиери был только изгнан из отечества, но ему не запрещали писать свой «Ад» и

свою Беатриче... А я... я был несчастнее флорентинского изгнанника. Зато теперь счастливее

счастливейшего из людей. И выходит, что истинное счастье не так дешево, как думает шевалье

де Шатобриан. Теперь и только теперь я вполне уверовал в слово: «Любя наказую вы».
Теперь только молюся я и благодарю Его за бесконечную любовь ко мне, за ниспосланное

испытание. Оно очистило, исцелило мое бедное больное сердце. Оно отвело призму от глаз

моих, сквозь которую я смотрел на людей и на самого себя. Оно научило меня, как любить

врагов и ненавидящих нас. А этому не научит никакая школа, кроме тяжкой школы испытания и

продолжительной беседы с самим собою. Я теперь чувствую себя если не совершенным, то, по
крайней мере, безукоризненным христианином. Как золото из огня, как младенец из купели, я
выхожу теперь из мрачного чистилища, чтобы начать новый благороднейший путь жизни. И это

я называю истинным, настоящим счастием, счастием, какого шатобрианам и во сне не увидеть.
Пока я мог взяться за перо, чтобы написать вам хоть что-нибудь, не похожее на настоящую чепуху,
я бродил несколько дней вокруг укрепления. И не с одним письмом вашим неоцененным, а с вами
самими, сестро моя, Богу милая! И о чем я не говорил с вами, чего не рассказал, чего не поверил я
душе вашей восприимчивой! Все. И мрачное минувшее, и светлое будущее, все с самомалейшими
подробностями. И если, как вы питаете надежду на личное свидание наше, если повторится эта

сердечная исповедь, то боюсь, что это будет повторение слабое и бесцветное.
Я до того дошел в своих предположениях, что вообразил себя на Васильевском острове в какой-
нибудь отдаленной линии, в скромной художнической кельи об одном окне, работающим над

медною доскою (я исключительно намерен заняться гравированием акватинта. Живописцем

я себя уже и вообразить не могу). Далее, воображаю себя уже искусным гравером, делаю

несколько рисунков сепией с знаменитых произведений в Академии и в Эрмитаже, и с таким

запасом отправляюсь в мою милую Малороссию и на хуторе у одного из друзей моих, скромных
поклонников муз и граций, воспроизвожу в гравюре знаменитые произведения обожаемого

искусства. Какая сладкая, какая отрадная мечта! Какое полное, безмятежное счастие! И я верую,
я осязаю мое сладкое будущее. Я посвящаю мои будущие эстампы вашему драгоценному имени,
как единственной моей радости, как единственной причине моего безмятежного счастья.
Многое и многое хотел бы я сказать и рассказать вам. Но во мне теперь такой беспорядок, хуже
всякого ералаша. Дождусь ли я того тихого, сладкого счастья, когда вам лично стройно, спокойно,
с умеренностью перерожденного христианина, расскажу вам, как сон, мое грустное минувшее. А
теперь все, что я пишу вам, примите за самую безалаберную, хотя и искреннюю, импровизацию.
Примите и простите мне, друже мой единый, эту, быть может, грубую, искренность [три рядки

нрзб.] существует на свете?
Всем сердцем моим целую графа Федора Петровича, вас, детей ваших и всех, кто близок и дорог

благородному сердцу вашему. До свидания!
Где Осипов? Что с ним? С июня месяца я жду от его послания и плитку сепии, и, верно, не
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дождуся. Не попал ли и он в число друзей моих, которым было запрещено всякое сообщение со

мною? Храни его Господь.

Примітки

Подається за автографом (ІЛ, ф. 1, № 711). В автографі після слів «... эту, быть может, грубую,
искренность» одну фразу закреслено, крім останніх слів «...существует на свете?».
Дата в автографі: «Новопетровское укрепление. 1857. Генваря 9».
Вперше надруковано в журналі «Русская старина» (1877. — № 10. — С. 289 — 290).
Вперше введено до збірника творів у виданні: Шевченко Т. Твори: В 2 т. — СПб., 1911. — Т. 2.
— С. 400 — 402.
Відповідь на лист А. І. Толстої [1]від 8 жовтня 1856 р. ([2]Листи до Тараса Шевченка. — С. 74 —
75).
[3]26 липня 1857 р. Шевченко згадував у щоденнику про свою надто поспішливу й бурхливу

відповідь на цей лист, трохи неточно вказавши його дату: «... я хватил ей такую восторженную

чепуху (второпях, разумеется), что она сочла меня или с ума спятившим, или просто пьяным».

Драгоценное письмо ваше от 8 октября минувшего года... — Лист А. І. Толстої [4]від 8 жовтня

1856 р. (Листи до Тараса Шевченка. — С. 74 — 75). Це була дуже запізніла відповідь на лист

Шевченка від 22 квітня 1856 р., оскільки А. І. Толстая тривалий час перебувала за кордоном.
Повернувшись до Петербурга, вона одразу взялася клопотатися про звільнення Шевченка й у

своєму листі подала йому на це надію.
«Прости им, не ведят бо, что творят». — Вільна цитата з Євангелія від Луки, розділ XXIII, вірш
34 («Отпусти им: не ведят бо, что творят»).
Шатобриан сказал в «Замогильных записках»... — Переклад мемуарів Шатобріана Франсуа-Рене
(1768 — 1848), французького письменника-романтик, опубліковано в журналі «Отечественные
записки» (1848. — № 11. — С. 125). Шевченко й на засланні досить часто читав цей журнал.
У листі він має на увазі розповідь автора, вміщену на с 25 журналу: «Ужин в караульной зале, за
которым я ел без принуждения, заключил для меня первый счастливый день в жизни. Истинное
счастье немногого стоит; а которое дорого, то плохое счастие».
Счастие Лукулла или Фамусова? — Лукулл (бл. 117 — бл. 56 до н. е.) — римський полководець,
якому несправедливо приписано легенду про його пристрасть до розкошів й бенкетів. Фамусов —
персонаж комедії О. С. Грибоедова (1795 — 1829) «Горе от ума» — московський пан-хлібосол.
И выходит, что знаменитый турист, эмигрант, дипломат и, наконец, автор «Аталы»... —
Шевченко мав на увазі подорожі й перебування Ф.-Р. Шатобріана в Америці, Англії, його службу
Бурбонам у період Реставрації. Найвідомішими з його літературних творів були романи «Атала»
та «Рене».
Шевальє (франц. chevalier — кавалер, лицар) — дворянський титул у Франції.
Флорентийский изгнанник... — загальновживаний перифраз на означення Данте Аліг’єрі.
Дант Альгиери был только изгнан из отечества, но ему не запрещали писать свой «Ад» и свою

Беатриче... — Данте Аліг’єрі (1265 — 1321) — італійський поет, автор книжки сонетів «Нове
життя» (1292), присвячених його коханій Беатріче, й уславленої «Божественної комедії» (1307 —
1321) з її трьома частинами — «Пекло», «Чистилище», «Рай» (в останній теж виведено образ

Беатріче); був змушений починаючи з 1302 р. до кінця життя жити поза рідною Флоренцією, де
перемогла ворожа йому партія «білих» гвельфів, які заочно прирекли його до спалення.
«Любя наказую вы». — Вільна цитата з Апокаліпсиса (розділ III, вірш 19): «Аз, ихже аще люблю,
обличаю и наказую».
Васильевский остров — історичний район Петербурга, розміщений на найбільшому з островів

дельти Неви; тут знаходяться Академія мистецтв, Кунсткамера та інші визначні споруди.
Акватинта— метод гравірування, який полягає в протравлюванні кислотою металевої пластини з

нанесеним на неї поверх наплавленого каніфольного пилу зображенням, виконаним за допомогою

кислототривкого лаку.
...целую графа Федора Петровича... — Ф. П. Толстого, чоловіка А. І. Толстої.
Где Осипов? Что с ним? С июня месяца я жду от него послания... — Шевченко має на увазі свій
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лист до М. О. Осипова від 20 травня 1856 р.
Не попал ли и он в число друзей моих, которым было запрещено всякое сообщение со мною?
— Йдеться про В. М. Рєпніну й А. І. Лизогуба, яким офіційно було заборонено листуватися й

клопотатися про долю Шевченка.

Варіанти

что знаменитый турист, эмигрант, дипломат, и наконец, автор «Аталы» / что знаменитый автор

«Аталы»
как болтуна-школьника за такую чепуху / как болтунушкольнику за подобную

я был несчастнее флорентийского изгнанника / я несчастнее флорентийского изгнанника

И не с одним письмом вашим / И не с одним в[ашим?]

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/445447.html

2. http://izbornyk.org.ua/shevchenko/lystydo.htm

3. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/46044.html

4. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/445447.html

3.3.24 Запит про полегшення становища. 12 січня 1857 р. (2009-03-06 18:00)

№ 443. 1857 р., січня 12. Запит військового міністра М. О. Сухозанета до шефа жандармів В.
А. Долгорукова, чи не заперечує він проти клопотання про полегшення становища політичних

засланців, представлених у списку командира Окремого оренбурзького корпусу

12 января 1857
№ 284

С приложением отношения генерал-адъютанта графа Перовского за № 368 и списка нижним

чинам из политических преступников, представленным к облегчению их участи

Господину шефу жандармов

По воспоследовании всемилостивейшего манифеста 26-го августа минувшего года сообщено

было всем главным воинским начальникам о доставлении, на основании XVI пункта Манифеста,
списков лицам, отданным в военную службу за прикосновенность к политическим преступлениям,
с означением: в какой мере каждый из них, по поведению своему, образу мыслей и усердию к

службе, достоин облегчения участи.
Вследствие сего командир Отдельного оренбургского корпуса генерал-адъютант граф Перовский

доставил ныне список нижним чинам Оренбургских линейных батальонов, отданным в военную

службу за политические преступления, с означением против каждого степени преступления,
приговора, перемен, последовавших на службе, аттестации и предполагаемой меры облегчения

участи.
К сему генерал-адъютант граф Перовский присовокупил, что он не решился определить меры

облегчения некоторым из показанных в списке нижним чинам по недавнему их служению,
свойству вины или по неизвестности таковой, хотя они также заслуживают монаршей милости

по одобрительной аттестации.
Предварительно доклада по сему предмету государю императору, я долгом считаю отношение

генерал-адъютанта графа Перовского за № 368 и доставленный при нем список нижним

чинам из политических преступников препроводить к вашему сиятельству, покорнейше прося,
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с возвращением этих бумаг, почтить меня уведомлением, не изволите ли вы встретить с своей

стороны какого-либо препятствия к испрошению высочайшего соизволения на облегчение участи

означенных нижних чинов в той мере, как полагает генерал-адъютант граф Перовский, и в какой
степени может быть, по мнению вашему, облегчена участь тех из них, о которых граф Перовский

не решился сделать своего заключения.

Военный министр, Генерал-адъютант Сухозанет
Генерал-аудитор В. Философов

ІЛ, ф. I, № 422, арк. 9 — 10. Рукописна копія з оригіналу.

3.3.25 Лист Л. М. Жемчужникова до Г. П. Ґалаґана. 16 січня 1857 р.
(2009-03-07 00:00)

В [1]последнем письме я, извещая Вас о прощении Шевченка, просил собирать для помощи ему

деньги. Здесь мы кое-что собрали, и меня на это уполномочили. Ежели вы не знаете, куда
отправлять, то, надписав сумму пожертвовавших на бумажку, пришлите мне деньги, кот[орые] я
отсылаю дяде 1 своему для передачи Шевченке 2. Работайте ради этого доброго дела и извещайте
меня. 16 генваря [1857] г. 1 В. О. Перовському. 2 Коли стало відомо, що Т. Г. Шевченко

має повернутись із заслання, його друзі почали збирати гроші, щоб допомогти поетові виїхати з

Орської фортеці. З цією метою А. І. Толстая влаштувала в Академії художеств аматорську виставу
і зібрала 500 карбованців. M. M. Лазаревський під різними приводами висилав Шевченкові гроші,
матеріально підтримуючи його. Шевченкові допомагали також Я. Г. Кухаренко, О. В. Маркович

та ін. В цьому листі йдеться про гроші, які зібрав Л. М. Жемчужников і передав Шевченкові ще до

того, як познайомився з поетом. Особисте знайомство Л. М. Жемчужникова з Т. Г. Шевченком

відбулось восени 1860 р. [2]Т. Г. Шевченко в епістолярії відділу рукописів. — К., 1966. — С. 22.

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/449349.html

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/epis.htm

3.3.26 85. М. М. ЛАЗАРЕВСЬКИЙ. 17 січня 1857. Петербург (2009-03-07 06:00)

17 января, С.-Петербург.

Получивши твое первое письмо с «Матросом», я отдал его переписать; многие жалеют, что не на
малороссийском языке пишет Дармограй. Сию минуту воротился (12 ч. ночи) из театра и получил
[письмо] от Дармограя от 8 декабря.
На первое письмо не отвечал, ожидая сегодняшнего и ожидая окончательного результата о

Дармограе.
Нехай молиться Богу і дякує царю і добрим людям: о увольнении его в отставку уже последовало
разрешение царя и сообщено об этом воен[ному] министру для исполнения; но відтіля чутки ще

нема. Теперь, слава Богу, не до «Матроса»: теперь нужно думать да гадать, как вибраться

відтіля. Уже толковали, что на выезд нужны деньги и, я думаю, хоть немного — скоро будет.
Все думают, что гораздо лучше приехать сюда, а не додому, если только позволят это. Тут есть
добрые знакомые, при помощи которых можно устроить фотографич[еский] и дагерротипн[ый]
станок и иметь кусок хлеба на всю жизнь. Если это ему не понравится, то можно найти 20 других
предметов в жизни. I там, в Малоросії, він не загине, да тут все-таки лучче.
Так думают твои знакомые, которые тебе от души желают добра. Я дома не был уже семь

лет и теперь собрался туда, взявши отпуск на месяц; послезавтра уезжаю и к половине февраля

ворочусь. Я думаю, и без меня тут вышлют тебе денег для Дармограя, а если нет, то еще можно
успеть до лета.
Просьб его и твоих о разузнании о разных лицах не справлю. Об Осипове я говорил Семену и сам
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спрашивал, да не чуть такого тут. Писемский в «Отеч[ественных] записках» не участвует, да его и
в П[етер]б[урге] нет теперь.
«Княгиня», кажется, теперь у Н. Д. Бел[озерского], с которым буду видеться и возьму. Отдал
ее Кулиш ему, а Кулиш теперь в Москве, а его жена в Малороссии. В. М. Бел[озерский] уехал
жениться. Но скоро воротятся.
Вот еще слово; только пусть Дармограй не рассердится: ты знаешь, як я его люблю, як я его

поважаю; да и не я один. Будь же ласков, скажи ему, чтоб он от радости не зробив чого-небудь
непригодного. Поздравь его с царскою милостию и скажи, что мы так обрадовались ей, что ты

и не поверишь; да и он тоже.
Прощай же, мій любий, мій дорогий Тарасе; может быть, до свидания и скорого! Молись же Богу.

Твой весь и всегда М. Л[азаревский].

Чи получив ти мою посилку? Картина твоя, что ты сделал когда-то для Езучевского, досталась
мне в лотерею.
Многие кланяются тебе низенько; а о желаниях нечего и говорить.

Коментарі:

Подається за автографом: ЦНБ. III. 4864.
Вперше надруковано: Киевская старина. — 1901. —№2. — С. 285 — 286. Публікація В. Науменка.
Дата в автографі: «17 января, С.-Петербург». Рік написання встановлюється за змістом листа.
Відповідь на листи Шевченка від 5 листопада та 8 грудня 1856 р, з Новопетровського укріплення.
Відповідь Шевченка — лист від 22 квітня — 8 травня 1857 р. з Новопетровського укріплення.

...твое первое письмо с «Матросом»... — Разом із листом до М. М. Лазаревського та С. С.
Гулака-Артемовського від 5 листопада 1856 р. Шевченко надіслав їм рукопис кількох розділів

повісті, яку спершу назвав «Матроз», згодом замінив заголовок на «Старая погудка на новый лад.
Этюд»; на рукописі — посвята М. Лазаревському та С. Артемовському (ІЛ. Ф. 1. № 99). Пізніше
повість дістала назву «Прогулка с удовольствием и не без морали».
...я отдал его переписать... — У згаданому листі Шевченко писав: «Прошу вас, други мої,
прочитайте його вкупі і поправте, що можно поправить, і оддайте доброму писареві переписать».
Далі лист містив прохання автора віддати його до друку.
...о увольнении его в отставку уже последовало разрешение царя и сообщено об этом воен[ному]
министру для исполнения... — Ці чутки швидко поширилися, про що свідчить лист літератора

В. П. Гаєвського до В. М. Лазаревського від 6 січня 1857 р.: «Незабвенный и невидимый

Василий Матвеевич, помня участие, которое Вы принимали в судьбе Шевченко, спешу уведомить,
что оренбургский и самарский генерал-губернатор (В. О. Перовський. — Ред.), на заключение
которого препровождено было прошение гр. Толстого о помиловании Шевченко, ныне уведомил,
что Шевченко заслуживает облегчения участи, и потому представлен к увольнению от службы.
Вследствие сего прошение гр. Толстого с отзывом гр. Перовского дня через два будет

препровождено по принадлежности, к военному министру, о чем в то же время будет уведомлен

и гр. Толстой» (ЦДАЛМ Росії. Ф. 277. Оп. 1. Од. зб. 56. Арк. 1 — 1 зв.). Однак тут не йдеться

про наявність дозволу царя, необхідність якого, очевидно, і з’ясувалася одразу ж, і це значно

затримало справу звільнення Шевченка. У січні 1857 р. шеф жандармів В. А. Долгоруков ще

тільки погоджував із військовим міністром М. О. Сухjзанетом питання про звільнення Шевченка

й інших політичних засланців. Цар затвердив пропозицію III відділу лише 1 травня 1857 р. (Тарас
Шевченко: Документи та матеріали до біографії. — С. 278 — 279).
Я дома не был уже семь лет... — В селі Гирявка Конотопського повіту на Сумщині.
Просьб его и твоих о разузнании о разных лицах не справлю. — В обох згаданих листах Шевченко

сподівався на допомогу М. О. Осипова і О. Ф. Писемського у влаштуванні повісті «Прогулка с
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удовольствием и не без морали» у друк. Пізніше з’ясувалося, що художник Осипов перебував у

цей час у війську в Криму; Писемський же у грудні 1856 р. довго хворів, не виходячи з дому, й
завершував оповідання «Старая барыня», яке здав 1 січня 1857 р. до редакції журналу «Библиотека
для чтения». З цієї причини М. Лазаревському не пощастило їх розшукати.
«Княгиня», кажется, теперь у Н. Д. Бел[озерского]... Отдал ее Кулиш ему... — Після

обнадійливих слів А. І. Толстої (лист від 8 жовтня 1856 р.) про те, що повість «хотят напечатать,
только с некоторыми изменениями», подана тут Лазаревським звістка прикро вразила поета, і він
писав у листі-відповіді: «Лихий його знає, де той Осипов дівся. І Писемського, кажеш, немає в
Петербурге. А «Княгиня», пишеш, в якогось Н. Д. Не знаю, хто се Н. Д. Якбы «Княгиню» взяв
на свої руки Куліш, чи не лучше б було?».
Білозерський Микола Данилович (1800 — 1879) — український поміщик, власник хутора Миколаєва

на Борзнянщині, брат у других О. М. Білозерської-Куліш; близький друг М. В. Гоголя. Повітовий
суддя (у 40-х роках). Етнограф, археолог-любитель. Їдучи наприкінці липня 1856 р. в Україну, П.
Куліш віз із собою рукопис «Княгині», одержаний, імовірно, із кола знайомих родини Толстих, на
чию адресу для М. О. Осипова переслав його Шевченко через Бр. Залеського. 2 серпня 1855 р.
Куліш приїхав на хутір Миколаїв (Никольський) під Борзною, що належав М. Д. Білозерському,
і, очевидно, саме тоді залишив частину своїх паперів, у тому числі й рукопис повісті «Княгиня»,
плануючи забрати його на зворотному шляху до Петербурга. Про це свідчить лист П. Куліша до
дружини в Петербург, написаний із Києва 15 вересня 1856 р., де між іншим зазначено: «Княгиню
(Шевченка) привезу» (Петров В. П. Пантелеймон Куліш у п’ятдесяті роки : Життя. Ідеологія.
Творчість, — К., 1929. — Т. 1. — С. 253). 28 вересня Куліш повернувся до Москви, а невдовзі
— до Петербурга, так і не завернувши, ймовірно, на Борзенщину. Можна думати, що про все це
М. Лазаревський дізнався від П. Куліша після повернення його до Петербурга на початку жовтня
1856 р. Більше рукопис у листуванні не згадується.
...его жена... — Куліш Олександра Михайлівна (дівоче прізвище — Білозерська, 1828 — 1911) —
українська письменниця (літературний псевдонім — Ганна Барвінок).
В. М. Бел[озерский] уехал жениться. — Білозерський Василь Миколайович (1825 — 1899) —
український літератор, кириломефодіївець, брат О. М. Куліш та Н. М. Забіли; редактор

журналу «Основа» (1861 — 1862). Одружився з майбутньою російською письменницею Надією

Олександрівною Ген (1828 — 1912). Шевченко познайомився з нею пізніше — на вівторках М.
І. Костомарова. Н. О. Ген у 1868 — 1873 рр. була домашнім секретарем М. І. Костомарова.
Перекладачка, мемуаристка, залишила спогади про Костомарова, де згадано й про Шевченка

(Русская старина. — 1886. —№ 3,5,6). ...чтоб он от радости не зробив чого-небудь непригодного.
— З подібними підозріннями у пияцтві Шевченко мав справу й пізніше, восени 1857 р., коли його
так само застерігав М. Щепкін: були, ймовірно, якісь «зичливці», що поширювали такого роду

наклепи.
Чи получив ти. мою посилку? — 22 квітня 1857 р. Шевченко відповів йому: «Якраз 7 апреля

прийшла до нас почта і привезла твою дорогую посилку і твое радостное письмо от 17 генваря. Я
трохи не одурів, прочитавши його. Та як закурив твою сигару (я десять літ уже не курив сигари),
то як закурив твою Гавану, то так мені, друже мій єдиний, запахло волею, що я заплакав, як тая
дитина».
Картина твоя, что ты сделал когда-то для Езучевского... — У тому ж листі Шевченко відповів:
«Яка там моя картина була у Єзучевського, єй-богу, не знаю. Розіграли, кажеш, в лотерею, і
вона досталася тобі. О мої добрії, мої щирії други! Нехай вас Бог так не забуде, як ви не

забули, не покинули мене, безталанного, на чужині в неволі». Стосовно цієї картини І. В.
Гудовський писав Шевченкові ще 22 вересня 1845 р.: «Єзучевський і Галуза вам кланяються.
Картина ще не розіграна». Не дивно, що Шевченко встиг забути про неї. Оскільки у власності

М. М. Лазаревського була лише одна олійна Шевченкова картина — [1]«Селянська родина»,
мистецтвознавці вважають, що йдеться саме про неї (т. 7, № 75, 407),

1. http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev7075.htm

2236

http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev7075.htm


3.3.27 Із листування Куліша. Січень-лютий 1857 (2009-03-07 12:00)

П. О. Куліш до О. М. Куліш

Шевченка простили. Тепер складуються, щоб послать йому гроші на виїзд.

17 січня 1857 p., С.-Петербург

П. О. Куліш до В. В. Тарновського

Напишу я до Вас, дорогий мій друже, маленький листок, да більше Ви зрадієте, ніж тії, до кого

пишу довгії: Шевченка одпустили на волю!
Вернувшись із Москви (я, бачте, у Москву їздив за ділом), застав я два листи, і обидва гласять і
привітають мене тілько сіми словами: Шевченко на волі!

19 січня 1857 р.

П. О. Куліш до М. М. Білозерського

Шевченка нема тут, да й не знаємо, куди він вернеться з неволі — коли б тільки не на Вкраїну!

14 лютого 1857 р.

[1]Т. Г. Шевченко в епістолярії відділу рукописів. — К., 1966. — С. 23.

1. http://izbornyk.org.ua/shevchenko/epis.htm

3.3.28 Довідка з приводу полегшення становища. 24 січня 1857 р. (2009-03-07 18:00)

№ 444. 1857 р., січня 24. Довідка канцелярії III відділу начальнику III відділу В. Л. Долгорукову
з приводу полегшення становища політичних засланців по Окремому оренбурзькому корпусу, в
тому числі і Т. Г. Шевченка

В XVI статье Манифеста [от] 26 августа 1856 года сказано: «Лицам, которые вследствие

прикосновенности к преступлениям политическим находятся в военной сухопутной или морской

службе и в продолжении оной были всегда одобряемы непосредственными начальствами, будут
также дарованы особые облегчения и милости. Порядок постепенности и мера сих облегчений

для каждого лица будут определены по ожидаемым подробным о их поведении и службе

сведением».
В исполнение этого Оренбургский и Самарский генерал-губернатор представил к военному

министру список нижним чинам Оренбургских линейных батальонов, отданным в военную службу

за политические преступления.
В этом списке помещено 91 человек. Все они уроженцы большею частью Царства Польского, и
некоторые — западных губерний. Четверо из них [унтер-офицеры Феликс Гнатовский, Северин
Буховский и Юзеф Крышевский и рядовой Григорий Сморчевский] участвовали в польском

2237

http://izbornyk.org.ua/shevchenko/epis.htm


мятеже, прочие обвинены в побеге за границу и участие там в мятежах Краковском, Познанском
и Венгерском, в прикосновенности к делам о заговорах, открытых в разное время в Царстве

Польском и западных губерниях, некоторые — в хранении возмутительных книг и оружия или в

преступных разговорах.
Многие из них находятся в военной службе по пяти, десяти и более лет а один (унтер-офицер
Крышевский) с 1831 года.
Только четверо (унтер-офицер Наперковский и рядовые Литынский, Ярузельскии и Бельковский)
не одобрены в поведении, все же прочие ведут себя хорошо.
На счет одобренных в поведении, всего 88 человек, генерал-адъютант граф Перовский полагает:
[...]
5) Рядового Тараса Шевченку уволить от службы.
Военный министр, доставив представление графа Перовского к вашему сиятельству, просит
уведомить, не встречается ли с вашей стороны препятствия к испрошению высочайшего

соизволения на облегчение участи означенным лицам в той мере, как полагает граф Перовский,
и в какой степени может быть, по мнению вашему, облегчена участь тем из них, о которых он не
решился сделать своего заключения.

Справка:
Из всех лиц, помещенных в списке графа Перовского, по 3-му отделению производилось дело

только об одном рядовом Тарасе Шевченке, бывшем художнике С.-Петербургской Академии

художеств, происходящем из вольноотпущенных.
Не принадлежа к Украйно-Славянскому обществу, заводившемуся в Киеве и открытому в 1847
году, он находился в дружеских связях с членами этого общества, сочинял дерзкие и пасквильные
стихи на малороссийском языке и рисовал неблагопристойные картинки. За это, впрочем

без суда и без лишения прав состояния, он отдан был в Оренбургские линейные батальоны с

правом выслуги, под строжайший надзор, с воспрещением писать и рисовать. В 1848 и 1849
годах он участвовал и был весьма полезен в экспедиции, снаряженной для описания Аральского

моря. Бывший Оренбургский военный губернатор Обручев и преемник его граф Перовский

ходатайствовали о дозволении ему рисовать и о производстве его в унтер-офицеры; но разрешения
не последовало по тому случаю, что в 1850 году открылось, что он продолжал писать и

рисовать, хотя при этом не было обнаружено ничего преступного. В 1856 году ее императорское

высочество великая княгиня Мария Николаевна и вице-президент Академии художеств граф

Толстой ходатайствовали о помиловании Шевченки. Записки по этому предмету в июле 1856
года вашим сиятельством лично переданы военному министру.
О других лицах, помещенных в упомянутом списке, в 3-м отделении не имеется никаких особенных

сведений.
Соображение.
Из политических преступников — уроженцев западного края в день священного коронования

высочайше разрешено возвратить на родину: из Сибири, пробывших там не менее пяти лет, и из
внутренних губерний, пробывших там не менее двух лет, и при том только тех, которые одобрены
в поведении и на возвращение которых изъявят согласие наместник царства Польского и генерал-
губернаторы западных губерний, и с учреждением на родине за всеми надзора.
Сверх того, тем из помилованных, которые осуждены за участие в польском мятеже, XV-ю статью

Манифеста, равно и законным детям их, даровано потомственное дворянство и другие права,
которыми они пользовались до осуждения.
На этом основании следует:
[...]
7) Рядового Тараса Шевченку, по уважению ходатайства о нем ее императорского высочества

президента Академии художеств, уволить от службы, с разрешением пользоваться правами

художника, которых он не был лишен при отдаче в военную службу, и с дозволением ему писать

и рисовать, но под строгим наблюдением местных начальств и цензуры.

24 января 1857 г.
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ІЛ, ф. 1, № 422, арк. 11 — 16. Рукописна копія з оригіналу.
На документі напис: «Резолюция князя Долгорукова: «Согласить и с предположением графа

Перовского».

3.3.29 Із спогадів Є. Косарєва (2009-03-08 00:00)

* *

В 1856 году, по семейным обстоятельствам я выпросил себе смену и отправился с ротою в г.
Уральск; пробыв там до весеннего времени 1857 г., женился и возвратился обратно в укрепление...
По прибытии в Новопетровское укрепление в мае месяце того года я застал Шевченка в добром

здоровьи, которого я перевел тогда к себе во 2-ю роту из 4-й, отправлявшейся в г. Уральск (роты
стояли в укреплении по 2 года каждая).
В том же году рядовой Шевченко получил высочайше дарованное прощение и уволился от службы

[...]

Е. Косарев, Извлечение из дел и памяти, «Киевская старина», 1893, февраль, стор. 256. [Див.
[1]текст.]

* *

В 1856 году я выпросил себе смену и отправился в Уральск, где и пробыл до весны 1857 года,
когда возвратился опять в Ново-Петровское укрепление, так как майор Л., сменивший меня,
умер, и мне было приказано снова вступить в заведывание двумя ротами.
По возвращении я застал Шевченка в добром здоровье и уже бросившим пить. В следующем же

1857-году Шевченко получил Высочайше дарованное прощение и уволился от службы. В конце

августа того же года он был отправлен на почтовой лодке в Гурьев Городок для препровождения

оттуда сухим путем в г. Уральск к баталионному штабу, откуда, по окончательном увольнении,
и выехал в Киев (назначенный ему для пребывания) 8-го сентября 1857 года. С тех пор я его

больше не видал, О нем, как он сам мне говорил и показывал письма, хлопотала одна графиня,
благодаря которой он и получил прощение.

[2]Т. Г. Шевченко по воспоминаниям полковника Косырева, «Киевская старина», 1898, Т.60,
февраль, стор. 35-41.

1. http://izbornyk.org.ua/rizne/star22.htm

2. http://izbornyk.org.ua/rizne/star17.htm

3.3.30 Лист у зв’язку із звільненням Шевченка. 25 січня 1857 р. (2009-03-08 06:00)

№ 445. 1857 р., січня 25. З листа шефа жандармів В. А. Долгорукова військовому міністру М.
О. Сухозанету в зв’язку із звільненням Т. Г. Шевченка від військової служби

по № 220
25 января 1857 года

№ 194
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Г. военному министру

Рассмотрев представление г. командира Отдельного оренбургского корпуса, доставленное ко мне
при отношении вашего высокопревосходительства за№ 284 с приложением списка нижним чинам

Оренбургских линейных батальонов, отданным в военную службу за политические преступления,
я полагал бы:
7) Рядового Тараса Шевченку, о

помиловании которого, как известно вашему высокопр[евосходителст]ву из переданной мной вам
в августе 1856-го года записки, изволила ходатайствовать ее императорское высочество великая

княгиня Мария Николаевна, уволить от службы, с учреждением за ним надзора там, где он будет
жительствовать.
Сообщая вашему высокопревосходительству о таковом мнении моем и возвращая доставленные

вами бумаги, я обращаюсь к вам, м[илостивый] г[осударь], с покорнейшею просьбою о

последующем почтить меня уведомлением.

ІЛ, ф. 1, № 422, арк. 17 — 19. Рукописна копія з відпуску.

3.3.31 Записка Дубельта з приводу полегшення становища. 25 січня 1857 р.
(2009-03-08 12:00)

1857 р. [січня 25]. — ЗАПИСКА Л. В. ДУБЕЛЬТА ДО ВІЙСЬКОВОГО МІНІСТРА З ПРИВОДУ

ПОЛЕГШЕННЯ СТАНОВИЩА Т. Г. ШЕВЧЕНКА

Секр[етно]

Г-ну воен[ному] м[инист]ру

От 21 июля № 1146 я имел честь относиться к в[аше]му выс[окопревосходителст]ву по предмету
облегчения участи лиц, отданных за политические преступления и проступки в военную службу,
упомянув между другими и о служащем в Отдельном оренбургском к[орпу]се бывшем художнике

рядовом Тарасе Шевченке. Ныне ее им[ператорско]е выс[очест]во государыня великая княгиня

Мария Николаевна, обращая внимание мое на судьбу Шевченки, который в 10 лет после наказания
приведен к глубокому раскаянию в проступках молодости, происходивших наиболее от прежней
его нетрезвой жизни, изволила присовокупить, что г-н командир Отдельного корпуса, одобряя
поведение Шевченки, готов, в случае запроса, дать о нем самый выгодный отзыв.
Сообщая о сем ва[ше]му вы[сочест]ву, имею ч[есть] покорнейше просить почтить меня в свое время
уведомлением, будет ли и какая милость исходатайствована Шевченке по случаю предстоящих

торжеств коронования.

Помітка: Князем лично передано военному министру.

Ч. VI. арк 108. Відпуск.

За вид.:Кирило-Мефодіївське товариство: У 3 т. — К.: Наук. думка, 1990. — Т. 2. — С.
352-353.

1 Марія Миколаївна — велика княгиня, сестра Олександра II, президент Академії художеств у

Петербурзі.
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3.3.32 95. ЛИСТ ДО БР. ЗАЛЕСЬКОГО. 10, 15 лютого 1857. Новопетровське
укріплення (2009-03-08 18:00)

10 февраля 1857.

Письмо твое, мой искренний друже, от 18 сентября минувшего года, получил я 28 генваря

текущего года. Что значит эта черепашья медленность, я не понимаю! Ираклий говорит, что ты
адресовал его через Астрахань и что оно опоздало к последнему почтовому пароходу и должно

было через Самару и Оренбург путешествовать в наше кочевье. Так ли, иначе ли, все же оно

дошло до меня, и я со слезами сердечной радости прочитал его.
Друже мой единый! Твоя радость, твое счастье так беспредельно-полно, что мне остается только
пожелать тебе, твоей счастливой матери, отцу и всему близкому твоему сердцу, осталося пожелать
долгих и долгих и безмятежных дней. Ты так искренно, так живо, радостно описываешь свое

свидание, что я как бы присутствую при этой прекрасной сцене, как будто сам целую и слезами

обливаю руки твоей так долго скорбящей и теперь так полно счастливой матери. Ты боялся

возмутить мое искренно любящее тебя сердце описанием своей радости. Напрасно. Твоя радость
нераздельна с моей радостью, нераздельна, как любящая душа с такой же любящей душою. Эта
психологическая истина не требует материальных доказательств.
Ты пишешь, что кароокие и голубоокие siostrzeńcy твои спрашивают тебя, когда приедет к ним

старый друг твой, который любит добрых и милых детей? Целуй их, мой единый друже, и скажи
им, что сердце мое давно уже с ними и что сам я приеду к ним скоро и поцелую их так, как
ты их теперь целуешь. Фантазия! Воображаемое счастие! Пока и этого довольно. Для душ,
сочувствующих и любящих, воздушные замки прочнее и прекраснее материальных палат эгоиста.
Эта психологическая истина непонятна людям положительным. Жалкие эти положительные

люди. Они не знают совершеннейшего, величайшего счастия на земле, они, одурманенные

себялюбием, лишены этого безграничного счастия. Рабы, лишенные свободы! И ничего больше.
Вместе с твоим радостным письмом получил я письмо из Академии художеств от жены нашего

вице-президента графа Толстого. Она пишет мне, что сделано все для моего искупления и что

в скором времени она ожидает счастливого результата. Как ты думаешь, можно ли на этом

фундаменте строить воздушные замки? Ты скажешь — можно. А я уже их и построил. И какие

прекрасные, какие светлые замки! Без бойниц и амбразур, без золота и мрамора мои роскошные
прекрасные замки! Но им позавидовал бы и сам несвижский васпанку *, если б он мог теперь

завидовать чему-небудь. Я вот что построил на этом прекрасном фундаменте.

Моспанку (выражение кормленой свиньи).

Первое, или первая поэма. Интродуксио: расставанье с пустынею, в которой я столько лет терпел.
Расставанье с Карлом, Михайлом и Бюрно, которого я только раз увидел и полюбил. Потом пауза

до Москвы. Потом Москва, оставшиеся друзья и школьные товарищи. Потом, потом... вот какой
финал. Вместо петербургской железной дороги я выбираю простую почтовую дорогу, смоленскую
или виленскую, и приезжаю прямо в Рачкевичи. Здесь начинается вторая часть поэмы. Встречаюся
с тобою, плачу и целую руки твоей счастливой матери, целую твоего счастливого отца, сестер,
карооких и голубооких siostrzeńców твоих, и в объятиях полного счастия отдыхаю, повторяя стих
великого поэта: «Мало воздуха всей Аравии наполнить мою свободную грудь». Вместо «Аравии»
я буду говорить «Литвы». Отдохнувши от этой полной радости, я почти силою беру тебя из

объятий твоей счастливой матери, и в одно прекрасное утро мы с тобою молимся перед образом

Божией Матери Остробрамской. Вильно так же дорого по воспоминаниям моему сердцу, как и

твоему. Из литовской столицы по варшавскому шоссе мы летим прямо в Академию художеств и

дополняем наше и без того полное счастие двумя годами студенческой затворнической жизни. А
сколько радости в этой затворнической жизни! Эта радость и это счастие понятно только тому,
кто любит божественное искусство так, как мы с тобою его любим. Не правда ли, прекрасный,
великолепный и не совсем воздушный замок? Фундамент почти ручается за его сбыточность и

прочность.
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Второй воздушный замок, или поэма на одну и ту же тему. Вступление то же самое. Сцена в Моске

та же самая. Но вместо смоленской дороги выбрана петербургская железная, и я в Петербурге,
в скромной квартире о двух комнатах, изучаю искусство гравирования акватинта и ожидаю к

себе тебя, моего искреннего друга. Ты приехал. Живем мы с тобою скромно, почти бедно, в
маленьких комнатках, неутомимо работаем, учимся и наслаждаемся своим учением. Два года

пролетают незаметно над нами, и мы, ежели не полные, по крайней мере, сознательные артисты,
через Вильно и Слуцк возвращаемся в Рачкевичи, целуем твою счастливую мать, отца, сестер и

карооких и голубооких сыновцев твоих.
Вторая моя поэма немного прозаичная, но в сущности полнее первой. Так или иначе, а ты

должен быть в Академии художеств или будет прореха, не зашитая дыра в твоей и в моей жизни.
Недостаточно видеть, любоваться прекрасным, умным, добрым челом человека, необходимо

нарисовать его на бумаге и любоваться им, как созданием живого Бога. Вот что нужно для

полноты нашей радости. Для полноты нашей жизни.
Позыч, выпроси 25 рублей на месяц, в продолжение двух лет. Как знаешь сделай, только сделай,
это для тебя и даже для меня необходимо: для меня потому, что я желаю видеть и целовать моего

друга совершенного, а для твоего совершенства необходима Академия художеств. Без разумного
понимания красоты человек не увидит всемогущего Бога в мелком листочке малейшего растения.
Ботанике и зоологии необходим восторг, а иначе ботаника и зоология будет мертвый труп между
людьми. А восторг этот приобретается только глубоким пониманием красоты, бесконечности,
симметрии и гармонии в природе. О, как бы мне хотелось теперь поговорить с тобою о «Космосе»
и послушать, как ты читаешь песни Вайделоты.
Пускай молятся твои кароокие и голубоокие siostrzęńcy. Молитва ангелов внятнее Богу.

15 февраля.

Я остановился на высшем градусе моей сердечной фантазии, остановился для того, чтоб дождать
следующей почты и подкрепить мои предположения ясным и положительным документом. Почта
пришла 14 февраля и не привезла мне ничего такого, на чем бы основываясь, я мог продолжать
свои предположения. Предчувствие, вера, надежда. И ничего больше.
Получил ли ты мое письмо от октября, не помню которого дня, адресованное прямо в Слуцк, а
не в Рачкевичи? Я писал тогда о свидании моем с сердечным старым Бюрно. Если не получил, то
напиши мне, я тебе другой раз опишу это короткое и бесконечно длинное свидание. А теперь, как
и тогда, прошу тебя, мой сердечный друже, пиши ему, целуй его седую молодую голову, целуй
его чистое живое сердце, целуй его божественную христианскую душу! Целуй его как артиста,
как брата, как человека! Я ничего теперь не могу больше сказать. Сердце мое переполняется

любовью и изнемогает при воспоминании о нем.
Целуй Аркадия, жену его и детей его. Целуй Сигизмонда и желай ему самого блестящего успеха
на избранной им дороге.
Писал бы тебе еще много и много, но, как я сказал, документа нет, а без него самая

яркая фантазия ничего больше, как сальная свеча в казармах. Фантазия должна опираться на

положительное.
Семена джугары и две штуки материи шерстяной пошлю тебе в последней половине марта. А

когда ты его получишь, Бог знает.
Целую твою счастливую мать, твоего отца, твоих сестер и твоих ангелов siostrzęńcow.
Не забывай меня, друже мой единый.

Примітки

Подається за автографом, який зберігається в архіві Чарторийських Краківського національного

музею (Bibl. Czart. rkps Ew. 1625; фотокопія — ІЛ, ф. 1, № 905).
Вперше надруковано в журналі «Киевская старина» (1883. — № 4. — С. 858 — 862) за копією І.
Крашевського (публікація М. П. Драгоманова) з деякими пропусками.
Вперше введено до збірника творів у виданні: Шевченко Т. Твори: В 2 т. — СПб., 1911. — Т. 2.
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— С. 402 — 404.
Відповідь на лист Бр. Залеського від 18 вересня 1856 р. (Листи до Тараса Шевченка. — С. 73 —
74).
Відповідь Бр. Залеського від 30 травня 1857 р. див.: Там само. — С. 81 — 83.

Ираклий — І. О. Усков.
...получил я письмо... от жены нашего вице-президента графа Толстого. — Йдеться про лист А.
І. Толстої від 8 жовтня 1856 р. (Листи до Тараса Шевченка. — С. 74 — 75), на який Шевченко

відповів 9 січня 1857 р. Но им позавидовал бы и сам несвижский васпанк у... — Йдеться про

князя Радзивілла Кароля-Станіслава (1734 — 1790), віденського воеводу, великого магната; його
головна резиденція — Несвіж у Білорусії. Постать дуже популярна; його меткі слівця, жарти,
вигадки були на той час широковідомі.
Расставанье с Карлом, Михайлом и Бюрно... — К. I. Герном, М. Г. Цейзиком, К. І. Бюрно.
Рачкевичи — маєток Залеських під Слуцьком.
...повторяя стих великого поэта... — Шевченко цитує рядки з поеми А. Міцкевича «Фарис».
Міцкевич Адам-Бернард (1798 — 1855) — польський поет і діяч національно-визвольнго руху.
У жовтні 1824 р. його було вислано з Литви за участь у патріотичних гуртках. У Росії та

Україні перебував у 1824 — 1829 рр. Шевченко захоплювався творами А. Міцкевича, декламував
фрагменти його перекладу поеми «Чайльд Гарольд» Дж.-Г. Байрона, знав твори, заборонені
цензурою (третю частину драматичної поеми «Дзяди», епічний цикл «Уривок», «Книги польського
народу і польського пілігримства»). На засланні, де перебували разом із ним польські засланці,
Шевченко ще глибше ознайомився з творчістю Міцкевича (див.: Вервес Г. Д. Адам Міцкевич в

українській літературі. — К., 1955).
...мы с тобою молимся перед образом Божией Матери Остробрамской. — Перед іконою

Богородиці, якій приписували чудодійні властивості; вона була встановлена в капличці віденської
Острої брами.
Вильно так же дорого по воспоминаниям моему сердцу, как и твоему. — Шевченко жив у Вільно

козачком у П. В. Енгельгардта з осені 1829 р. до літа 1831 р. Тут він уперше покохав бідну дівчину
— швачку Дусю Гусиковську і відчув усю принизливість становища кріпака. У Вільно Шевченко

здобув ази малювання, розпочав знайомство з польською літературою, був свідком польського

визвольного повстання 1830 — 1831 рр.
О, как бы мне хотелось теперь поговорить с тобою о «Космосе» и послушать, как ты читаешь

песни Вайделоты. — Російське видання праці «Космос» німецького природознавця А. Гумбольдта
(1769 — 1859) зберігалося в бібліотеці Шевченка у складі видання: Магазин землеведения и

путешествия / Изд. Н. Фролова. — М., 1852 — 1855. — Т. 1, 3, 4 ([1]Опись книгам,
принадлежащим Т. Г. Шевченко // [2]Анісов В., Середа О. Літопис життя й творчості Т.
Г. Шевченка. — К., 1976. — С. 343). Виклад праці А. Гумбольдта друкувався в журналі

«Отечественные записки» (1848. — № 7 — 9). «Песнь Вайделоты» і, можливо, «Повесть
Вайделоты» — фрагменти IV розділу поеми А. Міцкевича «Конрад Валленрод».
Получил ли ты мое письмо от октября... — Лист Шевченка [3]від 8 листопада 1856 р.
Целуй Аркадия... — А. М. Венгжиновського.
Целуй Сигизмонда и желай ему самого блестящего успеха на избранной им дороге. — Бр.
Залеський у листі від 18 вересня 1856 р. повідомляв: «Сигизмунд в Петербурге или, лучше сказать,
в Павловске, прикомандирован к образцовому кавалерийскому полку для поступления в Военную

академию» (Листи до Тараса Шевченка. — С. 74).
Семена джугары... пошлю тебе в последней половине марта. — Джугара — зернова культура,
різновид сорго; Бр. Залеський писав: «Джугара або джігура, так тубільці на Мангишлаку

називають рослину, подібну до кукурудзи або до проса, з котрої мають крупи і муку, а також

пашу для худоби. Спроваджена на Литву, не далася розмножити — не дозрівала в нашім кліматі»
(Листочки до вінка на могилу Шевченка... — С. 53).
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Варіанти

и что оно опоздало к последнему почтовому пароходу / и что оно н[е успело?]
что кароокие и голубоокие siostrzeńcy твои / что кароокие и голубоокие сыновцы твои

когда приедет к ним старый друг твой, который любит добрых и милых детей? / когда приедет

к ним старый друг твой, который с у[важением?]
целую твоего счастливого отца, сестер, карооких и голубооких siostrzeńców твоих / целую твоего

счастливого отца, сестер и карооких и голубооких сыновцев твоих
«Мало воздуха всей Аравии наполнить мою свободную грудь» / «Воздух всей Аравии
Из литовской столицы по варшавскому шоссе / Из литовской столицы из

и дополняем наше и без того полное счастие / и дополняем свое и без того полное счастие

сестер и карооких и голубооких сыновцев твоих / сестер и черно[оких?]
не зашитая дыра в твоей и в моей жизни / не зашитая дыра в твоей жизни и в моей жизни

Позич, випроси 25 рублей на месяц / Було почато: Позич, проси
в мелком листочке малейшего растения / а Було почато: в мелком р[астении] б в мелком листочке

мельчайшего дерева

А восторг этот приобретается только глубоким пониманием красоты, бесконечности, симметрии
и гармонии в природе / А восторг этот приобретается только глубоким пониманием красоты,
бесконечности и симметрии в природе

Пускай молятся твои кароокие и голубоокие siostrzęńcy / Пускай молятся твои кароокие и

голубоокие сыновцы

Получил ли ты мое письмо от октября, не помню которого дня / Получил ли ты мое письмо от

ноября, не помню которого дня

целуй его божественную христианскую душу! / целуй его божественную [не?]
Семена джугары и две штуки материи шерстяной / Семена джугары и два [?]
твоих сестер и твоих ангелов siostrzęńców / твоих сестер и твоих сча[стливых]

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/litop08.htm

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/litop.htm

3. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/447296.html

3.3.33 86. БР. ЗАЛЕСЬКИЙ. 2 березня 1857. Рачкевичі (2009-03-09 00:00)

Друже мой дорогой! Давно я получил письмо твое с 8 ноября, но не отвечал до сих пор потому,
что ждал весны. Теперь пароходы должны уже посещать вас и я пишу к тебе, друже мой дорогой,
и целую от полного сердца. К Сигизмунду я писал давно, и ты, верно, получил уже сепию и

другие припасы. Материю я жду с нетерпением — присылай, друже мой, столько кусков, сколько
имеешь: у меня легко найдутся любители, и продажа подобных произведений не затруднит меня
нисколько. Присылая только материю, напиши мне, друже мой дорогой, куда и на чьи руки

отправить деньги, дабы с ними не вышла путаница; к Ираклию ли или к кому-нибудь другому
прикажешь отправлять? — Я осенью писал к Ираклию Александровичу и приложил к письму

записку к тебе, но не получил до сих пор никакого ответа. Теперь пишу еще под его адресом,
надеясь, что он не прогневается за это. Если б был недоволен, напиши, друже, и пришли другой

адрес, а у него попроси от меня извинения.
Ты спрашиваешь меня, друже мой дорогой, как я устраиваю свою будущность: захочу ли сделаться
чиновником или артистом? Ежели б это зависело от меня, то непременно я бы избрал последнее;
но послушай, друже, и сам обсуди: старики родители не хотят отпускать меня далеко от себя —
мать, бедная, столько лет ждала, тосковала, молилась — бросить ее и отправиться в город (а
городов она более всего боится для меня) — это было бы убить ее; я на это не могу решиться,
и ты бы мне не советовал, не хотел бы подобной решимости во мне. Первый долг человека

— исполнить ближайшие, первейшие обязанности; сверл того, Бог же ведает один, был ли
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бы я истинным артистом? Ты сам когда-то говорил мне, друже мой, что об этом можно бы

утвердительно сказать едва после нескольких лет прилежного учения — и так я решился, друже
мой, — не еду в Петербург учиться, хотя Бог видит, как бы мне хотелось, а остаюсь на родине
моей; в службу гражданскую вступать не думаю. Кажется, что буду хозяйничать. Не оставлю ни

карандаша, ни книги — это уже потребности натуры — без них я бы и жизни своей устроить не

сумел; но не могу сделать искусство единственною целью жизни. В продолжение целой почти

жизни приходилось мне делать не то, что я любил, к чему меня влекло из детства, так придется

и окончить путь сей— дай Бог согласно с Божеским, нравственным законом. Я не жалуюсь, друже
мой, на судьбу мою, я, напротив, очень счастлив и благодарю Бога за все, но мне бы хотелось

рассказать тебе все обстоятельства моей жизни, потому что я тебя люблю. Другой раз напишу

тебе больше, теперь пусть этого будет довольно обо мне. Ты — поэт, ты все несказанное и

недосказанное отгадать сумеешь. —
Ничего интереснее «Блудного сына» для меня [нет]. Как бы мне хотелось узнать как можно более

подробностей! Я очень коротко знаком с издателем «Виленского альбома», который к парижским
литографам отправляет рисунки и выходят очень хорошие. Впрочем, теперь и в Варшаве есть

весьма порядочная литография фаянса. Меня уговаривают литографировать разные степные

виды и рисунки, я ничего довольно хорошего не имею, но мог бы служить отцу «Блудного сына»
от полного сердца и души. —
Летом, может быть, я совершу путешествие по Вилии— «матери литовских рек»— с карандашом

и портфелью. Сооружается для этого частная экспедиция, которая намерена издать описание реки
в историческом, археологическом, топографическом, гидрографическом и других отношениях —
меня приглашают для составления альбома видов. Ежели буду жив и здоров, присоединюсь к

путешественникам с сердечным удовольствием.
Сигизмунд писал мне, что видел в Петерб[урге] представление Василия Алексеевича об тебе.
Бюрно болен, как мне пишут из Оренб[урга], но он об тебе помнит, — а я писал, напоминая еще
об тебе, друже мой.
Целую тебя от целой души; другой раз напишу более и лучше. Не забывай меня, материю
присылай как можно скорее. Ираклию Александровичу и его супруге засвидетельствуй

глубочайшее мое почтение.
Да благословит тебя Господь и пошлет тебе внутреннее спокойствие и утешение.

2-го марта [18]57 г.

Пиши ко мне под таким адресом, как в последний раз.

Коментарі:

Подається за автографом: ІЛ. Ф. 92. № 87.
Вперше надруковано: Киевская старина. — 1897. — № 3. — С. 464 — 466, з пропусками й

помилками. Публікація М. К. Чалого.
Дата в автографі: «2-го марта [18]57 г.».
Відповідь на лист Шевченка від 8 листопада 1856 р. з Новопетровського укріплення.
Відповідь Шевченка — лист від 8, 10, 13, 20 травня 1857 р. з Новопетровського укріплення.

К Сигизмунду я писал давно... — Відповідь на прохання Шевченка, висловлене у згаданому листі:
«Извини меня перед Сигизмундом (Сераковським. — Ред.), что я не пишу ему. [...] Напиши ему

мой искренний привет и покорнейшую просьбу уничтожить «Варнака» и [...] прислать мне две

плитки сепии... В настоящее время у меня этой краски ни полграна».
Я осенью писал к Ираклию Александровичу и приложил к письму записку к тебе... — Лист до I.
О. Ускова не відомий; записка Шевченкові — ймовірно, лист від 18 вересня 1856 р.
Ничего интереснее «Блудного сына» для меня [нет]. — Це відповідь на висловлений у згаданому

2245



листі Шевченка намір «представить в лицах евангельскую притчу о блудном сыне, в нравах

и обычаях современного русского сословия. Идея сама по себе глубоко поучительна, но какие

душу раздирающие картины составил я в моем воображении на эту истинно нравственную тему.
Картины с мельчайшими подробностями готовы (разумеется, в воображении), и дай мне теперь

самые бедные средства, я бы окоченел над работой». У євангельській «Притчі про блудного сина»
(Євангеліє від Луки, гл. 15, в. 11 — 32) оповідається про марнославного й марнотратного сина,
що, прогайнувавши своє майно, змушений був пасти свиней. Коли ж він повернувся до батька,
той простив йому все, не докоривши нічим, і влаштував пишну учту.
...с издателем «Виленского альбома»... — Вільчинським Яном Казимиром (1820 — 1885) —
видавцем старовинних литовських пам’яток, знавцем старовини, доктором медицини; 1858 р.
видав альбом літографій.
Сигизмунд писал мне, что видел в Петерб[урге] представление Василия Алексеевича об тебе.
— Ще в часі підготовки коронаційного маніфесту царя Олександра II, що був оголошений 19
серпня 1856 р., з середини липня 1856 р. між військовим міністром, міністром внутрішніх

справ та начальником III відділу розпочалося листування з приводу відомостей про відданих до

війська політичних злочинців та умов полегшення їх долі. Тут згадано й ім’я Шевченка у зв’язку з
клопотанням про нього великої княгині, президента Академії мистецтв Марії Миколаївни, віце-
президента Академії Ф. П. Толстого та схвальним відзивом командира Окремого Оренбурзького

корпусу В. О. Перовського (Тарас Шевченко: Документи та матеріали до біографії. — С.
267 — 271). 12 січня 1857 р. військовий міністр М. О. Сухозанет повідомляє начальника

III відділу В. А. Долгорукова про те, що В. О. Перовський надіслав військовому міністру

список політичних злочинців із своїми пропозиціями щодо полегшення їх долі; стосовно поета

пропонувалося: «Рядового Тараса Шевченку уволить от службы» (Там само, — С. 276 — 278).
Ймовірно, що цей документ і бачив З. Сераковський.
Бюрно болен... но он об тебе помнит... — У згаданому листі Шевченко писав про К. І. Бюрно
зі щирим захватом і передав йому «самое глубокое сердечное приветствие».
...его супруге... — Усковій Агаті Омелянівні (1828 — 1899). Знайома Шевченка з 1853 р.; дружньо
поважала його, приймала у своїй господі, спонукала чоловіка допомагати засланому поетові.
Шевченко певний час ідеалізував її, навіть був закоханий; пізніше, розчарувавшись, що було зовсім
несправедливо, дав її іронічний портрет у повісті «Прогулка с удовольствием и не без морали».
Виконав три її портрети. А. О. Ускова надіслала О. Я. Кониському спогади про поета (Записки
Українського наукового товариства в Києві. Науковий збірник за рік 1926. — К., 1926. — Т. 21.
— С. 158 — 173).

3.3.34 До 195-ї річниці від дня народження Шевченка. (2009-03-09 01:11)

Так вийшло, що саме в цей день завершено невеличку роботу – допоміжний матеріал до історії

публікацій творів Тараса Григоровича.

Матеріал складається з двох частин:

Перша (основна) являє собою перелік всього поетичного доробку Шевченка з вказанням всіх

прижиттєвих публікацій та першої посмертної публікації, якщо вона є першою публікацією твору.
Робота зроблена xls-табличкою, тож дозволяє легко реалізувати своє головне призначення –
можливість сортування по виданнях, по публікаціях та по роках публікацій. Табличку в перспективі
можна розширити, ввівши додаткові стовпці (напр. «перше попадання до зібрання творів») та
рядки (додати прозові твори).

Друга частина – відновлений порядок творів в збірках «Кобзар» (1840 р.), «Чигиринський Кобзар»
(1844 р.), «Кобзар» (1860 р.) та рукописної збірки «Три літа» (1845 р.). Робота незавершена

(сумнівні місця вказані) і потребує вашої допомоги. (вже)
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Ця частина впринципі не має ніякого практичного застосування, бо є «дурною роботою» -
відновлення артефактів, які спокійно лежать в архівах, а може в когось навіть є відскановані.
Але мені до того архіву далеко, а той вигляд, в якому нам зараз подаються твори Шевченка (або
«хронологічні» збірки, або довільна вибірка найкращого з точки зору упорядника видання) мене
геть не влаштовує:

«… Тим часом хаотичність у подаванні віршованого матеріалу ніколи не була рисою самого

автора. Шевченко прекрасно розумів, що таке збірка поезій, і певні зусилля прикладав, щоб
надати їй суцільности; умів подати першу поезію збірки, як ключ до неї, умів замкнути збірку

сильною та ефектною кінцівкою. «У поета, - пише один з найновіших редакторів, - була

характерна для нього, а для нас надзвичайно цінна звичка збирати свої вірші в окремі книжечки-
альбоми, об’єднувати їх у певні цикли».»

(М. Зеров. Українське письменство ХІХ ст.)

PS: Шановний [ LJ User: maksymus ] вже розібрав всі спірні місця, тому файл замінено на

виправлений:
Матеріали до історії публікації творів Т. Г. Шевченка.xls (виправлений) - [1]upload.com.ua,
[2]onlinedisk.ru

Буду радий вислухати всі поради і зауваження.

1. http://upload.com.ua/get/900745414/

2. http://www.onlinedisk.ru/file/96891/

3.3.35 Лист Л. М. Жемчужникова до Г. П. Ґалаґана 3 березня 1857 р.
(2009-03-09 06:00)

Спасибо Вам за участие в деле Шевченко. Я получил 150 руб[лей] серебром. Благодарю Николая

Аркадиевича 1, поцелуйте его за меня. Благодарите всех и Грабовского, вероятно, и он что-либо
дал. Бог вознаградит за это. Приложить к этим деньгам 50 руб. я не мог из 100, кот[орые] вам
должен. Деньги мне нужны теперь крайне, и я прошу вас, коли можно, подождать еще. 3 марта

[1857] г. 1 М. А. Рігельмана. [1]Т. Г. Шевченко в епістолярії відділу рукописів. — К., 1966. — С.
23.

1. http://izbornyk.org.ua/shevchenko/epis.htm

3.3.36 (2009-03-09 12:00)

Сьогодні виповнюється 195 років од дня народження Тараса Шевченка
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[1]

У спільноті продовжується хронологія життя Кобзаря в [2]документах,
[3]матеріалах і статтях, [4]листуванні, [5]художніх творах,
[6]поезіях, [7]спогадах сучасників. Більше інформації в профілі

спільноти. Виклад вже доведено до березня 1857 року, коли поет в

Новопетровському укріпленні дізнався про своє близьке звільнення.

1. http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev7028.htm

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/tag/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8

3. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/tag/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D0%B8,

%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%96

4. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/tag/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8,%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82%

D0%B8+%D0%B4%D0%BE+%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0,%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8+%D1%

96%D0%BD%D1%88%D0%B8%D1%85+%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1,%D0%9E%D1%84%D1%96%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96+%D0%

BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8

5. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/tag/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%B0,%D0%96%D0%B8%

D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81

6. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/tag/%D0%9F%D0%BE%D0%B5%D0%B7%D1%96%D1%97

7. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/tag/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B8
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http://community.livejournal.com/ua_kobzar/tag/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8,%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8+%D0%B4%D0%BE+%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0,%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8+%D1%96%D0%BD%D1%88%D0%B8%D1%85+%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1,%D0%9E%D1%84%D1%96%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96+%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8
http://community.livejournal.com/ua_kobzar/tag/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8,%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8+%D0%B4%D0%BE+%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0,%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8+%D1%96%D0%BD%D1%88%D0%B8%D1%85+%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1,%D0%9E%D1%84%D1%96%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96+%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8
http://community.livejournal.com/ua_kobzar/tag/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8,%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8+%D0%B4%D0%BE+%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0,%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8+%D1%96%D0%BD%D1%88%D0%B8%D1%85+%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1,%D0%9E%D1%84%D1%96%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96+%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8
http://community.livejournal.com/ua_kobzar/tag/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8,%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8+%D0%B4%D0%BE+%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0,%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8+%D1%96%D0%BD%D1%88%D0%B8%D1%85+%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1,%D0%9E%D1%84%D1%96%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96+%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8
http://community.livejournal.com/ua_kobzar/tag/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%B0,%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81
http://community.livejournal.com/ua_kobzar/tag/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%B0,%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81
http://community.livejournal.com/ua_kobzar/tag/%D0%9F%D0%BE%D0%B5%D0%B7%D1%96%D1%97
http://community.livejournal.com/ua_kobzar/tag/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B8


3.3.37 Сподіваюсь не буде недоречним (2009-03-09 12:20)
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3.3.38 (2009-03-10 00:00)

[1]Кониський О. Я. Тарас Шевченко-Грушівський: Хроніка його життя [На другому засланню

(жовтень 1850 — серпень 1857), стор. 35]

XVI

Час ішов собі своєю чергою: обставини околишні не перемінилися: «гидота» не поменшала, але
з тогочасних листів Тарасових бачимо більш спокійне і надійне становище його духа. Знати, що
надія міцно перейняла його. Можна навіть думати, йому здавалося інколи, що визволення його

вже факт, що цар підписав вже амністію коли не 1 січня, так 19 лютого; коли ж не приходить про се

урядова звістка, так причиною тому бюрократичне дляння та брак зимою комунікації, бо зимою
почта з Петербурга до Новопетровського йшла часом три місяці, напр[иклад]. Лазаревський

Михайло вислав до його лист і цигари 17 січня, а Тарас прийняв їх тільки 7 квітня.
Той лист Лазаревського 765 хоч і не приніс Тарасові певної звістки про визволення яко про факт,
але не приніс і розчарування, навпаки, приніс йому бадьорості і разом з листами старого приятеля

Якова Кухаренка з Чорноморщини 766 і Андрія Марковича з Петербурга 767 став Тарасові світлим і

радісним привітом на Великдень. Тим часом коло амністії Шевченкової працювали не тільки граф

і графиня Толстії, а ще й інші люде, між ними Сєраковський, Лазаревський і граф поет Олексій

Толстой, котрого любили і цар, і цариця і котрий користався кожною зручною нагодою посприяти

Шевченку. Граф Олексій Толстой хоча особисто і не знав Шевченка, але відав про його і високо

становив його поетичний талант 768. Петербурзькі земляки Шевченка були певні, що на сей раз

цар дасть поетові амністію і тямили потребу Шевченкові грошей на дорогу. Вони поспішили

запомогою. Андрій Маркович, посилаючи гроші, писав: «Відай, що добрі люде пильнували і

пильнують перед царем про тебе, і, може, він помилує і верне тебе на ясні зорі, на тихі води,
у край веселий, у мир хрещений» 769. Радів Тарас з тих листів. Гляньмо на ясні його радощі, що
в перший день Великодня — 7 квітня — обгорнули йому душу! Радощі ті світяться нам з трьох

листів його, написаних 22, квітня. «Удався ж мені сьогорічний Великдень! — писав він до Михайла

Лазаревського 770. — Такого радісного Великодня у мене ще зроду не було. Якраз 7 квітня

прийшла до нас почта і привезла твою дорогу посилку і твоє радісне письмо від 17 січня. Я трохи

не здурів, прочитавши його! Та ще як закурив твою цигару (я десять років не курив цигар!), та як
закурив твою гавану, то так мені запахло волею, що я заплакав, як та дитина. От чого ти наробив
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з моїми старими очима! Нехай тобі Господь милосердний заплатить за твою роботу. Та ж сама

пошта привезла мені лист з Чорноморії і 25 карбованців від д. Я. Кухаренка, але він нічого про

волю не пише мені. Та ж сама пошта привезла мені 16 карб. і лист з Петербурга від А. Маркевича

з товаришами. Се буде син того самого Марковича, що написав малоросійську історію. З батьком
його ми були колись великі приятелі, але сина його, оцього Андрія, я, здається, не бачив, а може,
і бачив, та ще дитиною». В листі Тарасовому до Кухаренка читаємо: «Лазаревський упевняє мене,
що незабаром випустять мене з оцієї широкої хурдиги, що цар дав приказ розбивати мої кайдани.
І плачу, і молюся, і все-таки не вірю. (Десять літ неволі знівечили мою віру і надію, а вони були

колись чисті, непорочні, наче та дитиночка, взята з купелі, чисті і кріпкі, як той самоцвіт-камінь
відшліфований). Я трохи не здурів на сім тижні. Та й тиждень же вдався. Недаремне я його

виглядав десять літ. Десять літ! — друже мій єдиний! вимовити страшно; а витерпіть же! і за

що витерпіть? Цур йому, а то справді одурію» 771. 764 Основа. — 1862. — Кн. III. — С. 6. 765

[Киевская старина. — 1901. — Кн. II. — С. 285 — 286]. 766 Основа. — 1861. — Кн. X. — С. 8.
767 Чалий, с. 94. 768 З приватного листа Л. М. Ж[емчужникова (ІЛ. — Ф. 77. — № 127. — Арк.
160 — 161, зв.)]. 769 Чалий, с. 94. 770 Основа. — 1862. — Кн. III. — С. 6. 771 Основа. — 1861.
— Кн. X. — С. 8. Коментар Той лист Лазаревського... разом з листами ... Якова Кухаренка з

Чорноморщини і Андрія Маркевича з Петербурга... — Йдеться про листи М. М. Лазаревського
[2]від 17 січня 1857 р. з Петербурга, [3]Я. Г. Кухаренка від 18 грудня та [4]А. М. Маркевича від 25
жовтня 1856 р. [5]Попередня [6]Наступна

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/4899.html

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/450543.html

3. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/448374.html

4. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/445841.html

5. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/442671.html

6. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/453686.html

3.3.39 (2009-03-10 06:00)

[1]Кониський О. Я. Тарас Шевченко-Грушівський: Хроніка його життя [На другому засланню

(жовтень 1850 — серпень 1857), стор. 36]

Гадаючи, що визволення недалеко, Тарас скомпонував собі план своєї подорожі з «широкої
хурдиги». «Як дасть Біг, діждуся з корпусного штабу визволення, так, гадаю, навпростець через
Астрахань ушкварю на Чорноморщину. Я ще зроду її не бачив, — додає він у листі до Кухаренка.
— Треба хоч на старість подивитися, що то таке ота славна Чорноморщина. Одного боюся, щоб
часом не сказали мені прибути до Оренбурга. А може, дасть Біг, не скажуть». (Будемо бачити,
що Тарас помилився!) Далі, згадуючи про присланий до його 1 т. «Записок о Южной Руси» (2-
й т. тоді саме друковано), поет писав: «Мене добрі люде, спасибіг їм, книжками не забувають,
нема, нема, та й пришлють, а журналу вже десять літ і ввічі не бачив. Не відаю, що там і діється

в тій новій літературі. Сам не писав нічого. Та й як його було писати? А тепер вже, Біг його
святий знає, чи напишу що путнього? А може, дасть Біг милосердий, відпочину та на старість

попробую писати прозу. Об віршах вже нічого и думати» 772. Річ очевидна, що поет розумів тут

прозу мовою українською. В Новопетровському до мая р. 1857 він дійсно рідною мовою нічого

не писав, бо й не можна було писати. Прозою ж російською він написав на засланню дев’ять
оповідань. Вельми помилився поет, говорячи, що про писання віршів «нічого й думати». Ледві

тхнуло на його дихання волі, він ще в Новопетровському, ще за два місяці до виїзду написав свою
прекрасну «Москалеву криницю». Не такий у генія нашого слова був дрібний талант і характер,
щоб десятилітніми кайданами можна було цілком його знівечити. Поет небавом після сього листа

до Кухаренка сам запевнився, що він «не зледащів, не захолонув в неволі», а що « нікому тільки було
огню підложити під його горем недобите старе серце», як каже він через 6 тижнів після 22 квітня в
другому листі до Кухаренка 773. «А ти, друже мій, догадався, взяв та й підкинув огню того святого.
Довго я читав твій лист, дочитався до того, що не тільки очі мої, а серце моє заплакало, мов та
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дитина голодна. А серце, сказано, — не дитина; його галушкою не нагодуєш. Вставши раненько,
помолився Богові, закачав рукави та й заходився коло оцієї «Москалевої криниці». Поміг Біг,
скінчив, мені трохи Й полегшало». Останнім, підкресленим словам поета я надаю великої ваги.
Поет, сам того не бажаючи, показує нам, що дар поезії єсть та висока сила, якої ніякі утиски й

кривди не спромоглися повернути внівець; що се та сила, яка може лежати придавленою тільки

доти, доки не доторкнеться до неї «божественний глагол». Головна же річ, з підкреслених слів
бачимо, як тяжко було поетові переносити заборону писати вірші! Скоро пішла крига і почалася

комунікація водою, у Тараса більш та більш рветься терпець. 8 мая він пише до Лазаревського,
так якби амністія була вже підписана царем і він дивується, що «й досі нічого нема з корпусу;
добивають мене недолюдки, не боячися Бога. А нудьга, нудьга! Я ще зроду такої нудьги не

коштував. Руки ні до чого не лежать, а в голові така нехворощ, що й ради не дам. Читаю по

листочку біографію Гоголя та й боюся: може, й по листочку не стане, доки прийде моє визволення.
Нудно мені. Думаю, чи не стане легше, як я з тобою поговорю хоч на папері, але... перо з

рук випадає» 774. Нарешті приходить лист Лазаревського, писаний 11 квітня, і наш страдальник

довідується, що справа амністії буде підписана лишень 17 квітня — і у поета «серце б’ється —
якось гарячково. Ох, коли б то швидше його заспокоїти». 772 Ibidem. 773 Ibidem. С. 9. 774 Основа.
— 1862. — Кн. III. — С. 8. 775 Вест[ник] Евр[опы]. — 1883. — Кн. VIII. — С. 838. Коментар

Нарешті приходить лист Лазаревського, писаний 11 квітня, і наш страдальник довідується, що
справа амністії була підписана лишень 17 квітня... — Це станеться лише 1 травня 1857 р. (див.
вище). [2]Попередня [3]Наступна

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/4899.html

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/453389.html

3. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/453965.html

3.3.40 (2009-03-10 12:00)

[1]Кониський О. Я. Тарас Шевченко-Грушівський: Хроніка його життя [На другому засланню

(жовтень 1850 — серпень 1857), стор. 37]

Мимоволі перед мене стає питання: чому і на сей раз так задлялася справа визволення? Що

коли вже для амністії треба було якогось урочистого дня, так чому її не підписано, напр[иклад],
19.лютого або 7 квітня? Певних фактів на відповідь нема, одначе ледві я чи помилюся, гадаючи,
що спричинилася тому звичайна російська канцелярська формалістика, що вміє шпарко і хутко

зневолювати людей, закидаючи їх в хурдигу, та не вміє швидко визволяти з хурдиги. Певна річ,
що просьба графині Толстої до царя про визволення Шевченка перейшла через шефа жандарів до

військового міністра, а сей почав питати Оренбург, а Орен бург — своєю чергою Уральськ: як

поводиться «рядовий»Шевченко? Нарешті, не можна було не спитати згоди і у міністра внутрішніх
справ. От всі оці запитання і проковтнули, може, цілого півроку.
Та вже як там воно не було, а певна річ, що не вельми хваталися визволяти Шевченка, не вважаючи
на те, що гр. Толстой, запопадливо побивався, щоб прискорити сю справу. Як уся родина Толстих,
тремтячи, дожидала підписання царем амністії, бачимо з споминок К. Ф. Юнге 775. «Раз якось
навесні р. 1857, — оповідає вона, — вночі, коли ми вже кріпко спали, нас (дітей графині Анастасії)
розбудили, говорячи: «Вставайте, діти! велика радість!» Ми одяг лись нашвидку, повибігали в

залу; а тут тато, неня, художник Осипов і всі домашні. На столі повні бокали шампансь кого.
«Шевченка визволили!» — кажуть до нас, цілуючи нас, неначе на Великдень! І ми радіємо з

захватом, п’ємо, бігаємо по залі». 2 мая Лазаревський Михайло писав доШевченка: «Поздоровляю
тебе з великою царською ласкою. По просьбі графині Толстої і по свідоцтву графа Толстого тобі
дадуть увільнення («отставку»), і ти вибереш собі «род жизни». Скажи, будь ласкав, Дармограєві
(псевдонім Шевченків), щоб він на радощах не накоїв чого такого, що не личить. Бережи себе,
мій голубе! Приїзди швидше до Петербурга, а на Україну не їзди, про се просить тебе і графиня,
а ти повинен послухатися її. У неї є про тебе гроші, вона поклала їх в банк, заким ти приїдеш.
Білозерський радить тобі до Оренбурга не їздити, а дожидати на місці (в Новопетровському)

2253

http://community.livejournal.com/ua_kobzar/4899.html
http://community.livejournal.com/ua_kobzar/453389.html
http://community.livejournal.com/ua_kobzar/453965.html


«отставки» 776. Лист сей з 75 карб, на дорогу прийшов до Тараса 3 червня. Не треба говорити, що
діялося з страдальником в ту годину, коли він читав того листа. Хто вдатен розуміти хоч трохи те,
що переживШевченко за десять років тяжкої неволі, той легко виобразить собі, яким животворним

світом волі, яким цілющим теплом пронизав усього Шевченка лист Лазаревського з звісткою, що
довго сподівана «гостя-надія» — амністія — тепер вже факт! [2]Попередня [3]Наступна

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/4899.html

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/453686.html

3. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/458419.html

3.3.41 87. М. М. ЛАЗАРЕВСЬКИЙ. 11 квітня 1857. Петербург (2009-03-10 18:00)

11 апреля, С.-Петербург.

Христос воскресе! Мій любий, мій дорогий Тарасе. Что ты так долго молчишь; не откликнешься
до сих пор? Я воротился уже давно из Малороссии и начал сейчас разнюхивать, что и как, и только
на днях добился положительно, что доклад о тебе и других подобных готов и будет представлен

к пасхе. Мне тот же час обещали принести приказ, но и до сих пор его нет, и я боюсь, чтоб
не отложили опять до 17 ч[исла]. Давно уже я собираюсь писать к тебе, но все откладывал,
чтоб сказать что-нибудь положительное, а сегодня не утерпел и пишу хоть не окончательное, но
положительное все-таки, что ты можешь скоро рассчитывать на милость; но какую и с каким

ограничением — еще не знаю. Может быть, чрез неделю обрадую тебя.
И там, где я недавно был, сильно радуются привезенному туда мною известию и обещали мне

помочь в добром деле; и здесь твои знакомые радуются милости царя. Дай же, Боже, нам еще

раз увидеться с тобою и в лучшем положении для тебя.
По получении этого письма сейчас же пиши, что и как ты думаешь; как ты теперь живешь-
поживаешь, и в чем, и насколько бы, примерно, ты нуждался на проезд, если милость царя тебе

объявится. Я слышал, что и другие здесь хлопочут для тебя и хотят помогти.
Теперь пишу, лишь бы сказать словцо, а как получу известие — напишу тебе больше и подробнее.
2-го отдела твоего «Матроса» еще не успели переписать, но на днях окончится он; а уж твой

подлинник в переплете и никому не уступится.
Прощай, а может быть, и до свидания. Дай Бог, чтоб ты был здоров, счастлив и богат.
Всё и все тебе кланяются.

Твой весь М. Лазаревский.

Коментарі:

Подається за автографом: ЦНБ. III. 4865.
Вперше надруковано: Киевская старина. — 1901. — № 2. — С. 286 — 287. Публікація В.
Науменка.
Дата в автографі: «11 апреля, С.-Петербург».
Відповідь Шевченка. — лист від 20 травня 1857 р. з Новопетровського укріплення.

Я воротился уже давно из Малороссии... — У листі від 17 січня 1857 р. М. Лазаревський писав,
що 19 січня їде на батьківщину і повернеться в середині лютого.
...доклад... готов и будет представлен к пасхе. — Великдень 1857 р. припадав на 7 квітня.
...чтоб не отложили опять до 17 ч[исла]. — До дня народження царя Олександра II.
2-го отдела твоего «Матроса» еще не успели переписать...— 8 грудня 1856 р. Шевченко надіслав

М. М. Лазаревському останні п’ять розділів першої частини повісті «Матроз» (пізніше —
[1]«Прогулка с удовольствием и не без морали»), прохаючи його зробити «этюду такое заглавие:
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МАТРОЗ,
ИЛИ СТАРАЯ ПОГУДКА НА НОВЫЙ ЛАД

(РАССКАЗ)».

1. http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev403.htm

3.3.42 96. ЛИСТ ДО Я. Г. КУХАРЕНКА. 22 квітня 1857. Новопетровське укріплення
(2009-03-11 00:00)

Христос воскресе! Батьку отамане кошовий!
Якраз на Великдень привезла мені астраханська почта твоє дружнєє ласкавеє письмо і 25-рублевую
писанку. Зробив ти мені свято, друже мій єдиний! Таке свято, таке велике свято! що я його і на
тім світі не забуду. Не видержав, голубе мій сизий (та який би його вражий син і видержав?).
Упився, та так щиро упився твоїм могоричем, що аж голомозину собі розкроїв. От що зробив ти
мені своєю не так писанкою, як братнім щирим словом.
Тільки що схаменувся я од твого слова і взяв уже перо в руку, щоб написать тобі спасибі, аж
приходить із Гур’єва почта і привозить мені листи із самого Пітера. Один пише молодий козак

Маркович з товариством і шле мені на починок трохи грошенят. Пише, що молоде товариство в
столиці складчину для мене зробило. Треба було б і в другий раз упиться, але я якось видержав,
тілько (без сорома казка) тихенько заплакав. Другий лист із столиці ж. Пише мені курінний

Лазаревський і упевняє мене, що незабаром мене випустять із цієї широкої хурдиги. Він пише,
що добрий цар наш уже дав приказ розбивать мої кайдани. І плачу, і молюся, і все-таки не вірю.
Десять літ неволі, друже мій єдиний, знівечили, убили мою і віру і надію, а вона була колись чиста,
непорочна, як те дитятко, взятеє од купелі, чистая і кріпкая, як той самоцвіт, камень ошліфований!
Але чого не зробить риторда химська? Я трохи-трохи не одурів на сім тижні. Та й тиждень же

удався! Не дармо я його виглядав десять літ. Десять літ! Друже мій єдиний! Вимовить страшно.
А витерпіть? І за що витерпіть? Цур йому, а то я справді одурію. Тепер думаю ось як зробить. Як,
дасть Бог, дождуся з корпусного штабу одпуску, то думаю навпростець через Астрахань ушкварить

на Чорноморію. Я ще її зроду не бачив. Треба хоч на старість подивиться, що то таке та славна
Чорноморія. А поки те буде, посилаю тепер тобі, друже мій єдиний, своє поличчя. Нема в мене,
брате, нічого білше тепер. Як дасть Господь милосердний, приїду сам на Січ, то може, ще який-
небудь привезу тобі гостинець. Одного боюся, щоб не потребовали мене часом в Оренбург. А

може, дасть Бог, що й не потребують. На чортового батька я їм тепер здався.
Чи старий Щепкін ще живий? От щира козацька душа! І молода, як у дитини. Чи не пишеш ти

йому часом? Як пишеш, то целуй його за мене. Яку він там тобі «Пустку» читав? Я, поганий з

мене батько, забув свою рідну дитину.
Прислав мені із Пітера курінний Панько Куліш книгу своєї роботи, названу «Записки о Южной

Руси», писану нашим язиком. Не знаю, чи дійшла до Чорноморії ся дуже розумна і щира книга.
Якщо не дійшла, то випиши, не будеш каяться. Такої доброї книги на нашому язику ще не було

дрюковано. Тут живо вилитий і кобзар, і гетьман, і запорожець, і гайдамака, і вся старожитна

наша Україна як на лодоні показана. Куліш тут свого нічого не додав, а тільки записав те, що
чув од сліпих кобзарів, а тим самим і книга його вийшла книга добра, щира і розумна. Послав

би тобі, друже мій єдиний, свій екземпляр, але я ще сам добре не начитався, мене, спасибі, люде
добрі книгами не забувають. Нема, нема, та й пришле хто-небудь. А журнала уже десятий рік і

в очі ні одного не бачив і не знаю, що там і діється в тій новій, чи современній, літературі. Сам
не написав нічого, бо мені було заказано писать. А тепер уже і Бог його святий знає, чи й напишу
що-небудь путнє. Я ще не дуже зостарівся, та знівечився, друже мій єдиний. А може, дасть Господь
милосердний, ще одпочину та на старість попробую писать прозу. О віршах уже нічого й думать.
Прощай, мій єдиний друже! Може, дасть Бог, що се літо побачимось, а поки те буде, цілую тебе,
як брата рідного, а ти поцілуй за мене свою стару і перецілуй своїх діточок. І не забувай искреннего
твоего друга кобзаря Т. Шевченка.
Умисне пишу тобі на одному листочку, щоб було де поличіє положить і щоб конверт не дуже
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важив.

Апреля 22.
1857.
Новопетровское укрепление.

Примітки

Подається за рукописною копією М. О. Дикарєва з автографа, тепер не відомого (ІЛ, ф. 77,
№ 127, арк. 24). Помилкова дата в цій копії — «1859» — виправляється за змістом та на підставі

першодруку, де дата — 22 квітня 1857 р.
Вперше надруковано в журналі «Основа» (1861. — № 10. — С. 7 — 9). У тексті редакційна

кон’єктура з цензурних міркувань: «Сам не написав нічого (да й як його було писать?)», а треба:
«Сам не написав нічого, бо мені було заказано писать». До прізвищ «Маркевич» та «Лазаревський»
довільно додано ініціали (в дужках).
Вперше введено до збірника творів у виданні: Шевченко Т. Твори: В 2 т. — СПб., 1911. — Т. 2.
— С. 404 — 405.
Відповідь на лист Я. Г. Кухаренка від 18 грудня 1856 р. з Катеринодара (Листи до Тараса

Шевченка. — С. 76 — 77).
Відповідь Я. Г. Кухаренка від 7 серпня 1857 р. на цей і наступний листи див.: Там само. — С. 84
— 85.

Якраз на Великдень привезла мені астраханська почта твоє дружнєє ласкавеє письмо... —
7 квітня 1856 р. Шевченко одержав дуже запізнілу відповідь від Я. Г. Кухаренка на свій

лист від 1, 2, 16 квітня 1854 р.; 13 червня 1857 р. Шевченко писав у своєму щоденнику: «С
1847 года, по распоряжению высшего начальства, все друзья мои должны были прекратить

со мною всякое сношение. Кухаренко не знал о таком распоряжении. Но так [же] не знал

и о моем местопребывании. И будучи в Москве во время коронации депутатом от своего

войска, познакомился со стариком Щепкиным и от него узнал о месте моего заключения. И,
благороднейший друг! написал мне самое искреннее, самое задушевное письмо. Через девять лет
и не забыть друга, и еще в несчастии друга. Это редкое явление между себялюбивыми людьми. С
этим же письмом, по случаю, как он пишет, по случаю получения им Станислава первой степени,
прислал он мне на поздравку 25 рублей серебром. Для семейного и небогатого человека большая
жертва. И я не знаю, чем и когда я ему воздам за эту искреннюю, нелицемерную жертву?».
Один пише молодий козак Маркович з товариством... — Маркевич Андрій Миколайович (1830
— 1907) — син історика М. А. Маркевича, юрист, музикант-аматор; особисто познайомився з

Шевченком 1858 р. у Москві. Лист А. М. Маркевича від 25 жовтня 1856 р. див.: Листи до Тараса
Шевченка. — С. 75.
Пише мені курінний Лазаревський... — Лист М. М. Лазаревського від 17 січня 1857 р. див.: Листи
до Тараса Шевченка. — С. 78 — 79.
...посилаю тепер тобі, друже мій єдиний, своє поличчя. — Автопортрет сепією, про який ішлося в
листі, зберігався в О. Я. Кухаренка, сина Якова Герасимовича. Нині він не відомий (репродукцію
опубліковано в журналі «Известия Общества любителей изучения Кубанской области» (1913. —
Вып. 4. — С. 48 — 49); збереглася фотографія з оригіналу — ІЛ, ф. 1, № 872 — 9, № 37). Про

надсилання свого «поличчя» Шевченко згадує і в щоденнику 20 червня 1857 р.
Яку він там тобі «Пустку» читав? — Під цією назвою вірш «Заворожи мені, волхве...», який
Шевченко 13 грудня 1844 р. присвятив М. С. Щепкіну, опубліковано анонімно в газеті «Русский
инвалид» (1857. — № 61).
Прислав мені... Панько Куліш... «Записки о Южной Руси»... —Йдеться про перший том «Записок
о Южной Руси» — двотомного видання етнографічно-фольклоних матеріалів, упорядкованих П.
О. Кулішем. Вийшов у 1856 р.
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3.3.43 97. ЛИСТ ДО А. М. МАРКЕВИЧА. 22 квітня 1857. Новопетровське
укріплення (2009-03-11 06:00)

Христос воскресе!

На самий Великдень приплила з Гур’єва до нас почта і привезла мені письмо твоє і 16 руб.
грошей. Спасибі тобі, друже мій незнаємий! Подякуй і поцілуй твоїх товаришей і земляків моїх

щирих, спасибі їм, що не забувають безталанного старого кобзаря. Нехай не забуде їх Господь

милосердий своєю доброю долею. Спасибі вам, молодії брати мої, і за книги. Спасибі йому, тому
Николаю М., а Куліша, як побачиш, то поцілуй його за мене і скажи йому, що такої книги, як
«Записки о Южной Руси», я ще зроду не читав. Та й не було ще такого добра в руській литературі.
Спасибі йому, він мене неначе на крилах переніс в нашу Україну і посадив меж старими сліпими

товаришами-кобзарями. Живо і просто вилита стареча мова. А може, воно тим і живо, що просто.
І як не буде він продолжать своих «Записок», то його Бог святий покарає. Так і скажи йому, друже
мій, як його побачиш.

[1] Ще ось що. Чи не зострінешся там часом з Гербелем, переводчиком
«Слово о полку Ігореві». Воно хоч і зоветься Гербель, а такий же сірий хохол, як і ми з тобою,
молодий мій друже. Отож, як побачиш його, то подякуй йому за перевод «Малоросійської думи»,
надрюкованої в «Б[иблиотеке] для чтения».
З батьком твоїм, друже мій, ми були колись великі приятелі і стрічалися з ним не в одній Качанівці.
Чи здравствує він тепер? Цілуй його од мене. А матір твою тілько раз бачив у Качанівці, може,
й тебе тойді з нею бачив, але ти тойді ще було мале, то я тепер і не згадаю, давно те діялось,
молодий мій друже. В другий раз буду писать тобі білше, а тепер мені щось не пишеться, я неначе
занедужав од твого письма. Я прийду трохи до нормального розуму, то напишу тобі цілу книгу, а
тепер цілую тебе, друже мій єдиний, і твоїх товаришів, а моїх земляків щирих, цілую і дякую всім

моїм серцем. Дякую за гроші, а ще білше за те, що не забуваєте старого кобзаря

Т. Шевченка.

Добре, що зосталося шматок паперу. Єсть на чому написать
P. S. Я напишу його по-русски, так, бачиш, треба, ти й сам здоров догадаєшся, як прочитаєш, що
так треба. Тілько, серце моє! Голубе мій сизий! Зроби для мене все те, що я проситиму. Я тебе

тричі поцілую, як побачимось, а поки що (я й забув тобі сказать) сходи ти в Большую Морскую

в дом графа Уварова, найди там Михайла Матвієвича Лазаревського і поцілуй його за мене. Так
треба, друже мій єдиний. «Записки о жизни Н. В. Гоголя» прислав ти мені два томи, і обидва
перві.

22 апреля

1857.

P. S. Дело вот в чем. Г. комендант Новопетровского укрепления Ираклий Александрович

Усков просил г. полковника Илью Александровича Киреевского выслать ему камер-обскюру для
фотографии со всеми принадлежностями. И для этого снаряда послал ему 250 руб[лей] сереб[ром]
денег и 77 лебяжьих шкурок. Последнее письмо г. Киреевского от 10 ноября 1856 года получено

г. комендантом с уведомлением о получении денег и посылки. Теперь дело в том, что ни вещь,
т. е. камер-обскюра, до сей поры не получена здесь, ни письменного уведомления о причине
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такой непонятной медленности. Естественно, что это Ираклия Александровича беспокоит. То я
и прошу тебя, побывай ты у г. Киреевского и от имени Ираклия Александровича спроси у него

о причине его безмолвия. Квартирует он в Большой Миллионной в доме Славных. Если же, паче
чаяния, ты не найдешь его по этому адресу, или он умер, или выехал из столицы, то ты вместо

прогулки съезди в Павловск и на даче г. Киреевского найдешь кого-нибудь из родственников

г. полковника Киреевского. И узнай, где он и что с ним? И не поручал ли он этого дела,
т. е. камер-обскюры, кому-нибудь из своих родственников или же знакомых? И проси, чтобы,
кого ты найдешь из его родственников, чтобы написал Ираклию Александровичу и тем вывел

из мучительного недоумения. В заключение, зайди ты в магазин Прево, под фирмою «Выставка
художественных произведений», у Полицейского моста, в доме голландской церкви, и спроси у

самого г. Прево, поручал ли ему помянутый г. полковник в прошлом году осенью выписать

из Берлина камер-обскюру со всеми препаратами для фотографии или нет. И узнавши все это,
напиши мне как можно обстоятельнее и как можно скорее.
Адресуй свое письмо на имя его высокоблагородия Ираклия Александровича Ускова, г.
коменданта Новопетровского укрепления Оренбургской губернии.
В случае же смерти г. полковника Киреевского узнай, к кому можно обратиться Ираклию

Александровичу о получении ежели не вещи, то обратно денег, на которые имеется у него как

документ письмо г. полковника. Все это можно узнать в Павловске. Кто бы ни был из его близких

родных — отец, мать, брат или сестра — все равно, ты только самый подробный адрес [узнай],
кого найдешь из них. И еще раз прошу тебя — не медли и напиши по-русски.

Примітки

Подається за автографом (ІЛ, ф. 1, № 199).
Вперше надруковано в журналі «Основа» (1862. — № 5. — С. 8 — 9) за автографом, але без

постскриптуму. Постскриптум — у примітках до видання: Шевченко Т. Дневник. — Харків, 1925.
— С. 172 — 173.
Вперше введено до збірника творів у виданні: Шевченко Т. Твори: В 2 т. — СПб., 1911. — Т. 2.
— С. 405 — 406.
Відповідь на лист А. М. Маркевича [2]від 25 жовтня 1856 р. ([3]Листи до Тараса Шевченка. — С.
75).

На самий Великдень приплила з Гур’єва до нас почта і привезла мені письмо твоє і 16 руб.
грошей. — Лист А. М. Маркевича від 25 жовтня 1856 р. Шевченко одержав 7 квітня 1857 р.
після того, як відкрилася навігація на Каспійському морі (взимку «важка» пошта до укріплення не
надходила).
Спасибі йому, тому Николаю М., а Куліша, як побачиш, то поцілуй його за мене і скажи, що такої
книги, як «Записки о Южной Руси», я ще зроду не читав. — А. М. Маркевич надіслав Шевченкові

«Записки о жизни Николая Васильевича Гоголя» (СПб., 1856) під криптонімом «Николай М.»
(Шевченко тоді ще не знав, що це позичений у М. Макарова криптонім, за яким ховався П. О.
Куліш) і перший том «Записок о Южной Руси» (див. лист до Я. Г. Кухаренка [4]від 22 квітня 1857
р. та примітку до нього).
Чи не зострінешся там часом з Гербелем, переводчиком «Слова о полку Ігореві». — Див.
примітку до листа А. О. Козачковському [5]від 14 квітня 1854 р.
...подякуй йому за перевод «Малоросійської думи»... — Йдеться про переклад М. В.
Гербелем поезії Шевченка «Нащо мені чорні брови...» під заголовком «Дума (с малороссийского)»
(Библиотека для чтения. — 1856. — № 11. — С. VII — VIII).
З батьком твоїм, друже мій, ми були колись великі приятелі і стрічалися з ним не в одній

Качанівці. — Качанівка — село Борзнянського повіту Чернігівської губернії (тепер — селище

Ічнянського району Чернігівської області), куди приїжджав Шевченко в травні 1843 р. на

запрошення власника, мецената Г. С. Тарновського. Тут він зустрічався й з М. А. Маркевичем,
з яким познайомився ще в Петербурзі весною 1840 р. А 9 травня 1841 р. до дня іменин М. А.
Маркевича Шевченко присвятив йому вірш «Н. Маркевичу».
...найди там Михайла Матвієвича Лазаревського і поцілуй його за мене. — Так Шевченко бажав
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висловити свою сердечну вдячність М. М. Лазаревському за його лист від 17 січня 1857 р.
Камер-обскюра — фотографічний апарат.
Киреєвський Ілля Олександрович — підполковник, урядовець для особливих доручень при В. О.
Перовському; з липня 1856 р. залишив службу і жив у м. Павловську.

Варіанти

Спасибі йому, тому Николаю М. / Спасибі йому і

Чи здравствує він тепер? / Було почато: А
Добре, що зосталося шматок паперу. Єсть на чому написать / Добре, що зосталося шматок паперу.
На

ни вещь, т. е. камер-обскюра, до сей поры не получена здесь / ни вещь, т. е. камер-обскюра, не
пол[учена?]
И проси, чтобы кого ты найдешь из его родственников / и проси, чтобы кто-нибудь
к кому можно обратиться Ираклию Александровичу о получении ежели не вещи, то обратно денег
/ к кому можно обратиться Ираклию Александровичу о получении ежели не вещи, то денег

1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/T2Y02obtDpZVloFWjC5Frw?feat=embedwebsite

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/445841.html

3. http://izbornyk.org.ua/shevchenko/lystydo.htm

4. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/454441.html

5. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/417477.html

3.3.44 98. ЛИСТ ДО М. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО. 22 квітня, 8 травня 1857.
Новопетровське укріплення (2009-03-11 12:00)

22 апреля 1857.

Христос воскресе, брате мій любий!

Удався ж мені сьогорішній Великдень! Такого святого радостного Великодня у мене ще й зроду

не було. Якраз 7 апреля прийшла до нас почта і привезла твою дорогую посылку и твое радостное

письмо от 17 генваря. Я трохи не одурів, прочитавши його. Та ще як закурив твою сигару (я десять
літ уже не курив сигари), то як закурив твою гавану, то так мені, друже мій єдиний, запахло волею,
що я заплакав, як тая дитина. От що ти наробив з моїми старими очима. Нехай тобі Господь

милосердий заплатить за твою сердечную роботу. Та же самая почта привезла мені письмо із

Чорноморії і 25 р[у]б[лів] грошей от Я. Кухаренка (Семен його повинен знать). Але Кухаренко про
волю мені нічого не пише. Та та же самая почта із Петербурга привезла мені письмо і грошей 16
руб[лів] от А. Марковича с товарищами. Се буде син того самого Николая Марковича, що написав
«Малороссийскую историю». З батьком його ми були колись великії приятелі. А сина його, сего
самого Андрія, то я, здається, що й не бачив. А може й бачив, то ще дитиною. Найди його там

та поцілуй за мене, мій друже єдиний. Воно квартирує в Почтамтской в доме Логинова.
Так от який у мене був Великдень! І чим я заплачу вам, брати мої, земляки мої щирії, чим заплачу

я вам за моє велике свято! За мої сердечные, радостные слезы! Слезами і нічим білше.
Як побачиш Куліша, поцілуй його за книги, що він мені подарував, а особливо за «Записки о

Южной Руси». Такої розумної книги, такого чистого нашого слова я ще не читав. Може, він і

розсердиться на мене за те, що я його алмазный подарок, «Записки о Южной Руси», послав на

Чорноморію Кухаренкові. Так що ж! Скажи, не втерпів. І як він, крий його Мати Господня! не
видасть второго тома, то не тілько я, ти, всі земляки наші і вся славянщина проклене його і назове
брехуном. Так і скажи йому. А Білозерський, кажеш, поїхав жениться додому. Нехай йому Бог
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помага. От ще щира християнська душа. Поцілуй його за мене, як побачиш.
Яка там моя картина була у Єзучевського, єй-богу, не знаю. Розиграли, кажеш, в лотарею, і вона
досталася тобі. О мої добрії, мої щирії други! Нехай вас Бог так не забуде, як ви не забули, не
покинули мене, безталанного, на чужині в неволі. Я нікуди не поїду, друже мій єдиний, як пошле
мені Господь милосердний волю, хіба тілько по дорозі заїду в Чорноморію на який тиждень, а там
прямо в столицю до вас, до вас, други мої, брати мої. Мені здається, що я одурію, як побачуся з
вами, мої ріднії, мої единые!
Сегодня, 22 апреля, прийшла друга почта з Гур’єва і не привезла нічого офіціального насчет моєї
отставки, і я не знаю, що і думать. Може, то форма требує такої проволоки? Не знаю, дождуся і
третьої почти, що там буде, бо мені, бачиш, хотілося прибавить до цього письма два слова: «Я
свободен». Тілько два слова і нічого білше, друже мій єдиний.
Лихий його знає, де той Осипов дівся. І Писемського, кажеш, немає в Петербурге. А «Княгиня»,
пишеш, у якогось Н. Д. Не знаю, хто се Н. Д. Якби «Княгиню» взяв на свої руки Куліш, чи
не лучше б було? Та й «Матроса» прибгав би до «Княгини», та причепурив би їх гарненько, та
й пустив би в люде. Дармограй написав уже и вторую часть «Матроса», в которой уже резче

обозначилась общая идея рассказа. А в третій він дума уже выставить наголо свою нехитрую

фантазию. Але коли-то те буде? А може, й буде коли-небудь. Треба підождать.
Не пишу тобі, друже мій єдиний, сьогодня білш нічого, бо нема чого писать, та і голова в мене
сьогодня неначе позичена у москаля-коробейника або неначе клоччям начинена. А все-то те лихо
почта наробила. Підожду другої почти, чи не веселіша буде. Ось-ось трохи не забув! Чом ти мені

нічого не пишеш про Василя і про Федора?
Чорти їх батька знають, що се вони зо мною роблять. І досі ще нема нічого із корпусу. Добивають
вони мене, недолюди, не боячися Бога! А нудьга, нудьга! Я ще зроду такої нудьги не коштував.
Ні до чого руки не лежать. А в голові така нехворощ, що й ради не дам. Читаю по одному

листочку в день біографію Гоголя, читаю та й боюся, може, й по листочку не стане, поки-то
прийде той одпуск. Грошей у мене тепер дуже небагато, але якби дав Бог тую волю, то можна

було б позичить трохи, щоб до Москви або Чорноморії допхаться, а там уже я не загину. Ти
мені пишеш про фотографію. Не робіть нічого, брати мої, други мои милые, поки я з вами не

побачусь. З сією почтою не напишу тобі: «Я свободен», чи не дасть Бог з будущою. Нудно мені,
тяжко мені, друже мій єдиний. Думав собі, чи не легше буде, як з тобою поговорю хоч на папері.
Ще гірше. Перо з руки випадає. На посылку твою тілько дивлюся і білш нічого, в руки нічого

взять не хочеться. Бувай здоров, мій друже єдиний! Цілую тебе, Семена, Куліша і всіх моїх і твоїх
земляків, добрих і щирих, таких, як ти. Не покидайте мене, други мої, брати мої милії!

8 мая.

Примітки

Подається за автографом (ІЛ, ф. 1, № 154).
Вперше надруковано в журналі «Основа» (1862. — № 3. — С. 6 — 8) з деякими неточностями й

пропусками.
Вперше введено до збірника творів у виданні: Шевченко Т. Твори: В 2 т. — СПб., 1911. — Т. 2.
— С. 406 — 407.
Відповідь на лист М. М. Лазаревського [1]від 17 січня 1857 р. ([2]Листи до Тараса Шевченка. —
С. 78 — 79).

...письмо із Чорноморії і 25 р[у]б[лів] грошей от Я. Кухаренка... — Лист Я. Г. Кухаренка [3]від
18 грудня 1856 р. див.: Листи до Тараса Шевченка. — С. 76 — 77.
Семен — С. С. Гулак-Артемовський.
...письмо і грошей 16 руб[лів] от А. Марковича с товарищами. — Лист від А. М. Маркевича

[4]від 25 жовтня 1856 р. див.: Листи до Тараса Шевченка. — С. 75.
Се буде син того самого Николая Марковича, що написав «Малороссийскую историю». — Див.
лист до Г. С. Тарновського [5]від 26 березня 1842 р.
Як побачиш Куліша, поцілуй його за книги, що він мені подарував, а особливо за «Записки о
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Южной Руси». — Див. лист до Я. Г. Кухаренка [6]від 22 квітня 1857 р. та примітку до нього.
...я його алмазний подарок, «Записки о Южной Руси», послав на Чорноморію Кухаренкові. —
Книжка надіслана не була (див. лист до Я. Г. Кухаренка від 22 квітня 1857 р.).
А Білозерський, кажеш, поїхав жениться додому. — У січні 1857 р. В. М. Білозерський одружився
з Надією Олександрівною Ген (1828 — 1912), перекладачкою, істориком. Шевченко познайомився

з нею після повернення до Петербурга.
Яка там моя картина була у Єзучевського... — Про картину Шевченка, що була у В. О.
Єзучевського, згадувалося в листі І. В. Гудовського до Шевченка [7]від 22 вересня 1845 р.:
«Єзучевський і Галуза вам кланяються. Картина ще не розіграна» (Листи до Тараса Шевченка. —
С. 37). Оскільки у власності М. М. Лазаревського була лише одна олійна картина Шевченка

— «Селянська родина» (1843), то упорядники десятитомного Повного зібрання творів Т. Г.
Шевченка слушно вважають, що в обох листах йдеться саме про неї.
Сегодня, 22 апреля, прийшла друга почта з Гур’єва і не привезла нічого офіціального насчет

моєї отставки... — Військовий міністр підписав відношення про дозвіл царя звільнити Шевченка

від військової служби з забороною в’їзду в обидві столиці 1 травня 1857 р. (Тарас Шевченко.
Документи та матеріали до біографії. — С. 279).
Лихий його знає, де той Осипов дівся. — Це відгук на повідомлення М. М. Лазаревського у

згаданому листі: «Об Осипове я говорил Семену и сам спрашивал, да не чуть такого тут».
І Писемського, кажеш, немає в Петербурге. — З листопада 1856 р. О. Ф. Писемський працював
співредактором журналу «Библиотека для чтения».
А «Княгиня», пишеш, у якогось Н. А. — Білозерського Миколи Даниловича (1800 — 1879)
— чернігівського поміщика, двоюрідного брата В. М. і М. М. Білозерських. Познайомився з

Шевченком 1847 р. на хуторі Мотронівка на весіллі у П. О. Куліша та О. М. Білозерської.
М. М. Лазаревський писав Шевченкові у згаданому листі: «„Княгиня“, кажется, теперь у Н.
Д. Бел[озерского], с которым буду видеться и возьму. Отдал ее Кулиш ему, а Кулиш теперь в

Москве...».
Аармограй написав уже и вторую часть «Матроса»... — 8 грудня 1856 р. Шевченко повідомляв М.
М. Лазаревського: «... если и будет вторая часть этого рассказа, то не весьма скоро». Отже, друга
частина повісті написана між 8 грудня 1856 р. і 22 квітня 1857 р. (виходячи із змісту, закінчення
листа, починаючи зі слів «Чорти їх батька знають, що се вони зо мною роблять. І досі ще нема
нічого із корпусу», Шевченко дописав 8 травня).
Чом ти мені нічого не пишеш про Василя і про Федора? — В. М. та Ф. М. Лазаревських.
Читаю по одному листочку в день біографію Гоголя... — Йдеться про видання, надіслане

Шевченкові А. М. Маркевичем (див. лист до А. М. Маркевича [8]від 22 квітня 1857 р. та

примітку до нього).
Ти мені пишеш про фотографію. — Радячи Шевченкові повертатись саме до Петербурга, М. М.
Лазаревський у згаданому листі писав: «Тут есть добрые знакомые, при помощи которых можно

устроить фотографический и дагерротип[ный] станок и иметь кусок хлеба на всю жизнь».

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/450543.html

2. http://izbornyk.org.ua/shevchenko/lystydo.htm

3. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/448374.html

4. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/445841.html

5. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/95788.html

6. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/454441.html

7. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/181061.html

8. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/454725.html
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3.3.45 Довідка Третього відділу про звільнення. 1 травня 1857 р. (2009-03-11 18:00)

№ 446. 1857 р., травня 1. Довідка III відділу про звільнення з військової служби Т. Г. Шевченка

1-го мая 1857 г. высочайше повелено: рядового Оренбургского линейного № 1 батальона Тараса

Шевченку уволить от службы, с учреждением за ним там, где он будет жить, надзора, впредь до
совершенного удостоверения в его благонадежности, с воспрещением ему въезда в обе столицы

и жительства в них.
См. отношение военного министра к шефу жандармов от 1-го мая 1857 г. № 2754 — в деле 1856
г. № 133, часть 4-я, о милостях находящимся в военной службе.

ДМШ, А-52, спр 81, ч. б, арк. 109. Копія.

3.3.46 «Кам’яна голова» (2009-03-11 21:00)

У казахськомі місті Алмати на розі проспекту Достик і вул. Шевченка стоїть таке погруддя

Кобзаря:

Скульптор Віталій Рожик, 2000. Подарований місту на честь річниці незалежності України.

Пікантність в тому, що на цьому ж перехресті розташувалася крамниця Stonehead (дослівно:
кам’яна голова), яка займається продажем художнього каміння.

via [ LJ User: kamohasu ]

3.3.47 Спогад Катерини Юнґе (2009-03-12 06:00)

* *

Прошла коронация, — ответа не было. Волнение в нашем доме было большое, —
все предсказывали самые ужасные последствия смелой [1]выходки отца. Время тянулось,
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неизвестность все более томила, но я должна сказать к чести нашей семьи, что все внимание всех
нас было обращено не на личные интересы, а только на то: будет или нет освобожден Шевченко?
Наконец, — никогда не забуду я этого вечера, — ответ был получен! Бумага пришла часов в

одиннадцать вечера; мы, дети, уже спали. Вдруг тетя будит нас. «Что такое?» — вскакиваем мы.
— «Радость! радость! одевайтесь скорее, идите в залу...» В одну минуту готовы, летим в залу,
попадаем в объятия матери, в объятия Николая Осиповича [Осипова], который подбрасывает нас
на воздух. Тут и тетя Надя, ради такого торжества, спустившаяся со «своего верху» m-me Левель.
Все в один голос кричат: «Освобожден! освобожден! Шевченко освобожден!» Суют нам какую-то
бумагу... Отец притягивает нас к себе, лицо у него светлое и радостное... Раздается выстрел

открываемой бутылки шампанского, и мы с сестрой, точно теперь только проснувшись, начинаем
кричать от радости и кружиться по зале.
Мать моя, теперь уже не скрывая своего имени, тотчас же сообщила Шевченку счастливую весть

и получила от него безумно [2]радостное письмо с обрывками мыслей, надежд и планов [...]

Е. Ф. Юнге, Воспоминания, стор. 131.

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/444574.html

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/449789.html

3.3.48 88. М. М. ЛАЗАРЕВСЬКИЙ. 2 травня 1857. Петербург (2009-03-12 18:00)

2 мая 1857 г. С.-Петербург.

Друже мій милий Тарасе Григоровичу!

Ну, поздравляю, наконец, тебя, дорогой мой Тарас Григорьевич, с великою милостью царя.
Дай Бог, чтобы ты воспользовался ею счастливо и чтобы жизнь твоя с сего времени текла в

покое и довольстве; а ты, я уверен, сумеешь заслужить и милость царя, и доброе мнение о

тебе всех твоих друзей. Но без объяснений: я узнал только, что третьего дня послана бумага

командиру Оренбургского корпуса, что ты согласно просьбе гр. Толстого и засвидетельствованию
гр. Перовского получаешь отставку, с предоставлением избрать род и место жизни. Но так ли это
— не убежден, потому что сам не видел бумаги и увижу ее только чрез несколько дней. Потерпи,
дружище, немного и, вероятно, сам узнаешь все вернее, нежели я теперь пишу.
Я слышал, что гр. Толстой имеет у себя для тебя некоторую сумму денег, которую будто бы

думает передать тебе по приезде сюда; вероятно, он сам будет тебе писать: я с ним незнаком.
Я же посылаю теперь же в особом конверте на имя твоего начальника, из числа переданных мне
75 рублей серебр[ом] для возможного пособия тебе к выезду.
Теперь же я пишу в Оренбург к М. В. Ладыженскому, чтобы не задержали там о тебе бумаги.
Пиши же: ты совсем замолчал; а мы жаждем слышать об тебе хоть какую-нибудь весточку; пиши
подробно. Будь здоров и счастлив и молись богу.

Весь твой Мих. Лазар[евский].

Коментарі:

Подається за автографом: ЦНБ. III. 4866.
Вперше надруковано: Киевская старина. — 1901. — № 2. — С. 288. Публікація В. Науменка.
Дата в автографі: «2 мая 1857 г. С-Петербург».
Відповідь Шевченка — лист від 1 липня 1857 р. з Новопетровського укріплення.

...поздравляю, наконец, тебя ... с великой милостью царя. — 1 травня цар дозволив звільнити
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Шевченка від військової служби; на підставі відношення військового міністра М. О. Сухозанета до
шефа жандармів В. А. Долгорукова у III відділі [1]складено довідку: «1-го мая 1857 г. высочайше
повелено: рядового Оренбургского линейного№ 1 батальона Тараса Шевченку уволить от службы,
с учреждением за ним там, где он будет жить, надзора, впредь до совершенного удостоверения

в его благонадежности, с воспрещением ему въезда в обе столицы и жительства в них» ([2]Тарас
Шевченко: Документи та матеріали до біографії. — С. 279).
...третьего дня послана бумага командиру Оренбургского корпуса... — Див. коментар до листа

М. М. Лазаревського від 17 січня 1857 р.
...гр. Толстой имеет у себя для тебя некоторую сумму денег... — Йдеться про збір на користь

Шевченка від благодійної вистави, що відбулася 13 квітня 1857 р. у приміщенні Академії мистецтв
(організована за ініціативою А. І. Толстої).
Я же посылаю... 75 рублей серебр[ом]... — У листі-відповіді Шевченко дякує за одержані гроші.
Ладиженський Михайло Васильович (1801 — ?) — генерал-майор, голова Оренбурзької

прикордонної комісії, з 1853 р. — комендант м. Оренбурга; колишній начальник співробітників

цієї комісії братів М. М., Ф. М. та В. М. Лазаревських; знав Шевченка й сприяв полегшенню

його становища.

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/455397.html

2. http://izbornyk.org.ua/shevchenko/docum.htm

3.3.49 99. ЛИСТ ДО БР. ЗАЛЕСЬКОГО. 8, 10, 13, 20 травня 1857. Новопетровське
укріплення (2009-03-13 00:00)

8 мая 1859.

Мой единый друже Брониславе! Ради нашей святой дружбы растолкуй ты мне, что значит твое

упорное молчание? Или ты обленился и прокис, наконец, в деревне, или ты заболел? Да хранит

тебя Господь! Или ты скрылся в неведомое тридесятое государство, где о почте и понятия не

имеют? Или я не знаю, что и думать. До получения последнего письма твоего от 18 сентября

минувшего года я писал к тебе два раза, по адресу Балинского. Первый раз в ноябре, а второй
раз в генваре, вместе с Б[алинским], и ни на один привет не получил ответа. Что это значит, и ума
не приложу! Письмо твое от 18 сентября получил я в последних числах марта, на которое отвечаю
только теперь. Я все дожидал от тебя позднейших известий и, не дождавшись, решился адресовать
тебе третье послание в твои милые задушевные Рачкевичи. Вместе с твоим последним письмом

получил от тебя письмо и Ираклий, в котором ты просил о присылке семян джугары, а меня

просил прислать тебе для известного употребления два куска материи собственного рукоделия.
Просьба твоя исполнена не совсем удовлетворительно, посылка отправлена поздно, семена не

получишь ты ко времени посева. Тебе небезызвестно, что на время зимы денежная и вообще

интересная корреспонденция у нас прекращается. Вот причина запоздалости. Вместе с семенами
послано тебе и мое рукоделье, три штуки. Две для твоего собственного употребления, т. е. для
продажи по твоему усмотрению, а третья с надписью для графини Т[олстой], которую и прошу

тебя немедля переслать с письмом или и без письма, как знаешь, по нижеследующему адресу:

В С.-Петербург, графине Настасий Ивановне Толстой,
в Академию художеств.

А деньги, вырученные за остальные два куска, отошли на имя Михайла Матвеевича Лазаревского

в С.-Петербург, в Большой Морской улице, в доме графа Уварова. Сделай так, как я тебя прошу,
друже мой единый. На днях мы дожидаем почты, и потому я не кончаю моего письма. Почта

должна привезти мне твое письмо и... но я боюся выговорить... Ты замечаешь ли перемену моего

почерка? Добрый знак, друже мой единый! Знак свободы. Но подождем, что скажет почта.
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10 мая.

Сегодня пришла почта и принесла твое от 9 марта так долго-долго жданное, дорогое письмо.
Но чего я дожидал с судорожным замиранием сердца, того не привезла. И причина простая,
которую объяснил мне М. Лазаревский своим братским письмом, полученным с этою же почтою.
Не в генваре, как я тебе писал, а только к 7 апреля представлен я со многими другими, но чем
разрешилось это представление, не известно. Во всяком случае, я не унываю. Но ожидание, как
и всякое ожидание, самое несносное чувство. Не говоря уже о разумном каком занятии, я даже
романа читать не могу. Несносное состояние, и оно должно продлиться еще по крайней мере

месяц, если не больше.
Глубоко уважаю твои чувства, друже мой милый, в отношении к матери. Но все-таки не могу не
пожалеть, что ты решительно отказался от моей милой академии. Два года только. И ты артист,
по крайней мере для себя, если не для публики. Мелкие города опасны, а столицы нечего бояться

ни в каком отношении. А какое неизъяснимое блаженство увидеть волшебное искусство во всем

его блеске, во всем его магическом очаровании! Рай, заповеданный только святым. Но если

ты уже решительно посвятил себя идиллии? То сделай же эту идиллию полною, совершенною.
Женись, а иначе идиллия будет вяла, суха и однообразна. А впрочем, ты не Улисс, а я не Ментор.
От Сигизмонда я не получил до сих пор ничего, а для «Блудного сына» мешал бистру с тушью

и вышел тон почти сепии. Готовых уже у меня 8 штук. Первых четырех сцен еще не начинал за

неимением модели. Необходим русский типический купец, чего здесь не имеется. Я отложил это

до Москвы или до Петербурга. Расскажу тебе о «Блудном сыне» подробно в следующем письме.
А теперь тороплюсь, завтра почта отходит.
Ты пишешь, друже мой единый, насчет материи; с следующей почтой пошлю тебе еще две

штуки, не знаю, какого содержания. А для виленского альбома пришлю несколько штук из нашего

каратауского вояжа и из здешних окрестностей. А что пришлю, о том напишу. Из посланных тебе
кусков один, может быть, покажется тебе непонятным. Это предание о происхождении рисования.
Дочь хиосского горшечника нарисовала на дверях своей хижины силуэт своего возлюбленного. И
это была первая рисовальщица.
Экспедиция по Вилии может быть чрезвычайно интересна. Как бы я желал поплавать по этой

матери литовских рек.
Целую Бюрно, Аркадия, Сигизмонда. Целую твоего старика, твою добрую, любящую мать, сестер
и твоих каро- и голубооких siostrzęńców.
P. S. Не васпанку, а пани коханку. Я ошибся.

13 мая.

Почта отправляется еще через два дни, что и дало возможность мне устроить для тебя посылку.
Посылаю тебе 17 штук для «В[иленского] а[льбома]». Выбери из них, которые тебе покажутся

лучшими и пригоднейшими к делу. И сам назначь им цену, какую найдешь приличною.
Поторгуйся, мне теперь более, нежели когда, деньги необходимы. Кроме предстоящей дороги,
я похож теперь на турецкого святого. А турецкие святые, как тебе известно, не разборчивы в

отношении костюма: они щеголяют иногда a la naturel. Если бы заплатили по 15 руб[лей], я был
бы более нежели доволен, и эти деньги посвятил бы на дорогу от Москвы до Рачкевич.
Еще посылаю тебе «Счастливого ловца» и «Ловкого продавца». Этим молодцам тебе цена

известна. Устрой, друже мой, все это найлучше и найскорее и жди меня, твоего искреннего друга,
в свои теплые объятия.
Форму и величину 17 штукам можно дать одну, это не повредит эффекту. Такую, например, как
17 № «Кочак».
Деньги перешли на имя Лазаревского. Он у меня теперь центральный корреспондент. Целую
тебя еще раз, друже мой единый, и целую всех окружающих тебя.
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20 мая. Сегодня только отходит почта, и я прибавляю еще две штуки. Я назвал их «Молитвою по

умерших». Это религиозное поверье киргизов. Они по ночам жгут бараний жир над покойниками,
а днем наливают воду в ту самую плошку, где ночью жир горел, для того, чтобы птичка напилася

и помолилася Богу за душу любимого покойника. Не правда ли, поэтическое поверье?

Примітки

Подається за автографом, який зберігається в архіві Чарторийських Краківського національного

музею (Bibl. Czart. rkps Ew. 1625; фотокопія — ІЛ, ф. 1, № 906).
Рік написання, помилково зазначений автором «1859», виправляється за змістом.
Вперше надруковано в журналі «Киевская старина» (1883. — № 4. — С. 862 — 865) за копією І.
Крашевського (публікація М. П. Драгоманова) з деякими неточностями й пропусками.
Вперше введено до збірника творів у виданні: Шевченко Т. Твори: В 2 т. — СПб., 1911. — Т. 2.
— С. 407-409.
Відповідь на листи Бр. Залеського від 18 вересня 1856 р. та 2 березня 1857 р. ([1]Листи до Тараса
Шевченка. — С. 73 — 74, 79 — 80).
Відповідь Бр. Залеського від 20 серпня 1857 р. див.: Там само. — С. 103 — 104.

...я писал к тебе два раза, по адресу Балинского. — На адресу Бр. Залеського, відому

його знайомому, польському політичному засланцеві Людвігу Балінському, що служив разом із

Шевченком у Новопетровському укріпленні. Залишаючи Оренбург на початку липня 1856 р., Бр.
Залеський повідомляв Шевченкові у листі від 3 липня: «Пиши на руки Михаила (Цейзика. — Ред.)
или по моему собственному адресу, который может тебе продиктовать Людвиг» (Листи до Тараса
Шевченка. — С. 71). Шевченко має на увазі свої листи від 8 листопада 1856 р. та від 10, 15 лютого
1857 р.
Письмо твое от 18 сентября получил я в последних числах марта... — Шевченко, перебуваючи в
напруженому очікуванні офіційної звістки про звільнення із заслання, очевидно, забув, що згаданий
його лист, написаний у лютому 1857 р., і був відповіддю на лист Бр. Залеського від 18 вересня

1856 р.; на початку його поет писав: «Письмо твое... от 18 сентября минувшего года получил я

28 генваря текущего года».
Вместе с твоим последним письмом получил от тебя письмо и Ираклий... — Лист Бр. Залеського
до І. О. Ускова не відомий.
...послано тебе и мое рукоделье, три штуки... а третья с надписью для графини Т[олстой]... —Це

були малюнки «Дочка хіоського гончаря», «Сцена в казармі» (обидва не знайдені) та «Киргизя».
Останній з перелічених малюнків Шевченко просить переслати А. І. Толстій.
Сегодня пришла почта и принесла твое от 9 марта... письмо. —Шевченко неправильно прочитав

дату листа Бр. Залеського від 2 березня 1857 р.
...объяснил мне М. Лазаревский своим братским письмом... Не в генваре, как я тебе писал,
а только к 7 апреля представлен я... — М. Лазаревський у листі від 11 квітня 1857 р. писав:
«Доклад о тебе и других подобных готов и будет представлен к Пасхе. Мне тот же час обещали

принести приказ, но и до сих пор его нет, и я боюсь, чтоб не отложили опять до 17 ч[исла]» (Листи
до Тараса Шевченка. — С. 80). Великдень у 1857 р. припадав на 7 квітня.
Несносное состояние, и оно должно продлиться еще по крайней мере месяц, если не больше. —
Олександр II затвердив списки амністованих 1 травня 1857 р. (Тарас Шевченко. Документи та

матеріали до біографії. — С. 279), а до Новопетровського укріплення офіційне розпорядження

надійшло лише 21 липня 1857 р. (про що занотував Шевченко в щоденнику).
От Сигизмонда я не получил до сих пор ничего... — Від З. Г. Сераковського з Павловська

Шевченко мав одержати сепію та інші матеріали.
...а для «Блудного сына»... — Див. лист до Бр. Залеського від 8 листопада 1856 р. та примітку
до нього.
Экспедиция по Вилии может быть чрезвычайно интересна. — Відгук на повідомлення Бр.
Залеського в листі від 2 березня 1857 р. про намір подорожувати по р. Вілії в товаристві графа

К. Тишкевича (Листочки до вінка на могилу Шевченка... — С. 54).
Целую Бюрно, Аркадия, Сигизмонда. — К. І. Бюрно, А. М. Венгжиновського, З. Г.
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Сераковського.
Посылаю тебе 17 штук для «В[иленского] а[льбома]». — Малюнки з часу Каратауської експедиції

1851 р. та околиць Новопетровського укріплення були надіслані на пропозицію Бр. Залеського в
листі від 2 березня 1857 р. для передачі видавцеві «Віденського альбому» Я. К. Вільчинському.
Еще посылаю тебе «Счастливого ловца» и «Ловкого продавца». — Другий рисунок не знайдений.
Такую, например, как №17 «Кочак». —Малюнок для «Віленського альбому» не зберігся; відомий
лише однойменний рисунок олівцем.
Деньги перешли на имя Лазаревского. — М. М. Лазаревського в Петербург.
...я прибавляю еще две штуки. Я назвал их «Молитвою по умерших». — Малюнки не знайдені;
гроші за один з них Бр. Залеський вислав Шевченкові разом із грішми за сепію «Дочка хіоського
гончаря» (Из переписки Т. Г. Шевченка с разными лицами (С примечаниями М. К. Чалого) //
Киевская старина. — 1897. — № 3. — С. 468 — 470).

Варіанти

Или ты обленился / или ты трохи обленился

Первый раз в ноябре, а второй раз в генваре/ первый раз в октябре, а второй раз в генваре
увидеть волшебное искусство / увидеть волшебное оч[арование?]
Кроме предстоящей дороги, я похож / Кроме предстоящей, я похож
Если бы заплатили по 15 руб[лей], я был бы/ Если бы заплатили по 15 руб[лей], а

1. http://izbornyk.org.ua/shevchenko/lystydo.htm

3.3.50 Москалева криниця. 16 травня 1857 (2009-03-13 06:00)

16 травня 1857 р., Новопетровське укріплення.

{ [1]Москалева криниця. Поема [2-га редакція] }

Я. Кухаренкові. На пам’ять 7 мая 1857 року

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev2108.htm

3.3.51 100. ЛИСТ ДО М. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО. 20 травня 1857. Новопетровське
укріплення (2009-03-13 12:00)

20 мая.

Воистину воскрес! Мій друже єдиний!
Спасибі тобі, серце моє, за твоє письмо от 11 апреля. Мені полегшало, як прочитав я його. Я,
дурний, думав, що ще в генварі моє діло кончене, а воно з 7 або 17 апреля тіль що начнеться. І та
самая дурная думка мене так тяжко мучила і досі. Тепер, слава Богу, я повеселішав. А все-таки,
за що не возьмуся, із рук випадає. Серце якось лихорадочно б’ється. Ох, якби-то його швидше

успокоїли!
Ти пишеш, що був дома. Як я тобі завидую, мій друже єдиний! Там і про мене згадували. Спасибі
їм, землякам моїм рідним, що не забувають кобзаря свого старого, безталанного.
Ти пишеш, що чув, що і в столиці єсть добрі душі, що хотять помагать мені на дорогу. Спасибі їм,
добрим душам! Це чи не буде той самий А. Маркович с товарищами, про которого я тобі писав?
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Ще ти питаєш, чи багато мені треба буде грошей на дорогу? Я і сам не знаю. І не знаю ще, як
я і поїду. Чи на Оренбург, чи Волгою до Нижнього і на Москву, чи на Чорноморію? Яким би

шляхом не поїхав, то я думаю, що не обійдуся менше як 200 рублями. Треба буде одежі. Бо з

мене як знімуть казенну, то я остануся, як той турецький святий, буквально голий. Получишь

ты на свое имя от Б. Залецкого из Минской губернии 50 рублей, то і ті пришпили до своїх та й

пришли по прежнему адресу с передачею. Я, може, не дождуся твоїх грошей, а позичу у Ираклия
Александровича, то ти вже так і посилай на його ім’я. А якщо не буде од царя нічого, то не

посилай і грошей. Нащо вони тойді мені? Як перепишуть «Матроса», то передай його Кулішеві

та попроси його од мене, нехай він його прочитає гарненько та де що побачить, нехай і поправить,
а за «Записки о Южной Руси» подякуй його ще раз од мене. Не тепер, а коли-небудь іноді я думаю
удрать критику на сию воистинно драгоценную книгу. Але то ще тілько думаю, а там Бог його

знає, як воно буде. Попроси Семена, нехай він коли-небудь розкаже вам, як замиравши Явдоха

була на тім світі і що вона там бачила. У Куліша записане тілько пекло, а Раю нема, опріч тих
двох діточок, що перед Матір-Божою золоті клубочки держать, а вона панчішечку плете.
Вибачай мені, друже мій єдиний, що пишу тобі так нашвидку. Ніколи. Сегодня почта одходить.
Цілую тебе, Семена і всіх добрих земляків моїх. Не покидайте, брати мої, старого, безталанного
Кобзаря Дармограя.

Примітки

Подається за автографом (ІЛ, ф. 1, № 155).
Рік написання уточнюється за позначкою М. М. Лазаревського, який дописав до авторської дати

«29 мая» — «1857. Новопетровское».
Вперше надруковано в журналі «Основа» (1862. — № 3. — С. 8 — 9) за автографом, без дати.
Вперше введено до збірника творів у виданні: Шевченко Т. Твори: В 2 т. — СПб., 1911. — Т. 2.
— С. 409 — 410.
Відповідь на лист М. М. Лазаревського від 11 квітня 1857 р. (Листи до Тараса Шевченка. — С.
80 — 81).
Я, дурний, думав, що ще в генварі моє діло кончене... ...воно з 7 або 17 апреля тіль що начнеться.
—Шевченко покладав надії на лист М. М. Лазаревського від 17 січня 1857 р., де повідомлялося: «...
о увольнении его (Дармограя. — Ред.) в отставку уже последовало разрешение царя и сообщено об
этом военному министру для исполнения; но відтіля чутки ще нема» (Листи до Тараса Шевченка.
— С. 78). Тут М. М. Лазаревський випередив події, які відбудуться лише в травні 1857 р.
Ти пишеш, що був дома... Там і про мене згадували. — М. М. Лазаревський їздив до матері

в с. Гирявку (Гирівку) Конотопського повіту Чернігівської губернії (нині — село Шевченкове

Конотопського району Сумської області), після чого написав поетові в згаданому листі: «Я
воротился уже давно из Малороссии... И там, где я недавно был, сильно радуются привезенному
туда мною известию и обещали мне помочь в добром деле» (Листи до Тараса Шевченка. — С.
80).
Получишь ты на свое имя от Б. Залецкого из Минской губернии 50 рублей... — Див. лист до Бр.
Залеського від 8 — 20 травня 1857 р. та примітку до нього.
Ираклий Александрович — I. О. Усков.
Як перепишуть «Матроса»... — Першу частину повісті «Старая погудка на новый лад» (первісну
назву «Матроз» автор викреслив) Шевченко надіслав М. М. Лазаревському з листом від 5
листопада 1856 р., а другу, закінчену до 22 квітня 1857 р. (розділи VI — X), з листом від 8
грудня 1856 р.; 11 квітня М. М. Лазаревський повідомляв, що «2-го отдела твоего „Матроза“ еще
не успели переписать, но на днях окончится он» (Листи до Тараса Шевченка. — С. 80).
...а за «Записки о Южной Руси» подякуй його ще раз од мене. Не тепер, а коли-небудь іноді

я думаю удрать критику на сию воистинно драгоценную книгу. — Шевченко вже неодноразово

висловлював своє захоплення цим виданням П. О. Куліша, зокрема в листах від 22 квітня 1857
р. до Я. Г. Кухаренка, А. М. Маркевича та М. М. Лазаревського. Намір написати рецензію

здійснений не був.
Попроси Семена, нехай він коли-небудь розкаже вам, як замиравши Явдоха була на тім світі і що

вона там бачила. — Шевченко, як випливає з цього листа, чув від С. С. Гулака-Артемовського
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варіант оповідання про мандрівку Явдохи на той світ, опублікований П. О. Кулішем у «Записках
о Южной Руси» (СПб., 1856. — Т. 1. — С. 303 — 311).

3.3.52 Формулярний список Шевченка. 28 травня 1857 р. (2009-03-13 18:00)

№ 447. 1857 р., травня 28 Формулярний список Т. Г. Шевченка1

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV
Чин, имя, отчество, фамилия, должность, лета от роду,

вероисповедание, знаки отличия и получаемое содержание Из

какого звания происходит Есть ли имение Где получил

воспитание и окончил ли полный курс наук в учебном заведении; когда

вступил в службу, какими чинами, в каких должностях и где проходил

оную; не было ли каких особых по службе действий или отличий; не был

ли особенно чем-либо награждаем, кроме чинов Годы

Месяцы и числа Был ли в походах против неприятеля и в самых

сражениях и когда именно Подвергался ли наказаниям или

взысканиям соединенным с ограничениями в преимуществах по службе;
когда и за что именно; по судебным приговорам или в дисциплинаронм

порядке; не был ли оставлен в подозрени по преступлениям, влекущим за

собою такие ограничения; когда, каким судом и за что именно?
Был ли в отпусках, когда и на сколько именно времени; являлся ли на

срок и если просрочил, то когда именно явился и была ли причина

просрочки признана уважительною? Был ли в отставке с

награждением чина или без оного, когда и с которого по какое именно

время? Холост или женат, на ком; имеет ли детей, кого именно,
год, месяц и число вступления в брак, а также рождение жены и детей;
где дети находятся и какого они и жена вероисповедания?

У него самого и у родителей У жены, (—) буде женат

Родовое Благоприобретенное Родовое Благоприобретенное

Рядовой Тарас Григорьев сын Шевченко, православного исповедования. От

роду 39 лет. Росту 2 аршина 5 вершков [~164,5 см]. Лицо чистое, волосы

на голове и бровях темно-русые, глаза темносерые, нос обыкновенный.
По высочайшему повелению, изъясненному в предписании господина

командовавшего Отдельным оренбургским корпусом к господину

командующему 23 пехотною дивизиею от 10 июня 1847 года за № 25, за

сочинение возмутительных стихов определен на службу в Отдельный

оренбургский корпус рядовым, Во время службы своей в походах и

делах против неприятеля не был В домовых отпусках не был Холост

Бывший художник С.-Петербургской академии художеств, а

происхождения коего по неполучению полных сведений не известно.
Грамоте читать и писать умеет. Состоит в комплекте. с правом

выслуги, под строжайший надзор, с запрещением писать и рисовать и

чтобы от него, ни под каким видом, не могло выходить возмутительных и

пасквильных сочинений. По высочайшему повелению за

политические преступления в службу вступил рядовым 23 июня 1847 года в

линейный Оренбургский батальон № 5. Из оного

переведен в сей батальон 8 октября 1850 года. По высочайшему повелению

уволен от службы с воспрещением въезда в обе столицы и жительства в

них, с тем, чтобы он имел жительство впредь до окончательного

2269



увольнения его на родину в г. Оренбурге. Предписание его

сиятельства господина генерал-адъютанта графа Перовского от 28 мая

1857 за № 543. 1847
1847 1850

1857
1857 июня 10

июня 23 октября 8 мая 28

ІЛ, ф. 1, № 515, арк. 1 — 2 зв. Копія На документі напис: «С подлинным верно. Член

Киевского общества древностей и искусств [підпис]». 1 Датовано відповідно до останнього запису

про звільнення з заслання.

3.3.53 89. БР. ЗАЛЕСЬКИЙ. 30 травня 1857. Рачкевичі (2009-03-14 00:00)

30 мая 1857 года.

Друже мой дорогой! Письмо твое от 10-го февраля я получил, хотя очень поздно — и со слезами

прочитал и прочитывал его несколько раз; но не меня одного слова твои так глубоко тронули,
друже ты мой, мать моя, эта святая женщина, не могла удержаться от слез, и даже отец, — они

тебя обнимают как брата, как сына, по праву почтенных лет своих они тебя благословляют, желая
от глубины души всякого тебе благополучия и добра, а прежде всего, выезда из пустыни, среди
которой ты изнываешь, и новой, полной жизни.
Ах, поэма твоя, друже ты мой! В этом году послал мне Бог много, много счастия, более, чем
грешный человек мог не только заслужить, но даже надеяться; я еще до сих пор опомниться не

могу и иногда спрашиваю еще себя, не сон ли это все? Однако ж, теперь, друже мой, ничем
более не мог бы я обрадоваться, как свиданием с тобою; ежели б Бог послал мне еще эту

величайшую радость, это был бы самый счастливейший год моей жизни. А разве это воображение?
пустая надежда? Нет, друже мой, не сегодня, то завтра мы с тобою встретимся. Бог наделил нас
желанием этим, любовию, Он дозволит и осуществить. В эту прекрасную минуту, когда ты писал

ко мне и создавал чудную, сердечную поэму поездки твоей в Петерб[ург], свысока сошло на тебя
вдохновение, — и увидишь, Бог пошлет жизнь, действительность созданию поэта. Ты будешь

в Акад[емии] худ[ожеств], а ежели заехать в Рачкевичи не дозволят тебе обстоятельства, то я

приеду в Петерб[ург], а после когда-нибудь, отправляясь поклониться старому Киеву и Днепру,
ты заедешь и в мой уголок, — помолимся вместе в «Острой браме», и старики мои со слезами

благословлять тебя будут.
После письма, на которое ты мне отвечал, я писал еще весной, друже мой, рассчитывая, чтобы
письмо мое пришло на берега вашего моря в начале навигации, в тот раз я адресовал уже чрез

Гурьев. Ежели ты послание это получил, то знаешь уже, что я решился делать. Так, друже

мой, вместо того, чтобы ехать в Акад[емию] учиться божественному искусству, я хозяйничаю.
Не говори, однако ж, «анафема»! Мне нельзя было иначе сделать, не нарушая первейшего из

всех, нравственного закона. Ты чудно хорошо меня знаешь, когда говоришь, что таким образом

сделается прореха, не зашитая дыра в моей жизни, я в истине этого сказания все более и более

убеждаюсь, но хуже еще было бы со мною, с моей душою и жизнию, ежели б слезы матери

пали на мою совесть, если б я заставил стариков моих тревожиться и грустить весь век, после
восемнадцатилетней по поводу моему тоски и грусти. Решено, друже мой, и, перекрестившись,
я поставил ногу на новый свой путь. Живу в деревне и надолго не могу переселиться в столицу;
приехать для того, чтобы обнять и поцеловать тебя, присмотреться к твоим трудам, с тобою
обойти все галереи, узнать творения великих мастеров — это я надеюсь сделать.
Жизнь в деревне во многих отношениях чудно хороша— я Давно, очень давно, не видал подобной
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весны, не прожил такого мая, как теперь. Как чудно поют соловьи, как благоухают рощи, — садик

в Рачкевичах так цветет, что на деревьях не увидишь листочка— все преисполнено жизни и любви,
и человек ближе к природе и как-то ближе к Великому Богу, грудь становится теплее и сердце как
будто сильнее бьется. Занятия около земли преисполнены тоже особенной поэзии, и люди здесь

как будто лучше городских. Ах, есть, друже мой, и другая сторона в деревенской жизни — тебе

она прекрасно известна — но именно, кому Бог послал прожить век свой в различных судьбах,
как будто для того, чтобы выучился любить и уважать ближнего и человека, тот должен жить в

деревне. О, как бы я хотел поговорить теперь с тобою о многом, обо всем!
Я взял с собою много оренбургских эскизов и думал тогда, что их употреблю еще в дело, но,
прожив весну в прекрасной Литве, я вижу, что не дотронусь до них. Рисую и изучаю наши деревья...
Я, друже мой, не в состоянии создать «Блудного сына», например, — но мне бы хотелось изучить

этот уголок земли — для меня святой и, по крайней мере, в нескольких рисунках красоту его

представить. Есть же в этой земле и особая мысль Создателя, ради которой она так, а не иначе
устроена, то есть создана, — такие в ней деревья, такие воды, такая почва, и даже облака.
Ежели б суметь выучиться всему этому и постичь основную идею Создателя! — Мать понимает

голос ребенка, но может ли дитя постичь жизнь матери? Не останется ли для него закрытым

и неизвестным очень много? Любовь одна может послать вдохновение — она ведет ко всему

высокому и прекрасному, она есть орудие мужей нового времени и всех будущих времен. Но не

немецкая, сентиментальная любовь — а любовь деятельная, сильная, как ее понимал св. Павел.
Сию минуту я получил письмо Сигизмунда; он мне пишет, что ты; свободен. Поздравляю

тебя, друже мой дорогой, обнимаю, целую, обливаю слезами радости. Согласно новому указу

Милостивого Монарха, ты возвращаешься ко всем прежним правам, — ты художник, ты можешь

ехать в Петерб[ург] окончить «Блудного сына»; ты можешь еще иметь дни счастия. Да ниспошлет
тебе Бог все доброе и лучшее. До свидания, друже! Не забывай меня и напиши, когда оставишь
Новопетровск и как далее располагать думаешь собою.
Родители мои поздравляют тебя от полного сердца, брат — тоже, сестер в эту минуту нет дома,
— детей только двое, карооких девчонок, те скачут и радуются, что друг их счастлив и приедет.
Целую тебя бесконечно.
Материи я до сих пор не получил еще.

На четвертій сторінці:
Тарасу Григорьевичу.

Коментарі:

Подається за автографом: ІЛ. Ф. 92. № 88.
Вперше надруковано: Киевская старина. — 1897. — № 3. — С. 466 — 468, з неточностями й

пропусками. Публікація М. К. Чалого.
Дата в автографі: «30 мая 1857 года».
Відповідь на лист Шевченка від 10, 15 лютого 1857 р. з Новопетровського укріплення.
Відповідь Шевченка — лист від 10 серпня 1857 р. з Астрахані.

...помолимся вместе в «Острой браме...» — У надбрамній церкві з образом Божої матері

Остробрамської у Вільно, якій приписувалася чудесна здатність зціляти недуги (нині— Світанкова

брама — Aušros vartai).
После письма, на которое ты мне отвечал, я писал еще весной... — Йдеться про лист Бр.
Залеського від 2 березня 1857 р. з Рачкевичів.
Я взял с собою много оренбургских эскизов... — Захопившись малюзанням, особливо пейзажним,
під впливом і за порадами Шевченка під час спільної експедиції 1851 р. на Каратау, Бр.
Залеський виконав їх чимало за час перебування в Оренбурзькому краї, коли він узяв участь у

експедиції на Мугоджари (1852) та облозі Ак-Мечеті (1853), а потім — працюючи по різних місцях
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Оренбурзького краю та в самому Оренбурзі. Згодом, у Парижі, частина цих робіт (а можливо,
серед них і деякі Шевченкові) склала альбом літографій під назвою «Життя киргизьких степів»
(«La vie des steppes Kirghizes». — Paris. — 1865).
Я ... не в состоянии создать «Блудного сына»... — Див. коментар до листа Бр. Залеського від 2
березня 1857 р.
...любовь деятельная, сильная, как ее понимал св. Павел. — Йдеться про морально-етичні
максими, висловлені у 14 посланнях апостола Павла в «Новому завіті».
Сию минуту я получил письмо Сигизмунда... — Лист З. Сераковського не відомий.
Согласно, новому указу Милостивого Монарха... — Див. коментар до листа М. М. Лазаревського
від 2 травня 1857 р.
Материи я до сих пор не получил еще. — Це відгук на повідомлення Шевченка у згаданому листі:
«Семена джугары и две штуки материи шерстяной пошлю тебе в последней половине марта. А
когда ты его получишь, бог знает».

3.3.54 101. ЛИСТ ДО Я. Г. КУХАРЕНКА. 5 червня 1857. Новопетровське
укріплення (2009-03-14 06:00)

Батьку отамане кошовий!
і друже мій єдиний!

Постриг ти мене в брехуни своїм братерським листом і своєю щирою писанкою. Я писав тобі,
друже мій єдиний, що вже не втну нічого віршами. Отже і збрехав. Збрехав і не схаменувся.
Правда, я сам думав, що я вже зледащів, захолонув в неволі. Аж бачу — ні. Нікому тілько було

огню положить під моє горем недобите старе серце. А ти, друже мій, догадався, взяв та й

підкинув того святого огню. Спасибі тобі, друже мій єдиний. Довго я читав твій лист, разів
з десять, чи не білше. Та дочитався до того, що в мене не тілько очі, серце заплакало, мов
та голодна дитина. А серце, сказано, не дитина, його галушкою не нагодуєш. Що тут на світі

робить? — думаю собі, та, вставши раненько, помолився Богу, закачав рукава та й заходився

коло оції «Москалевої криниці». Бог поміг, то сяк, то так кончив. Мені і полегшало трохи. Не

знаю тілько, чи подобається вона тобі, мій друже єдиний. Якщо подобається, то дай доброму

писареві переписать і «Криницю», і «Ченця», і «Вечір». Та пошли старому Щепкіну. Нехай на

старість читає та не забуває безталанного кобзаря Тараса Дармограя. Я умисне приписав «Ченця»
і «Вечір», щоб порівняв його з «Криницею», бо «Криниця», бач, сьоголітня, а «Чернець» і «Вечір»
Бог зна колишні. Чи помолодшав я через 10 літ в неволі, чи постарішав серцем, скажи мені, мій
брате рідний.
Ще ось що, чи продаються у вас на коші біноклі або хоч добрі окуляри? Якщо ні, то нічого й читать
моє писаніє, бо я так надрюкував, що й сам ледве читаю. Правда, у тебе єсть сини з молодими

очима, то нехай вони потроху розбирають, а ти тілько слухай та критику клади, білш нічого.
Не знаю, чи получив ти моє поличіє, завернуте в невеличку цидулку? Я там писав, що незабаром
вирвуся із цієї каторги і приїду до тебе в гості. Але ще й досі нема нічого офіціального. І чорт його
знає, коли воно й буде, те прокляте офіціальне? Може, ще й зимовать останусь за сим скаженим

морем. Але ти все-таки напиши мені, чи будеш ти се літо на коші, чи, може, знову підеш вражого

черкеса та прескурвого сина по кручах ганяти. Бо як дасть мені Бог вирваться літом, то до кого
я приїду, як тебе не буде на коші? А щоб швидче твоє письмо прийшло в мої руки, то пиши отак
на конверті:

в г. Астрахань.
Г-ну смотрителю госпиталя

его высокоблагородию

Христофору Моисеевичу

Еленеву.
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С передачею Николаю Ефремовичу

Бажанову.
В Новопетровское укрепление.

Думав я тобі послать свій екземпляр «Записки о Южной Руси», але і сам ще добре не начитався

тих записок. Дуже добра книга. Могила, кажуть, видає зборник наших пісень? Нехай йому Бог

помагає.
Пиши мені швиденько, не покидай мене, друже мій, брате мій єдиний. Цілую всім серцем твою

стару і твоїх діточок.
Порохні, Літевському, і невеличкому Шамраю, і всьому товариству на коші і за кошем доброго

здоров’я!

5 июня.
1857.

Примітки

Подається за рукописною копією М. О. Дикарєва (ІЛ, ф. 77, № 127, арк. 25 — 25 звор.).
Вперше надруковано в журналі «Основа» (1861. —№ 10. — С. 9 — 10) за автографом із помилкою

в даті («З червня»), з двома дрібними купюрами й редакторськими кон’єктурами, зробленими з

цензурних міркувань.
Вперше введено до збірника творів у виданні: Шевченко Т. Твори: В 2 т. — СПб., 1911. — Т. 2.
— С. 410.
Відповідь на лист Я. Г. Кухаренка від 18 грудня 1856 р. (Листи до Тараса Шевченка. — С. 76 —
77).
Відповідь Я. Г. Кухаренка від 7 серпня 1857 р. див.: Там само. — С. 84 — 85.

Постриг ти мене в брехуни своїм братерським листом і своєю щирою писанкою. — З листом

від 18 грудня 1856 р. було надіслано й 25 крб.
Я писав тобі.., що вже не втну нічого віршами. — Йдеться про лист від 22 квітня 1857 р.
...та й заходився коло оції «Москалевої криниці». — 20 червня 1857 р. Шевченко в щоденнику

записав з приводу свого листа й нової поеми: «Получивши от Кухаренка письмо с приложением

25 рублей [...], я отблагодарил его письмом же, со вложением собственного поличия, и вторым

письмом [...]. Со вложением небывалого рассказа мнимого варнака под названием „Москалева

крыныця“. Я написал его вскоре по получении письма от батька атамана кошевого. Стихи

оказались почти одной доброты с прежними моими стихами. Немного упруже и отрывистее.
Но это ничего, даст Бог, вырвуся на свободу и они у меня потекут плавнее, свободнее, и проще,
и веселее». Йдеться про другу редакцію поеми, оскільки перша була написана 1847 р. в Орській
фортеці.
...дай доброму писареві переписать і «Криницю», і «Ченця», і «Вечір». — Поеми «Москалева

криниця» й «Чернець», поезію «Садок вишневий коло хати...» Шевченко надіслав Я. Кухаренкові
разом з листом.
Та пошли старому Щепкіну. — М. С. Щепкіну.
Не знаю, чи получив ти моє поличіє, завернуте в невеличку цидулку? — Див. лист до Я. Г.
Кухаренка від 22 квітня 1857 р. та примітку до нього.
...може, знову підеш вражого черкеса та прескурвого сина по кручах ганяти. — Вільний переказ

рядків відомої чорноморської пісні «Ой тисяча сімсот дев’яносто першого року»:

Вражого черкеса та, як того зайця,
Будем по скалах гонити.

(Лисенко М. В. Українські народні пісні: XI десяток для хору. — К., 1903. — № 2).
...в г. Астрахань. Г-ну смотрителю госпиталя его высокоблагородию Христофору Моисеевичу

Еленеву. — X. М. Єленєв — наглядач госпіталю в Астрахані. Не відомо, чи Шевченко

2273



познайомився з ним в котрийсь із його приїздів до Новопетровського укріплення, чи одержав

цю адресу від С. Р. Нікольського для того, щоб провадити власне листування.
С передачею Николаю Ефремовичу Бажанову. В Новопетровское укрепление. — М. Є. Бажанов
— плац-ад’ютант, згодом наглядач госпіталю в Новопетровському укріпленні, підпоручик, був
із Шевченком у приятельських взаєминах. Між 1856 і червнем 1857 р. Шевченко намалював

парний портрет Катерини Агатангелівни та Миколи Ефремовича Бажанових та окремий портрет

дружини.
Думав я тобі послать свій екземпляр «Записки о Южной Руси»... — Див. лист до Я. Г. Кухаренка
від 22 квітня 1857 р. та коментар до нього.
Могила, кажуть, видає зборник наших пісень? — До Шевченка, ймовірно, дійшла запізніла

інформація про вихід фольклорного збірника А. Метлинського (А. Могили) «Народные
южнорусские песни» (К., 1854).
Літевський П. І. — земляк Я. Г. Кухаренка, жив на Кубані (див.: [1]Листи до Тараса Шевченка.
— С. 36).
Шамрай — П. П. Шамрай.

Варіанти

не покидай мене, друже мій / не забувай мене, друже мій

1. http://izbornyk.org.ua/shevchenko/lystydo.htm

3.3.55 Лист П. О. Куліша до О. М. Куліш. 8 червня 1857 р. (2009-03-14 12:00)

Тарас намерен возвратиться в Петербург, но неизвестно, когда он сюда будет. Он получил 1-й том
«Записок о Ю[жной] Р[оссии]» и пришел в неописанный восторг. Именно только такие люди, как
он, знают цену записанным мною преданиям. Он говорит, що такої книжки ще зроду не читав, и
пр. и пр...

8 июня 1857 г., С.-Петербург

[1]Т. Г. Шевченко в епістолярії відділу рукописів. — К., 1966. — С. 24.

* *

[2]12 червня 1857 року Шевченко розпочав вести [3]Журнал. У спільноті ми щоденно слідкували за

розвитком подій протягом 2007-2008 року. [[4]Календар Щоденника.]

1. http://izbornyk.org.ua/shevchenko/epis.htm

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/29280.html

3. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/tag/%D0%A9%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA

4. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/38088.html
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3.3.56 Лист про встановлення таємного нагляду за політичними. 13 червня 1857 р.
(2009-03-14 18:00)

№ 448. 1857 р., червня 13. Лист начальника штабу 23-ї піхотної дивізії X. В. Глухова

оренбурзькому цивільному губернатору І. М. Потулову про встановлення таємного нагляду за

звільненими від військової служби політичними засланцями, в тому числі і за Т. Г. Шевченком

13 июня 1857 года

№ 1679

Господину Оренбургскому гражданскому губернатору

По высочайшему повелению, сообщенному мне в предписании его сиятельства господина генерал-
адъютанта графа Перовского от 28 минувшего мая № 543, нижних чинов из политических

преступников 67 человек Оренбургских линейных батальонов и инвалидных команд и рядового

батальона№ 1-го Шевченку разрешено уволить от службы с тем, чтобы впредь до окончательного

увольнения их на родину они имели жительство в г. Оренбурге, с учреждением за ними секретного

полицейского надзора.
Сообщив об этом вместе с сим Оренбургскому полицеймейстеру, с препровождением именного

списка означенным чинам, уведомляя о сем ваше превосходительство, имею честь покорнейше

просить, не угодно ли будет вам от себя подтвердить еще Оренбургскому полицеймейстеру, чтобы
он по прибытии помянутых людей в Оренбург учредил за ними самый бдительный секретный

полицейский надзор.
О высылке их в Оренбург мною распоряжение сделано.

Генерал-лейтенант [підпис]
Начальник штаба 23-й пехотной дивизии
подполковник [підпис]

ЦДІА Башкирської АРСР, ф. 6, оп, 1, спр. 473, арк. 1. Оригінал.
На документі написи: «№ 3053»; «18 июня» та резолюція: «Предписать Оренбур[гскому]
полицеймейстеру, что [два слова нерозбірливо] и список лиц, под надзор полицейских отданных».

Журнал Шевченка: [1]13, [2]14, [3]15, [4]16, [5]17, [6]18, [7]19, [8]20, [9]21 червня.

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/29939.html

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/30285.html

3. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/30847.html

4. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/31515.html

5. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/32249.html

6. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/32524.html

7. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/33146.html

8. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/33746.html

9. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/34144.html

3.3.57 (2009-03-15 00:00)

[1]Кониський О. Я. Тарас Шевченко-Грушівський: Хроніка його життя [На другому засланню

(жовтень 1850 — серпень 1857), стор. 38]
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XVII

До «хурдиги» амністія повинна була прийти, переходячи через усі бюрократичні митарства, і доки
вона не прийшла стежкою урядовою, доки її не оголосив своїм приказом комендант форту, доти
визволений великий мученик і de facto і de jure був ще все-таки «рядовим 2 роты» і мусив справляти
військову службу. Амністія йшла вельми мляво, і доки вона припленталася до форту — багацько

ще і фізичних, і моральних мук зазнав геній нашого слова. В «Записках» його, наче в зеркалі, ми
день крізь день бачимо ті муки довготерпеливого ждання.
«Тепер, — читаємо в журналі його 16 червня 777, — коли найближчі мої начальники, фельдфебель і
ротний командир (Косарєв), довідалися про моє визволення, вони не ослобонили мене від муштри
та від калавурних відбутків, одначе не заборонили, коли буде у мене вільний час, перебувати на

городі. Я і за се їм сердешно дякую» Визволений від перебування в казармі, поет впивається ца
городі під своєю вербою — раюванням в самітності. «Відколи не забороняють мені перебувати

на самоті, я незвичайно полюбив самітність. Люба самітність! В життю не може бути нічого

більш солодкого, більш чарівного, як самітність. Найпаче перед лицем нені природи, коли

вона квітчається, всміхається, під чарівним її впливом людина мимоволі поринає сама в себе і

«бачить Бога на землі». Мені і перш не подобалася гучна діяльність або, ліпше мовити, гучне
байдикування; а після того, як я перебув десять років життя в казармі, самітність мені здається
дійсним раєм. Отже, все-таки не спроможен ні до чого взятися. До праці найменшої охоти нема.
Цілі години, коли не лежу, так мовчки сиджу під моєю вербою, і, хоч би на глум, що-небудь
заворушилося в голові. Отака нудьга напала на мене з 7 квітня, з того дня, як прийняв лист від
Лазаревського. Воля і подорож усього мене проковтнули» 778. Порада, висловлена Лазаревським в

останньому листі — не їхати зразу на Україну, знівечила перший план подорожі. Перше Шевченко

гадав, щоб, перепливши Каспійське море, поїхати в Катеринодар до Кухаренка і, «надивившись
досхочу на оцю благородну людину, рушити через Крим, Харків та Полтаву, на Київ і Несвіж в село

Чирковичі 779 до свого друга і товариша по засланню до Броніслава Залєського, а тоді через Вільну
до Петербурга»; тепер же він примірковав інший, найближчий шлях до столиці: з Астрахані Волгою
до Нижнього Новгорода, звідтіль диліжансом у Москву, «з Москви, помолившись за Фультонову
душу, за 22 годин у Петербурзі». «Але ж! — прокидається у поета жахлива думка 13 червня. —
Може скоїтися, що я в своїй хламиді почимчикую до Уральська. Ще всього можна сподіватися ».
Поет починає лаштоватися в дорогу 780: каже пошити йому торбу, насушити сухарів, виготовляє
на дорогу шинку; піклується про книжки, щоб було що в дорозі читати і т. інш. Вкупі з тим міркує

він в гадках і про дальший свій побут. «Про живопись, — каже він, — тепер годі мені й гадати,
я й перше не був добрим художником, а тепер тим паче. Десять літ непрацювання спроможні і

з великого віртуоза зробити корчемного балалаєшника. Я думаю взятися до гравюри aqua tinta.
Гадаю, досить двох років на се. Потім переберуся на дешевий хліб до моєї України любої і там

візьмуся за естампи. Першим моїм естампом буде «казарма» з картини Тенєра. Опріч списків

з великих творів, гадаю пустити в світ перегодом і власне чадо: «Притчу про блудного сина»,
припасовану до наших сучасних звичаїв, найпаче до звичаїв крамарського стану». Коли поет,
сидячи під вербою за своїм журналом, хоч трохи спекувався нудьги дожидання і впливу військової
неволі і, гадаючи про прийшле, відривався від сучасних обставин, найближче його начальство

немов навмисне пильновало, щоб розганяти його гадки і кидати його в ковбаню тих обставин і

обов’язків жовніра, які тепер, зовсім натурально, стали поетові ще більш огидливими і тяжкими.
776 Чалий, с. 95. 777 Записки... — С. 15. — [(Кобзар. — Т. III)]. 778 Записки... — С. [15 — 16
([2]Запис від 17 черв. 1857 р.)]. 779 Рачкевичі. — Ред. 780 Записки... — [С.] 9 — 10 [Запис [3]від 12
і [4]13 черв. 1857 р.)]. [5]Попередня [6]Наступна

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/4899.html

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/32249.html

3. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/29280.html

4. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/29939.html

5. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/453965.html

6. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/458653.html
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3.3.58 (2009-03-15 06:00)

[1]Кониський О. Я. Тарас Шевченко-Грушівський: Хроніка його життя [На другому засланню

(жовтень 1850 — серпень 1857), стор. 39]

Увечері 18 червня приплив пароход з Гур’єва і привіз звістку, що упереджений проти Шевченка

командир батальйону майор Львов їде на ревізію форту і залоги. Тараса погнали зараз

прилаштовувати муніцію. «Яке гидке це прилаштовування, — пише він у журналі, — чи вже оце

ще не останнім разом виводять мене на плац показувати, немов ту безсловесну животину? Сором
і приниження. Трудно, тяжко, неможливо приголомшити в собі всяку людську повагу; стояти «на
витяжку», слухати команди і рушати, буцім бездушна та машина».
На другий день майор Львов, «наче той Кроніон-тучегонитель, суне в темній хмарі на нас,
безсловесних солдатів. Чекаючи на сього страшного судію і карателя, ті, що попропивалися до

снаги, благають тепер лікаря, щоб прийняв їх до шпиталю, яко недужих, і таким чином лікар

спасає їх від праведного суда «Кроніона-Громоносця. «Я, — каже Шевченко, — ніколи не ховався

до шпиталю під отакі критичні години. Тремтить, було, серце, аж замирає, а я мащу вуси, одягаюся
в мундир і стаю перед лице отця-командира. А лице у його з хмелю червоне».
«Першим ділом батальйонного командира було оббігати казарми та надавати по зубах

фельдфебелям і солдатам, а ротних командирів і інших офіцерів повчити по-батьківськи, як і

що кому личить. Потім звелів виходити солдатам на огляд. Бідолашна рота, до якої і я належав, з
ранку о 5 годині 24 червня, умита, причепурена, з намащеними вусами, вистроїлася на плацу, наче
та іграшка, вирізана з картини. З 5 до 7 години рота все «рівнялася». О годині 7 явився сам судія

і мордовав бідолашну роту до 12 години; насамкінець вилаяв жовнірів загальною солдатською

лайкою і пострахав різками та шпіцрутенами». По обіді о годині 5 конфірмовані, а з ними і наш

поет, ставилися перед лице Львова на гірший іспит. «Про сей іспит, — записує Тарас, — я був

зовсім байдужим, яко людина наполовину вже визволена; але ж! Ледві став перед невблаганним
судією, у мене не лишилося і тіні чого-небудь такого, що нагадувало б чоловіка, наполовину вже
визволеного. Мене обгорнуло те ж саме почуття, яке і завжди обгортало, тяжко-болюче почуття;
мене усього пронизало тремтіння. Ні, не почуття, а мертва нечулість пройняла мене. Скоро я

глянув на ту дерев’яну, розмальовану постать, я обернувся внівець... Іспит відбувся так самісенько,
слово в слово, як і десять літ назад, на четвертину літери не побільшало його, ні поменшало. За те
ж і я ні на зерно не рушив наперед по шляху військової освіти. Так само, як і в ті годи, командир
спитав у кожного з нас, за яку провинність пошановали його солодким для серця обов’язком
жовніра?
«Тебе за що?» — спитав Львов у поета. «За написание возмутительных стихов, ваше

высокоблагородие».
«Сподіваюся, що більш не писатимеш». Яке вражіння справив оцей огляд і іспит майора Львова на
Тараса, про те читаємо в його журналі 781: «Минуло вже три дні, як поїхав від нас отець-командир,
а я й досі не спроможуся спекатися того тяжкого вражіння, що нагнало на мене його коротке у

нас перебування. Мої блискучі, мої рожеві гадки так приголомшив той огляд і всього мене так

збентежив, що коли б в руках у мене не було листа від Лазаревського, так я зовсім би знесилів

від оцього тяжкого вражіння. Хвала Богові, що є у мене в руках канва, а по ній можна виводити

найрізноманітніші візерунки!» Огляд і іспит Львова не були останнім вже актом гноби тельства

і мордовання поета. Судилося йому на порозі з своєї «широкої тюрми» зазнати і пережити ще

гірші вражіння. 781 Записки... — С. 27 [([2]Запис від 26 черв. 1857 р.)]. [3]Попередня [4]Наступна

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/4899.html

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/35943.html

3. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/458419.html

4. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/458914.html
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3.3.59 (2009-03-15 12:00)

[1]Кониський О. Я. Тарас Шевченко-Грушівський: Хроніка його життя [На другому засланню

(жовтень 1850 — серпень 1857), стор. 40]

27 червня уночі, йдучи повз флігель, де жили офіцери, Тарас почув, що там співають нову для його

пісню: «Коврики на коврики, шатрики на шатрики». Далі вже не можна було розібрати слів, бо
співака взяв занадто густим басом, тоді одчайдуха п’яниця інженер Кампіоні, вийшовши з флігеля і
побачивши Шевченка, вхопив його за руку і потяг до світлиці, щоб там познайомити з приїзжими,
як він казав, «милыми ребятами». В світлиці на розісланому лямці сиділи і лежали «милые
ребята», а перед ними пишалася піввідерна сулія з горілкою. Шевченко вирвався та навтікача —
на пляц; а Кампіоні за ним, та й ну гукати на чергового унтер-офіцера і звелів йому відвести

Шевченка в арешт на гауптвахту за те, що нібито поет «зневажив офіцера». Мусив поет ночувати

в арешті. На другий день покликали його до коменданта. Усков дав йому прочитати донос від

Кампіоні. Там було написано, що вчора Шевченко заподіяв йому, Кампіоні, образу, вилаявши в

батька і в матір. «Я остовпів, — каже Шевченко 782, — прочитавши донос, а заспокоївшись трохи,
питаю коменданта: «Порадьте, що мені діяти?»— «Нема другої ради, опріч попрохати у Кампіопі
прощення, і щоб взяв свій донос назад; інакше, відповідно військовій дисципліні — ви арештант.
У вас є свідки, що ви були тверезим, а він знайде свідків, що ви його лаяли». «Я заприсягну,
що се брехня». «А він заприсягне, що правда; він офіцер, а ви... ви ще солдат». «Ох, як же

тяжко залунало оце слово! А я, — каже Тарас, — почав був забувати його». Мусив Шевченко,
«наполовину визволений вже», одягти солдатський мундир і йти до Кампіоні перепрошувати. Дві
години стояв поет у передпокою, заким Кампіоні вийшов до його. «Багацько було треба висловити
просьб, перепрошування і приниження, доки Кампіоні наділив прощенням, але з «умовою, щоб я
зараз же купив четвертину відра горілки. Я послав по горілку, а Кампіоні послав до коменданта
забрати свою ябеду. Принесли горілку. Кампіоні кличе своїх «благородных» свідків, і один з них

каже до мене: «А що! не хотіли ви з доброї волі познайомитись з нами, як годиться людям

благородним, дак ми вас примусили», — і все п’яне товариство зареготало». От тепер читач

мій легко спроможеться відповісти: чи можна було Шевченкові «любити і шанувати» таких от

офіцерів? Чи можна було йому таких людей не вважати за «дурнів», за п’яниць та за «патентованих
поганців»? Не проминув і Косарєв, щоб на останні дні перебування Шевченка в Новопетровському

не завдати йому пекучого болю. Липня 6-го приїхав до форту з Астрахані якийсь татарин і пустив
гутірку, що в Астрахані сподіваються, що під кінець серпня приїде туди великий князь генерал-
адмірал Костянтин. «Капітан Косарєв зараз імкнув, що треба лаштувати поважний калавур (а чей
же з Астрахані князь поверне і до Новопетровського!) і до того калавуру, з ласки писаря Петрова,
призначив і мене, — записано в журналі у Шевченка. — 7 липня, ледві задніло, погнали нас

прилаштовувати амуніцію; потім о годині 7 вивели на пляц. Вийшов і Косарєв в усьому свойому
ослячому величчю, підійшов до мене, потрепав по плечу і мовив: «А що, брате, визволення!? Ні!
ми ще зробимо з тебе видатного фрунтовика на правий фланг, та тоді і з Богом». І зараз же звелів
капральному єфрейторові щодня по чотири години муштровати мене з рушницею. Мене кинуло в

жах, як почув я такий наказ! От тобі і спокійна самотина на городі... Комендант, довідавшись про
такі заходи Косарєва, зробив йому нагану... Господи! чи прийде коли день мого визволення? Чи

прийдуть коли такі дні, що я оцю сумну та правдиву хроніку читатиму, яко вигадку, яко сон?» 782

Записки... — С. 30 — 33 ([2]Записи від 27 і [3]28 черв. 1857 р. — Кобзар. — Т. III.)]. [4]Попередня
[5]Наступна

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/4899.html

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/36557.html

3. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/36886.html

4. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/458653.html

5. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/460290.html
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3.3.60 Розпорядження про встановлення таємного нагляду. 22 червня 1857 р.
(2009-03-15 18:00)

№ 449. 1857 р., червня 22. Розпорядження оренбурзького цивільного губернатора І. М. Потулова
оренбурзькому поліцмейстеру про встановлення таємного нагляду за звільненими від військової

служби політичними засланцями, в тому числі і за Т. Г. Шевченком

Отпуск

Секретное

22 июня 1857 года

№ 313

Г. Оренбургскому полицеймейстеру

Г. начальник 23-й пехотной дивизии отношением от 13 числа настоящего месяца за № 1679
уведомляет г. нач[альника] губернии, что по высочайшему повелению, сообщенному ему в

предписании генерал-адъютанта графа Перовского от 28 мая сего года за № 548, разрешено

уволить от службы рядовых из политических преступников, состоящих в Оренбургских линейных
батальонах и инвалидных командах 67 человек и рядового батальона № 1-го Шевченку с тем,
чтобы они до окончательного увольнения их на родину имели жительство в г. Оренбурге под

секретным полицейским надзором и что о высылке их в г. Оренбург распоряжение уже сделано

и к вашему высокоблагородию послан о них именной список.
Давая о сем знать вам, м[илостивый] г[осударь], предписываю иметь за сказанными лицами

неослабный секретный полицейский надзор, а мне своевременно доставить о них установленную
ведомость.

ЦДІА Башкирської АРСР, ф. 6, оп. 1, спр. 473, арк. 2. Відпуск.
На документі напис: «По вход[ящей] № 3... Дела №».

Журнал Шевченка: [1]25, [2]26, [3]27, [4]28, [5]29 червня.

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/35467.html

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/35943.html

3. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/36557.html

4. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/36886.html

5. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/37617.html

3.3.61 102. ЛИСТ ДО М. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО. 30 червня 1857. Новопетровське
укріплення (2009-03-16 06:00)

Мой искренний друже!

Получивши это последнее от меня письмо из Новопетровского укрепления, сделай для меня

величайшее одолжение, а для многоуважаемого мною Ираклия Александровича еще большее,
побывай ты с человеком, практически и хорошо знающим фотографическое дело, побывай

с таким человеком у г. Чернягина по означенному адресу. И выберите, по крайней мере

освидетельствуйте, выписываемую И[раклием] А[лександровичем] камеру для фотографии с

прибором, в особенности обратите внимание на объективы Фогтленгера. Деньги ему, г.
Чернягину, посылаются с этой же почтою. В случае же недостачи этой суммы, заплати свои деньги,
которые ты с глубочайшей благодарностью получишь от искреннего твоего

Т. Шевченка.

2279

http://community.livejournal.com/ua_kobzar/35467.html
http://community.livejournal.com/ua_kobzar/35943.html
http://community.livejournal.com/ua_kobzar/36557.html
http://community.livejournal.com/ua_kobzar/36886.html
http://community.livejournal.com/ua_kobzar/37617.html


P. S. Полковник Киреевский, о котором я просил тебя и Марковича, оказался подлой, ни на что

не годной тряпкой. Я беру уполномочие от И[раклия] А[лександровича] выжать из этой тряпки

всосанные ею 350 рублей.
Ираклий Александрович (щоб його лихо не знало) великий мені приятель. То ви вже, други,
брати мої любії, зробіть, що він там пише, зробіть для його і для мене. Він мене п’ятий рік годує
і напуває.
Як побачиш Куліша, то поцілуй його і скажи йому, що я його «Записки о Южной Руси» послав на
Чорноморію. Що там скажуть?
Пришли мені Метлинського, він недорого коштує.

P. S. Маркович написав мені свій адрес, та чортзна-який: в Почтамтской, в доме Логинова, а
на конверті написано вже другою рукою: в доме полковника Поссе. То я тепер не знаю, що й

робить? Найди його, мій друже єдиний, того неаккуратного Марковича, поскуби його за чуб або

за ухо, а потім скажи йому, щоб адрес писав добре и по прилагаемой при сем записке исполнил

аккуратно. А то битиму, як приїду! А якщо можна, то й ти йому поможи в сій роботі. Мені це

треба.
Скажи Марковичу, щоб писав [?] по-руському.

Примітки

Подається за автографом, що є допискою Шевченка на звороті листа І. О. Ускова до К. В.
Чернягіна і на окремому аркушику (ІЛ, ф. 1, № 156).
Датується за листом І. О. Ускова з датою: «30 июня 857 года. Укр[епление] Новопетр[овское]».
Вперше надруковано в журналі «Основа» (1862. — № 3. — С. 9 — 10).
Вперше введено до збірника творів у виданні: Шевченко Т. Твори: В 2 т. — СПб., 1911. — Т. 2.
— С. 412 — 413.

Получивши это последнее от меня письмо из Новопетровского укрепления... — Шевченко з дня

на день чекав офіційного повідомлення про звільнення від служби в армії й дозволу повернутися

до Петербурга.
Ираклий Александрович — І. О. Усков.
... побывай... у г. Чернягина по означенному адресу. — Тобто в магазині «Депо фотографічних

і дагеротипних приладів» у Петербурзі, що розташувався по вулиці Литейній, навпроти будинку

Орлова в Домі духовного відомства і належав К. В. Чернягіну.
Полковник Киреевский... — Див. лист до А. М. Маркевича від 22 квітня 1857 р. та примітку

до нього. 21 червня 1857 р. Шевченко записав у щоденнику: «История такого содержания.
Ираклий Александрович Усков (наш комендант), будучи хорошо знаком в Оренбурге с помянутым

полковником и аристократом Киреевским, просил его, когда он выехал в Петербург, просил он

его и лично, и письмом из Новопетровского укрепления как в некотором роде химика и знатока

фотографического дела, просил выслать ему из Петербурга камеру со всем необходимым для

фотографии. Киреевский изъявил (тоже письмом) самую обязательную готовность услужить

другу. И потребовал за эту услугу 350 рублей серебром. Деньги тотчас же были посланы (в
сентябре прошлого года). Получено также весьма дружеское письмо о получении этой суммы,
с означением месяца и даже числа, в которое непременно получится помянутая камера [...]. Тем
все и кончилось. [...] А из „Русского инвалида“ видно, что обязательный друг мая 16 выехал

из Петербурга в Москву. А из Оренбурга уведомляют коменданта, что полковник Киреевский

принят новым генерал-губернатором Катениным тоже в чиновники по особым поручениям, но по
домашним обстоятельствам подал в отставку. Из всего этого оказывается, что помещик 600 душ
крестьян, аристократ, наперсник г[рафа] П[еровского], наконец, полковник Киреевский — подлец

и негоднейшая тряпка».
...зробіть, що він там пише... — У згаданому листі І. О. Усков просить допомогти у придбанні

фотоапаратури у К. В. Чернягіна.
Як побачиш Куліша, то поцілуй його і скажи йому, що я його «Записки о Южной Руси» послав
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на Чорноморію. — Це вже вдруге Шевченко звертається з проханням передати П. О. Кулішеві,
що він надіслав Я. Г. Кухаренку перший том «Записок о Южной Руси». Проте з листа до Я.
Г. Кухаренка від 22 квітня 1857 р. видно, що Шевченко так і не наважився розлучитися з цим

виданням.
Пришли мені Метлинського... — Фольклорну збірку «Народные южнорусские песни» (К., 1854),
укладену А. Метлинським.
Маркович — А. М. Маркевич.
...и по прилагаемой при сем записке исполнил аккуратно. — Тобто за листом I. О. Ускова до К.
В. Чернягіна.

Журнал Шевченка: [1]30 червня.

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/37747.html

3.3.62 103. ЛИСТ ДО М. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО. 1 липня 1857. Новопетровське
укріплення (2009-03-16 12:00)

1 июля

Мій друже єдиний.

Письмо твоє і 75 р[у]б[лів] грішми, од 2 мая, получив я 3 іюня. Спасибі тобі, друже мій єдиний.
Прочитавши твоє письмо, я перелицював свою дорогу в столицю. Чорноморію оставив до другого

разу, а вдарив просто через Астрахань Волгою до Нижнього, а потім через Москву і до тебе, мій
друже милий, мій єдиний. Перелицевавши шлях-дорогу, я того ж дня упакував свою мізерію, книги
тощо, купив полог од комарів волжских, зшив із шести листов паперу тетрадь для подорожнього

журнала і сів над морем ждать погоди, та й досі жду, мій друже єдиний. І Бог його святий знає,
коли я дождуся тієї доброї погоди? Полог вже у мене вкрали, тетрадь, що приготовив для дороги,
всю до листочка списав местными впечатлениями, а из Оренбурга ни слуху ни духу. Я не знаю,
що той Ладиженський там робить. Шкода, що ти й просив його. Почта із Оренбурга і Уральська
получится тут не раньше 15 июля, і якщо принесе мені свободу, то на другий же день покину оце
смердяче укрепление і, дасть Бог, в половині августа буду ціловать тебе, мій єдиний друже. О

Боже, якби-то так сталося! Молю милосердого Бога, щоб оце було посліднє письмо до тебе із

цього проклятого укрепления. І ти не пиши вже до мене сюда. Як побачишся з Марковичем,
то поклонися йому од мене і скажи, нехай не турбується, не шукає того поганого полковника

Киреевского, я сам його найду, як приїду. А тебе ще раз прошу, найди чоловічка, добре знающого
фотографію, та вибери у Чернягина камеру для Ираклия Александровича, він тобі велике спасибі
скаже.
Як буду виїзжать із цього поганого укрепления, то напишу тобі, куди я поїду, може ще потребують
в Оренбург, сохрани Боже. Прощай, мій добрий, мій єдиний! Пароход пари розводить. Поцілуй
Федора і Семена.

Примітки

Подається за автографом (ІЛ, ф. 1, № 157).
Рік написання листа встановлюється за змістом.
Вперше надруковано в журналі «Основа» (1862. — № 3. — С. 10 — 11).
Вперше введено до збірника творів у виданні: Шевченко Т. Твори: В 2 т. — СПб., 1911. — Т. 2.
— С. 411 — 412.
Відповідь на лист М. М. Лазаревського від 2 травня 1857 р. (Листи до Тараса Шевченка. — С.
81).
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Прочитавши твоє письмо, я перелицював свою дорогу в столицю. —Попередні плани щодо шляху

поета див. у листах: до Бр. Залеського від 10 — 15 лютого 1857 р., до Я. Г. Кухаренка від 22 квітня
1857 р., до М. М. Лазаревського від 20 травня 1857 р., а також у щоденнику (запис від 13 червня

1857 р.). У згаданому листі М. М. Лазаревський поздоровив Шевченка із звільненням і повідомив,
що «третього дня послана бумага командиру Оренбургского корпуса, что ты согласно просьбе гр.
Толстого и засвидетельствованию гр. Перовского получаешь отставку с предоставлением избрать

род и место жизни», але сам М. М. Лазаревський цього документа ще не бачив.
...зшив із шести листов паперу тетрадь для подорожнього журнала... — Так розпочався щоденник,
який Шевченко вів з 12 червня 1857 р. по 13 липня 1858 р.
Я не знаю, що той Ладиженський там робить. — У згаданому листі М. М. Лазаревський

повідомляв: «Теперь же я пишу в Оренбург к М. В. Ладыженскому, чтобы не задержали

о тебе бумаги». Ладиженський Михайло Васильович (1801 — ?) — генерал-майор, голова

Оренбурзької прикордонної комісії, колишній начальник Федора та Михайла Лазаревських,
прихильно настроєний і до самого поета.
Почта із Оренбурга і Уральська получится тут не раньше 15 июля... — Пошта прийшла 21 липня.
Як побачишся з Марковичем, то ... скажи, нехай ...не шукає того поганого полковника

Киреевського... — Див. лист до А. М. Маркевича від 22 квітня 1857 р.
А тебе ще раз прошу... вибери у Чернягина камеру для Ираклия Александровича... — Див. лист
до М. М. Лазаревського від 30 червня 1857 р. та коментар до нього.
Поцілуй Федора і Семена. — Ф. М. Лазаревського та С. С. Гулака-Артемовського.

Варіанти

Перелицевавши шлях-дорогу, я того ж дня / Перелицевавши шлях-дорогу, я до

Журнал Шевченка:
[1]1, [2]2, [3]3, [4]4, [5]5, [6]6, [7]7, [8]8, [9]9, [10]10, [11]11, [12]12, [13]13, [14]14, [15]15, [16]16, [17]17,
[18]18, [19]19, [20]20, [21]21 липня.

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/38220.html

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/38615.html

3. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/39071.html

4. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/39669.html

5. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/39823.html

6. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/40148.html

7. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/40374.html

8. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/40645.html

9. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/41009.html

10. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/41652.html

11. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/41806.html

12. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/42212.html

13. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/42436.html

14. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/42645.html

15. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/42841.html

16. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/43124.html

17. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/43306.html

18. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/43978.html
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19. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/44248.html

20. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/44507.html

21. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/44596.html

3.3.63 Спогад Ускової (2009-03-16 18:00)

* *

Официальное известие о свободе рядового Шевченка прибыло к коменданту 21 июля, и Усков, не
дожидаясь из Оренбурга указа об отставке, выдал ему на свой страх пропуск до самого Петербурга.
Т. Гр. выехал из Новопетровского укрепления 2 августа вечером, напутствуемый лучшими

пожеланиями людей, искренно его любивших.

Н. Зарянко, Воспоминания Н. И. Усковой о Т. Г. Шевченке, «Киевская старина», 1889, февраль,
стор. 306.

3.3.64 Із листа П. О. Куліша до О. М. Куліш. Половина 1857 р. (2009-03-17 00:00)

Шевченка здесь еще нет, и не знаем, где он, чуть ли не в Черномории.

[Липень — вересень 1857 р., С.-Петербург]

[1]Т. Г. Шевченко в епістолярії відділу рукописів. — К., 1966. — С. 24.

1. http://izbornyk.org.ua/shevchenko/epis.htm

3.3.65 (2009-03-17 06:00)

[1]Кониський О. Я. Тарас Шевченко-Грушівський: Хроніка його життя [На другому засланню

(жовтень 1850 — серпень 1857), стор. 41]

XVIII

Підлягаючи (бо не можна було нічого проти того вдіяти) такому гнобительству Львова, Кампіоні,
Косарєва і інш., чи можна ж було Шевченкові не нудитися, не страждати; найпаче коли він

довідався, що амністія йому прийшла до Оренбурга не пізніш 15 мая, бо в той день невідома

нам пані Ейсуня, пишучи до його з Оренбурга, вітала його в волею 783. «А воля моя, — сумує

Тарас, — де-небудь у шинку з писарем гуляє: се певна річ, бо найбільші мої гнобителі займаються
муштрою, пияцтвом, картами, а канцелярією кермує який-небудь писар Петров, повернений в

солдати за шахрайство. Так воно заведено з давніх-давен, і вже ж коли б отакий лад зрушили

задля якогось там «рядового» Шевченка, то се було б і проти заповіту батьків, і проти статуту».
За три дні після сього Тарас у листі до Лазаревського пише 784: «Вже я списав цілий зшиток,
що зладив на дорогу, вже і покривало від комарів, що придбав собі на дорогу, у мене вкрали, а з
Оренбурга ні слуху ні духу. Молю Господа, щоб оце був останній мій лист до тебе з оцього клятого
форту». Сподівався, нарешті, Тарас, що пошта з Гур’єва прийде і привезе йому волю 15 липня, а
16-го він покине «паскудний форт», а доки те буде, нудьга душила його. Розважав він її найбільш
за все на городі, під своєю вербою. «Під оці тяжкі дні сподівання, — каже він 785, — журнал мій
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став мені таким чимсь неминуче потрібним, як хорому лікар. А друга річ, що я придбав собі

на дорогу — чайник — став неминучо потрібним задля мого журналу, так само, як журнал для

мене. Без чайника та без чаю я якось ліниво брався за журнал, а тепер аби налив шклянку чаю,
так само перо проситься в руки. Який добрий геній шепнув мені завести журнал! Ну, що б я

робив цілий місяць! без краю довгий місяць! Все-таки оця робота (журнал) щодня кілька годин

віднімає у моєї неволі та нудьги, котрих я неспроможен спекатися. Коли б не трапилося оцього

тяжкого дожидання, ніколи б і на думку мені не впало завести оцю еластичну мебель, на якій я

щодня тепер так спокійно відпочиваю» 786. Але ж чи то було дійсне відпочивання? А коли й було,
так вельми короткий час. Нудьга занадто гнітила його, і він майже щогодини тільки й гадає, чи
скоро прийде пошта та привезе йому волю. Навіть уночі сон його не брав, а коли й засне, так і тут

ввижається йому те, що так вабить його до себе: Академія, Україна, приятелі: Куліш, Костомарів,
Гулак, Лазаревський і інші 787. 783 Записки... — С. [49]. 784 Основа. — 1862. — Кн. III. — С. 11.
785 Записки... — С. 41 [(Запис від [2]2 лип. 1847 р. — Кобзар. — Т. III)] 786 Ibidem. — [С] 59. 787

Див.: Записки... — [3]1 — [4]20 лип. [1857 р.] Коментар За три дні після сього Тарас у листі до

Лазаревського пише... — Йдеться про лист Шевченка до М. М. Лазаревського від 1 липня 1857
р. з Новопетровського укріплення. [5]Попередня [6]Наступна
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3.3.66 (2009-03-17 12:00)

[1]Кониський О. Я. Тарас Шевченко-Грушівський: Хроніка його життя [На другому засланню

(жовтень 1850 — серпень 1857), стор. 42]

Зазирніть у записки поета хоч з 9 липня, і ви, наче в дзеркалі, бачитимете, що діялося в душі

його. Виображаючи поштовий човен, як він пливе, поет раз у раз позирає на вітрячок і відповідно

простуванню вітру гадає собі, де саме той човен? Як він пливе? Чи скоро пливе? «Знявся свіжий
вітер від норд-осту прямо в ніс нашому поштовому човну. Він тепер на відкритому морі кинув

якір; а коли рушить, Господь відає» (9 липня). «Вітер той самий!.. Туга та ж сама» (10 липня).
«Опівночі вітер перемінився і пішов на норд-вест» (11 липня). «Вітер той самий; значить, човен
мусить дожидатися оренбурзької пошти. Чим ближче до мене оця радісна подія, тим більш стаю

я нетерплячим і полохливим. Сім тяжких років в оцьому невихідному заточенню не здавалися

мені такими довгими і страшними, якоці останні дні мого мордовання» (13 липня). «Вітер той

самий! Чи не час би йому взяти на норд-ост! О! як би він мене порадовав, коли б хоч к завтрьому
повернув. Ліпше з одного разу ударити обухом, ніж пиляти дерев’яною пилкою дожидання» (14
липня). «Вітер все той же — норд; хоч би на одну четвертину румба взяв на ост; все б таки було

мені легше. Два літа плавав я по Аральському морю і ні разу не подивився на компас; а за оці
останні, без краю довгі дні і ночі я вивчив його всіма сторонами. О вітре, вітре! коли б ти міг

спочувати мойому невсипущому горю, ти б ще третього дня був повернув на норд-ост, і я сьогодні
сидів би вже аргонавтом з олівцем у руці на чердаці татарського корабля, що йде до Астрахані і
останнім разом малював би вид своєї тюрми». (15/VII). «По заході сонця заштиліло, а опівночі
знявся вітер від зюйд-осту; вітер тихий, рівний, саме такий, якого треба на наш поштовий човен.
Світом я зліз на найвищий шпиль скелі прибережної і сидів там до півдня. Не спостерігши на обрію
сподіваного жаглика, я з тугою вернувся на огород і взявся їсти шинку, що виготовив на дорогу»
(16/VII). «Вітер все той же, немов зачарований» (17 липня). «По заході сонця вітер пішов на

зюйд-ост; але слабий, безнадійний! Чи буде, нарешті, край отакого скорботного існування, оцього
одноманітного записування одноманітних безкраїх днів?» (18 липня). Нарешті 19 липня Тарас

записує, що вітер пішов на норд, «я зрадів і почав ходити округи форту, і доки пробарабанили
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«зорю», я обійшов його чотири рази, значить, пройшов 12 верстов... Ніч ясна, прекрасна, я не

пішов в альтану, а сів під вербою, щоб зручніш спостерігати вітер, дивлячись на вітрячок. О

12 год. ночі вітер перемінився, не поменшав; добра ознака...» Тим часом, доки Тарас писав 19
липня свій журнал, «вітер пішов на вест, і «Жайворонок» (другий поштовий човен) полетів з

Новопетровського на Гур’єв. «Марудний вітер! тяжка невідомість», — так Шевченко кінчить свій

журнал 19 липня.
Читаючи оці спостереження вітру, ми ясно бачимо, як Тарасову душу гризе нудьга, не дає йому
спати, «люта туга, гризе і ганяє його наче на корді, навкруги городу...» 788. О, тяжко йому було

в неволі! Тяжко довелося ждати і волі. Шевченко був певен, що 20 липня попрощається зі своєю

тюрмою, так написав і до Лазаревського, і до Кухаренка, але вітер зробив інакше. «Що діяти! —
сумує Тарас. — Посидимо ще за морем та підождемо погоди! Цілий день і ніч 20 липня вітер і

не поворухнувся. Мертва тиша» 789. В неділю 21 липня Тарас пішов ранком до форту поголитися,
йдучи, стрівся з унтер-офіцером Куліхом і від його першого довідався, що ранком о годині 9-й
прилетіла «Ласточка» (поштовий човен). Поголившись, стиснувши серце, вертав він на город до

своєї верби, стрів Бурцова і від його довідався, що прийшла нарешті його воля!.. 788 Записки... —
9 лип. [1857 р. — Кобзар. — Т. III. — С. 53]. 789 Записки... — 10 і 20 лип. [1857]. [2]Попередня
[3]Наступна
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3.3.67 (2009-03-17 18:00)

[1]Кониський О. Я. Тарас Шевченко-Грушівський: Хроніка його життя [На другому засланню

(жовтень 1850 — серпень 1857), стор. 43]

XIX

Одначе і тут ще не наступив край мордованню нашого поета в широкій тюрмі. Канцелярська
мертвота чи не хотіла, чи не спроможно їй було зразу зняти з Шевченка кайдани і зразу випустити

його на волю. Вона, випускаючи його з новопетровської хурдиги, приборкала його. З Уральська

прислали до новопетровського коменданта приказ лишень про те, що «рядовой Шевченко уволен в

отставку». Але ж на те, щоб виїхати з Новопетровського і по дорозі ніде не зачепитися, треба було
мати «установленный вид». Здавалось би: чого тут мірковати? Взяти батальйонному начальству

написати і одіслати в Новопетровське, щоб доручили Шевченкові той «вид», та на тому і край.
Ні, се було б вельми просто, було б зовсім по-людськи, та не було б по-канцелярському, було б

«не по формі».
Комендант Усков, прийнявши приказ з Уральська, наказав ротному командиру Косарєву виписати
Шевченка з реєстру жовнірів і оголосити про се по роті. Більш нічого Ускову й не можна було

зробити, і ніхто не тямив, що ж далі діяти? Де добути Шевченкові «вид»? Комендант 23, липня
повідав Тарасові, що не може видати йому білет на виїзд через Астрахань до Петербурга, бо немає
ще приказа «по корпусу», і що коли того приказа не привезе наступна пошта з корпусу, так чи не

доведеться Шевченкові плентатися до Оренбурга за «видом». Се значило зробити тисячу зайвих

верстов! Про се Тарас не вельми ще сумує, сподіваючись, що в Оренбурзі за запомогою приятелів

його Герна і Бюрно, він полагодить свої діряві фінанси, але йому велика шкода, що він вже не

застане в Петербурзі вистави в Академії художеств і надовго відтягнеться побачення його з граф.
Толстими — добродіями його.
26 липня Тарас вислав до графа Федора Петровича лист з подякою за визволення. Міркуючи з

Усковим далі, стали на тому, що треба підождати нової пошти. Щоб розважити нудьгу нового

дожидання, Тарас умовився з Фіалковським і з Обеременком іти в яр і там «чаєм шклянкою

та горілки чаркою» справити «прощання». Але Фіалковський зрадив, бо загрався в «орлянку»,
і Тарас з Обеременком замість яру справили «прощання» під вербою. А вночі на 29 липня
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Тарасові наснилися Артемовський, Куліш, Лазаревський і «все дороге серцю». Під вечір того

ж дня Шевченко змалював собі вид з Новопетровського, сподіваючись колись з того малюнку

зробити акварельний малюнок. Вернувшись під вербу, він застав тут свого приятеля Обеременка
і умовилися «завтра раненько піти в балку снідати».
З записок поета (5 серпня) відаємо, що 31 липня Усков несподівано згодився дати йому білет, і о
9 годині ранком 2/14 серпня р. 1857 Шевченко на рибальському човні поплив з Новопетровського

на Астрахань.
Таким чином, Тарас Григорович Шевченко перебув в Новопетровському форті, яко «рядовий»,
шість літ і дев’ять з половиною місяців. В неволю полонили його 5 квітня р. 1847. Виходить, що
взагалі в неволі його мордовано десять літ, три місяці і двадцять шість день. Час сей становить

трохи що не четвертину всього віку поета і четвертину найліпшу, ту саме, коли талант його

став широко розвиватися всіма сторонами. Розвиток його спинили і примусили невимовно

тяжко страждати за Україну. Солдатська неволя, найпаче неволя, приміркована Обручовим, дійсно
проковтнула, як мовив сам поет —

Моє не злато — серебро,
Мої літа, моє добро.

Вона проковтнула величезніший скарб не тільки України, не тільки Слов’янщини, а скарб усіх

освічених людей.
Тепер, щоб виразніше зрозуміти добутки такої довгої і невимовно тяжкої неволі, уявім собі два

образи того самого Шевченка: уявім його таким, яким ми бачили його в січні р. 1847, коли він

бояриновав на весіллі у Куліша, і таким, яким він виїхав з Новопетровського форту.
З боку фізичного побачимо страшенну різницю.
Під «червону шапку» взяли Шевченка веселим, бадьорим, 33-літнім, з міцним здоров’ям, з густим
русявим волоссям на голові. З-під «червоної шапки», як мовив Костомарів, вернули його з

здоров’ям навіки покаліченим, сивобородого, з головою чисто лисою!
Духово-морального образу неволя і покалічення його організму фізичного не перемінили. «Усе
оце моє, — каже Шевченко, — невимовно тяжке горе, усі різні недуги мої, усе приниження минули,
ніби не чіпаючи мене. Найменшого сліду вони не лишили. Кажуть, що досвід єсть найлуччий наш
учитель. Але гидкий досвід пройшов повз мене невидимкою. Мені здається, що я і нині (після
заслання), точнісінько такий самий, яким був і десять літ назад. В мойому образі внутрішньому не

перемінилася ні єдина риса. Чи добре се?.. Добре. І я з глибини моєї дякую Богові за те, що він не
дав отому страшному досвіду зачепити своїми залізними пазурами моїх думок, поглядів і віровань,
ясних, наче у дитини. Дещо вияснилося, покруглішало, набралося більш природного розміру і

вигляду, але все те є добутком старого Сатурна, що летить незупинно, а не добутком гіркого

досвіду» 790. 790 Записки... — С. 21[ — 22 (Запис від 20 черв. 1857 р.)]. Коментар З Уральська

прислали до новопетровського коменданта приказ лишень про те, що «рядовой Шевченко уволен

в отставку». — Див.: Тарас Шевченко: Документи... — С. 283. ...31 липня Усков несподівано

згодився дати йому білет... — У цьому документі стояло: «Предъявитель сего, служивший в

Новопетровском укреплении линейного Оренбургского батальона № 1-го, рядовой из бывших

художников Тарас Григорьев Шевченко ... по высочайшему повелению уволен от службы и ныне

по желанию его отправлен на местожительство свое в г. С.-Петербург. Вследствие чего прошу

покорнейше г.г. начальствующих по тракту чинить Шевченко свободный пропуск, а также и на

месте в С.-Петербурге впредь до высылки ему откуда следует надлежащего паспорта на свободное
проживание, в удостоверение чего дан сей билет за надлежащим подписом с приложением

казенной печати» (Там же. — С. 284). Одночасно І. Усков надіслав своєму батальйонному

командирові Г. І. Львову у штаб до Уральська рапорт, в якому обгрунтовував цей свій дозвіл тим,
що Шевченко відмовився від кормових і прогонних грошей, які мали бути видані йому в штабі

в Уральську, щоб не робити зайвих тисячу верст, — по аналогії, як це було дозволено раніше

звільненому Л. Балінському (Там же. — С. 285). [2]Попередня [3]Наступна

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/4899.html

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/460781.html
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3. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/465380.html

3.3.68 90. СОЛДАТИ-ПИСАРІ. 23 липня 1857. Новопетровське укріплення
(2009-03-18 00:00)

Милостивейший государь

Тарас Григорьевич!

По случаю Всемилостивейшего Манифеста, распространен[ног]о на всех страждущих в нашем

Войске, ко всей общей радости позвольте Вам, * Всемилостивейший Государь, наше всенижайшее
поздравление присовокупить и Вас с отставкою и увольнением из египетской неволи с сим

поздравить и покорнейше просить, так как сего июля понедельник чижолый после праздника

воскресенья, нельзя ли за Ваше здравие и благополучие Тост выпорожнить.
Извините, что осмелились прямо к Вам адресоваться, ибо это довольно смело и опасно, к тому

принуждены, так как финансов нет и в расстройстве нечем подняться, о поправке же в надежде,
что Вы благосклонно изволите нашу просьбу выслушать.
По прочтении сей челобитной остаемся в ожидании Вашей резолюции.

Писаря полубатальонной канцелярии

[підпис].

23 июля 1857 года,
укрепление Новопетровское.

На звороті:
Тарасу Григорьевичу

г.Шевченко.

Коментарі:

Було: Вас.

Подається за автографом: ІЛ. Ф. 92. № 302.
Вперше надруковано у виданні: Листи до Т. Г. Шевченка. — С. 101 — 102. Публікація Л. Ф.
Кодацької.
Дата в автографі: «23 июля 1857 года, укрепление Новопетровское».
Підпис нерозбірливий.

По случаю Всемилостивейшего Манифеста... — Про маніфест Олександра II див. коментар

до листа М. М. Лазаревського від 2 травня 1857 р.
...увольнением из египетской неволи... — Біблійний вислів, що стосується старозавітної легенди
про перебування боговибраного народу в єгипетському полоні й визволення з нього; набув

символічного смислу.

Журнал Шевченка: [1]22, [2]23, [3]24, [4]25 липня.

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/44996.html

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/45134.html
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3. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/45440.html

4. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/45669.html

3.3.69 104. ЛИСТ ДО Ф. П. ТОЛСТОГО. 26 — 31 липня 1857. Новопетровське
укріплення (2009-03-18 06:00)

Ваше сиятельство

граф Федор Петрович.

Вашему великодушному заступничеству и святому участию графини Настасии Ивановны обязан я

моей новой жизнию, моим радостным обновлением. Я теперь так счастлив, так невыразимо

счастлив, что не нахожу слов достойно выразить вам мою сердечную, мою бесконечную

благодарность. Без вашего человеколюбивого христианского заступничества меня задушили бы

в этой безжизненной, безлюдной пустыне. А теперь я снова свободный художник, теперь

я независимо ни от чией воли строю свое радужное будущее, свое безмятежное грядущее.
Какая радость, какое полное счастие наполняет мою душу при мысли, что я снова увижу нашу

Академию, увижу Вас— ее достойнейшего представителя, увижу мою святую заступницу графиню

Настасию Ивановну, увижу все, радующее душу художника и простого человека. Омочу слезами

тихой радости и сердечной благодарности ваши чудотворящие руки... и, Боже всемогущий и

милосердый, сократи путь и время к этому невыразимому беспредельному моему счастию и

надолго и долго продли ваши драгоценные дни для славы божественного искусства и для счастия

и радости людей, близких вашему любящему сердцу.
21 июля получено здесь официальное известие о моем освобождении. В этот же день просил я

коменданта дать мне пропуск через Астрахань до Петербурга. Но он без воли высшего начальства
не может этого для меня сделать. И я за получением этого драгоценного паспорта должен еще раз

побывать в Оренбурге и для этого сделать 1000 верст лишнего пути, почти по безлюдной пустыне.
Но Господь милосердый, помогавший мне исходить эту нагую степь во всех направлениях, не
оставит меня и на этом недолгом пути. Грустно только, что эта, как мне кажется, ненужная
дорога отдалит, по крайней мере, на месяц радостную минуту свидания с вами и с графиней

Настасией Ивановной, главной виновницей моего неизреченного счастия.
Всемогущий и премилосердый Господь не оставил меня здоровьем в этом долголетнем и суровом

испытании. И любовь, которую я, с раннего детства, бессознательно питал к прекрасным

искусствам, теперь по бесконечной своей любви ко мне посылает он мне любовь к искусствам,
любовь разумную и сознательную. Живописцем-творцом я теперь не могу быть, об этом счастии

неразумно было бы и помышлять. Живописцем-копиистом я не хочу быть. Об этом несчастии я

страшусь и думать. А предполагаю, и молю Бога осуществить мое предположение, по приезде

моем в Академию я намерен с помощию Божиею и с помощию добрых и просвещенных людей

приступить к гравированию a la acwatinta. И, уповая на помощь Божию и на ваши советы и

покровительство, надеюсь сделать что-нибудь достойное возлюбленного искусства.
Распространять посредством гравюры славу славных художников, распространять между

непосвященными в таинства искусства людьми любовь к прекрасному и доброму. Это чистейшая,
угоднейшая молитва человеколюбцу Богу. И посильно бескорыстная услуга человеку. Это мое

единственное непреложное стремление. На большее я не могу рассчитывать. И только буду

просить вас, ваше сиятельство, не оставить меня вашим просвещенным содействием в этой моей

малой сердце радующей надежде.
Целую руки моей святой заступницы графини Настасии Ивановны. Целую ваши чудотворящие

руки. Целую ваше семейство и все близкое вашему доброму любящему сердцу, и остаюсь по гроб
благодарный

художник Т. Шевченко.

Новопетровское укрепление.
1857 года,
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июля 23.

Примітки

Подається за автографом (РДАЛМ, ф. 212, оп. 1, № 279).
Вперше надруковано у виданні: Шевченко Т. Повне зібр. творів. — К., 1929. — Т. 3. — С. 717 —
718.
Чернетка листа записана Шевченком у щоденнику 26 липня 1857 р. (ІЛ, ф. 1, № 104, арк. 24) і
вперше надрукована в журналі «Основа» (1861. — № 11-12. — С. 7 — 8). Чистовий автограф,
що має авторську дату «23 липня 1857 р.», передатовується відповідно до записів у щоденнику:
не раніше 26 липня 1857 р., оскільки в цей день Шевченко записав до щоденника щойно створену

чернетку, і не пізніше 31 липня, коли Шевченко дізнався, що комендант укріплення І. О. Усков

згоден видати Шевченкові квиток на проїзд до Петербурга. 26 липня поет записав у щоденнику:
«Сегодня во весь день и до половины ночи работал я над письмом графу Федору Петровичу и

ничего не мог сделать с этим неудающимся письмом. Мне хочется высказаться как можно проще

и благороднее, а оно выходит или высокопарно до смешного, или чувствительно до нелепого[...].
Это, вероятно, оттого оно у меня не клеится, что я еще не пришел в себя от радости; нужно
подождать, еще время терпит, раньше 8 августа почта не отправится из укрепления. Время
еще терпит. Записать разве черновое на память и исподволь на досуге поправить во избежание

поговорки: поспешить — людей насмешить».
21 июля получено здесь официальное известие о моем освобождении. — Це було розпорядження

завідуючого 1-м батальйоном підполковника О. Г. Михальського від 29 червня 1857 р., адресоване
ротному командиру Є. М. Косареву про виключення зі списків роти і відправку в батальйонний

штаб до м. Уральська унтер-офіцерів О. Храбчинського, Е. Ольшевського, Ф. Фіалковського,
рядових С. Домарацького й Т. Шевченка, які за найвищим повелінням звільнені від служби

(документ не зберігся) (див.: Тарас Шевченко. Документи та матеріали до біографії. — С. 283,
№ 450). У цей день поет записав у щоденнику: «... выходя из укрепления, встретил смотрителя

полугоспиталя Бажанова, и он первый поздравил меня со свободой. 21 июля 1857 года в 11 часов
утра».

Варіанти

Первісний текст у щоденнику Шевченка (ІЛ, ф. 1, № 104, арк. 24)

Ваше сиятельство

граф Федор Петрович.

Вашему великодушному заступничеству и святому человеколюбивому участию графини Настасии

Ивановны обязан я моей новою жизнию, моим радостным обновлением. Я теперь так счастлив;
так невыразимо счастлив, что не нахожу слов достойно выразить вам мою сердечную, мою
безконечную благодарность. Без вашего человеколюбивого участия в моей безотрадной судьбе
1, меня задушили бы в этой широкой тюрьме, в этой бесконечной безлюдной пустыне. А теперь я

свободен, теперь независимо ни от чией воли я строю 2 свое радужное будущее, свое безмятежное
грядущее. Какая радость, какое полное счастие наполняет мою душу при мысли, что я снова увижу
Академию, увижу вас, моего единого спасителя, и слезами радости и благодарности омочу ваши

чудотворящие руки. Молю милосердого Господа сократить путь и время к этому беспредельному

счастию 3. А теперь, Боже всемогущий, услышь мою чистую искреннюю молитву и надолго-долго
продли ваши драгоценные дни, для славы божественного искусства и для счастия людей, близких
вашему любящему сердцу 4. 21 июля получено здесь официальное известие о моем освобождении.
В тот же день я просил коменданта дать мне пропуск через Астрахань до Петербурга. Но он

без воли высшего начальства не может этого сделать 5. И я для получения драгоценного этого

2289



паспорта 6 должен побывать еще раз в Оренбурге и сделать по этому случаю 7 1000 верст лишних
почти по пустыне. Но Господь милосердый, помогавший мне исходить во всех направлениях эту

безлюдную пустыню, не оставит меня и на этом теперь коротком пути 8. Грустно только, что этот
ненужный путь отдалит по крайней мере на месяц радостную минуту свидания с вами и с графиней

Настасией Ивановной, главной виновницей моего счастия. Всемогущий и премилосердый Господь
не оставил меня здоровьем в этом долголетнем и суровом испытании; и любовь, которуя я

с раннего детства бессознательно питал 9 к прекрасным искусствам, теперь посылает он мне

любовь сознательную, и светлую 10, и крепкую, как алмаз. Живописцем-творцом я не могу

быть, об этом счастии неразумно было бы и помышлять 11. Но я, по приезде в Академию,
с Божию помощию и с помощию добрых и просвещенных людей 12 буду гравером и уповая

на милость и помощь Божию и на ваши советы и покровительство 13, надеюсь сделать что-
нибудь достойное возлюбленного искусства. Распространять посредством гравюры славу славных

художников, распространять в обществе вкус и любовь к доброму и прекрасному, это чистейшая
угоднейшая молитва человеколюбцу Богу. И посильно бескорыстная услуга человеку. Это мое

единственное непреложное стремление. На большее я не могу надеяться. И только буду просить

не оставить меня вашим просвещенным содействием в этой моей лучезарной надежде. Целую

руки моей святой заступницы г[рафини] Н[астасии] И[вановны]. Целую вас, ваше семейство, целую
все близкое вашему доброму сердцу и остаюсь по гроб благодарный художник Т. Шевченко 1 Було:
в моей почт[и] 2 Було: независимо ни от чией воли строю 3 Було: к этому безграничному счастию
4Було: близких вашему восприимчиво[му] 5 Було: не может это сделать 6 Було: для получения

этого драгоценного паспорта 7 Було: и сделать для этого 1000 верст 8 Було: и на этом коротком

пути 9 Було: которую я бессознательно питал 10 Було: любовь сознательную, светлую 11 Було:
неразумно и думать 12 Було: помощию и добрых просвещенных людей 13 Було: помощь Божию
и ваше покровительство Варіанти чистового автографа (РДАЛМ, ф. 212, оп. 1, № 279): любовь
разумную и сознательную / любовь разумную, сознательную Журнал Шевченка: [1]26 , [2]27, [3]28
липня.

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/46044.html

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/46088.html

3. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/46364.html

3.3.70 Рапорт ротного командира про звільнення. 29 липня 1857 р. (2009-03-18 12:00)

№ 450. 1857 р., липня 29, Рапорт ротного командира 1-го лінійного батальйону Є. М. Косарева
коменданту Новопетровського укріплення I. О. Ускову про звільнення Шевченка від військової

служби

Ново-Петровскому коменданту, состоящему по армейской пехоте,
господину майору и кавалеру Ускову

Заведывающего двумя ротами капитана Косарева

Рапорт

Заведывающий 1-м батальоном господин подполковник Михальский предписанием от 26-го
числа минувшего июня за № 1651-м дал мне знать, что заведываемых мною двух рот унтер-
офицеры Александр Храбчинский, Эразм Ольшевский, Феликс Феолковский, рядовые Станислав
Домарацкий и Тарас Шевченко по высочайшему повелению уволены от службы, которых и

предписывает отправить к батальонному штабу в г. Уральск, с выключкою из списочного

состояния.
О чем вашему высокоблагородию имею честь донести и покорнейше просить не оставить

вашим распоряжением приказать кому следует, когда будет отправляться из вверенного вам

укрепления почтовая лодка, принять на оную и отправить чрез начальника Гурьева-городка к

батальонному штабу в г. Уральск, провиантом же и морскою провизиею на путь моря имеют

быть удовлетворены они на семь дней.
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Капитан Косарев

№ 535-й, 29 июля 1857 г.
Укрепление Ново-Петровское

ДМШ, А-51, спр. 112, арк. 1—-1 зв. Оригінал.
На документі резолюція: «Отправить» та напис «Коменд[антское] управ[ление]№ 744. Получ[ено]
29 июля 1857 г.».

Журнал Шевченка: [1]29 липня.

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/47009.html

3.3.71 Карантинне свідоцтво на в’їзд до Астрахані. 31 липня 1857 р. (2009-03-18 18:00)

№ 451. 1857 р., липня 31. Карантинне свідоцтво на в’їзд до м. Астрахані, видане Т. Г. Шевченку

комендантом Новопетровського укріплення І. О. Усковим

№ 1392

Свидетельство

Дано сие служившему в Ново-Петровском укреплении линейного Оренбургского № 1 батальона

рядовому из бывших художников С.-Петербургской Академии художеств Тарасу Григорьеву

Шевченке в том, что он отправился на лодке в город Астрахань из благополучного места

полуострова Мангишлака, на котором никакой эпидемической болезни не имеется; в чем

удостоверяю своим подписом с приложением казенной печати.

Укрепление Ново-Петровское, июля 31 дня 1857 года

Ново-Петровский комендант майор Усков
за плац-адъютанта прапорщик Хитрин

ДМШ, А-67, арк. 1—2, 2 зв.
На звороті документа рукою Шевченка записано уривок з вірша «Царі» та дарчий напис «Федору
Чельцову (И. Рагожину) на память, 16 августа 1857».

І поживе Давид на світі

Не малі літа,
І одряхле: і покривали
Многими ризами його,
І отроки доміркувались,
Як нагрівать царя свого

(Натуру вовчу добре знали) —
Царевен паче красотою

Дівчат цареві привели,
Да гріють кров’ю молодою

Свого царя. І розійшлись.
Замкнувши двері за собою,
Облизавсь старий котюга,
І пазорі слинить,
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І ледве їх простягає

До сумантанини.
Бо була вона над всіми

Краща добротою,
І та гріла ледачого

Давида собою.
Як уже вона там гріла,
Ми цього не знаєм,
І він грівся коло неї

І, і не позна є.
Дивуються, що кіт мурий
Не порушив сала,
А у його, сердешного,
Зубів не осталось.

Т. Шевченко»

3.3.72 Квиток на право проїзду до Петербурга. 1 серпня 1857 р. (2009-03-19 00:00)

№ 452. 1857 р., серпня 1. Квиток, виданий Т. Г. Шевченкові комендантом Новопетровського

укріплення І. О. Усковим на право проїзду до Петербурга

№ 1403-й

Билет

Предъявитель сего, служивший в Ново-Петровском укреплении линейного Оренбургского

батальона № 1-го, рядовой из бывших художников С.-Петербургской Академии художеств Тарас

Григорьев Шевченко, согласно предписания командира означенного батальона от 26 июня за

№ 1651-м, последовавшего к заведывающему здесь двумя ротами того же батальона, а мне

сообщенного в его рапорте от 29-го июля за № 535-м, по высочайшему повелению уволен от

службы и ныне по желанию его отправлен на местожительство свое в г. С.-Петербург. Вследствие
чего прошу покорнейше г. г. начальствующих по тракту чинить Шевченко свободный пропуск, а
также и на месте в С.-Петербурге впредь до высылки ему откуда следует надлежащего паспорта

на свободное проживание, в удостоверение чего дан сей билет за надлежащим подписом с

приложением казенной печати.

Укрепление Ново-Петровское, августа 1-го дня 1857 года.
Ново-Петровский комендант, состоящий по армейской пехоте майор Усков
За плац-адъютанта прапорщик Хитрин

ДМШ. Фотокопія з оригіналу.
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[1]

1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/sSxGl8ubx1WHUbeD8nx_9w?feat=embedwebsite

3.3.73 Повідомлення і рапорт про видачу квитка. 1 серпня 1857 р. (2009-03-19 06:00)

№ 453. 1857 р., серпня 1. Повідомлення, надіслане комендантом Новопетровського укріплення

І. О. Усковим ротному командиру 1-го лінійного батальйону Є. М. Косареву, про видачу Т. Г.
Шевченкові квитка на проїзд до Петербурга

Заведывающему двумя ротами

Уволенный по высочайшему повелению от службы рядовой Оренбургского линейного № 1-
го батальона Тарас Шевченко обратился ко мне с просьбою о выдаче ему билета от меня на

увольнение, по примеру тому, как был выдан таковой уволенному напред сего унтер-офицеру
Балинскому, в том уважении, дабы он, Шевченко, мог воспользоваться без лишних издержек и

потери времени проехать на место жительства свое в г. С.-Петербурге ближайшею дорогою чрез

г. Астрахань.
Принимая с своей стороны во внимание, что отправление Шевченки к батальонному штабу в г.
Уральск сделает ему разницы более тысячи верст лишних, я вместе с сим выдал ему билет на

проезд его к месту жительства в г. С.-Петербург. О чем уведомляю ваше благородие на рапорт

ваш от 29 июля за № 535, предлагаю означенного Шевченку исключить из списочного состояния,
а прочих лиц, как то: Храбчинского, Ольшевского, Феолковского и Домарацкого по исключении

отправить по назначению чрез Гурьев-городок к батальонному штабу с имеющеюся отправиться

отсель 8 числа сего месяца почтовою лодкою с уведомлением в сем прямо от себя начальника

Гурьева-городка для дальнейшего их отправления.

№ 1405
1 августа 1857 года

ДМШ, А-51, спр. 112, арк. З — З зв. Відпуск.

№ 454. 1857 р., серпня 1. Рапорт коменданта Новопетровського укріплення І. О. Ускова

командиру 1-го лінійного батальйону І. І. Львову про те, що Т. Г. Шевченку виданий квиток на

проїзд до С.-Петербурга, без заїзду в м. Уральськ

1 августа 1857 года

№ 1406
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Господину командиру Оренбургского линейного № 1 батальона

Заведывающий здесь двумя ротами вверенного вашему высокоблагородию батальона капитан

Косарев рапортом от 29-го прошлого июля за № 535 донес мне, что подполковник Михальский

предписанием от 26 числа июня за№ 1651 дал ему знать о увольнении по высочайшему повелению
от службы 5-ти человек нижних чинов, которых предписал отправить к батальонному штабу в г.
Уральск с выключкою из списочного состояния.
Из числа означенных в рапорте чинов рядовой Тарас Шевченко обратился ко мне с убедительною

просьбою о выдаче ему билета от меня на увольнение, по примеру тому, как был выдан таковой

уволенному напред сего унтер-офицеру Балинскому, в том уважении, дабы он, Шевченко, мог
воспользоваться без излишних издержек и потери времени проехать на место жительства свое в

город С.-Петербург ближайшею дорогою чрез город Астрахань.
Принимая с своей стороны во внимание, что отправление Шевченки к батальонному штабу в

город Уральск сделает ему разницу более тысячи верст лишних, к тому же если бы требование

его в Уральск для отправления на родину было с тою целью, чтобы снабдить его кормовыми и

прогонными на одну лошадь деньгами, от которых он, Шевченко, также отказался; поэтому я
вместе с сим выдал ему билет за № 1403 на проезд его к месту жительства в г. С.-Петербург
впредь до высылки ему настоящего паспорта.
О чем уведомляя ваше высокоблагородие, имею честь покорнейше просить, что если для

Шевченки нужно будет выслать от батальона паспорт на отставку, то не оставьте своим

распоряжением о высылке ему такового в г. С.-Петербург в Управление Академии художеств,
где Шевченко объявил свое место пребывания.

Майор Усков

За плац-адъютанта прапорщик Хитрин

ДМШ, А-51, спр. 112, арк. 4 — 5. Відпуск.

3.3.74 Із переказів спогадів Агати Ускової (2009-03-19 12:00)

* *

Сім років животіння в забутім далекім форті, загалом десять найкращих і без повороту відібраних

від життя, могли б людину озлити до краю й він міг занепасти морально. Але з ним цього не

сталося.
Ніжні струни його чутливої душі звучали й відгукалися, як і раніш, і скільки ласки було в його

погляді, скілько тепла в його мові.
Суворо критикуючи все, завдяки великій начитаності, різнобічному знанню й спостережливості,
він, разом з тим, міг захоплюватись, як дитина, й розчулюватися до сліз.
У день від’їзду Тараса Григоровича з фортеці в мого діда були сердечні проводи.
Не обійшлося й без сліз і з тої, і з тої сторони, але це були сльози радості за повернену йому волю.
— Коли він поїхав, — казала моя бабуся, — ми всі дуже засумували, нам усім бракувало його, як
найдорожчого члена родини.
Тарас Григорович теж не забував родини Ускових. Він писав їм довгі докладні листи, завжди
з особливою сердечністю запитуючи про свою улюбленицю «Наташеньку», що у відповіді свого

батька завжди клала для дорогого доброго дяді «Тараса Горича» картинки чи квіти.

Спогади А. О. Ускової. Є. Литвинова, Дідусь Тарас, «Життя й революція», 1928, березень,
стор. 116. [Див. [1]повний текст.]
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1. http://izbornyk.org.ua/shevchenko/zhrevol.htm

3.3.75 91. Я. Г. КУХАРЕНКО. 7 серпня 1857. Катеринодар (2009-03-19 18:00)

7 августа 1857 г.
Друже мій мылый Тарасе Григоровичу!
Въ послcднихъ числахъ іюля я издывъ вь Одессъ, взявъ изъ института другу дочку и пріихавъ

у двохъ до дому вь конци іюля. Тутъ засталы твое письмо зъ виршами. Прочитавъ я его въ

простыхъ очкахъ, переписавъ стыхи своею рукою, щобъ безъ омылкы читать було можно. Пошлю,
якъ ты здоровъ кажешъ, старому Щепкину, та думаю послаты до Могилы и до Костомарова.
Сей чоловикъ недавно обизвався до мене по одному дилу, такъ я зъ того знаю, шо нашъ добрый
знакомый Николай Ивановичъ Галка проживае въ Саратови. Въ Одесъ я заихавъ моремъ. Въ
Одеси и Вознесенскc я розcказувавъ добрымъ Южно-руснакамъ, съ которыми ричъ заходыла,
де ты теперъ, мій друже, обритаешься, и показувавъ твое полычье (я его обробивъ въ Одеси,
звычайно, якъ слидъ). Та й люблять же тебе на Украини, брате. Одынъ, по прозвищу Казачинскій,
военный офицеръ, ажъ изъ самого Уманя.
На «Записки Южно-русскія» пославъ гроши у Питеръ. Визволяйся брате, та пріизды на нашу

козацьку Украину. Я теперъ не маю никуды далеко ихаты и буду дома, або въ городи, або въ

хутори (50 верстъ отъ городъ). Якъ що будешъ ихаты трактомъ Ростовскимъ, то шляхъ якъ

разъ поузъ мій хуторъ, то заидь у хуторъ, може мене тамъ надыбаешь, а якъ що ни, не буду въ
хутори, то скажи, щобъ подалы тоби на визъ чарку горилки, та глекъ молока, выпій и запій, та й
поспишай до мене у городъ.
Не кидайся дила, сиречъ, не оставляй писаты. Погасыло кляте лыхо огныще твого талану,
але добрый витерокъ повіявъ, позносывъ золу, знайшовъ искорку, що не погасла, та й почавъ

роздуваты огонь, отже и гляды, якъ покотить пожарами. Поплюй въ колочки, та й строй Кобзу

смило, а дали грай, якъ гравъ есы!

Твій Я. Кухаренко.

Подається за виданням: Тарас Шевченко. Повне зібрання творів / Під ред. С. Єфремова.
— К., 1929. — Т. III. Листування. — С. 279-280.

В сучасному правописі

В последних числах іюня я їздив в Одес, взяв із інституту другу дочку і приїхали вдвох

додому в кінці іюля. Тут застали твоє письмо з віршами. Прочитав я його в простих очках (бо без
очок я нічого тепер не читаю), переписав їх своєю рукою, щоб без опинки читати було можна.
Пошлю, як ти здоров кажеш, старому Щепі, да думаю послати до Могили (Метлинского) і до
Костомарова. Сей чоловічина недавно одозвався до мене своїм письмом по одному ділу, та й я

з того тепер знаю, що наш знакомий добрий Ніколай Іванович Галка — Костомаров проживає в

г[ороді] Саратові.
В Одес я їхав морем. В Одесі і Вознесенську добрим южноруснакам, з которими річ доходила, я
розказував, де ти тепер, мій друже, обрітаєш, і показував твоє поличьє (я його обробив в Одесі,
звичайно, як слід). Та й люблять же тебе на Україні, брате!.. — Один по прізвищу Козачинский,
воєнний офіцер, аж із самої Умані. На «Записки южноруські» я послав гроші в Пітер.
Визволяйсь, друже, та приїзди на нашу Козацьку Україну, я тепер не маю нікуда далеко їхати і буду

дома: або в городі, або в хуторі (50 верст од города). Якщо будеш їхати трактом Ростовським, то
шлях якраз поуз хутір мій, і дзвоники чуть в хату, і поштарів — як гукають, то заїдь в хутір, може,
мене там нагибаєш, а якщо ні, не буду в хуторі, то скажи, щоб подали на віз тобі чарку горілки та
глек молока, випий і запий, та й поїжджай до мене в город.
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Не кидайся діла, сіреч, не оставляй писати, бач сам здоров: погасило кляте лихо огнище твого

талану, але добрий вітерок повіяв, позносив золу, найшов іскорку, — ще не погасла, — та й почав

роздувати огонь, отже і гляди, як покотить пожаром. Поплюй в кілочки та строй кобзу сміло і

далі грай, як грав єси.
Моя стара і діти всі кланяються тобі низенько. Будь здоров та щасливіший, нехай тобі Бог

помагає на все добре, а я, поки жив, тебе ловажающий і покорний на услуги

Яков Кухаренко.

7 августа

1857 года,
Єкатеринодар.

В «Ченцеві» було написано, видно, хватаючись:

В червоних штанях оксамитних

Матнею улицю мете,
Іде козак. Ой літа, літа,
Що ви творите? На тоте ж

Старий ударив в закаблуки,
Аж встала курява. Отак,
Та ще й приспівує козак

«По дорозі рак» і проч.

Не добравши сенцю в підчеркнутих стихах, я в своїй пере[писі] замінив ті п’ять стихів так:

Іде козак старий, його веде
Товариство під руки,
За ним музика грає.
Старий не втерпів, в закаблуки
Привдарив, ще й співає:
«По дорозі рак» и пр.

Якщо, може, в тебе воно не так, то увідом.

Коментарі:

Подається за автографом: ІЛ. Ф. 92. № 260.
Вперше надруковано: Киевская старина. — 1897. — № 3. — С. 455 — 456. Публікація М. К.
Чалого.
Дата в автографі: «7 августа 1857 года, Екатеринодар».
Відповідь на лист Шевченка від 5 червня 1857 р. з Новопетровського укріплення.
Відповідь Шевченка — [1]лист від 16 лютого 1858 р. з Нижнього Новгорода.
Цього листа Шевченко одержав 10 лютого 1858 р., про що пише у своїй відповіді Кухаренкові та

занотовує у щоденнику під цією датою: «Получил письмо от кошового батька Я. Кухаренка от

7 августа. Оно из Екатеринодара прогулялось через Новопетровское укрепление и Оренбург и

только сегодня достигло своей цели. А всетаки лучше позже, нежели никогда. Кухаренко не знал
о моей резиденции. А я не знал, как растолковать себе его молчание. А теперь все объяснилось».

...взяв із інституту другу дочку... — Йдеться про одеський Інститут шляхетних дівчат, заснований
1829 р. Приймали туди дочок дворян, вищого офіцерства й купецтва. Щорічна плата за навчання
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складала 1000 крб. 3-класний курс навчання тривав шість років без жодної відпустки додому

(Обозрение учреждений императрицы Марии в 25-летие с 1828 по 1853 г. — Спб., 1854. — С. 48
— 49; Лихачева Е. Материалы для истории женского образования в России. Кн. 3 (1828 — 1856).
— Спб., 1895. — С. 7 — 8). Я. Кухаренко мав чотири дочки й чотирьох синів.
Тут застали твоє письмо з віршами. — До згаданого листа Шевченко долучив автографи поем

«Москалева криниця» (друга редакція) та «Чернець» і поезію «Вечір» («Садок вишневий коло

хати»).
Пошлю... старому Щепі... — У згаданому листі Шевченко просив Кухаренка: «...дай доброму

писареві переписать і «Криницю», і «Ченця», і «Вечір». Та пошли старому Щепкіну. Нехай на

старість читає та не забуває безталанного кобзаря Тараса Дармограя». Ці автографи нині не

відомі. Кухаренкові копії цих поезій були надіслані М. С. Щепкіну (див. лист Шевченка до П. О.
Куліша від 5 грудня 1857 р.).
...да думаю послати до Могили (Метлинского) і до Костомарова. — Чи здійснив Кухаренко цей

намір — невідомо.
Вознесенськ — місто в Єлисаветградському повіті Херсонської губернії, порт на р. Південний

Буг (нині — місто обласного підпорядкування Миколаївської області України).
...і показував твоє поличьє... — 3 листом від 22 квітня 1857 р. Шевченко надіслав Кухаренкові

автопортрет сепією, нині не відомий.. Репродукцію твору опубліковано у журн. «Известия
Общества любителей изучения Кубанской области» (1913. — Вип. IV. — Між С. 48 і С. 49);
збереглася й фотокопія (ІЛ. Ф. 1. № 872) — див. т. 9, № 37.
На «Записки южноруські» я послав гроші в Пітер. — Тобто на перший том упорядкованих П.
Кулішем «Записок о Южной Руси» (Спб., 1856), де вміщено фольклорно-етнографіні матеріали.

Журнал Шевченка: [2]5, [3]6, [4]7, [5]8, [6]9 серпня.

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/501513.html

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/48803.html

3. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/48935.html

4. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/49840.html

5. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/49948.html

6. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/50425.html

3.3.76 В Астрахані. Серпень 1857 р. (2009-03-20 00:00)

[1]

В Астрахані. Тонований папір, олівець (10,1 × 28,6). [5 — 22.VIII 1857].
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[2]

Див. також:
http://litopys.org.ua/shevchenko/shev10001.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev10001.htm
http://kobzar.univ.kiev.ua/draws/description/401.html

Журнал Шевченка: [3]5, [4]6, [5]7, [6]8, [7]9 серпня.

1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/sL5bOaJ--6dWyVzoGhMrug?feat=embedwebsite

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev10001.htm

3. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/48803.html

4. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/48935.html

5. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/49840.html

6. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/49948.html

7. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/50425.html

3.3.77 105. ЛИСТ ДО БР. ЗАЛЕСЬКОГО. 10 серпня 1857. Астрахань
(2009-03-20 06:00)

Пишу тебе менее нежели мало, но пишу из Астрахани, на пути в Петербург, и, следовательно, это
миниатюрное письмо родит в твоем благородном сердце огромную, роскошную библиотеку. В
один день с твоим письмом от 30 мая получил я и официальное известие о моей свободе. Добрый
Ираклий дал мне от себя пропуск прямо в Петербург, минуя Уральск и Оренбург, а следовательно,
и 1000 верст лишнего и дорогого пути. Сердечно ему благодарен за эту экономию денег и

времени, теперь для меня так драгоценного. 15 августа понесет меня пароход из Астрахани

до Нижнего Новгорода, а оттуда дилижанс в Москву, а из Москвы паровоз в Петербург. Весело,
друже мой единый, невыразимо весело, когда наши волшебные воздушные замки начинают быть
осязательными. Я спешу теперь в Петербург для того единственно, чтобы поцаловать руки моей

святой заступницы графини Настасии Ивановны Толстой. Послал ли ты ей моего «Киргизенка»?
Или, лучше сказать, получил ли ты сам его и его родных братьев — «Счастливого рыбака» и

«Смышленого продавца»? В последнем своем письме ты мне ничего не пишешь о моих посылках.
Получил ли ты их? Если получил, то распорядись ими, как находишь лучше, и напиши мне в

Петербург по адресу, тебе известному. Я так же, как и ты, вполне и совершенно верую, что мы с

тобою увидимся, но когда и где, не знаю, во всяком случае не в киргизской степи. До свидания,
мой друже единый, не забывай своего искреннего друга и теперь свободного художника

Т. Шевченка.
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Целую твою святую мать, отца и все близкое твоему сердцу.

Астрахань,
10 августа 1857.

Примітки

Подається за автографом, який зберігається в Ягеллонській бібліотеці у Кракові у фонді Б.-Ю.
Залеського (Rkp BJ 9239, III, к. 106 — 106 звор.; фотокопія — ІЛ, ф. 1, № 134).
Вперше надруковано в журналі «Киевская старина» (1883. — № 4. — С. 865 — 866) за копією І.
Крашевського (публікація М. П. Драгоманова).
Вперше введено до збірника творів у виданні: Шевченко Т. Твори: В 2 т. — СПб., 1911. — Т. 2.
— С. 412.
Відповідь на лист Бр. Залеського від 30 травня 1857 р. (Листи до Тараса Шевченка. — С. 81 —
83).
Відповідь Бр. Залеського від 15 вересня 1857 р. див.: Там само. — С. 86 — 87.
Пишу... из Астрахани, на пути в Петербург... — 2 серпня 1857 р. Шевченко, не дочекавшись

офіційного наказу зі штабу дивізії, з виданим І. О. Усковим квитком на проїзд до Петербурга

залишив Новопетровське укріплення й 5 серпня прибув до Астрахані.
В один день с твоим письмом от ЗО мая получил я и официальное известие о моей свободе. —
Див. лист Ф. П. Толстого від 26 — 31 липня 1857 р. та примітку до нього.
Добрый Ираклий дал мне от себя пропуск прямо в Петербург, минуя Уральск и Оренбург... —
Див. документ № 452 (Тарас Шевченко. Документи та матеріали до біографії. — С. 284). І.
О. Усков порушив наказ командира 1-го батальйону підполковника О. Г. Михальського про

відправку Шевченка з групою інших звільнених з військової служби до Уральська, де знаходився
штаб батальйону. І. О. Усков мав за це багато клопоту і догану від нового начальника корпусу

генерал-ад’ютанта О. А. Катеніна.
15 августа понесеш меня пароход из Астрахани до Нижнего Новгорода... — Шевченко вирушив

з Астрахані на пароплаві «Князь Пожарский» лише 22 серпня 1857 р.
Послал ли ты ей моего «Киргизенка»?.. ты мне ничего не пишешь о моих посылках. — Про

одержання посилок з малюнками, які відправив Шевченко (одну — на початку весни, другу —
одночасно з листом від 8 — 20 травня 1857 р.) Бр. Залеський повідомив у листі від 20 серпня 1857
р. (Листи до Тараса Шевченка. — С. 85). Серед надісланих малюнків був і «Киргизя», якого 3.
Сераковський мав передати А. І. Толстій. У листі від 15 вересня 1857 р. Бр. Залеський написав:
«Твой „Киргизенок“ давно уже у Сигизмунда, которому я поручил передать его графине Настасии
Ивановне, она была на водах, и он ждал ее возвращения, теперь, верно, передал уже ей» (Там
само. — С. 87).

Журнал Шевченка: [1]10, [2]11, [3]12, [4]13 серпня.

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/50511.html

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/51100.html

3. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/51406.html

4. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/51504.html

3.3.78 106. ЛИСТ ДО М. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО. 10 — 14 серпня 1857. Астрахань
(2009-03-20 12:00)

Мій єдиний друже! Я свободен, я уже в Астрахані, і завтра, 15 августа, як Бог поможе, на пароходе
«Меркурий» поплыву за 5 карбованців на палубі в Нижній Новгород. Раньше 15 сентября я
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не доплыву до Нижнього, і раньше 1 октября я не поцілую тебе, друже мій єдиний. Господи

милосердий, скороти путь и время для нашого свидания с тобою.
21 июля получено официальное известие о моїй свободі, на другий день я просив Ираклия

Александровича дать мені пропуск через Астрахань в Петербург, але він одказав мені. 23 июля

написав я і послав через Астрахань письмо графу Толстому. Писав я йому, что я поїду через

Оренбург.
1 августа прийшла почта і привезла мені разрешение їхать, куда я хочу. 2 августа я вирвався з

своєї тюрми, а 5 августа гуляв уже по славному городу Астрахані. 14 августа пишу тобі оце письмо
невеличке, а завтра, дасть Бог, попливу вверх по матушке по Волге аж до Нижнього. До свидания,
мій друже єдиний. Цілую Семена, Федора і всіх, і вся. А як побачиш Марковича, то поскуби його
за ухо, — за те, що я не дождався його письма в Новопетровському укрепленії.
До свидания ще раз, мій єдиний друже, не забувай твого щирого

Т. Шевченка.

14 августа,
Астрахань.

Примітки

Подається за автографом (ІЛ, ф. 1, № 158).
Вперше надруковано в журналі «Основа» (1862. — № 3. — С. 11).
Вперше введено до збірника творів у виданні: Шевченко Т. Твори: В 2 т. — СПб., 1911. — Т. 2.
— С. 412.
Очевидно, саме про цей лист Шевченко зробив запис у щоденнику 10 серпня: «... написал

радостные письма друзьям Лазаревскому и Герну» і 14 серпня: «Потом отнес на почту письмо

и пошел в библиотеку».
Датується за щоденником та автографом: 10 — 14 серпня 1857 р., Астрахань.

...завтра... поплыву... в Нижній Новгород. — Див. примітку до листа до Бр. Залеського від

10 серпня 1857 р.
21 июля получено официальное известие о моїй свободі... — Див. примітку до листа Ф. П.
Толстому від 26 — 31 липня 1857 р.
23 июля написав я і послав через Астрахань письмо графу Толстому. — Йдеться про лист до Ф.
П. Толстого від 26 — 31 липня 1857 р.
1 августа прийшла пошта і привезла мені разрешение їхать, куда я хочу. — Такого дозволу не

надходило; Шевченко вважав за необхідне приховати той факт, що І. О. Усков на свій ризик дав

йому квиток з дозволом на право проїзду до Петербурга (див. лист до Бр. Залеського від 10
серпня 1857 р. та примітку до нього).
Цілую Семена, Федора... — С. С. Гулака-Артемовського та Ф. М. Лазаревського.
А як побачиш Марковича, то поскуби його за ухо, — за те, що я не дождався його письма...
— Йдеться про А. М. Маркевича, якому Шевченко у листі від 30 червня 1857 р. до М. М.
Лазаревського доручив придбати фотоапаратуру для І. О. Ускова.

Варіанти

21 июля получено официальное известие /21 июля получено тут

Журнал Шевченка: [1]10, [2]11, [3]12, [4]13 серпня.
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1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/50511.html

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/51100.html

3. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/51406.html

4. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/51504.html

3.3.79 107. ЛИСТ ДО Я. Г. КУХАРЕНКА. 13 — 15 серпня 1857. Астрахань
(2009-03-20 18:00)

Батьку отамане кошовий і друже мій єдиний!

Я свободен, я уже в Астрахані, вчора бачився з тим Єленєвим, на ім’я которого просив я тебе

переслать мені письмо о «Москалевій криниці». Письма твого нема, і я тепер не знаю, що й

думать. Бо вона вже давно тобі послана, ще 5 іюня. Може, тебе дома нема абощо? Думав я, їдучи
в столицю, завернуть до вас на Січ, поціловать тебе, твою стару і твоїх діточок. Але не так воно

робиться, як нам хочеться. Мені велено одправиться прямо в столицю. Лихий їх знає, для чого.
І я тепер із Астрахані попростую на пароході аж до Нижнього Новгорода, а там через Москву в

столицю. Але чи швидко я туда прибуду, святий знає. Я в Москві побачуся з старим Щепкіним

(якщо він жив), і дуже добре зробив би ти, друже мій єдиний, якби через його хоч одну стрічечку

[прислав?], напиши тілько, чи жив ти, чи здоров і чи получив мою «Москалеву криницю»? Мене

вона турбує. А в столицю до мене пиши отак:

в С. Петербург.
Его высокоблагородию Михай[лу] Матвеевичу Лазаревскому.
В Большой Морской, в доме графа Уварова.

Не пишу тобі білше, бо нема чого і писать, та й пароход, спасибі йому, не дає. Завтра попливу
вверх по матушке по Волге, а поки що цілую тебе, твою стару і твоїх діточок. Не забувай мене,
друже мій єдиний.

Т. Шевченко

Чи получив ти моє поличіє?

15 августа.
1857.

Примітки

Подається за рукописною копією М. О. Дикарєва (ІЛ, ф. 77, № 127, арк. 26).
Дата написання уточнюється за записом у щоденнику Шевченка від 13 серпня 1857 р.: «После чая
написал Кухаренку письмо, нарочито небольшое».
Вперше надруковано в журналі «Основа» (1861. — № 10. — С. 10 — 11) за автографом.
Вперше введено до збірника творів у виданні: Шевченко Т. Твори: В 2 т. — СПб., 1911. — Т. 2.
— С. 412 — 413.
Відповідь Я. Г. Кухаренка від 21 лютого 1858 р. див.: [1]Листи до Тараса Шевченка. — С. 113 —
114.

...вчора бачився з тим Єленєвим... — X. М. Єленєвим, наглядачем госпіталю в м. Астрахані,
адресу якого Шевченко повідомив Я. Г. Кухаренкові у листі від 5 червня 1857 р.
...письмо о «Москалевій криниці». — Див. лист до Я. Г. Кухаренка від 5 червня 1857 р.
Письма твого нема... — Відповідь Я. Г. Кухаренка від 7 серпня 1857 р. на згаданий листШевченко

одержав лише 10 лютого 1858 р. в Нижньому Новгороді (див. запис у щоденнику від 10 лютого

1858 р.).
Мені велено одправиться прямо в столицю. — Такого розпорядження не було: Шевченко послався
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на офіційний наказ, щоб не образити друга відмовою побувати в нього в Катеринодарі. Було
побажання петербурзьких друзів, висловлене М. М. Лазаревським у листах до поета від 17 січня

та 2 травня 1857 р., щоб Шевченко повертався одразу в Петербург, де на нього чекають зібрані

гроші й буде змога якось влаштуватись (Листи до Тараса Шевченка. — С. 78, 81).
Чи получив ти моє поличіє? — В листі від 7 серпня 1857 р. Я. Кухаренко повідомив про одержання
автопортрета Шевченка (Листи до Тараса Шевченка. — С. 84). Відомий він з репродукції,
оригінал не розшуканий.

Журнал Шевченка: [2]13, [3]14, [4]15 серпня.

1. http://izbornyk.org.ua/shevchenko/lystydo.htm

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/51504.html

3. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/51948.html

4. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/52080.html

3.3.80 Записи про зустрічі в Астрахані. 15-16 серпня 1857 р. (2009-03-21 00:00)

* *

В день успения Пр. Бр. [15 августа] встретил я в Астрахани старого моего бывшего

профессора Киевского университета, дражайшего и любимейшего нашего поэта, и встретил я

его с величайшей радостью в такой далекой стороне, которого я встретил, как отца,” как брата,
как величайшего друга, и имел счастье прожить с ним несколько дней почти вместе.

Иван Клопотовский 1, Тарас Шевченко, Повна збірка творів в трьох томах, т. III, К., 1949, стор.
162. 1 Клопотовський Іван Петрович — в 40-х роках вчився в Київському університеті і тоді ж

познайомився з Т. Г. Шевченком. У 1850 р. оселився в Астрахані, де викладав історію та

географію в середніх школах. Із запису Клопотовського в щоденнику Шевченка від 15 серпня

1857 р. виникає питання, ніби Шевченко був професором у Київському університеті. Свідчення
такого порядку маємо і в записках Солтановського, який писав, що до київського гуртка «належав
виходець із народу професор живопису Київського університету Шевченко» (журн. «Україна», 1924,
кн. III). Насправді ж викладачем в університеті Шевченко був зарахований тільки в 1847 р. і через
арешт не встиг приступити до роботи. * * * В тот же день [15 августа] и я был осчастливлен

встречею с любимым и уважаемым мною поэтом Тарасом Григорьевичем Шевченко, с которым
я провожу эти дни, что оставит во мне глубокое воспоминание навсегда. Степан Незабытовский
1. Тарас Шевченко, Повна збірка творів в трьох томах, т. III, стор. 162. * * * С душевным

восторгом я встретил [16 августа] и провел несколько часов с милым моим батьком, старым
козаком Тарасом Григорьевичем Шевченко, за что очень благодарен богу, что он довел меня быть
вместе с ним. Федор Чельцов 2. Тарас Шевченко, Повна збірка творів в трьох томах, т. III, стор.
163. 1 Незабитовський Степан — астраханський лікар, закінчив медичний факультет Київського

університету в 40-х роках. 2 Чельцов Федір — лікар морського флоту, родом з Київщини, зустрів
Шевченка в Астрахані і записом в його щоденнику засвідчив свою пошану. Журнал Шевченка:
[1]15, [2]16 серпня.

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/52080.html

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/52426.html

3.3.81 92. БР. ЗАЛЕСЬКИЙ. 20 серпня 1857. Рачкевичі (2009-03-21 06:00)

20 августа 1857 года.
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Друже мой дорогой! Две твои посылки я получил, хотя очень поздно, и теперь по указанному

мне тобою адресу спешу переслать тебе цену «Хиосского горшечника» и «Молитвы по умершим»,
именно: семьдесят пять руб[лей] сер[ебром]. Другие три штуки проданы тоже, но деньги я получу
чрез неделю или десять дней и сейчас же вышлю их тебе. Извини, что это длилось так долго,
— живя в деревне, подобные дела не устраиваются так скоро, как в городе, соседи не всегда

любители изящного — и покупателя нужно искать иногда довольно далеко; я сам же в настоящее

время аичею не богат.
Что касается до каратауских видов, то я тебе, друже мой дорогой, напишу об них в следующем

письме. Издатель «Виленского альбома» выехал за границу на целый год, и я вынужден искать

другого любителя. Не хотелось мне отдавать их по одиначке, рассчитывая все-таки на кого-нибудь,
кто бы пожелал иметь полный альбом; до сих пор подобный ангел не нашелся, но я еще не теряю
надежды и сделаю все возможное, чтобы найти его.
Пишу второпях и потому так коротко; в следующем письме найдешь ответ на дорогое твое

послание. Теперь, друже мой, целую тебя, от полного сердца не только за себя, но и за всех моих,
знающих и искренно любящих тебя, от стариков родителей до маленьких ребят сестер моих.
Все приветствуем тебя от полного сердца среди старых друзей, среди очаровательных творений

искусства, среди новой жизни. Да благословит тебя Господь и посылает тебе вдохновение

и средства к тому, чтобы работать — и ты будешь счастлив, счастлив счастьем немногих,
избранных...
Не забывай меня — окружат тебя теперь много умнейших и лучших людей — дай Бог! Но верь,
друже мой дорогой, что немногие искреннее меня любить тебя будут.
Когда придет тебе издать «Блудного сына», вспомни, что ты мне обещал познакомить с ним.
Прощай на этот раз; чрез десять дней опять напишу, а может быть еще увидимся.
Да — до свидания, друже мой!

* *

Рассмотри произведения Каульбаха — говорят, есть превосходные с них фотографии — я видел

только три гравированные. Очарование!
Знаком ли тебе Фюрих (Führich)? Мне бы хотелось очень знать, что ты об нем скажешь. Он чех,
но живет в Вене, человек уже пожилой. Последнее мне знакомое его произведение— «Торжество
Спасителя» — альбом в 12 листов — прекрасная, чудная вещь, хотя еще не полная, он слишком

рано остановился, потому что Торжество Спасителя не остановится до окончания мира. Разве он
и в наше время не торжествует?

На четвертій сторінці:
Тарасу Григорьевичу.

Коментарі:

Подається за автографом: ІЛ. Ф. 92. № 89.
Вперше надруковано: Киевская старина. — 1897. — № 3. — С. 468 — 469, з помилковим

прочитанням, пропусками фрагментів. Публікація М. К. Чалого.
Дата в автографі: «20 августа 1857 года».
Відповідь на лист Шевченка від 8, 10, 13, 20 травня 1857 р. з Новопетровського укріплення.

Две твои посылки я получил... — 8 травня Шевченко писав, що з відновленням поштового

сполучення разом із насінням джугари він надіслав три «штуки» свого «рукоделья», з них один
малюнок — для подарунка А. І. Толстій (це сепія, умовно названа «Т. Г. Шевченко й казахський

хлопчик, що грається з кішкою» — т. 9, № 56) та два, назви яких не відомі, — можливо, названі
Бр. Залеським нижче. Тут же мовиться про три малюнки (ймовірно, це «Сцена из казарм»,
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«Счастливый ловец», «Ловкий продавец»), а також 17 каратауських пейзажів для «Віленського
альбома», надіслані, ймовірно, в другій посилці, згаданій у фрагменті цього ж листа, написаного
10 травня.
...аичею не богат. — Тобто золотом.
Что касается до каратауских видов... — 2 березня 1857 р. Залеський запропонував Шевченкові

надіслати свої малюнки для видавця віленського альбома Я.-К. Вільчинського. 10 травня

Шевченко відповів йому: «А для виленского альбома пришлю несколько штук из нашего

каратауского вояжа и из здешних окрестностей. А что пришлю, о том напишу». 13 травня він

уже пише про готову посилку: «Посылаю тебе 17 штук для «Виленского альбома». Выбери из

них, которые тебе покажутся лучшими и пригоднейшими к делу. И сам назначь им цену, какую
найдешь приличною. (...] Если бы заплатили по 15 рублей, я был бы более нежели доволен, и эти
деньги посвятил бы на дорогу от Москвы до Рачкович».
Когда придет тебе издать «Блудного сына»... — Див. коментар до листа Бр. Залеського від 2
березня 1857 р.; 10 травня 1857 р. Шевченко писав: «...для «Блудного сына» мешал бистру с тушью
и вышел тон почти сепии. Готовых уже у меня 8 штук. Первых четырех сцен еще не начинал за

неимением модели. Необходим русский типический купец, чего здесь не имеется. Я отложил это

до Москвы или до Петербурга. Расскажу тебе о «Блудном сыне» подробно в следующем письме.
А теперь тороплюсь, завтра почта отходит». Більше в листуванні цей цикл творів не згадується;
натомість пізніше, 26 червня, Шевченко записує в щоденнику: «...думаю со временем выпустить

в свет в гравюре акватинта и собственное чадо — «Притчу о блудном сыне», приноровленную к

современным нравам купеческого сословия. Я разделил эту поучительную притчу на двенадцать

рисунков, они уже почти все сделаны на бумаге. Но над ними еще долго и прилежно нужно

работать, чтобы привести их в состояние, в котором они могут быть переданы меди. Общая

мысль довольно удачно приноровлена к грубому нашему купечеству».
Каульбах Вільгельм (1805 — 1874) — німецький художник-романтик; ілюстрував твори Й.-В. Гете,
Ф. Шіллера; автор полотен на історичну тематику («Битва гуннів», «Руїна Єрусалима» та ін.).
Фюрих Йозеф (1800 — 1876) — австрійський художник, автор творів на релігійні сюжети («Плач
Іуди», «Торжество Христа», «Блудний син» та ін.).

Журнал Шевченка: [1]17, [2]18, [3]19, [4]20 серпня.

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/52706.html

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/52923.html

3. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/53199.html

4. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/53420.html

3.3.82 Із спогадів Клопотовського (2009-03-21 12:00)

* *

Летом 1857 года служивший в Астрахани, а ныне уже покойный, доктор Моравский сообщил..., что
в одном с ним, Моравским, доме, «на чердаке» (мезонине) поселился возвратившийся из ссылки
Шевченко. Дом, где остановился Тарас Григорьевич по приезде из Новопетровского укрепления,
находится на канаве (Варвациевом канале)... Костюм на поэте был ниже всякой критики: он

явился в Астрахань в поношенном до последней степени солдатском форменном платье, рваных
сапогах; белья у него почти не было, денег — ни гроша... Шевченко совершил переезд по Каспию

из Новопетровского укрепления до Астрахани не один, а с попутчиком— молодым офицером... У
Шевченко нашлись в Астрахани еще знакомые: земляк его, доктор Незабытовский... и местный

рыбопромышленник, миллионер Александр Александрович Сапожников 1... Шевченко прежде

всего экипировался и мог, не стесняясь костюмом, посещать астраханских приятелей... Здесь [у
Клопотовского] были выставлены привезенные поэтом из Новопетровского укрепления пейзажи
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и картины этнографического содержания. Эти картины были написаны поэтом еще до ссылки

в Закаспийскую область во время Аральской экспедиции... Т. Г. читал [у Клопотовского]
стихотворения, написанные им контрабандой, так как поэту по высочайшему повелению было

запрещено писать и рисовать в ссылке. Тетрадь стихов была сделана из папиросной бумаги, на
которой поэт нанизывал свои вирши до такой степени плотно, что никто, кроме его самого,
не в силах был разобрать его почерка. Во время почти семилетней ссылки тетрадь эту поэт

носил всегда за голенищем сапога *. * «Захалявну» книжку віршів Шевченко носив при собі

з 1847 по 1850 р. Перед арештом у 1850 р. в Оренбурзі він її передав на збереження К.
І. Герну. — Ред. Алексей Александрович Сапожников был хорошо образованный человек и

пользовался в Астрахани большим авторитетом. В бытность в Петербурге, в молодых годах,
он познакомился с Шевченко и чуть ли не брал у него уроки живописи. Узнав... о приезде

Шевченко и где находится его квартира, А. А. послал за ним свой фаэтон. Встреча этих двух

знакомых, находившихся на столь различных ступенях житейской лестницы ... была трогательна
и поучительна. Сапожников обласкал Шевченко и не выпустил его из своего дома вплоть до

отъезда поэта в Нижний Новгород. Семейство А. А-ча также приголубило поэта, несколько
одичавшего в ссылке, и старалось развлечь его различными удовольствиями. Незадолго до

отъезда Тараса Григорьевича Ал. Ал. Сапожников устроил в честь его катанье по Волге на

своем пароходе... Этой прогулкой А. А. Сапожников очень тактично воспользовался, чтоб
снабдить Тараса Григорьевича деньгами на дорогу до Петербурга, куда ему был выдан билет

на беспрепятственный проезд комендантом Новопетровского укрепления, майором Усковым.
Стесняясь прямо предложить поэту некоторую сумму денег, Ал. Ал. уговорил его разыграть

в лотерею картины. Было приготовлено несколько билетов, по 50 рублеРг каждый. После того,
как лотерейный лист подписали рублей на 800, сделали розыгрыш; картины достались А. А.
Сапожникову. Однако счастливец не взял их себе, а под разными благовидными предлогами

оставил их у поэта. Впоследствии, — по приезде в Петербург, — Шевченко представил эти

картины в императорскую Академию художеств. Последняя снова удостоила его за них звания

свободного художника, которого он был лишен со времени зачисления в военную службу... ... Во
все время пребывания в Астрахани Шевченко вел трезвую жизнь, не пил водки, был довольно

сдержан в разговорах и не любил говорить о своем прошлом. Очевидно, столь продолжительная
ссылка не прошла бесследно для страдальца и сильно повлияла на его моральное состояние.
Перед отъездом из Астрахани Шевченко просил... астраханских друзей написать на память

в его записной книжке по несколько строк, что охотно [1]было исполнено его почитателями.
Воспоминания И. Клопотовского. Василий Кларк, Тарас Григорьевич Шевченко в Астрахани,
«Русская старина», 1896, март» стор. 656 — 658. [Див. [2]переклад] 1 Сапожников Олександр

Олександрович — багатий астраханський рибопромисловець, з яким Шевченко познайомився

ще в 1842 р. у Петербурзі. Клопотовський явно перебільшив добродійність Сапожникова щодо

Шевченка і видумав історію з нагородою грошима та одягом.

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/52080.html

2. http://izbornyk.org.ua/shevchenko/spog57.htm

3.3.83 (2009-03-21 18:00)

[1]Кониський О. Я. Тарас Шевченко-Грушівський: Хроніка його життя [В дорозі з заслання

(серпень 1857 — березіль 1858), стор. 1]

ТАРАС ШЕВЧЕНКО

в дорозі з заслання

(2 СЕРПНЯ 1857 ДО 27 БЕРЕЗІЛЯ 1858 р.).

І примиренному присняться

І люде добрі, і любов,

2305

http://community.livejournal.com/ua_kobzar/52080.html
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/spog57.htm


І все добро, і встане вранці
Веселий, і забуде знов
Свою недолю; і в недолі
Пізнає рай, пізнає волю
І всетворящую любов.

Шевченко («Кобзарь». — Т. II. — С. 188)

І

За три дні переплив Шевченко на хисткому човні Каспійське озеро-море і о 5 годині вечора 5/17
серпня 1857 р. дістався в Астрахань. Колишня столиця татарсько-астрахансього царства, а тепер
місто портове не сподобалося Тарасові. Підпливаючи до Астрахані, поет бачив біля берега сотні
кораблів і цілий ліс щогол і гадав собі, що Астрахань— щось похоже на Венецію під час дощів, але
ж... Побачив, що, хоча рукав Волги завбільшки як Босфор і підперізує, але не Золотий Ріг, «а купу
гною смердячого». Кажучи правду, що могло сподобатися поетові в Астрахані? Хоча він цілих

сім літ нічого не бачив, опріч дикого степу та убогих будівль казарменних у Новопетровському,
а проте його чуття художницьке не вияловіло, любов до зграбного, до гарного не виснажилася.
Тим часом Астрахань і тепер ще місто майже не культурне, а тоді тим паче. «Будівлі убогі,
на улицях брудота, ні готелів, ні путящих ресторанів нема; крамниці убогі, тільки бібліотека

мізерна, жіноцтво неприродно біле і переважно сухорляве. Панує твар комлицька 791. Вираз

її простодушний і рахманний». Тарас спостеріг, що ліпші слуги і робітники з комликів. «Житло

комликів, — каже він в своєму журналі, — кибітка, професія— рибальство і взагалі важкі роботи».
Ще в Новопетровському Шевченко приміркував собі їхати з Астрахані до Нижнього Новгорода

водою по Волзі. А припливши в Астрахань, довідався, що парохід вернеться з Нижнього нешвидко і
попливе назад з Астрахані після 20 серпня. Плисти на пароході в каюті Тарасові бракувало грошей.
Треба було плисти на барці, що йтиме на буксирі у парохода. Купивши білет на плавбу, мусив він
сидіти в Астрахані і нудитися більш двох тижнів, доки рушить парохід. В Астрахані перебував тоді

в якихсь урядових справах плац-ад’ютант Бурцов. Тарас закватировав у його, але не надовго, бо
Бурцов заходився дружитися; 17 серпня мусило бути весілля; тим-то Тарасові треба було знайти

собі іншу кватеру. Попошукавши днів зо два, він, нарешті, знайшов якусь комірчину за 20 коп.
денно і перебрався сюди 12 серпня. Переночувавши на новій кватері, вранці пішов Тарас відчинити
віконницю. Ледві став відчиняти, «якийсь бородач» линув з вікна помиями і, звісно неумисне,
облив Тараса, та ще, каже Шевченко, «мене ж і вилаяв, кажучи, що мене чорт носить так рано

попідвіконню». І я вилаяв його «старим ослом бородатим», — признається Тарас 792. В новому

чужому місті приїзжій людині, що не має там ні діла, ні знайомих, завжди нудно сидіти, та ще
отак, якШевченкові, що вирвався з неволі і, натурально, жадав швидше дістатися до столиці. Треба
було чимсь розганяти нудьгу і де-небудь дівать нудний час дожидання пароходу. Річ натуральна
— оглядати місто. Тарас так і робить: вештається по брудних улицях Астрахані і бачить, що
«Астрахань просто острів, перерізаний кількома смердячими болотами. Будівлі порозкидані, і
всю оту величезну та незграбну, сіру купу валяви увінчують зубчасті білі мури кремля та стрійний
собор велеліпний на п’ять бань московського штибу XVII віку. Губернаторський дім здається

озією, як прирівняти його до сусідніх халупчин; під домом репрезентанта вищої адміністрації —
крамниці з кумисом». Обійшовши усі улиці, поперечитувавши усі великі й малі вивіски, провідавши
і книгарню, взагалі огледівши Астрахань, Тарас виводить з сього огляду, що «се місто погане,
зовсім нікчемне, осоружне», і каже: «усяке місто, хоч би таке, як Белебей в Оренбурщині, повинно
б справити добре вражіння на людину, що отак, як я, чевріла сім років в пустині голій. Отже зі

мною не так сталося: значить, я ще не зовсім здичавів.. Се добре!» 793. 791 Калмицька. — Ред.
792 Записки... — С. 100. [(Запис від 13 серп. 1857 р.)]. 793Записки... — С. 92 — 98. [(Записи 6, 7,
8, 9, 10 серп. 1857 р.)]. [2]Попередня [3]Наступна

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/4899.html

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/460815.html
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3. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/465576.html

3.3.84 (2009-03-22 00:00)

[1]Кониський О. Я. Тарас Шевченко-Грушівський: Хроніка його життя [В дорозі з заслання

(серпень 1857 — березіль 1858), стор. 2]

На другий тиждень обставини і умови перебування Шевченка в Астрахані перемінилися трохи

на ліпше і та переміна зробила добрий вплив на його дух.
Одночасно з ним були визволені з Новопетровської хурдиги декотрі поляки, що справляли там теж

покуту за любов до волі рідного краю. Між ними був і Фіалковський. Одночасно з Шевченком і

вони припливли в Астрахань. Тут повітав їх земляк їх лікар Зброжек Тимко, годованець київського
університету. Довідавшись від своїх земляків, що й Шевченко визволений з неволі і по дорозі

перебуває в Астрахані, Зброжек подав про се звістку своїм знайомим українцям, які були на той

час в Астрахані: Іванові Клопотовському, Незабитовському, Одинцеві і ін., дітям київської Alma
Mater-і. Дехто з них, як от Клопотовський, перебуваючи у Києві, особисто знав Шевченка, і всі вони
глибоко шановали його як національного поета і страдальника за волю і добро рідного народу.
Усі вони кинулися вітати Шевченка в його комірчині.
15 серпня в журналі Шевченка Клопотовський власною рукою записує, що в той день він повітав «з
превеликою радостю в далекій чужині старого свого професора, найдорожчого та любого поета;
повітав його яко батька, яко брата, яко друга великого».
Не тільки українці, але дехто з великоросів з ентузіазмом вітали визволеного з неволі поета. Так
Федор Чельцов у Шевченковому журналі 16 серпня «вельми дякує Богові, що сподобив бути кілька
годин укупі з батьком милим Тарасом Григоровичем Шевченком».
Поляки теж не відстали й собі. «Славетний Кобзарю народний! — вітає Тараса Зброжек. — Твоє

теперішнє перебування серед нас робить мене зовсім щасливим і оці години ніколи не зникнуть

з моєї пам’яті. Стократ благословляю оцей день великий, коли небо дало мені спізнати особисто
Тебе, великого і непохитного оповідача правди». (Записки... — С. 103).
В Астрахані перебував тоді саме богатир-мільйонник О. О. Сапожников. Шевченко знав

його ще року 1842 невеличким хлопчиком. Тепер він відав, що Сапожников живе в Астрахані

і, проходячи раз по одній улиці, помітив великий будинок з написом: «Дом Сапожникова»; але,
згадавши, що Сапожников «на астраханському обрію є зорею брильянтовою, та ще й безплатним
метрд’отелем», Тарас не пішов до його. Тим часом Зброжек 15 серпня переказав Сапожникову,
що Шевченко в Астрахані, і на другий день Сапожников і Шевченко оновили стару знайомість. В
особі Саножникова Тарас зустрів людину просту, добру і високоблагородну. Отож новим і старим

знайомим Шевченка прийшла добра думка пошанувати нашого поета гуртовим бенкетом.
От що пише Шевченко про другий тиждень свого перебування в Астрахані: «З 15 до 22 серпня

у мене в курявій і брудній Астрахані було таке світле свято, якого на моєму віку мені ще не

траплялося. Земляки мої, більшість їх кияни, так щиро, так радісно, так по-братерськи повітали

моє визволення з неволі і свою гостинність так розгорнули, що не дали мені самому провадити

свої записки, а взяли на себе».
Очевидна і зовсім натуральна річ, що астраханські привітання окрилили, підбадьорили свіжою

силою дух поета, так як ту квітку, причавлену спекою, бадьорить і свіжить чиста, свіжа роса.
Привітання астраханські були першим ступнем по тій стежці, де українці свідомо справляли

свій святий обов’язок прилюдного і заслуженого пошанування генія рідного слова і великого

страдальника. З Астрахані почався прилюдний суд і осуд тієї великої історичної несправедливості
тяжкої, що заподіяно над Шевченком 30 мая 1847 р.
«Спасибіг вам! — дякує Тарас своїм астраханським прихильникам. — Ви наділили мене таким

щастям, ви надали мені таких радощів, що моє вдячне серце ледві їх вміщує. Пам’ять про оці

найщасливіші дні я не до прозаїч них записок своїх заведу, а сховаю в скарбниці серця свого» 794.
Сапожникову тоді саме треба було з усією своєю родиною їхати теж до Петербурга. Він найняв

собі до Нижнього Новгорода той самий пароплав «Князь Пожарський», на буксирній барці котрим
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бажав плисти і Шевченко, і купив собі білет. Тепер Сапожников прохав Шевченка подорожувати з

ним у каюті. Тарас згодився: куплений білет він віддав капітану парохода, просячи подарувати його
першому злидареві. Капітан «Князя Пожарського» Кашкін 795 на той білет взяв замість одного

п’ятьох злидарів, що не спроможні були навіть по одному карбованцю заплатити за переїзд до

Нижнього. 22 серпня «Князь Пожарський» рушив з Астрахані. 794 Записки... — С. [103] — 104.
[(Запис від 23 серп. 1857 р.] 795 Кишкін. — Ред. [2]Попередня [3]Наступна

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/4899.html

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/465380.html

3. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/470263.html

3.3.85 Довідка Ускова з поясненням причин дозволу. 27 серпня 1857 р.
(2009-03-22 06:00)

№ 455. 1857 р., серпня 27. Довідка коменданта Новопетровського укріплення І. О. Ускова

генерал-майору Г. А, Фрейману з поясненням причин, що спонукали його видати Т. Г.
Шевченкові квиток до Петербурга, без заїзду в м. Уральськ

Доклад

Ново-Петровского коменданта майора Ускова
№ 1658, 27 августа 1857 года Укрепление Ново-Петровское

Инспектору Ново-Петровского укрепления, начальнику
артиллерийских гарнизонов Оренбургского округа, господину
генерал-майору и кавалеру Фрейману

Заведывающий здесь двумя ротами Оренбургского линейного № 1-го батальона капитан Косарев
рапортом от 29 прошлого июля за № 535-м донес мне, что подполковник Михальский

предписанием от 26-го числа июня за № 1651-м дал ему знать о увольнении по высочайшему

повелению от службы унтер-офицеров: Александра Храбчинского, Эразма Ольшевского, Феликса
Феолковского, рядовых: Станислава Домарацкого и Тараса Шевченко, которых предписал

отправить к батальонному штабу в г. Уральск и выключить их из списочного состояния рот.
Как в предписании подполковника Михальского за № 1651-м ни о каких условиях не упоминалось

при увольнении от службы означенных лиц, а также на какой именно предмет требовались они

в Уральск, то, предполагая, что их требовали туда только с целью выдать им билеты и потом

отправить из Уральска всех вместе на родину, поэтому из числа помянутых чинов рядовой Тарас
Шевченко обратился ко мне с убедительною просьбою о выдаче ему билета на следование его

на место жительства в С.-Петербург прямо отсюда, не заходя в Уральск, — по примеру тому,
как был выдан билет от меня уволенному от службы напред сего унтер-офицеру Балинскому,
— в том уважении, дабы он, Шевченко, мог воспользоваться без излишних издержек и потери

времени проехать на место жительства ближайшею дорогою чрез г. Астрахань.
Принимая с своей стороны во внимание, что отправление Шевченки к батальонному штабу в г.
Уральск собственно только для получения билета на увольнение сделает ему разницу более тысячи

верст лишних, к тому же не видя из сообщенного подполковником Михальским распоряжения

начальства никаких ограничений, которые бы препятствовали увольнению Шевченки отсюда, и
потому не придавая особенной важности, если он не будет отправлен из Уральска, а отсюда, тем
более, что видя примеры увольнения уже многих подобных Шевченке лиц без всяких ограничений

и еще недавно было сделано распоряжение, как выше упомянуто, об отправлении прямо из

Новопетровска на родину в г. Вильно уволенного по высочайшему повелению от службы унтер-
офицера Балинского, бывше отданного в службу также за политические преступления, я, по

соображению всех сих обстоятельств, решился выдать Шевченке 1-го сего августа билет за №
1403 на проезд его к месту жительства в г. С.-Петербург впредь до высылки ему настоящего

паспорта откуда следует и уведомил о сем командира 1-го батальона от 1-го августа за№ 1406-м.
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После того 23-го сего августа с почтового лодкою получено заведывающим здесь ротами

капитаном Косаревым приказ по батальону, где сказано, что помянутые выше нижние чины и в

том числе рядовой Тарас Шевченко по высочайшему повелению уволен от службы с воспрещением

въезда в обе столицы и жительства в них, с тем, чтобы все эти нижние чины имели жительство

впредь до окончательного отправления их на родину в г. Оренбурге.
А как рядовой Шевченко 1-го августа был уже мною отправлен в г. Астрахань с билетом на

проезд его в С.-Петербург, где он объявил свое место пребывания в С.-Петербургской Академии
художеств, то я вместе с сим сообщил в правление С.-Петербургской Академии художеств, чтобы
по прибытии рядового Тараса Шевченки в С-Петербург было ему объявлено о высочайшем

повелении не въезжать в обе столицы и не проживать в них, а немедленно возвратиться в г.
Оренбург, где он должен иметь место жительства впредь до окончательного увольнения его

оттуда на родину, к прежде выданный ему от меня билет возвратить ко мне; о чем сообщено

также и полициям по дороге его проезда: в Астраханскую, Нижегородскую, Московскую и

Петербургскую.
Почтительнейше докладывая о сем вашему превосходительству, я осмеливаюсь всепокорнейше

просить изложенное здесь обстоятельство повергнуть на милостивое благоусмотрение его

превосходительства господина корпусного командира, так как распоряжение мое о Шевченке

было без всякого умысла сделать что-либо против воли правительства, а единственно только

от несообщения капитану Косареву вполне о настоящем распоряжении высшего начальства в

первом предписании подполковника Михальского за № 1651-м, что и подало повод к такому

недоразумению, ибо если бы в предписании Михальского упомянуто было хотя только о том, что
вышепрописанные здесь чины по увольнении должны собраться в Оренбурге, то и тогда бы я не

осмелился отправить отсюда кого-либо из них на место жительства.

ДМШ, А-51, спр. 112, арк. 12 — 14, 14 зв. Відпуск.

Журнал Шевченка: [1]23, [2]25, [3]27, [4]28.

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/54057.html

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/54764.html

3. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/55371.html

4. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/56058.html

3.3.86 Рапорт Ускова в Академію мистецтв про заборону жити в столиці. 29 серпня
1857 р. (2009-03-22 18:00)

№456. 1857 р., серпня 29. Рапорт коменданта Новопетровського укріплення майора I. О. Ускова
правлінню Академії мистецтв з приводу того, що Т. Г. Шевченкові заборонено жити в столиці

В Правление С.-Петербургской Академии художеств
Новопетровского коменданта майора Ускова

Рапорт

По высочайшему повелению, сообщенному в предписании его сиятельства господина генерал-
адъютанта графа Перовского от 28-го мая сего года за № 543-м господину начальнику 23-й
пехотной дивизии, а мне объявленного 23-го числа сего августа, рядовой бывший художник Тарас

Шевченко уволен от службы, с воспрещением въезда в обе столицы и жительства в них, с тем,
чтобы он имел жительство впредь до окончательного увольнения его на родину в г. Оренбурге.
Между тем, по необъяснению всех означенных обстоятельств в первом сообщенном ко мне

2309

http://community.livejournal.com/ua_kobzar/54057.html
http://community.livejournal.com/ua_kobzar/54764.html
http://community.livejournal.com/ua_kobzar/55371.html
http://community.livejournal.com/ua_kobzar/56058.html


еще в июле месяце распоряжении чрез ошибку заведывающего Оренбургским линейным № 1-
го батальоном, я выдал от себя билет от 1-го августа за № 1403 рядовому Шевченке на проезд и

жительство его в С.-Петербурге.
Вследствие чего почтительнейше уведомляя о сем Правление Академии художеств, имею честь

покорнейше просить не оставить своим распоряжением об объявлении Тарасу Шевченке, если
он прибудет в С.-Петербург, выше прописанного высочайшего повеления, дабы он не въезжал

и не проживал в столицах, а немедленно возвратился в г. Оренбург, где он должен иметь

местожительство впредь до окончательного увольнения его оттуда на родину, а прежде выданный
от меня билет возвратить ко мне.
О последующем же не оставить почтить меня своим уведомлением.

Майор Усков

№ 1663
29 августа 1857 года

Укрепление Новопетровское 1 ДМШ, А-7, спр. 96, арк. 8 — 8 зв. Оригінал. На документі напис:
«17 сентября 1857». 1 Такого ж змісту рапорти були надіслані комендантом Новопетровського

укріплення І. О. Усковим до Нижегородської, Петербурзької та Московської міської поліції (див.
ДМШ, А-51, спр. 112, арк. 9 — 9 зв., 8 — 8 зв., 7 — 7 зв.). Журнал Шевченка: [1]29 серпня

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/56385.html

3.3.87 Камишин. 29 серпня 1857 р. (2009-03-23 00:00)

[1]

Камишин. Тонований папір, олівець (12,7 × 28,6). [29.VIII 1857].

[2]

Див. також:
http://litopys.org.ua/shevchenko/shev10002.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev10002.htm
http://kobzar.univ.kiev.ua/draws/description/402.html
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Журнал Шевченка: [3]29 серпня

1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/j0zhKvpo0gpyBDy9oSAjJw?feat=embedwebsite

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev10002.htm

3. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/56385.html

3.3.88 Лист Ускова про необхідність повернення Шевченка до Оренбурга. 29 серпня
1857 р. (2009-03-23 06:00)

№ 457. 1857 р., серпня 29. Лист коменданта Новопетровського укріплення І. О. Ускова плац-
ад’ютанту Л. О. Бурцеву з проханням повідомити Т. Г. Шевченка про необхідність негайного

повернення його до Оренбурга

Плац-адъютанту господину прапорщику Бурцову

Препровождая у сего весьма нужные конверты, значущиеся в прилагаемом у сего реестре,
предлагаю вашему благородию немедленно сдать их на городскую почту с распиской в имеющейся

у вас книге для отправления по принадлежности.
Причем прошу вас, если рядовой, уволенный от службы, Тарас Шевченко еще не отправился из

Астрахани, то немедленно ему сообщить, чтобы он «отправился оттуда в Оренбург, а если он

отправился уже из Астрахани в Нижний, то донести, когда именно и на чем.

№ 1687
29 августа 1857 года

ДМШ, А-51, спр. 112, арк. 10 — 10 зв. Копія.

3.3.89 Реєстр листів, надісланих Усковим з приводу негайного повернення. 29 серпня
1857 р. (2009-03-23 12:00)

№ 458. 1857 р., серпня 29. Реєстр листів, надісланих комендантом Новопетровського укріплення

І. О. Усковим з приводу негайного повернення Т. Г. Шевченка до Оренбурга

Реєстр

Казенным конвертам, отправляемым от комендантского управления Ново-Петровского
укрепления в г. Астрахань

Августа 29 дня 1857 года

Отправлен через Гурьев-городок

Начальнику артиллерийских гарнизонов Оренбургского округа № 1658
1. В Московскую градскую полицию № 1665
2. В С.-Петербургскую градскую полицию № 1664
3. В Правление С.-Петербургской Академии художеств № 1663
4. В Нижегородскую градскую полицию № 1674
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ДМШ, А-51, спр. 112, арк. 11. Копія.

Журнал Шевченка: [1]29 серпня.

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/56385.html

3.3.90 Портрет Катерини Козаченко. 30 серпня 1857 р. (2009-03-23 18:00)

[1]

Портрет Катерини Никифорівни Козаченко. Тонований папір, італійський та білий олівець (28,6
× 25,1). [Н. п.] 30.VIII 1857.
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[2]

Під портретом білим олівцем рукою Шевченка дарчий напис. А. А. С. Напамять 30 августа

1857 года Ш.

Див. також:
http://litopys.org.ua/shevchenko/shev10003.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev10003.htm
http://kobzar.univ.kiev.ua/draws/description/403.html

Журнал Шевченка: [3]30 серпня.

1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/Q6CrYqfSFia4Ti2EC_TzJg?feat=embedwebsite

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev10003.htm

3. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/56832.html
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3.3.91 Саратов (2009-03-24 00:00)

[1] [2]

Поблизу Саратова. Тонований папір, олівець (12,3 × 28,5). [31.VIII — 1.IX 1857].

[3]

Див. також:
http://litopys.org.ua/shevchenko/shev10004.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev10004.htm
http://kobzar.univ.kiev.ua/draws/description/404.html

Саратов. Тонований папір, олівець (10,7 × 28,6). [31.VIII — 1.IX 1857].

[4]

Див. також:
http://litopys.org.ua/shevchenko/shev10005.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev10005.htm
http://kobzar.univ.kiev.ua/draws/description/405.html
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Журнал Шевченка:
[5]31 серпня

1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/k1HXMTlTWkpTrWb6kauBZw?feat=embedwebsite

2. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/wu-Qfx1jdq79fayWX4bb2g?feat=embedwebsite

3. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev10004.htm

4. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev10005.htm

5. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/57608.html

3.3.92 31 серпня 1857 року. Шевченко відвідав мати Костомарова у Саратові
(2009-03-24 06:00)

* *

[1] Прошло после того лет немало. С восшествием

на престол ныне царствующего государя императора многое изменилось. Я был уволен от

обязательного пребывания в Саратове и в 1857 году уехал за границу. По возвращении в отечество
я узнал, что Шевченко, освобожденный из Петровского укрепления на берегу Каспийского моря,
где находился в военной службе, плыл на пароходе по Волге, останавливался в Саратове, заезжал
к моей матери, жившей тогда в этом городе, и пробыл у нее несколько часов. Здесь он передал ей
обращенное к моему имени стихотворение, написанное им во время нахождения под следствием,
по тому случаю, что он неожиданно увидал из окна комнаты, в которой сидел арестованным,
мою мать, проходившую мимо. [2]Вот это стихотворение, бесспорно одно из лучших между

произведениями поэта [...] Он следовал тогда с намерением достигнуть Петербурга, но принужден
был остановиться на неопределенное время в Нижнем Новгороде до получения разрешения на

право въезда в обе столицы, и мне увидеться с поэтом не довелось ранее августа 1858 года.

[3]Н. И. Костомаров, Письмо к изд.-редактору «Русской старины» М. И. Семевскому, «Русская
старина», 1880, т. XXVII, стор. 601—602.

Журнал Шевченка: [4]31 серпня.
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1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/zxF0e7GswrtI0lU2WKSyaw?feat=embedwebsite

2. http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev201.htm#kost

3. http://litopys.org.ua/shevchenko/ocherk.htm#pismo

4. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/57608.html

3.3.93 Розповідь К. Пипіної. 1 вересня 1857 р. (2009-03-24 12:00)

* *

В одно прекрасное утро посмотрела я в окно и к своему большому удивлению вижу, раскрываются
ворота и к нам во двор въезжает рыдван Татьяны Петровны [Костомаровой]. Что бы это значило?
Обыкновенно Татьяна Петровна ездила к нам по воскресеньям и к вечеру, а тут вдруг в будни и
в такой ранний час. Значит, случилось что-то необыкновенное... Вижу, входит Татьяна Петровна,
ее обступают все наши, и она с глубоким волнением начинает рассказывать, что она виделась

с Шевченко, который накануне ее посетил. Целый день она провела у нас, и вся наша семья

переживала вместе с ней это радостное событие. Ведь Шевченко был любимым поэтом в нашей

большой семье Чернышевских — Пыпиных, его карточки бережно сохранились у нас, имя его

произносилось всегда с почетом. Было у нас в доме и издание «Кобзаря». Татьяна Петровна

описывала во всех подробностях свою встречу и беседу с Шевченко, а мы с жадностью ловили

каждое ее слово.

Розповідь К. М. Пипіної. Лист Н. М. Чернишевської до Д. М. Косарика 9. II 1939 р. Дмитро

Косарик, Життя і діяльність Т. Г. Шевченка, К., 1955, стор. 164.

Журнал Шевченка: [1]1 вересня

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/58349.html

3.3.94 Портрет Тихона Єпіфанова. 2 вересня 1857 р. (2009-03-24 18:00)

[1]

Портрет Тихона Зиновійовича Єпіфанова. Тонований папір, італійський та білий олівець (28,7 ×
21,1). [2.IX 1857].
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[2]

Див. також:
http://litopys.org.ua/shevchenko/shev10006.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev10006.htm
http://kobzar.univ.kiev.ua/draws/description/406.html

Журнал Шевченка: [3]2 вересня.

1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/QYUjjxrFiRZxIDrMbXh8tg?feat=embedwebsite

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev10006.htm

3. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/58795.html
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3.3.95 На Волзі. Начерки. Серпень-вересень 1857 р. (2009-03-25 00:00)

[1] [2] [3]

Волга. Тонований папір, олівець (11,5 × 26,4). [29.VIII — 20.IX 1857].

[4]

Волга. Тонований папір, олівець (10,3 × 28,6). [31.VIII — 3.IX 1857].

[5]

Балаково. Тонований папір, олівець (11,3 × 28,6). [Балаково]. [3.IX 1857].
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[6]

Журнал Шевченка: [7]1, [8]2, [9]3 вересня.

1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/wXZEzeA89Lo_G7gYzDlayQ?feat=embedwebsite

2. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/QE4KpV0Jy6MJvwGeTNezGg?feat=embedwebsite

3. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/ke4MK0HoogURb6Jp3XDpBw?feat=embedwebsite

4. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev10086.htm

5. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev10087.htm

6. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev10088.htm

7. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/58349.html

8. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/58795.html

9. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/59225.html

3.3.96 Рапорт про виїзд Шевченка з Астрахані. 4 вересня 1857 р. (2009-03-25 06:00)

№ 459. 1857 р., вересня 4. Рапорт плац-ад’ютанта прапорщика Л. О. Бурцова комендантові

Новопетровського укріплення І. О. Ускову про виїзд Т. Г. Шевченка з Астрахані

Коменданту Новопетровского укрепления

господину майору и кавалеру Ускову

Плац-адъютанта прапорщика Бурцова

Рапорт

На предписание вашего высокоблагородия от 29-го августа 1857-го года за № 1687-м имею честь

донести, что рядовой, уволенный от службы, Тарас Шевченко из города Астрахани в Нижний

Новгород отправился на пароходе «Пожарский» 22-го минувшего августа.

Прапорщик Бурцов

№ 97-й
4-го сентября 1857 года

г. Астрахань

ДМШ, А-51, спр. 112, арк. 15. Оригінал.
На документі написи: «К делу»; «Коменд[антское] управ[ление]№ 992, получ[ено] 14 сентября 1852
г,».
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Журнал Шевченка: [1]4, [2]5, [3]6 вересня.

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/59661.html

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/60217.html

3. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/60867.html

3.3.97 Царів Курган. 7 вересня 1857 р. (2009-03-25 12:00)

[1] [2]

Царів Курган. Тонований папір, олівець (12,4 × 28,3). [7.IX 1857].

[3]

Див. також:
http://litopys.org.ua/shevchenko/shev10007.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev10007.htm
http://kobzar.univ.kiev.ua/draws/description/407.html

Царів Курган. Тонований папір, олівець (11,7 × 27,3). [7.IX 1857].
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[4]

Див. також:
http://litopys.org.ua/shevchenko/shev10008.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev10008.htm
http://kobzar.univ.kiev.ua/draws/description/408.html

Журнал Шевченка: [5]7, [6]8, [7]9, [8]10, [9]11, [10]12, [11]13 вересня.

1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/Q6OG95l5JiOBbPw2MRZcWQ?feat=embedwebsite

2. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/yxHl5_Jx9aJIQG2vsHasfw?feat=embedwebsite

3. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev10007.htm

4. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev10008.htm

5. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/61319.html

6. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/61773.html

7. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/62308.html

8. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/62923.html

9. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/63256.html

10. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/63852.html

11. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/64258.html

3.3.98 93. БР. ЗАЛЕСЬКИЙ. 15 вересня 1857. Рачкевичі (2009-03-25 18:00)

Друже мой дорогой! Третьего дня я получил записку твою из Астрахани, а вместе с нею подоспели

и запоздалые деньги, — спешу переслать их тебе — 75 руб[лей] сер[ебром] за три куска твоей

материй — столько же я переслал Михаилу Матвеевичу прежде, и ты их, верно, уже получил.
Каратауских видов мне здесь продать не удалось— по одиначке я их отдавать не хотел, потому что
всех бы не роздал, а на весь альбом не нашелся покупатель, хотя во всех моих странствованиях

в последнее время альбом был моим спутником. Сигизмунд писал мне, что легко нашел бы

место для Чиркалы в Петербурге, и ежели одна еще попытка здесь будет неудачна, то альбом

весь переедет к нему. Очень мне прискорбно, что я не могу переслать тебе за него денег; в

Петербурге найдешь что продавать и так, но в скором времени ничего нельзя было сделать, а
откладывать я боялся, думая, что все-таки копейка тебе нужна.
Целую тебя, друже мой, от полной души и радуюсь твоею радостью, твоим счастием— ты живешь

опять полною жизнью, в мире искусств : — и между добрыми, хорошими людьми; ты, верно,
создашь теперь прекрасные вещи. Не забывай меня, любящего тебя целым сердцем. Ты, верно,
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познакомился уже с Сигизмундом и Эдуардом — ты, верно, их полюбил. Как бы мне хотелось

побывать между вами!
Есть у меня здесь, т. е. в Литве, знакомая женщина с удивительно развитым эстетическим

чувством, страстная любовница искусства... Она лет пять прожила в Риме — там училась

живописи и скульптуре. Нигде в деревне нельзя найти такого собрания гравюр и разных

произведений искусств из волшебной Италии. Она меня познакомила с Фюрихом и Каульбахом,
потому что и Германия ей тоже известна. Я ей послал две первые сепии — «Дочь хиосского

горшечника» и «Сцену из казарм» — тогда ничего больше у меня не было. Вот что она мне

ответила, благодаря за то, что я доставил ей удовольствие иметь что-нибудь собственно твоего:
«Эти вещи очень хороши, но мне жаль, что такой замечательный талант nie czerpie szczerzej z
siebie, lub śmielej z tego,
co go otacza — że jakby pzytłumial rodzimy ideał, którego błysk w kilku linjach nieraz lśni mocą» 1. 1

...не черпає щиріше з себе або сміливіше з того, що його оточує, — а ніби приглушує національний

ідеал, потужний блиск якого іноді можна відчути в декількох лініях. — Ред. Из этого ты, друже
мой, можешь заключить, что она будет в состоянии оценить твои произведения; ежели у тебя

будет что такое, чем ты сам будешь совершенно доволен, то присылай мне, назначив, разумеется,
цену, а я отошлю, или лучше отвезу сам этой знакомой, хотя она и живет в 150 верстах от меня.
Ведь и тебе приятно будет отдать вещь, взлелеянную в душе, дитя твое, тому, кто его примет

с любовью, как мать. Напиши мне хоть два слова о том, что ты получил все деньги и что

здоров и счастлив, а если можешь, если найдешь время, напиши, что делаешь, чем ты теперь

занят и какова судьба твоего «Блудного сына»... Прощай, друже мой дорогой. Твой всегдашний

Бронислав. Твой «Киргизенок» давно уже у Сигизмунда, которому я поручил передать его графине
Настасии Ивановне, она была на водах, и он ждал ее возвращения, теперь, верно, передал уже

ей. Рачкевичи. 15-го сентяб[ря] 1857 г. На четвертій сторінці: Тарасу Григорьевичу Щевченке.
Коментарі: Подається за автографом: ІЛ. Ф. 92. № 90. Вперше надруковано: Киевская старина.
— 1897. — №’3.- — С. 469 — 470, з неточностями й пропусками окремих слів. Публікація М.
К. Чалого. Дата в автографі: «Рачкевичи. 15-го сентяб[ря] 1857 г.». Відповідь на лист Шевченка

від 10 серпня 1857 р. з Астрахані. ...я получил записку твою из Астрахани... — Лист Шевченка

від 10 серпня 1857 р. ...за три куска твоей материи... — Див. лист Бр. Залеського від 20 серпня

1857 р. та коментар до нього. ...Михаилу Матвеевичу... — М. М. Лазаревському в Петербург.
Каратауских видов мне здесь продать не удалось... — Див. лист Бр. Залеського від 20 серпня

1857 р. та коментар до нього. ...нашел бы место для Чиркалы... — Під цією назвою відомі два

малюнки, на яких зображено скелю Шеркала й місцевість навколо неї (т. 9, № 8, 9). ...ты живешь

опять... в мире искусств... — Бр. Залеський був упевнений, що Шевченко вже в Петербурзі, й
відправив листа «по адресу, тебе известному», як писав Шевченко з Астрахані. Це була адреса

М. М. Лазаревського, який разом зі своїм листом від 12 жовтня 1857 р. надіслав до Нижнього

Новгорода два останні листи Бр. Залеського. Шевченко занотував їх одержання в щоденнику

17 жовтня 1857 р. ...с Сигизмундом и Эдуардом... — Йдеться про З. Сераковського та Е.
Желіговського, що жили в Петербурзі. ...знакомая женщина... — Мовиться про Гелену Скірмунт

(1827 — 1874) — поміщицю, сусідку Бр. Залеського, художницю й меценатку, яка придбала у Б.
Залеського Шевченкові малюнки «Дочь хиосского горшечника» та «Сцена из казарм» (т. 9,№ 220,
221). Обидва малюнки не знайдено. ...какова судьба твоего «Блудного сына»... — Див. коментар
до листа Бр. Залеського від 20 серпня 1857 р. Твой «Киргизенок» давно уже у Сигизмунда... —
Це малюнок під умовною назвою «Т. Г. Шевченко й казахський хлопчик, що грається з кішкою»,
який Шевченко надіслав Бр. Залеському, а той через З. Сераковського передав у подарунок А. І.
Толстій.
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3.3.99 Казань. 14 вересня 1857 р. (2009-03-26 00:00)

[1] [2]

Казань. Тонований папір, олівець (11,7 × 28,6). [14.IX 1857].

[3]

Див. також:
http://litopys.org.ua/shevchenko/shev10009.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev10009.htm
http://kobzar.univ.kiev.ua/draws/description/409.html

Проти Казані. Тонований папір, олівець (12,5 × 28,7). [14.IX 1857].

[4]

Див. також:
http://litopys.org.ua/shevchenko/shev10010.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev10010.htm
http://kobzar.univ.kiev.ua/draws/description/410.html
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Журнал Шевченка: [5]14 вересня.

1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/nMtqGbFUcX6VUgBvGH8I2w?feat=embedwebsite

2. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/3nLJeWs0Lce63qTn3BEwiA?feat=embedwebsite

3. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev10009.htm

4. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev10010.htm

5. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/64939.html

3.3.100 Портрет Михайла Комаровського. 15 вересня 1857 р. (2009-03-26 06:00)

[1]

Портрет Михайла Петровича Комаровського (?). Тонований папір, італійський та білий олівець

(31,8 × 25,5). [15.IX 1857].
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[2]

Див. також:
http://litopys.org.ua/shevchenko/shev10011.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev10011.htm
http://kobzar.univ.kiev.ua/draws/description/411.html

Журнал Шевченка: [3]15 вересня.

1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/7kW6FzCMOyDLlVhkcB6P_w?feat=embedwebsite

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev10011.htm

3. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/65707.html
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3.3.101 Портрет Єлисея Панченка. 16 вересня 1857 р. (2009-03-26 12:00)

[1]

Портрет Єлисея Олександровича Панченка (?). Тонований папір, італійський та білий олівець

(28,6 × 25,2). [16.IX 1857].

[2]

Див. також:
http://litopys.org.ua/shevchenko/shev10012.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev10012.htm
http://kobzar.univ.kiev.ua/draws/description/412.html
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Журнал Шевченка: [3]16, [4]17 вересня.

1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/lIw3cvXoG98H8cu8jUXBnw?feat=embedwebsite

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev10012.htm

3. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/66299.html

4. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/66729.html

3.3.102 (2009-03-26 18:00)

[1]Кониський О. Я. Тарас Шевченко-Грушівський: Хроніка його життя [В дорозі з заслання

(серпень 1857 — березіль 1858), стор. 3]

II

Не по рудому киргизькому степу пустині подорожував тепер Тарас, не по «заспаних хвилях» моря
Аральського плив він тепер. Перед очима поета розгорнувся широкий, блакитно-сріблястий шлях
красуні Волги, облямованої зеленими, часто стрімкими берегами. І плив тепер Тарас не в гурті

темних, часом п’яних, зневолених жовнірів, а в товаристві людей освічених і прихильних до його.
А проте всі обставини плавби на «Князю Пожарському» запевне зворушували в Тарасовому серці
пережите тяжке минуле... і, певна річ, нікому не чуте питання: за що? — не раз здіймалося на

серці у поета. Хоч би яке любляче, м’яке, всепрощаюче серце не було у чоловіка, він довіку не

спроможен забути незаслуженої тяжкої наруги і зневаги, та ще таких, яких зазнав Шевченко.
Забути їх живій людині — значить, забути самого себе. А чи се річ можлива? Можна простити

їх, але забути не можна. Я ще раз певен, що, пливучи з Астрахані, Шевченкові не можна було

не нагадати плавби і по Аральському озеру, і по Уралу в Гур’єв-городок, і по Каспійському морю
човном до Новопетровського в жовтні 1850 р. Я певен, що споминки його в ту годину бризкали

кров’ю з самого серця так, як колесо «Князя Пожарського» бризкало срібною піною.
Пливе «Пожарський». Носом своїм він ріже-оре скляний шлях Волги і гуде тихо, поважно, наче
він гордує, що везе на собі найдорогоцінніший скарб України. Природні обста вини надають ще

більш гордощів і торжественно-тихого бенкету. «Ночі тихі, місячні; чарівничо-поетичні ночі. Волга
понялася прозорим туманом і, немов те зеркало безкрає, відбиває в собі красуню ніч, бліду, чарівну
ніч. Відбиває і стрімкий берег, інде порослий купами зелених дерев. Декорація невимовно гарна».
Вона солодким спокоєм напоювала і заспокоювала збентежені Тарасові нерви і, наче та ніжна

неня, голубила-присипляла і запевняла, що ні барабан, ні «заря» не потурбують уже ізмученого

серця поета. Замість барабана і «зари» покриває гук інший: покриває німа гармонія привабливої,
чарівної краси природи, та задушевний голос скрипки, що серед тихої ночі так чарівно, мелодійно
лунає з чердака пароплава. Шевченко взагалі любив музику, а скрипку тим паче. І от він слухає вже
третю ніч, як на пароході вільновідпущений з кріпаків розливає чарівні гуки Шопенових мазурок.
«Оцих слов’янських пісень, сердечно-глибоко сумних, я ніколи не наслухаюсь, — пише Шевченко

27 серпня. — З тієї скрипки, — додає далі поет, — вилітають стогнання і зливаються в один стогін,
протяжний та суворий. Чи скоро ж сей стогін долетить до твого вуха, наш Боже праведний?» —
питається поет.
Нові обставини, нове товариство інтелігентних людей і воля так впливали на Тараса, що першими
днями плавби він не спроможен був ні до чого взятися, навіть ретельно не писав кілька день свого
журналу. «Усе нове товариство, подорожні люде, — пише Тарас в журналі, — такі щирі й приязні,
прості, що я з радощів не тямлю, що й робити, тільки то назад, то наперед бігаю по чердаку, неначе
той школяр, що вирвався з школи. Отакий несподіваний зненацька контраст не дає мені прийти

до себе. Людське поводження зо мною здається мені чимсь неприродним, неймовірним...»
А властиво в поводженню з Тарасом його подорожніх товаришів не було нічого незвичайного.
Десятилітнє життя в казармі в пустині, життя зневоленим жовніром налило в душу до його такої
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нелюдської трути, що діло звичайної уваги і приязні людської здавалося йому незвичайним чимсь.
От з отих підкреслених вгорі слів ще раз бачимо, які були відносини до Шевченка на засланню і

які умови життя довелося йому перетерпіти.
Сапожников дав Тарасові багацько книжок і нових журналів. Коли перші вражіння нових обставин
трохи втихомирилися, Тарас пильно взявся до духового корму: взявся читати. Кілько то часу він
майже нічого не читав; нова література, нові напрямки, слово, трохи визволене по смерті царя

Миколи з цензурної неволі, не доходили до Новопетровської тюрми. Тим-то тепер Шевченко

походив на чоловіка, що довгий час голодував, животіючи єдине хлібом та водою.
Капітаном на пароході трапився чоловік освічений, охочий до ліберальних та артистичних творів

письменства, яких у його в портфелі було чимало в запасі. І от 2-го дня вересня на «Пожарському»
в каюті капітана пішли літературні читання. Читали твори Венедиктова 796, Салтикова-Щедріна,
«Полярную звезду» Герцена і в ній твори повішеного 14 грудня Рилєєва: «Войнаровський»,
«Наливайко», й інші з минулого історичного життя України... Шевченко впивається змістом і

думками тих творів. В журналі своїм 5 вересня під впливом читаного поет пише: «Гоголе, наш
безсмертний Гоголе! Якими радощами раділа б душа твоя благородна, побачивши навкруги себе
таких учеників геніальних (як Салтиков). Други мої, щирі мої! Пишіть, подавайте голос за оту

чернь горопашну, за отого смерда безсловесного, зневоленого». Завжди помічаємо ми, скоро
стрінеться Шевченко з освіченими людьми чи з новими звістками часописними, першим ділом і

більш за все займає його питання про визволення кріпаків. І скрізь помічаємо ми, що десятилітня
неволя не викоренила у Шевченка благороднішого бажання визволення кріпаків з неволі. Але
природа наділила нашого поета не тільки огнем любові до чоловіка, до волі й світу: вона дала йому
й огонь ненависті, огонь гніву й обурення проти неправди, неволі, проти гнобительства й утисків.
Проти прихильників кріпацької неволі він так обурювався, що не спроможен був інколи провадити
з ними звичайну бесіду. В дорозі ми й стріваємо саме такий приклад. 9-го вересня в каюту до

капітана зібралося подорожнє товариство пити чай. Прийшов з другого парохода капітан Яків

Возницин, дідич з Тверської губернії. Спостерігши з розмови, що Возницин, хоч «і ліберал, а про
скасування кріпацтва говорить з невтіхою», Тарас не схотів вже й говорити з ним. Думав був Тарас,
пливучи пароходом, малювати образки з красовидів Волги і виготовив на те альбом. «З кожною
годиною береги Волги стають більш привабливими, читаємо в «Записках» 29 серпня. Заходився
був зробити з одного місця нарис. «Овва! річ зовсім неможлива: чердак тремтить, і контури
берегів швидко переміняються. Мушу попрощатися з колишньою своєю Новопетровською гадкою

змалювати береги Волги». Одначе коли випадала зручна година під час стоянки пароплава, Тарас
пильнував скористати ту годину і зробити малюнки. Так от він малював комишинську пристань

і правий берег Волги біля Комишина 797 і інш. Вельми бажав він змалювати нарис з так званої

могили Степана Разіна, але не пощастило йому: повз могилу пропливли перед світом, коли ще

було темно. 736 Бенедиктова. — Ред. 797 Камишина. — Ред. [2]Попередня [3]Наступна

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/4899.html

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/465576.html

3. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/470482.html

3.3.103 (2009-03-27 00:00)

[1]Кониський О. Я. Тарас Шевченко-Грушівський: Хроніка його життя [В дорозі з заслання

(серпень 1857 — березіль 1858), стор. 4]

Почавши з Саратова, встають перед Тарасом живі свідки того тяжкого мордовання, яке справляли
над ним в лиходійному про його р. 1847.
Як вже відаємо, Миколу Костомарова, видержавши цілий рік у тюремній фортеці, повернули на

службу в канцелярію губернатора в Саратові. Тут перебував наш історик, аж доки не визволено

його коронаційним маніфестом царя Олександра II 26 серпня р. 1856. Навесні р. 1857 Костомарів
поїхав за границю, щоб видихати хоч трохи життя на засланню і освіжити свій дух духом життя і

природи європейської. Під час проїзду Шевченка Костомарова в Саратові не було, жила там тільки
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блага неня його, що переїхала до Саратова зараз, скоро р. 1848 привезено туди її сина.
30-го серпня «Князь Поморський» зупинився біля Саратова. Тарас зараз подався до Тетяни

Петрівни. «Блага бабуся, — читаємо в «Записках», — по голосу мене пізнала; але, подивившись
на мене, стала непевною: чи не помиляється вона. Коли ж запевнилася, що се більш ніхто, як я,
вона, наче сина рідного, привітала мене радісними поцілунками та щирими слізьми. До першої

години ночі я сидів у неї. І Господи! чого тільки ми з нею не нагадали! про що ми не балакали!
Вона показувала мені і листи свого Миколи з заграниці, і лепісточки фіялок, що він прислав до

неї в листі, писаному з Штокгольму 798 30 мая. Сей день нагадав нам тяжкий день 30 мая року

1847-го, і ми, немов діти ті, заридали» 799. Шевченко списав тоді Тетяні Петрівні відомі вже

читачам моїм вірші: «Весело сонечко ховалось», вірші, писані 19 мая 1847 р., з того приводу, що,
сидячи в арешті, він побачив з вікна, як неня Костомарова, приголомшена лихом, проходила повз
вікна і була з скорбот та журби «чорніша чорної землі...» 800. На другий день за півгодини до

того, як «Князь Пожарський» ладен був відчалювати від Саратова, в капітанську каюту прийшов
Петро Чекмарьов і, привітавшись, промовив до Шевченка, що «Марія Григорівна 801, людина нам
невідома, ваша землячка і поклонниця, наказала мені переказати вам її сестрин поцілунок і привіт

з бажаною волею». Чекмарьов привітав нашого поета і від «саратівської братії». Тарас «довго
себе не тямив від такого несподіваного щастя» 802. З Саратова вісім день плили до Симбірська:
погода мінялася, звісно, вересень, і не давала Тарасові малювати. Пливучи повз одиноку голу гору
«Царев курган», куди б то цар Петро І, плаваючи по Волзі, заходив, Шевченко згадує гору біля села

Гудзівки в Звенигородському повіті в Київщині й каже: «Може, і Гудзівську гору який великий пан
освятив тим, що був на ній, але земляки мої якісь не вдатні до того, щоб зберегати в своїй пам’яті
отакі вчинки. Либонь, чи не домірковалися мої земляки, що коли цар зійде на отаку от гору, то се
вже не дурно і треба сподіватися, що він зробив се на те, щоб своїм невситимим оком оглянути і,
коли він вояка, дак спостерегти, скільки за одним разом можна вбити вірноподданих; а коли він,
крий Боже, агроном, так ще гірш, найпаче коли трапиться, що там околиця не родюча. Він тоді

«высочайше повелеть соизволит» зробити її родючою... От тоді й заходяться потом та кров’ю
хрестян гноїти неродючі солончаки (млаки...)». Вабило Тараса зайти в Симбірськ та подивитися

на пам’ятник російському історіографові Карамзіну. Не поталанило: «Пожарський» увечері вже
пристав до Симбірська, та ще як на те ж: дощ, сніг, сльота осіння, болото по коліна. «Другий оце
раз, — пише Тарас у журналі 9-го вересня, — проїзжаю повз Симбірськ і не таланить мені побачити

пам’ятник. Першим разом мене везли через Симбірськ р. 1847-го. Тоді було не до пам’ятника:
тоді мене притьмом треба було нащось в Оренбурзі і фельд’єгер на осьмий день примчав мене

туди». 13-го вересня «Пожарський» спинився біля Казані. Тарас, вийшовши на берег, пішов до

міста і зайшов в університет, щоб розпитатися, чи не скаже хто, де тепер його київські товариші,
кирило-мефодіївські братчики Андрузький і Посяда, заслані того ж таки р. 1847-го в Казань, щоб
тут кінчили університет? Марна праця! Про своїх соузників він нічого не довідався, а тільки вразив
своє серце несподіваною сценою: вийшовши з університетського двору на улицю, почув він барабан
і побачив натовп людей, що проводив якогось злочинця на кару катуванням. Поміж людьми, що
бігли подивитися на його гидку процесію, помітив поет молоденьку дівчину з «катеринкою» і

обідранця-хлопця з тамбурином... Поетові «стало не то, щоб сумно, а якось занадто паскудно» і
він швидше вернувся на пароплав. Поміж подорожнім товариством траплялися іменинники. Вже
ж Сапожников не забував справити чи іменини, чи день народження і таким чином кілька разів за

всю дорогу водою були веселі товариські бенкети. Нарешті ранком о годині 11-ій вересня 20 дня

«Князь Пожарський» приплив і об’якорився біля Нижнього Новгорода 803. 798 Стокгольм. — Ред.
799 Кобзарь — Т. III. — Записки... — С. 108. [(Запис 31 серп. 1857 р.)] 800 Русск[ая] старина. —
1880. — Кн. Ш. — С. 601. 801 Солонина. — Ред. 802 Записки... — С. 109. [(Запис від 1 верес. 1857
р.)]. Коментар «Може, і Гудзівську гору який великий пан освятив...» — Із запису в щоденнику

[2]від 7 вересня 1857 р. [3]Попередня [4]Наступна

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/4899.html

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/61319.html

3. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/470263.html

4. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/472266.html
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3.3.104 Лист Ускову з оголошенням йому суворого зауваження за видачу квитка. 18
вересня 1857 р. (2009-03-27 06:00)

№ 460. 1857 р., вересня 18. Лист командира Окремого оренбурзького корпусу О. А. Катеніна

коменданту Новопетровського укріплення І. О. Ускову з оголошенням йому суворого зауваження

за видачу Т. Г. Шевченкові квитка на проїзд до Петербурга

18 сентября 1857 г.
№ 672

Господину коменданту Новопетровского укрепления

Из докладной записки вашей на имя инспектора Новопетровского укрепления генерал-майора
Фреймана от 27 августа за № 1658 я усмотрел, что ваше высокоблагородие, выдав рядовому

Шевченке билет на свободный проезд в С.-Петербург без достаточных к тому оснований и

вопреки распоряжения ближайшего начальства сего рядового, требовавшего отправления его в

г. Уральск, поступили весьма опрометчиво, и только в уважение долговременной, усердной и

полезной службы вашей я ограничиваюсь на сей раз объявлением вам за это строгого замечания,
предписывая на будущее время быть осмотрительнее в подобных случаях.

Генерал-адъютант Катенин
Исправляющий должность начальника штаба

генерал-майор Бутурлин

ДМШ, А-51, спр. 112, арк. 16. Оригінал.
На документі написи: «К свед[ению]. Сюда приложить все бумаги по сему делу и сшить»;
«Коменд[антское] управ[ление] № 1-го, получ[ено] 3 октября».

Журнал Шевченка: [1]18 вересня.

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/67454.html

3.3.105 Спогад К. Юнґе. 20 вересня 1857 року. Нижній Новгород (2009-03-27 12:00)

* *

Как известно, Шевченко был задержан в Нижнем 1 и нуждался в деньгах; чтобы доставить ему

нужные средства, у нас устроился в 1857-м году домашний спектакль. Е. Ф. Юнге, Воспоминания,
стор. 134. 1 Прибувши до Нижнього Новгорода 20 вересня 1857 р., Шевченко дізнався, що йому
заборонено в’їжджати в Москву й Петербург і наказано повернутись до Оренбурга. За порадою

друзів поет до Оренбурга не повернувся, а прожив майже півроку в Нижньому Новгороді. Журнал

Шевченка: [1]19, [2]20 вересня.

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/67880.html

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/68535.html
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3.3.106 Портрет поліцейського. 20 вересня 1857 р. (2009-03-27 18:00)

[1] [2]

Портрет поліцейського. Папір, олівець (25 × 22). [Нижній Новгород]. [Н. p. 20.IX 1857].

[3]

Див. також:
http://litopys.org.ua/shevchenko/shev10020.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev10020.htm
http://kobzar.univ.kiev.ua/draws/description/420.html
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Вид Нижнього Новгорода. Папір, олівець (22,9 × 36,5). [Нижній Новгород]. [20.IX — XI 1857].

[4]

Журнал Шевченка: [5]19, [6]20, [7]21, [8]22, [9]23, [10]24, [11]25 вересня.

1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/xjsyvlsUga3SEwMJnorfsQ?feat=embedwebsite

2. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/s0eo7HKgYVsZl_52EC0zwg?feat=embedwebsite

3. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev10020.htm

4. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev10089.htm

5. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/67880.html

6. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/68535.html

7. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/69008.html

8. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/69589.html

9. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/70023.html

10. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/70442.html

11. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/71017.html

3.3.107 Благовіщенський собор у Нижньому Новгороді. 26 вересня 1857 р.
(2009-03-28 00:00)

[1] [2]

Благовіщенський собор у Нижньому Новгороді. Тонований папір, сепія, білило (17 × 31). [Нижній
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Новгород]. [26.IX 1857].

[3]

Див. також:
http://litopys.org.ua/shevchenko/shev10013.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev10013.htm
http://kobzar.univ.kiev.ua/draws/description/413.html

Благовіщенський монастир в Нижньому Новгороді. Тонований папір, олівець (16,1 × 31,5).
[Нижній Новгород]. [30.Х 1857].

[4]

Журнал Шевченка: [5]26, [6]27 вересня.

1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/XNKxC6Y9hYAIYr6ExMOs8A?feat=embedwebsite

2. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/Q7KH5IgvePLnqkPXn40H4g?feat=embedwebsite

3. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev10013.htm

4. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev10097.htm

5. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/71540.html

6. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/71944.html
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3.3.108 Повідомлення санкт-петербурзького військового генерал-губернатора. 28
вересня 1857 р. (2009-03-28 06:00)

1857 р., вересня 28. Повідомлення санкт-петербурзького військового генерал-губернатора
московському військовому генерал-губернатору А. А. Закревському.

Милостивый государь Граф Арсений Андреевич!

По высочайшему повелению, объявленному Военным министром Оренбургскому и Самарскому

Генерал-Губернатору от 1-го мая сего года, рядовой Оренбургского линейного № 1 батальона

Шевченко (бывший художник Императорской Академии художеств, отданный в службу за

политическое преступление), во внимание к ходатайству Президента Академии художеств

Её Императорского Высочества Великой княгини Марии Николаевны уволен от службы с

учреждением за ним надзора там, где он будет жить, и с воспрещением въезда в обе столицы.
По неосновательному распоряжению коменданта Ново-Петровского укрепления, где состоял на

службе Шевченко до увольнения в отставку, выдан сему рядовому билет, в котором не обозначено

воспрещения жительства в столицах, вследствие чего Шевченко и отправился в С.-Петербург.
Сделав распоряжение по вверенному мне управлению к удовлетворению изъяснённого

требования, я долгом считаю сообщить об оном Вашему Сиятельству на случай прибытия

рядового Шевченко в Москву или Московскую губернию.

Журнал Шевченка: [1]28, [2]29 вересня.

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/72537.html

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/72971.html

3.3.109 Записи Г. Дем’янова про перебування у Нижньому Новгороді (2009-03-28 12:00)

* *

Переступив порог кабинета [военного губернатора Нижнего Новгорода Муравьева 1; конец

сентября 1857 г.], К. А. [Шрейдерс 2] был изумлен, увидя, что в кресле против Муравьева сидит

сутуловатая фигура мужчины, одетого в какую-то рваную шубейку и длинные сапоги. Бросив

пристальный взгляд на незнакомца, К. А. заметил, что он был среднего роста, лет 40 — 42:
на его лице лежала печать глубокого страдания, большие серые глаза светились необыкновенной
добротой; темнорусые, жидкие волосы были зачесаны на одну сторону; длинные, большие усы

своеобразно были опущены вниз. Вообще, незнакомец олицетворял настоящий тип хохла. После
обычного приветствия Муравьев сказал, обращаясь к Шр-су с приветливой улыбкой: — Вот,
Константин Антонович, — при этом он указал на сидевшего мужчину, — рекомендую вам нашего

знаменитого поэта Тараса Григорьевича Шевченку [...], я убедительно прошу вас приютить у себя
Тараса Григорьевича, которому я говорил так много о вас хорошего. Нечего говорить о том,
что К. А. с радостью принял предложение губернатора, и с этого дня Шевченко поселился в

радушной семье К. А-ча. В описываемое время последний жил в здании, где теперь помещается
управление государственных имуществ; тогда это здание принадлежало министерству финансов.
Можно с уверенностью сказать, что после одиннадцатилетнего невольного служения рядовым

в далекой, неприветливой окраине России, в Нижнем Новгороде, под гостеприимной кровлей,
Шевченко отдыхал душою, хотя, правда, тоска по родине и чувство томительного ожидания, в
каком смысле разрешится вопрос, имевший своим источником описанную выше ошибку, нередко
посещали его и здесь. Однако этот роковой дляШевченки вопрос затянулся надолго; он продолжал
жить в Нижнем, где имел возможность свободно переписываться с друзьями и посвящать свои
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досуги служению поэзии и любимому искусству [...] Т. Г. Шевченко и в этом крае оставил о себе

память, как о человеке отзывчивом и сердечном, человеке, олицетворяющем доброту. Он живет
в воспоминаниях идеалом кроткости и правды; его доброта не знала границ; об этой доброте

существует немало рассказов, в большинстве случаев аналогичных. Так, например, однажды К.
А. Шрейдерс неотступно просил Шевченку принять на память кошелек с 25 рублями, при этом

мотивировал свою просьбу тем, что он, Тарас Григорьевич, очень нуждаясь в деньгах, рисовал
портреты и раздаривал их на память, отказываясь от всякого вознаграждения. Шевченко принял

деньги и горячо благодарил, но на другой день из 25 рублей у него не осталось ни копейки...
Оказалось, что он раздал деньги «тем, кто в них нуждался больше, чем он, Шевченко»... В Нижнем

Новгороде Тарас Григорьевич часто болел, казался беспомощным и разбитым... Нервность

нередко у него проявлялась в болезненных формах; иногда самый ничтожный случай заставлял

его волноваться и плакать самыми неутешными слезами, как ребенка. Если случайно в обществе,
где был Шевченко, разговор касался отношений помещиков к крестьянам, причем в разговоре

фигурировали и тяжелая крестьянская доля, и неприглядные картины, связанные с крепостной

зависимостью, трудно было описать, что тогда происходило в больной душе поэта, готового

принести в жертву всю свою жизнь за идею свободы, правды и любви к человечеству. Как-то
раз несколько человек, в том числе и Шевченко, сидели за столом у К. А. Шрейдерса; обед
подходил к концу. Вдруг в столовую неожиданно входит горбатовский исправник N., к слову

сказать, редкой доброты человек; хозяин представил его Шевченке. Последний почему-то сразу

переменился, нахмурился, опустил голову вниз и несколько минут сидел молча. — А позвольте

вас спросить, — вдруг неожиданно обратился он к исправнику, — чи вы и вправду исправник?
Тот растерянно посмотрел на него и ответил: — Да, исправник... — Эге-е-е... А що ж, господин
исправник, вы часто имеете діло с христьянами?.. — Да, случается, имею... — Эге-е-е, случается...
А що, господин исправник, — продолжал он дрогнувшим голосом, — случается, що... і в пику, і в
потилицю (и в глаза и в затылок), і порку задаєте?.. Хе-хе-хе... А що ж і не бити эту божую

скотину, ведь вона безсловесна и беспомощна... Бийте, бийте на здоров’я... И совершенно

неожиданно Шевченко зарыдал... В страшном волнении, отодвинув от себя прибор, он быстро,
с судорожными рыданиями, поднялся со стула и так же быстро направился в свою комнату. На
всех присутствующих описанная сцена произвела гнетущее впечатление; долго все сидели молча,
растерянные... Немного погодя, К. А. вошел в комнату, где жил Шевченко; тот сидел, опустив
голову и закрыв лицо руками; К. А. начал успокаивать его и, немного погодя, успел убедить,
что он напрасно обидел N., так как последний добрый и честный человек, которого крайняя

нужда заставила надеть полицейский мундир. — О боже ж мій, боже! — воскликнул Шевченко

с глубокою скорбью в голосе, — за що ж я оскорбив його, за що ж оскорбив?! Он долго ходил в

слезах, наконец, немного спустя, стремительно бросился из своей комнаты и, разыскав N., просил
у него прощения. Исправник, прослезившись, молча горячо жал ему руки... В последнее время

Шевченко все чаще и чаще искал случая пропустить одну-другую «калишечку горилки», что очень
дурно отражалось на его болезненной натуре; обыкновенно после третьей «калишечки» он совсем
слабел, почему К. А. старался всеми силами, чтобы дело не переходило за пределы третьей. В
зиму 1857 г. К. А. Шрейдерс ездил по своим делам в Петербург. Шевченко, между прочим,
передавая ему свой собственный портрет (рисовал сам Шевченко карандашом), просил передать
его своему другу Лазаревскому. Действительный статский советник Лазаревский, несмотря на

свои солидные годы и служебное положение, считался другом образованной молодежи, среди
которой он постоянно вращался. Он очень любил Шевченку и всегда принимал в его судьбе

горячее участие. К. А. разыскал Лазаревского где-то в 7-й линии Васильевского острова в

пятом этаже; квартира его была полна студентов, праздновавших какое-то торжество. Когда

присутствующие узнали, что в лице К. А. явился человек, приютивший у себя в Нижнем

Новгороде Тараса Шевченку, то овациям не было конца; молодежь носила К. А. на руках... Перед
отъездом последнего из Петербурга он получил небольшую сумму денег и кое-что из платья для
передачи Шевченке. Вскоре после этого портрет последнего, рисованный масляными красками,
появился в витрине известного Дациаро. Курьезно было знакомство Шевченко с известным

писателем-нижегородцм Павлом Ивановичем Мельниковым (Печерским) 3. Познакомились они
у того же К. А-а. Мельников, как известно, любил говорить; в интимном кружке, увлекаясь, он
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говорил с таким жаром и так красиво, что его с удовольствием слушали. При первой встрече

Шевченки с Мельниковым, после обычных приветствий и фраз, речь зашла об истории местного

края. Вскоре Павел Иванович по обыкновению завладел разговором, а так как история была

его излюбленной темой, то разговор долго лился, как неудержимый поток, причем оратор живо

переходил с предмета на предмет, от одного события к другому, более интересному. Наконец от
истории России он перешел к истории Малороссии. Не встречая никаких возражений, Мельников

продолжал говорить один. Наконец, заметив пытливый взгляд Шевченки, он вдруг остановился,
точно оборвал, и вопросительно посмотрел на него. — Що ж ти, Павел Іванович, дальше не

брешеш? — спросил Шевченко Мельникова, — ти уже насрав три короба, сери і четвертий...
Затем поэт спокойно и методично объяснил оратору, что он молчал до тех пор, пока тот не

коснулся истории Малороссии, которую он, Шевченко, знает как свои пять пальцев. Вообще Тарас
Григорьевич, выражаясь иногда далеко не деликатно, употреблял очень меткие, не лишенные

юмора, хотя и нецензурные, эпитеты. Заметив, например, в числе гостей юного чиновника особых
поручений, одетого с иголочки и не снимавшего перчаток даже в обществе, причем все время он

ломался, – Шевченко спросил хозяина, когда чиновник вышел: — А скажите, мій голубчику,
що це таке за паньска дуля? Чий это «недоділаний» чоловічок? При этом вместо «недоділаний»
он сказал слово, не употребляемое ни в обществе, ни в литературе. Впрочем, соль сказанного
частью заключается и в том, что «дуля» известный фрукт, а по-малороссийски, кроме того,
характерная фигура, сложенная из трех пальцев. [...] Наступил 1858 год, а вместе с ним наступил

и конец роковой ошибки. Благодаря усиленным стараниям и хлопотам губернатора Муравьева,
Шевченко был окончательно помилован и вскоре получил разрешение на право свободного

въезда в столицы. Простившись со своими друзьями, Шевченко выехал из Нижнего Новгорода

в Петербург около пасхи 1858 г. Но и на этот раз судьба посмеялась над бедным поэтом: в

силу экономических и финансовых соображений он должен был ехать из Нижнего с жандармом,
хотя и «обратным»... Георгий Демянов 4, Т. Г. Шевченко в Нижнем Новгороде (1857 — 1858),
«Исторический вестник», 1893, апрель — июнь, стор. 339 — 343. [Див. [1]переклад і [2]повний
текст] Примітки 1 Муравйов Олександр Миколайович (1792 — 1863) — один з організаторів

першої таємної організації декабристів. По справі декабристів був засуджений на заслання у

Верхньоудинськ. Після відбуття покарання йому було дозволено поступити на державну службу.
В спогадах Шрейдерса про зустріч Шевченка з Муравйовим у Нижньому Новгороді, коли він був

військовим губернатором, багато вигаданого. 2 Шрейдерс Костянтин Антонович — службовець

казенної палати, знайомий Шевченка. З 8 січня по 8 березня 1858 р. у нього на квартирі жив

Шевченко. 3 Мельников-Печерський Павло Іванович (1819 — 1883) — російський белетрист і

етнограф. У 1846 — 1866 рр. був чиновником для особливих доручень при нижегородському

губернаторі. 4 Дем’янов Георгій — редактор «Нижегородских губернских ведомостей». Написав

мемуари із слів та свідчень людей, які особисто знали поета і були з ним у дружніх стосунках.

1. http://izbornyk.org.ua/shevchenko/spog58.htm

2. http://izbornyk.org.ua/shevchenko/vosp58.htm

3.3.110 (2009-03-28 18:00)

[1]Кониський О. Я. Тарас Шевченко-Грушівський: Хроніка його життя [В дорозі з заслання

(серпень 1857 — березіль 1858), стор. 5]

III

День 20 вересня був морозний, сонечко привітливо освітило Нижній Новгород і прегарні околиці
його. Ясно було і на душі в Шевченка. Він проїхав 2/3 своєї дороги; поперед його вже невелика

частина і не такого трудного шляху: 1½ дня до Москви кіньми, а там за 24 години залізницею до

Петербурга; виходить, що через 2-3 дні він обійме своїх друзяків щирих Лазаревського і Гулака;
поцілує руку своєї «заступниці святої» графині Анастасії Толстої і, головна річ, побачить свою

Alm-у Mater — Академію. Певна річ, що такі ясні надії світили в Тарасовій душі, коли він вийшов
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на берег. Перш за все він пішов у гімназію до Бобржинського 804, свого земляка і годованця

київського університету. Бобржинського не було в господі. Тарас пішов оглядати місто з його

кремлем і з стародавніми церквами. Стародавній штиб цікавив його, яко художника. Оглянувши
пам’ятник Пожарському і Мініну, Тарас знайшов, що сей пам’ятник — «копієчний ганебний

подарунок від невдячних нащадків». Церкву св. Юрія, будовану ще в XVII в., він признає

красунею, а новий собор йому не подобався: «будівля гидка, просто величезна ступа з п’ятьома
короткими товкачами». Не заставши й другим разом Бобржинського в господі, Тарас пішов на
кватиру до Сапожникова. Тут зустріла його така несподівана звістка, що знов збентежила йому

заспокоєну було трохи душу. Управитель пароходного товариства Микола Брилкін повідав йому,
що прийшов наказ з поліції, скоро Шевченко припливе до Нижнього, зараз повідомити про те

поліцію. «Хоч я і бував в бувальцях, — читаємо в журналі поета 20 вересня, — а проте оця

несподіванка вельми мене збен тежила». Що воно за притичина і з якої речі — ніхто нічого

не відав. Перенісши свій пакунок з пароходу до Брилкіна і ждучи, чого там довідається Брилкін

в поліції, Тарас пішов третім разом до Бобржинського. Щирий земляцький привіт, теплі обійми
трохи заспокоїли Тараса. На другий день, за порадою Брилкіна й Овсянникова, Шевченко став

на тому, щоб прикинутися хорим і «лицемірством перемогти подлість, і до 1-ї години лежав,
читаючи «Голоса из России», але остогидло лежати, він пішов попрощатися з Сапожниковим, що
поїхав далі до Петербурга. «От тобі й Москва, от тобі й Петербург, і Ермітаж, і Академія!» —
тужить поет у «Записках» і не диво, що з наболілого серця його виривається «проклін корпусним

і іншим командирам, безкарним мучителям». Зараз побачимо, що така жорстка фраза буде

доволі м’якою, коли зрозуміємо, що через канцелярську дурницю поет трохи знов не попав в

хурдигу і все-таки мусив трохи не півроку перебути в Нижньому Новгороді. Амністія, дарована
Шевченкові царем Олександром II в квітні 1857 р., не була повною. Велено було визволити його з
військової служби, але заборонено приїздити йому до обох столиць — до Петербурга і до Москви;
не дозволено їхати на Україну, а перебувати в Оренбурзі. Про це оренбурзький генерал-губернатор
граф Перовський повідомив 28 мая 1857 р. (день в день через 10 літ після конфірмації Шевченка)
начальника 23 пішої дивізії (до неї належала залога Новопетровської фортеці). Від начальника

дивізії такий приказ пішов до начальника 1-го батальйону в Уральськ. Цілий місяць треба було на
те, щоб командир батальйону послав відповідний приказ своїм підручним в Новопетровське. Тоді
саме, коли командир 1-го батальйону Львов робив огляд Новопетровської залоги і муштрував

Шевченка прилюдно, у його в канцелярії в Уральську лежав уже приказ про амністію і тоді-то,
себто 26 червня, помічник його підполковник Михальський написав приказ до ротного командира

капітана Косарєва, що заслані в Новопетровську залогу жов ніри Хрибчинський 805, Ольшевський,
Фіалковський, Доморацький (все поляки) і Тарас Шевченко по царському приказу визволені з

військової служби; Михальський наказав Косарєву вирядити їх в Уральськ поштовим човном

через Гур’єв-город. В приказі Михальського ніже єдиного слова не було про те, що Шевченкові

заборонено було їхати в столиці і на Україну. Чому про се не написав Михальський, трудно вгадати.
Може, він гадав, що те обмежовання треба було таїти і повідати про його Шевченкові тоді

лишень, коли він прибуде в Уральськ? Вже ж він був певен, що наказ його буде справлено свято,
слово в слово, і Шевченко неодмінно прибуде до Уральська. А може, то була просто писарська

помилка— хто його вгадає. Новопетровський комендант Іраклій Усков в листі до Шевченка 7 січня
1858 р. між іншим про отой приказ Михальського висловився так: «Отой Михальський написав

галіматні (нісенітниці) про ваше визволення з війська...» Іраклій Олександрович Усков був добряга
і сердечйо* спочував Тарасові. З приказу Михальського він бачив, що жодного обмежовання

Шевченкові не прописано; значить, до Уральська його кличуть єдине на те, щоб видати йому

«указ об отставке»; але ж «указ» можна і переслати, а плентатися за тисячу верстов, щоб взяти

той «указ», се ж буде нове мордовання Шевченкові. Міркуючи так гуманно і логічно, майор Усков
згодився, щоб Шевченко не ходив до Уральська, і видав йому проїзний білет до Петербурга, а
до командира батальйону написав, що коли Шевченка кликали до Уральська на те, щоб видати

йому гроші на дорогу, дак Шевченко відцурався тих грошей; коли ж його кликано на те, щоб
видати йому «указ об отставке», дак Шевченко прохав переслати йому той «указ» через Академію
художеств у Петербург, де він житиме». 803 Записки... — С. 123. 804 Бобржицький. — Ред.
805 Храбчинський. — Ред. Коментар Про це оренбурзький генерал-губернатор граф Перовський
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повідомив 28 моя 1857 р.... начальника 23 пішої дивізії... — Див.: Тарас Шевченко: Документи...
— С. 282. — № 448. ...26 червня помічник його [Г. І. Львова, командира першого батальйону.
— Ред.]... Михальський написав приказ до ротного командира капітана Косарєва... — Тарас

Шевченко: Документи... — С. 283. — № 450. ...Майор Усков ... до командира батальйону

написав... Там же. — С. 285. [2]Попередня [3]Наступна

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/4899.html

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/470482.html

3. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/472393.html

3.3.111 (2009-03-29 06:00)

[1]Кониський О. Я. Тарас Шевченко-Грушівський: Хроніка його життя [В дорозі з заслання

(серпень 1857 — березіль 1858), стор. 6]

Здавалося, усе гаразд. Тим часом 23-го серпня прийшла з Уральська звістка до Ускова про ті

обмежовання, які в амністії постановлено задля Шевченка! Усков спостеріг халепу. Властиво
кажучи, жодної помилки він не вчинив, але ж військова формалістика та дисципліна вимагали,
щоб Косарєв вирядив Шевченка до Уральська, ретельно справляючи наказ свого начальника. Оце
раз; а друге— ще гірш: Усков дав Шевченкові в білеті дозвіл їхати туди саме, куди їздити Тарасові
цар заборонив!
Усков переполошився і ту ж мить послав в Астрахань наказ до свого ад’ютанта Бурцова, щоб він,
коли Шевченко ще в Астрахані, спинив його, відібрав проїзний білет і вирядив до Уральська. А

коли Шевченка в Астрахані вже нема, дак зараз відіслати до поліції в Нижній Новгород, в Москву

і Петербург прохання його, Ускова, щоб зараз спинити Шевченка, скоро він туди приїде.
На превелике щастя, тоді, коли Усков писав своє послання до Бурцова, Шевченка не було вже в

Астрахані. Але якої знов лихої долі зазнав би наш горопаха, коли б був посидів в Астрахані ще

з тиждень? Мусив би безапеляційно знов перепливати через Каспійське море і подорожувати до

Уральська, а далі й до Оренбурга і там сидіти знов в «широкій» тюрмі. Мабуть, лиха доля на сей
раз заспала, а добра тим часом посприяла Тарасові.
Бурцов одержав папери від Ускова 29 серпня, коли «Князь Пожарський» з Шевченком підпливав

вже до Саратова. Довідавшись, що Шевченка нема вже в Астрахані, Бурцов післав по адресі

прохання Ускова і, певна річ, додав і від себе звістку Нижегородській поліції, що Шевченко пливе

на «Князі Пожарському». Ся звістка попередила Шевченка, прийшла до Нижнього Новгорода

раніш, ніж приплив «Князь Пожарський». І от поліція повинна була відібрати у Шевченка білет і

самого його повернути до Уральська! 806 «Що ж його тепер діяти з такою пригодою? — журився

Тарас. — Коли б не порада добрих людей, так, — каже він 807, — довелося б мені тепер сидіти за

гратками і дожидати «указа об отставке» або просто кинутися в обійми красуні Волги. Здається,
останнє чи не було б легше». Поліцмайстром у Нижньому Новгороді був тоді гвардії полковник

Лапа 808, а помічником у його Кудлай, люди освічені. Вони розуміли, що вимагання повернути

Шевченка до Уральська було б нелюдським мордованням чоловіка, і так вже доволі вимученого,
і що тут, опріч нікчемного * формалізму, нема про що й говорити. До того ж і губернатором тоді

в Нижньому був чоловік трохи ліберальний, Муравйов (не той, що потім вішав людей у Вільні).
Нарешті і час тоді був в Росії— добрий: над нею витав дух оновлення і, здавалося, над нею сходить

сонце волі і правди. Тим-то поліція не турбувала Шевченка. 1-го жовтня Лапа з лікарем Гартвігом

завітали до його і списали протокол, що поет слабує на якийсь довгий недуг. Тарас став певним,
що подорож його до Оренбурга річ непевна тепер 809. Губернатор Муравйов, давши Шевченкові

дозвіл перебувати «до одужання» в Нижньому Новгороді, післав в Оренбург лікарське свідоцтво
Гартвіга. А сам Шевченко, за порадою добрих приятелів, а більш за все графині Толстої, післав
просьби: в Оренбург— до нового генерал-губернатора Катеніна, щоб не вимагали від його приїзду
в Оренбург і в Уральськ за «указом»; а в Петербург до графа Федора Толстого, щоб виклопотав

йому дозвіл хоч на два роки приїхати до столиці, повчитися в Академії. Уся оця нова переписка
неминуче мусила дізнати проволоки через те єдине, що залізниці тоді з Нижнього Новгорода ще
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не було, а пошта ходила собі повагом. Мусив поет сидіти в Нижньому Новгороді і «хоровати»,
доки не прийде та чи інша відповідь. Надії більш було на добру відповідь. 806 Русск[ая] стар[ина]. —
1891. — [Кн. V.]. 807 Записки... — С. 124. [(Запис від 2 верес. 1857 р.)]. 808Лаппо-Старженецький
П. В. — Ред. 809 Ibidem. — С. 128. Коментар Усков переполошився і ту ж мить послав в

Астрахань наказ до свого ад’ютанта Бурцова... — Там же. — С. 288. — № 457. ...Бурцов
післав по адресі прохання Ускова і, певна річ, додав і від себе звістку нижегородській поліції, що
Шевченко пливе на «Князі Пожарському». — Разом з розпорядженням Бурцеву І. Усков надіслав
у готових конвертах аналогічні вимоги в поліцію Москви, Петербурга, Нижнього Новгорода й у

правління Академії мистецтв (Там же. — С. 288. — № 458). [2]Попередня [3]Наступна

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/4899.html

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/472266.html

3. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/478392.html

3.3.112 Портрет Павла Овсянникова. 30 вересня 1857 р. (2009-03-29 12:00)

[1]

Портрет Павла Абрамовича Овсянникова. Тонований папір, італійський олівець (31,8 × 25,2).
[Нижній Новгород]. 30.IX 1857.

2339

http://community.livejournal.com/ua_kobzar/4899.html
http://community.livejournal.com/ua_kobzar/472266.html
http://community.livejournal.com/ua_kobzar/478392.html


[2]

Див. також:
http://litopys.org.ua/shevchenko/shev10014.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev10014.htm
http://kobzar.univ.kiev.ua/draws/description/414.html

Журнал Шевченка: [3]30 вересня.

1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/pe-URBLr7jr20ZJE5RXAjA?feat=embedwebsite

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev10014.htm

3. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/73714.html

3.3.113 Із листа В. С. Гнилосирова до В. Є. Сперанського. 3 жовтня 1857 р.
(2009-03-29 18:00)

Напиши также, не приехал ли в Киев Шевченко, и — там ли проживает Кулиш, издатель Гоголя?

3 октября 1857 г.

[1]Т. Г. Шевченко в епістолярії відділу рукописів. — К., 1966. — С. 24.

Журнал Шевченка: [2]1, [3]2, [4]3 жовтня.
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1. http://izbornyk.org.ua/shevchenko/epis.htm

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/74743.html

3. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/75101.html

4. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/75644.html

3.3.114 Богдан Хмельницький. Начерки. Осінь-зима 1857 р. (2009-03-30 00:00)

[1] [2] [3]

Богдан Хмельницький перед кримським ханом. Начерк ескіза. Папір, кольорові олівці (28,2
× 36). [Нижній Новгород]. [Н. р. 22.IX 1857].
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[4]

Богдан Хмельницький. Начерк. Папір, олівець (24,8 × 19). [Нижній Новгород]. [Н. p. 22.IX
1857].

[5]

Богдан Хмельницький. Начерк. Папір, олівець (24,9 × 18,9). [Нижній Новгород]. [Н. p. 22.IX
1857].
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[6]

1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/60meE7CVQmtTl7YoN6gXqw?feat=embedwebsite

2. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/egeP7Cw7Sp7jVXwyOqq-DA?feat=embedwebsite

3. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/O1RgEVzUtEtMuUR5XgXy5g?feat=embedwebsite

4. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev10090.htm

5. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev10091.htm

6. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev10092.htm

3.3.115 108. ЛИСТ ДО М. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО. 8 жовтня 1857. Нижній Новгород
(2009-03-30 06:00)

8 октября.
Н. Новгород.

Друже мій єдиний! 19 сентября прибыл я в Нижний Новгород и только сегодня, слава Богу,
собрался с силою написать тебе о случившемся со мною. Никто больше, как черт, враг добрых
наших помышлений, перешел мне дорогу в Питер. Новопетровский комендант по моей просьбе

выдал мне пропуск прямо в Петербург, а командир баталиона, мой ближайший начальник,
обиделся распоряжением Ираклия Александровича и уведомил нижегородского полицеймейстера,
чтобы меня задержать и прислать в г. Уральск для получения указа об отставке с какими-то
ограничениями. Я занедужав. Спасибо, найшлися здесь добрые люди, которые приютили меня

и через посредство которых написано в Оренбург обо мне Катенину, чтобы он объяснил мое

отвратительное положение.
Писал я графу Ф. П. Толстому из Новопетровского укрепления, что я отправляю[сь] через
Оренбург. Но после упросил Ираклия Александровича отпустить меня через Астрахань. О

случившемся здесь со мною я теперь не пишу ему, а прошу тебе, друже мій єдиний! посети

ты графиню Настасию Ивановну Толстую, это тебя нисколько не окомпрометирует, расскажи ей
о моем гнусном положении, а главное, благодари ее от меня за ее святое о мне ходатайство, а
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также и добрейшего графа Ф[едора] Петровича. Друже мій єдиний! Во имя глубокой моей любви
к тебе не откажи мне в этой великой просьбе.
Не знаю, как долго продлится мое сидение в Н. Новегороде, думаю, что я не скоро вырвуся.
Пришли мне сколько-нибудь денег, я почти не одет, а следовательно, не могу показаться в люди
и начать работу за деньги. Если получил ты письма от Кухаренка и от Залецкого, то перешли

мне. От Залецкого должны быть и деньги, не знаю только, как велики.
Прощай, мій друже єдиний! Поцілуй Семена і Марковича і не забувай искреннего твоего

Т. Шевченка.

В другий раз буду тобі писать білше, а тепер нездужаю. Адресуй свое письмо в Нижний Новгород
его высокоблагородию Павлу Абрамовичу Овсянникову, в контору пароходства «Меркурий».

Примітки

Подається за автографом (ІЛ, ф. 1, № 159).
Рік написання визначається за змістом.
Вперше надруковано в журналі «Основа» (1862. — № 3. — С. 12) за автографом із пропуском:
«это тебя нисколько не скомпрометирует».
Вперше введено до збірника творів у виданні: Шевченко Т. Твори: В 2 т. — СПб., 1911. — Т. 2.
— С. 418 — 419.
Відповідь М. М. Лазаревського від 12 жовтня 1857 р. див.: [1]Листи до Тараса Шевченка. — С.
87 — 88.

19 сентября прибыл я в Нижний Новгород... — Пароплав прибув до Нижнього Новгорода лише

наступного дня — 20 вересня (див. записи в щоденнику від 19 і 20 вересня 1857 р.).
Новопетровский комендант... выдал мне пропуск прямо в Петербург... — Текст квитка на проїзд

див.: Тарас Шевченко. Документи та матеріали до біографії. — С. 284.
...а командир баталиона, мой ближайший начальник, обиделся распоряжением Ираклия

Александровича и уведомил нижегородского полицеймейстера... — У доповідній інспектору

Новопетровського укріплення генералу Г. А. Фрейману комендант укріплення майор І. О. Усков
писав, що після одержання 23 серпня наказу по батальйону про увільнення Шевченка й ще чотирьох

польських засланців із забороною жити в обох столицях він надіслав відповідне повідомлення в

Академію мистецтв, а також у поліції астраханську, нижегородську, московську й петербурзьку

(Тарас Шевченко. Документи та матеріали до біографії. — С. 434 — 435). Одночасно І. О. Усков
написав про все М. М. Лазаревському, як видно й зі згаданого листа останнього до Шевченка

(Листи до Тараса Шевченка. — С. 87).
Я занедужав. — 21 вересня 1857 р. Шевченко записав у щоденнику: «Добрые мои новые друзья,
Н. А. Брылкин и П. А. Овсянников, посоветовали мне прикинуться больным, во избежание

путешествия, пожалуй, по этапам, в Оренбург, за получением указа об отставке. Я рассудил, что
не грех подлость отвратить лицемерием, и притворился больным [...] Вот тебе и Москва! Вот тебе
и Петербург! И театр, и Академия, и Эрмитаж, и сладкие дружеские объятия земляков, друзей
моих Лазаревского и Гулака-Артемовского! Проклятие вам, корпусные и прочие командиры,
мои мучители безнаказанные! Гнусно! Бесчеловечно! Отвратительно гнусно!» 17 жовтня 1857
р. нижегородський поліцмейстер полковник Лапа (П. В. Лаппо-Старженецький) повідомив

коменданта І. О. Ускова, що через хворобу Шевченко «оказался не могущим следовать в обратный

путь» (Тарас Шевченко. Документи і матеріали до біографії. — С. 439).
...написано в Оренбург обо мне Катенину... — Катенін Олександр Андрійович (1803 — 1860) —
з квітня 1857 р. командир Окремого Оренбурзького корпусу, оренбурзький і самарський генерал-
губернатор. Змінив на цьому посту В. О. Перовського. Хто саме писав йому листа з приводу

затримки Шевченка в Нижньому Новгороді, не відомо. Ймовірно, що це був запит із канцелярії
нижегородського військового губернатора О. М. Муравйова. Лист не зберігся.
Писал я графу Ф. П. Толстому из Новопетровского укрепления... — Див. лист до Ф. П. Толстого
від 26 — 31 липня 1857 р.
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Если получил ты письма от Кухаренка и от Залецкого, то перешли мне. — У листах до Бр.
Залеського від 8 — 20 травня та 10 серпня 1857 р. і до Я. Г. Кухаренка від 15 серпня 1857 р.
Шевченко просив надсилати йому листи на ім’я М. М. Лазаревського в Петербург.
От Залецкого должны быть и деньги... — 17 жовтня 1857 р. Шевченко занотував у щоденнику:
«Залецкий[...] пишет, что рисунки мои получил все сполна, что некоторые из них уже пристроил

в добрые руки и деньги 150 рублей переслал на имя Лазаревского».
Поцілуй Семена і Марковича... — С. С. Гулака-Артемовського та А. М. Маркевича.
Адресуй свое письмо... Павлу Абрамовичу Овсянникову... — Овсянников Павло Абрамович

— помічник керуючого нижегородською конторою пароплавного товариства «Меркурий»,
архітектор; Шевченко мешкав у нього в Нижньому Новгороді майже півроку. 30 вересня 1857
р. намалював його портрет.

Варіанти

перешел мне дорогу в Питер. Новопетровский комендант / перешел мне дорогу в Питер. В

Лист [2]згадується у Щоденнику 7 жовтня 1857 року.

Журнал Шевченка: [3]4, [4]5, [5]6, [6]7, [7]8 жовтня.

1. http://izbornyk.org.ua/shevchenko/lystydo.htm

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/77851.html

3. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/76316.html

4. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/76990.html

5. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/77319.html

6. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/77851.html

7. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/78566.html

3.3.116 Дві слові про Шевченка. О. Мартинов (2009-03-30 12:00)

* *

[Шевченко] ходил с бородой, которая уже значительно начинала седеть, и потому портреты

его, где он представлен только в усах, как-то для нас мало сходны; в Нижнем он скучал и

ждал с нетерпением, когда ему можно будет уехать в Петербург: его очень манила Академия

художеств... Прием ему в нашем городе сделан был, нельзя сказать, чтобы холодный — в

некоторых домах даже радушный (и слава богу! известно, какова на этот счет провинция: лицо,
титулованное только именем поэта, а не превосходительным или другим каким-либо именем,
мало встречает в ней сочувствия). Дом гг. Бр[илкин] 1 предложил ему гостеприимство: стол и

квартиру, даже доставил работу (поэт нуждался в средствах): Тарас Григорьевич снял несколько

акварельных портретов, с платою 25 руб. сер. за каждый. Стало быть, денежные обстоятельства
его несколько поправились... Сколько я заметил, Шевченко не был разговорчив (может быть,
только не в дружеском кругу); приходя нередко к Б., после обеда, часов в 5 — 6, он больше ходил
по комнате и распевал малороссийские песни. По-польски говорил он свободно; из журналов,
помню, особенно интересовался «Русским вестником», где тогда помещались рассказы Марко

Вовчка. Как вышедший из народа, к нему питал он особенное пристрастие и не затруднялся

водить компанию с простым мужичком — серомахою... Б. он оставил на память какое-то свое
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стихотворение. Вот все, что я мог припомнить о Шевченко, при мимолетной встрече с этим

замечательным человеком. А-тынов, Два слова о Т. Г. Шевченко, газ. «Северная пчела», 1861,
№ 137. [Олександр Мартинов, учитель російської словесності в гімназіях Нижнього Новгорода]
1 Брилкін Микола Олександрович — головний управитель пароплавної компанії «Меркурій». У

нього жив Шевченко під час перебування в Нижньому Новгороді. Шевченко написав його портрет.

3.3.117 Архангельський собор. 11-12 жовтня 1857 р. (2009-03-30 18:00)

[1]

Архангельський собор у Нижньому Новгороді. Тонований папір, сепія, білило (16,6 × 31,2).
[Нижній Новгород]. [11 — 12.Х 1857].

[2]

Див. також:
http://litopys.org.ua/shevchenko/shev10015.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev10015.htm
http://kobzar.univ.kiev.ua/draws/description/415.html

Журнал Шевченка: [3]9, [4]10, [5]11, [6]12 жовтня.

1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/MfEc5xF1rnlynCuHO1mXng?feat=embedwebsite

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev10015.htm

3. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/78977.html

4. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/79409.html
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5. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/79880.html

6. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/80626.html

3.3.118 94. М. М. ЛАЗАРЕВСЬКИЙ. 12 жовтня 1857. Петербург (2009-03-31 00:00)

12 октября, С.-П[етер]бург.

Около м[еся]ца назад я получил письмо от Ирак[лия] Ал[ександровича] о вышедшем там

недоразумении и был в сильном недоумении насчет тебя, дорогой друг. Полученное вчера

вечером твое письмо хоть несколько успокоило за тебя. Жаль, что ты был болен. Пожалуйста,
голубе сизый, береги себя и свое здоровье; ты не имеешь права рисковать этим.
Прилагаю 2 письма Залесского к тебе; а 150 р[ублей] сегодня отправил в особом конверте на имя

г. Овсянникова. От Кухаренка ничего не имею. По письму Ир[аклия] Ал[ександррвича] отсюда
писали о тебе к Катенину; писали и Алекс[ею] Ник[олаевичу] Муравьеву. Усков сильно боится и

беспокоится: напиши к нему. Тебя здесь ждали с нетерпением.
Сейчас еду к графине Настасье Ивановне, с которою я еще незнаком, но которая присылала

Сигизмунда Сераковского узнать о тебе и я посылал ей твое и Уск[ова] письма; ее хвалят до

чрезвычайности.
Едва ли ты... (помешали). —
Был у графини: она сильно беспокоилась о тебе и благодарит тебя за письмо. По совету с графом
решили, чтобы ты написал графу Ф[едору] П[етровичу] письмо, что ты сильно желаешь заниматься

живописью и изучать ее, чего не можешь нигде так достигнуть, как в Академии художеств, а
потому просишь исходатайствовать дозволение на приезд в Петербург. Гр[аф] по этому письму

будет просить президента.
Ты, вероятно, дождешься в Нижнем паспорта и если получишь, то пробирайся сюда, т. е. поближе
к Петербургу; но в Малороссию не езди; а, главное, береги себя, о чем поручила мне просить тебя

и графиня; а ты ее просьбу должен исполнить: она о тебе заботится, как о родном; да и не одна

она. У нее есть для тебя деньги, но она положила их в банк, до твоего сюда приезда. Если бы

тебе еще нужны были деньги, то пиши не стесняясь; скоро я еще буду иметь для тебя деньги.
Вечер: Белозерский женат на родственнице Катенина и обещает, что ему еще напишут о тебе; и
он советует тебе не возвращаться, если можно, в Оренбург, а ожидать паспорта в Нижнем. Жду

твоего письма. Крепко, крепко обнимаю тебя и от души желаю тебе здоровья и счастья.

Вполне преданный тебе

М. Лазаревский.

Коментарі:

Подається за автографом: ЦНБ. III. 4867.
Вперше надруковано: Киевская старина. — 1901. — № 2. — С. 289 — 290. Публікація В.
Науменка.
Дата в автографі: «12 октября, С.-П[етер]бург».
Відповідь на лист Шевченка від 8 жовтня 1857 р. з Нижнього Новгорода.
Відповідь Шевченка — лист від 18 — 19 жовтня 1857 р. з Нижнього Новгорода.

...я получил письмо от Ирак[лия] Ал[ександровича] о вышедшем там недоразумении... — Лист

І. О. Ускова нині не відомий; див. лист Бр. Залеського від 5 листопада 1857 р. та коментар до

нього.
Жаль, что ты был болен. — Відгук на розповідь Шевченка у згаданому листі про те, як його

затримали в Нижньому Новгороді й мали повернути до Уральська «для получения указа об

отставке с какими-то ограничениями. Я занедужав». У листі до М. Лазаревського в Петербург
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Шевченко мусив підтвердити версію про свою хворобу, завдяки якій його залишили в Нижньому

Новгороді.
Прилагаю 2 письма Залесского к тебе... — У згаданому листі Шевченко запитував про листи від

Бр. Залеського та Я. Кухаренка; 17 жовтня Шевченко в щоденнику занотовує одержання цього

листа від М. М. Лазаревського та двох листів від Бр. Залеського. — за 30 серпня та 15 вересня

1857 р.
Овсянников Павло Абрамович (рр. нар. і см. невід.) — архітектор, помічник керуючого

нижегородської компанії пароплавного товариства «Меркурій»; Шевченко мешкав у його господі

від дня приїзду до Нижнього Новгорода до 8 січня 1858 р., аж доки не перейшов на квартиру К.
Шрейдерсм Намалював його портрет (т. 9, № 14).
...отсюда писали о тебе к Катенину... — Катенін Олександр Андрійович (1803 — 1860), генерал-
ад’ютант, з квітня 1857 р. змінив В. Л. Перовського на посту командира Окремого Оренбурзького
корпусу й оренбурзького й самарського генерал-губернатора. Лист до Катеніна та його автор не
відомі.
Муравйов Олексій Миколайович (1792 — 1863) — нижегородський військовий губернатор (з 1856
р.); декабрист, засновник «Союза спасения» та член «Союза благоденствия»; засуджений на 25-
річне заслання до Сибіру. Голова губернського комітету по влаштуванню й поліпшенню побуту

поміщицьких селян, на відкритті якого він виголосив промову, про яку захоплено відгукнувся у

щоденнику Шевченко як про натхненну, християнську, вільну промову (запис від 19 лютого 1858
р.); промова надрукована у газеті «Нижегородские губернские ведомости» (№ 10. — 1858. — 8
берез.).
...к графине Настасье Ивановне... — До А. І. Толстої.
...написал графу Ф[едору] П[етровичу] письмо... — Як свідчить запис у щоденнику від 13
листопада 1857 р., лист до Ф. П. Толстого Шевченко написав уже після такої ж поради А. І.
Толстої в листі від 2 листопада 1357 р. Лист не відомий.
...будет просить президента. — Йдеться про Марію Миколаївну, яка на клопотання Ф. П.
Толстого й інших відомих людей сприяла звільненню Шевченка з військової служби (Тарас
Шевченко: Документи та матеріали до біографії. — С. 271).
...но в Малороссию не езди... — Ймовірно, були певні застереження «у верхах» з приводу

небажаності появи поета на Україні.
У нее есть для тебя деньги... — Див. коментар до листа М. М. Лазаревського від 2 травня 1857
р.
Белозерский женат на родственнице Катенина... — Мати Н. О. Ген — з роду Катеніних.

Журнал Шевченка: [1]12, [2]13, [3]14, [4]15, [5]16 жовтня.

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/80626.html

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/81212.html

3. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/81804.html

4. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/82324.html

5. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/82781.html

3.3.119 Лист нижегородського поліцмейстера з відібраним квитком. 17 жовтня 1857
р. (2009-03-31 06:00)

№ 461. 1857 р., жовтня 17. Лист нижегородського поліцмейстера П. В. Лапи до коменданта

Новопетровського укріплення І. О. Ускова з надісланням відібраного у Т. Г. Шевченка квитка

на вільний проїзд до Петербурга

№ 2089
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17 октября 1857 г.

Господину коменданту Новопетровского

укрепления майору и кавалеру

Вследствие отношения вашего высокоблагородия от 29 августа сего года за № 1674, имею честь

при сем препроводить выданный вами билет за№ 1403, отобранный от служившего в укреплении
рядового из бывших художников Тараса Шевченко, и уведомить, что он прибыл в Нижний

Новгород 20 сентября в расстроенном состоянии здоровья, который был мною освидетельствован

вместе с городовым врачом, и по освидетельствовании он оказался не могущим следовать в

обратный путь, впредь до совершенного выздоровления. Акт медицинского свидетельствования

мною представлен к г. нижегородскому военному губернатору.

Старший полицеймейстер полковник Лапа

ДМШ, А-51, спр. 112, арк. 18 — 18 зв. Оригінал.
На документі написи: «Приложить к делу»; «Комендант[ское] управ[ление] № 1235, получено 11
декабря».

Журнал Шевченка: [1]17 жовтня

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/83408.html

3.3.120 Начерки. Осінь 1857 р. (2009-03-31 12:00)

[1] [2] [3]
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Голова Христа. Начерк. Папір, олівець, чорнило, перо 10,8 × 10,8; (31 × 22). [Нижній Новгород].
[26 — 27.ХІ 1857].

[4]

Печерський монастир у Нижньому Новгороді. Тонований папір, олівець (16,6 × 31,6). [Нижній
Новгород]. [9.X 1857].

[5]

Церква Іллі в Нижньому Новгороді. Тонований папір, олівець (16,4 × 32,6). [Нижній Новгород].
[27.Х 1857].
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[6]

Церква св. Ніколая в Нижньому Новгороді. Тонований папір, олівець (16,2 × 32,3). [Нижній
Новгород]. [28.Х 1857].

[7]

1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/zWQwxPPnczsgZNZMKZa2pQ?feat=embedwebsite

2. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/LjA0qcLX42BaI-jvVBIB7A?feat=embedwebsite

3. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/Iio07EsLtS_5ZPEn1xgUOg?feat=embedwebsite

4. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev10093.htm

5. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev10094.htm

6. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev10095.htm

7. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev10096.htm

3.3.121 109. ЛИСТ ДО М. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО. 18 — 19 жовтня 1857. Нижній
Новгород (2009-03-31 18:00)

19 октября.
Нижний Новгород.

Мій друже любий, мій єдиний! Сегодня, 18 октября, получив я твоє братнє-сердечное письмо.
Спасибі тобі, моє серце! Ти пишеш, що Усков уже писав тобі о якімсь там недоразумении. Чом
же він, дурень, не написав, яке там именно недоразумение? І тут його ніхто не знає. Я і сам

не знаю, яке там те прокляте недоразумение. В Оренбург уже давно писано із Нижнего, але із
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Оренбурга ще нема нічого. І я і сам не знаю, що ще зо мною буде. А тим часом живу собі добре

і весело отут меж добрими людьми. Овсянников, здешний архитектор, благородний, добрий і

розумний чоловік, а до всього того ще і земляк наш конотопський. Мені тут добре з ним. Шкода

тілько, що морози настали, не можна нічого рисовать с натуры, а то було б і геть-то весело.
Спасибі тобі, друже мій єдиний, що ти побачився з графинею Н[астасією] І[ванівною]. Не знаю, чи
получила вона моє «Киргизя» от Сігізмонда? І чи получив граф Ф[едір] П[етрович] моє письмо из
Новопетровска? Як будеш у неї, то спитай, будь ласкав, і мені напиши. Письмо тепер до графа
писать не буду. Треба дождаться, що там мені напишуть із Оренбурга. Я просив Герна написать

мені. А ти, як получиш моє письмо, то піди до графа Ф[едора] П[етровича] і подякуй його од мене
за его доброе, человеколюбивое участие, которым я радостно воспользуюсь, як прийдеться мені
до скруту.
Поздрав і поцілуй за мене Білозерського і його жіночку. Чому ти не оженишся? Чи ми вже з тобою
разом поженимось? Не швидко, я думаю, це лихо скрутиться.
Що там робить Куліш? І де тепер його жіночка? Як побачиш її, то і її чмокни разів зо три за мене.
А Кулішеві скажи, нехай мені пришле другий том «Записок оЮжной Руси». Тут есть одна книжная
лавка, та і в тій тілько букварі продаються. А як буде посилать вторий том, то нехай і первий

прикине, бо я первий том «З[аписок] о Ю[жной] Р[уси]» подарував нашим киевским землякам в

Астрахани. Поцілуй же його та попроси, нехай мені вишле свої любії «Записки о Ю[жной] Руси»,
а я йому за те не пришлю, а, дасть Бог, сам привезу гостин[ця] из самой киргизской степи.
Читать у мене тепер, слава Богу, єсть що, поздоров Боже добрих людей, але свого рідного

нічогісінько нема, опріч «Богдана Хмельницко[го]» Костомарова. От ще вчистив книгу, так-так!
В Саратові бачився я з старою Костомарихою, вона ждала його из заграницы к 15 сентября. Не
знаю, чи вернувся він, чи ні ще? Чи не чуть у вас там про його чого-небудь?
Що там робить отой гульвіса Семен, що нічого мені не напише. Поскуби його за ухо і поцілуй за
мене, а жіночку його і діточок не скуби, а тілько поцілуй.
Перелякав ти мене чорною печатью на своїм письмі. Чи не случилося там у тебе, крий Боже, чого
недоброго?
Прощай, моє серце, мій голубе сизий! Я тепер, слава Богу, здоровий і веселий і щиро любящий

тебе, моего єдиного друга.

Т. Шевченко

Як побачишся з графинею Н[астасією] І[ванівною], то спитайся, чи був у неї Сапожников, з которим
я плив из Астрахани в Нижній.

Примітки

Подається за автографом (ІЛ, ф. 1, № 160).
Дата в автографі «19 ноября. Нижний Новгород» уточнюється за рядком: «Сегодня, 18 октября,
получил я твое братнє, сердечне письмо».
Вперше надруковано в журналі «Основа» (1862. — № 3. — С. 13-14).
Вперше введено до збірника творів у виданні: Шевченко Т. Твори: В 2 т. — СПб., 1911. — Т. 2.
— С. 413 — 414.
Відповідь на лист М. М. Лазаревського від 12 жовтня 1857 р. (Листи до Тараса Шевченка. — С.
87 — 88).
Відповідь М. М. Лазаревського від 19 листопада 1857 р. див.: Там само. — С. 91 — 92.

Ти пишеш, що Усков уже писав тобі о якімсь там недоразумении. — Відповідь на слова

М. М. Лазаревського із згаданого листа: «Около месяца назад я получил письмо от

Ираклия Александровича о вышедшем там недоразумении и был в сильном недоумении насчет

тебя, дорогой друг» (Листи до Тараса Шевченка. — С. 87). Лист I. О. Ускова не

відомий. Про порушення комендантом Новопетровського укріплення I. О. Усковим наказу

батальйонного командира про відправку звільнених з військової служби засланців, і Шевченка

теж, до батальйонного штабу в м. Уральськ див. лист до Бр. Залеського від 10 серпня 1857 р. та
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примітку до нього.
В Оренбург уже давно писано із Нижнего... — Див. лист до М. М. Лазаревського від 8 жовтня

1857 р. та примітку до нього.
Овсянников — Павла Абрамовича Овсянникова, у якого Шевченко півроку мешкав, він не раз

вдячно згадував у щоденнику.
Спасибі тобі,.. що ти побачився з графинею Н[астасіею] І[ванівною]... ни получила вона моє

«Киргизя» от Сігізмонда? — Див. лист до Бр. Залеського від 10 серпня 1857 р. та примітку до

нього.
І чи получив граф Ф[едір] П[етрович] моє письмо из Новопетровська? — Йдеться про лист до Ф.
П. Толстого від 26 — 31 липня 1857 р.
Я просив Герна написать мені. — Затриманий поліцмейстером у Нижньому Новгороді з невідомої

на той час йому причини, Шевченко написав своєму доброму знайомому К. І. Герну в Оренбург
листа з проханням з’ясувати в штабі Окремого Оренбурзького корпусу причину затримки (лист не
відомий).
...піди до графа Ф[едора] П[етровича] і подякуй його од мене за его доброе, человеколюбивое
участие... — У листі від 12 жовтня 1857 р. М. М. Лазаревський повідомляв Шевченка про

наслідки свого візиту до Толстих: «По совету с графом решили, чтобы ты написал графу Ф[едору]
П[етровичу] письмо, что ты сильно желаешь заниматься живописью и изучать ее, чего нигде

не можешь так достигнуть, как в Академии художеств, а потому просишь исходатайствовать

дозволение на приезд в Петербург. Гр[аф] по этому письму будет просить президента» (Листи до
Тараса Шевченка. — С. 87).
Поздрав і поцілуй за мене Білозерського і його жіночку. — Василя Михайловича та Надію

Олександрівну Білозерських.
І де тепер його жіночка? — Йдеться про О. М. Куліш.
А Кулішеві скажи, нехай мені пришле другий том «Записок о Южной Руси». — Див. лист до Я.
Г. Кухаренка від 22 квітня 1857 р. та примітку до нього.
...але свого рідного нічогісінько нема, опріч «Богдана Хмельницько[го]» Костомарова. — Про

це видання (Костомаров Н. И. Богдан Хмельницкий. — СПб., 1857. — Т. 1) Шевченко

так відгукнувся в щоденнику: «Прекрасная книга, вполне изображающая этого гениального

бунтовщика. Поучительная, назидательная книга!»; «Прекрасная, современная книга!» (записи
від 22 і 23 вересня 1857 р.).
В Саратові бачився я з старою Костомарихою... — З матір’ю М. I. Костомарова Тетяною

Петрівною (1798 — 1875), колишньою кріпачкою, Шевченко познайомився 1846 р. у Києві. У
травні 1847 р., побачивши її з вікна каземату III відділу, присвятив їй співчутливі рядки у вірші

«Н. Костомарову» і подарував автограф цього твору під час згаданого в листі побачення з нею в

Саратові (див. запис у щоденнику від 31 серпня 1857 р.).
Семен — С. С. Гулак-Артемовський.
Сапожников Олександр Олександрович (1833 — 1887) — астраханський рибопромисловець-
мілйонер. Шевченко познайомився з ним ще в Петербурзі, де в 40-х роках у домі його батька-
мецената збиралися художники. Після зустрічі з О. О. Сапожниковим 16 серпня 1857 р.
в Астрахані Шевченко був запрошений відправитись до Нижнього Новгорода на абонованому

його родиною пароплаві «Князь Пожарский». Прибувши до Нижнього Новгорода, Сапожникови
наступного дня вирушили до Москви і надалі не підтримували знайомства з поетом.

Варіанти

не знаю, яке там те прокляте недоразумение / не знаю, яке так[е?]
одна книжная лавка, та і в тій / одна книжная лавка, та й
нехай мені вишле свої любії «Записки о Ю[жной] Руси» / нехай мені вишле «З[аписки]
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Журнал Шевченка: [1]18, [2]19, [3]20, [4]22, [5]23, [6]24 жовтня.

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/84004.html

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/84597.html

3. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/85156.html

4. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/86136.html

5. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/86674.html

6. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/87059.html

3.4 April

3.4.1 Із листа П. О. Куліша до В. В. Тарновського. 25 жовтня 1857 p.
(2009-04-01 00:00)

Пронесли були не знать що про Шевченка 1. Він, слава богу, вже в Нижньому Новгороді — і

добре йому там живеться. Тут же хлопочуться, де йому вік вікувати, чи на Вкраїні, чи в столиці.
Надіємось, що в столиці. 25 жовтня 1857 p., С.-Петербург 1 Очевидно, маються на увазі чутки про
виклик Т. Г. Шевченка до Оренбурга, про який писав Тарас Григорович у листі від 1 липня 1857
р. до Михайла Матвійовича Лазаревського. [1]Т. Г. Шевченко в епістолярії відділу рукописів. —
К., 1966. — С. 24. Журнал Шевченка: [2]25, [3]26, [4]27 жовтня.

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/epis.htm

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/87591.html

3. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/88352.html

4. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/88871.html

3.4.2 95. М. I. КОСТОМАРОВ. 28 жовтня 1857. Саратов (2009-04-01 06:00)

Братови любому, друзяци щирому, спиваци славному, вирному товаришови незапамятнои

пригоды 1847 року, Тарасови Григоровичу отъ брата и друга чоломъ и вирне слово.
Слава, честь, благодареніе Великому, Справедливому, Милосердному Богу, вызволывшему тебе,
друже, изъ тяжкои неволи на свить Божій, мижъ народъ хрещеный, на надію всимъ, кохаючимъ
щиро Украину и вси братерськи славяньски народы. Два тыжни чекавъ я тебе въ Петербурси,
повернувшись зъ чужины. Найкраща радисть була для мене почуты, що Богь тебе напослидокъ

вертае зъ чорнои неволи. Браты и пріятели наши въ Петербурси казали, що мусывъ ти пріихати

къ 1 октября, одначе ты не явивсь— и я поіхавъ, а въ Варшави узнавъ, що бувъ есы у моеи матери,
за що тоби велыке спасыби. Швидче пиши да старайся, щобъ тебе пропустылы до Петербурха.
Та пиши, пиши, тилько по нашому пиши. Часъ зминывся: Царь, дай Богь ему здоровья и довгого
царствованія! не забороняе нашои мовы; теперъ процвите ридне слово, богато охочихъ до ёго,
тебе тилько не достае, головы нашого милого, любого. Дай Богъ тоби, перетерпивши велыке

горе, зняти зъ себе напослидокъ терновый винець, и въ чесній, поважній старости дожиты вику,
веселячи и навчаючи на все добре кобзою твоею голосною землякивъ твоихъ, да одбираючи писля
смерты вичную славу! Незабувай щире и вирне поважаючаго тебе и кохаючаго друга и товариша

Миколу.

Подається за виданням: Тарас Шевченко. Повне зібрання творів / Під ред. С. Єфремова. — К.,
1929. — Т. III. Листування. — С. 283.

* *
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Братові любому, друзяці щирому, співаці славному, вірному товаришеві незапам’ятної пригоди
1847 року Тарасові Григоровичу од брата і друга чолом і вірне слово!
Слава, честь а благодареніє Великому, Справедливому, Милосердому Богу, визволившему тебе,
друже, з тяжкої неволі на світ Божий між нарід хрещений на надію всім кохаючим щире Україну

і всі братерські слов’янські народи! Два тижні чекав я тебе щодня в Петербурзі, повернувшись
з чужини; істинно, найкраща радість для мене була почути, що Бог тебе напослідок вертає з

гіркої неволі. Брати і приятелі наші в Петербурзі — Білозерський, Навроцький, Сераковський і

другі казали, що мусив ти приїхати к 1 октябрю, одначе ти не явивсь, і я поїхав, а в Саратові

узнав, що був єси у моєї матері, за що тобі велике спасибі. Швидше пиши та старайся, щоб тебе

пропустили до Петербурга та пиши, пиши, пиши, тільки ж по-нашому пиши. Час змінився, цар —
дай Боже йому здоров’я і довгого царствования — не забороняє нам нашої мови; тепер процвіта
рідне слово; багато охочих до його, тебе тільки не достає, голови нашого, милого, любого. Дай
Боже тобі, перетерпівши велике горе, зняти з себе напослідок терновий вінець і в чесній, поважній
старості доживати віку, веселячи і повчаючи на все добре кобзою твоєю голосною земляків твоїх

та одбираючи після смерті вічную славу. Не забувай щире й вірне поважаючого і кохаючого тебе

друга, брата і товарища

Миколу Костомарова.

Окт[ября] 28
1857.

Коментарі:

Подається за автографом: ІЛ. Ф. 92. № 108.
Вперше надруковано у виданні: Чалый М. К. Жизнь и произведения Тараса Шевченка. — С. 105
— 106, з неточним прочитанням, пропусками й перестановками окремих слів, без дати.
Дата в автографі: «Окт[ября] 28, 1857».
Відповідь Шевченка — лист від 6 листопада 1857 р. з Нижнього Новогорода, нині не відомий

(див. запис у щоденнику під цією датою).

...незапам’ятної пригоди 1847 року... — Арешту, слідства і заслання багатьох кириломефодіївців,
зокрема Шевченка, Костомарова, Куліша. Та якщо двоє останніх справді пережили «пригоду» на
засланні — Костомаров у Саратові, Куліш — у Тулі (але вже влітку 1851 р. він влаштований на

службу в Петербурзі) й почувалися людьми — служили на державній службі, мали можливість

письменницької праці, то солдатчина для Шевченка була життєвою катастрофою.
Два тижні чекав я тебе щодня в Петербурзі, повернувшись з чужини... — Звільнений за

коронаційним маніфестом Олександра II влітку 1856 р., Костомаров у травні 1857 р. приїхав до

Петербурга, щоб закінчити й влаштувати до друку свою розвідку «Очерк торговли Московского

государства в XVI и XVII столетиях» (опублікована в журн. «Современник» у 1857 та 1858 рр.), й
невдовзі вирушив на лікування захворювання очей і разом із тим у наукову й туристську подорож

за кордон — у Швецію, Німеччину, Швейцарію, Італію, Австрію, Чехію. У жовтні через Петербург

повернувся до Саратова, де чекала на нього мати. «От матушки я узнал, что в мое отсутствие

проезжал через Саратов и заезжал ко мне освобожденный из ссылки Шевченко. Спустя немного
времени до меня дошла весть, что его не пустили в Петербург, а велели ему оставаться в Нижнем
Новгороде» (Костомаров Н. И. Исторические произведения. Автобиография. — К., 1989. — С.
516). Одержавши цього листа, Шевченко не без прикрості занотував [1]у щоденнику 5 листопада

1857 р.: «Сегодня окончательно проводил Варенцова в Петербург и сегодня же через него получил
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письмо от Костомарова из Саратова. Ученый чудак пишет, что напрасно прождал меня две недели
в Петербурге и не хотел сделать ста верст кругу, чтобы посетить меня в Нижнем. А сколько бы

радости привез своим внезапным появлением. Ничего не пишет мне о своих глазах и вообще о

своем здоровье».
Білозерський — В. М. Білозерський.
Навроцький Олександр Олександрович (1823 — 1892) — поет, кириломефодієвець, двоюрідний
брат М. І. Гулака; на час арешту 1847 р. закінчив Київський університет. Після піврічного

ув’язнення у Вятці відбув заслання в Єлабузі. Наприкінці 50-х років жив у Петербурзі.

Журнал Шевченка: [2]28, [3]29, [4]30, [5]31 жовтня.

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/93764.html

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/89511.html

3. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/90070.html

4. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/90493.html

5. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/91012.html

3.4.3 Лист П. О. Куліша до В. В. Тарновського. 1 листопада 1857 р. (2009-04-01 12:00)

Тарас у Нижньому Новгороді дожидається якогось листа на проживання. Хвалиться, що йому

добре. Прислав сюди 17 акварелей 1, котори представляють усі тиї сторони, по которим він

блукав невольником. Тут розиграють їх у лотерею, і шкода, що історія заточення нашого поета

розійдеться по чужих руках. Годилось би панам нашим захватить у свої руки такі клейноти. 250
срібних їм ціна. Стоять того: душа Тарасова в тих видах так і сяє. Коли схочете Ви або Галаган

купить, то зараз пишіть, а гроші шліть услід; ще можна захопить рисунки. Читав я й одну поемку,
котору написав він, почувши волю. Не ослаб, а окріпнув в нього дух. Великий він поет, воістину.
Се в нас найбільший поет на всій слав’янщині, а ціну йому зложать тілько тогді, як вийде все наяв,
що він понаписував. 1 листопада 1857 р. 1 Це ті малюнки, які Т. Г. Шевченко в травні 1857 р.
надіслав до Броніслава Залеського (Рачкевичі, Мінської губернії) з проханням продати іх. В листі

від 5 листопада 1857 р. Бр. Залеський повідомляв, що йому вдалось продати лише кілька; решту
він надіслав до Петербурга Сигізмунду Сераковському. Останній, мабуть, вирішив реалізувати їх

через лотерею. Завдяки П. О. Кулішу згадані акварелі були придбані за 250 карбованців Г. П.
Ґалаґаном та В. В. Тарновським, за що Т. Г. Шевченко в листі від 4 січня 1858 р. дякував П. О.
Кулішеві, який надіслав йому ці гроші. [1]Т. Г. Шевченко в епістолярії відділу рукописів. — К.,
1966. — С. 24-25. Журнал Шевченка: [2]1 листопада.

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/epis.htm

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/91453.html

3.4.4 96. А. І. ТОЛСТАЯ. 2 листопада 1857. Петербург (2009-04-01 18:00)

1857, 2 ноября, С.-Петерб[ург].

Мне так хочется сказать: друже мой единый, Тарас Григорьевич, мы с графом ждем Вас и не

дождемся. Только и есть, что всякий день говорим об Вас. То с М[ихаилом] Мат[веевичем], то с
Сераковским или с собратами художниками.
Вы не можете себе представить, как наболела у меня душа с тех пор как я узнала, что Вы не будете

у нас в Петербурге. Ну, да, Бог даст, все поправится. Виноват во всем Ваш новопетровский

комендант. Чего он испугался? Ему бы только отвечать в Оренб[ург], что вот как случилось;
много, что получил бы выговор от губернатора за поспешность, вот и все. А то начал звонить

в колокола. Напишите мне, ради Бога, что Вы теперь делаете, получили ли пачпорт? Пишите
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графу, проситесь в Академию. —Письмо это предоставят В[еликой] К[нягине] Марии Николаевне.
Вы не знаете нашего Царя — ведь это сама доброта. Вы получите свободу жить в столице для

Божественного Искусства.
У меня есть Ваши деньги — 500 руб[лей] сер[ебром], распорядитесь ими. Отослать ли их к Вам

в Нижний или сберечь до Вашего приезда в Петербург? Во всяком случае, уведомьте меня. Я
видела все Ваши рисунки, они очень хороши. А за мой рисунок, т[о] е[сть], присланный мне, в
память 1-го генваря 1857 года, кланяюсь по-русски и глубоко благодарю за святые минуты счастия,
которые мне доставили и вид этого рисунка и перемена судьбы рисовавшего. Да, есть у людей
святые, отрадные минуты жизни.
Пишите мне, пишите скорей. Виделись ли Вы с Далем? Побывайте у него; поклонитесь ему от
графа, и С. Н. Жадовского, и от меня.

Гр. А. Толстая.

P. S. Граф получил Ваше письмо, но не отвечал, не знал куда писать.

Коментарі:

Подається за автографом: ІЛ. Ф. 92. № 309.
Вперше надруковано фрагмент листа у виданні: Чалый М. К. Жизнь и произведения Тараса

Шевченка. — С. 105 — 106, з неточностями й без дати.
Дата в автографі: «1857, 2 ноября, С.-Петерб[ург]».
Відповідь Шевченка — лист від 12 листопада 1857 р. з Нижнього Новгорода.
[1]11 листопада 1857 р. Шевченко записав у щоденнику: «Сегодня у меня великий, торжественный,
радостный день. Сегодня получил я письмо от моей святой заступницы графини Н. И. Толстой,
дружеское, родственное письмо. За что она меня удостаивает этого неизреченного счастия? И чем

я воздам ей за этот нечаянный светлый, сердечный праздник? Слезы радости и чистая молитва

— твоя единая награда, моя благородная, моя святая заступнице».

...мы с графом... — З Ф. П. Толстим.

...с М[ихаилом] Мат[веевичем]... — З М. М. Лазаревським, що вів справи Шевченка в Петербурзі,
пересилав адресовані йому листи.
...Ваш новопетровский комендант... начал звонить в колокола. — Йдеться про ті листи, які
розіслав у різні інстанції комендант Новопетровського укріплення І. О. Усков, одержавши

наприкінці серпня 1857 р. наказ по батальйону, де вимагалося усім «звільненим» від службы

жити в Оренбурзі (див. пояснення І. Ускова генерал-майору Г. А. Фрейману, яким чином він

видав Шевченкові квиток на вільний проїзд до Петербурга, у вид.: Тарас Шевченко: Документи
та матеріали до біографії. — С. 286 — 287). З реєстру цих листів випливає, що Усков звернувся

у міську поліцію Нижнього Новгорода, Москви, Петербурга й до Правління Академії мистецтв

(Там само. — С. 288), вимагаючи повернути Шевченка до Оренбурга.
Пишите графу... — Див. коментар до листа М. М. Лазаревського від 12 жовтня 1857 р.
У меня есть Ваши деньги... — Див. коментар до листа М. М. Лазаревського від 2 травня 1857 р.
Я видела все Ваши рисунки... — Йдеться, ймовірно, про переслані Бр. Залеським З. Г.
Сераковському сімнадцять каратауських пейзажів, які раніше призначалися Шевченком для

«Віленського альбому», видавець якого Я.-К. Вільчинський виїхав за кордон, і 5 листопада 1857 р.
Бр. Залеський повідомив, що «виды Актау я давно отправил к Сигизмунду» — З. Сераковському,
близькому до родини Толстих.
...в память 1-го генваря 1857 года... — Очевидно, А. І. Толстая цитує дарчий напис Шевченка на

малюнку «Киргизя» (див. коментар до листа Бр. Залеського від 15 вересня 1857 р.). В цей день

Шевченко одержав листа А. І. Толстої від 8 жовтня 1856 р. Лист був затриманий в укріпленні

на 4 дні, розпечатаний і прочитаний, а тоді піднесений Шевченкові 1 січня 1857 р. як подарунок
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до Нового року. У листі до А. І. Толстої від 9 січня 1857 р. Шевченко з жалем писав про цю

затримку давно очікуваного ним листа — обнадійливої звістки про те, що робиться все можливе
для його визволення із заслання. Дарчий напис стерся, залишилася тільки літера «Т».
Виделись ли Вы с Далем? — [2]17 листопада 1857 р. Шевченко занотував у щоденнику: «Сделал
визитацию В. И. Далю, и хорошо сделал, что я, наконец, решился на эту визитацию. Он принял

меня весьма радушно, расспрашивал о своих оренбургских знакомых, которых я не видел с 1850
года, и в заключение просил заходить к нему запросто как к старому приятелю. Не промину

воспользоваться таким милым предложением...».
...поклонитесь ему от... С. И. Жадовского — Особа не відома; не знав його и сам Шевченко: у
щоденнику він з подивом пише про доручення «передать поклон В. И. Далю... от какого-то г.
Жадовского» (запис від листопада 1857 р.).
Граф получил Ваше письмо... — [3]Лист від 26 — 31 липня 1857 р. з Новопетровського укріплення.

Журнал Шевченка: [4]2, [5]3, [6]4 листопада.

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/97332.html

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/100925.html

3. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/461542.html

4. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/92200.html

5. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/92841.html

6. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/93369.html

3.4.5 97. БР. ЗАЛЕСЬКИЙ. 5 листопада 1857. Слуцьк (2009-04-02 00:00)

Слуцк. 5-го ноября 1857 г.

Друже мой дорогой! Вчера я приехал сюда из Рачкевичей с отцом моим, который захворал

глазами, и нашел твое дорогое письмо. Не теряя времени, спешу по первой почте послать тебе

несколько слов в надежде, что они застанут тебя в Нижнем, над твоим Богданом Хмельницким,
хотя бы я желал самоскорейшего разрешения твоей участи. Сигизмунд мне писал, что добрый

Ираклий при отправке твоей наглупил и что это остановило приезд твой в столицу; все-таки я не
думал, чтобы ты был еще на дороге, и меня неприятно поразил штемпель Нижнего Новгорода

на твоем письме. Дай Бог, чтобы это кончилось поскорее. Сигизмунд пишет, что он по твоему

делу бывает часто у графини Настасии Ивановны и что надеется увидеть тебя скоро на берегах

Невы. Дай Бог! Настасия Ивановна приняла его радушно, искренно, как мать — как сестра —
и тебя ждет, видно, в ее доме такой же привет. Потому, и для многих других причин, я желаю
для тебя поездки в Петербург, однако ж так мила для меня надежда увидеть тебя в Рачкевичах,
что я не могу расстаться с этой мыслью при всем моем желании всего лучшего для тебя. И мои

старики обрадовались чрезвычайно, когда я им прочитал, что ты, может быть, к нам приедешь.
В самом деле, друже мой дорогой, как бы это было хорошо, ежели б ты заехал в мой добрый

уголок? Не найдешь здесь памятников искусства, но найдешь теплые сердца, которые знают

тебя и любят с давних дней — и тебе, поэту, — человеку чувств и сердца, не было бы дурно

между ними. Прожив несколько дней с ними — высказав тебе все,. что я думал и чувствовал

без тебя, чему я мог хотя в маленькой части выучиться, и чему выучиться не мог, — я бы повез

тебя к моей знакомой, о которой ты так прекрасно мне пишешь. Она живет в 140 верстах от

меня, и потому я не могу посещать ее часто, но по крайней мере два раза в год я буду ее

навещать, чтобы подышать этой атмосферой изящного и прекрасного, а как же приятно было

бы мне совершать зимою это путешествие с тобою. Ты хочешь знать ее имя и фамилию? Имена
ничему не учат, однако ж я не хочу оставить желания твоего не исполненным. Эта прекрасная

женщина, по имени Елена Скирмунт, еще молодая, богатая и получившая самое тщательное

воспитание. Муж у нее молодой и дельный человек, которого она любит и уважает. Натура
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Елены немного эксцентрическая, и я бы желал видеть ее или незамужнею, посвятившею себя

одному искусству, или как жену немного более человечественною, но так создал уже ее Бог. Ты
знаешь растение, которого листья так удивительно чувствительны, что дотронуться их нельзя

— ежели сядет на них самая маленькая мушка, они свертываются. Есть что-то соответственного
этому растению в натуре этой женщины. Она понимает практическую жизнь нашу; все люди в доме
ее любят, она занята их нуждами, больных лечит, заботится всем — сверх того, не испугалась бы
опасности, напротив, я думаю, нашла * бы в ней удовольствие; но наши страсти, все грубое и

материальное ее пугает, — это чистота воплощенная, хотя у нее уже двое детей. Она глубоко

религиозна, может быть, даже немного мистически религиозна. Училась многому и много знает,
все вопросы настоящего времени ее занимают, любовь родины горячая, эстетическое чувство

удивительное, — одним словом, очень богатая и щедро одаренная натура. Может быть, и для

каких-то физиологических причин, ей даже непонятных, жалеет, что у нее есть муж, которому
она воздает полную справедливость, в пользу которого отказалась от значительного имения, и
жалеет, что у нее есть дети. Я тебе, может быть, слишком много сказал уже об ней, но я уверен,
что это останется при тебе, если б ты даже посетил наш уголок. Одна анормальная ей сторона,
это та, что она не довольно мать. Это много — я согласен — но уверен, что это происходит от

каких-то особенностей ее натуры, она не создана для жизни, предназначенной всем женщинам, и
ты бы, верной нашел живое удовольствие в обществе ее, и не осудил ее, как осуждают многие

ее сестры, которые не в состоянии даже понимать ее, при всей доброте своей. Я уверен, что со

временем она по самому чувству долга разобьет в себе то, в чем еще есть недостаток. Теперь

это чистая, прямая, мыслящая, и чувствующая, и любящая всё изящное женщина.
Но кроме ее, есть у меня еще другая знакомая, подруга ее, — тоже глубоко религиозная и любящая

целой душою искусство. Она на днях должна возвратиться из Рима, где прожила несколько

месяцев. Училась искусству прежде в Вильно, потом в Варшаве, наконец в Дрездене и Риме. Одна
из замечательных женщин у нас, по своему образованию и теплоте души — по евангелическим

просто чувствам. Мы бы и там поехали, ежели б ты пожелал.
Видишь, как мне бы хотелось заманить тебя в Рачкевичи, однако поезжай в Петерб[ург], потому
что там найдешь более — что там может созреть и воплотиться твое создание, твоя евангельская
притча. А ежели, совершив это, ты пожелаешь увидеть дорогую родину свою, то не забывай меня
— направь дорогу на Слуцк и заезжай в Рачкевичи. Как я тебе буду благодарен! Как я буду

счастлив!
Брат у меня женится, и я в первых числах января буду на его свадьбе, в Могилевской губ[ернии].
Ежели б ты в это время проезжал по Московско-Бобруйском шоссе, то на почтовой станции

Криштополь спроси обо мне. Иначе ищи меня в Рачкевичах и пищи в Рачкевичи.
С возвратом издателя «Виленского альбома» разговорюсь с ним насчет твоих приволжских видов

— не думаю однако ж, чтобы он их там поместил— для этого нужно бы иного, более нам близкого

или лучше сказать, менее чуждого сюжета.
Виды Актау я давно отправил к Сигизмунду и надеюсь, что он их тебе переменит в деньги. Здесь
при всем желании мне не удалось...
Бюрно теперь в Петербурге — ежели б ты пожелал писать к нему, то посылай письмо к

Сигизмунду и адресуй в Военную академию. Сигизмунд теперь в академии.
Михаил был в этом году в Варшаве, с женою, и посетил даже меня в Рачкевичах. Он недавно

возвратился в Оренбург и, верно, потому ты не получил от него ответа.
Извини неразборчивость почерка — пишу самым скверным еврейским пером, а перочинного

ножика у меня нет.
Прощай, друже мой дорогой — и люби твоего

Бронислава.

Старика мои благодарят тебя за память и жмут дружески твои руки.
Прощай еще раз — до свидания когда-нибудь.
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Коментарі:
Було: нашли.

Подається за автографом: ІЛ. Ф. 92. № 191.
Вперше надруковано: Киевская старина. — 1897. — № 3. — С. 471 — 473, з пропусками й

неточностями. Публікація М. К. Чалого.
Дата в автографі: «Слуцк, 5-го ноября 1857 г.».
Відповідь на невідомий лист Шевченка, написаний 18 жовтня 1857 р. з Нижнього Новгорода

(див. запис у щоденнику під цією датою: «Написал и отослал письма моим милым друзьям М.
Лазаревскому и Б. Залецкому»).
Шевченко одержав цей лист 15 листопада 1857 р. і того ж дня занотував у щоденнику: «Получил
письмо от моего милого Бронислава, жалуется, что его отец, захворал, и рекомендует мне

какую-то свою приятельницу Елену Скирмонд, любительницу изящных искусств, мечтательницу
и вообще женщину эксцентрическую».

Вчера я приехал сюда из Рачкевичей... — Тобто в Слуцьк, повітове місто Могильовської губернії;
лежить на р. Случ.
...они застанут тебя в Нижнем, над твоим Богданом Хмельницким... — Можна гадати,
що в згаданому листі Шевченко висловив захоплення працею М. І. Костомарова «Богдан
Хмельницкий»— так само, як і в щоденнику (див. запис від 22 вересня 1857 р.): «...читал «Богдана
Хмельницкого» Костомарова. Прекрасная книга, вполне изображающая этого гениального

бунтовщика. Поучительная, назидательная книга!» Це була перша публікація праці під назвою

«Богдан Хмельницкий и возвращение Южной Руси к России» у журн. «Отечественные записки»
(1857. —№ 1 — 8). Інше припущення — робота Шевченка над невідомим малюнком на цю тему,
на що вказує займенник твій.
Сигизмунд мне писал, что добрый Ираклий при отправке твоей наглупил... — З. Сераковський
написав Бр. Залеському (лист не відомий) про причини зупинки Шевченка в Нижньому Новгороді

зі слів самого Шевченка (за його листом до М. М. Лазаревського від 8 жовтня 1857 р.):
«Новопетровский комендант по моей просьбе выдал мне пропуск прямо в Петербург, а командир
батальона, мой ближайший начальник, обиделся распоряжением Ираклия Александровича и

уведомил нижегородского полицмейстера, чтобы меня задержать и прислать в г. Уральск

для получения указа об отставке с какими-то ограничениями». Однак Шевченко знав не

все. Насправді за царським повелінням генерал-ад’ютант граф В. О. Перовський повідомив

оренбурзького цивільного губернатора й військові власті про те, що «рядового батальйона№ 1-го
Шевченку разрешено уволить от службы с тем, чтобы впредь до окончательного увольнения их

(політичних засланців. — Ред.) на родину они имели жительство в г. Оренбурге с учреждением за

ними секретного полицейского надзора» (Тарас Шевченко: Документи та матеріали до біографії.
— С. 282). Усков же знав лише наказ «завідуючого 1-м батальйоном» полковника О. Г.
Михайльського про відправку кількох звільнених до Оренбурга— без змісту царського наказу, який
одержано в укріпленні лише 23 серпня, через 21 день після від’їзду Шевченка. Ускову довелося

писати пояснення «по начальству» й намагатися виправити становище — затримати Шевченка й

повернути його до Оренбурга (Там само. — С. 286 — 287). Для цього він розіслав відповідне

прохання в поліцію усіх міст по шляху, яким повертався до Петербурга Шевченко, та й у Петербург
до правління Академії мистецтв (Там само. — С. 288). І лише «долговременная, усердная
и полезная служба.» І. О. Ускова й клопотання впливових людей врятували його від великих

службових прикростей: новий начальник Оренбурзького Окремого корпусу (й родич дружини В.
М. Білозерського) генерал-ад’ютант О. А. Катенін обмежився суворрю доганою (Там само. —
С. 289).
...меня неприятно поразил штемпель Нижнего Новгорода на твоем письме. — З попереднього

листа Залеського видно, що він не мав сумніву у тому, що поет повернувся до Петербурга.
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...у графини Настасии Ивановны... — А. І. Толстої.

...есть у меня еще другая знакомая, подруга ее... — Болсуновська Текля. Її ім’я часто зустрічається
у листах Бр. Залеського до А. Венгжиновського 1851 — 1856 рр. «Завдяки Венгжиновському, який
діяв у тісному зв’язку з родичкою Зигмунта Сераковського Феклою Болсуновською та поміщицею

Подільської губернії Руженою Собанською, для допомоги політичним засланцям у Сибіру було

організовано збір коштів, який провадився так уміло, що властям не вдалося викрити цей захід»
(Зленко Г. Д. Він був добрим приятелем Кобзаря // Вітчизна. — 1989. — № 3. — С. 181).
...твое создание, твоя евангельская притча... — Йдеться про незакінчену серію малюнків

Шевченка «Блудный сын», про яку він писав у травні 1857 р. і, ймовірно, відповідаючи на запит

друга, у невідомому листі (від 18 жовтня 1857 р.).
С возвратом издателя «Виленского альбома» разговорюсь с ним насчет твоих приволжских

видов... — Очевидно, у згаданому листі Шевченко писав про намір надіслати Бр. Залеському

свої пейзажі.
Виды Актау я давно отправил к Сигизмунду... — 17 малюнків з Каратауської експедиції (див.
лист Бр. Залеського від 20 серпня 1857 р. та коментар до нього) Бр. Залеський переслав до

Петербурга З. Сераковському на продаж. Пізніше, вже у грудні 1857 р., вони — за ініціативою П.
О. Куліша — куплені В. В. Тарновським, Г. П. Галаганом та С. О. Галаган за 250 крб.
Бюрно теперь в Петербурге... — Після повернення поета в Петербург знайомство з К. І. Бюрно,
започатковане 15 листопада 1856 р. в Новопетровському укріпленні, було відновлене.
...посылай письмо к Сигизмунду и адресуй в Военную академию. — З. Сераковський навчався

в Миколаївській Військовій академії з початку 1857 р. (Усенко П. Г. Натхненний Сигізмунд. —
Львів : Каменяр, 1990. — С. 68 — 72).
Михаил был в этом году в Варшаве... и, верно, потому ты не получил от него ответа. — Лист

Шевченка до М. Г. Цейзика не відомий.

Журнал Шевченка: [1]5 листопада.

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/93764.html

3.4.6 110. ЛИСТ ДО I. П. КЛОПОТОВСЬКОГО. 6 листопада 1857. Нижній Новгород
(2009-04-02 06:00)

Нижний.
6 ноября

1857.

Други мои, искренние мои, сущие в Астрахани, мир и любовь с вами вовіки.
Сатана, он же и Иван Рогожин, не терпящий света истины и враг всяких добрых помышлений и

намерений наших, самый сей сатана, кровный родич, а може, и единоутробный брат німецький,
перейшов мені шлях в Нижнем Новегороді і не допустив мене, німецький син, до столиці.
Полиция, родная сестра Йвана Рогожина, остановила мене в Нижнем и до вчорашнього дня сама

не знала, для чого вона мене остановила, а вчора формально объявила мені, что я нахожуся под
ее секретным материнским надзором и что мені свыше воспрещено жить и даже переїзжать через

столиці. Так от що мені наробив враг рода человеческого Иван Рогожин! А я, недотепний, забув
на той час надіть на себе хрестообразную амуницию. А то б нічого сього не було. Розумний лях

по шкоді.
Тепер думаю так зробить. Проживу зиму отут з добрими людьми, а весною, як Бог поможе, з
моїм добрим капітаном Кишкиным попливу вниз по матушке по Волге, і буду собі рисовать ее
прекрасные берега. Та може, дасть Бог, і з вами побачуся, як здорові будете, други мої іскреннії.
Та, може, ще раз уночі підемо з Незабутовским под предводительством Ивана Рогожина и щирого
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друга його Перфіла шукать сестер милосердія, щоб змилосердилися. Дай-то Боже! Я буду сердечно

радий, побачивши вас здорових, веселих і щирих друзей моих.
Мені тут добре, весело, читаю так, що аж опух читаючи. Журнали всі до одного передо мною, и
даже... «Le Nord» и прочее.
Не забувайте мене, друга вашого щирого і щасливого

Т. Шевченка.

Вибачте мені, други мои, що я вам так мало пишу. Дасть Бог, як начитаюся, то напишу білше.
Як побачите А. П. Козаченка, то поцілуйте його за мене.

Адрес:
В Нижний Новгород

Его высокоблагородию

Павлу Абрамовичу

Овсянникову

с передачею такому-то.

На конверті:
В г. Астрахань.
Его благородию

Ивану Петровичу

Клопотовскому.
В собственном доме.

Примітки

Подається за автографом (ІЛ, ф. 1, № 138).
Вперше надруковано у виданні: Радянське літературознавство: Наукові записки. — 1939. — № 4.
— С. 143 — 144.
Вперше введено до зібрання творів у виданні: Шевченко Т. Повне зібрання творів: У 10 т. — К.,
1957. — Т. 6. — С. 148 — 149.

Клопотовський Іван Петрович — викладач астраханської гімназії, куди прибув після закінчення

Київського університету (1845 — 1849). З Шевченком познайомився 15 серпня 1857 р. в Астрахані;
гостинно вітав поета, залишив у його щоденнику запис від [1]15 — 16 серпня 1857 р., де висловив
радість від зустрічі зі «своїм колишнім професором». Спогади І. Клопотовського про Шевченка

записав журналіст В. Кларк (Русская старина. — 1896. — № 3. — С. 655 — 658).
Сатана, он же и Иван Рогожин... перейшов мені шлях в Нижнем Новегороді... А я, недотепний,
забув на той час надіть на себе крестообразную амуницию. — Чельцов Федір Іванович (1826 —
?) — випускник Київського університету (1853), лікар. Брав участь у Кримській війні. Шевченко

познайомився з ним в серпні 1857 р. в Астрахані. 16 і 17 серпня 1857 р. Чельцов зробив записи в
щоденнику Шевченка. [2]Останній запис— легенда про біса на прізвисько Іван Рогожин, відданого
в солдати, після чого Шевченко жартівливо називав Ф. І. Чельцова Іваном Рогожиним, зокрема
й у дарчому написі на автографі уривка поеми «Царі» («Старенька сестро Аполлона...»).
... з моїм добрим капітаном Кишкиным попливу вниз по матушке по Волге... — Кишкін

Володимир Васильович (1825 — 1911) — капітан пароплава «Князь Пожарский», на якому

Шевченко прибув у Нижній Новгород 20 вересня 1857 р. Познайомилися за невідомих обставин

ще до зустрічі в Астрахані. На пароплаві саме з «потаємного портфеля» В. Кишкіна Шевченко

вперше прочитав чимало творів російської позацензурної поезії.
...із вами побачуся,., други мої іскреннії. — Через І. Клопотовського Шевченко звертався до кола

«своїх земляків», переважно флотських офіцерів та лікарів, серед яких були С. Незабитовський,
Є. Одинець, К. Новицький, П. Радзійовський, Т. Шалевич, Т. Зброжек, Ф. Чельцов. Шевченко

захоплено писав про них у щоденнику (запис від 23 серпня 1857 р.).
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Незабитовський Степан Андрійович (1829 — 1909) — флотський лікар в Астрахані; закінчив

Київський університет 1854 р. З Шевченком познайомився в Астрахані 15 — 16 серпня 1856 р.
і тоді ж залишив про це запис у щоденнику. 18 серпня він переписав з «Малої книжки» поему

«Чернець» та вірш «А. Козачковському», а сам поет заніс йому до цього ж зошита вірш «Ще як

були ми козаками...» (ІЛ, ф. 1, № 75).
«Le Nord» (1855, Брюссель) — газета, що виходила французькою мовою і вважалася неофіційним

органом царського уряду (див. запис у щоденнику від 16 жовтня 1857 р.).
Козаченко Олександр Петрович (1809 — 1870) — статський радник, голова Астраханської казенної
палати. Познайомився з Шевченком в Астрахані не раніше 16 серпня 1857 р. у родині свого зятя
О. О. Сапожникова.

Варіанти

з моїм добрим капітаном Кишкиным/ з моїм к[апітаном?]

Журнал Шевченка: [3]6, [4]7 листопада.

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/52080.html

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/52706.html

3. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/94306.html

4. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/94875.html

3.4.7 98. М. О. БРИЛКІН. 8 листопада 1857. Нижній Новгород (2009-04-02 12:00)

Дядя Шевченочко!

Сегодня исполнилось семь лет, что Аделаида Алексеевна из Барышень превратилась в Даму.
— Она принимает поздравления (выражаясь Вашим придворным языком). И просит кушать.

Ваш Н. Брылкин.

На четвертій сторінці:
Пешего казачьего войска рядовому и вместе с тем художественному пану Тарасу Шевченко

От Н. А. Брылкина

Коментарі:

Подається за автографом: ІЛ. Ф. 92. № 72.
Вперше надруковано у виданні: Чалый М. К. Жизнь и произведения Тараса Шевченко. — С. 130,
з пропусками й помилкою в написанні: Александровна замість Алексеевна.
Автограф не датований; дата встановлюється за річницею весілля подружжя Брилкіних: вони
одружилися 8 листопада 1850 р. (ЦДАВМФ Росії. Ф. 283. Оп. 2. Спр. 2420. Арк. 22), як
встановив Л. Н. Большаков (Їхав поет із заслання... — С. 264).

Брилкін Микола Олександрович — помічник керуючого пароплавством товариства «Меркурій»;
випускник морського корпусу (1837 — 1842); служив на Чорноморському та Балтійському флотах.
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1850 р. перейшов на цивільну службу, одружився і невдовзі почав працювати у пароплавстві,
піднісшися з часом до посади керуючого ним. Познайомилися з Шевченком у перший же день

його приїзду до Нижнього Новгорода — 20 вересня 1857 р., коли М. О. Брилкін прийшов до

Сапожникових, де був і Шевченко, і «по секрету от других объявляет, сначала хозяину, а потом
мне, что он имеет особенное предписание полицмейстера дать знать ему о моем прибытии в

город» (див. запис у щоденнику Шевченка від 20 вересня 1897 р.). Саме нові друзі поета —
М. Брилкін та П. Овсяников, що дав йому притулок у себе, врятували його від вимушеного

повернення до Оренбурга на вимогу І. О. Ускова, порадивши йому «прикинуться больным, во
избежание путешествия, пожалуй, по этапам, в Оренбург, за получением указа об отставке» (запис
у щоденнику від 21 серпня 1857 р.). 10 жовтня 1857 р. Шевченко намалював портрет М. Брилкіна
(нині не відомий).
Брилкіна Аделаїда Олексіївна (дівоче прізвище — Ігнатьєва) — дружина М. О. Брилкіна; вийшла
заміж за нього, коли він закінчив морську службу лейтенантом 3-го флотського екіпажу. Шевченко

добре знав цю родину, у жовтні 1857 р. намалював портрет господині (нині невідомий).

Журнал Шевченка: [1]8 листопада.

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/95672.html

3.4.8 Портрет подружжя Якобі. 8-9 листопада 1857 р. (2009-04-02 18:00)

[1]

Портрет подружжя Якобі. Тонований папір, італійський та білий олівець (35,7 × 27). [Нижній
Новгород]. [8 — 9.ХІ] 1857.
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[2]

Див. також:
http://litopys.org.ua/shevchenko/shev10016.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev10016.htm
http://kobzar.univ.kiev.ua/draws/description/416.html

Журнал Шевченка: [3]8, [4]9, [5]10, [6]11 листопада.

1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/68Qxas-O7-63JzlI9VO__A?feat=embedwebsite

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev10016.htm

3. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/95672.html

4. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/96206.html

5. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/96690.html

6. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/97332.html

3.4.9 111. ЛИСТ ДО А. І. ТОЛСТОЇ. 12 листопада 1857. Нижній Новгород
(2009-04-03 00:00)

Мой друже милый, мой единый! Моя благородная, моя святая заступнице! Бог-сердцеведец
наградит вас за ваше дружески родственное участие в моем безвыходном положении. Вы

так искренно, с такою теплою любо[вь]ю указываете путь, которым я могу достигнуть моей

возлюбленной Академии. Благодарю вас, мой друже милый, мой единый. Завтра же пишу графу
Федору Петровичу письмо, и в ожидании благих последствий молюся и уповаю.
Со дня отбытия моего (со 2 августа) из Новопетровского укрепления я совершенно счастлив, и
в особенности сегодня. По прибытии в Нижний Новгород неумолимая полиция разрушила мое

блаженство, и то на несколько дней. Вскоре я пришел в себя от этого неожиданного щелчка и,
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как человек, испытанный подобными щелчками, сказал сам себе — все к лучшему. Я совершенно

верую в это старое изречение, и на сей раз уверенность моя вполне оправдалась. Мне необходим

был промежуток между Северной Пальмирой и киргизской пустыней, а иначе я явился бы к

вам настоящим киргизом. А теперь с помощию добрых людей я понемногу делаюся похожим

на человека. Дело в том, что я в продолжение этих 10-ти лет, кроме «Русского инвалида»,
ничего не читал. Так можете себе вообразить, каким бы я чудаком безграмотным явился в

обществе грамотных людей. Теперь же я, благодаря моих здешних друзей, завален книгами

и запоем читаю, или, правильнее, отчитываюсь, а осенняя грязь мне удивительно как много

помогла в этом сладком деле. Я прочитал уже все, что появилось замечательного в нашей

литературе в продолжение этого времени. Теперь остались мне одни журналы за нынешний год,
и я наслаждаюся ими, как самым утонченным лакомством. И выходит, что все к лучшему, что
нет худа без добра. Пока позволяла погода, я сделал несколько рисунков с здешних старинных

церквей. Оригинальная, и даже изящная, архитектура. А теперь во время слякоти и грязи делаю

изредка портреты карандашом, а все остальные часы дня и ночи читаю. Вот и все мои теперешние
занятия, которыми я бесконечно доволен.
Вчера, получивши ваше дорогое, неоцененное письмо, отправился я к В[ладимиру] И[вановичу]
Далю, но не нашел его дома. Сегодня отнесу на почту письмо и пойду опять к В[ладимиру]
И[вановичу].
Прощайте, не прощайте, до свидания, мой милый, мой единый друже! Скоро два часа, и мне не

хочется упустить сегоднишнюю почту. Завтра пишу графу Федору Петровичу. А пока целую его

чудотворящую святую руку и молю милосердого Господа осенить вас и все семейство ваше своим

святым, нетленным кровом. До свидания, моя сестро, Богу милая!
Вечно искренний и благодарный

Т. Шевченко

Не спрашивая, знаю, откуда и какие мои деньги у вас, только прошу вас, сохраните эту великую
чистую жертву у себя до нашего свидания. Я теперь, слава Богу, кое-как приоделся и в деньгах

нужды не имею.

Нижний Новгород.
1857.
Ноября 12.

Примітки

Подається за автографом (ІЛ, ф. 1, № 222).
Вперше надруковано: Пассек Т. П. Воспоминания // Русская старина. — 1877. — № 10. — С.
290 — 291.
Вперше введено до збірника творів у виданні: Шевченко Т. Твори: В 2 т. — СПб., 1911. — Т. 2.
— С. 416 — 417.
Відповідь на лист А. І. Толстої від 2 листопада 1857 р. (Листи до Тараса Шевченка. — С. 88 —
89).
Відповідь А. І. Толстої від 13 грудня 1857 р. див.: Там само. — С. 95 — 96.
Шевченко одержав листа від А. І. Толстої 11 листопада 1857 р., відзначивши це того ж дня

в щоденнику як знаменну подію: «Сегодня у меня великий, торжественный, радостный день.
Сегодня получил я письмо от моей святой заступницы гра[фини] Н. И. Толстой, дружеское,
родственное письмо. За что она меня удостаивает этого неизреченного счастия? И чем я воздам

ей за этот нечаянный светлый, сердечный праздник?»

Вы так искренно, с такою теплою любо[вь]ю указываете путь, которым я могу достигнуть моей

возлюбленной Академии. — Відгук на пораду А. Толстої у згаданому листі: «Пишите графу,
проситесь в Академию. — Письмо это предоставят В[еликой] К[нягине] Марии Николаевне. [...]
Вы получите свободу жить в столице для Божественного искусства» (Листи до Тараса Шевченка.
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— С. 89).
Завтра же пишу графу Федору Петровичу письмо... — Лист, який Шевченко написав Ф. П.
Толстому 13 листопада 1857 р., не відомий.
...я в продолжение этих 10-ти лет, кроме «Русскою инвалида», ничего не читал. — З листування,
щоденника, мемуарів сучасників поета відомо про широке коло читання Шевченка на засланні.
Це були книжки, які надсилалися друзями, газети «Северная пчела», «Русский инвалид»,
«С.-Петербургские ведомости», журнали «Отечественные записки», «Библиотека для чтения»,
«Современник».
...я сделал несколько рисунков с здешних старинных церквей. — Див. записи в щоденнику від 25
вересня — 30 жовтня 1857 р. Збереглося лише два малюнки аквареллю та чотири олівцем.
...делаю изредка портрети карандашом... — Див. записи в щоденнику від 23 вересня— 14 жовтня
1857 р. Із виконаних у цей проміжок часу портретів відомий лише портрет П. А. Овсянникова.
Вчера... отправился я к В[ладимиру] И[вановичу] Далю... — Відгук на прохання А. І. Толстої у
згаданому листі: «Виделись ли Вы с Далем? Побывайте у него, поклонитесь ему от графа, и С.
Н. Жадовского, и от меня» (Листи до Тараса Шевченка. — С. 89). Шевченко побачився з ним 17
листопада 1857 р., зазначивши це того ж дня в щоденнику.
Не спрашивая, знаю, откуда и какие мои деньги у вас... сохраните эту великую чистую жертву у

себя до нашего свидания. — Це відповідь на повідомлення А. Толстої у згаданому листі: «У меня

есть Ваши деньги — 500 руб[лей] сер[ебром], распорядитесь ими» (Листи до Тараса Шевченка. —
С. 89). Йдеться про гроші, зібрані на домашньому концерті, який, за спогадами К. Юнге, дочки
Толстих, було влаштовано в домі Толстих на користь Шевченка (див.: Юнге Е. Ф. Воспоминания
(1843 — 1860). — М., 1914. — С. 134).

Варіанти

одни журналы за нынешний год / одни журналы за нынешний год

портреты карандашом, а все остальные часы / портреты карандашем, и все остальные часы

Журнал Шевченка: [1]11, [2]12 листопада.

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/97332.html

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/97832.html

3.4.10 112. ЛИСТ ДО І. О. УСКОВА. 12 листопада 1857. Нижній Новгород
(2009-04-03 06:00)

12 ноября 1857.
Нижний Новгород.

Многоуважаемый Ираклий Александрович, давно уже я собираюсь описать вам все случившееся

со мною со дня, в который я послал вам мое письмо из Астрахани, т. е. с 10 августа. Но для

этого описания недоставало главного материала, т. е. конца, заключения этого на диво курьезного
путешествия.
22 августа выехал я из Астрахани вместе с семейством А. А. Сапожникова, с которым мы

возобновили наше старое знакомство. 19 сентября прибыли мы благополучно и весело в Нижний

Новгород, и того же дня полицеймейстер объявил мне, что я за настоящим указом об отставке

должен отправиться обратно в Оренбург. Такое милое предложение меня немного озадачило, но
я вскоре оправился, т. е. заболел, и сам написал в Оренбург и добрых людей просил написать

о себе прямо Катенину, прося его развязать сей гордиев узел как-нибудь помягче. Пока этот
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таинственный узел развязывался, я хворал, бродил по грязным нижегородским улицам и скучал

до ипохондрии. Наконец, вчера здешний военный губернатор получает от генерал-губернатора
оренбургского, у[ральского] и с[амарского] подробное объяснение моего увольнения от военной

службы. Объяснения эти вчера же прочитаны мне. В них изображено, что я, бывший художник,
имею право поселиться где мне угодно в пределах Российской империи, кроме столиц. А около

столиц даже мимо проезжать запрещено. Сегодня же написал я моим друзьям в Петербург об

этой катастрофе и в ожидании будущих благ поселился в Нижнем Новегороде.
Мне здесь пока хорошо. Нижегородская аристократия принимает меня радушно и за работу

платит, не торгуясь. 25 р[у]б[лей] сереб[ром] за портрет, нарисованный карандашом. Деньги у меня
есть. Костюм себе построил первого сорта, начиная с голландского белья, и вдобавок запустил

бороду, настоящее помело. А книгами и журналами, по милости моих новых друзей, вся комната
завалена, просто купаюся в чтении. Теперь мне только недостает столицы, а то все, слава Богу,
имею, начиная с здоровья. Столицу я не раньше надеюся увидеть, как через год. И я теперь не

знаю, что мне делать с письмами Киреевского и с вашей доверенностью. Напишите мне.
Весело ли у вас? Здорова ли Агафья Емельяновна? Здоровы ли мои большие друзья Наташенька

и Наденька? Не посылаю им гостинца потому, что Нижний Новгород без ярманки та же деревня,
еще хуже по дороговизне самых необходимых вещей.
Газетные новости вам известны, о них и говорить нечего, а не газетные не стоют того, чтобы
об них говорить. Занимает теперь всех самый животрепещущий вопрос о том, как освободить

крестьян от крепостного состояния. С новым годом дожидают правительственных распоряжений

по этому вопросу.
Прощайте, Ираклий Александрович, желаю вам здоровья и счастия. Целую от души моих больших

друзей Наташеньку и Наденьку и свидетельствую мое глубочайшее почтение Агафье Емельяновне.
И остаюся благодарный вам

Т. Шевченко

Кланяюся Жуйковым, Бурцовым и моему старому незабвенному другу Мостовскому.

Адрес:
В Нижний Новгород.
Его высокоблагородию

Павлу Абрамовичу

Овсянникову.

Примітки

Подається за автографом (ІЛ, ф. 1, № 227).
Вперше надруковано в журналі «Киевская старина» (1889. —№ 2. — С. 306 — 308) з неточностями
й пропусками.
Вперше введено до збірника творів у виданні: Шевченко Т. Твори: В 2 т. — СПб., 1911. — Т. 2.
— С. 415 — 416.
Відповідь І. О. Ускова див.: [1]Листи до Тараса Шевченка. — С. 100 — 101.
...я послал вам мое письмо из Астрахани, т. е. с 10 августа. — Цей лист не відомий.
...выехал я из Астрахани вместе с семейством А. А. Сапожникова... — Див. примітку до листа
до М. М. Лазаревського від 18 — 19 жовтня 1857 р.
19 сентября прибыли мы... в Нижний Новгород... — За записом у щоденнику, зробленим того ж

дня, це сталося 20 вересня 1857 р.
...добрых людей просил написать о себе прямо Катенину...— Див. примітку до листа М. М.
Лазаревському від 8 жовтня 1857 р.
Наконец, вчера здешний военный губернатор получает от генерал-губернатора оренбургского,
у[ральского] и с[амарского] подробное объяснение моего увольнения от военной службы.
Объяснения эти вчера же прочитаны мне. — 23 жовтня Шевченко занотовує в щоденнику:
«... обо мне получена форменная бумага на имя здешнего военного губернатора от командира
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Оренбургского Отдельного корпуса. [...] Бумага гласит о том, что мне воспрещается въезд в обе
столицы и что я обретаюсь под секретным надзором полиции».
Сегодня же написал я моим друзьям в Петербург об этой катастрофе... — Йдеться про лист до

А. І. Толстої від 12 листопада 1857 р.
...что мне делать с письмами Киреевского и с вашей доверенностью. — У двадцятих числах червня

1857 р. Шевченко одержав від I. О. Ускова доручення на отримання від підполковника І. О.
Киреєвського пересланих йому грошей на придбання в Петербурзі фотографічного приладдя (див.
запис у щоденнику від 21 червня 1857 р., де згадується й про два листи від І. О. Киреєвського, а
також листи до М. М. Лазаревського від 30 червня та 1 липня 1857 р. і до А. М. Маркевича від

22 квітня 1857 р.).
Здорова ли Агафья Емельяновна? Здоровы ли... Наташенька и Наденька? — Йдеться про

дружину та дітей І. О. Ускова.
Кланяюся Жуйковим... —ПодружжюЖуйкових— Олександру Гавриловичу (1826 — ?), поручикові
1-го лінійного батальйону, та його дружині Олімпіаді Петрівні (1837 — ?).
...Бурцевым... — Подружжю Бурцевих — Льву Олександровичу (роки народження і смерті

не відомі), підпоручику, плац-ад’ютанту Новопетровського укріплення, та його дружині Софії

Олександрівні. Прибувши до Астрахані, Шевченко жив у них з 5 по 10 серпня 1857 р. (див. записи
в щоденнику від 7 та 10 серпня 1857 р.).
Мостовскому — М. В. Мостовському.

Журнал Шевченка:
[2]12 листопада

1. http://izbornyk.org.ua/shevchenko/lystydo.htm

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/97832.html

3.4.11 113. ЛИСТ ДО М. С. ЩЕПКІНА. 12 листопада 1857. Нижній Новгород
(2009-04-03 12:00)

Нижний Новгород. Ноября 12, 1857 г.

Друже мій давній, друже мій єдиний! Із далекої киргизької пустині, із тяжкої неволі вітав я тебе,
мій голубе сизий, щирими сердечними поклонами. Не знаю тілько, чи доходили вони до тебе, до
твого щирого великого серця? Та що з того, хоч і доходили? Якби-то нам побачиться, якби-то
нам хоть часиночку подивиться один на одного, хоть годиночку поговорить з тобою, друже мій
єдиний! Я ожив би, я напоїв би своє серце твоїми тихими речами, неначе живущою водою!
Тепер я в Нижнім Новігороді, на волі, — на такій волі, як собака на прив’язі.. Так щоб подивиться
мені на тебе, великий мій друже, я, сидячи отут, от що видумав: чи не найдеться коло Москви

якого-небудь села, дачі або хутора з добрим чоловіком? Якщо єсть у тебе такий чолов’яга з

теплою хатою, то напиши мені, батьку, брате мій рідний! А я і приїду хоч на один день, хоч на
одну годиночку. Зробімо так, мій славний друже! А якого б я тобі гостинця привіз ік празнику!
уже так що гостинець! Порадься з своїм розумним серцем, мій друже єдиний! Та якщо можна

буде побачиться нам і поколядувать на сих святках укупі, то поколядуєм. А до того року Бог знає,
чи дождемося. Вибач мені, моє серце, за мою щирость, і як і щó придумаєш, то напиши мені, а
тим часом оставайся здоровий і веселий і не забувай искреннего твого друга й поклонника

Т. Шевченка.

Адрес: В Нижний Новгород. Его в[ысоко]благородию Павлу Абрамовичу Овсянникову.
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Чи не писав тобі чого-небудь про мене старий кошовий із Чорноморії — Яков Герасимович

Кухаренко? Я йому ще з Новопетровського укрепления послав дещо і просив його, щоб він з

тобою поділився, та й досі не маю од його ніякої чутки.

Примітки

[1]
Будинок у Нижньому Новгороді, де жив Шевченко на квартирі в П. Овсянникова. Фото 1956 р.

Подається за першодруком у журналі «Основа» (1861. — № 10. — С. 12 — 13).
Вперше введено до збірника творів у виданні: Шевченко Т. Твори: В 2 т. — СПб., 1911. — Т. 2.
— С. 414 — 415.
Відповідь М. С. Щепкіна від 27 листопада 1857 р. див.: [2]Листи до Тараса Шевченка. — С. 92
— 93.
Із далекої киргизької пустині... вітав я тебе... поклонами. — Йдеться про листи до Я. Г.
Кухаренка від 22 квітня та 5 червня 1857 р.
Тепер я в Нижнім Новігороді... на такій волі, як собака на прив’язі... — Йдеться про заборону

в’їзду в обидві столиці й перебування під секретним наглядом, про що Шевченко дізнався 23
жовтня 1857 р. і того ж дня зробив запис у щоденнику: «Хороша свобода. Собака на привязи. Это
значит, не стоит благодарности, в[аше] в[еличество]».
Я йому ще з Новопетровського укрепления послав дещо... — Див. лист до Я. Г. Кухаренка від 5
червня 1857 р. та коментар до нього.

Журнал Шевченка: [3]12 листопада.

1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/Z_VqP8G4CHrPMyX5PnbeIw?feat=embedwebsite

2. http://izbornyk.org.ua/shevchenko/lystydo.htm

3. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/97832.html

3.4.12 99. М. М. ЛАЗАРЕВСЬКИЙ. 19 листопада 1857. Петербург (2009-04-03 18:00)

19 ноября, С.-Петербург.

Много виноват я пред тобою, мой дорогой друг Тарас, что до сих пор не отвечал тебе: все
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это время у меня дело как в котле кипит, а сверх того, твое письмо я в день получения передал
Пант[елеймону] Алекс[андровичу] и до сих пор не могу вырвать; но на днях освобожусь и тогда

напишу побольше.
Что ж ты ничего не скажешь о себе? А я-то с нетерпением жду каждый день от тебя известия.
Неужели из Оренбурга нет до сих пор ничего?
На днях будет ехать из Вятки сюда чрез Нижний брат Федор; он, вероятно, будет видеться с

Далем; постарайся и ты увидеться и расскажи ему побольше, нежели на письме. Все здоровы.

Весь твой Мих. Лазаревский

Пант[елей]мон Ал[ександрович] тогда же обещал отправить к тебе книги.

Коментарі:

Подається за автографом: ЦНБ. III. 4868.
Вперше надруковано: Киевская старина. — 1901. — № 2. — С. 290 — 291. Публікація В.
Науменка.
Дата в автографі: «19 ноября, С.-Петербург».
Відповідь на лист Шевченка від 18 — 19 жовтня 1857 р. з Нижнього Новгорода.
Відповідь Шевченка — лист від 29 листопада 1857 р. з Нижнього Новгорода.

...твое письмо я в день получения передал Пант[елеймону] Алекс[андровичу]... — У згаданому

листі Шевченко передав прохання П. О. Кулішеві надіслати до Нижнього Новгорода обидва томи
його «Записок о Южной Руси» (Спб., 1856 — 1857).
Неужели из Оренбурга нет до сих пор ничего? — На вимогу коменданта Новопетровського

укріплення І. О. Ускова повернути Шевченка до Оренбурга влада Нижнього Новгорода надіслала

до штабу Окремого Оренбурзького корпусу лікарське посвідчення про хворобу Шевченка (Тарас
Шевченко: Документи та матеріали до біографії. — С. 289); сам поет і його друзі очікували

відповіді зі штабу корпуса стосовно вирішення долі Шевченка.
...он, вероятно, будет видеться с Далем... — В. І. Даль наприкінці 40-х років узяв на службу В. М.
Лазаревського, старшого з братів Лазаревських, який допомагав йому у збиранні лексикологічних
та фольклорних матеріалів. Служив у Нижньому Новгороді керуючим Нижегородської удільної

контори (1849 — 1859); підтримував як службові, так і просто прихильні стосунки з родиною

Лазаревських.

Журнал Шевченка: [1]13, [2]14, [3]15, [4]16, [5]17, [6]18, [7]19 листопада.

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/98741.html

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/99195.html

3. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/99690.html

4. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/100260.html

5. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/100925.html

6. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/101765.html

7. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/102208.html

3.4.13 (2009-04-04 00:00)

[1]Кониський О. Я. Тарас Шевченко-Грушівський: Хроніка його життя [В дорозі з заслання

(серпень 1857 — березіль 1858), стор. 7]
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IV

Ждати відповіді довелося Шевченкові трохи не цілого півроку. Не можна сказати, щоб за сей

час життя його в Нижньому Новгороді траплялися які незвичайні пригоди, щоб видавалися лихою
чи доброю стороною; до таких можна хіба зареєструвати невдатне сватання його до Піунової та

приїзд до Н[ижнього] Новгорода його великого друзяки артиста Михайла Щепкіна.
Звісно, і без таких надзвичайних випадків життя його не йшло рівною ходою, як воно йде у

людей звичайних: повно у йому переходів, перемін у становищі духа, повно енергії, як завжди

буває з такими, як Тарас, великими і глибоко перейнятливими людьми. Прокидалося те фактами
дрібними, але прокидалося під барвою, властивою тільки людям видатнішим. Жодного дрібного

вчинку в житті Шевченка не треба й не годиться нехтовати. Тим-то ми й переглянемо життя його
в Нижньому Новгороді день скрізь день.
На знайомості в Нижньому Новгороді з людьми інтелігентними Тарасові недостачі не було.
Нижегородці щиросердо і гостинно вітали його, і ми вважаємо за обов’язок висловити сердечну

подяку українців нижегородцям за привітну гостинність до нашого поета. Ледві чи була в

Нижньому Новгороді така освічена господа, щоб двері її не були навстіж відчинені задля віщого

Кобзаря України. Не тільки люди звичайні, але й люди видатніші, аристократи, багатирі, князі,
починаючи з губернського маршалка, вважали за честь і шанобу для себе знайомість з тим, кого
три місяці назад капітан Косарєв велів муштровати прилюдно на плацу по кілька годин щодня.
Опріч Брилкіна, Овсянникова і Шрейдерса, яким Шевченко і які Шевченкові стали людьми своїми,
близькими, між знайомими Тараса в Н[ижньому] Новгороді бачимо князів Голіцина і Трубецького,
генералів Ваймарна і Фрайліха 810, начальницю дівочого інституту генеральшу Дорохову, бачимо
відомого критика музичного Улибашева 811 і інш., і інш. Ми не можемо не радіти, читаючи

звістки, як сердечно вітали в Нижньому Новгороді нашого поета. Бачимо, одно слово, що життя
Тараса пішло не згірш і з боку околишнього: ніщо не нагадувало йому, що він всетаки сидить на

припоні, під доглядом поліції. З свого перебування в Ниж[ньому] Новгороді Шевченко пильнує

скористоватися перш за все задля свого духа і свого олівця художницького. Перебуваючи на.
засланню, він майже зовсім не мав хліба духового. В листі 12 листопада р. 1857 до графині Толстої
він щиро признається, як він зубожів на хліб духовий: «Мені, — пише він, — неминуче треба було

якоїсь зупинки між Північною Пальмірою і степом киргизьким: інакше я прибув би до вас сущим
киргизом. Впродовж 10 літ я, опріч «Русского инвалида», нічого не читав. От ви і гадайте собі,
яким темним чудаком прибув би я в товариство людей освічених! Тепер книжок у мене сила. Я
читаю запоєм і раюю читаючи». Книжок дійсно не бракувало. Опріч звичайної преси російської

того часу, опріч книжок українських, що поприсилали до його з столиці Куліш, Лазаревський і інші
приятелі, він добував ще російські книжки, видані за границею. У англичанина Гранда 812 роздобув

він видану Герценом у Лондоні «Полярную звезду» р. 1856. «Намальовані на обкладці її портрети
наших апостолів-мучеників (повітаних за 14 грудня) вразили мене, — пише Тарас 3 грудня

(Помилка: 3 листопада. — Ред.), — так тяжко, так скорботно, що я не спроможуся відпочити від
сього темрявого вплину. Як би то добре було, коли б хто на спомин оцієї скорботної події видав
медалю. З одного боку вибити б портрети оцих великомучеників та й підписати «перші російські
благовісники волі», а з другого боку портрет «Неудобозабываемого тормоза», під ним підписати:

«не перший російський катюга коронований» 813. [2] Кладучи поклони перед

подією 14 грудня р. 1825, глибоко шануючи діячів її, так званих «декабристів», Тарас стосується до
них одначе небезкритично. В «Записках» його читаємо про декого з декабристів от які замітки. «У
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Якобі стрівався і благоговійно спізнався з декабристом Іваном Анненковим, що вертає з Сибіру

(по амністії 26 серпня). Сивий, благий і величавий засланець. В бесіді його нема й тіні озвірення

на своїх жорстоких суддів, навіть добродушно кепкує з фаворитів коронованого фельдфебеля,
з Чернишова і з Левшина, що був головою верховного суду (над декабристами). Благоговію

перею Тобою, один з наших первозванних апостолів» 814. Але трапилася другим разом нагода

записати дещо з життя другого декабриста. Тарас стрів нешлюбну доню одного з декабристів
815 — «дівчину на предиво гарну, любу і шпарку», і каже: «Туга бере мене, коли я бачу таких

(нешлюбних) дітей. Нікому, тим паче заступникові волі людської, я не прощаю такої незалежності

неморальної; вона спутує таких горопашних дітей. Нехай вже який-небудь гультяй гусарин, або
дідич-собачник! Таким можна вибачити, але декабриста, що поніс свого хреста в пустиню Сибіру

во ім’я людської волі, тому не можна вибачити такої незалежності. Коли він не спроможен був

стати вище звичайного чоловіка, дак не повинен був принижати себе перед людьми звичайними»
816. Другим разом з приводу того ж таки декабриста Шевченко записує про його такі звістки: «Він
— батько Ніни, займає в Москві якусь значну посаду, а мати проста якутка, живе в Ялуторовську.
Він одружився з багатиркою, вдовою К. властиво на те б то, щоб добре виховати свою Ніночку...
гидкий батько» 817. Радіє Тарас, почувши від Варенцова, приятеля Костомарова, що в Москві

поміж молодіжжю ходить лист Костомарова до царя, лист, повний правди і взагалі розумніший

і ширший, ніж лист до царя від Герцена. Лист написав Костомарів з Лондона. «Коли се правда,
— додає Тарас, — так запевне можна сказати, що Микола Іванович «сопричтен» до собору наших
закордонних апостолів. Благослови його, Господи, на оцьому великому шляху» 818. 810 Веймарна

і Фрейліха. — Ред. 811 Улибишева. — Ред. 812 Гранта. — Ред. 813 Записки... — С. 141; Кобзар
— Т. III. 814 Ibidem. — С. 136..[(Запис від 16 жовт. 1857 р.)]. 815 Доню одного з декабристів

— Ніночку Пущину. — Ред. 816 Записки... — С. 142. [(Запис від 4 листопад. 1857 р.)]. 817 Ibi-
dem. — С. [143] — 144. [(Запис від 6 листопад. 1857 р.)]. 818 Ibidem. — С. 135. [(Запис від 16
жовт. 1857 р.)]. Коментар ...опріч книжок українських, що поприсилали до його з столиці Куліш,
Лазаревський і інші приятелі... — П. Куліш надіслав Шевченкові свої «Записки о Южной Руси» у
двох томах (1856 — 1857), «Народні оповідання» Марка Вовчка (1857), роман «Чорна рада» (Спб,
1857), «свою «Граматку» (1857), М. М. Лазаревський — збірник А. Л. Метлинського «Народные
южнорусские песни» (1854), М. О. Максимович — свій переклад [3]«Слова о полку Ігоревім»,
«Жабомишодраківку» К. Думитрашка (1859), О. М. Бодянський — власну працю «О времени

происхождения славянских письмен» (М., 1855). Лист написав Костомарів з Лондона. — Такого

листа не існувало, — це були необгрунтовані чутки. [4]Попередня [5]Наступна
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[1]Кониський О. Я. Тарас Шевченко-Грушівський: Хроніка його життя [В дорозі з заслання

(серпень 1857 — березіль 1858), стор. 8]

Куліш, надруковавши «Оповідання» Марка Вовчка, а далі і II том «Записок о Южной Руси»,
переслав їх до Шевченка. «Посилаю тобі, брате Тарасе, «Оповідання» Вовчка. Бач, які дива
творяться: уже й каміння починає вопіяти! Де ж пак не диво, що московка преобразилась в

українку, та такі повісті удрала, що хоч би й тобі, мій друже, так прийшлось би в міру. Як то

ти їх уподобаєш? Пиши щиро, бо ти у нас Голова на всю Україну. Пишуть до мене з Москви,
щоб у московському журналі («Русская беседа») що-небудь твоє напечатати. Не квапся на сеє, мій
голубе, до якого часу. Одно, що треба тобі спростовати дорогу до столиці, а друге — треба тепер

з великою увагою роздивлятися, що напечатати, а що й придержати. Слава твоя писательська

тепер на зеніті: то вже треба оглашати себе голоснішим ділом, а не абияким. Після року 1847-го

2373

http://community.livejournal.com/ua_kobzar/4899.html
http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/TNBrWQQ2fqmHGzC1BDax1g?feat=embedwebsite
http://izbornyk.org.ua/slovo67/sl04.htm
http://community.livejournal.com/ua_kobzar/472393.html
http://community.livejournal.com/ua_kobzar/478697.html


ждуть від тебе земляки річей великих, а після вже й малими до їх обізвешся. От якби ти Гуса

згадав або наново скомпонував. Ми знаємо тільки початок.

Кругом тіснота і неволя,
Народ закований мовчить,
А на апостольськім престолі

Чернець годований сидить...

У 4-й книжці «Р[усской] беседы» єсть дещо про Гуса, прочитай та й виведи свою красну мову

про його. Коли є у тебе гарні вірші і без Гуса, дак пришли перше мені їх на перегляд, щоб
пішло воно з моєї руки, як «Наймичка», котрої, сам бачиш, я не зіпсовав. Щиро кохаю твою музу

і не пожалую часу переписати, що вона внушила. Нехай не виходить між люди розхристаною і

простоволосою циганкою, а явиться гарною дівчиною, отецькою дочкою, щоб з дочки знати було
й батька» 819. Шевченко тоді ще не відав, що псевдонімом «Вовчка» підписується жінка Опанаса
Маркевича—Маруся: про се він довідався тільки 18 грудня і бажав до неї написати і подякувати «за
ті радощі, яких надає її книжка натхненна». Другий том «Записок о Южной Руси» дуже сподобався
Тарасові. Дякуючи Кулішеві за його, він у листі 5/17 грудня пише: «Спасибіг тобі за «Наймичку».
Чи не знайдеш там у панночки-хуторяночки в альбомі і мого Івана Гуса? Добре б було, якби
знайшов: а то шкода буде, як пропаде. Що за дивний чолов’яга Л. Жемчужников! Поцілуй його за
мене, як побачиш. Ще ось що: як би мені хотілося, щоб ти свої «Записки о Южной Руси» зробив
періодичним виданням, от як журнали. Нам з тобою треба добре поговорити об сім святім ділі...»
820. Тут саме до речі треба сказати дещо про поему «Наймичка», тим паче що один з наших

письменників, Франко, змагається, що сю поему Шевченко написав після повісті «Наймичка»,
написаної мовою великоруською. Річ відома, що Шевченко манускрипти своїх творів зоставляв у

різних своїх приятелів. Останнім разом перед арештом, їздячи по Чернігівщині в лютому і березілі
р. 1847, він збирав свої манускрипти, гадаючи улаштовати що можна задля печаті. Виїздячи від

Андрія Лизогуба з Седнева, Тарас лишив у його чимало своїх ще не друкованих творів: між ними

була і українська поема «Наймичка». Коли Лизогуб довідався, що Шевченка арештовали, йому
зовсім натурально можна було сподіватися, що і його не мине ревізія. Тим-то він, замість того
щоб палити Шевченкові твори, як се інші люди зробили, заховав їх десь «у стріху», і там в доброму

спряту береглися вони. Без сього, певна річ, Україна не побачила б ні «Наймички», ні «Стодолі»,
ні «Псалмів Давидових», ні чимало іншого. Коли Куліша визволено з неволі, брат його жінки,
Білозерський, поїхав в Седнів, забрав у Лизогуба Шевченкові твори і через Л. М. Жемчужникова

переслав їх до Куліша в Петербург. Куліш тоді саме лаштовав свій II том «Записок» і туди завів

і «Наймичку». Але тоді саме, себто з початком р. 1857, йшла робота графа Ф. П. Толстого

про амністію задля Шевченка. Куліш добре відав, що «Наймичку» написав ніхто як Шевченко і

написав її, як каже він у листі 821 819 Чалий [М. К.] Жизнь и произведения Шевченка. — [С. 106
— 107] 820 [Основа. — 1862. — Кн. V. — С. 10]. 821 Лист ще не оголошений. [ІЛ. — Ф. 77. — №
127. — Арк. 160, 241]. [2]Попередня [3]Наступна

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/4899.html
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[1]Кониський О. Я. Тарас Шевченко-Грушівський: Хроніка його життя [В дорозі з заслання

(серпень 1857 — березіль 1858), стор. 9]

18 липня 1845 р., «ще до свого москалювання»; але тямив і те, що під той час незручно було

виводити в печаті ймення Шевченка, яко українського письменника, тим-то він і надруковав

«Наймичку» без авторового підпису, кажучи в передмові, що поему списав з альбома у однієї

української панночки. Тепер знаємо вже, що та «хуторянка» був Андрій Лизогуб.
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Того ж таки часу Куліш надруковав у Петербурзі свою «Граматку». Варенцов, вернувшись 10
грудня з Петербурга, привіз Тарасові з Москви від Осипа Бодянського нову книжку його «О
времени происхождения славянских письмен», а від Куліша «Граматку». Тарасові подобалася

остання: він каже 822, що вона «скомпонована гарно, розумно і благородно; що се перший вільний
промінь того світу, що може зазирнути до здавленої панами голови невольників». Про оцю

«Граматку» і [2]Костомарів писав до Тараса, що «вона порадовала його, та не так вона сама, як
думка писати для народу. Приходить час проснутися нашому люду і розумом працювати. Треба,
щоб по селам учити дітвору по-нашому, а на те треба того, з чого учитися. Мені здається, що
погляд Кулішів не годиться до букварів: народу треба тепер не лагоминків, а твердої тверезої

страви. Тепер нам треба граматики своєї мови, короткої історії натуральної, короткої географії
та космографії, книжки про закони, наскільки вони потрібні для народа» 823. Тут варто до

слова сказати, що погляди на освіту в народній мові, погляди на потреби і зміст підручників,
взагалі погляди на потребу освіти реальної зійшлися однаковісенько у наших старіших братів-
письменників з поглядами молодих українців. В сій справі погляди «батьків і дітей» ні в чому

і у нас не відрізнялися. Та система освіти, про яку Костомарів писав до Тараса, пановала по

недільних школах на Україні, принаймні в Полтаві ми і без книжок учили дітвору по-українськи
тому, про що пише наш історик. Небавом і книжечки такі були скомпоновані. Я подав до цензури

власні рукописи географії, історії і про закони, потрібні селянам і у життю щоденному. Нічого
того цензура не вернула, опріч арифметики та прописів. Куліш, як відомо, не гадав обмежоватися
«Граматкою»; він писав до Тараса, щоб поробив малюнки до історичних дум наших і до своїх

ліпших віршів, а «ми виріжемо ті малюнки на дереві, напечатаємо фарбами трошки лучче від

лубочних московських і продаватимемо по 2 — 4 шаги (1 — 2 копійки), і будуть вони продаватися
по всіх ярмарках, і наліплюватимуть їх у кожній хаті, замість московсько-суздальсього плюгавства...
Я й сам би понамальовував, та у мене ті нариси не будуть такі характеристичні, як у тебе. Ти як

не поведеш пером, то все воно закарлючиться по художницьки...» 824. 822 Записки... — С. 150.
[(Запис від 10 груд. 1857 р. — Кобзар. — Т. III)]. 823 Чалий, с. 116. [Лист від М. І. Костомарова
(23 січ. 1858 р.)]. 824 Чалий, с. 122. [Лист від П. О. Куліша (14 лют. 1858 р.)] [3]Попередня
[4]Наступна
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V

Доки стояла така погода, що можна було надворі малювати, Тарас Григорович пильновав якомога
більш змалювати видів з нижегородських будівель, переважно з церков. Траплялося йому інде в
церкві зустріти занадто чудні образи; напр[иклад], в церкві св. Георгія він аж вжахнувся, побачивши
образ якогось незугарного «чудовища», намальованого на круглій дошці завбільшки в 3 аршини.
«Спершу (записано у його в журналі 27 вересня) я подумав, що се індійський Ману або Вешад

заблудилися до християнського храму, щоб поласовати оливою та ладаном. Аж ось ввійшла в

церкву молодиця, розкішно прибрана, тричі перехрестилася і поклонилася перед тим чудовищем...
Безглузде ідолопоклонство! — додає поет. — Де ж християне, де християнки? Де безплотна ідея

чистоти-добра? У мене не хватило духу перехреститися. Я вийшов на улицю: на темному фоні
широкого лугу я побачив, як граціозно в’ється красуня Волга; зітхнув і перехрестився».
Цікаво б довідатися: де поділися усі оті малюнки, що поробив Шевченко під час своєї подорожі?
Чи не можна б їх яко власність цілої України позбирати до громадського музею?
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Небавом погода перемінилася: надворі годі було малювати. Перші дні під негодь Тарас сидів

було в хаті та «запоєм» читав; але вже 6 листопада почув він, що в хаті сидіти нудно: почув, що
його тягне на улицю.
«Звідкіль взялася у мене оця дурна вподоба до улиці?» питає він сам себе і цілком справедливо

дає зовсім нату ральну відповідь: «Після десятилітнього посту я прожогом кинувся до книжок;
об’ївся і тепер хорую на нестравність. Іншої причини такого томливого, неморального безділля я
не відаю. Малювати— нічого путящого не зможу, не при думаю, та й кватира на те не відповідна.
Малювати б портрети за гроші, так ні з кого; а працювати на дурничку — ніяково».
Грошей, значить, і заробітку, Тарасові дійсно треба було. Виїхав він з Новопетровського майже

без грошей і без одежі; сподівався придбати одежу в Москві; але ж до Москви не доїхав: приятелі
не встигли ще вислати йому грошей, а одежу треба було справити.
Дехто з нижегородських приятелів його спостеріг його трудне становище. І от починають то сей,
то той прохати його змалювати потрет. Перший потрет за гроші, за 24 карб., він змалював з

першої красуні у Нижньому Новгороді, з Т. М. Попової. Таку плату він уважав щедрою. Небавом
1 листопада він малює потрет з Дорохової 825 і з її годованки Ніни Пущинівни, далі потрет Якобі,
з жінки Варенцова і з сина їх; нарешті приятелі його Шрейдерс, Кандинський 826 і Фрейліх прохали

змалювати їх потрети і дали Тарасові гроші згори. Отут з тими грішми склалася трагікомічна

пригода. «Взявши гроші й добре помогоричивши, пішов я, — пише Тарас 26 листопада, — до

чарівної сім’ї m-me Гільде і тут у мене украдено ті гроші, 125 карб.». Звісно, гроші пропали. Та не
так ще була шкода грошей, коли б разом з тим не склалася друга пригода. Тієї ночі переїздив через
Новгород друзяка Тарасів Федір Лазаревський. Він скрізь шукав Тараса і, не знайшовши, лишив
йому картку «яко страшенний докір совісті». Другого дня хотів, не хотів, а мусив він обідати

у Даля, до котрого теж заїздив Лазаревський. У Даля мусив «висловити брехню лаконічну, що
тієї лиходійної ночі їздив ради розваги з Брилкіним в Балахну». 825 Дорохова, з роду Плещеєвих,
була директрисою дівочого інституту в Н[ижньому] Новгороді 1856 — 1864 [рр.]: умерла в р. 1867
826 Кадницький А. К. — Ред. Коментар Цікаво б довідатися: де поділися усі оті малюнки, що
поробив Шевченко під час своєї подорожі? — Значна частина цих малюнків зберігалася у А. О.
Козачковського, потім— В. П. Коховського, С. Д. Бразоль, тоді була куплена В. В. Тарновським-
молодшим, поміщена до Музею українських старожитностей у Чернігові, а 1940 р. була передана
до Державного музею Т. Г. Шевченка в Києві, де зберігається й нині. [2]Попередня [3]Наступна

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/4899.html

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/478844.html

3. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/479285.html

3.4.17 (2009-04-05 00:00)

[1]Кониський О. Я. Тарас Шевченко-Грушівський: Хроніка його життя [В дорозі з заслання

(серпень 1857 — березіль 1858), стор. 11]

Комічно трохи склалися відносини Шевченка до відомого російського письменника Даля. З ним

Тарас був знайомий, ще як перебував в Академії, але ніколи до його не надило Тарасового серця.
Зупинившись в Н[ижньому] Новгороді, Шевченко хоч і відав, що тут живе і Даль, але не хтів

оновляти знайомості, коли ж графиня Толстая порадила те вчинити, Тарас мусив піти до Даля...
17 листопада він зробив Далеві візиту. Даль повітав його щиро і прохав заходити до його яко до

старого приятеля. Перегодом вже 17 грудня він зайшов увечері до Даля 827. Несподівано в розмові
зачепили Давидові псалми. Даль помітив, що наш поет не байдужий до стародавньої поезії, і
спитав у його, чи він читав Апокаліпсис. «Читав, — каже поет, — та нічого не зрозумів». Тоді Даль
дав йому власний переклад і коментарі Апокаліпсиса, просячи перечитати і повідати свою думку.
«Не по душі мені, — признається Тарас, — остання умова; без неї можна б не читавши подяковати,
а тепереньки треба читати. А читаючи Апокаліпсис на мові церковнослов’янські, приходить думка,
що апостол писав його задля своїх неофітів. А може, його кермовала і мета матеріальна, щоб
дозорці його подумали, що старий збожеволів і верзе нісенітницю і тоді може швидше визволять
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його з заслання. З якої речі Даль перекладав і товкмачив оцю нісенітницю? І з якою думкою дав

мені перечитати свій убогий твір? Яку ж думку свою я висловлю йому? Ради ввічливості мушу

брехати...» Коли траплявся у Шевченка вільний час, він не марновав його абияк. Вдовольняючи

звичайну і властиву чоловікові потребу розваги між людьми, в товаристві знайомих, Шевченко

не забував працювати і коло власних творів. Ще під кінець жовтня взявся він переглянути своє

оповідання «Матрос», що написав мовою російською р. 1856 в Новопетровському. Першу частину
оповідання він відіслав ще з Новопетровського до Лазаревського, щоб дав до якого журналу

друкувати. Другу частину переписав йому теж у Новопетровському прапорщик Нечаєв — «один з
ліпших кадетів Непроєвського 828оренбурзького корпусу». Перечитуючи тепер оповідання, автор
спостеріг велику силу граматичних помилок і помітив, що треба перемінити назву: «Нехай буде не
«Матрос», а «Прогулка с пользою і не без морали». Переглянувши оповідання, Тарас вдається до
Куліша, щоб поклопотався надруковати се оповідання і відіслані ще раніш «Княгиню» і «Варнака».
Куліш на те відповів йому: «Про московські твої повісті скажу, що зневажиш ти їми себе перед

світом, та й більш нічого. Якби у мене гроші були, я купив би їх усі у тебе разом, та й спалив.
Читав я твою «Княгиню» і «Матроса». Може, ти мені віри не піймеш; може, скажеш, що я

московщини не люблю, дак тим і ганю, так, отже, тобі: ні одна редакція журнальна не схотіла

їх друковати. Тут не одного таланту треба. Прочитуючи твої московські повісті, земляки твої

кивають головами, а москалі відкидають геть; а вірші твої рідні, так москалі шанують, а земляки
наче Псалтир той промовляють» 829. Тарас вважав літературний суд Куліша занадто строгим:
«Коли ти хочеш зберегти з ним добрі відносини, ніколи не говори йому правди», — писав він до

Куліша 830. 827 Записки... — С. 152[ — 153. (Запис від 17 груд. 1857 р.) }. 828 Неплюєвського. —
Ред. 829 Чалий, с. 118. 830 Ibidem. — С. 121. [2]Попередня [3]Наступна

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/4899.html

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/479038.html

3. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/479547.html

3.4.18 (2009-04-05 06:00)

[1]Кониський О. Я. Тарас Шевченко-Грушівський: Хроніка його життя [В дорозі з заслання

(серпень 1857 — березіль 1858), стор. 12]

Дійсне, усі Шевченкові твори, писані мовою великоруською, не досягають тієї краси високої і

літературно-художньо ваги, як його твори мовою українською. Головну причину тому висловив
ліпше за всіх Костомарів; він зовсім справедливо говорить, що в творах Шевченка, писаних мовою
російською, світяться ознаки великого таланту, вірність характерів, глибина і благородство думок
і почуття, і багатенько образів; але вони не оброблені 831. І дійсне, опріч «Наймички», писані вони
немов при хватком. Інакше й не могло бути: усі вони писані на засланню, під доглядом, а інші
писані нишком, ще тоді, коли йому і по-російськи не дозволено було нічого писати, опріч листів.
Але властиво не тільки в сьому одному була причина того, що редакції російських журналів не

друковали Шевченкових творів, писаних мовою російською. Коли Тарас не згодився з Кулішевою
думкою, і вдався до благого дідуся Сергія Аксакова, щоб поклопотатися про надруковання його

«Княгині» і «Матроса», дак і Аксаков не радив його друковати, кажучи 832, що твори ті «без
порівняння нижче Вашого (Тарасового) величезного таланту віршотворного. Ви лірик, елегіст,
гумор ваш невеселий. Правда, де річ іде про природу, де діло доходить до живописі, там у вас

усе прекрасно. Але се не викупляє вади в цілому оповіданні («Княгиня»). Я не опасуюся сказати

вам голу правду. Я тієї думки, що такому таланту, як валі, можна сміливо говорити правду, не
боячись образити людське самолюбство. Багатій людині не соромно обути діряві чоботи. Маючи

перед себе такий сяєвний обшир, де ви повний господар, ви не образитесь, коли вам скажу, що ви
не зугарні перейти по якій-будь степовій стежечці». Опріч оцих причин, на мою думку, були ще

інші. Зміст Шевченкових оповідань не вдовольняв тій «злобі дня», яка пановала тоді по російській
журналістиці. Вона жила тоді і повинна була жити пекучими сучасними потребами життя людей,
що прокинулися на благовість до оновлення зневоленого і темного царства. В Шевченкових
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оповіданнях сього не було і не могло бути через те, що вони писалися під доглядом. Костомарів
знов справедливо помітив, що коли б Шевченкова «Наймичка» російська була надрукована раніш
його «Наймички» української, так публіка привітала б її яко твір незвичайний» 833. Перечитавши
«Матроса», Шевченко перегодом почув у собі знов «божественный глагол» рідної музи української.
5, 6 і 7 грудня р. 1858 він пише нову поему мовою українською з життя перших християн. То була
поема «Неофіти». Він присвятив її Щепкіну і вельми бажав перечитати йому її і послухати його

приязну і певну думку про неї 834. Небавом приятель його Овсянников їхав у Петербург. Через

його він переслав [2]«Неофітів» до Куліша, пишучи в листі, що «поема добре не викінчена», і прохав
переписати і переслати її до Щепкіна. 831 Русск[ая] стар[ина]. — 1880. — [Кн. III]. — С. 607 —
610. 832 Чалий, с. 119. 833 Русск[ая] стар[ина]. — 1880. — [Кн. III]. — С. 607 — 610. 834 Записки...
— С. 150. [(Запис від 8 груд. 1857 р.)]. Коментар ...Аксаков не радив його друковати, кажучи, що
твори ті «без порівняння нижчі Вашого ... таланту віршотворного». — [3]Лист С. Т. Аксакова

до Шевченка від 19 червня 1858 р. (Листи до Т Г. Шевченка.С. 143 — 144). Через його він

переслав «Неофітів» до Куліша, пишучи в листі, що поема добре не викінчена... — Йдеться про

лист Шевченка до П. Куліша від 4 січня 1858 р. з Нижнього Новгорода. [4]Попередня [5]Наступна

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/4899.html

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev2109.htm

3. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/521623.html

4. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/479285.html

5. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/479987.html

3.4.19 (2009-04-05 12:00)

[1]Кониський О. Я. Тарас Шевченко-Грушівський: Хроніка його життя [В дорозі з заслання

(серпень 1857 — березіль 1858), стор. 13]

Кулішеві здалося, що Шевченко хоче зараз друкувати поему. Він відраджує авторові й пише:
[2]«Неофіти» гарна штука, та не для друку. Не годиться доброму синові нагадувати про діла його
батька, ждучи від сина якого-небудь добра. Він же у нас тепер первий чоловік. Якби не він, то й
дихнути б нам не дали. А воля кріпаків— теж його діло. Найближчі тепер до його люде писателі,
а не пани пузаті. Дак не тільки «Неофітів» друкувати рано, але позволь мені не посилати їх і до

Щепкіна, бо він з ними у люди носитиметься і піде про тебе така чутка, що притьмом не треба

тебе пускати в столицю».
«Та який там нечистий тобі казав, — відписує Кулішеві Шевченко 26 січня, — що я приготовив

«Неофітів» задля друку? І згадки, і думки у мене не було. Я послав тобі прочитати, щоб ти бачив,
що я не сиджу склавши руки. І старий Щепкін не такий, щоб возився з ними по Москві, наче з
торбою. Ти оддай їх гарненько переписати і пошли старому, бо він знає вже, що «Неофіти» в твоїх
руках».
Як бачимо, дак Кулішева обережність переходила за межі потреби! Річ відома, що «Неофітів»
надруковано в «Основі» зараз по смерті Шевченка і надруковано в той час, коли хмара реакції на
обрію царювання Олександра II почала вже виразно виступати. Очевидно, що Куліш тоді починав

хоровати на той недуг «обережності більш, ніж вимагає того уряд», який, на наше безталання,
став паном нашого часу.
Гадав собі Тарас, скінчивши «Неофітів», написати ще поему «Сатрап і Дервіш», але так ся думка

і не перейшла в діло, хочапоет почував, що його вельми тягне до написання її. 13 грудня він

записує: «Сьогодня беруся за «Сатрапа і Дервіша». Як дасть Біг успішно скінчити, присвячу
її щедрим, чесним і благородним землякам моїм». (Не буде помилки гадати, що під тими

земляками Шевченко розумів Михайла Лазаревського і Л. Жемчужникова, бо від останнього

Лазаревський одержав, і того самого 13 грудня прийшла від його про се звістка до Тараса, 175
руб., зібраних для поета невідомо ким). «Хочеться мені, — читаємо далі, — написати «Сатрапа»
епопеєю. Ся форма зовсім нова для мене. Не відаю, як я з нею поладжу» 835. Коли додамо

ще, що 9 лютого 1858 Шевченко написав вірші: «Доля», «Муза» і «Слава», то оце буде і все те,
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що нового віршованого написав він під час свого перебування в Нижньому Новгороді. Зате він

чимало працював над старими своїми творами, над тими саме, що він називає «Невольницькою
поезією» Про се річ трохи згодом. Коментар Він (Куліш. — Ред.)відраджує авторові й пише:
«Неофіти» гарна штука...» — З листа П. Куліша до Шевченка від 20 січня 1858 р. з Петербурга.
...175 руб., зібраних для поета невідомо ким. — 9 грудня 1857 р. М. М. Лазаревський писав:
«...недавно прислал 175 р[ублей] Алексей Мих[айлович] Жемчужников от брата своего Льва и

просил не говорить тебе, от кого они» (Листи до Т. Г. Шевченка. — Є. 114). Сам же Л. М.
Жемчужников 1857 р. виїхав за кордон і в Парижі продовжував художню освіту. [3]Попередня
[4]Наступна

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/4899.html

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev2109.htm

3. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/479547.html

4. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/480085.html

3.4.20 (2009-04-05 18:00)

[1]Кониський О. Я. Тарас Шевченко-Грушівський: Хроніка його життя [В дорозі з заслання

(серпень 1857 — березіль 1858), стор. 14]

VI

На око здавалось би кому, що Шевченкові нічого вельми нудьговати та сумовати! По всьому

місту і по всіх станах його людності є у нього і нові знайомі, й нові приятелі. Від поїздки в

Оренбург його визволили: 23 жовтня прийшла з Оренбурга від генерал-губернатора відповідь,
що Шевченкові заборонено їздити в столиці і що він перебуватиме в Нижньому Новгороді під

потайним доглядом поліції. Звістка ся вразила Шевченка. «Гарна, — каже він, — оця воля! Собака
на припоні!» 836 Бачимо, що Тарас все-таки нудиться, сумує, чує себе серед натовпу самітним.
Такі натури, як Шевченко, часто-густо зазнають самотності хоч серед якого натовпу, коли біля

них нема душі близької, нема серця спорідненого. У Тараса в Нижньому чимало було приятелів,
але то були приятелі чоловіка страдальника, покараного тяжко, не по заслузі; йому серед тих

приятелів браковало людини, щоб розуміла його українську національну душу, щоб розуміла і

серцем спочувала його думкам і ідеям Хоч і як добре йому в Н[ижньому] Новгороді, але він чув

і бачив, що він на чужині, та ще й на припоні!.. Душа його рвалася летіти до любої Академії, до
друзяків-українців. Раз якось під годину такої нудьги серце шепнуло йому добру думку покликати
до себе Куліша, Щепкіна і Лазаревського. Михайло Семенович Щепкін 837 був щирий і давній

Шевченків друзяка. Давно єднали їх і обставини, і погляди, і думки. Щепкін, як і Шевченко,
— син кріпака і самоук з геніальним талантом артиста. Як і Шевченко, він власними силами

протоптав стежку в сферу людей освічених, в сферу ліпших людей свого часу. Погляди його,
соціально-моральний і національний світогляд сходився з Шевченковим. «Опіка» не минула і його.
Коли йому йшов вже 70-й рік його віку, московський генерал-губернатор Закревський зарегістровав
його до гурту «неблагонадежных» і дав атестацію, що «Щепкин желает перевороте и на все готов».
Такою думкою Закревський перейнявся з того, що довідався, що на одній вечірці Щепкін радив

драматургам, щоб вони теми задля драм брали з творів Герцена. З Шевченком Щепкін спізнався

і сприятелився ще за кілька років до свого заслання. 12 листопада Шевченко пише до Щепкіна:
«Друже мій давній! Друже єдиний!. Якби-то нам побачитися, якби-то нам часиночку подивитися

один на одного, хоч годиночку поговорити... Я ожив би, я напоїв би серце своє твоїми тихими

речами, неначе живущою водою. Тепер я в Нижньому Новгороді на волі, та на якій волі! Як собака
на прив’язі. Так щоб подивитися на тебе, великий мій друже, я, сидячи отут, от що видумав: чи не
найдеться коло Москви якого села або хутора з добрим чоловіком? Якщо можна буде побачитися

нам і поколядовать на сих святках, то поколядуємо укупі» 838. Щепкін зараз дає відповідь, що
можна їм з’їхатися в селі Нікольському (маєтність його сина) за 40 верстов від Москви, і додав:
«А коли така поїздка буде тобі через що-небудь неможливою, то я сам приїду в Нижній, не на те
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тільки, щоб побачитися і поколядовати укупі, а щоб побалакати про дещо багацько. Може, моя
стара голова наведе й твою на добру думку» 839. 835 Записки... — С. 152. [(Запис від 13 груд.
1857 р.)]. 836Ibidem. — С. 137[ — 138. (Запис від 23 жовт. 1857 р.)] 837Помер в Ялті 11 серпня р.
1863. 838 Основа. — 1861. — Кн. X. — С. 12. Коментар Щепкін зараз дає відповідь, що можна їм
з’їхатися в ...селі Никольському... — З листа М. С. Щепкіна до Шевченка від 27 листопада 1857
р. з Москви. [2]Попередня [3]Наступна

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/4899.html

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/479987.html

3. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/485866.html

3.4.21 100. П. О. КУЛІШ. 26 листопада 1857. Петербург (2009-04-06 06:00)

Хотів я послать тобі, мій друже шановний Тарасе, дещо з нових книжок, которі в мене друкуються,
да трудно набрать по листку із-під великих куп друкованого паперу. Нехай, як доведу все до ладу,
тоді й пришлю. Побачиш, які дива в нас творяться: уже й каміння починає вопіяти! Де ж бак не

диво, що московка преобразилась в українку да такі повісті вдрала, що хоть би й тобі, мій друже,
то пришились би в міру! Ось побачиш, що на світі степові квітки.
Стілько в мене роботи, що і в голові не вміщається. Вибачай, що коротко пишу і про твоє дороге
писання не споминаю. Коротко про його що й писати! а широко — ніколи, далебі! Ось напиши
лишень до мене, як і що ти думаєш-гадаєш, то я тобі на всяке слово одвітуватиму, вибравши добру
годину. А тепер твій приятель зараз їде, то й не схаменешся, з якого конця починати.
Чи получив ти мої книги? Як вони тобі здались? Пиши гуляючи про всячину, бо Господь знає,
коли побачимось.
Спасибі ж тобі, велике спасибі за «Ченця». Се мені дорога буде пам’ятка!

Твій довіку

П. Куліш

1857, ноября 26,
С.-Петерб[ург].

Адрес: такому-то, в собственной типографии, на углу Вознесенского и Екатерингофского

проспектов, в доме Лея.

На четвертій сторінці:
Високоповажному панові Тарасу Григоровичу Шевченкові прошу до рук подати.

Коментарі:

Подається за автографом: ІЛ. Ф. 92. № 112.
Вперше надруковано: Киевская старина. — 1989. — № 2. — С. 231.
Дата в автографі: «1857, ноября 26, С.-Петерб[ург]».
Відповідь на рядки з листа до М. М. Лазаревського від 19 жовтня 1857 р., що стосуються Куліша.
Відповідь Шевченка — лист від 5 грудня 1857 р. з Нижнього Новгорода.

...московка преобразилась в українку да такі повісті вдрала... — На той час у друкарні Куліша

набирався текст «Народних оповідань»Марка Вовчка—Марії Олександрівни Вілінської-Маркович

(1833 — 1907), росіянки за національністю— української та російської письменниці й перекладачки.
...і про твоє дороге писання не споминаю. — Йдеться про автографи поем «Москалева криниця»
й «Чернець», які Шевченко надіслав Кулішеві з В. Г. Варенцовим.
А тепер твій Приятель зараз їде... — Варенцов Віктор Гаврилович (1825 — 1867), російський
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фольклорист та етнограф, педагог. У 1854 — 1857 рр., викладаючи словесність у місцевій гімназії,
дружньо зблизився з Костомаровим, познайомився з М. Г. Чернишевським. З 16 березня 1857
р. — інспектор дворянського інституту в Нижньому Новгороді, а з листопада того ж року дістав

призначення на посаду ад’юнкта російської словесності Казанського університету, з чим пов’язана
і його поїздка до Петербурга.
Чи получив ти мої книги? — Книжки були надіслані у відповідь на прохання до Куліша, висловлене
у згаданому листі до М. М. Лазаревського. 10 листопада 1857 р. Шевченко занотував у щоденнику:
«Получил от Кулиша книги: «Записки о Южной; Руси», два тома, и «Чорну раду»; подякував за
них у листах до М. М. Лазаревського (29 листопада 1857 р.) та П. Куліша (5 грудня 1857 р.).
Спасибі ж тобі... за «Ченця». — 29 листопада 1857 р. Шевченко писав М. М. Лазаревському:
«Подякуй доброго і розумного Куліша за його «Чорну раду» і за «Записки о Ю[жной] Р[уси]». [...]
А поки що буде, послав я йому з Варенцовим «Москалеву криницю» і «Ченця». Та якби був знав,
що він має од Щепкіна, то послав би що-небудь друге, у мене єсть багато дечого, тілько все то

понедороблюване».

Журнал Шевченка: [1]26 листопада.

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/106871.html

3.4.22 101. М. С. ЩЕПКІН. 27 листопада 1857. Москва (2009-04-06 12:00)

От 27 ноября 1857 года.

Не знаю, получил ли мое письмо ты, мій друже, которое была ответом на твое писание, хотя
не вполне удовлетворительным? Теперь же извещаю, что ежели тебе очень хочется увидеть мою
старую фигуру, то можно приехать: у сына под Москвой в 40 верстах есть дача, Никольское, не
доезжая Москвы за две станции, Богородского уезда, с Купавинской станции, версты три от дороги

по Владимирскому тракту, — то ежели не раздумал, то все-таки прежде извести аккуратно, когда
выедешь, потому что нужно приготовить комнату для житья, то есть дня за два до приезда нужно
протопить. И как, вероятно, будешь ехать с почтовыми дилижансами, то чтобы знать день, когда
нужно выслать шкапу. Потом еще вопрос, — может быть и нескромный: есть ли средства для

этой поездки? Ежели нет, то не церемонься — извести: хотя, признаюсь, и грустно, что это

все на один или на два дни, потому что и мне отлучаться в настоящее время, пока еще служу

искусству, неудобно. Потом нужно иметь вид; я, ведь, ничего не знаю в делах, но я думаю...
Муравлев даст тебе вид какой-нибудь на проезд в Богородской уезд, в село Никольское для того,
чтобы повидаться с старыми знакомыми; и ежели все это будет очень затруднительно, то не

приехать ли мне в Нижний, и это не для того только, чтобы повидаться, а поговорить бы многое

нужно, может быть, моя старая голова навела и твою на добрую мысль; а для того, чтобы только

повидаться, нам делать такие расходы жирно. Богатые находят удовольствие в исполнении всех

своих желаний, а я, напротив, нахожу величайшее наслаждение, если откажу себе в удовольствии,
которое мне не по средствам... Обо всем этом помиркуй хорошенько и извести аккуратно; как и

на что решиться. — Не взыщи, что я пишу просто, но имя друга, которым Вы мене подарили,
заставляет меня быть таким. Прощай, жду ответа! Да! Варвара Николаевна Репнина, которой я

читал твое письмо, просила меня передать тебе ее душевный поклон; ну, еще прощай, заболтался,
да что делать? Это болезнь старости.

Твой Михайло Щепкин.

Коментарі:
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Подається за автографом: ІЛ. Ф. 92. № 332.
Вперше надруковано: Киевлянин. — 1870. — 4 квіт. Публікація М. К. Чалого.
Дата в автографі: «От 27 ноября 1857 года».
Відповідь Шевченка — лист від 4 — 5 грудня 1857 р. з Нижнього Новгорода.
...получил ли мое письмо... — Лист Щепкіна, що був відповіддю на лист Шевченка від 13
листопада 1857 р., не відомий; найімовірніше, поет його не одержав і не відповів на нього. Цього
листа він одержав 1 грудня 1857 р., занотувавши в щоденнику: «Получил письмо отМ. С. Щепкина,
в котором он предлагает мне свидание в селе Никольском (имение его сына) или же, если я не

имею лишних денег на эту поездку... то он обещает сам приехать ко мне в Нижний. Как бы он

возвеселил и меня, и своих нижегородских поклонников. Напишу ему, пускай едет сюда, и пускай
на здешней бедной сцене тряхнет стариною. Теперь же, кстати, здесь дворянские выборы».
...у сына под Москвой ... есть дача... — Йдеться про село Нікольське, маєток Миколи

Михайловича Щепкіна (1820 — 1886) — видавця, книготорговця, пізніше — мирового судді.
Матеріально підтримував декабристів (через Є. І. Якушкіна); влітку 1857 р. відвідав у Лондоні

О. І. Герцена, сприяв поширенню заборонених видань О. Герцена й М. Огарьова у Росії. З
Шевченком познайомилися у Москві у березні 1858 р.
...думаю, г. Муравлев даст тебе вид какой-нибудь на проезд... — Мається на увазі документ

на проїзд та перебування в Нікольському, що міг би бути виданий із дозволу нижегородського

військового губернатора О. М. Муравйова (у Щепкіна помилково — Муравльова), котрий

співчутливо поставився до засланого поета.
Варвара Николаевна Репнина, которой я читал твое письмо... — Йдеться про перший після

визволення із заслання лист Шевченка до Щепкіна від 12 листопада 1857 р. із Нижнього

Новгорода. Щепкін показав цей лист В. М. Рєпніній, що засвідчує їх приятельські взаємини,
а також те, що Щепкін знав про її піклування щодо Шевченка.
У листі-відповіді Шевченко передає вітання Рєпніній і запитує її адресу.

Журнал Шевченка: [1]27 листопада.

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/107698.html

3.4.23 114. ЛИСТ ДО М. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО. 29 листопада 1857. Нижній
Новгород (2009-04-06 18:00)

Милий мій друже! Позавчора чортові не було чого робить, то він носив мене в Балахну, трохи не
за тридцять верст од Нижнього, а Федор якраз в той день і переїхав через Нижній. І що б йому

було підождать до завтра. Недобрий він, поцілуй його за мене.
Письмо твоє, нашвидку писане, я получив і дякую тобі за його, а то вже я думав, що ти, крий Боже,
занедужав. Ти пишеш, чи получив я отставку із Оренбурга. Получив. Чисту получив. А ще до

[по]лучения ції поганої отставки писав я графині Н[астасії] І[ванівні] і графу Ф[едору] П[етровичу]
письма. Не знаю, чи получили вони їх, чи ні. Довідайся, будь ласкав, та й напиши мені. І напиши
мені, чи до ладу я написав письмо графу Ф[едору] П[етровичу], бо я на такі химерні письма не

великий майстер. Та не забудь спитать у графині Н[астасії] І[ванівни], чи був у неї з моїм поклоном

Сапожников.
Подякуй доброго і розумного Куліша за його «Чорну раду» і за «Записки о Ю[жной] Р[уси]». Я

вже в другий раз читаю «Чорну раду» і як прочитаю, то напишу йому прездоровенний мадригал.
А поки що буде, послав я йому з Варенцовим «Москалеву криницю» і «Ченця». Та якби був знав,
що він має од Щепкіна, то послав би що-небудь друге, у мене єсть багато дечого, тілько все-то те
понедороблюване. Як заста[не] оце письмо Варенцова в Петербурге, то перешли мені з ним наші

народные думы, изданные Метлинским. Або хоч почтою перешли, бо я ще і не бачив ції хваленої
книги.

2382

http://community.livejournal.com/ua_kobzar/107698.html


Нарисовав я карандашем для тебе своє поличіє, та нема з ким переслать його, а по почті боюся
зотреться. Думав переслать з Федором, так чорт, враг добрых наших помышлений, бачиш, що
зробив.
Пише мені старий Щепкін і просить, щоб я приїхав до його на праздники в гости. В саму Москву

мені їхать не можна; то він просить мене до свого сина на хутір, десь недалеко коло Москви. Я
жду од [його] на днях письма, він мені напише, де той хутір і коли туда можна приїхать. А що якби

і ти, взявши Куліша та й Семена з собою, та й ви приїхали на той благодатний хутір. А дуже б

добре було. Я тобі напишу, як получу од старого письмо. А поки що прощай, не забувай великої

просьби твого искреннего

Т. Шевченка.

18 ноября.
Нижний.

Примітки

Подається за автографом (ІЛ, ф. 1, № 161).
Чистовий автограф, що має авторську дату «18 ноября. Нижний», передатовується відповідно до
запису в щоденнику від 29 листопада 1857 р.: в цей день написано даний лист і згадується про

приїзд 26 листопада до Нижнього Новгорода Ф. М. Лазаревського.
Вперше надруковано в журналі «Основа» (1862. — № 3. — С. 14 — 15) за автографом з

помилковим прочитанням слова: «не пише» (треба: «напише»).
Вперше введено до збірника творів у виданні: Шевченко Т. Твори: В 2 т. — СПб., 1911. — Т. 2.
— С. 417.
Відповідь на лист М. М. Лазаревського від 19 листопада 1857 р. (Листи до Тараса Шевченка. —
С. 91 — 92).
Відповідь М. М. Лазаревського див.: Там само. — С. 94; відповів на цей лист і Ф. М.
Лазаревський (Там само. — С. 93).
Позавчора чортові не було чого робить, то він носив мене в Балахну... — Справжня причина

відсутності Шевченка розкрита в щоденнику (див. запис від 26 листопада 1857 р.). Балахна —
повітове місто Нижегородської губернії (нині районний центр).
Федор — Ф. М. Лазаревський.
...писав я графині Н[астасії] І[ванівні] і графу Ф[едору] П[етровичу] письма. — Йдеться про листи

до А. І. Толстої від 12 листопада 1857 р. та невідомий лист до Ф. П. Толстого (про цей лист

Шевченко так записав у щоденнику 13 листопада 1857 р.: «Сегодня написал, а завтра отошлю

просительное письмо графу Ф. П. Толстому. Прошу его просить кого следует о дозволении мне

жить в Петербурге и посещать классы Академии. Письмо, кажется, мне удалось»).
...чи був у неї з моїм поклоном Сапожников. — О. О. Сапожников.
Подякуй доброго і розумного Куліша за його «Чорну раду» і за «Записки о Ю[жной] Р[уси]». — 10
листопада 1857 р. Шевченко занотував у щоденнику, що одержав від П. О. Куліша його історичну
хроніку «Чорна рада» (СПб., 1857) та збірник фольклорних та етнографічних матеріалів «Записки
о Южной Руси» (СПб., 1856. — Т. 1; СПб., 1857. — Т. 2).
...послав я йому з Варенцовим «Москалеву криницю» і «Ченця». — Варенцов Віктор Гаврилович

(1825 — 1867) — інспектор Нижегородського дворянського інституту, фольклорист. Познайомився
з Шевченком 15 жовтня 1857 р. в Нижньому Новгороді (див. запис у щоденнику від 15 жовтня

1857 р.). 5 листопада Шевченко провів його у Петербург, куди В. Г. Варенцов поїхав у справі

призначення на посаду викладача в Казанському університеті, і передав П. О. Кулішеві поеми

«Москалева криниця» та «Чернець» (ці автографи не відомі).
Та якби був знав, що він має од Щепкіна, то послав би що-небудь друге, у мене єсть багато

дечого... — 3 листа М. С. Щепкіна, написаного орієнтовно близько 20 листопада 1857 р. у

відповідь на лист Шевченка від 12 — 13 листопада того ж року, поет дізнався, що Я. Г. Кухаренко
виконав його прохання, висловлене в листі від 5 червня 1857 р., а саме: зробити копії надісланих

йому творів— поем «Москалева криниця» (нова редакція) і «Чернець» та вірша «Садок вишневий
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коло хати...» («Вечір») — і надіслати М. С. Щепкіну. З’ясувалося, що ці твори П. О. Куліш уже

одержав від М. С. Щепкіна. «Що-небудь друге» — це твори із рукописного збірника «Мала

книжка».
...перешли мені з ним наші народные думы, изданные Метлинским. — З таким проханням

Шевченко вже звертався до М. М. Лазаревського в листі від 30 червня 1857 р.
Нарисовав я карандашем для тебе своє поличіє... — Автопортрет італійським та білим олівцем

Шевченко подарував наприкінці грудня 1857 р. М. С. Щепкіну під час його перебування в

Нижньому Новгороді з дарчим написом: «Михайлу Семеновичу Щепкіну, на память 24 декабря

1857 года от Тараса Шевченка». Для М. М. Лазаревського він виконав новий автопортрет, який
4 січня 1858 р. передав через П. А. Овсянникова.
Пише мені старий Щепкін і просить... мене до свого сина на хутір, десь недалеко коло Москви.
— Йдеться про невідомий лист орієнтовно від 20-х чисел листопада 1857 р. Докладніше про

майбутню зустріч М. С. Щепкін пише у наступному листі — від 27 листопада 1857 р.
Семен — С. С. Гулак-Артемовський.

Варіанти

на праздники в гости. В саму Москву / на праздники в гости. В М[оскву?]

Журнал Шевченка: [1]28, [2]29, [3]30 листопада.

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/108398.html

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/109003.html

3. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/109649.html

3.4.24 Автопортрет. Не пізніше 28 листопада 1857 р. (2009-04-07 00:00)

[1]

Автопортрет. Тонований папір, італійський та білий олівець (31,4 × 24,6). [Нижній Новгород].
[Н. п. 28.XI] 1857.
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[2]

Див. також:
http://litopys.org.ua/shevchenko/shev10017.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev10017.htm
http://kobzar.univ.kiev.ua/draws/description/417.html
http://kobzar.info/kobzar/works/pictures/1857/09/28/38.html

1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/izBAuT6V9vaydWghhbOINw?feat=embedwebsite

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev10017.htm

3.4.25 115. ЛИСТ ДО П. О. КУЛІША. 4 — 5 грудня 1857. Нижній Новгород
(2009-04-07 06:00)

5 декабря 1857 г.

Спасибі тобі, Богу милий друже мій великий, за твої дуже добрі подарунки, і особливе, спасибі
тобі за «Чорну раду». Я вже її двічі прочитав, прочитаю і третій раз, і все-таки не скажу більш

нічого, як спасибі. Добре, дуже добре ти зробив, що надрюкував «Чорну раду» по-нашому. Я її

прочитав і в «Руській беседі», і там вона добра, але по-нашому лучче. Розумний, дуже розумний
і сердечний эпилог вийшов; тілько ти дуже вже, аж надто дуже, підпустив мені пахучого курева;
так дуже, що я трохи не вчадів.
Не знав я, що в тебе єсть «Москалева криниця» і «Чернець» од Щепкіна, а то б я тобі послав

що-небудь інше. У мене багато дечого зібралось через десять літ, та не знаю, що мені робить з

моїм добром, — як його пустить в люде.
Спасибі тобі за «Наймичку». Чи не найдеш там у панночки-хуторяночки в альбомі мого «Івана
Гуса»? Добре було б, якби найшов, а то шкода буде, як пропаде.
Що се за дивний, чудний чолов’яга Л. Жемчужников! Поцілуй його за мене, як побачиш. Ще
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ось що. Чи багато в тебе преномерантів на «Записки о Южной Руси»? Боже мій, як би мені

хотілося, щоб ти зробив свої «Записки о Южной Руси» постоянным периодическим изданием на

шталт журнала. Нам з тобою треба б добре поговорить о сім святім ділі. Зроби ти ось що. Старий
Щепкін на тім тижні хоче до мене приїхать в гості; а що, якби і ти, молодий, забіг за ним в Москву

та вкупочці і прилетіли б до мене. Дуже б, дуже б добре ви зробили, други мои искреннии! Тут
би ми порадились з старим майстром і насчет твоїх «Записок», і насчет мого нікчемного добра.
Прилітай, мій голубе сизий, хоч на тиждень, хоч на один день. Може, Варенцов не виїхав ще з

Петербурга: то от би з ним разом і приїхав. Я жду тебе, а ти стань мені за рідного брата: поцілуй
свою любу жіночку за мене і за себе, та й гайда на залізний шлях.
Поцілуй Маркевича за мене за його ноти; добре, дуже добре, а особливо «Морозенко»: він мені

живісінько нагадав нашу милую безталанную Україну. Цілую Михайла, Федора і Семена. Федорові
скажи, що я вчора бачився з Кебером, і він його цілує.
Остаюся, ждучи тебе, мій друже єдиний! Остаюся твій искренний Т. Шевченко.
Чи не трапиться в тебе «Літопись» Величка? Як поїдеш, то возьми з собою, а як не поїдеш, то
передай Варенцову.

Примітки

Подається за першодруком у журналі «Основа» (1862. — № 5. — С. 9-11).
Дата в першодруці «5 декабря 1857 г.» уточнюється за записом у щоденнику Шевченка від 4 грудня
1857 р.: «Написал письмо Щепкину и Кулишу. Прошу их, друзей моих великих, отложить всякое
житейское или служебное попечение и приехать ко мне недели на две...».
Датується 4 — 5 грудня 1857 р., Нижній Новгород.
Вперше введено до збірника творів у виданні: Шевченко Т. Твори: В 2 т. — СПб., 1911. — Т. 2.
— С. 418 — 419.
Відповідь П. О. Куліша, датовану орієнтовно серединою грудня 1857 р., див.: [1]Листи до Тараса
Шевченка. — С. 96 — 97.
Спасибі тобі... за «Чорну раду». — Див. примітку до листа до М. М. Лазаревського від 29
листопада 1857 р.
Я її прочитав і в «Руській беседі»... — У щоденнику 26 жовтня 1857 р. Шевченко занотував:
«Заходил к Варенцову и взял у него для прочтения два номера, 2 и 3, „Русской беседы“». Саме в
цих номерах журналу за 1857 р. був опублікований російський варіант роману П. Куліша «Чорна
рада».
...тілько ти дуже вже, аж надто дуже, підпустив мені пахучого курева... — В епілозі до

журнального варіанта роману «Чорна рада» П. Куліш, з цензурних міркувань не називаючи імені

Шевченка, писав про нього як про «нашего вещего поэта, который весь проникнут духом своего

народа и выражает свои чувства истинно народным словом» (Русская беседа. — 1857. — № 3.
— С. 141). Прочитавши ці слова, Шевченко так відгукнувся в щоденнику 26 жовтня 1857 р.: «В
эпилоге к „Черной раде“ П. А. Кулиш, говоря о Гоголе, Квитке и о мне грешном, указывает на
меня как на великого самобытного народного поэта. Не из дружбы ли это?»
Не знав я, що в тебе єсть «Москалева криниця» і «Чернець» од Щепкіна, а то б я тобі послав

що-небудь інше. — Див. лист до М. М. Лазаревського від 29 листопада 1857 р. та примітку до
нього.
Спасибі тобі за «Наймичку». Чи не найдеш там у панночки-хуторяночки в альбомі мого «Івана
Гуса»? — У лютому 1857 р. вийшов другий том збірника «Записки о Южной Руси», укладеного П.
Кулішем, де анонімно вміщено поему «Наймичка», нібито знайдену упорядником в альбомі якоїсь

хуторянської панночки. Насправді твір опубліковано за списком А. І. Лизогуба, виконаним для Л.
М. Жемчужникова, який і передав його П. О. Кулішеві. «Першодрук являв собою контамінований

текст двох рукописних списків поеми— Л. Тарновської і Л. Жемчужникова, перший з яких відбивав
найраніший відомий нам текст твору, а другий — через список-посередник А. Лизогуба — текст

альбому „Три літа“, але без поправок олівцем» (Бородін В. С. Збірка Шевченка «Три літа» //
Радянське літературознавство. — 1975. — № 4. — С. 76 — 77). Автограф поеми «Єретик» («Ян
Гус») при арешті поета 1847 р. був відібраний разом з альбомом «Три літа» й став відомий лише
в 1906 р.
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Що се за дивний, чудний чолов’яга Л. Жемчужников! — Жемчужников Лев Михайлович (1828
— 1912) — український та російський художник і гравер, учень К. Брюллова, фольклорист.
Автор мистецьких творів з українською тематикою, зокрема шевченківською. Познайомився з

Шевченком 1860 р. у Петербурзі. Продовжував традиції Шевченкового видання «Живописная

Украина», видавши серію офортів під тією ж назвою як додаток до журналу «Основа». Написав
спогади про Шевченка (Основа. — 1861. — № 3. — С. 1 — 21).
У другому томі «Записок о Южной Руси» П. Куліш, подаючи тексти українських народних казок

у записах Л. М. Жемчужникова, писав: «Уже несколько лет знаком я в Малороссии с молодым

русским художником Л. М. Жемчужниковым. Он проводит у нас на юге сплошь лето и зиму,
изучая нашу природу и нашу жизнь во всех их проявлениях. Не довольствуясь тем, что видит глаз,
он изучает нравственный образ малороссийского народа в произведениях его духа. Он убежден,
что малороссиянина не поймешь, не зная языка его и не ознакомясь на месте с его настоящим и

прошедшим... Этнография южнорусская имеет в нем несравненного деятеля» (Записки о Южной

Руси. — Т. 2. — С. 3). Занотувавши в щоденнику 10 листопада 1857 р. одержання «Записок»
та «Чорної ради» від П. Куліша, Шевченко додає: «Какой милый оригинал должен быть этот г.
Жемчужников. Как бы я счастлив был увидеть человека, который так искренно, нелицемерно
полюбил мой милый родной язык и мою прекрасную бедную родину».
...як би мені хотілося, щоб ти зробив свої «Записки о Южной Руси» постоянным периодическим

изданием на шталт журнала. — Близько 15 грудня 1857 р. П. Куліш відповідав: «Про журнал

я й не помишляю. Не наше се діло, Тарасе. Утонеш в журналі без слави й без пам’яті. Нехай
хто інший веде журнал, а ми помагатимемо; то се так! Нам треба писать у тому роді, которий
єсть наше праведне достояніє, і що вже нехай хто інший хоть як потіє, а нічого такого не втне.
Журнальна ж премудрость не велике диво, і багато знайдеться до сього діла мистеців. Нехай собі
мізкують на здоров’є!» (Листи до Тараса Шевченка. — С. 96).
Старий Щепкін на тім тижні хоче до мене приїхать в гості... — Див. лист до М. С. Щепкіна від

4 — 5 грудня 1857 р. та примітку до нього.
Прилітай, мій голубе сизий, хоч на тиждень, хоч на один день. — У вищезгаданому листі П. Куліш
відповів: «Не подобає мені, друже мій Тарасе, їздить на розмову з тобою [...] Мені сей з’їзд не

зашкодив би, а тобі певно зашкодить» (Листи до Тараса Шевченка. — С. 96).
Може, Баренцев не виїхав ще з Петербурга... — Див. лист до М. М. Лазаревського від 29
листопада 1857 р. та примітку до нього.
Поцілуй Маркевича за мене за його ноти... — Йдеться про опубліковані в другому томі «Записок
о Южной Руси» (С. 209 — 256) «Малороссийские народные песни, положенные на ноты для пения

и фортепьяно Андреем Маркевичем. Тетрадь первая».
Цілую Михайла, Федора і Семена. — Братів Лазаревських та С. С. Гулака-Артемовського.
...я вчора бачився з Кебером... — Кебер Густав Васильович — лікар, помічник керуючого

Нижегородською удільною конторою. 3 грудня 1857 р. Шевченко записав у щоденнику: «Сегодня
посетил меня Густав Васильевич Кебер. Гость совершенно неожиданный. Он большой приятель

ф. Лазаревского, и тот, уезжая из Нижнего, поручил ему увидеться со мною, и добрейший Густав
Васильевич сегодня исполнил поручение своего и моего друга».
Чи не трапиться в тебе «Літопись» Величка? — Це чергова спроба дістати початкові томи

історичної праці С. Величка «Летопись событий в Юго-Западной России в XVII-м веке» (Т. 1
— 4. — К., 1848 — 1864), виданої Київською комісією для розгляду давніх актів (див. докладніше:
[2]Листи до Тараса Шевченка. — С. 307 — 308).

Журнал Шевченка: [3]1, [4]2, [5]3, [6]4 грудня.

1. http://izbornyk.org.ua/shevchenko/lystydo.htm

2. http://izbornyk.org.ua/shevchenko/lystydo.htm

3. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/110560.html

4. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/110997.html
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5. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/111648.html

6. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/112889.html

3.4.26 116. ЛИСТ ДО М. С. ЩЕПКІНА. 4 — 5 грудня 1857. Нижній Новгород
(2009-04-07 12:00)

5 декабря 1857 г.

Спасибі тобі, Богу милий мій друже, за твої сердечнії, ласкавії письма. Спасибі тобі за

приглашение в село Никольское, а тричі разом спасибі тобі за те, що ти хочеш сам приїхать в

Нижній. О, як би ти добре зробив, якби приїхав! Тут би тебе, преславного, на руках понесли

твої безчисленнії поклонники. Щасливий ти, дуже щасливий, мій славний, мій великий друже!
Всі тебе бачили, всі до єдиного руського чоловіка, всі тебе знають і з любов’ю повторяють «твое
обаятельное прославленное имя».
Сьогодні був у мене Вл[адимир] Ив[анович] Даль; я показав йому письмо твоє. Зрадів старий,
як прочитав, що ти хочеш приїхать в Нижній. Низенько кланяється тобі Вл[адимир] Иванович] і
сердечно просить не перемінять доброго наміренія. На тім тижні почнуться тут дворянські вибори,
уже почали збираться повітові пани, то може б ти здумав показать себе їм на тутешній сцені. Ото
б порадував ти їх хуторянські душі, а мою щиру, любящую тебе душу переніс би на саме небо. На
сей конець я бачився з директором Нижнегородського театра, з г. Варенцовим, питав його насчет
условий, і він сказав мені, що «согласится на условие, какое ты ему предложишь». Чудний би був,
якби і не согласився.
Добрий мій друже! Питаєш ти, чи багато у мене грошей? Дуже, дуже небагато, мій друже єдиний:
нема де взять. Заходився рисовать карандашем портрети, так що ж? Нарисовав три портрети,
та й сижу склавши руки. Без столиці художник — риба без води. Погано, дуже мені погано у

цім Нижнім. Граф Федор Петрович обіщає мені «выхлопотать позволение жить в столице». О,
якби-то йому Бог поміг! «Ожила б тогда моя душа одинокая при виде великих произведений

божественных искусств!» А тим часом, а тим часом... як ти приїдеш сюди та я подивлюся на тебе,
подивлюся, неначе на всесвітнюю галерею, неначе на всесвітній театр, і забуду хоть на годину

своє невсипуще горе.
Грошей у мене б стало, щоб доїхать до Никольского і назад вернуться, та не в тім річ. Не я один
прошу тебе приїхать сюди, а всі добрі і розумні люди просять тебе, а їх тут таки чимало. Старий
Улыбышев, той самий, що написав біографію Бетговена, не пропускає ні одного спектакля: так
щиро любить театр; а як тебе побачить, то він, старий, як мала дитина, заридає, та чи він один?
Рішися, друже мій великий, на мою просьбу і, рішившись, напиши мені гарненько, коли б тебе

ждать до себе. Я сьогодні ж пишу і Кулішеві: може і він заїде за тобою, та разом і приїдете, мої
гості дорогії. А як побачиш мого давнього друга, В[арвару] Н[иколаевну] Р[епни]ну, то привітай її
од мене, мій друже єдиний, та в письмі своїм напиши її адрес. Прощай, моє серце! Нехай тебе

Бог милує і стереже на славу великого святого искусства. Не отринь же просьби любящого тебе

друга

Т. Шевченка.

Куліша не треба ждать: може, він і не поїде, а мені б з ним дуже-дуже треба було б побачиться.
Напиши, будь ласкав, і ти йому: може, він тебе, батька нашого, лучче послухає. Посоромиться не
послухать.
Ще, як приїдеш, то зараз пришли почталіона на квартиру Овсянникова, щоб тобі не турбуваться

насчет поміщенія.
Чи не взяв би ти з собою рукопись «Москаля-чарівника»? Тут єсть прехороша дівчина і

талантлива артистка, Піунова. То може б, ви чи не вшкварили б сього «Чарівника» навдивовижу
нижегородським людям?
Поцілуй старого Максимовича за мене, та чому він не шле мені своє «Слово о полку Игореве»?
Ще одно P. S. Поніс був уже я оце письмо на почту, та зострівся мені старий Улыбышев і просив
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написать од себе глубочайший поклон і просить тебе, щоб ти приїхав просто до його на квартиру.
«Москаль-чарівник» єсть тут печатний. І П[іуно]ва сьогодні вчиться по-нашому говорить

заходилась. Зраділо дівча — аж заплакало.

Примітки

Подається за першодруком у журналі «Основа» (1861. — № 10. — С. 13-15).
Дата в першодруці «5 декабря 1857 г.»; дата написання уточнюється за записом у щоденнику від

4 грудня 1857 р.: «Написал письма Щепкину и Кулишу. Прошу их... приехать ко мне недели на

две». Датується: 4 — 5 грудня 1857 р., Нижній Новгород.
Вперше введено до збірника творів у виданні: Шевченко Т. Твори: В 2 т. — СПб., 1911. — Т. 2.
— С. 417 — 418.
Відповідь на листи М. С. Щепкіна, один з яких не відомий, орієнтовно від 20-х чисел листопада

1857 р., другий від 27 листопада 1857 р. (Листи до Тараса Шевченка. — С. 92 — 93).
Відповідь М. С. Щепкіна від 11 грудня 1857 р. див.: Там само. — С. 95.

Спасибі тобі за приглашение в село Никольское, а тричі разом спасибі тобі за те, що ти хочеш

сам приїхать в Нижній. — Це відповідь на пропозицію М. С. Щепкіна, висловлену в згаданому
листі від 27 листопада 1857 р.: «Теперь же извещаю, что ежели тебе очень хочется увидеть мою

старую фигуру, то можно приехать: у сына под Москвой в 40 верстах есть дача, Никольское [...],
и ежели все это будет очень затруднительно, то не приехать ли мне в Нижний, и это не для того
только, чтобы повидаться, а поговорить бы многое нужно, может быть, моя старая голова навела
бы и твою на добрую мысль...» (Листи до Тараса Шевченка. — С. 92 — 93).
...я бачився з директором Нижнегородського театра, з г. Варенцовим... — Варенцов Олександр

Петрович — директор Нижегородської ярмаркової контори й ярмаркового театру. Шевченко

познайомився з ним восени 1857 р., малював портрет його дружини й сина (портрет не знайдений),
часто бував у його домі, допомагав в оформленні благодійної вистави (див. запис у щоденнику

від 20 грудня 1857 р.).
Нарисовав три портрети... — Див. коментар до листа до А. І. Толстої від 12 листопада 1857 р.
Граф Федор Петрович обіщає мені «выхлопотать позволение жить в столице». — Це відгук на

запевнення дружини віце-президента Академії мистецтв графа Ф. П. Толстого Анастаса Іванівни
Толстої, висловлене в її листі від 2 листопада 1857 р.: «Вы получите свободу жить в столице для

Божественного искусства» (Листи до Тараса Шевченка. — С. 89).
Старий Улыбышев, той самий, що написав біографію Бетговена... — Улибишев Олександр

Дмитрович (1794 — 1858) — російський літератор, драматург, публіцист, музичний критик та

історик музики. Учасник гуртка «Зелена лампа». Видав дослідження про Моцарта «Нова
біографія Моцарта» (СПб., 1843, російський переклад 1890 — 1892) та Бетховена — «Бетховен,
його критики і тлумачі» (Лейпциг, 1857), обидва — французькою мовою. Автор популярних п’єс
«Раскольники», «Вздыхатель без денег». З Шевченком познайомився 2 грудня 1857 р. Вони часто
зустрічалися в театрі та на музичних вечорах, які проводились у домі О. Д. Улибишева.
Піунова Катерина Борисівна (1841 — 1909) — російська актриса. Шевченко познайомився з нею

наприкінці 1857 р., турбувався про її самоосвіту й професіональний ріст.
...чому він не шле мені своє «Слово о полку Игореве»? — Ще в листі від 14 квітня 1854 р.
Шевченко просив А. О. Козачковського надіслати йому це видання М. О. Максимовича («Песнь
о полку Игореве», сложенная в конце XII в. на древнем русском языке. — Киев, 1837); 1857
р. вийшов його новий, віршований переклад твору українською мовою: Песнь о полку Игореве,
переведенная на украинское наречие. — Киев, 1857.

Журнал Шевченка: [1]1, [2]2, [3]3, [4]4 грудня.

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/110560.html

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/110997.html
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3. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/111648.html

4. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/112889.html

3.4.27 Вечір Шевченка на Кубані. 5 березня 1895. Катеринодар (2009-04-07 18:00)

А. Скопець до В. С. Гнилосирова

Ваші дорогі безцінні слова, долетівши на далеку від Дніпра Кубань, дали тутечки гарний і рясний
урожай. Часті споминки про Вас, а уже купно і про того, земля благословенної Вкраїни котрого

приязно хранить кості, привели кубанців на мисль в день Тараса пом’януть і почтить того, хто
вічно сохраняється в пам’яті йому рідних. Судили, рядили, но як почать таке небувале на Кубані
діло — ніхто не знав. Думали зразу зробить це по-сімейному, но як і де — знову трудно рішать.
Наконець уже 23 числа один із людей, мировий суддя Бігдай, поїхав до наказного і об’явив йому
про желания публіки. Милость його к делу відізвалась благосклонно, і 25-го числа в вечер в

войськовім клубі був назначен вечер роківщин батька Вкраїни, Тараса. Публіки зібралось чимало,
мабуть, душ з 200, но було б і більше, да не гурт то хто про це й знав, бо случилось це скоро і

нежданно.
Всієї тієї радості, котра сіяла на людських і на моїм лиці, я Вам, сивий голубе, не зможу передать,
но скажу тілько, що було тут якось тепло і гарно: і плакали й радувались. Споминали стародавнє,
а чули це все зараз і зараз же його переживали. Обстановка вечера на перший раз була хоть не

зовсім пишна, но тепла. Зал клубу був до половини зайнят людьми й жінками, перед котрими

посередині з поникшою головою, опущеними усами, з почтенною лисою головою і зігнувшеюся

спиною возвишався сам виновник з своїми тяжкими думами. Він чутно й внятно прислухався

до всякого слова, до всякого звуку — здаля казалось, що як наш піп співав «гей, гетьманы», що
сам Тарас трохи вже випрямився і готов би топнуть, а слова: «От-так, діти» чуть-чуть що не

виливались з його німих уст. Самий вечір почався так: Бігдай сказав спершу, чого й зачим оце ми

сюди зібрались, а потім Серьожа (Васильович) [Ваганов] прочитав гарненькі виборки із того, що
звісно про жизнь і діла Тараса, перемішуя з словом самого батька. В кінці заключив, що ще й досі
ніхто не найшовся вволити його послідню волю, окрім одної, щоб поховать на Вкраїні, спом’янув
і про те, що кості цього чоловіка тепер всячески оберігаються заботливою рукою нашого доброго

Василя Степановича [Гнилосирова]; було висказано общее желаніє тут же на Кубані видать скілько
книжечок із творів покійного і розпространить проміж кубанських людей, но на це посліднє ще

нічого не зроблено. Багацько уже зробили тим, що пом’янули того, кого забуть гріх. Дальше пішли
співи, читання, то знов співи порізнь і вмісті. Между прочими, вийшов читать осаул Какунько,
жалко тілько, що вчора поїхав на нове місце за Кавказ. Як тілько ще він узяв книжку і пройшов

мимо Тараса, то так і казалось, що той обніме його і кріпко поцілує, так, бач, рук у бідного не

було!
А як сів за стіл да розкрив [1]«Неофіти», то всі оніміли: дуже вчувався в рідні слова й Тарас.
Кончилось слово, і мертва тишина обернулась в страшний гул від рукоплескань. Після цього

ще Какунько прочитав [2]«Чернець», а опісля уже читав і розказував те, що знав і що в нього

є написано. Вечір закінчився общею вечерею, піснями і розговорами... К цьому ж таки дню

Серьожа заказав фотографу знять Тарасові карточки з того портрета, котрий був нарисований

самим Тарасом і подарен своєму приятелю, а Сергію він достався по случаю. Цю карточку ми

пришлем скоро і Вам, бо я хотів би хоть і зараз, так не бачу оце скілько днів Сергія.
На цьому вечорі я познайомився і з Нордегою, да він якийсь дуже слабий, так що я від нього

нічого не міг і узнать, а більше він ніде не буває.

5 березня 1895 р., Катеринодар

[3]Т. Г. Шевченко в епістолярії відділу рукописів. — К., 1966. — С. 165-166.
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Див. також [4]про вечір Шевченка в Севастополі 1903 р.

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev2109.htm

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev211.htm

3. http://litopys.org.ua/shevchenko/epis.htm

4. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/185854.html

3.4.28 Неофіти. 8 грудня 1857 р. (2009-04-08 00:00)

8 грудня 1857 р., Нижній Новгород.

{ [1]Неофіти. Поема }

Журнал Шевченка: [2]8 грудня.

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev2109.htm

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/116074.html

3.4.29 102. Ф. М. ЛАЗАРЕВСЬКИЙ. 8 грудня 1857. Петербург (2009-04-08 06:00)

8 декабря. С.-Петербург.

Жаль, жаль, жаль, милий мій друже, що тебе понесло в Балахну именно в тот день, как мне

приехать в Нижний. Но если ты проживешь в Нижнем еще с месяц, то я не теряю надежды

видеться там с тобою. Тогда уже надивимося один на другого і наговоримся. Теперь, на днях,
я поеду в Малороссию навестить сироту мать, а оттуда мабуть що через Нижний поеду кое-куда
по службе. Скажи об этом Кеберу, коли ти з ним познакомився. Поклонись низенько Владимиру
Ивановичу і скажи, що буду писать йому незабаром, а коли скоро прийдеться їхать через Нижній,
то писать не буду, а самолично переговорю, о чем треба.
Обнімаю і цілую тебе од всей щирой душі.

Твій всегда Ф. Лазаревський.

Михайло хлопочеться о чім треба.

Коментарі:

Подається за першодруком: Киевская старина. — 1897. — №2. — С. 152 — 153.
Публікація М. К. Чалого.
Дата в першодруці: «8 декабря, С.-Петербург».
Відповідь на лист Шевченка [1]від 29 листопада 1857 р. до М. М. Лазаревського з Нижнього

Новгорода.

...тебе понесло в Балахну... — Поїздка в Балахну — версія Шевченка, щоб виправдати свою

відсутність у ніч, коли через Нижній Новгород проїжджав Ф. М. Лазаревський, повертаючись
із чергового відрядження від міністерства уділів. [2]27 листопада 1857 р. Шевченко записав у

щоденнику: «Поутру прихожу домой, другое горе: ночью проехал Федор Лазаревский. Был у

Даля, посылал искать меня по всему городу и, разумеется, меня не нашли». Наступного дня:
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«Волей-неволей сегодня я должен был обедать у Даля и сочинять необыкновенное происшествие,
случившееся со мною прошедшей ночью. Но вместо фигурной лжи, я сказал ложь лаконическую: я
указал, что ездил в Балахну с Брылкиным, так, ради собственного удовольствия, и тем покончил

дело». А 29 листопада він нотує: «Сегодня поутру [...] написал я М. Лазаревскому письмо, и
насчет роковой ночи повторил ему ту же самую ложь, что и В. И. Далю. Одна ложь ведет за

собою другую, это в порядке вещей». Балахна — селище при верфі біля Нижнього Новгорода.
...я поеду в Малороссию навестить сироту мать... — Лазаревську Афанасію Олексіївну (дівоче
прізвище — Лащинська, 1801 — 1879) — матір шести братів Лазаревських і двох їхніх сестер;
овдовіла після смерті Матвія Ілліча Лазаревського у липні 1857 р. (Український археографічний

збірник. — К., 1927. — Т. 2. — С. 272).
Кебер Густав Васильович— помічник В. І. Даля, керуючого Нижегородською удільною конторою,
знайомий Ф. Лазаревського по службі в системі міністерства уділів. «Сегодня посетил меня Густав
Васильевич Кебер. Гость совершенно неожиданный. Он большой приятель Ф. Лазаревского,
и тот, уезжая из Нижнего, поручил ему увидеться со мною...», — занотував поет 3 грудня

1857 р. у щоденнику. Л. Н. Большаков висловив здогад, що при побаченні Кебер передав

Шевченкові написаний Ф. Лазаревським 26 листопада в Нижньому Новгороді лист— саме цей, що
коментується; дослідник вважає за можливе передатувати його з 8 грудня на 26 листопада. (Їхав
поет із заслання... — С. 278 — 279). Однак у листі згадується Балахна, про яку Ф. Лазаревський
міг дізнатися лише з листа Шевченка до свого брата Михайла Лазаревського від 29 листопада.
Гіпотеза, отже, безпідставна.
Поклонись Владимиру Ивановичу. — Цей лист Шевченко одержав [3]15 грудня 1857 р. і зробив

запис у [4]щоденнику: «Через В. И. Даля получил письмо от Федора Лазаревского. Пишет, он, что
незабаром поедет опять куда-то через Нижний, и просит меня не ездить в Балахну. Не поеду. Цур
їй!» Наступного дня Шевченко на висловлене в цьому листі прохання Ф. Лазаревського відвідав

В. І. Даля.
Михайло хлопочеться о чім треба. — М. М. Лазаревський активно клопотався про повернення

Шевченка до Петербурга.

Журнал Шевченка: [5]8 грудня.

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/480904.html

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/107698.html

3. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/121351.html

4. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev5.htm

5. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/116074.html

3.4.30 103. М. М. ЛАЗАРЕВСЬКИЙ. 9 грудня 1857. Петербург (2009-04-08 12:00)

9 декабря. С.-Петербург

Дорогой Тарасе! И Федор сильно, сильно жалеет, что не мог тебя отыскать в Нижнем (он не

знал о твоем выезде в Балахну), но дожидаться никак не мог: он сильно спешил сюда.
Слава ж Богу, что ты получил уже отставку: все мы дуже, дуже рады этому. Вчера я был у

графа: добрая графиня обещала сама писать к тебе скоро и тоже рада за твою отставку; они
говорят, что с твоим письмом ничего не делали, до получения сведений об отставке; а теперь при
первом удобном случае граф будет просить Президента о дозволении тебе продолжать занятия

при Академии. Как только будет что-либо похожее на милость, то я сейчас извещу тебя. Графиня
показывала мне твоего киргиза с твоим поличьем и хвастала, что показывала многим и все хвалят.
Сапожников у них не был, и они ничего не слышали об нем. Письмо твое к графу, как он

говорит, написано хорошо. — И Кулиш, и Белозерский читали твое письмо; и последний виделся
где-то с Варенцовым, но я не знаю, что это за человек, а слышал вчера, что он живет где-то на
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Васильевском.
Песни Метлинского посылаю тебе теперь же по почте.
Уложи-ка хорошенько свой портрет, чтобы не потерся, да пришли через почту; а то долго придется
ждать удобного случая; а мне хочется скорее подивиться на тебя хоть на бумаге. Да чи похож?
У меня дела оч[ень] и оч[ень] много, но праздниками может быть и вырвал бы дня два, три, чтоб
съездить в Москву и благодатный хутор, если он близко от Москвы. Да, я думаю, что тебе можно
бы приехать в Царское С[ело] и тут жить; тогда бы с тобою много кто бы виделся и часто. Семёна
в это вр,емя не видел.
У меня было твоих грошей 36 р[уб.], да недавно прислал 175 р[уб.] Алексей Мих[айлович]
Жемчужников от брата своего Льва и просил не говорить тебе, от кого они. Если тебе нужны

деньги, то пиши; я сейчас же вышлю, сколько скажешь; только не забувай и черного дня.
Я встретился здесь с Кишкиным, который ехал с тобою из Астрахани и много с ним говорил о

тебе; он оч[ень] хвалит тебя.
Прощай; мій любый, мій дорогий друже. Крепко, крепко обнимаю тебя. Твой весь

М. Лазаревский.

Все здоровы; Федор скоро едет в Малороссию.
Узнай и скажи, откуда Павел Абрамович? Ведь я сам конотопский, но его фамилии не знаю там.

На полях першої сторінки дописано:
11 ч[асов] вечера. Сейчас принесли твое письмо к Кулишу, которое отправлю завтра.

Коментарі:

Подається за автографом: ІЛ. Ф. 1. № 834.
Вперше надруковано: Киевская, старина. — 1901. — №2. — С. 291 — 292. Публікація В.
Науменка.
Дата в автографі: «9 декабря. С.-Петербург».
Відповідь на лист Шевченка [1]від 29 листопада 1857 р. з Нижнього Новгорода.
Відповідь Шевченка — лист від 4 січня 1858 р. з Нижнього Новгорода.

...Федор сильно ... жалеет, что не мог тебя отыскать в Нижнем... — Див. коментар до листа Ф.
М. Лазаревського [2]від 8 грудня 1857 р.
Слава ж Богу, что ты получил уже отставку... — Відгук на повідомлення Шевченка у згаданому

листі: «Ти пишеш, чи получив я отставку із Оренбурга. Получив. Чисту получив». Цей документ

не відомий.
Вчера я был у графа: добрая графиня обещала сама писать к тебе... — М. М. Лазаревський

вперше побував у гостинній родині Ф. П. та А. І. Толстих [3]12 жовтня 1857 р. (див. його лист

до Шевченка під цією датою), коли А. І. Толстая попрохала 3. Г. Сераковського привезти до неї
друга поета М. М. Лазаревського, і відтоді він став у Толстих бажаним гостем. Обіцяний лист

А. І. Толстая написала 13 грудня.
...с твоим письмом... — Тобто з листом [4]від 12 листопада 1857 р., в якому Шевченко звертався

до Ф. П. Толстого з проханням виклопотати дозвіл жити й працювати в Петербурзі (лист не

відомий).
Графиня показывала мне твоего киргиза с твоим поличьем... — Надісланий Шевченком через

Бр. Залеського та З. Сераковського малюнок під умовною назвою «Т. Г. Шевченко і казахський

хлопчик, що грається з кішкою» (т. 9, № 56).
Сапожников у них не был... — У згаданому листі Шевченко цікавився, чи був у Толстої з

його «поклоном» Сапожников Олександр Олександрович (1833 — 1887), астраханський купець і

рибопромисловець, мільйонер; колишній учень Шевченка-художника у 40-х роках в Петербурзі.
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Люб’язно запросив Шевченка на свій пароплав, яким поет і прибув із Астрахані до Нижнього

Новгорода. Далі їх зв’язки припинилися.
Белозерский — В. М. Білозерський.
Варенцов — В. Г. Варенцов.
Песни Метлинского посылаю тебе теперь же по почте. — Це відповідь на висловлене Шевченком

у згаданому листі прохання переслати «наши народные думы, изданные Метлинским. 4 січня 1858
р. Шевченко одержав збірник А. Л. Метлинського «Народные южнорусские песни» (Киев, 1854)
і в той же день написав М. Лазаревському вдячного листа.
...свой портрет ... пришли через почту... — [5]29 листопада Шевченко писав: «Нарисував я

карандашем для тебе своє поличіє, та нема з ким переслать його, а по почті боюсь — зотреться.
Думав переслать з Федором, так чорт, враг добрых наших помышлений, бачиш що зробив». Саме
цей портрет Шевченко, ймовірно, подарував Щепкіну наприкінці грудня того року (т. 10, № 17), а
Лазаревському надіслав інший, виконаний на початку 1858 р. (т. 10, № 18).
...съездить в Москву и благодатный хутор... — Це відгук на запрошення Шев- . ченка у згаданому
листі зустрітися на хуторі Нікольському: «А що, якби й ти, взявши Куліша та й Семена з собою,
та й ви приїхали на той благодатний хутір».
Семен — С. С. Гулак-Артемовський.
Жемчужников Олексій Михайлович (1821 — 1908) — російський письменник, один із авторів,
що виступали під колективним псевдонімом Козьма Прутков. Брати Олександр, Володимир,
Лев і Олексій Жемчужникови були племінниками оренбурзького генерал-губернатора В. О.
Перовського. Олександр Жемчужников з 1851 р. служив чиновником для особливих доручень

при голові Оренбурзької прикордонної комісії і був заочно знайомий із Шевченком, який

відбував заслання в Новопетровському укріпленні. 17 квітня 1858 р. Шевченко зробив запис у

щоденнику про своє особисте знайомство в Петербурзі з трьома «очаровательными братьями»
Жемчужниковими.
...от брата своего Льва... — Жемчужников Лев Михайлович (1828 — 1912) — художник,
фольклорист; живучи на Україні у 1852 — 1856 рр., вперше прочитав твори Шевченка й захопився

ними. Автор творів на шевченківську тематику («Кобзар на шляху», 1854; «Покинута», 1860;
«Жебрак з хлопчиком», 1901; два портретні начерки поета). Продовжуючи шевченківську

традицію, видав альбом офортів «Живописная Украина» (1861 — 1862); опублікував у журналі

«Основа» щоденник Шевченка. Подружилися з поетом 1860 р. в Петербурзі. Одержавши цього

листа, Шевченко нотує в щоденнику 13 грудня: «Жертва тайная, великодушная! Чем же я заплачу

вам, добрые, великодушные земляки мои, за эту искреннюю жертву? Свободной, искренней

песней, песней благодарности и молитвы!».
Кишкін Володимир Васильович (1825 — 1911) — капітан волзького пароплава «Князь Пожарский»,
на якому Шевченко мандрував у товаристві родини О. О. Сапожникова з Астрахані до Нижнього
Новгорода. Знайомство з Кишкіним відбулося раніше за невідомих обставин. На пароплаві

капітан познайомив Шевченка із «заветною портфелью» — зібранням творів російської потаємної

поезії. Шевченко намалював його портрет (нині не відомий).
Узнай и скажи, откуда Павел Абрамович? — П. А. Овсянников родом із Конотопського повіту.
Сейчас принесли твое письмо к Кулишу... — Лист до П. О. Куліша [6]від 4 грудня 1857 р.

Журнал Шевченка: [7]9 грудня.

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/480904.html

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/482555.html

3. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/474337.html

4. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/477274.html

5. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/480904.html

6. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/481514.html

7. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/116809.html
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3.4.31 Портрет Герцена. 10 грудня 1857 р. (2009-04-08 18:00)

[1]

Портрет Олександра Івановича Герцена. Начерк. Папір, олівець 9 × 8; (31 × 22). [Нижній
Новгород]. [10.XII 1857].

[2]

Гравюра Леммеля, з якої зробив начерк Шевченко:
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Журнал Шевченка: [3]10 грудня.

1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/G1ZoMs5eek40WyV_cooeJQ?feat=embedwebsite

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev10098.htm

3. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/117732.html

3.4.32 104. М. С. ЩЕПКІН. 11 грудня 1857. Москва (2009-04-09 00:00)

От 11-го декабря

Спешу отвечать на твое письмо; если не помешает, что, то я к празднику приеду в Нижний и

поколядуєм вкупе. Что же касается до игры на театре, то это будет зависеть от тамошнего

начальства, а мне, старику, напрашиваться на это — уже трохи не под лета. Да ежели и пожелают
они, то я могу сыграть спектакля два-три, не более: потому что к 1-му генварю должен быть в

Москве, потому что бенефисы товарищей, да и свой в генваре. Да и что играть? Ну, пожалуй,
«Москаля», «Матроса», «Горе от ума», «Ревизора», «Свадьбу Кречинского», и еще есть маленькая
комедия «Женихи, или седина в бороду, а бес в ребро». Из этого, если пожелают, пусть выбирают
сами, но чтобы было слажено, а коли що не так, то ми і без театра обійдемось! Поклонитесь от
меня Далю і поблагодарите генерала Улыбашева за его радушное предложение. Не знаю только,
будет ли деликатно с моей стороны воспользоваться им. По приезде помиркуем. Я думаю выехать

или 20-го или 21-го, как случится удобнее.
Дивись, як со спіху перепутав листи, уже розбирай, як тямиш. Когда именно выеду я— еще извещу.
Завтра пойду и к Репниной, и к Максимовичу и выполню поручение.
Адрес К[няжны]: на Спиридоньевской улице в приходе Спиридония в доме Аксакова.
Прощай! Роботы ще много — все учити та учити, а на 70-м году уже пам’ять не теє... Обнимаю
тебя от души. Твой

Михайло Щепкин.

Коментарі:
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Подається за автографом: ІЛ. Ф. 92. № 333.
Вперше, надруковано: Киевлянин. — 1870. — 4 квіт. Публікація М. К. Чалого.
Дата в автографі: «От 11 декабря». Рік написання встановлюється за змістом.
Відповідь на лист Шевченка від 4 — 5 грудня 1857 р. з Нижнього Новгорода.

...это будет зависеть от тамошнего начальства... — Ймовірно, мовиться про директора

нижегородського театру Олександра Петровича Варенцова, з яким Шевченко домовився про

гастролі Щепкіна в Нижньому Новгороді на бажаних акторові умовах.
...«Москаля», «Матроса», «Горе от ума», «Ревизора», «Свадьбу Кречинского», и еще есть

маленькая комедия «Женихи, или седина в бороду, а бес в ребро». — Йдеться про водевілі І.
Котляревського «Москаль-чарівник» й Т.-М.-Ф. Соважа і Ж.-Ж.-Г. Делюр’є «Матрос», комедії О.
С. Грибоедова «Горе от ума» та О. В. Сухово-Кобиліна «Свадьба Кречинского», водевіль на одну
дію М. Є. Вільде «Женихи...».
Поклонитесь от меня Далю... — Відповідь на повідомлення Шевченка у згаданому листі:
«Сьогодні був у мене Вл[адимир] Ив[анович] Даль; я показав йому письмо твоє. Зрадів старий,
як прочитав, що ти хочеш приїхать в Нижній. Низенько кланяється тобі Вл[адимир] Ив[анович] і
сердечно просить не перемінять доброго наміренія».
...поблагодарите генерала Улыбашева за его радушное предложение. — В листі помилкаЩепкіна,
треба Улибишева. У згаданому листі Шевченко писав: «Поніс був уже я оце письмо на почту, та
зострівся мені старий Улибишев і. просив написать од себе глубочайший поклон і просить тебе,
щоб ти приїхав просто до його на квартиру».
Улибишев Олександр Дмитрович (1794 — 1858) — російський музичний критик, літератор,
театрал; у молоді роки — учасник гуртка «Зелена лампа», потім — урядовець Колегії іноземних

справ. Дослужився до статського радника; пішов у відставку (1841) та оселився у власному маєтку
Лукіно під Нижнім Новгородом, присвятивши себе музикознавчій та літературознавчій праці. Там
написав тритомну «Новую биографию Моцарта» (Ч. 1 — 3, 1843, рос. переклад — 1890 — 1892)
та «Бетховен, его критики и толкователи» (Лейпциг, 1857), обидві — французькою мовою. З
Шевченком познайомився 2 грудня 1857 р., зустрічалися в театрі й на музичних вечорах у господі
Улибишева.
Завтра пойду и к Репниной, и к Максимовичу и выполню поручение. Адрес К[няжны]... —
Передаючи у згаданому листі вітання В. М. Рєпніній та М. О. Максимовичу, Шевченко просив

друга повідомити адресу княжни. У тексті велика літера «К» означає титул — княжна, який, як
і всі інші титули й шанобливі звертання, завжди писався з великої літери. Адреса не збігається

з тією, що вказана у монографії І. Карабутенка, А. Марусича й М. Новохатського «Шевченко

в Москве» (К., 1989. — С; 174), — «в своем доме на Садовой улице», де, однак, не зазначено

джерела відомостей. Але навряд чи є випадковим збігом із зазначеною в даному листі адреса

Рєпніної, зафіксована у адрес-календарі за 1874 рік: «Спиридоньевка, д[ом] Лавроза» (Адрес-
календарь Москвы, изданный по официальным сведениям к 1 января 1874 г. ... — М., 1874.
— С. 272).

Журнал Шевченка: [1]12 грудня.

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/119264.html

3.4.33 105. А. I. ТОЛСТАЯ. 13 грудня 1857. Петербург (2009-04-09 06:00)

С.-Петербург, 13 декаб[ря].

Дорогое письмо Ваше я получила, как и граф; но не отвечала Вам тотчас, ждала чего-нибудь
положительного Вам сказать насчет письма Вашего к графу. Федор Петрович находит лучшим

просить В[еликую] К[нягиню] в День праздника Христова, т. е. в день рождества нашего
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Спасителя, Христа.
Пусть будет так, как муж хочет. На днях был у меня М. М. Лазаревский и сообщил, что Вы,
может быть, будете на праздниках около Москвы, куда и он собирается. Я позавидовала ему,
позавидовала свободе мужчин! — Да, нельзя ли как-нибудь приехать до Царского Села, или до

Павловского? Право, можно. Я сама приехала бы в Москву, да дети не так здоровы.
Как только получим добрый ответ от М[арии] Н[иколаевны], тотчас уведомим Вас, только бы

знать Ваш адрес.
Напишите несколько строк Н[иколаю] Осип[овичу] Осипову. Вот его адрес: в город Орел,
чиновнику или депутату при конторе Министерства уделов. Он нетерпеливо ждет от Вас вести и
не дождется. Это благородный юноша, принимавший в Вас всегда самое живое, теплое участие.
Одна строка Ваша доставит ему много отрады, я это знаю.
Многое хотелось бы Вам сказать, а желание видеть Вас сильнее, да и может ли мертвая буква

заменить живое слово, — хочу слышать, обменяться живым словом. А до тех пор бросаю перо

ничтожное, оно по слабости осуждено на мертвое молчание.

Ваша преданная сестра

гр. А. Толстая

Коментарі:

Подається за автографом: ІЛ. Ф. 92. № 310.
Вперше надруковано у виданні: Листи до Т. Г. Шевченка. — С. 108.
Дата в автографі: «С.-Петербург, 13 декаб[ря]».
Відповідь на лист Шевченка від 12 листопада 1857 р. з Нижнього Новогорода. Шевченко одержав

його 21 грудня 1857 р. (див. запис у щоденнику під цією датою). Відповідь Шевченка — лист від

2 січня 1858 р. з Нижнього Новгорода.

Федор Петрович находит лучшим просить В[еликую] К[нягиню] в День праздника Христова...
— Звернення віце-президента Академії мистецтв Ф. П. Толстого до президента Академії Марії

Миколаївни датоване 28 грудня 1857 р., одразу після Різдва (Тарас Шевченко : Документи та

матеріали до біографії. — С. 290).
На днях был у меня М. М. Лазаревский и сообщил, что Вы, может быть, будете на праздниках
около Москвы... — Після одержання листа від М. С. Щепкіна, написаного 27 листопада 1857 р.,
де актор запрошував Шевченка приїхати на зустріч на хутір біля Москви, Шевченко писав М. М.
Лазаревському 29 листопада 1857 р.: «Пише мені старий Щепкін і просить, щоб я приїхав до його
на праздники в гості. В саму Москву мені їхать не можна, то він просить мене до свого сина на

хутір, десь недалеко коло Москви. Я жду од [його] на днях письма, він мені напише, де той хутір
і коли туди можна приїхать».
Царское село — заміська резиденція російських царів під Петербургом; відоме ліцеєм, де вчився
О. С. Пушкін й інші видатні діячі російської культури. З 1918 р. — Детское село; з 1937 р. — м.
Пушкінськ.
Павловское — Павловськ, місто під Петербургом, заміська резиденція російських царів.
Напишите несколько строк Н[иколаю] Осип[овичу } Осипову. — Шевченко негайно виконав це

побажання, написавши М. О. Осипову 23 грудня 1857 р. (через два дні після одержання цього

листа). З відповіддю А. І. Толстій він затримався до 2 січня 1858 р. — через приїзд М. С.
Щепкіна, і відчуваючи незручність через те, що листа Осипову написав раніше, аніж їй, запевнив,
що відповість Осипову теж 2 січня.

Журнал Шевченка: [1]13 грудня.
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1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/119824.html

3.4.34 106. П. О. КУЛІШ. Середина грудня 1857. Петербург (2009-04-09 12:00)

[Коло 15 грудня].
Не подобае мени, друже мій Тарасе, йиздыть на розмову съ тобою, бо про тебе побываються, якъ
бы тебе залучить до столыци; якъ же пійде слава, що вже й теперъ до тебе збираются земляки,
якъ жыды до рабына, то гляды — й попсуеться твое дило въ велыкихъ панивъ: Я жъ соби на

лыхо, чоловикъ у громади замитный, то заразъ уси й дознаются, шо пойихавъ за симъ мыль

киселю йисты. Колыбъ же то люде толковалы дило по правди, а то таке вигадають, що й не

снилось нашому брату. Такъ не жды мене и не пеняй на мене. Мени сей зъиздъ не зашкодивъ

бы, а тоби певно зашкодыть. Пышешъ ты про свои вирши. Добре бъ ты вчинывъ, якъ бы довивъ

ихъ до ладу да й попрысылавъ мени любенько. Друковаты жъ тоби на первыхъ порахъ ничого не

ражу, — хиба вже втеряешъ зовсимъ надію на столыцю. А якъ дасть Богъ прывитать тебе оттутъ

на багнахъ, тоди порадымось, що зъ ными чиныты.
Нема твого «Гуса» ни въ кого, пане брате! А згадай самъ, що здумаешъ, а що забувъ, то
скомпануй наново. Симъ ты намъ догодышъ краще одъ караваю, далеби! Про журналъ я й не

помишляю. Не наше се дило, Тарасе, Утонешъ у журнали безъ славы й безъ памяты. Нехай хто

иншій веде журналъ, а мы помогатымемъ, то се такъ! намъ треба пысать у тому роди, который
есть наше праведне достояніе и шо вже нехай хто иншій, хоть якъ потіе, а ничого такого не втне.
Журнальна жъ премудрость не велыке дыво и багато знайдется до сего дила мыстецивъ. Нехай
соби мизкують на здоровье! А я оце копавсь у старосвитскихъ шпаргалахъ, доводывъ до ладу

всяку всячину для «Записокъ», а дали печавъ Гоголя, то зникчемнивъ бувъ ни на що, а теперъ якъ
покинувъ таку работу, що всяке; подужало бъ, то й свитъ мени открывся, и почавъ я писать таке,
чого опричъ мене — чи гарно воно, чи й не такъ то — нихто не напише. Як бы ты бувъ тутъ

коло мене, прочитавъ бы я тоби въ оманъ, а ты бъ мени запомигъ розумною радою, якъ довесты
дило до кинця. Теперъ же мени ни съ кымъ и порадытысь. Усе то бачъ народъ або судовый,
або военный, або дуже розумный зъ кныжнои науки, а такого, щобъ розумъ бравъ отъ самого

Бога, якъ ты, мій брате, — и нема коло мене. Да вжежъ колысь побачимось, и наговоримось, и
начитаемось! А колы ни, то такъ перекинемъ одынъ одному, що въ кого е — на пораду. Колыбъ
тилько давъ Богъ довесты до кинця, бо кинець — дилу винець. А робота велыка!
Кныжки мои на Вкраини. Була така думка, щобъ тамъ и звиковать у зимовнику, а теперъ бачу,
що тилько й жыття нашому брату на столыци. Колы що треба, то самъ иду въ публычную

библіотеку, а треба мало не що дня по новій кныжци, то не накупысся.
Адресь такъ: Имярекъ, въ собственной типографіи, на углу Вознесен. и Екатерингофск.
проспекта, д. Лея.

Твій душею П. Кулишъ.

N. B. Пани моя на Вкраини, то й не витае тебе, а дуже шануе и поважае, якъ и вси добри

й розумни люде.

[Подаеться за виданням: Тарас Шевченко. Повне зібрання творів / Під ред. С. Єфремова. — К.,
1929. — Т. III. Листування. — С. 289-290.]

В сучасному правописі

Не подобає мені, друже мій Тарасе, їздить на розмову з тобою, бо про тебе побиваються,
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як би тебе залучить до столиці; як же пійде слава, що вже й тепер до тебе збираються земляки,
як жиди до рабина, то гляди — й попсується твоє діло в великих панів! Я ж, собі на лихо, чоловік
у громаді замітний, то зараз усі й дознаються, що поїхав за сім миль киселю їсти. Коли б же то

люде толковали діло по правді! А то таке вигадають, що й не снилось нашому брату. Так не жди

мене й не пеняй на мене. Мені сей з’їзд не зашкодив би, а тобі певно зашкодить.
Пишеш ти про свої вірші. Добре б ти вчинив, якби довів їх до ладу да й поприсилав мені

любенько. Друковати ж тобі на первих порах нічого не раджу, — хіба вже втеряєш зовсім надію

на столицю. А як дасть Бог привітать тебе отут на багнах, тоді порадимось, що з ними чинити.
Нема твого «Гуса» ні в кого, пане-брате. А згадай сам, що здужаєш, а що забув, те скомпонуй
наново. Сим ти нам догодиш краще од короваю, далебі!
Про журнал я й не помишляю. Не наше се діло, Тарасе. Утонеш у журналі без слави й без пам’яті.
Нехай хто інший веде журнал, а ми помагатимем; то се так! Нам треба писать у тому роді,
которий єсть наше праведне достояніє, і що вже нехай хто інший хоть як потіє, а ні чого такого

не втне. Журнальна ж премудрость не велике диво, і багато знайдеться до сього діла мистеців.
Нехай собі мізкують на здоров’є! Я оце копавсь у старосвітських шпаргалах, доводив до ладу всяку
всячину для «Записок», а далі печатав Гоголя, то знікчемнів був нінащо; а тепер, як покинув таку
роботу, що всяке подужало б, то й світ мені одкрився, і почав я писать таке, чого опріч мене —
чи гарне воно, чи й не так то — ніхто не напише. Якби ти був тут коло мене, прочитав би я тобі
в смак, і ти б мене запоміг розумною радою, як довести діло до кінця. Тепер же мені * ні з ким

і порадитись. Усе то, бач, народ або судовий, або воєнний, або дуже розумний, з книжної науки,
а такого, щоб розум брав од самого Бога, як ти, мій брате, і нема коло мене. Да вже ж колись

побачимось, і наговоримось, і начитаємось! А коли ні, то так перекинем один одному, що в кого
є — на пораду. Коли б тілько дав Бог довести до конця, бо кінець — ділу вінець. А робота велика!
Книжки мої на Вкраїні. Була така думка, щоб там ізвіковать у зимовнику, а тепер бачу, що тілько
й життя нашому брату на столиці. Коли що треба, то сам іду в Публічну бібліотеку; а треба мало
не щодня по новій книжці, то не накупишся.

Адресуй так: «Имярек, в собственной типографии, на углу Вознесенского и Екатерингофского

проспектов, в доме Лея, бывшем Бушина».

Твой душею П. Куліш

Збоку приписка:
Пані моя на Вкраїні, то й не вітає тебе, а дуже шанує й поважає, як і всі добрі й розумні люде.

Було: мене.

Коментарі:

Подається за автографом: ІЛ. Ф. 92. № 113.
Вперше надруковано: Киевская старина. — 1989. — № 2. — С. 229 — 230. Публікація М. І.
Стороженка.
Автограф не датований; датується на підставі листа Шевченка від 4 — 5 грудня 1857 р., на який
Куліш відповів цим листом.

Не подобає мені, друже мій Тарасе, їздить на розмову з тобою... — Це відповідь на запрошення

Шевченка у згаданому листі приїхати разом зі Щепкіним до Нижнього Новгорода, щоб порадитись
у літературних справах. У щоденнику 17 грудня 1857 р. Шевченко занотував,: «Получил письмо от
П. Кулиша. Он отказывается от свидания со мною здесь, не по недостатку времени и желания,
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но во избежание толков, которые могут замедлить мое возвращение в столицу. Я с ним почти

согласен».
Пишеш ти про свої вірші. — У згаданому листі Шевченко питав у Куліша поради: «У мене багато

дечого зібралось через десять літ, та не знаю, що мені робить з моїм добром, — як його пустить

в люде».
Нема твого «Гуса» ні в кого, пане-брате. — Дякуючи в згаданому листі за поему «Наймичка»,
знайдену П. Кулішем завдяки А. Лизогубові, який зберіг поему, та Л. Жемчужникову, який
одержав її від А. Лизогуба й передав Кулішеві, а той опублікував її у своїх «Записках о Южной

Руси» (1856), Шевченко прохав Куліша: «Чи не знайдеш там у панночки-хуторяночки в альбомі

мого «Івана Гуса»? Добре було б, якби найшов, а то шкода буде, як пропаде». Незважаючи на

негативну відповідь Куліша, поет і надалі продовжував пошуки автографа поеми «Єретик» («Іван
Гус»).
Про журнал я й не помишляю. — Запрошуючи Куліша до себе в Нижній Новгород, Шевченко

збирався обміркувати з ним, із М. Щепкіним та М. Лазаревським справу утворення нового

українського журналу на основі виданих Кулішем «Записок о Южной Руси» (Т. Г. — М., 1856; Т.
2. — 1957), які він одержав від Куліша 10 листопада 1857 р.: «Боже мій, як би мені хотілося, —
звертався Шевченко до нього у згаданому листі, — щоб ти зробив свої «Записки о Южной Руси»
постоянным периодическим изданием на шталт журнала. Нам з тобою треба б добре поговорить

о сім святім ділі». А одержавши відповідь Куліша, розчаровано записав у щоденнику 17 грудня

1857 р.: «От журнала, о котором я ему писал, он наотрез отказался».
...доводив до ладу всяку всячину для «Записок»... — Йшлося про підготовку третього тому

«Записок о Южной Руси», який так і не з’явився друком.
...а далі печатав Гоголя... — Видання «Сочинения и письма Н. В. Гоголя. — Т. 1. — Спб.,
1857», упорядковане й видане Кулішем із власною передмовою й коментарем під псевдонімом

«Николай М.» (Макаров).
...і почав я писать таке... — Про що мова, не з’ясовано; не знав того й Шевченко, зазначаючи
в щоденнику у згаданому записі про лист П. Куліша: «Готовит материалы для третьего тома

«З[аписок] о Южной Руси» и что-то начал писать серьезного, но что такое, не говорит».
...там ізвіковать у зимовнику... — На хуторі Мотронівка Борзнянського повіту на Чернігівщині

(нині у складі села Оленівки Борзнякського району).
Пані моя на Вкраїні, то й не вітає тебе, а дуже шанує и поважає... — О. М. Куліш жила тоді на

хуторі Мотронівка. Познайомилася з Шевченком ще в січні 1847 р., коли поет був боярином на

їхньому з Кулішем весіллі. У Петербурзі 1859 р. підтримувала з Шевченком приязні взаємини,
збиралася подорожувати разом із ним на хутір Максимовичів (див. лист О. М. Куліш до М. О.
Максимовича від 30 квітня 1859 р. — ЦДАЛМ Росії. Ф. 314. Оп. 1. Од. зб. 29. Арк. 1). 15
лютого 1860 р. переказує вітання Шевченка Марії Василівні Максимович (Там само. — Од. зб.
47. Арк. 7 зворот). Поет теж приязно відгукувався про неї. О. М. Куліш залишила мемуари про

Шевченка (Українська хата. — 1911. — № 2, 5 — в).

Журнал Шевченка: [1]14, [2]15, [3]16 грудня.

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/120685.html

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/121351.html

3. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/122175.html

3.4.35 107. М. С. ЩЕПКІН. 17 грудня 1857. Москва (2009-04-09 18:00)

От 17 декабря

Писать много некогда, и потому скажу несколько слов. Я еду 21-го числа в Нижний Новгород, то
есть в субботу. Ежели приеду днем, то прямо к тебе; а ежели ночью, то где-нибудь остановлюсь в
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гостинице, а там уже разберем, як чому буть. Прощай! До свидания. Бог дасть, колядовать будем
вкупи. Обнимаю тебя от души.

Твой, щирий друже, Михайло Щепкин

Коментарі:

Подається за автографом: ІЛ. Ф. 77. № 124.
Вперше надруковано: Киевлянин. 1870. — 4 квіт. Публікація М. К. Чалого.
Дата в автографі: «От 17 декабря». Рік і місце написання встановлюються за змістом — лист

написано перед приїздом Щепкіна до Нижнього Новгорода.
Шевченко одержав цього листа 21 грудня 1857 р. й радісно записав у щоденнику: «Сегодня получил
письмо от М. С. Щепкина. Он сегодня выехал из Москвы, и послезавтра я обниму моего старого,
моего искреннего друга. Как я счастлив этой нелицемерной дружбой! Не многим из нас бог

посылает такую полную радость, и весьма, весьма немногие из людей, дожив до семидесяти

лет, сохранили такую поэтическую свежесть сердца, как М[ихайло] С[еменович]. Счастливый
патриархартист!»

...где-нибудь остановлюсь в гостинице... — Щепкін приїхав одразу до Шевченка, який мешкав

тоді у квартирі П. А. Овсянникова.

Журнал Шевченка: [1]17, [2]18, [3]19 грудня.

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/122975.html

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/123944.html

3. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/124797.html

3.4.36 108. М. О. МАКСИМОВИЧ. 20 грудня 1857. Москва (2009-04-10 00:00)

1857 г. 20 дек. Москва.
Привcтъ и поклôнъ тобc, нашъ любый, нашъ славный Тарасе, одъ щирого сердця и повности

душевноû! Радcвъ и туживъ я, чуючи про тебе, читаючи твои вирши красномовныи и

крcпкодумныи, и на останку — и твои листы до Щепкина, сего дивно-милого чоловcка, що
и надзаходы вcку свcтить и грcе душею своею, якъ вранцc свcтить и грcе яснее сонце.
Полетивъ-бы и я отце изъ нимъ до Нижнего — да ба! Нужда не пуска зъ зъ Москвы... живи

небоже, роби небоже, то й Богь поможе! — якъ кажуть на нашôй Украинc. Такъ хочъ словцемъ
сказаться, коли не въ воли повидаться!
Прійми отъ-си книжиці моеû праци! Бачъ, и я на старости ставъ виршовникъ, и зъ письменного

книжного Игоря зробивъ спcваку-Украинця. На половину здается таки гарненькій; дещо вже й

самъ полагодивъ; а що тобc не сподобается, будь ласковъ, напиши менc, коли буде досужно! Да
ще отъ яка прозьба до тебе, нашъ вcщій Бояне! Мы тутъ дуже бажаемъ твоихъ пcсень и виршей,
не тôлько про себе, да щобъ и въ свcтъ ихъ пустить черезъ Молву да Руську Бесcду; такъ чи

не можно одолжить ими и мене, и выдавцêвъ помяненыхъ журналôвъ, и всcхъ землякôвъ...
якъ то рады будуть, побачивши ихъ друковаными! Знаю те по сличнôй Наймичцc! Бувай же

здоровенькій и ясненькій, любый земляче! милый соловейку!.. Помагай Богъ тобc, щобъ таки

справдc побачила тебе Украина на своêмъ роскошнôмъ лонc... бо вже вона все жде-не дожде
тебе изъ дальнои чужины, и якъ въ тôй пcснc спcваеться:

«Лети лети сокилу,
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Я жду тебе зъ тоскою,
Личко зъ пылу умыю

И обôйму за шію!»

Обнимаю жъ и я тебя, коханый земляче, мыслями моими и сердцемъ.
М. Максимовичъ.

Кланяеться тобc и моя жôнка Маруся!
Поклонися отъ мене Вл. Ив. Далеви, коли вбачишься зъ нимъ. То ще добра людина на свcтc!

[Подаеться за виданням: Тарас Шевченко. Повне зібрання творів / Під ред. С. Єфремова. — К.,
1929. — Т. III. Листування. — С. 290-291.]

В сучасному правописі

1857 г., 20 дек[абря], Москва.

Привіт і поклін тобі, наш любий, наш славний Тарасе,
од щирого серця і повності душевной! Радів і тужив я, чуючи про тебе, читаючи твої вірші

красномовнії і кріпкодумнії, і на останку — і твої листи до Щепкіна, сього дивно-милого чоловіка,
що і надзаходи віку світить і гріє душею своєю, як вранці світить і гріє яснеє сонце. Полетів би і

я оце із ним до Нижнього — да ба! Нужда не пуска з Москви.. живи, небоже, роби небоже, то й
Бог поможе! Як кажуть на нашій Україні. Так хоч словцем сказаться, коли не в волі повидаться!
Прийми оці книжиці моєй праці! Бач, і я на старості став віршовник, і з письменного книжного

Ігоря зробив співаку-українця. Наполовину, здається, таки гарненький; дещо вже й сам полагодив;
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а що тобі не сподобається, будь ласков, напиши мені, коли буде досужно! Да ще от яка просьба

до тебе, наш віщий Бояне! Ми тут дуже бажаєм твоїх пісень і віршей, не тільки про себе, да щоб
і в світ їх пустить через «Молву» да «Руську бесіду»: так чи не можна одолжить їми і мене, і
видавцев помянених журналов, і всіх земляков... як то раді будуть, побачивши їх друкованими!
Знаю те по слічній «Наймичці»! Бувай же здоровенький і ясненький, любий земляче! милий

соловейку!.. Помагай Бог тобі, щоб-таки справді побачила тебе Україна на своїм розкошном

лоні... бо вже вона все жде не дожде тебе із дальної чужини, і як в тій пісні співається:

Лети, лети, соколу,
Я жду тебе з тоскою,
Личко з пилу умию,
І обійму за шию!

Обнімаю ж І я тебе, коханий земляче, мислями моїми і серцем.

М. Максимович

Кланяється тобі і моя жінка Маруся!
Поклонися от мене Вл[адимиру] Ів[ановичу] Далеві, коли вбачишся з ним. То ще добра людина

на світі!

Коментарі:

Подається за першодруком: Киевская старина. — 1884. — № 4. — С. 645 — 646.
Публікація С. Пономарьова.
Дата в першодруці: «1857 г., 20 дек[абря], Москва».
Цього листа привіз Шевченкові М. С. Щепкін, а відповідь М. Максимовичу — лист від 4 січня

1858 р. — повіз до Москви П. А. Овсянников; із ним Шевченко передав ще кілька листів, тому й
на тексті листа помітна поспішність.

Максимович Михайло Олександрович (1804 — 1873) — природознавець, історик, мовознавець,
фольклорист («Малороссийские песни», 1827; «Украинские народные песни», 1834; «Сборник
украинских песен», 1849); перший ректор Київського університету (з 1834 р.). Познайомився з

Шевченком 1843 р. в Києві. 25 березня 1858 р. у Москві Максимович дав обід на честь визволеного

Шевченка, присвятив йому вірш. У червні 1859 р. Шевченко відвідав Максимовичів у їх маєтку

Михайлова гора біля села Прохорівки під Каневом, намалював портрети вченого і його дружини.
...і з письменного книжного Ігоря зробив співаку-українця. — Йдеться про переклад [1]«Слова
про похід Ігоря» українською мовою, виданий М. Максимовичем: «Песнь о полку Игореве,
переведенная на украинское наречие». — Киев, 1857.
Боян — давньоруський співець і персонаж «Слова про похід Ігоря».
«Молва» — літературний тижневик, який видавав І. С. Аксаков 1857 р. в Москві; заборонений
після виходу 38-го числа.
«Русская беседа» — журнал слов’янофільського спрямування, який видавав у Москві у 1856 —
1860 рр. О. І. Кошелєв. Участь у редагуванні брали М. Максимович, І. С. Аксаков, П. Бартенев.
В «Русской беседе» друкувалися українські письменники Д. Мордовець, П. Куліш, Марко Вовчок

та ін.
Знаю те по слічній «Наймичці»! — Йдеться про опубліковану П. Кулішем у другому томі

«Записок о Южной руси» (1857) поему Шевченка «Наймичка».
...моя жінка... — Марія Василівна Максимович (дівоче прізвище — Товбич). Познайомилася з
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поетом 18 березня 1858 р. в Москві; поет подарував їй тоді автограф поезії «Садок вишневий

коло хати». Пізніше листувався з нею, відвідав Максимовичів у липні 1859 р. в їхньому маєтку

Михайлова Гора.

Журнал Шевченка: [2]20, [3]21 грудня.

1. http://izbornyk.org.ua/slovo67/sl04.htm

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/126041.html

3. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/126723.html

3.4.37 Повідомлення Ускова про затримку Шевченка у Нижньому Новгороді. 22 грудня
1857 р. (2009-04-10 06:00)

№ 462. 1857 р., грудня 22. Повідомлення коменданта Новопетровського укріплення І. О. Ускова
виконуючому обов’язки начальника штабу Окремого оренбурзького корпусу І. І. Бутурліну про

затримку Т. Г. Шевченка у Нижньому Новгороді в зв’язку з хворобою

Исправляющему должность начальника штаба

Отдельного оренбургского корпуса

В докладной записке от 27 прошлого августа за № 1658, поданной мною инспектору укрепления

г. генерал-майору Фрейману, которая представлена была г. корпусному командиру, как видно

из предписания ко мне его п[ревосходительст]ва от 18 сентября за № 672, я изложил что мною

было написано в числе прочих, мест и в Нижегородскую полицию о объявлении рядовому Тарасу

Шевченке во время его проезда о высочайшем повелении не въезжать в обе столицы и не

проживать в них, а немедленно возвратиться в г. Оренбург, где Шевченко должен иметь место

жительства впредь до окончательного увольнения его оттуда на родину, а выданный ему от меня
билет возвратить ко мне.
Вследствие чего 11-го сего декабря получено мною отношение Нижегородского старшего

полицмейстера от 17 октября за № 2089, при котором он возвращает билет за № 1403, выданный
мною рядовому Шевченко, и вместе с тем уведомляет, что означенный рядовой прибыл в

Нижний Новгород 20 сентября в расстроенном состоянии здоровья и что по освидетельствовании

с городовым врачом оказался не могущим следовать в Оренбург впредь до выздоровления, о
чем акт медицинского свидетельства полицмейстером представлен г. нижегородскому военному
губернатору.
О каковом отзыве нижегородского полицмейстера имею честь почтительнейше донести в[ашему]
п[ревосходительст]ву на милостивое распоряжение относительно выдачи рядовому Шевченке

вместо отобранного от него другого билета, откуда будет следовать.

№ 2459
22 декабря

1857 г.

ДМШ, А-51, спр. 112, арк. 17 — 17 зв. Копія.

3.4.38 109. П. О. КУЛІШ. 22 грудня 1857. Петербург (2009-04-10 12:00)

Посилаю тобі, брате Тарасе, зъ сею почтою Оповідання Вовчка. Якъ-то ти іхъ уподобаешъ! Пиши
щиро, якъ думаешъ, бо ти въ насъ голова на всю Украину.
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Пишуть до мене зъ Москви, що бъ у московському журналі що небудь твое напечатать. Не квапся
на се, мій голубе, до якого часу. Одно — що тобі треба спростовати дорогу до столиці, а друге —
зъ великою увагою треба теперъ роздивлюватись, що печатать, а щò й придержать. Слава твоя
писательска теперъ у зениті, то вже треба оглашати себе голоснимъ діломъ, а не аби-якимъ.
Послі 1847 году ждуть отъ тебе Земляки річей великихъ. А послі вже й малими до іхъ обизвесся.
Отъ якъ би Гусса ти згадавъ, або наново скомпоновавъ! Ми знаемо тілько початокъ:

Кругомъ тіснота и неволя,
Народъ закований мовчить,
И на апостольскімъ престолі

Чернець годований сидить.
Людською кровию шинкуе

И рай у найми оддае...
Царю небесный, судъ Твій всуе
И всуе царствие Твое!

У 4-й книзці Руськоі Бесіди есть де-що про Гусса. Прочитай да й виведи свою красну мову

про ёго. Коли жъ у тебе е гарні вірши и безъ Гусса, то пришли перше мині іхъ на прóглядъ, щобъ
пішло воно зъ моеі руки, якъ Наймичка, котороі — самъ бачишъ — я не зопсовавъ. Щиро кохаю

твою музу и не пожалую часу переписать, щó вона тобі внушила, — нехай не виходить міжъ

люде росхрістана й простоволоса, циганкою; нехай явитця мирові гарною дівчиною, отецькою
дочкою, щобъ знати було по дочці й батька. Оце жъ будуть тебе підбивать москалі то ти не дуже
подавайся и моеі ради на занехай. Почали ми съ тобою велике діло, — треба жъ ёго такъ и

вести, щобъ була нашому народу зъ нашихъ річей шаноба.
Прощай! пиши до мене. Листъ твій читавъ я... да правда, про се вже написавъ до тебе.

Твій П. Куліш.

1857, дек. 22
С. Петерб.

[Подаеться за виданням: Тарас Шевченко. Повне зібрання творів / Під ред. С. Єфремова. — К.,
1929. — Т. III. Листування. — С. 291.]

В сучасному правописі

Посилаю тобі, брате Тарасе, з сею почтою «Оповідання» Вовчка. Як то ти їх уподобаєш!
Пиши щиро, як думаєш, бо ти в нас голова на всю Україну.
Пишуть до мене з Москви, щоб у московському журналі що-небудь твоє напечатать. Не квапся

на се, мій голубе, до якого часу. Одно — що тобі треба спростовати дорогу до столиці, а друге
— з великою увагою треба тепер роздивлюватись, що печатать, а що й придержать. Слава твоя
писательська тепер у зеніті, то вже треба оглашати себе голосним ділом, а не абияким. Послі

1847 году ждуть од тебе земляки річей великих. А послі вже й малими до їх обізвешся. От якби
Гуса ти згадав або наново скомпоновав! Ми знаємо тільки початок:

Кругом тіснота і неволя,
Народ закований мовчить,
І на апостольськім престолі

Чернець годований сидить.
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Людською кровію шинкує

І рай у найми оддає...
Царю небесний, суд Твій всує
І всує царствіє Твоє!

У 4-й книзі «Руської бесіди» єсть дещо про Гуса. Прочитай да й виведи свою красну мову

про його. Коли ж у тебе є гарні вірші і без Гуса, то пришли перше мені їх на прогляд, щоб пішло
воно з моєї руки, як «Наймичка», которої — сам бачиш — я не зопсовав. Щиро кохаю твою музу

і не пожалую часу переписать, що вона тобі внушила, — нехай не виходить між люде розхристана

й простоволоса, циганкою; нехай явиться мирові гарною дівчиною, отецькою дочкою, щоб знати
було по дочці й батька. Оце ж будуть тебе підбивать москалі, то ти не дуже подавайся і моєї

ради не занехай. Почали ми з тобою велике діло, — треба ж його так і вести, щоб була нашому
народу з наших річей шаноба.
Прощай! Пиши до мене. Лист твій читав я... да, правда, про сеє вже написав до тебе.

Твій П. Куліш

1857, дек[абря] 22
С.-Петерб[ург].

Коментарі:

Подається за автографом: ІЛ. Ф. 1. № 263.
Вперше надруковано: Киевская старина — 1898 — № 2 — С. 23І — 232. Публікація М. І.
Стороженка.
Дата в автографі: «1857, дек[абря } 22, С.-Петерб[ург]».
Відповідь Шевченка — лист від 4 січня 1858 р. з Нижнього Новгорода.

Посилаю... «Оповідання» Вовчка. — «Марко Вовчок. Народні оповідання. — Спб., видав

П. Куліш, 1857; з передмовою Куліша».
Пишуть до мене з Москви... — Цей лист не відомий; найімовірніше— від М. О. Максимовича. В
листі до Шевченка у Нижній Новгород від 20 грудня 1857 р. він просив надіслати твори для друку
у газеті «Молва» чи журналі «Русская беседа»; а після Кулішевої публікації поеми «Наймичка» у
другому томі «Записок о Южной Руси» (1857), сподіваючись, що Куліш має ще якісь твори поета,
звернувся й до нього з цим проханням.
Послі 1847 году... — Після справи Кирило-Мефодіївськог товариства й заслання поета.
От якби Гуса ти згадав або наново скомпоновав! — Йдеться про поему «Єретик» («Ян Гус»),
чистовий автограф якої був відібраний у Шевченка під час арешту 1847 р. Пізніше Куліш знову

нагадає Шевченкові про цей твір (див. лист від 20 січня 1858 р. та коментар до нього).
У 4-й книзі «Руської бесіди» єсть дещо про Гуса. — Йдеться про нарис історикаславіста Євгена

Петровича Новикова (1826 — 1903) «Гус й Лютер», що друкувався в журналі «Русская беседа»
(1857. — № 4; 1858. — № 1, 3, 4).

3.4.39 Сумнівна цитата, авторство якої приписується Кухаренкові. [1857]
(2009-04-10 18:00)

З попереднім листом Куліша ([1]«будуть тебе підбивать москалі») у кількох виданнях пов’язується
наступна цитата. Подаю її в найпоширенішій редакції:
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У 1857 році один з «приятелів» Шевченка Я. Кухаренко застерігав поета від

«небезпечного» зближення з передовими російськими людьми: «Ех, Тарасе, Тарасе,
зведе тебе ця проклятуща кацапня! Куди ти йдеш? Знову на рожон прешся. Плюнь на
них, несамовитих харцизяк!»

Білецький О. І. Письменник і епоха. — К.: Держлітвидав УРСР, 1963. — С. 397.

Це цитата-фантом, якої не знайдете в повних зібраннях творів чи виданнях листів. У збірці

Білецького та в інших авторів цитата подається без посилання, або з посиланням на попереднє

цитування. Така поведінка цитувальників завжди насторожує, бо саме таким чином зазвичай

тиражуються вигадки, або, в кращому випадку, цитуються заборонені видання. Деякі непевні
натяки на джерело знаходяться у найдавнішій мені відомомій згадці— публікації Марієти Шагінян

«Шевченко», М., 1941, С. 259. Фрагмент із збереженням правопису:

Кухаренко проговорился откровенно. Он написал ему (еще до въезда Шевченко в

Петербург) 2: «Зведе тебе ця проклятуща кацапия!.. Куди ти йдешь? Знову на рожен

прешься. Плюнь на них, несамовитых харцизяк!»

2 Творі II, «Листування». Старое академическое издание.

Помилки немов підтверджують справжність. У наступних виданнях Шагінян посилання на «Творі
II» зникає. Та все одно, це посилання виявилося невідповідним. Підзаголовок «Листування» мав
третій том академічного видання під ред. С. Єфремова, хоча й другий за порядком виходу в світ.
(Із запланованого академічного «Повного зібрання творів» перед масовими репресіями вийшло

всього два — III-й «Листування», виданий 1929-го року, та IV-й «Щоденні записки», 1927).
Сергія Єфремова заарештували 21 липня 1929 року за справою СВУ, а його видання невдовзі

потрапили до чорного списку. Це могло б пояснити обережність у цитуванні. У наш час ці ґрунтовні

публікації знову у відкритому фонді, тому я мав можливість ретельно переглянути обидва томи,
але в жодному не знайшов цього застереження Кухаренка. (Воно й не надто схоже на стиль

чорноморця. З усіх знайомих Шевченка щось подібне міг написати хіба що Бодянський; а Куліш у

той час навпаки, настійливо кликав до столиці.)
Окрім «старого академічного», було ще досі неприступне мені Яковенківське видання Творів

Шевченка (1911 року), і листування в ньому містилося саме в другому томі. Проте, сподіватися,
що такий лист міг бути опублікований та не потрапити ані до видання Єфремова, ані до

післярадянських публікацій листів до Шевченка, було б марною справою. Оскільки знайти

походження кухаренківського застереження не вдалося, тому просто подаю цю поширену цитату

як є, із зауваженням, що вона сумнівна.

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/484801.html

3.4.40 Юродивий. Грудень 1857 р., Нижній Новгород (2009-04-11 00:00)

грудень 1857 р., Нижній Новгород.

{ [1]Юродивий }

Во дні фельдфебеля-царя
Капрал Гаврилович Безрукий
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Та унтер п’яний Долгорукий
Украйну правили. Добра
Таки чимало натворили,
Чимало люду оголили

Оці сатрапи-ундіра.

[2][...] Не вам,
Не вам, в мережаній лівреї,
Донощики і фарисеї,
За правду пресвятую стать

І за свободу! Розпинать,
А не любить ви вчились брата!
О роде суєтний, проклятий,
Коли ти видохнеш? Коли
Ми діждемося Вашингтона

З новим і праведним законом?
А діждемось-таки колись. [3][...]

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev2110.htm

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev2110.htm

3. http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev2110.htm

3.4.41 Про гурток учнівської молоді у Львові. Кінець 1857 р. (2009-04-11 06:00)

1857 р., вересень — листопад *. — ІЗ СПОГАДІВ К. УСТИЯНОВИЧА ПРО НЕВДАЛУ

СПРОБУ ОРГАНІЗАЦІЇ У ЛЬВОВІ В 50-Х РОКАХ ГУРТКА УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ З МЕТОЮ

ПОПУЛЯРИЗАЦІЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В ДУСІ ТРАДИЦІЙ «РУСАЛКИ ДНІСТРОВОЇ»

...Рущина принималась між русинами в Галичині дуже пиняво. Як теє зерно, кинене під стужу

в холодну землю, не скільчиться, поки його не огріє сонце і теплий не зросить дощик, так і

руська мисль, кинена Маркіяном, не принималась довго і була би, — помимо таких адептів,
як Головацький, Вагилевич, Устиянович, Могильницький, Гушалевич, Данкевич і многих інших

і помимо загального одушевлення русинів в р. 1848, помимо руських викладів богочестя і язика

руського в школах, — на віки завмерла, коли би не подуло на неї весною конституції 1860 р.
В р[оках] 1857 — [185]8, отже, 20 літ по чаруючім призиві «Русалки Дністрової», а 10 літ по короткій
провесні 1848-го року зав’язав я був з покійним ВолодимиромШашкевичем, учеником 6 кл. гімназії
домініканської, дружество в цілі ширення руської мислі і руського слова між соучениками гімназії

домініканської, а потім бернардинської у Львові. Перші сходини наші відбулися осінню 1857 р. ...
Так ми й пустились на агітацію за тим, щоби руські товариші наші в гімназії бернардинській

почали між собою говорити по-руськи. Однак пропаганда ся не вдалася нам цілковито. Товариші
висміяли нас і ми притихли, боячись, щоб нас за наші змагання не вигнано зі шкіл. Доперва в

1860 р. запала та сама молодіж вогнем патріотизму руського і кинулась вводити мову руську в

родинні руські круги на селах Галичини...

За вид.: «Русалка Дністрова».: Документи і матеріали / АН УРСР. Ін-т сусп. наук та ін.; Упоряд.
Ф. І. Стеблій та ін.; Ф. І. Стеблій (відп. ред.) та ін. — К.: Наук. думка, 1989. — С. 280.
Публ.: Устиянович К. М. Руська мова... — Т. 3. — С. 467 — 468; Історія Львова в документах і
матеріалах. — С. 129 — 130.
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Примітки

Датується за змістом. Перше засідання гуртка відбулося восени 1857 р.

Устиянович Корнило Миколайович (1839 — 1903) — український письменник, художник

ліберально-буржуазноо напряму. Син М. Устияновича. Автор творів на історичні теми: поеми

«Іскоростень», «Вадим» та ін., п’єс «Ярополк», «Олег Святославич Овруцький». У 1882 —
1883 рр. редагував і ілюстрував сатирично-гумористичий журнал-двотижневик «Зеркало» (від
липня 1883 р. «Нове зеркало»). Автор численних художніх жанрових картин, серед яких

«Бойківська пара», «Гуцул», «Гуцулка біля джерела», присвячених історичній тематиці: «Мойсей»,
«Василь Теребовельський», «Літописець Нестор», «Козацька битва», «Шевченко на засланні»; серії
портретів діячів культури.
Йдеться про конституційний проект 1860 р., який одержав назву Жовтневого диплому, а в

літературі нерідко за традицією іменується федералістською конституцією. Він закріплював

за землями Австрійської імперії урізані автономні права та прокламував принцип вірності

історичному державному праву монархії, її традиційній адміністративно-поліичній структурі.
Відновлювалась діяльність земельних сеймів, які посилали своїх представників в імперську раду

— рейхстаг. Проте вища законодавча і виконавча влада й надалі зосереджувалась в руках монарха,
аристократії і відтісненої нею на другорядні ролі бюрократії.
Шашкевич Володимир Маркіянович (1839 — 1885) — український письменник, син М. Шашкевича.

3.4.42 (2009-04-11 12:00)

[1]Кониський О. Я. Тарас Шевченко-Грушівський: Хроніка його життя [В дорозі з заслання

(серпень 1857 — березіль 1858), стор. 15]

Невимовно мусив зрадіти Тарас з такої відповіді Щепкіна і 5 грудня між іншим пише до Куліша
840: «А що, якби і ти забіг за ним (за Щепкіним) та вкупочці і прилетіли б до мене... Тут би

ми порадилися з старим майстром і про твої записки, і про моє нікчемне добро. Прилітай, мій
голубе сивий, хоч на тиждень, хоч на один день.... Я жду тебе, а ти стань мені за рідного брата».
Посилаючи оцей лист, Шевченко каже собі на думці: «Який би я був щасливий, коли б сталося

так, як я бажаю! А чей же, може, й станеться!» 841 Ні, не сталося, або, певніш сказати, сталося,
та зовсім не так. На огонь щиросердих, радісних сподіванок поета Куліш линув цебром холодної

води 842: «Не подобає мені, — відповів він Тарасові, — їздити на розмову до тебе в Нижній: бо
про тебе побиваються, як би тебе залучити до столиці; як же піде слава, що вже й тепер до тебе

збираються земляки, як жиди до рабина, то, гляди, й попсується твоє діло у великих панів...» Не
поїхав і Лазаревський з Артемовським. Тільки Щепкін не підляг холодним гадкам і зробив те, що
казало йому серце! Поїхав. «Сьогодні (23 грудня), — писав Шевченко до Осипова 843, — жду до

себе дорогого гостя з Москви. І кого б, ви думали, я так тремтяче дожидаю? Семидесятилітнього
знаменитого старця Михайла Семеновича Щепкіна! Чи не правда ж, що дорогий гість? Та ще й

який дорогий, єдиний! І справді, се єдиний і щасливий чоловік між людьми. Дожити до такого

старого віку і зберегти всю свіжість моральну. Се річ незвичайна. Ми не бачилися з ним від року

1847, і як мені заборонено їздити до столиці, то він, старець-юнак, не вважаючи на мороз і фугу,
їде за тим єдине, щоб мене поціловати. Чи не правда ж: юнак і який ще юнак сердешний, палкий!
Я горджуся моїм старим, моїм геніальним другом, і горджуся справедливо». Дійсне, з радощів
Тарас тремтів: «Післязавтра, — читаємо в його журналі, — я обійму мого старого друга!.. Який я
щасливий! Небагатьох з нас Бог наділив такими повними радощами. І вельми вельми небагацько
таких людей, що, доживши до осьмого десятка, зберегли таку поетичну сві жість серця, як Щепкін.
Щасливий патріарх-артист» а44. Радощів Тарасові додала ще й графиня Толстая, подаючи йому
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надію, що, може, й пустять його до столиці в Академію. А 24 грудня саме на кутю у Тараса був

«праздников празд ник и торжество из торжеств»! О 3-й годині ночі приїхав Щепкін... Шість

день раював Шевченко; щість день Щепкін був у Н[ижньому] Новгороді і тричі грав на сцені,
виступивши один раз в найліпшій своїй ролі Чупруна (жарт Котляревського «Москаль- чарівник»).
Одним ментом задля Шевченка минули ті щасливі шість день. На превеликий жаль, у нас нема
жодної звістки, про що переважно йшла тоді бесіда у Тараса з Щепкіним В Тарасовому журналі,
за дні перебування Щепкіна у Н. Новгороді з 25 до 29 грудня, нічого не записано, а 29-го читаємо:
«О 1-й годині з півночі поїхав від мене Щепкін. Я, Овсянников, Брилкін і Олійников провели

мого великого друга до першої станції. Шість день повного радісного життя! І чим я відплачу

тобі, мій єдиний друже? Чим заплачу за оце щастя, за оці радісні, солодкі сльози? Любов’ю?
Таже я давно люблю тебе. Молитвою? Опріч щирої молитви за тебе, я нічого не маю». І другого
дня поет ще не прийшов в себе після чарівного, гарного видіння: все ще перед очима у його

стояли Городничий («Ревізор» Гоголів), Михайло Чупрун і Любим Торцов («Бедность не порок»
Островського). «Але яскравіш і блискуче-променисто, більш за великого артиста стоїть великий

чоловік, що рахманно так усміхається, мій друзяка, єдиний, мій щирий, мій незабутній Михайло

Семенович Щепкін!..» 845 Щепкін налив Тарасове серце повно до краю високим вражінням: воно
било великою, може, чи й зримою кому хвилею високого духа і серця. Та хвиля пригноблена була
десять років. Враження чистого, огрійливого була сила-силенна; виливши частину його в журналі,
Тарас частину виливає в листі до графині Толстої, писаному 2 січня р. 1858. «Я щасливий, —
пише він, — без краю щасливий, маючи такого друга, як Щепкін... Він трьома спектаклями довів
нижегородців до тремтіння, до захвату, а мене переніс не на сьоме, а на семидесяте небо... Яка
жива, свіжа, поетична натура! Великий артист, великий чоловік і, кажу гордо, мій найщиріший,
найніжніший друг. З оцього через край повного щастя я був не при собі і не спроможен був взятися
за перо, щоб написати до вас» 846. Знов із листа до Куліша 847, писаного за тиждень після виїзду
Щепкіна, знати, що почуття радощів не втихомирилося, не уляглося в Тарасовому серці. «Наробив
він мені, оцей старий (Щепкін), лиха: і досі ще ходжу неначе з тяжкого похмілля від його колядок.
Учистив старий, аж пальці знать! І де у його взялася така жива, сердешно тремтяча натура? Диво,
та й годі!» 839 Чалий, с. 109. 840 Основа. — 1862. — Кн. [V. — С. 10]. 841 Записки... — С. 150.
[(Запис від 4 груд. 1857 р.)]. 842 Чалий, с. 109. 843 Основа. — 1862. — Кн. IV. — С. 29. 844

Записки... — С. 155. [Запис від 21 груд. 1857 р.]. 845 Ibidem. — С. 156. 846 Русск[ая] стар[ина].
— 1877, — Кн. X. — [С. 291 — 292]. 847 Основа. — 1862. — Кн. V. — С. [11] Коментар «Не
подобає мені, відповів він [Куліш. — Ред.] Тарасові, — їздити на розмову до тебе в Нижній...» —
З листа П. Куліша до Шевченка, написаного близько 15 грудня 1857 р. з С.-Петербурга. «Наробив
він мені, оцей старий (Щепкін) лихо...» — З листа Шевченка до П. Куліша від 4 січня 1857 р.
[2]Попередня [3]Наступна

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/4899.html

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/480085.html

3. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/498722.html

3.4.43 117. ЛИСТ ДО М. О. ОСИПОВА. 23 грудня 1857. Нижній Новгород
(2009-04-11 18:00)

Нижний Новгород.
Декабря 23-го 1857 г.

Незабвенный Николай Осипович! Сегодня я получил письмо от моей святой заступницы,
графини Н[астасии] И[вановны], и только сегодня из ее бесценного письма узнал ваше мирное

местопребывание, и сегодня же пишу вам, сколько время позволяет. Дело, изволите видеть,
предпраздничное; я же жду к себе из Москвы дорогого гостя на праздник, даже сегодня. И кого

бы вы думали я так трепетно дожидаю? 70-тилетнего знаменитого старца и сердечного друга

моего, Михаила Семеновича Щепкина. Не правда ли, дорогой гость у меня будет? Да еще какой
дорогой, единственный! И действительно, это единственный и счастливейший человек между

людьми: дожить до дряхлости физической и сохранить всю юношескую свежесть нравственную!
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Это явление необыкновенное! Мы не видались с ним с 1847 г. и, как мне воспрещен въезд в

столицы, то он, старец-юноша, несмотря на мороз и вьюгу, едет ко мне единственно для того,
чтобы поцеловать меня! Не правда ли — юноша? и какой сердечный, пламенный юноша! Я

горжусь моим старым, моим гениальным другом, и горжусь справедливо. Не по причине сей

великой гордости, а по причине великого недосуга вы извините меня, что я на сей раз пишу вам

мало. Моя история вот в чем: в первых числах августа оставил я ненавистное Новопетровское

укрепление с намерением пробраться прямо в Академию художеств; но на перепутье, т. е.
в Нижнем Новгороде, меня полиция остановила и объявила, что въезд в обе столицы мне

воспрещен, и вдобавок, что моя особа поручена ее непосредственной опеке, т. е. надзору. Я
и застрял в Нижнем и пробавляюся теперь чем попало в ожидании будущих благ.
Последнее письмо ваше из Курска я получил и ответ свой адресовал на имя графини; но, вероятно,
мое письмо не дошло к вам, потому что с тех пор уже прошло полтора года, а я сегодня только
получил от вас известие. Не забывайте же меня, добрейший Николай Осипович, пишите мне хоть
изредка, а пока остаюсь вашим аккуратнейшим корреспондентом и сердечно преданным вам Т.
Шевченком.
Напишите мне подробно свой адрес, а мой адрес таков: В Нижний Новгород, его

высокоблагородию Павлу Абрамовичу Овсянникову, с передачею такому-то.

Примітки

Подається за першодруком у газеті «Московские ведомости» (1862. — 28 лютого).
Вперше введено до збірника творів у виданні: Шевченко Т. Твори: В 2 т. — СПб., 1911. — Т. 2.
— С. 419 — 420.
Відповідь М. О. Осипова від 17 лютого 1858 р. див.: [1]Листи до Тараса Шевченка. — С. 111 —
113.
Сегодня я получил письмо от моей святой заступницы, графини Н[астасии] И[вановны]... —
Йдеться про лист А. І. Толстої від 13 грудня 1857 р., де вона повідомляла: «Напишите несколько
строк Н[иколаю] Осип[овичу] Осипову. Вот его адрес: в город Орел, чиновнику или депутату при
конторе министерства уделов. Он нетерпеливо ждет от Вас вести и не дождется. Это благородный
юноша, принимавший в Вас самое живое, теплое участие. Одна строка Ваша доставит ему много
отрады, я знаю это» (Листи до Тараса Шевченка. — С. 95).
Мы не видались с ним с 1847 г. — Даних про зустріч саме цього року немає, очевидно, Шевченко

має на увазі період до заслання. За записом у щоденнику від 4 липня 1857 р., вони востаннє

бачились наприкінці березня 1845 р., коли поет їхав в Україну через Москву.
Последнее письмо ваше из Курска я получил... — Йдеться про лист М. О. Осипова, що датується
орієнтовно груднем 1855 — березнем 1856 р., Курськ— Біюк-Сойрень (Листи до Тараса Шевченка.
— С. 66 — 68).
... ответ свой адресовал на имя графини; но, вероятно, мое письмо не дошло к вам... — Лист

Шевченка від 20 травня 1856 р. М. О. Осипов одержав. 17 лютого 1858 р. він відповідав:
«Из Петербурга же писал несколько раз, уведомлял о ходе Вашего дела, и в одном письме

старался иносказательно предупредить Вас, чтоб Вы не описывали Ваших начальников скифов, и,
наконец, имел счастие поздравить Вас с Вашим Воскресением, радостным для многочисленных

поклонников Вашей Музы. Может быть, содержание моих писем было причиною, что они не

дошли до Вас» (Листи до Тараса Шевченка. — С. 111).

1. http://izbornyk.org.ua/shevchenko/lystydo.htm

3.4.44 110. П. О. КУЛІШ. 23 грудня 1857. Петербург (2009-04-12 00:00)

Отъ тоби, брате Тарасе, гроши, — ажъ 250 цилковыхъ! Се за твои невольныцьки пейзажи. Тутъ

не знайшлось охочыхъ, такъ я пысавъ до нашыхъ панивъ, оцинывши 17 штукъ у 250 р. Хотилось
мени, щобъ спомынки про твою святу для насъ неволю булы не въ чужыхъ, а въ ридныхъ рукахъ,
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и чого бажавъ, те Господь и помигъ мени вчыныты.

Кулишъ.

1857, дек. 23.

[Подаеться за виданням: Тарас Шевченко. Повне зібрання творів / Під ред. С. Єфремова. — К.,
1929. — Т. III. Листування. — С. 292.]

В сучасному правописі

От тобі брате Тарасе, гроші — аж 250 цілкових! Се за твої невольницькі пейзажі. Тут не

знайшлось охочих; так я писав до наших панів, оцінивши 17 штук у 250 цілкових. Хотілось мені,
щоб спóминки про твою святу для нас неволю були не в чужих, а в рідних руках, і чого бажав, те
Господь і поміг мені вчинити.

П. Куліш

1857, дек[абря] 23,
С-Петерб[ург].

Коментарі:

Подається за автографом: ІЛ. Ф. 92. № 114.
Вперше надруковано: Киевская старина. — 1898. —№2. — С. 232. Публікація М. І. Стороженка.
Дата в автографі: «1857, дек[абря] 23, С.-Петерб[ург]».
Відповідь Шевченка — лист від 4 січня 1858 р. з Нижнього Новгорода.

Се за твої невольницькі пейзажі. — Тобто за 17 малюнків з Каратауської експедиції 1851
р., про які йшлося в листах Бр. Залеського від 20 серпня та 5 листопада 1857 р.
Одержавши листа, Шевченко занотував у щоденнику 3 січня 1858 р.: «Получил от Кулиша

письмо со вложением 250 рублей. Деньги эти выручены им за рисунки, которые я послал из

Новопетровского укрепления Залецкому для продажи. Залецкий передал их Сераковскому, от
Сераковского я не имел об них никакого известия и совершенйо потерял их из виду. Не знаю,
как они попали в руки Кулиша, и тот нашел им какого-то щедрого земляка-любителя, и мне как
будто подарил 250 рублей к Новому году. Спасибо ему».
...я писав до наших панів... — 1 листопада 1857 р. П. Куліш писав В. В. Тарновському-старшом:
«Тарас у Нижньому Новгороді дожидається якогось листа на проживання. [...] Прислав сюди

17 акварелей, которі представляють усі тії сторони, по которим він блукав невольником. Тут

розіграють їх у лотерею, і шкода, що історія заточення нашого поета розійдеться по чужих руках.
Годилось би панам нашим захватить у свої руки такі клейноти. 250 срібних їм ціна. Стоять того:
душа Тарасова в тих видах так і сяє. Коли схочете Ви або Галаган купить, то зараз пишіть, а
гроші шліть услід; ще можна захопить рисунки» ([1]Т. Г. Шевченко в епістолярії відділу рукописів

[ЦНБ АН УРСР]. — К., 1966. — С. 24 — 25). Ці 17 малюнків придбали В. В. Тарновський та Г.
П. Галаган; нині з них відомо лише сім (т. 9, №№ 3, 7, 9, 12, 58, 5.9, 60; див. там само коментар

до № 58).
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Журнал Шевченка: [2]24 грудня.

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/epis.htm

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/129154.html

3.4.45 Оповідання Михайла Комарова. Між 24 та 29 грудня 1857 р. (2009-04-12 06:00)

* *

[...] Я считаю необходимым сделать известным переданный мне рассказ из жизни Т. Г. Шевченко,
рассказ, характеризующий, впрочем, более другого талантливого украинца М. С. Щепкина,
задушевного приятеля нашего дорогого поэта. В 1858 г., когда Т. Г., получивши свободу,
возвращался в С. Петербург, он был, по какому-то распоряжению задержан в пути в Нижнем

Новгороде, впрочем ему на первое время воспрещены были всякие свидания с знакомыми. М.
С. Щепкин, бывший в то время артистом импер. Моск. сцены, узнавши об этом, сейчас же
отправился в Нижний Новгород повидаться с приятелем; но оказалось, что свидания воспрещены.
М. С., известный в то время всей России, отправился к губернатору Муравьеву с целью попросить

его разрешения на свиданье. Муравьев, оказалось, знал очень хорошо М. С. и изъявил свое

согласие, но с примененным условием, — чтобы свиданье это было в его присутствии, так как

распоряжение, удерживавшее Шевченко в Нижнем Новгороде и воспретившее ему свиданья, было
обставлено всевозможными строгостями. Когда они прибыли в квартиру Шевченко, где был

учрежден над ними домашний надзор, друзья, несмотря на долголетнюю разлуку, узнали друг

друга, бросились в объятия и оба расплакались, как дети. Сцена эта растрогала гуманного

Муравьева настолько, что он не выдержал, прослезился и со словами «видно, вы в самом деле

прекрасный человек, если вас так встречают приятели»— бросился к Шевченко и начал обнимать

его. Тогда М. С. обратился к Муравьеву.
«Ваше Превосходительство! Что это? Вы плачете?.. Да вы мне всех губернаторов испортили!»*.
Нечего и говорить, что эта история благосклонно была принята просвещенным губернатором

и всех развеселила. Впоследствии М. С. Щепкин, рассказывая об этом случае, обыкновенно
прибавлял: «Ну, конечно, это был не тот Муравьев, который в 1863 году управлял северо-зап.
краем».

М[ихаил] К[омаров], Кое-что о Шевченко, газ. «Труд», 1881, № 5.

Как известно, М. С. Щепкин особенно славился в роли городничего в «Ревизоре».

Журнал Шевченка: [1]24 грудня.

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/129154.html

3.4.46 Довідка Ф. Толстого з приводу клопотання про дозвіл жити в Петербурзі. 28
грудня 1857 р. (2009-04-12 12:00)

№ 463. 1857 р., грудня 28. Довідка віце-президента Академії мистецтв Ф. П. Толстого

президенту Академії мистецтв великій княгині Марії Миколаївні з приводу клопотання про дозвіл

Т. Г. Шевченкові жити в Петербурзі
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Бывший художник по части живописи Шевченко, по участию его в деле Костомарова и Кулиша,
был записан рядовым в военную службу, в которой пробыл десять лет.
По милосердному ходатайству ея императорского высочества Президента Академии художеств,
он всемилостивейше освобожден от военной службы с дозволением жить везде, где он пожелает,
кроме столиц.
Отправляя службу рядового, он, дотоле известный своим замечательным талантом в живописи,
отвык от самых обыкновенных приемов своего искусства.
В настоящее время одно только искусство может доставить ему средства материальной жизни

и духовного обновления, для чего необходимо ему жить в Петербурге, чтобы посещать классы

Академии, упражняясь в уроках живописи.
Так как его сообщники по известному делу Кулиш и Костомаров пользуются дозволением

проживать в столицах, то и он, Шевченко, слезно умоляет ее императорское высочество

о милосердном ея ходатайстве относительно разрешения ему жить в С.-Петербурге, чтобы

посещать классы Академии.
Ему осталась одна только надежда на глубоко любящее и всепрощающее сердце царя-отца,
исполненное благости, столь живочувствуемой его многочисленными подданными.

Вице-Президент граф Федор Толстой

28 декабря 1857 г.

ДМШ, А-7, спр. 96, арк. 9. Оригінал.

3.4.47 Лист княгині Марії з клопотанням про дозвіл житив Петербурзі. 29 грудня 1857
р. (2009-04-12 18:00)

№ 464. 1857 р., грудня 29. Лист президента Академії мистецтв великої княгині Марії Миколаївни

до міністра імператорського двору В. Ф. Адлерберга з клопотанням про дозвіл Т. Г. Шевченкові

жити у Петербурзі

29 декабря 1857
№ 1600

Господину министру императорского двора

Бывший художник императорской Академии художеств Шевченко, по участии его в деле

Костомарова и Кулиша, был записан в военную службу рядовым, где и пробыл 10 лет, и после

того, по моему ходатайству, он всемилостивейше освобожден от военной службы с дозволением

жить везде, где пожелает, кроме столиц.
Так как Шевченко, дотоле известный своим замечательным талантом в живописи, отправляя
службу рядового, отвык от самых обыкновенных приемов своего искусства, а между тем в

настоящее время оно одно только может доставить ему средства материальной жизни и

духовного обновления, для чего необходимо ему жить в С.-Петербурге, чтобы посещать классы

Академии, упражняясь в уроках живописи, то вследствие сего и имея в виду, что сообщники

Шевченки Костомаров и Кулиш пользуются дозволением проживать в столицах, я прошу ваше

сиятельство не оставить своим ходатайством пред государем императором о всемилостивейшем

его императорского величества соизволении на дозволение Шевченке жить в С.-Петербурге,
чтобы посещать классы Академии для усовершенствования в художестве, и о последующей

высочайшей воле меня уведомить.

Президент Мария
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ЦДІА СРСР (тепер РДІА), ф. 472, оп. 111/948, № 1, арк. 1-1 зв. Оригінал.
На документі резолюція В. Ф. Адлерберга: сПотребовать сведения или справку о сем деле.
6 января 1858 г.» та написи: «Высочайше повелено передать кн. Долгорукову для доклада его

величеству со своим заключением. 29 января 1858 г.
гр. Адлерберг; А-141 / 17; 2 генваря 1858»; «Справку».

Журнал Шевченка: [1]29, [2]30 грудня.

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/132872.html

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/133169.html

3.4.48 111. М. С. ЩЕПКІН. 1 — 3 січня 1858. Москва (2009-04-13 06:00)

1858

Спешу сказать несколько слов. И тело устало, и душе некогда. Посылаю 4 рожи, которые раздай,
кому следует; передай всем поклоны, а Варенцову прибавь, чтобы он поблагодарил почтмейстера

за почталиона, он за мной, как за ребенком, ухаживал, и, пожалуйста, чтобы он не забыл этого:
доброе слово в пользу маленького человечка необходимо. Письмо его в Питер я отправил.
Поцелуй своего хозяина, а он пусть тебя и. оба за меня. Здесь я никого не видал и ничего не

скажу: дай душе отдохнуть, а то она все время была в таком волнении, что немножко и на под

силу, а приехал домой — все взворотилось в старой душе моей: перед моим приездом, за день,
получено известие из Малаги, что сын мой Дмитрий умер.
Прощай!

Твой Михайло Щепкин.

Коментарі:

Подається за автографом: ІЛ. Ф. 92. № 334.
Вперше надруковано: Киевлянин. — 1870. — 4 квіт. Публікація М. К. Чалого.
Автограф не датований; датується на підставі запису в щоденнику Шевченка від 5 січня 1858 р.:
«Возвратился почталион из Москвы, который сопровождал Михайла Семеновича. Привез мне от
него письмо...», орієнтовно: 1 — 3 січня 1858 р., Москва.
Відповідь Шевченка — лист від 15 — 17 січня 1858 р. з Нижнього Новгорода.

Посылаю 4 рожи, которые раздай, кому следует... — Це були, як зазначив Шевченко у згаданому

щоденниковому записі, «четыре экземпляра своего портрета [Щепкіна. — Ред.], для раздачи своим
нижегородским друзьям»; поет виконав це прохання й повідомив Щепкінові у листі-відповіді:
«Сердечне дякують тобі за портрети Брилкін, Дорохова, Голынская і Піунова. А я для себе сам

колись нарисую», що й було зроблено 16 березня 1858 р. під час перебування Шевченка у Москві.
Варенцов — О. П. Варенцов.
Поцелуй своего хозяина... — П. А. Овсянникова.
...сын мой Дмитрий умер. — Щепкін Дмитро Михайлович (1817 — 1857) — старший син М. С.
Щепкіна, астроном, археолог, філолог, мистецтвознавець; через туберкульоз мусив подовгу жити
за кордоном; помер у м. Малага (Іспанія) 12 грудня 1857 р.
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Журнал Шевченка: [1]1, [2]2, [3]3 січня.

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/133851.html

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/134111.html

3. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/134258.html

3.4.49 118. ЛИСТ ДО А. І. ТОЛСТОЇ. 2 січня 1858. Нижній Новгород
(2009-04-13 12:00)

2 генваря 1858.

Простите ли вы меня, моя святая заступница, за мое долгое молчание? Наверное простите,
когда я вам расскажу причину этой грубой невежливости. 23 декабря получил я ваше драгоценное
письмо, а 24-го приехал ко мне из Москвы гость. И кто бы вы думали был этот дорогой гость,
который не дал мне написать вам ни одной строчки? Это был ни больше ни меньше как

наш великий старец Михайло Семенович Щепкин. Каков старец? За четыреста верст приехал

навестить давно не виданного друга. Вот это, что называется, друг. И я бесконечно счастлив, имея
такого искреннего друга. Он гостил у меня по 30 декабря. Подарил нижегородцам три спектакля,
привел их в трепетный восторг, а меня, меня вознес не на седьмое, а на семидесятое небо! Какая
живая, свежая, поэтическая натура! Великий артист и великий человек! И, с гордостью говорю,
самый нежный, самый искренний мой друг! Я бесконечно счастлив!
Проводив Михайла Семеновича, я долго не мог прийти в себя от этого переполненного счастия. И
только сегодня, и то с горем пополам, мог взяться за перо, чтобы благодарить вас за драгоценное

письмо ваше и написать вам о моем беспредельном счастии. Простите меня великодушно, моя
святая заступница, что я вам пишу мало. Ей-богу, не могу. Поздравляю вас, графа Федора

Петровича и милых детей ваших с Новым годом и желаю вам на всю жизнь такой радости,
такого счастия, каким я теперь наслаждаюсь. Простите и не забывайте меня, искреннейшего и

счастливейшего вашего благодарного друга Т. Шевченка.
P. S. На днях явится к вам П. А. Овсянников, мой здешний добрый приятель и товарищ

по квартире. Он вам сообщит все подробности о мне и о моем дорогом, незабвенном госте.
Благодарю вас за адрес Осипова, сегодня и ему пишу и, разумеется, о М. С. Щепкине. Я теперь

не в силах ни о чем больше ни писать, ни думать.

Примітки

Подається за автографом (ІЛ, ф. 1, № 223).
Вперше надруковано в журналі «Русская старина» (1877. — № 10. — С. 291 — 292).
Вперше введено до збірника творів у виданні: Шевченко Т. Твори: В 2 т. — СПб., 1911. — Т. 2.
— С. 480.
Відповідь на лист А. І. Толстої від ІЗ грудня 1857 р. (Листи до Тараса Шевченка. — С. 95 — 96).
23 декабря получил я ваше драгоценное письмо... — Насправді листа від А. І. Толстої від 13
грудня 1857 р. Шевченко одержав 21 грудня 1857 р., про що свідчить його запис у щоденнику під
цією датою.
Он гостил у меня по 30 декабря. — М. С. Щепкін приїхав до Нижнього Новгорода вночі 24
грудня, виїхав у ніч з 29 на 30 грудня 1857 р. (див. записи в щоденнику під цими датами).
Подарил нижегородцам три спектакля... — Наприкінці грудня 1857 р. М. С. Щепкін узяв участь

у виставах Нижегородського театру, виконавши ролі Городничого («Ревізор» М. В. Гоголя),
Михайла Чупруна («Москаль-чарівник» І. П. Котляревського), Любима Торцова («Бідність не

порок» О. М. Островського), Матроса Сімона («Матрос» Т.-М. Соважа і Ж.-Ж. Делюр’є),
Вальдорфа («Мірандоліна» К. Л. Блума за п’єсою К. Гольдоні «Хазяйка готелю»). 30 грудня 1857
р. Шевченко записав у щоденнику: «У меня все еще стоит перед глазами Городничий, Матрос,
Михайло Чупрун и Любим Торцов».
...только сегодня... ног взяться за перо... — Не виключено, що, всупереч авторській даті, лист
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написано 4 січня 1858 р. Цього дня Шевченко зробив запис у щоденнику: «Весь день был посвящен
писанию писем. Обязанность скучная, но неизбежная. Написал полдюжины посланий...»Можливо,
поряд з датованими 4 січня 1858 р. п’ятьма листами Шевченка до С. Т. Аксакова, П. О. Куліша,
М. М. Лазаревського, М. О. Максимовича, М. С. Щепкіна, шостим був лист до А. І. Толстої.
Шевченко міг датувати його ранішим числом, прагнучи якось виправдатися за те, що в зв’язку з
приїздом до Нижнього Новгорода М. С. Щепкіна не відразу відповів адресатці; дату одержання
її листа від 13 грудня 1857 р. він також зазначив неточно, перенісши її на два дні пізніше.
...графа Федора Петровича... — Ф. П. Толстого.
Благодарю вас за адрес Осипова, сегодня и ему пишу... — Цей лист до М. О. Осипова Шевченко

написав ще 23 грудня 1857 р.

Журнал Шевченка: [1]2, [2]3 січня.

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/134111.html

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/134258.html

3.4.50 119. ЛИСТ ДО С. Т. АКСАКОВА. 4 січня 1858. Нижній Новгород
(2009-04-13 18:00)

Чтимый и многоуважаемый

Сергей Тимофеевич!

Не нахожу слов сказать вам мою благодарность за ваш милый подарок, за ваше искреннее

сердечное ко мне внимание. Я давно уже и несколько раз прочитал ваше изящнейшее

произведение, но теперь я читаю его снова и читаю с таким высоким наслаждением, как самый

нежный любовник читает письмо своей боготворимой милой. Благодарю вас, много и премного
раз благодарю вас за это высокое сердечное наслаждение.
Простите мне, что я не написал вам с Михайлом Семеновичем. Не мог. Старый чародей наш

своим посещением сделал из меня то, что я и теперь еще не могу прийти в нормальное состояние.
Он все еще вертится у меня перед глазами и мешает мне не только приняться за какую-нибудь
работу, думать, даже говорить мешает. Да, он таки порядком пошевелил меня. И нужно же было

ему такую штуку выкинуть. Нет, таких богатырей-друзей немного на белом свете. Да я думаю,
что он один только и есть. Как я, однако ж, не по-христиански думаю. А этому причина тот же

великий наш чудотворец Михайло Семенович. Храни его Господь на поучение людям.
Послал я вам с моим великим другом свою «Прогулку с удовольствием и не без морали».
Вооружитесь терпением, прочтите ее, и если найдете сию «Прогулку» годною предать тиснению,
то предайте, где найдете приличным. Вторая часть «Прогулки» будет прислана вам, как только

покажется в печати первая.
Простите мне, многоуважаемый Сергей Тимофеевич, что я вам так невежливо навязываю мое

аляповатое творение, но лучшего употребления я не мог из него сделать. А где отец враг

своему даже и аляповатому чаду? Я как отец, любящий, но не ослепленный прелестью своего

чада, то убедительнейше прошу вас, будьте внимательны без снисхождения, в особенности к его

хохлацкому выговору.
Поздравляю вас с Новым годом и желаю вам всего того, чего вы сами себе желаете. Еще раз

благодарю за ваш дорогой подарок и навсегда остаюсь ваш сердечный поклонник Т. Шевченко.

4 генваря

1858.

На звороті:
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Высокоблагородному Сергею Тимофеевичу Аксакову.
В Москве.

Примітки

Подається за автографом (РДАЛМ, ф. 10, оп. 2, № 12).
Вперше надруковано в журналі «Советская Украина» (1955. — № 10. — С. 174. Публікація М. М.
Ткаченка).
Вперше введено до зібрання творів у виданні: Шевченко Т. Повне зібр. творів: У 10 т. — К., 1957.
— Т. 6. — С. 159 — 160.
Аксаков Сергій Тимофійович (1791 — 1859) — російський письменник. Шевченко особисто

познайомився з ним у Москві 22 березня 1858 р., згадував у щоденнику серед імен, «хорошо
известных в нашей литературе» (див. запис від 13 серпня 1857 р.), високо цінував його

письменницьку майстерність, листувався з ним, радився щодо своїх прозових творів і прагнув

надрукувати їх за його допомогою.
...сказать вам мою благодарность за ваш милый подарок...— Через М. С. Щепкіна С. Т. Аксаков
передав Шевченкові до Нижнього Новгорода свою книгу «Семейная хроника» (М., 1856) з дарчим
написом.
Михайло Семенович — М. С. Щепкін.
Послал я вам с моим великим другом свою «Прогулку с удовольствием и не без морали».
— Йдеться про писарську копію першої частини повісті з присвятою: «Посвящаю Сергею

Тимофеевичу Аксакову в знак глубокого уважения», передану через М. С. Щепкіна з проханням

сприяти її опублікуванню. С. Т. Аксаков віддав повість до журналу «Русский вестник», однак там

вона надрукована не була. Нині цей рукопис зберігається в ІЛ (ф. 1, № 97).

Журнал Шевченка: [1]4 січня.

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/134448.html

3.4.51 Автопортрет. Не пізніше 4 січня 1858 р. (2009-04-14 00:00)

[1]

Автопортрет. Тонований папір, італійський та білий олівець (25,5 × 21,2) [Нижній Новгород].
[Н. п. 4.I] 1858.
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[2]

Див. також:
http://litopys.org.ua/shevchenko/shev10018.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev10018.htm
http://kobzar.univ.kiev.ua/draws/description/418.html

1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/1QU-opOhrwhmZ8GW7Xu5HQ?feat=embedwebsite

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev10018.htm

3.4.52 120. ЛИСТ ДО П. О. КУЛІША. 4 січня 1858. Нижній Новгород
(2009-04-14 06:00)

4 января 1858 года.

Позавчора получив я твоє третє письмо та ще й з грішми 250 карбованців. Спасибі тобі і тому

щедрому землякові, що купив мою невольничу роботу. Спасибі вам, други мої сердечнії: зробили
ви мене з великим святом. Нехай вам так Господь поможе во всіх ваших начинаніях, як ви мені

тепер помогли. Препоганий Нижній Новгород. Копійки нема де заробить; думав уже писать

Лазаревському, аж гульк — неначе з неба впали гроші, та ще й на Новий рік. Спасибі вам, друзі
мої!
Оповідання Вовчка ще не получив. А «Граматка» твоя так мені на серце пала, що я не знаю, як
тобі і розказать. Розкажу колись, як дасть Бог побачимось, а тепер тілько дякую, і ще раз дякую,
і білш нічого.
Копу грошей возьми у М. Лазаревського. З «Чорної ради» тепер не нарисую тобі нічого: нема

моделі, нема нічого перед очима нашого українського, а брехать на старість не хочеться. Не
хочеться рисовать так, аби-то.
Тепер посилаю тобі з оцим добрим чоловіком, з Овсянниковим, свої «Неофіти». Ще недобре

викончені. Перепиши їх гарненько і пошли з цим же Овсянниковим старому Щепкіну.

2420

http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/1QU-opOhrwhmZ8GW7Xu5HQ?feat=embedwebsite
http://litopys.org.ua/shevchenko/shev10018.htm


Наробив він мені, оцей старий, лиха: приїзжав до мене на святках колядувать. Я й досі ще хожу

неначе з тяжкого похмілля од його колядок. Учистив старий! аж пальці знать. І де в його узялась
така жива, сердечно трепещуща, жива натура? Диво, та й годі!
Оставайся здоров, мій брате, мій друже єдиний. Нехай тобі Бог помагає во всіх твоїх добрих

начатках. Не забувай мене, твого щирого рідного брата Т. Шевченка.
Шли мені швидше свого Вовчка. Та будь здоров з Новим годом.
Передай оці дві пісні Маркевичу, чи не вчистив би він на їх ноту.

1.
Утоптала стежечку

Через яр,
Через гору, серденько,
На базар.
Продавала бублики

Козакам,
Вторговала, серденько,
П’ятака.
Я два шаги, два шаги
Пропила,
За копійку дудника

Найняла:
«Заграй мені, дуднику,
На дуду,
Нехай своє лишенько

Забуду».
Отака я дівчина,
Така я!
Сватай мене, серденько,
Вийду я.

2.
На городі коло броду

Барвінок не сходить:
Чомусь дівчина до броду

По воду не ходить.
На городі коло броду

В’яне на тичині
Хміль зелений: не виходить
Дівчина з хатини.
На городі коло броду

Верба похилилась.
Зажурилась дівчинонька,
Тяжко зажурилась.
Плаче, плаче та ридає,
Як рибонька б’ється,
А із неї, молодої,
Поганець сміється.

Примітки

Подається за першодруком у журналі «Основа» (1862. — № 5. — С. 11). Заключна частина

листа (від слів «Передай оці дві пісні Маркевичу») реконструюється і подається за копією П. О.
Куліша в його недатованому листі до А. М. Маркевича (ІРЛІ РАН, № 10745. XVI с, арк. 102).
Реконструкція орієнтовна, оскільки місце цієї приписки Шевченка, а також тексту надісланих ним
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віршів «Утоптала стежечку» і «Навгороді коло броду» в листі від 4 січня 1858 р. точно не відоме.
Вперше цю частину листа (без тексту віршів) надруковано у виданні: Шевченко Т. Повне зібр.
творів. — К., 1929. — Т. 3. — С. 208.
Вперше введено до збірника творів у виданні: Шевченко Т. Повне зібр. творів. — К., 1929. — Т.
3. — С. 140 — 141, 208.
Відповідь на листи П. О. Куліша від 22 і 23 грудня 1857 р. (Листи до Тараса Шевченка. — С. 98
— 99).

Позавчора получив я твоє третє письмо... — Третім листом П. О. Куліша до Шевченка в Нижній

Новгород був лист від 22 грудня 1857 р. Про 250 крб. йдеться в його четвертому листі від 23
грудня 1857 р. (див. запис у щоденнику від 3 січня 1858 р.). Можливо, обидва ці листи Шевченко

одержав одночасно.
Спасибі тобі і тому щедрому землякові, що купив мою невольничу роботу. — Йдеться про

знайомих П. О. Куліша, чернігівських поміщиків В. В. Тарновського-молодшоо та Г. П. Ґалаґана,
які придбали 17 акварелей Шевченка, намальованих ним під час Каратауської експедиції (тепер
з них відомі лише сім). Разом з листом від 13 травня 1857 р. Шевченко надіслав ці акварелі з

Новопетровського укріплення в Рачкевичі Бр. Залеському, який виявив готовність допомогти у

продажу Шевченкових малюнків (див.: [1]Листи до Тараса Шевченка. — С. 79). Однак у листах від
20 серпня, 15 вересня, 5 листопада 1857 р. Бр. Залеський сповіщав, що, не бажаючи продавати ці
малюнки нарізно й не знайшовши покупця в Литві, він переслав їх 3. Сераковському до Петербурга
(Там само. — С. 85, 86, 91). Врешті малюнки потрапили до П. О. Куліша, який у листі до Василя
Васильовича Тарновського-молодшоо (1837 — 1899) від 1 листопада 1857 р. запропонував їх купити
(Киевская старина. — 1899. — № 1. — С. 81 — 82). Деталі відомі з листа останнього до батька,
В. В. Тарновського-старшог, від 15 листопада 1857 р.: «Панотче! На днях получил я письмо от

П. А. Кулиша, в котором он пишет, что Шевченко в Нижнем Новгороде и что прислал свои

рисунки, чтобы разыграть в лотерею или продать. Они стоят 250 руб. сер[ебром], так что дорого

купить все, но Григорий Павлович Галаган и София Александровна Галаганова берут по части и

дают по 80 руб. сер[ебром], то ежели Вы можете, то купите для меня часть. Это будет вместе

с драгоценным приобретением и помощь Тарасу. Если Вы возьмете, то пришлите, пожалуйста,
сейчас деньги или известите меня, чтобы я мог известить Кулиша, что рисунки разобраны...»
([2]Дорошкевич О. Шевченко в приватному листуванні // Записки Історично-філологічнго відділу
УАН. — К., 1926. — Кн. 7-8. — С. 375). Придбані 1857 р. малюнки поклали початок

цінній шевченківській колекції, збиранням якої В. В. Тарновський- молодший займався протягом
усього життя. Дбайливо зібрані ним автографи, малярські твори, книги, особисті речі Шевченка,
публікації його творів та література про нього згодом були передані Чернігівському земству й

утворили його унікальний музей; нині вони зберігаються в кількох державних сховищах України

(див.: Каталог предметов малорусской старины и редкостей коллекции В. В. Тарновского. Вып.
1. Шевченко. — К., 1893; Каталог украинских древностей коллекции В. В. Тарновского. — К.,
1898; Гринченко Б. Каталог музея украинских древностей В. В. Тарновского. — Чернигов, 1902.
— Т. 2; Н. Ш[угуров]. Памяти В. В. Тарновского// Киевская старина. — 1899. — № 7. — С.
131; Памяти В. В. Тарновского, А. М. Лазаревского и Н. В. Шугурова // Киевская старина. —
1902. — № 7-8. — С. 282 — 292).
...думав уже писать Лазаревському... — М. М. Лазаревському.
Оповідання Вовчка ще не получив. — Марко Вовчок (справжнє прізвище, ім’я та по батькові

— Вілінська Марія Олександрівна, по чоловікові — Маркович, 1833 — 1907) — українська

письменниця. У листі до Шевченка від 26 листопада 1857 р., не називаючи прізвища Марка Вовчка,
П. О. Куліш писав, що вона «такі повісті вдрала, що хоть би й тобі, мій друже», в листі від 22
грудня 1857 р. сповіщав, що надсилає Шевченкові її оповідання «з сею поштою». Вважаючи (як
видно з подальшого листування), що до адресата ця книжка не дійшла, П. О. Куліш послав

Шевченкові інший примірник 1 лютого 1858 р. (Листи до Тараса Шевченка. — С. 92, 98, 104).
За свідченням Ф. Г. Лебединцева, Шевченко не відразу відгукнувся про цю книжку, бо йому не

сподобалася передмова П. О. Куліша: «Тарас Григорьевич рассказывал мне, в какое недоумение
привели его присланные ему П. А. Кулишом в Нижний Новгород известные „Оповідання
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Марка Вовчка“, снабженные его предисловием. „Сиджу я, бачите, в Нижньому та виглядаю того

розрішенія (ехать в Москву), як стара баба літа. Коли це присилає Пантелимон оті оповідання і

так уже їх захваляє та просить, щоб я їх прочитав і сказав своє слово. Я, звичайно, починаю спершу

з передмови. І двох страничок не перечитав, згорнув та й кинув за лаву. „Птьфу, кажу, хіба не
видно Кулішевої роботи“. Лежали вони там кілька неділь. Коли знов пише до мене Куліш, нагадує
та просить, щоб скоріше перечитав або хоть так звернув. Тоді я розкрив посередині і читаю: „Е,
кажу собі, це вже не Кулішева мова“, і, перечитавши до остатку, благословив обома руками“»
(Лобода Ф. Мимолетное знакомство мое с Т. Г. Шевченком и мои об нем воспоминания //
Киевская старина. — 1887. — № 11. — С. 566).
А «Граматка» твоя так мені на серце пала, що я не знаю, як тобі і розказать. — Йдеться про

перше видання укладеної П. О. Кулішем «Граматки» (СПб., 1857), в якій, зокрема, були вперше

надруковані — без імені автора — кілька Шевченкових переспівів із Псалтиря (псалми 12, 53, 132
повністю та уривки із псалмів 12, 53, 93, 132, 149). Шевченко одержав її 10 грудня 1857 р. через В. Г.
Варенцова й схвально оцінив насамперед як один з перших українських підручників для початкової

освіти — «первый свободный луч света, могущий проникнуть в сдавленную попами невольничью

голову» (див. запис у щоденнику від 10 грудня 1857 р.). Разом з тим він не міг не помітити, що
азбука та арифметика становлять лише половину книжки, а решту її обсягу відведено розділам

«Погляд на Божу правду, которою держиться світ», «Коротенька священная історія», «Коротка
наука християнської віри», «Молитви». Подібну оцінку книжці дав і М. І. Костомаров у листі

від 23 січня 1858 р.: «Мене порадувала ся „Граматка“, не так сама, як та думка, щоб писати для

народа» (Листи до Тараса Шевченка. — С. 103). Укладаючи згодом, 1860 р., свій [3]«Букварь
южнорусский» (СПб., 1861), Шевченко, на противагу П. О. Кулішеві, включив до нього й народні
прислів’я та дві українські народні думи. Різко негативно поставився він до другого видання

Кулішевої «Граматки» (СПб., 1861), про що свідчать спогади М. С. Лескова: «На столе, перед
которым он сидел, лежали две стопки сочиненного им малороссийского букваря, а под рукой у

него была другая „малороссийская граматка“ [...] Видно было, что эта книжка очень его занимает
и очень беспокоит [...] „...Скажите мне, для кого она написана?., бо я не знаю, для кого, только
не для тех, кого треба навчить розуму“» (Л[еск]ов Н. С. Последняя встреча и последняя разлука

с Шевченко // Русская речь. — 1861. — 9 марта).
Копу грошей возьми у М. Лазаревського. — Роздрібна ціна першого видання «Граматки»
П. О. Куліша була надто високою — 50 копійок сріблом; це викликало численні нарікання,
хоча сам видавець і запевняв, що «се для книжних лавок, а із рук в руки сотнями буде всегда

продаваться „Граматка“ по 20 к. за книжку» (Киевская старина. — 1898. — № 12. — С. 366).
Випускаючи друге видання «Граматки», П. О. Куліш призначив за нього вдесятеро меншу ціну

(5 копійок сріблом) і змушений був удатися до спеціальних пояснень у вміщеному на обкладинці

зверненні «До громади», стверджуючи, ніби висока ціна першого видання мала стати своєрідним
«матеріальним внеском» інтелігенції в справу народної освіти: «Друкуючи перву мою, більшу
„Граматку“, я добре знав, що не всі земляки її залюблять: тим і ціну їй для книгарень назначив

аж цілу копу срібну, що вже коли лаятимуть читаючи, то нехай перше срібну копу заплатять на

підмогу нашій письменності». Можливо, подібні пояснення П. О. Куліш переказав і Шевченкові,
надсилаючи йому з В. Г. Варенцовим свою «Граматку».
З «Чорної ради» тепер не нарисую тобі нічого... — Очевидно, це відповідь на прохання П.
О. Куліша, переказане Шевченкові усно. У відомому нині їхньому листуванні про ілюстрування

Шевченком роману П. О. Куліша «Чорна рада» не йдеться.
Тепер посилаю тобі... з Овсянниковим, свої «Неофіти». — Автограф поеми, переданий П.
О. Кулішеві через П. А. Овсянникова, нині не відомий. У листі від 20 січня 1858 р. П. О.
Куліш застерігав Шевченка проти публікації поеми з огляду на її антимонархічну спрямованість.
На його думку, наявні там випади проти Миколи І могли зашкодити Шевченкові в очах нового

царя Олександра II, на якого тоді покладалися невиправдано великі надії. З тих же міркувань він
не хотів передавати список поеми М. С. Щепкіну, «бо він з нею всюди носитиметься, і піде про
тебе така чутка, що притьмом не слід пускать тебе у столицю» (Листи до Тараса Шевченка. — С.
102). Однак Шевченко в листі до П. О. Куліша від 26 січня 1858 р. наполягав, щоб поема була

передана М. С. Щепкіну.
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Передай оці дві пісні Маркевичу, чи не вчистив би він на їх ноту. — У листі від 4 січня 1858 р.
Шевченко надіслав П. О. Кулішеві автографи своїх віршів «Утоптала стежечку...» та «Навгороді
коло броду...». Думка попросити А. М. Маркевича покласти на музику його вірші виникла

в Шевченка після ознайомлення в Нижньому Новгороді з другим томом упорядкованих П. О.
Кулішем «Записок о Южной Руси» (СПб., 1857), де вміщено добірку з 25 календарних, історичних,
ліричних та інших українських народних пісень з нотами: «Малороссийские народные песни,
положенные на ноты для пения и фортепьяно Андреем Маркевичем. Тетрадь первая» (С. 209 —
256). У листі до П. О. Куліша від 5 грудня 1857 р. Шевченко просив «поцілувати Маркевича... за
його ноти». П. О. Куліш передав А. М. Маркевичу не автографи Шевченкових віршів, а свою
копію з них, засвідчивши Шевченкове авторство: «Пише Тарас: „Передай оці дві пісні Маркевичу,
чи не вчистив би він на їх ноту“. А пісні, як бачите, його». У листі до Шевченка від 20 січня 1858
р. П. О. Куліш перепитував: «Пісні твої дуже гарні. Невже обидві ти сам скомпонував? „Дуда“
наче мені знакома» (Листи до Тараса Шевченка. — С. 103), на що Шевченко відповів йому в листі

від 26 січня 1858 р.

Журнал Шевченка: [4]4 січня.

1. http://izbornyk.org.ua/shevchenko/lystydo.htm

2. http://izbornyk.org.ua/shevchenko/doroshk.htm

3. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev511.htm

4. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/134448.html

3.4.53 121. ЛИСТ ДО М. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО. 4 січня 1858. Нижній Новгород
(2009-04-14 12:00)

4 генваря

1858.

Вибач мені, моє серце, мій голубе сизий, що я так давно до тебе не пишу, нічого було писать. А
тепер набралося так багато того писа[ння], що ніколи писать. Добрий оцей чоловік завтра їде в

столицю, зайде до тебе, і ти з ним, як матимеш час, добре набалакаєшся.
Приїжджав до мене колядувать старий М. С. Щепкін, то я після його колядки ще й досі хожу,
неначе після похмілля. Нехай йому Господь шле добре здоров’я.
Поздравляю тебе з Новим годом. Дай Кулішеві копу серебром і поцілуй за мене графиню

Настасию Ивановну, і білш нічого. Ніколи. Не забувай мене, голубе мій сизий. Чи не знаєш

ти, де живе отой Жемчужников? Як знаєш, то напиши мені. Метлинського я получив, спасибі
тобі. Прощай, моє серце.

Т. Шевченко

На звороті:
Высокоблагородному Михайлу Матвеевичу Лазаревскому.
В С. Петербурге. В Большой Морской, в доме графа Уварова.

Примітки

Подається за автографом (ІЛ, ф. 1, № 162). Описка в автографі «купу серебром» виправляється
на «копу серебром» за контекстом.
Вперше надруковано в журналі «Основа» (1862. — № 3. — С. 15).
Вперше введено до збірника творів у виданні: Шевченко Т. Твори: В 2 т. — СПб., 1911. — Т. 2.
— С. 420 — 421.
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Відповідь на лист М. М. Лазаревського від 9 грудня 1857 р. (Листи до Тараса Шевченка. — С.
94).
Відповідь М. М. Лазаревського від 19 січня 1858 р. див.: Там само. — С. 102.

Добрий оцей чоловік завтра їде в столицю... — П. А. Овсянников, з яким Шевченко передав М.
М. Лазаревському свій лист і автопортрет.
Дай Кулішеві копу серебром... — 50 копійок, вартість надісланої Шевченкові «Граматки» П. О.
Куліша. Не зрозумівши, про що йдеться, М. М. Лазаревський перепитував у листі від 19 січня

1858 р.: «Ты пишешь: „Дай Кулішеві купу (описка в автографі Шевченка, треба: «копу». — Ред.)
серебром“. Я не виделся с ним в последнее время; на днях побачусь и, может быть, он разъяснит
мне это» (Листи до Тараса Шевченка. — С. 102). Див. примітку до листа 120.
...поцілуй за мене графиню Настасию Ивановну... — А. I. Толстую. Чи не знаєш ти, де

живе отой Жемчужников? — У листі від 9 грудня 1857 р. М. М. Лазаревський повідомив

Шевченка: «...недавно прислал 175 р. Алексей Мих[айлович] Жемчужников от брата своего Льва

и просил не говорить тебе, от кого они» (Листи до Тараса Шевченка. — С. 94). На запитання

Шевченка М. М. Лазаревський відповів у листі від 19 січня 1858 р.: «Мне передал деньги

Алексей Мих[айлович] Жемчужников, живущий здесь, но об этой передаче просил его брат его

Лев Мих[айлович] Жемч[ужников]... Он теперь за границей; в последнее время был в Париже, но,
кажется, уже уехал в Италию; он в душе артист, хорошо рисует и много ездил по Малороссии для

снятия видов ее» (Листи до Тараса Шевченка. — С. 102).
Метлинського я получив, спасибі тобі. — У листах до М. М. Лазаревського від 30 червня 1857 р. з
Новопетровського укріплення та від 29 листопада 1857 р. з Нижнього Новгорода Шевченко просив

надіслати йому збірку «Народные южнорусские песни» (К., 1854), видану А. Л. Метлинським. 9
грудня 1857 р. М. М. Лазаревський сповістив Шевченка, що виконав це прохання (Листи до

Тараса Шевченка. — С. 94).

Журнал Шевченка: [1]4 січня.

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/134448.html

3.4.54 122. ЛИСТ ДО М. О. МАКСИМОВИЧА. 4 січня 1858. Нижній Новгород
(2009-04-14 18:00)

Мій голубе сизий!

Я ще й досі не охолонув од мого дорогого гостя, і досі ще стоїть він у мене в очах і не дає

мені покою ні вдень, ні вночі. Присів оце, щоб написать тобі письмо любенько та подякувать

тобі за твої дорогії подарунки. Так що ж, така нісенітниця в голові ходить, неначе, крий Боже, з
похмілля. Завдав він мені свято. Так учистив, що аж пальці знать.
Вибач мені, мій голубе сизий, ради великого Бога, що я тобі так оце нашвидку пишу, єй-богу,
нічого в голову не лізе, кроме нашого великого чудотворця Михайла Семеновича. Дасть Бог,
трохи одпочину, то напишу тойді тобі тихесенько, гарнесенько, та, може ще, як Бог поможе, і
віршами. А тепер цілую тебе, моє серце, за твої подарунки, поздоровляю з Новим годом і молю

Господа милосердого послать тобі долголетие и здоров’я, на славу нашої преславної України.
Поцілуй за мене свою хорошую, добрую пані, а мою щирую землячку. І, други мои искренние, не
забувайте кобзаря, убогого і щиро вас любящого

Т. Шевченка.

Нижній Новгород.
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4 генваря 1858.

На звороті:
Высокоблагородному Михаилу Александровичу Максимовичу.
В Москве.

Примітки

Подається за автографом (ІЛ, ф. 1, № 191).
Вперше надруковано в газеті «Речь» (1913. — 12 серпня; публікація П. Зайцева за автографом,
що належав Є. К. Трегубову).
Вперше введено до зібрання творів у виданні: Шевченко Т. Повне зібр. творів. — К., 1929. — Т.
3. — С. 141 — 142.
Відповідь на лист М. О. Максимовича від 20 грудня 1857 р. (Листи до Тараса Шевченка. — С. 97
— 98).

Я ще й досі не охолонув од мого дорогого гостя... — Йдеться про М. С. Щепкіна.
...подякувать тобі за твої дорогії подарунки. — М. О. Максимович передав Шевченкові через

М. С. Щепкіна «книжиці моєї праці» (Листи до Тараса Шевченка. — С. 97), серед яких була

й «Песнь о полку Игореве, переведенная на украинское наречие М. Максимовичем» (К., 1857),
про яку Шевченко запитував у листі до М. С. Щепкіна від 5 грудня 1857 р.: «Поцілуй старого

Максимовича за мене, та чому він не шле мені своє „Слово о полку Игореве“?».
Поцілуй за мене свою хорошую, добрую пані... — З Марією Василівною Товбич М. О.
Максимович одружився 30 квітня 1853 р. У листі від 20 грудня 1857 р. він передав Шевченкові

привіт від неї (Листи до Тараса Шевченка. — С. 98).

Журнал Шевченка: [1]4 січня.

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/134448.html

3.4.55 123. ЛИСТ ДО М. С. ЩЕПКІНА. 4 січня 1858. Нижній Новгород
(2009-04-15 00:00)

4 генваря

1858.

Друже мій єдиний! Я ще й досі не вгамувався од того великого свята, що ти мені завдав на

самоті. Якщо не полегша трохи згодом, то я не знаю, що мені й робить з моєю дурною головою,
думаю, та я й сам тепер не знаю, що я думаю. Думаю на Масницю приїхать до тебе в Никольське,
а до того часу, може, дасть Бог, вийде мені розрішеніє, то і в Москву. А поки що цілую тебе, друже
мій єдиний, і поздоровляю з Новим годом. Поцілуй Аксакова, Максимовича і к[няжну] Рєпніну. І
не забувай мене, твого щирого, искреннего друга

Т. Шевченка.

Адрес:
В Нижний Новгород

Николаю Александровичу Брылкину

с передачею мені.

2426

http://community.livejournal.com/ua_kobzar/134448.html


Таточко з мамкою

Скрипають лавкою,
Діточки в запічку:
Годі вам, таточку.

Тричі цілує тебе твоя Тетяся.

На звороті:
Высокоблагородному Михайлу Семеновичу Щепкину.
В Москве.

Примітки

Подається за автографом (ІЛ, ф. 1, № 240).
Вперше надруковано в книжці: Яворницький Д. І. Матеріали до біографії Т. Г. Шевченка. —
Катеринослав, 1909. — С. 47.
Вперше введено до зібрання творів у виданні: Шевченко Т. Повне зібр. творів. — К., 1929. — Т.
3. — С. 208.
Думаю на Масницю приїхать до тебе в Никольське... — Оскільки Шевченко в той час ще не мав

дозволу на в’їзд до столиць, М. С. Щепкін у листі від 27 листопада 1857 р. (Листи до Тараса

Шевченка. — С. 92 — 93) запросив його приїхати на підмосковну дачу свого сина в с Никольське
Богородського повіту. Шевченко хотів приїхати туди на Масниці (1858 р. припадали на тиждень

з 27 січня по 2 лютого), але М. С. Щепкін у листі від 15 січня 1858 р. (Там само. — С. 101)
сповістив, що в цей час не зможе поїхати з Москви й запросив його на перший тиждень посту (3
— 9 лютого 1858 р.). У відповідь Шевченко повідомив М. С. Щепкіна, що збирається відвідати

Никольське 25 лютого (див. лист від 23 лютого 1858 р.), але в цей час одержав дозвіл проживати
в Петербурзі й 8 березня 1858 р. відбув з Нижнього Новгорода до Москви.
Поцілуй Аксакова, Максимовича і к[няжну] Рєпніну. — С. Т. Аксакова, М. О. Максимовича та В.
М. Рєпніну.
Брилкін Микола Олександрович — головний управитель Нижегородської контори пароплавної

компанії «Меркурій». Познайомився з Шевченком в день його приїзду до Нижнього Новгорода 20
вересня 1857 р., допоміг йому влаштуватися й уникнути повернення до Оренбурга, давав читати
закордонні видання О. І. Герцена та іншу літературу. Шевченко приязно ставився до М. О.
Брилкіна, бував у нього вдома, намалював його портрет, нині не відомий (див. запис у щоденнику
від 10 жовтня 1857 р.).
Таточко з мамкою... — Шевченків запис чотирьох рядків жартівливої народної пісні, наведених у
цьому листі, зберігся в одному з робочих альбомів Шевченка (ІЛ, ф. 1, № 108, арк. 33 (64)).
Тричі цілує тебе твоя Тетяся. — К. Б. Піунова, яка разом із М. С. Щепкіним грала у виставі

«Москаль-чарівник» (виконувала роль Тетяни).

Журнал Шевченка: [1]4, [2]5, [3]6 січня.

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/134448.html

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/134789.html

3. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/135101.html

3.4.56 112. І. О. УСКОВ. 7 січня 1858. Новопетровське укріплення (2009-04-15 06:00)

7 января 1858 года. Новопетровское.

Как я рад, добрейший Тарас Григорьевич, что Вы догадались остаться в Н[ижнем] Новгороде

2427

http://community.livejournal.com/ua_kobzar/134448.html
http://community.livejournal.com/ua_kobzar/134789.html
http://community.livejournal.com/ua_kobzar/135101.html


и сождать там результата решения из Оренбурга. Я второпях забыл Вам вложить письмецо;
а главное, сумневался, чтобы моя бумага застала Вас в Нижнем. Этот скотина Михальский,
заведывающий в отсутствие Львова баталионом, наплел галиматью насчет Вашего увольнения

и через это подверг меня большим неприятностям. Корпусный командир, получивши от меня

донесение насчет увольнения Вашего в Петербург, вопреки сделанного им распоряжения, сделал
мне строгий выговор и написал от себя в обе столицы, чтобы Вам объявить о высочайшей воле.
Я теперь рад, по крайней мере, что Вы не потребованы в Оренбург и можете пользоваться

свободою ехать куда угодно. Кстати, я получил от Еленева письмо к Вам от Кухаренки и при сем

прилагаю.
Письма Киреевского, пожалуйста, пришлите ко мне с конвертами, как они есть. Я думаю послать

их к его отцу; а там посмотрю что будет. Может быть еще, Вам же придется выручать, эти
деньги, если будете в Петербурге. Я уверен, что Вы не прервете со мною переписки по старому

знакомству. Если будете в Киеве, побывайте у моего дяди полков[ника] Матвея Яковлевича

Ускова, он живет на Подоле против Набережного Николая (церкви) в собственном доме.
Итак, дай Бог Вам успехов в Ваших занятиях в живописи. Радуюсь от души, что Вы имеете

хороший прием в Нижнем.
Меня надул подлец Чернягин и выслал объектив и вещи прескверные, и сверх того от небрежной
укупорки большая часть вещей попорчена и побита. Г. Лазаревский даже не потрудился

посмотреть вещи и только написал мне, что он просил Чернягина скорей отправить ко мне вещи.
Это мне вовсе не было в пользу.
Жена моя и дети здоровы, слава Богу, и Вам кланяются. Итак прощайте, Тарас Григорьевич,
не забывайте нас и пишите, нам всегда будет приятно получать от Вас весточки как от старого

приятеля.

Преданный Вам

И. Усков

Храпчинский в Уральске женился на распутной вдове есаульше.
Мостовский, Бурцев и Жуйков все Вам кланяются.

Коментарі:

Подається за автографом: ЦНБ. III. 4877.
Вперше надруковано: Киевская старина. — 1889. —№ 2. — С. 308 — 309. Публікація Н. Зарянка.
Дата в автографі: «7 января 1858 года. Новопетровское».
Відповідь на лист Шевченка від 12 листопада 1857 р. з Нижнього Новгорода.
Відповідь Шевченка — лист від 12 лютого 1858 р. з Нижнього Новгорода.

...что Вы догадались остаться в Нижнем Новгороде... — Прибувши до Нижнього Новгорода,
Шевченко дізнався, що його розшукує поліція (див. коментар до листа А. І. Толстої від 2
листопада 1857 р.). Він був тяжко вражений і стривожений, і нові його знайомі М. Брилкін та

П. Овсянников порадили йому удати з себе хворого. Офіційна відповідь, засвідчена лікарем

О. Гартвігом та поліцмейстером П. Лаппо-Старженецьким, пішла до штабу Оренбурзького

Окремого корпусу (Тарас Шевченко: Документи та матеріали до біографії. — С. 289). Це

врятувало Шевченка від поневірянь увільненого у відставку, але не звільненого відставного

рядового, який мав жити в Оренбурзі «до окончательной отставки на родину» під поліційним

наглядом й без певних заробітків.
Михальський Олексій Григорович — підполковник, штаб-офіцер 1-го Оренбурзького лінійного

батальйону; виконуючи 1857 .р. обов’язки командира батальону, він 26 червня 1857 р. надіслав

командиру двох рот, розміщених в Новопетровському укріпленні, Є. М. Косареву, наказ

відправити п’ятьох увільнених від служби політичних засланців, між ними й рядового Тараса
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Шевченка, до батальйонного штабу в м. Уральськ (Там само. — С. 283, 285).
Львов Геронтій Ілліч — командир 1-го Оренбурзького лінійного батальону, людина обмежена

й брутальна, про що свідчать записи Шевченка в щоденнику. 1854 р. саме Львов перешкодив

підвищенню Шевченка в чин унтер-офіцера й цим розбив надію вирватися з казарми й домогтися

дозволу малювати.
Корпусный командир... сделал мне строгий выговор. — Див. лист командира Окремого

Оренбурзького корпусу генерала-ад’ютанта О. А. Катеніна до І. О. Ускова від 18 вересня 1857 р.
(Там само. — С. 289).
...и написал от себя в обе столицы... — І. О. Ускову незручно признатися, що саме він зчинив

тривогу, через що Шевченко був затриманий поліцією в Нижньому Новгороді; рапорт І. О. Ускова
до Правління Академії мистецтв див.: Там само. — С. 287.
Єленєв Христофор Мусійович — наглядач госпіталю в м. Астрахані; саме його адресу повідомив
Шевченко Кухаренкові 5 червня 1857 р. для листування.
...письмо к Вам от Кухаренки... — Йдеться про лист Я. Г. Кухаренка від 7 серпня 1857 р.
10 лютого 1858 р. Шевченко занотував у щоденнику: «Получил письмо от кошового батька Я.
Кухаренка от 7 августа. Оно из Екатеринодара прогулялось через Новопетровское укрепление и

Оренбург и только сегодня достигло своей цели».
Письма Киреевского... пришлите ко мне... — Відповідь на запитання Шевченка у згаданому

листі: «Столицу я не раньше надеюсь увидеть, как через год. И я теперь не знаю, что мне

делать с письмами Киреевского и с вашей доверенностью. Напишите мне». Киреєвський Ілля

Олександрович (1825 — ?) — чиновник для особливих до ручень при командирі Окремого

Оренбурзького корпусу В. О. Перовському. На прохання I. О. Ускова він, перебуваючи в

Петербурзі, узявся купити й переслати останньому фотографічне обладнання, для чого Усков

надіслав Киреєвському значну суму грошей. Киреєвський замовк і зник, не виконавши обіцяного.
Про це Усков неодноразово оповідав Шевченкові (див. запис у щоденнику від 21 червня 1857
р.), і той звертався до А. М. Маркевича в листі від 22 квітня 1857 р. із проханням розшукати

Киреєвського і з’ясувати справу. Коли Шевченко виїздив із Новопетровського укріплення, Усков
доручив йому зробити все це самому (див. лист Шевченка до М. М. Лазаревського від 30
червня 1857 р.). Доручення Ускова було офіційно оформлено. Усков передав Шевченкові також

два власноручні листи до нього І. О. Киреєвського, що підтверджували одержання грошей

Киреєвським. Всі ці документи Шевченко повернув Ускову разом із листом від 4 липня 1858
р. з Петербурга.
Чернягін К. В. — власник крамниці фототоварів у Петербурзі на Михайлівській площі в

будинку графа Вієльгорського— «Главное депо фотографических принадлежностей К. Чернягина»
(інформація В. М. Яцюка).
Г. Лазаревский даже не потрудился посмотреть вещи... — У листах до М. М. Лазаревського

від 30 червня та від 1 липня 1857 р. Шевченко на прохання І. Ускова просив знайти тямущу у

фотосправі людину й вибрати у Чернягіна якісне фотоприладдя.
Жена моя и дети здоровы... — Агата Омелянівна, Наталя й Надія Ускови. Храпчинский —
Храбчинський Олександр, унтер-офіцер 1-го Оренбурзького лінійного батальйону (з 1856 р.),
учасник галицького повстання 1846 р., польський політичний засланець, звільнений разом із

Шевченком 1857 р.
Мостовський Мацей Валентійович — штабс-капітан, артилерист, служив спершу в Орській

фортеці, потім— в Оренбурзі, а з 1853 р. — в Новопетровському укріпленні. Шевченко відгукнувся

про нього в щоденнику як про єдину людину в гарнізоні, котру він справді любив і поважав. Бувши
учасником польського визвольного повстання 1830 р., Мостовський багато розповідав поетові про

ті події (запис у щоденнику від 16 червня 1857 р.).
Бурцев Лев Олександрович— підпоручик, плац-ад’ютант Новопетровського укріплення (з 1856 р.);
у серпні 1857 р. дав притулок Шевченкові у своєму помешканні в Астрахані. Шевченко в листах

до І. Ускова щоразу передавав, йому вітання.
Жуйков Олександр Гаврилович — поручик (з 1855 р.) 1-го Оренбурзького батальйону, командир
роти в Новопетровському укріпленні.
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Журнал Шевченка: [1]7 січня.

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/135293.html

3.4.57 Лист з приводу дозволу жити в Петербурзі. 8 січня 1858 р. (2009-04-15 12:00)

№ 465. 1858 р., січня 8. Лист міністра імператорського двору В. Ф. Адлерберга до віце-
президента Академії мистецтв Ф. П. Толстого з приводу дозволу Т. Г. Шевченкові жити у

Петербурзі

8 января 1858
№ 130

Г. вице-президенту и,[мператорской] Академии художеств

Ея и[мператорское] высо[чест]во президент Академии художеств изволила от 29 декабря

м[инувшего] года отнестись ко мне об испрошении выс[очайше]го разрешения на дозволение

бывшему художнику Академии Шевченко жить в С.-Петербурге по примеру, как таковою

милостию воспользовались бывшие сообщники его, Костомаров и Кулиш.
Предварительно всеподданнейшего о сем доклада, покорнейше прошу в[аше] сият[ельст]во
сообщить мне, в дополнение отношения ея выс[очест]ва, справку из дела Костомарова и Кулиша,
в коем замешан был и Шевченко.

Подп.: м[инистр] и[мператорского] д[вора]
гр. Адлерберг
Верно: и. о. помощника столоначальника [підпис]

ЦДІА СРСР (тепер РДІА), ф. 472, оп. 111/948, спр. 1, арк. 3. Відпуск.

Журнал Шевченка: [1]8, [2]9 січня.

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/135610.html

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/136578.html
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3.4.58 Портрет Костянтина Антоновича Шрейдерса. 10 січня 1858 р. (2009-04-15 18:00)

[1]

Портрет Костянтина Антоновича Шрейдерса. Тонований папір, італійський та білий олівець

(34,6 × 28,3). [Нижній Новгород]. [10.I] 1858.

[2]

Див. також:
http://litopys.org.ua/shevchenko/shev10019.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev10019.htm
http://kobzar.univ.kiev.ua/draws/description/419.html
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Журнал Шевченка: [3]10 січня

1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/caOkctQnIW3wQ8DJCx0pkQ?feat=embedwebsite

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev10019.htm

3. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/137549.html

3.4.59 Лист Ф. Толстого до міністра імператорського двору. 11 січня 1858 р.
(2009-04-16 00:00)

№ 466. 1858 р., січня 11. Лист віце-президента Академії мистецтв Ф. П. Толстого до міністра

імператорського двору В. Ф. Адлерберга з повідомленням, що в Академії ніяких відомостей про
справу П. О. Куліша, М. І. Костомарова та Т. Г. Шевченка немає

11 января 1858
№ 121

Господину министру императорского двора

Вследствие предписания вашего сиятельства от 8 сего января № 130, имею честь довести

до сведения вашего, что дело о Кулише и Костомарове, по которому замешан был

художник Шевченко, производилось в III отделении собственной его императорского величества
канцелярии; в академии по этому предмету сведений не имеется.

Вице-президент граф Федор Толстой

ЦДІА СРСР (тепер РДІА), ф. 472, оп. 111/948, спр. 1, арк. 4. Оригінал.
На документі написи: «11 генваря 1858»; «К докладу».

Журнал Шевченка: [1]11 січня.

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/138278.html
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3.4.60 Портрет дитини (2009-04-16 06:00)

[1]

Портрет дитини. Тонований папір, італійський та білий олівець (35,6 × 28,5). 1858.

[2]

Див. також:
http://litopys.org.ua/shevchenko/shev10023.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev10023.htm
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1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/w-TcM9JyZIpQzqknXYc5CQ?feat=embedwebsite

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev10023.htm

3.4.61 Лист В. Адлерберга до начальника Третього відділу. 15 січня 1858 р.
(2009-04-16 12:00)

№ 467. 1858 р., січня 15. Лист міністра імператорського двору В. Ф. Адлерберга до начальника
III відділу В. А. Долгорукова з приводу клопотання президента Академії мистецтв про дозвіл Т.
Г. Шевченкові жити у Петербурзі

15 генваря 1858
№ 270

Господину главному начальнику Ш-го отделения собственной его императорского величества

канцелярии

Бывший художник Академии художеств Шевченко, по участию его в деле Костомарова и

Кулиша, был записан в военную службу рядовым и, по прослужении в оной десяти лет, получил
всемилостивейшее дозволение проживать везде, кроме столицы.
Ныне ее императорское высочество, президент императорской Академии художеств отнеслась

ко мне об исходатайствовании высочайшего разрешения на дозволение Шевченко жить в С.-
Петербурге, по примеру, как таковою милостию воспользовались Костомаров и Кулиш.
Предварительно всеподданнейшего моего о сем доклада, имею честь обратиться к вашему

сиятельству с покорнейшею просьбою о сообщении мне справки из дела Костомарова и Кулиша,
к коему прикосновенен был и Шевченко.

Министр императорского двора гр[аф] Адлерберг

ДМШ, А-52, спр. 81, ч. 6, арк. 110 — 110 зв. Оригінал.
На документі резолюція: «Сообщить справку, графом требуемую. 17 генваря» та написи: «№ 244;
16 января 1858 года»; «Д[ело] [1]847 г., № 81, ч. 6».

Журнал Шевченка: [1]12, [2]13, [3]14, [4]15 січня.

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/139371.html

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/140279.html

3. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/140819.html

4. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/141662.html

3.4.62 113. М. С. ЩЕПКІН. 15 січня 1858., Москва (2009-04-16 18:00)

От 15-го генваря 1858 г.

Письмо твое от Павла Абрамовича и при нем письмо к Аксакову и письмо к Максимовичу —
получил. Оные в тот же день им доставлены. Последнего, то есть Максимовича, по приезде еще
не видал. Я тебе с почталионом писал о моем горе: теперь понемногу начинаю приходить в себя;
рисунки твои на днях будут разыграны в лотарею. Что же касается до твоего приезда к масляной

в Никольское: то ежели ты уже получил разрешение на приезд в Питер, то в таком случае ты

можешь приехать прямо ко мне в Москву, и даже ежели и не получил, но если сказано в твоем

запрещении не жить в столице, то все ты можешь приехать в Москву прямо ко мне, якобы для

своих нужд. Если же сказано не въезжать в столицу, то в таком случае не приезжай в Никольское к
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маслянице, а проведи ее в Нижнем, в кругу любящих тебя: потому что я [на] масляную отлучиться

и даже на один день не могу — так требует обязанность службы; а приезжай на первой неделе

поста, тогда я свободен, и могу встретить тебя и провести с тобою несколько дней, и это будет

благоразумнее, а то что ты будешь делать там один. Ежели ты приедешь постом и у тебя хватит

денег доехать до Никольского, то деньги получишь по приезде там же. И не хотелось бы напрасно

платить на почте. Ежели тебе они нужны, то я тотчас вышлю. Репнина тебя цалует. Поклонись
всем знакомым, Варенцову скажи, что афиши не выслал потому, что они не были печатаны,
потому что запрещение получено накануне. Не взыщи, что плохо пишу, я никогда не был мастер,
а тут еще устал после спектаклей, и к тому же и завтра, и послезавтра играю. Г-ну Брылкину с
семьей мой душевный поклон. Целую тебя в бороду.

Твой М. Щепкин.

На полях першої сторінки:
Напиши, как решишься ехать, чтобы я знал, когда мне явиться в Никольское.

На полях четвертої сторінки:
Завтра еду к Волконским и передам поручение г-жи Дороховой, которой передай мой душевный

поклон.

Коментарі:

Подається за автографом: ІЛ. Ф. 92. № 335.
Вперше надруковано: Киевлянин. — 1870. — 4 квіт. Публікація М. К. Чалого.
Дата в автографі: «От 15-го генваря 1858 г.»
Відповідь на лист Шевченка від 4 січня 1858 р. з Нижнього Новгорода.
Письмо твоє от Павла Абрамовича и при нем письмо к Аксакову и письмо к Максимовичу —
получил. — Цей лист, а також листи до С. Т. Аксакова и М. О. Максимовича привіз Щепкінові

до Москви П. А. Овсянников. До Петербурга Овсянников повіз Шевченкові листи до П. Куліша,
М. Лазаревського і, ймовірно, до А. І. Толстої (від 2 січня 1858 р.); принаймні, у щоденниковому
записі від 4 січня 1858 р. Шевченко нотує, що «написал полдюжины посланий».
Я тебе с почталионом писал о моем горе... — У листі від 1 — 3 січня 1858 р. Щепкін повідомляв

Шевченка про смерть свого сина Дмитра.
...рисунки твои на днях будут разыграны в лотарею. — Йдеться про невідомі малюнки, які

Шевченко дав М. Щепкіну при його від’їзді з Нижнього Новгорода (див. запис у щоденнику

від 16 січня 1858 р.).
Что же касается до твоего приезда... в Никольское... — Див. коментар до листа М. С. Щепкіна

від 27 листопада 1857 р.
...не приезжай ... к маслянице ... приезжай на первой неделе поста. —Масляна— тиждень перед

«великим постом», колишнє давньослов’янське свято проводів зими й зустрічі весни, пов’язане з
язичницькою магією родючості й культом прадідів. «Великий піст» обіймав сім тижнів перед

Великоднем. Великдень у 1858 р. припадав на 23 березня.
...деньги получишь по приезде там же. — Йдеться про гроші, які Щепкін сподівався дістати від

лотереї.
Варенцов — О. П. Варенцов.
Г-ну Брылкину с семьей мой душевный поклон. — У Нижньому Новгороді М. С. Щепкін так

заприятелював із родиною Брилкіних, що навіть хрестив у них дитину, про що він писав рідним,
коли наступного разу приїхав до Нижнього Новгорода 1863 р. і зупинився у Брилкіних (Михаил

Семенович Щепкин: Записки. Письма. Современники о М. С. Щепкине. — М., 1952. — С. 271).
Завтра еду к Волконским 1и передам поручение г-жи Дороховой... — Дорохова Марія

Олександрівна (1811 — 1867) — начальниця Нижегородського інституту шляхетних дівчат. Поет
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глибоко шанував її й називав своїм другом. Виховала Ніну (Анну) Іванівну Пущину, дочку

декабриста І. І. Пущина, як власну дитину. Була дружиною декабриста П. О. Муханова, що
належав до найближчого оточення Волконських— Сергія Григоровича й Марії Миколаївни, разом
із декабристами Н. М. та О. М. Муравйовими, М. С. Луніним та ін. Живучи в Нижньому

Новгороді, продовжувала активно листуватися з багатьма декабристами; безперечно, листувалася
й з Волконськими, які з 1856 р., після звільнення з поселення в Іркутську, жили в Москві. Шевченко,
повертаючися з Нижнього Новгорода до Петербурга, познайомився у Москві з С. Г. Волконським
і залишив захоплений запис про нього у щоденнику (запис від 25 березня 1858 р.). 1 У збірнику

«Листи до Т. Г. Шевченка» це прізвище помилково прочитане як Волынским [?]». Журнал

Шевченка: [1]15 січня.

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/141662.html

3.4.63 З довідки про Шевченка. 17 січня 1858 р. (2009-04-17 00:00)

№ 468. 1858 р., січня 17. З довідки про Т. Г. Шевченка, складеної у III відділі на прохання

міністра імператорського двору В. Ф, Адлерберга

Справка. В 1847 году, при производстве дела об Украйно-Славянском обществе и вследствие

подозрения в прикосновенности к этому делу художника Шевченко, он был арестован. Дознанием,
сделанным тогда, не было доказано, чтобы Шевченко участвовал в означенном обществе, но
обнаружено, что он, при нетрезвой и беспорядочной жизни, совершенно развратил ум свой,
что, сочиняя стихи на малороссийском языке, он не только изображал в них Малороссию

в порабощенном состоянии, презренно отзывался о России и представлял мнимые истязания

преступников в Сибири, но с дерзостию и в самых едких, пасквильных выражениях касался особы
государя императора и даже ее величества государыни императрицы.
Такие поступки Шевченки представлялись тем более не простительными, что он в 1838 году,
во внимание к его успехам в живописи, был выкуплен из крепостного состояния на деньги,
пожалованные особами августейшей фамилии, и по высочайше утвержденному в мае месяце

1847 года мнению шефа жандармов, Шевченко отправлен был рядовым с правом выслуги в

Отдельный оренбургский корпус, под строжайший надзор, с воспрещением писать и рисовать

и под наблюдением, чтобы от него ни под каким видом не могло выходить возмутительных и

пасквильных сочинений.
Несмотря, однако, на это, в 1850 году открылось, что он, находясь на службе в означенном

корпусе, дозволял себе писать и рисовать и на некоторых рисунках его изображены были сцены

самые неблагопристойные. Вследствие сего, по высочайшему повелению, подтверждено было

распоряжение о строжайшем наблюдении за ним.
В мае 1857 года, по всеподданнейшему военного министра докладу представления командира

Оренбургского корпуса и ходатайства ее императорского высочества президента Академии

художеств, высочайше повелено уволить Шевченко от службы, с учреждением за ним, в месте

его жительства, надзора и с воспрещением въезда в обе столицы и жительства в оных [...].

Старший чиновник Кранц

[17 января 1858] 1 ЦДІА СРСР (тепер РДІА), ф. 472, оп. 111/948, спр. 1, арк. 7 — 8, 8 зв. Оригінал.
1 У відпуску цього документа проставлена дата: «17 января 1858» (див. ДМШ, А-52, спр. 81. ч. 6,
арк. 111 — 112).

3.4.64 124. ЛИСТ ДО М. С. ЩЕПКІНА. 15 — 17 січня 1858. Нижній Новгород
(2009-04-17 06:00)

1858.
17 генваря.
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Друже мій єдиний! Чи ти угамувався вже хоч трохи з своїм бенефісом? Якщо вже зовсім упорався

і маєш час неробочий, то я тебе попрошу зробить ось що.
Твоя і моя люба Тетяся Піунова хоче покинуть Нижній Новгород, і добре зробить, їй тут погано,
воно тут захрясне і пропаде, як щеня в базарі. Шкода буде такого молодого добра. Я їй порадив

виїхать в Харков, і воно раде виїхать, так от що мені на горенько, у Харкові нема у мене ні

одного доброго і можного знакомого чоловіка, а в тебе певне єсть там такий чолов’яга. Дуже

добре зробив би, якби ти йому гарненько написав та попросив од себе, щоб нашу любую Тетясю

там не занехаяли. А з неї, ти сам здоров бачив, і тепер уже артистка, а що ж то з його буде, [як]
попотреться та попомнеться меж хорошими та добрими людьми? Алмаз! Ей-богу, алмаз! Сам

здоров побачиш, що алмаз. Воно з даром Божим, а до того розумненьке, слухняне і трудяще. І

якщо Бог не поможе йому вилізти на світ Божий із цього старовірського гнилого болота, то воно
так захрясне і зогниє. А нам з тобою гріх буде.
Воно тут получає 25 рублів в місяць і два бенефіса в год. А на сей год лукавий Варенцов і того не

хоче дать, бо бачить, що нікуди їй, сердешній, дітись. Велика сем’я її, небогу, осіла, а то б вона і
сама собі, розумна, найшла шлях-дорогу до раю. Нам колись добрі люде помагали, поможемо
ж і ми тепер посильно, друже мій єдиний! Я вже написав і послав епістолію до директора

Харьковского театра, а якби ще ти од себе до його вчистив, то, може б, з того пшона зробилася
б каша. А воно аж плаче та просить тебе, щоб ти укрив її своєю великою славою. Зроби ж так, як
воно і я тебе прошу, мій голубе сизий!
Позавчора я получив не письмо, а просто панегірик от Сергея Тимофеевича. Якби я хоч трошки
дурніший був, то я б учадів од його панегірика, а то, слава Богу, видержав. Поцілуй його, доброго,
благородного, тричі за мене. Та напиши мені його адрес, бо він, мабуть, забув написать мені

свій адрес. Я тепер день і ніч сижу та переписую вторую часть тії самої повісті, що я з тобою

послав Сергею Тимофеевичу. Як кончу, то зараз і пришлю. Незабаром получиш ти од Куліша мої

«Неофіти». Тілько се така штука, що дрюковать її тепер не можна, а колись згодом її ще треба

доробить.

18 генваря.

Тілько що хотів написать прощай, голубе мій сизий, нехай тобі Бог помагає, аж гульк — несуть

твоє письмо од Брилкіна. Я і перо положив. Та оце вже сегодня заходився знову писать. Спасибі
тобі, моє серце, за клопоти по лотереї, як збереш гроші, то пришли на ім’я Брилкі[на], у мене
тепер в кишені пусто, аж гуде. Із Пітера мені пишуть, що я недовго сидітиму в Нижнем. Чи так,
чи іначе, а я дальше поста не всижу. Чкурну до тебе в Никольское та й захожусь спасаться, бо мені
тут нічого робить. Спасибі тобі, що пооддавав мої письма. Поцілуй ще раз Сергея Тимофеевича

і княжну Репнину. А тебе цілують други твої Дорохова, Голынская, Брылкін, а Тетяся Піунова аж
тричі. А я аж десять раз та все в твою розумну благородну лисину, мій єдиний друже! Ще раз

прошу тебе, моє серце, напиши, до кого знаєш, в Харков. Оставайся здоров, мій друже єдиний,
нехай тобі Бог помагає во всех твоих добрых начинаниях, не забувай щирого твого друга

Т. Шевченка.

Сердечне дякують тобі за портрети Брылкін, Дорохова, Голынская і Піунова. А я для себе сам

колись нарисую.

Примітки

Подається за автографом (ІЛ, ф. 1,№ 242). Дати в автографі: «1858. 17 генваря» та «18 генваря».
Вперше надруковано в книжці: Шевченко та його доба. Збірник перший. — К., 1925. — С. 194 —
195.
Вперше введено до зібрання творів у виданні: Шевченко Т. Повне зібр. творів. — К., 1929. — Т.
3. — С. 142 — 143.
Друга частина листа є відповіддю на лист М. С. Щепкіна від 15 січня 1858 р. (Листи до Тараса
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Шевченка. — С. 101).
Лист написано в два прийоми, про що свідчить автограф і авторське датування двох його частин:
«1858. 17 генваря» та «18 генваря». Однак обидві ці дати потребують уточнення, оскільки
суперечать записам у щоденнику Шевченка. Цей лист до М. С. Щепкіна та одночасно написаний

лист до директора Харківського театру І. О. Щербини згадано там під датою 15 січня: «сегодня
же я написал и директору Харьковского театра и моему великому другу». Одержання листа від

С. Т. Аксакова відзначено в щоденнику ІЗ січня 1858 р., згадка в коментованому листі, що його

одержано «позавчора», теж свідчить, що Шевченко писав до М. С. Щепкіна 15 січня. Однак
того дня лист не був закінчений. 16 січня Шевченко відзначив це в щоденнику, згадавши й про

одержання листа М. С. Щепкіна від 15 січня 1858 р.: «Только что хотел заключить письмо моему
великому другу, да вспомнил, что сегодня не почтовый день. Оставил послание и принялся за

„Матроса“ [...] Вечером возвратился я из театра и нашел у себя письмо моего гениального друга.
И хорошо, что я своего письма не кончил». Із запису в щоденнику наступного дня видно, що
розпочатий 15 січня лист до М. С. Щепкіна закінчено й відправлено 17 січня 1858 р.: «Окончил
неоконченное письмо, отправил на почту и принялся за „Матроса“». На цій підставі, всупереч
авторському датуванню в автографі, лист до М. С. Щепкіна датується: 15 — 17 січня 1858 р.
Чи ти угамувався вже хоч трохи з своїм бенефісом? — Бенефіс М. С. Щепкіна в Малому театрі

відбувся 13 січня 1858 р. У цьому спектаклі М. С. Щепкін уперше виконав ролі Жакара в комедії

Л.-П.-Н. Фурньє «Жакар, або Жакардів верстат» та Покровського в комедії П. П. Барсова «І радий
би повірити». Відгук про цю виставу зберігся в щоденнику російського історика й фольклориста

О. М. Афанасьева: «Вчера был бенефис Щепкина, давали „Жакардов станок“, пиеса начистоту
французская, т. е. сшитая на живую нитку с мелодраматическими вставками; но в ней ясно

слышится демократическая струнка [...] Щепкин был недурен, но он видимо стареет» (Гриц Т.
С. М. С. Щепкин: Летопись жизни и творчества. — М., 1966. — С. 620 — 621).
...Піунова хоче покинуть Нижній Новгород... Я їй порадив виїхать в Харков... — Як свідчить

запис у щоденнику від 14 січня 1858 р., ця розмоваШевченка з К. Б. Піуновою відбулася того ж дня:
«Сегодня случайно зашел я к Пиуновой, речь зашла о конце ее театрального года, о возобновлении
контракта. Ей, бедняжке, ужасно не хочется оставаться в Нижнем, а не знает, куда девать себя
[...] В таком ее горе я предложил ей посильные услуги. Я напишу письмо директору Харьковского

театра и буду просить Михайла Семеновича Щепкина о ее заступничестве».
Баренцев — О. П. Варенцов.
Велика сем’я її, небогу, осіла... — К. Б. Піунова мала, крім батька та матері, три сестри й брата
(ІЛ, ф. 1, № 583, арк. 2).
Я вже написав і послав епістолію до директора Харьковского театра... — Лист Шевченка до

Щербини Івана Олександровича (1821 — 1869) не відомий.
Позавчора я получив не письмо, а просто панегірик от Сергея Тимофеевича. — Лист від С.
Т. Аксакова, одержаний Шевченком 13 січня 1858 р., нині не відомий. Про зміст його можна

скласти уявлення із запису в щоденнику Шевченка від 13 січня 1858 р.: «Самое любезное, самое
сердечное письмо. В заключение любезностей он пишет, что „Матрос“ мой, наконец, пошел в

ход, он передал его Каткову, редактору „Русского вестника“».
...тії самої повісті, що я з тобою послав Сергею Тимофеевичу. — Йдеться про повість «Прогулка
с удовольствием и не без морали», первісна редакція якої була написана в Новопетровському

укріпленні й мала назву «Матрос, или Старая погудка на новый лад».
Незабаром получиш ти од Куліша мої «Неофіти». — Див. примітку до листа до П. О. Куліша

від 4 січня 1858 р.
Спасибі тобі, моє серце, за клопоти по лотереї... — У листі від 15 січня 1858 р. М. С. Щепкін

сповістив Шевченка: «Рисунки твои на днях будут разыграны в лотарею» (Листи до Тараса

Шевченка. — С. 101). М. С. Щепкін узяв з собою при від’їзді з Нижнього Новгорода цикл з

десяти малюнків сепією, виконаних улітку 1856 р. (Паламарчук Г. П. Історія десяти малюнків //
Україна. — 1959. — № 5. — С. 9).
Чкурну до тебе в Никольское... — Див. лист до М. С. Щепкіна від 4 січня 1858 р. та примітку до
нього.
Спасибі тобі, що пооддавав мої письма. — Йдеться про листи до С. Т. Аксакова та М. О.
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Максимовича від 4 січня 1858 р., надіслані М. С. Щепкіну через П. А. Овсянникова для передачі
адресатам. У листі від 15 січня 1858 р. Щепкін сповіщав: «Оные в тот же день им доставлены»
(Листи до Тараса Шевченка. — С. 101).
А тебе цілують други твої Дорохова, Голынская, Брилкін... — Йдеться про нижегородських

знайомих Шевченка і М. С. Щепкіна: Дорохову Марію Олександрівну (1811 — 1867), начальницю
Нижегородського інституту шляхетних дівчат з 1856 по 1864 рр., відому своїми зв’язками з

родинами кількох засланих декабристів; Голинську Парасковію (Поліну) Михайлівну (1822 —
1892), племінницю дружини нижегородського військового губернатора О. М. Муравйова,
різнобічно освічену жінку з широкими театральними та музичними інтересами; Брилкіна Миколу

Олександровича, людину глибокої культури й прогресивних поглядів.
Сердечне дякують тобі за портрети... — Йдеться про портрети М. С. Щепкіна, прислані ним
Шевченкові разом із листом від 1 — 3 січня 1858 р. (Листи до Тараса Шевченка. — С. 100).
5 січня 1858 р. Шевченко записав у щоденнику: «Возвратился почталион из Москвы, который
сопровождал Михайла Семеновича. Привез мне от него письмо и четыре экземпляра своего

портрета для раздачи своим нижегородским друзьям».
А я для себе сам колись нарисую. — Портрет М. С. Щепкіна Шевченко намалював 16 березня

1858 р., живучи на його квартирі у Москві (див. запис у щоденнику від 16 березня 1858 р.).

Варіанти

попомнеться меж хорошими та добрими людьми / попомнеться меж хорошими д[обрими?]

Журнал Шевченка: [1]15, [2]16, [3]17 січня.

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/141662.html

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/142781.html

3. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/143377.html

3.4.65 Лист начальника Третього відділу про наслідки доповіді царю. 18 січня 1858 р.
(2009-04-17 12:00)

№ 469. 1858 р., січня 18, Лист начальника III відділу В. А. Долгорукова до міністра

імператорського двору В. Ф. Адлерберга з проханням повідомити його про наслідки доповіді

царю Олександру II

18 января 1858 г.
№158

Секретно

Господину министру императорского двора

Вследствие отношения вашего сиятельства за № 270, имею честь уведомить, что отставной

рядовойШевченко прикосновен был к производившемуся в 1847 году в 3-м отделении собственной

его императорского величества канцелярии делу об Украйно-Славянском обществе, имевшем

целию, кроме ученых исследований, соединение славянских племен в одно государство.
Вместе с тем считаю долгом препроводить к вашему сиятельству записку, заключающую в себе

требуемые вами сведения как о Шевченке, так и о бывших адъюнкт-профессоре Костомарове и
учителе Кулише, которые принадлежали к помянутому обществу.
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О последствиях же предполагаемого вами всеподданнейшего доклада о Шевченке не угодно ли

будет вашему сиятельству почтить меня в свое время уведомлением.

Генерал-адъютант князь Долгоруков

ЦДІА СРСР (тепер РДІА), ф. 472, оп. 111/948, спр. 1, арк. 6 — 6 эв. Оригінал.
На документі написи рукою В. Ф. Адлерберга: «Приложить отношения в[еликой] кн[ягини] Марии

Николаевны о Шевченко и просить помочь. 21 января 1858»; «№ 660: 167»; «По № 244».

Журнал Шевченка: [1]18 січня.

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/144356.html

3.4.66 114. М. М. ЛАЗАРЕВСЬКИЙ. 19 січня 1858, Петербург (2009-04-17 18:00)

19 января 1858 г., С.-Петербург.

Спасибі тобі, велике спасибі, мій милий, мой золотой Тарасе, за твой подарок: твое поличье.
Ты не мог выдумать лучшего подарка, и я ему так рад, что не знаю, как и благодарить тебя.
Павла Абрамовича я увидел чрез несколько дней после его приезда и наговорился с ним о тебе

вдоволь: теплая душа у него и доброе сердце.
Ты пишешь: «Дай Кулішеві купу серебром». Я не виделся с ним в последнее время; на днях

побачусь и, может быть, он разъяснит мне это.
Мне передал деньги Алексей Мих[айлович] Жемчужников, живущий здесь, но об этой передаче

просил его брат его Лев Мих[айлович] Жемч[ужников] (родом кацап, а душею чистый малоросс).
Он теперь за границею; в последнее время был в Париже, но, кажется, уже уехал в Италию: он в
душе артист, хорошо рисует и много ездил по Малороссии, для снятия видов ее.
Графиню Настасию Ивановну давно уже видел я; один раз, как-то недавно, я ездил, но она была
нездорова и не принимала никого; а теперь я не дуже здоров; но, может быть, на днях заеду.
Портрет твой уже у фотографа, и как только будут готовы копии, то сейчас же пришлю тебе 4
штуки.
Не нужно ли тебе отсюда что-либо такое, чего у вас в Нижнем нет? Напиши.
Овсянников еще долго пробудет здесь; может быть, м[еся]ца два, а потому письмо адресую на

твое имя.
Прощай, мой добрый друг. Будь здоров, счастлив, весел и богат.

Всею душею преданный тебе

Мих. Лазаревский

Василь и Федор кланяются тебе. Вероятно, к тебе заходил и брат Яков (которого ты не знаешь).
Он поехал на. службу в Вятку, и я просил зайти к тебе, если вятс[кий] губ[ернатор] Муравьев

(родной племянник вашего), с которым брат поехал, пробудет в Нижнем хоть полсуток.

Коментарі:

Подається за автографом: ЦНБ. III. 4870.
Вперше надруковано: Киевская старина. — 1901. —№2. — С. 293 — 294. Публікація В. Науменка.
Дата в автографі: «19 января 1858 г., С,-Петербург».
Відповідь на лист Шевченка від 4 січня 1858 р. з Нижнього Новгорода.
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Спасибі тобі ... за твой подарок: твое поличье. — Автопортрет, виконаний на початку січня

1858 р. й переданий з П. А. Овсянниковим (див. коментар до листа М. Лазаревського від 9
грудня 1857 р.).
Павел Абрамович — Овсянников; за дорученням М. О. Брилкіна їздив у службове відрядження у
справах товариства «Меркурій» до Петербурга й Москви.
Дай Кулішеві купу серебром... — Тобто копу, плату за надіслану Кулішем «Граматку» (Спб., 1857);
на обкладинці вказано ціну примірника — «копу сріблом» — 50 коп. Оскільки в листі описка, то
не дивно, що М. Лазаревський не зрозумів, про що мова.
Графиню Настасию Ивановну... — А. І. Толстую.
Портрет твой уже у фотографа... — М. Лазаревський замовив 50 відбитків автопортрета

Шевченка для розповсюдження серед знайомих.
Василь, Федір — Лазаревські.
...брат Яков (которого ты не знаешь)... — Лазаревський Яків Матвійович (1829 — 1881)
— четвертий із братів Лазаревських, спершу військовий, потім службовець Керченського

археологічного музею; тоді служив при вятському губернаторі Муравйові. Їдучи з Петербурга у

Вятку через Нижній Новгород, відвідав Шевченка 22 січня 1858 р. Того ж дня поет занотував у

щоденнику з приводу приїзду Я. Лазаревського: «Он недавно из Малороссии. Рассказал о многих
свежих гадостях в моем родном краю, в том числе и о грустном Екатеринославском восстании

1856 года...»
...родной племянник вашего... — Нижегородським губернатором у 1856 — 1861 рр. був О. М.
Муравйов, брат міністра уділів М. М. Муравйова; Ф. Лазаревський служив при сині останнього.

Журнал Шевченка: [1]19 січня.

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/144986.html

3.4.67 125. ЛИСТ ДО М. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО. 20 січня 1858. Нижній Новгород
(2009-04-18 00:00)

21 генваря.
Мій милий друже!

Рекомендую тобі одного из нижегородских друзей моих Константина Антоновича Шрейдерса.
Привітай його во имя дружбы нашей! Чи був у тебе Овсянников? Возьми у Куліша та прочитай мої

«Неофіти». Вони ще не викончені. Шрейдерс швидко вернеться в Нижній, то щоб Куліш переписав

«Неофіти» і дав йому для передачі Щепкіну. А ти, мій друже єдиний, купи мені Шекспіра, перевод
Кетчера, і «Песни Беранже» Курочкіна. Та як успієш, то оддай і переплести Шекспіра. Оставайся
здоров, нехай тобі Бог помагає на все добре, не забувай щирого твого

Т. Шевченка.

На звороті:
Высокоблагородному Михайлу Матвеевичу Лазаревскому.
В Большой Морской, в доме графа Уварова.

Примітки

Подається за автографом (ІЛ, ф. 1, № 163). Датується за змістом та записом у щоденнику від

20 січня 1858 р.
Вперше надруковано в журналі «Основа» (1862. — № 3. — С. 16).
Вперше введено до збірника творів у виданні: Шевченко Т. Твори: В 2 т. — СПб., 1911. — Т. 2.
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— С. 421.
Відповідь М. М. Лазаревського від 10 лютого 1858 р. див.: [1]Листи до Тараса Шевченка. — С.
109.
Авторська дата в автографі «21 генваря» суперечить записові в щоденнику Шевченка від 20 січня

1858 р.: «Проводил в Петербург доктора Кутерема, Кебера, Шрейдерса, Фрейлиха...» Оскільки

лист є рекомендацією К. А. Шрейдерса, він не міг бути написаний після від’їзду останнього з

Нижнього Новгорода. Відсутній в автографі рік написання визначається за змістом.
Рекомендую тобі одного из нижегородских друзей моих Константина Антоновича Шрейдерса. —
К. А. Шрейдерс (? — 1894) — секретар Нижегородської казенної палати, колишній студент

Київського університету. Допомагав Шевченку в Нижньому Новгороді, виконував його доручення
у Петербурзі. Починаючи з 8 січня 1858 р. до кінця свого перебування в Нижньому Новгороді

— 8 березня — Шевченко жив на квартирі К. А. Шрейдерса, не залишаючи й попередньої своєї

квартири в П. А. Овсянникова (див. запис у щоденнику від 8 січня 1858 р.).
Чи був у тебе Овсянников? — П. А. Овсянников виїхав із Нижнього Новгорода до Петербурга у
справах пароплавного товариства «Меркурий» 4 січня 1858 р. (див. запис у щоденнику цього дня).
Возьми у Куліша та прочитай мої «Неофіти». — Див. примітку до листа П. О. Кулішеві від 4
січня 1858 р. У листі від 10 лютого 1858 р. М. М. Лазаревський сповістив Шевченка: «твоих
произведений он (П. О. Куліш. — Ред.) мне не показывал, так как я виделся с ним накануне

отъезда; у него все было уже уложено» (Листи до Тараса Шевченка. — С. 109).
...купи мені Шекспіра, перевод Кетчера... — П’єси У. Шекспіра в перекладі М. X. Кетчера,
надіслані А. І. Лизогубом в Орську фортецю (див. лист до А. І. Лизогуба від 11 грудня 1847 р.
та примітку до нього), були відібрані в Шевченка під час арешту 1850 р. На прохання Шевченка

придбати й знову надіслати йому до Нижнього Новгорода ці переклади М. М. Лазаревський

відповів у листі від 10 лютого 1858 р.: «Шекспир в переводе Кетчера редок и стоит не меньше 25 р.,
а потому до твоего разрешения я не купил его» (Листи до Тараса Шевченка. — С. 109). Приїхавши
з Нижнього Новгорода до Москви, Шевченко особисто познайомився з М. X. Кетчером, який
подарував йому «все издания своей компании, кроме своего перевода Шекспира — он еще в

типографии» (див. записи в щоденнику від 12 та 21 березня 1858 р.).
«Песни Беранже» Курочкіна — перше видання віршів французького поета-демократа П’єра-
Жана Беранже (1780 — 1857) в перекладах російського поета кола «Искры» Курочкіна Василя

Степановича (1831 — 1875), що вийшло в Петербурзі на початку 1858 р. Як свідчить запис у

щоденнику, Шевченко одержав його в Нижньому Новгороді 19 лютого 1858 р.: «В шесть часов

утра приехал Шрейдерс из Петербурга, привез мне письмо от Лазаревского, „Песни Беранже“
Курочкина и четыре экземпляра моего портрета, фотографированного с моего же рисунка».
Повернувшись до Петербурга, Шевченко особисто познайомився з В. С. Курочкіним (див. записи
в щоденнику від 3 та 26 квітня 1858 р.).

Журнал Шевченка: [2]20 січня.

1. http://izbornyk.org.ua/shevchenko/lystydo.htm

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/145918.html

3.4.68 115. П. О. КУЛІШ. 20 січня 1858. Петербург (2009-04-18 06:00)

Твої «Неофіти», брате Тарасе, гарна штука, да не для друку! Не годиться напоминать доброму

синові про ледачого батька, ждучи від сина якого б ні було добра. Він же в нас тепер первий

чоловік: якби не він, то й дихнуть нам не дали б. А воля кріпаків — то ж його діло. Найближчі
тепер до його люде по душі — ми, писателі, а не пузатії чини. Він любить нас, він йме нам

віри, і віра не посрамить його. Так не тільки друковати сю вещ рано, да позволь мені, брате, не
посилать і Щепкіну, бо він з нею всюди носитиметься, і піде про тебе така чутка, що притьмом не
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слід пускать тебе у столицю. Тут же саме се діло наклюнулось. Так-то, брате! — Інша була б річ,
якби ти докінчив Гуса. Там би тобі було де розгуляться; а папство — така ледарь, що її зневажай
скілько хочеш — усяке скаже спасибі. Тут же й лицарство у тебе під боком, і васали, і слов’яни з

німцями, і жидова грошовита; широка вийде поема!
Пісні твої дуже гарні. Невже обидві ти сам скомпонував? «Дуда» наче мені знакома.
Не хапайся, братику, друкувати московських пóвістей. Ні грошей, ні слави за них не добудеш.
Адже ж і Данте і Петрарка думали, що прославляться латинськими своїми книгами. Отак тебе

морочить ся москальщина. Цур їй! Лучче нічого не роби, так собі сиди да читай, а ми тебе хлібом
прогодуємо, аби твоє здоров’є!
Ось, може, перепечатаемо твої перші стихи, то за те буде й слава й гроші. Я поспитаюсь у Крузе,
нашого щирого поспішника, чи не пропустив би він другим изданием «Кобзаря» і «Гайдамак»? А

до того ще можна дещо прибавить.
Вовчка тобі давно послано. Яке твоє буде про його слово?

Твій душею

П. Куліш

1858, янв[аря] 20.
С.-Петерб[ург].

Напиши мені реєстрик, од кого і скілько ти получив грошей, зробившись вольним козаком,
почавши од Новопетровська. Тут збирали для тебе, і земляки з України трохи прислали. По

твоєму реєстрику я б знав, у кого питать, а в кого ні, і заставив би інших одіслать тобі, бо мені

здається, що вони придержують гроші про чорний твій день, думаючи, що хоть повну кишеню тобі

насип, то зараз і проциндриш. Чи правда, бак, сьому, що ти такий запорожець?

Коментарі:

Подається за автографом: ІЛ. Ф. 92. № 112.
Вперше надруковано: Киевская старина. — 1898. — № 2. — С. 232 — 233. Публікація М. I.
Стороженка.
Дата в автографі: «1858, янв[аря] 20. С.-Петерб[ург]».
Відповідь на лист Шевченка від 4 січня 1858 р. з Нижнього Новгорода.
Відповідь Шевченка — лист від 26 січня 1858 р. з Нижнього Новгорода.
Шевченко одержав листа 24 січня 1858 р.

Твої «Неофіти»... не для друку! — 4 січня 1858 р. Шевченко передав Кулішеві з П. А.
Овсянниковим рукопис поеми «Неофіти», зазначивши в листі, що вони «ще недобре викончені.
Перепиши їх гарненько й пошли з цим же Овсянниковим старому Щепкіну».
Не годиться напоминать доброму синові про ледачого батька... — Йдеться про дуже прозорий

підтекст поеми «Неофіти», коли автор щоразу нагадує читачеві про ідентичність Неронівського

Риму й Росії Миколи I. Олександр II, розуміючи фатальну роль феодальних пережитків, в т. ч.
й кріпосництва, у виникненні соціальної та економічної кризи в країні (що особливо виявилося

в поразці у Кримській війні 1853 — 1856 рр.) навесні 1856 р. наполегливо розпочав справу

реформування соціально-економічноо устрою країни зверху, не чекаючи, доки повсталий народ

зробить це шляхом насильства знизу. Перші кроки й наміри царя викликали значний ентузіазм

широких кіл інтелігенції, серед якої були й П. Куліш, М. Костомаров та багато інших.
Так не тільки друковати сю вещ рано... — На це Шевченко відповів Кулішеві: «Який там тобі

нечистий казав, що я приготовив свої «Неофіти» для друку? І гадки і думки не було. Я послав їх

тобі тілько прочитать, щоб ти бачив, що я тут не склавши руки сижу. І старий Щепкін не такий,
щоб він там возився по Москві з ними, як з писаною торбою».
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Інша була б річ, якби ти докінчив Гуса. — У листі-відповіді Шевченко писав: «Ян Гус»
повинен буть у Василя Вас[ильовича] Тарновського, що жив колись в Потоках Київської губерні[ї].
Перероблять його або знову робить у мене щось руки не підіймаються».
«Дуда» наче мені знакома. — 4 січня 1858 р. Шевченко послав П. Кулішеві автографи своїх

поезій «Утоптала стежечку через яр» (її Куліш і називає «Дудою») та «Навгороді коло броду»,
прохаючи передати їх А. М. Маркевичу, композиторові-аматор, щоб той поклав їх на музику. У
листі-відповіді Шевченко писав: «Заграй мені, дуднику, На дуду: Нехай своє лишенько забуду. —
Оце тілько, не моє, а то вся пісня моя».
«Не хапайся, братику, друкувати московських повістей. — Це відповідь на запитання Шевченка

у згаданому листі: «Навчи ти мене, будь ласкав, що мені робить з руськими повістями? У мене

їх десятків коло двох набереться». За життя автора жодна з цих повістей не побачила світу;
лише дев’ять з них збереглося і було опубліковано у 80-х роках у журналах «Киевская старина»,
«Исторический вестник», газеті «Труд», українською мовою в перекладі О. Я. Кониського — у

часописі «Зоря» в 90-х роках; окрема збірка — «Поэмы, повести и рассказы, писанные на русском
языке» (К., 1888) видана редакцією «Киевской старины».
Данте Аліг’єрі (1265 — 1321) — класик італійської поезії, італійської літературної мови, якою
написані збірка сонетів «Нове життя» (1292), трактат «Бенкет» (1306 — 1308), «Комедія» (1307 —
1321), опісля Дж. Бокаччо названа «Божественною» (її добре знав і цитував у листах і щоденнику
Шевченко). Відомі трактати, написані латинською мовою: «Про народну мову», «Про монархію»,
«Питання про землю і воду», ряд послань тощо.
Петрарка Франческо (1304 — 1374) — найвизначніший італійський лірик, філософ-гуманіст, один
із засновників італійської літературної мови; його сонети, присвячені Лаурі, канцони, секстини,
балади мали значний вплив на розвиток італійської поезії. Він — автор багатьох латиномовних

філософсько-релігійнх трактатів: «Про зневагу до світу» (1342 — 1343), «Про усамітнення» (1346
— 1366) та ін., збірників античних текстів, власних їх наслідувань (епічної поеми «Африка» (1339
— 1342), збірки «Буколіки» (1346 — 1357).
Я поспитаюсь у Крузе, нашого щирого потішника... — Крузе Микола Федорович (1823 — 1901)
— російський літератор, публіцист, цензор Московського цензурного комітету (1855 — 1859).
Шевченко познайомився з ним у Москві на обіді у М. М. ІДепкіна 24 березня 1858 р.
Вовчка тобі давно послано. — У листі-відповіді Шевченко зазначав: «Вовчка твого і в очі не бачив.
На кого ти його адресував?». Йдеться про видані в друкарні П. Куліша «Народні оповідання»
Марка Вовчка (Спб., 1857), надіслані Кулішем Шевченкові 22 грудня 1857 р.
Напиши мені реєстрик... Тут збирали для тебе, і земляки з України трохи прислали. —Шевченко

відповідав Кулішеві: «Про які там ти мені пишеш гроші? Не знаю, з яких грошей прислав мені М.
Лазаревський в Новопетровськое укрепление, перед виїздом, 75 карбованців. Та 150 карбованців

Залеський прислав у Нижній за рисунки через Лазаревського. Та ти, спасибі тобі, 250 карбованців.
От і всі гроші». Куліш мав на увазі, очевидно, і гроші, про які писав Шевченкові М. М.
Лазаревський (див. його лист від 9 грудня 1857 р.) Походження цих грошей з’ясовує лист М. А.
Рігельмана до П. Куліша від 26 лютого 1857 р.: «Для Тараса послали ми 150 крб. Жемчужникову

(моїх там 50), к тим мусив він доложить якийсь довг свій Галагану» (цит. за: Петров В. П.
Матеріали до приятелювання Куліша й Шевченка р. 1856 — 1857-го // Шевченко та його доба. Зб.
2. — К., 1926. — С. 95). Ще у січні 1857 р., коли рознеслася звістка про звільненняШевченка, Л. М.
Жемчужников, ще не бувши навіть особисто з ним знайомий, розпочав активне листування з метою
зібрати кошти на повернення Шевченка. Він писав Г. П. Галагану (Листи до Г. П. Галагана від 8,
16 січня, 3 березня 1857 р. — [1]Т. Г. Шевченко в епістолярії відділу рукописів [ЦНБ]. — С. 22 —
23), збирав кошти в Петербурзі. З березня він писав Г. П. Галаганові: «Спасибо Вам за участие в

деле Шевченко. Я получил 150 руб[лей] серебром. Благодарю Николая Аркадиевича [Ригельмана.
— Ред.], поцелуйте его за меня. Благодарите всех и Грабовского, вероятно, и он что-либо дал.
Бог вознаградит за это» (Там само. — С. 23). Із цитованого вище листа Л. Жемчужникова до Г.
Галагана видно, що докласти 50 крб. Жемчужников не міг, але або зібрав, або таки доклав 25 крб.
Чи правда, бак, сьому, що ти такий запорожець? — Подібну стурбованість виявив невдовзі й М.
С. Щепкін у листі від 6 лютого 1858 р.; на ці закиди, продиктовані дружньою турботою, Шевченко

відповів вдячним, але категоричним запереченням. Кулішеві, зокрема, він писав, перелічивши
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імена тих, хто допоміг йому грішми: «От і всі гроші. І я їх не циндрю, бо думаю одружиться,
обісіло вже молодикувать. [...] А тобі якийсь дурень збрехав, що я ще й досі запорожець. Брехня!
Не потурай».

Журнал Шевченка: [2]20, [3]21, [4]22, [5]23 січня.

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/epis.htm

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/145918.html

3. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/146504.html

4. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/147238.html

5. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/148080.html

3.4.69 Розповідь К. Піунової (2009-04-18 12:00)

* *

Это было в 1857 году. В одном из рядовых спектаклей, в котором я была занята, в антракте

перед водевилем наш антрепренер пришел за кулисы с каким-то незнакомым человеком в смазных

сапогах и показал ему наше закулисное устройство театра: наши уборные, бутафорскую и другие

помещения сцены. Этот незнакомец был великий украинский поэт Т. Г. Шевченко. С некоторыми

актерами антрепренер познакомил Тараса Григорьевича. Была ему представлена и я. Я сделала

перед Тарасом Григорьевичем реверанс — он протянул мне руку, глаза его пристально и ласково
смотрели на меня. Он улыбнулся и сказал:
— Вами-то я всегда любуюсь, когда вижу вас на сцене.
Под гримом я покраснела до ушей. В смущеньи я что-то пробормотала, не зная, что мне нужно
сказать, чтобы выразить ему свое удовольствие, свою радость по поводу знакомства с ним.
Мы все знали, что в Нижнем Новгороде живет Т. Г. Шевченко, знали о его возвращении из

ссылки, но о возможности познакомиться с ним, говорить с ним — никто из нас и не мечтал.
Подоспел третий звонок помощника режиссера, и я еще раз сделала книксен перед Тарасом

Григорьевичем, сказала ему:
— Мне надо итти на сцену... Сейчас начинают.
— Будьте как всегда прекрасны, — ласково пожимая руку, сказал великий поэт.
Я побежала на сцену.
Сердце мое колотилось так сильно и так часто, что я еле переводила дыхание. Какое-то
необъяснимое волнение охватило меня от взгляда, звука ласкового голоса и от его теплого

пожатия руки. В нем была какая-то обаятельная простота... Когда я вышла на сцену и опять

в партере увидала ласковые глаза поэта, я невольно улыбнулась и вдохновенье — творческий

огонь — охватило все мое существо.
Придя после спектакля домой, я долго, долго думала о своем новом знакомом, была задумчива
и даже навлекла на себя неудовольствие моего отца. «О чем это вы, Катерина Борисовна
1, все думаете? Или о ком?» Я ему ничего не отвечала: думы свои, запавшие в мою

голову о великом человеке, я глубоко хранила в моем сердце. Вскоре после этого в Нижний

Новгород приехал знаменитый актер Михаил Семенович Щепкин. Это был бесподобный актер

и изумительный человек. Он пользовался громадной славой как артист и глубоким уважением

как человек. Происходил он из крепостных графа Волькенштейна и после семнадцатилетнего

путешествия по матушке-России в качестве странствующего актера он тридцать два года служил

при Московском театре. Михаил Семенович Щепкин приезжал в Нижний Новгород в гости

к Тарасу Григорьевичу и по желанию Шевченко и нижегородцев, узнавших о приезде великого

артиста, Михаил Семенович сыграл несколько спектаклей. Щепкин, увидав меня на сцене, сразу
почувствовал во мне дарование, и в его гастролях я играла с ним по его желанию все главные роли

в «Матросе», в «Мирандолине» («Хозяйка гостинницы») —Мирандолину, в «Москале-чаровнике»2
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— Татьяну. Вот эта-то роль, эта-то пьеса «Москаль-чаровник» и дала мне возможность, большую,
незабываемую всю жизнь радость, счастье видеть подле себя Тараса Григорьевича Шевченко.
Тарас Григорьевич любил меня как свое родное детище и даже еще горячей, и вот Тарас

Григорьевич, а в угоду ему и Михаил Семенович Щепкин учили меня украинскому языку, и роль

Татьяны в оперетте «Москаль-чаровник» я вызубрила так, что и посейчас помню ее наизусть.
Сколько страха, волнений пережила я, когда такой знаменитый артист назначил мне эту трудную
роль Татьяны. И как я была поражена, когда Щепкин пришел в театр с Шевченко. «Ты, Тарас
Григорьевич, обучи ее— она девица понятливая, талантливая, ты увидишь— она нас же порадует

своей игрой». И вот Тарас Григорьевич, познакомясь с моим отцом и моей матушкой, стал
приходить к нам в наш скромный домик, в наше крохотное зальце с небольшими оконцами,
крашенным полом и скромной обстановкой. Была суббота. Моя мать и все дети были в

церкви, спектакля не было... Вечерело... Я сидела в своей комнатушке, передо мной горела

сальная свеча... Я углубилась в чтение роли Татьяны... Украинские слова были для меня новы

и плохо понятны... В передней раздался звон колокольчика. Я побежала отпереть дверь...
Дверь распахнулась, и в переднюю вошел мой отец, а за ним стоял весь занесенный снегом

Тарас Григорьевич Шевченко. — Вот какого учителя нашел, Екатерина Борисовна, тебе наш

старик Михаил Семенович. Тарас Григорьевич стряхивал с воротника своей шубы снег, а я

бросилась помогать ему снять ее. — Не надо, не надо, серденько. Тарас давно сам себя и

одевает и раздевает, — весело смеясь и снимая свою тяжелую шубу, сказал Шевченко. Мы

вошли в комнату... Отец засуетился... — Чайку бы нам... Мамаша, Феона Ивановна, небось
с ребятами в церкви? — спросил отец. Я ответила, что никого нет дома, и я одна. — Вот

и отлично! Никто нам не помешает — будем учиться и чаю не надо! — бодро и весело

сказал поэт. Я принесла свечу. Тарас Григорьевич раскрыл пьесу, которую он принес с собой.
Я взяла свою роль, и сидя за столом при тусклом свете сальной свечи, начался мой первый урок

украинского языка для роли Татьяны в пьесе «Москаль-чаровник». Тарас Григорьевич спокойно

прочитывал каждое слово и терпеливо ждал, когда я правильно произнесу его. Он работал со мной
долго, свеча нагорала, коптела, приходилось часто срезывать фитиль. Наклонившись над пьесой,
Тарас Григорьевич исподлобья поглядывал на меня и одобрительно кивал своей головой, когда
я постепенно начинала правильно выговаривать украинские слова. До первого представления

«Москаль-чаровник» Тарас Григорьевич приходил к нам ежедневно разучивать со мной роль

Татьяны. Наконец, настал день спектакля. Я волновалась, все мои сестры и мать приготовляли

мне все нужное к спектаклю. Тарас Григорьевич, на вид спокойный, лихорадочно блестящими

глазами смотрел на торопливые приготовления и на всех нас и терпеливо ждал меня, чтобы
со мной вместе пойти в театр. Перед самым спектаклем Тарас Григорьевич сказал мне: «За
вас, Катруся, я спокоен» и пошел смотреть представление. Окрыленная его словами, я смело

вышла на сцену. После спектакля, который прошел с громадным успехом для меня и с большим

триумфом для Щепкина, Тарас Григорьевич прошел за кулисы в уборную к Щепкину и благодарил

его за то наслаждение, которое он доставил своей игрой. Щепкин сказал ему, что наслаждение-то
получил он, Щепкин, так как Пиунова — это первая актриса, которая так великолепно играла

с ним Татьяну, а знаменитая Самойлова 3 перед скромною Пиуновой просто солдатка. Я была

счастлива, что и Шевченко вместе со мной разделяет мой успех и мою радость. Я чувствовала,
как в его большой глубокой натуре зарождается ко мне что-то такое, что заставляет меня с

каждой нашей встречей все больше и больше не считать его чужим, а родным, близким мне

человеком. Его присутствие в нашем доме стало мне необходимым, с его приходом в мое

сердце врывался каждый раз луч света, знания и чувство большой, большой радости. Тарас

Григорьевич приносил мне книжки и читал их вместе со мной! Я учила наизусть стихи и монологи

из пьес и декламировала их ему. Он мне часто говорил: — Катруся, если ты будешь работать,
то сделаешься великой актрисой. Я была счастлива. И как ребенок, который ждет прихода

своей матери, ждала каждый день Тараса Григорьевича. Он приходил всегда радостный, всегда
вдохновенный. Как часто, сидя с ним вдвоем, он рассказывал мне о своем тяжелом изгнании, о
тех, которые совершили над ним это великое преступление. — Вот видишь, Катруся, — сказал

Тарас Григорьевич, — вот тут на тарелке орехи — это народ, я выберу из них самый крупный

орех — это будет царь. — Затем он ссыпал с тарелки в свою шапку все орехи, и в массу орехов
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бросил выбранный им самый крупный орех. Затем встряхнул шапку, орехи пересыпались в ней и

засыпали собой самый крупный орех. — Ну, вот, Катруся, смотри, где же царь? Он затерялся в

народе, попробуй, найди его теперь?! Приходят мне на память наши дружественные беседы, когда
за чашкой чая у самоварчика сидела я, Михаил Семенович Щепкин и Тарас Григорьевич. Щепкин

во время своих гастролей каждый свободный вечер проводил со мной и с Тарасом Григорьевичем.
Однажды я рассказала моим друзьям свою беду, которую мне нанесли во время моего объезда

знатной публики с приглашением на мой бенефис. В прежнее время бенефис был «наградой»,
которой добивались в течение многих лет. Я же имела бенефис, когда получала всего десять

рублей в месяц. Для того чтобы сделать хороший сбор, нужно было быть любимицей публики, а
кроме того нужно было делать «визиты» с билетами на бенефис из дома в дом к богатым людям.
Так вот в одном доме меня приняли очень любезно, купили билет и подарили еще «на придачу»
надеванное тарлатановое платье. Эта подачка меня страшно обидела, но не взять было нельзя.
Щепкин рассказал тогда другой факт из его бенефисных объездов знатных господ. В одном доме

«знатный барин» принял его в зале и, не говоря ни слова, позвал лакея и приказал провести

Щепкина в столовую. В столовой его ждала только экономка, господа уже откушали. — Я, —
говорил Щепкин, — выпил чашку кофе, едва справляясь с негодованием. Когда же я успокоился,
то понял, что меня не хотели обидеть, а наоборот... Но способ оказать внимание человеку был

груб, так как в этот дом не проникло еще чувство уважения к актеру как равноправному человеку.
Ну, а все-таки мне было больно и обидно, ведь я тогда был уже признанным артистом и очень

не молодым человеком, а ты еще такой «поросенок», которому «всякое даяние благо». Финал

рассказа до слез насмешил Тараса Григорьевича: — От так угостили тебя — кофе, а ты Катрусю

— поросенком. Тарас Григорьевич и после гастролей Щепкина бывал у нас ежедневно. Как велось
в те годы, у барышень всегда были альбомы, куда им писали на память стихи или какие-нибудь
изречения. Такой альбом был и у меня, и вот в этот-то альбом написал мне Тарас Григорьевич

следующие стихи: Утоптала стежечку через яр, Через гори, серденько, на базар, Я два шаги— три

шаги пропила, За копійку дударя найняла. Заграй мені, дударю, у дуду: Нехай же я своє лишенько
забуду! К огромному огорчению, этот альбом у меня взял на короткое время один любитель

литературы и зачитал его навсегда. Тараса Григорьевича особенно любили мои младшие сестры
и братья, которых, как и вообще всех детей, он очень любил. Они его, бывало, положительно
облепят, и он целыми часами забавлялся с ними, пел украинские песни и особенно забавлял

их песней, которую он научил их подпевать хором: Поведу козла на базар, Накуплю белил-
румян. Хор: Ах, чеберики-чок-чебери, Жена, мила, бай-говори!.. И дети самые маленькие так

«начебериковывались», что, не умея выговаривать «Тарас Григорьевич», называли его «Чеберик»
или «Чок-чеберик». В нашей семье Тараса Григорьевича очень любили, да и как можно было не

любить такого умного, такого обаятельного в обращении человека! Как-то Тарас Григорьевич

пригласил меня е моей матушкой кататься в санях, и мы поехали с ним в деревню. Моя матушка,
конечно, стала давно замечать и тревожиться о том, что Тарас Григорьевич все больше и больше
начинает привязываться и любить свою Катрусю. Тревога ее была понятна— я была еще слишком

молода, мне не было еще полных шестнадцати лет, а в эти годы девушка не может оценить и

проверить по достоинству, по-настоящему ни своих чувств, ни чувств человека, который любит

ее. В одно из своих постоянных посещений Тарас Григорьевич заявил мне, что ему надо сообщить
что-то очень важное. Моя мать, оставив меня с Тарасом Григорьевичем, погрозила мне пальцем и

ушла в кухню. Побеседовав с Тарасом Григорьевичем о театре, я стала собираться на репетицию и

надела шляпу. — Погодите, не уходите, — сказал мне Шевченко. —Мне надо, Тарас Григорьевич,
на репетицию, — ответила я ему. — Серденько мое, погодите! И он попросил меня позвать мою

мать и отца. Когда все были в сборе, Тарас Григорьевич обратился к моей матери и моему

отцу со следующими словами (дословно помню все, как сказал он): — Слухайте, батько и матко
(он очень часто так называл моего отца и мою мать). И ты, Катрусю, прислухай. Вы давно

меня знаете, видите: вот я какой есть — такой и буду. У вас, батько и матко, есть товар, а
я купец — отдайте мне Катрусю! Сделанное Тарасом Григорьевичем предложение произвело

ошеломляющее впечатление на всех. Я вся пылала, мысли мои путались. Как пойманный зверек

я смотрела то на Тараса Григорьевича, то на моих родителей и не знала, что мне делать!
Мне хотелось кинуться к нему, обнять его дорогую, гениальную голову, благодарить за честь,
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но... грозные глаза моей матушки указывали мне на дверь, и я опрометью бросилась из дому,
крича в ответ останавливавшему меня Тарасу Григорьевичу: — Простите, Тарас Григорьевич,
мне некогда! Мне надо на репетицию. Я не знаю как папаша... — и убежала... Вся наша семья

безгранично любила Тараса Григорьевича, но я была слишком молода, чтобы выходить замуж, и
не могла питать к Шевченко любви невесты к своему суженому, а любила его как своего отца, а
может быть еще сильнее... А поэтому после долгих обсуждений этого вопроса решили — ждать

год, а то и два... Шевченко вскоре уехал в Петербург. Много писем было получено моим отцом

от Шевченко 4, а прямого отказа Тарасу Григорьевичу все не было, но... приехал из Екатеринбурга
актер Максимилиан Карлович Шмидтгоф 5 и произвел на Катрусю сильное впечатление. И вот

как-то весной послали Тарасу Григорьевичу ответ с окончательным отказом. Воспоминания К.
Пиуновой. Н. Шмидтгоф 6, Воспоминания о Шевченко, «Литературный современник», 1939, №
3, стор. 200 — 204. [Див. [1]переклад] Примітки 1 Піунова (по чоловікові Шмітгоф) Катерина
Борисівна (1841 — 1909) — артистка, знайома Т. Г. Шевченка, з якою він збирався одружитись. 2

«Матрос»— водевіль Соважа і Делюр’є. «Мирандолина»— комедія італійського драматурга Карло

Гольдоні. «Москаль-чарівник» . — водевіль І. Котляревського. 3 Самойлова Надія Василівна (1818
— 1899) — відома петербурзька водевільна артистка. 4 Свідчення Піунової, ніби Шевченко писав

їй з Петербурга листи, вигадане, як і те, що відмову на одруження Шевченко дістав тільки після

приїзду М. Шмітгофа. Поет порвав зв’язки з Піуновою ще будучи в Нижньому Новгороді. 5

Шмітгоф Максиміліан Карлович — актор-комік, одружився з Катериною Піуновою в 1860 р. 6

Шмітгоф Микола Максиміліанович — артист, автор спогадів про Шевченка з слів матері — К.
Піунової. За радянських часів працював у Київському російському драматичному театрі ім. Лесі

Українки.

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/spog59.htm

3.4.70 Бенефіс К. Піунової. 22-27 січня 1858 р. (2009-04-18 18:00)

22 — 27 січня 1858 р., Нижній Новгород.

{ [1]Бенефис г-жи Пиуновой, января 21, 1858 года }

[2]
Портрет К. Піунової. Худ. І. Журавльов. Олія. 1872.

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev508.htm

2. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/Fczja4D3qEBTOjqfYvLUzQ?feat=embedwebsite
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3.4.71 116. М. І. КОСТОМАРОВ. 23 січня 1858. Саратов (2009-04-19 06:00)

Генв[аря] 23. 1858. Саратов.

Чого єси так замовк, коханий друже і приятелю? Я писав до тебе, а ти.мені не одвітовав; думав
я, що тебе вже нема в Нижньому, коли од Куліща одібрав звістку, що ти й досі сидиш там. Чому
досі нічого не подарував із свого компоновання? Кажуть, що ти багато псалмів переклав. Я тільки

й читав те, що Куліш у «Граматці» надруковав. Мене порадовала ся «Граматка», не так сама, як
та думка, щоб писати для народа. Уже бо тепер прийшла пора писати не з народу, а для народа.
Приходить час проснутись простому люду і розумом працьовати. Оце, коли в царськім рескрипті

сказано, щоб подумать об заводі шкіл і об вихованню народа, то мусять щирі южноруси ужити

тую царську милость для користі а ужитку, і подносу своєї мови і людського стану. Треба, щоб по
селам учили дітвору по-нашому. А для того не досить хотіння; треба ще того, по чім учитись. А
то тепер і щирий чоловік насміється з нас; от, скаже, писали, писали і повісті, і комедії, і романи,
а саме головне забули. Правда, і вірші, і драми, і романи установляли мову і розвивали її, тільки
тепер прийшла пора подумати про інше. Мені здається, що погляд Кулешів, хоч і добре написаний,
не годиться до букваря. Єсть то більше щось поетицькеє, а народу треба тепер не лагоминков, а
твердої, тривкої страви. Поезії нашої він не прийме, бо має своєї стільки, що й нам уділить на довгі

віки. Тепер нам треба граматики своєї мови, короткої естественної історії, короткої географії та
космографії, та короткої книги про закон, наскільки те потребно для народу. От що нам треба.
Як тобі здається? А то аж смутно дивиться на ті шпаргали, що понаписували в останні роки різні
співаки, такі, що одно другого дурніші. Тільки тобі — писати вірші, а другі нехай працюють, а не
співають.
Прийми од мене поклон щирий, низький... не забувай мене

Н. Костомаров.

Мати моя кланяється тобі низенько.

Коментарі:

Подається за автографом: ІЛ. Ф. 92. № 109.
Вперше надруковано у виданні: Чалый М. К. Жизнь и произведения Тараса Шевченка. — С. 115
— 116, без дати, текст неточно відтворений.
Дата в автографі: «Генв[аря] 23. 1858. Саратов».

Я писав до тебе, а ти мені не одвітовав... — Лист не відомий; 25 січня 1858 р. Шевченко занотував

у щоденнику: «Получил письмо от Костомарова с выговором за молчание. Я действительно

виноват перед ним на сей раз. Но что писать? О чем писать? Что я здесь скучаю и ничего

не делаю? И не могу, наконец, ничего делать. Лучше молчать, нежели переливать из пустого в

порожнее».
Я тільки й читав те, що Куліш у «Граматці» надруковав. — У своїй «Граматці» (Спб., 1857) П.
Куліш вмістив анонімно, без підпису автора, Шевченкові переклади «Давидових псалмів»— 12-го,
53-го, 132-го, а в розділі «Виборка із псалмів» — фрагменти з Шевченкових перекладів псалмів,
окрім перелічених, ще 93-го та 149-го.
...в царськім рескрипті сказано... —Мовиться про реформу Олександра II в галузі народної освіти,
яка розпочалась, фактично, з доповіді міністра народної освіти А. С. Норова, де йшлося про

надання загальної освіти усьому населенню країни. 17 січня 1857 р. скасовано заборону відкривати
у столицях приватні школи й пансіони. Наприкінці 1857 р. засновано Педагогічне товариство,
журнали «Учитель», «Журнал для воспитания» та ін., розгортається праця по влаштуванню

недільних шкіл.
Тепер треба нам граматики... — Пізніше ці думки Костомаров розвивав у своїх публікаціях,
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особливо в журналі «Основа». Пересвідчившись на численних історичних фактах у небезпеці

освіти нерідною мовою, що могло призвести до винародовлення (в даному разі — до русифікації,
загибелі рідної мови й культури), він на чільне місце висунув потребу народної освіти рідною

мовою, відсуваючи на другий план белетристику, в якій на той час не бачив значних талантів,
крім Шевченка. 1862 р. Костомаров писав: «Народ должен учиться, народ хочет учиться; если
мы не дадим ему средств и способов учиться на своем языке — он станет учиться на чужом —
и наша народность погибнет с образованием [освітою — Ред.] народа» (Основа. — 1862. — №
5. — С. 1). Наполегливу боротьбу за народну освіту рідною мовою він вів усе життя, вдаючися
часом — залежно від суспільно-політичної ситуації — і до аргументів казуїстичного характеру з

метою легалізації рідної мови. Поширене й нині обвинувачення Костомарова в обстоюванні так

званої літератури для домашнього вжитку виглядає несправедливим і позаісторичним: українська
літературна інтелігенція, переслідувана до того ж владою, була надто нечисленна, щоб одночасно
з працею над художніми творами зрушити з місця справу підготовки підручників для народу та

перекладів світової класики; і лише зрушивши справу освіти народу, без успіху якої й сама художня
література не матиме читача, можна було, на думку Костомарова, віддатися художній творчості.
Мати моя... — Костомарова Тетяна Петрівна (дівоче прізвище Мельник, 1798 — 1875), колишня
кріпачка І. Костомарова. Одружився з нею вже після народження сина Миколи, якого вона

викупила з кріпацтва після смерті чоловіка у його родичів ціною відмови від значної частини

власного спадку. Мати жила коло сина, віддаючи йому всі свої помисли, аж до смерті. Шевченко

добре знав г любив її; повертаючись із заслання, відвідав її у Саратові (див. запис у [1]щоденнику
від 31 серпня 1857 р.), згадав у поезії [2]«Н. Костомарову» (1847).

Журнал Шевченка: [3]23, [4]24, [5]25 січня.

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev5.htm

2. http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev201.htm#kost

3. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/148080.html

4. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/148968.html

5. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/149651.html

3.4.72 126. ЛИСТ ДО П. О. КУЛІША. 26 січня 1858. Нижній Новгород
(2009-04-19 18:00)

26 января 1858.

Який там тобі нечистий казав, що я приготовив свої «Неофіти» для друку? І гадки, і думки не було.
Я послав їх тобі тілько прочитать, щоб ти бачив, що я тут не склавши руки сижу. І старий Щепкін

не такий, щоб він там возився по Москві з ними, як з писаною торбою. І ти оддай гарненько

переписать їх і пошли старому, бо він уже знає, що «Неофіти» в твоїх руках. Овсянникова не

дожидай; незабаром поїде із Пітера в Нижній приятель мій Шрейдерс, то ти і передай йому, а він
передасть моєму старому друзяці. Отак зроби.
Для друку єсть у мене наготовлено на добрих дві книги: тільки перепиши та і в друкарню; але я і
з цим добром не спішу, не тілько з «Неофітами». «Ян Гус» повинен буть у Василя Вас[ильовича]
Тарновського, що жив колись в Потоках Київської губернії. Перероблять його або знову робить у
мене щось руки не підіймаються.

Заграй мені, дуднику,
На дуду:
Нехай своє лишенько

Забуду.
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Оце тілько не моє, а то вся пісня моя.
Про які там ти мені пишеш гроші? Не знаю, з яких грошей прислав мені М. Лазаревський в

Новопетровское укрепление, перед виїздом, 75 карбованців. Та 150 карбованців Залеський прислав
у Нижній за рисунки через Лазаревського. Та ти, спасибі тобі, 250 карбованців. От і всі гроші. І я
їх не циндрю, бо думаю одружиться, обісіло вже молодикувать. Цур йому: і якщо єсть там у вас

які мої гроші, то шліть їх сюди. Я возьму на їх акції Меркурьевского общества, то вони принесуть
мені 10 процентів в год. Бачиш, який я господар. А тобі якийсь дурень збрехав, що я ще й досі

запорожець. Брехня! Не потурай.
Вовчка твого і в очі не бачив. На кого ти його адресував? Пиши мій адрес так: в Нижний

Новгород, имярек, в контору пароходства «Меркурий».
Не забувай же свого щирого Т. Шевченка.
Навчи ти мене, будь ласкав, що мені робить з руськими повістями? У мене їх десятків коло двох

набереться. Затопить грубу — шкода: багато праці пропаде. Та й грошей би хотілося, бо тепер

вони мені дуже потрібні. Порадь, будь ласкав, що мені робить?

Т. Шевченко

Примітки

Подається за першодруком у журналі «Основа» (1862. — № 5. — С. 12 — 13).
Вперше введено до збірника творів у виданні: Шевченко Т. Твори: В 2 т. — СПб., 1911. — Т. 2.
— С. 421 — 422.
Відповідь на лист П. О. Куліша від 20 січня 1858 р. (Листи до Тараса Шевченка. — С. 102 —
103).
Відповідь П. О. Куліша від 1 лютого 1858 р. див.: Там само. — С. 104 — 105.
Який там тобі нечистий казав, що я приготовив свої «Неофіти» для друку? — Надіславши через

П. О. Овсянникова автограф поеми у Петербург П. О. Кулішеві для ознайомлення й передачі до
Москви М. С. Щепкіну, Шевченко в листах до П. О. Куліша від 4 січня 1858 р., М. С. Щепкіна

від 15 — 17 січня 1858 р., М. М. Лазаревського від 20 січня 1858 р. неодноразово застерігав,
що не вважає свій твір остаточно завершеним і не призначає його для публікації. Поема була

вперше надрукована (зі значними купюрами та редакційними змінами) вже після смерті Шевченка

(Основа. — 1862. — № 4. — С. 1 — 17).
...він уже знає, що «Неофіти» в твоїх руках. — Про це Шевченко сповістив М. С. Щепкіна в листі

від 15 — 17 січня 1858 р.
Шрейдерс — К. А. Шрейдерс.
Для друку єсть у мене наготовлено на добрих дві книги...— Доопрацьовувати й готувати до друку

свої твори Шевченко почав одразу після звільнення із заслання. У квітні 1859 р. він подав до

цензури рукопис «Поезія Т. Шевченка. Том первий», сподіваючись згодом підготувати й другий

том. Однак унаслідок цензурних перепон за життя Шевченка вдалося видати тільки «Кобзар» 1860
р., який складався переважно з уже опублікованих раніше творів. У кількох журналах та збірниках

протягом 1857 та 1858 — 1860 рр. було надруковано поему «Наймичка» та два десятки віршів

Шевченка періоду заслання. Добірка творів, підготовлених Шевченком для журналу «Основа»,
з’явилася друком посмертно.
«Ян Гус» повинен буть у Василя Вас[ильовича] Тарновського... — З поміщиком Тарновським

Василем Васильовичем (старшим, 1810 — 1866) Шевченко познайомився 1845 р. в його маєтку

в селі Потоках (нині село Потік Миронівського району Київської області). Дізнавшись про арешт
Шевченка, Тарновські закопали його вірші, малюнки й листи у себе в саду. Згодом сестра В. В.
Тарновського Надія Василівна Тарновська (? — 1891) відкопала їх і зберігала в себе. Однак

після її смерті, за свідченням її племінника В. В. Тарновського-молодшоо, «оказалось, что они

были ею отданы одной родственнице, которая в настоящее время не может их отыскать у себя»
(Тарновский В. В. Мелочи из жизни Шевченко // Киевская старина. — 1897. — № 2. —
С. 32). В листі до Шевченка від 1 лютого 1858 р. П. О. Куліш сповіщав, що «Гуса нема в

Тарновського: я сього пана добре знаю, і нігде-таки нема й не чутно по Вкраїні: се певно!» (Листи
до Тараса Шевченка. — С. 104). Повернувшись до Петербурга, Шевченко продовжив розшуки
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поеми «Єретик».
Оце тілько не моє, а то вся пісня моя, — Заключні рядки Шевченкового вірша «Утоптала
стежечку...» народнопісенного походження (див. лист до П. О. Куліша від 4 січня 1858 р. та

примітку до нього). Пор. пісні «Ой пішла я в ліс по опеньки...»:

За жолуді рублика й узяла,
За рублика дудника й найняла.
— Заграй мені, дуднику, на дуду,
Нехай же я горенько забуду...

та «Ой ходила дівчина бережком...»:

За качура рублика узяла,
За рублика дудника найняла.
— Заграй мені, дуднику, на дуду,
Нехай же я свою біду забуду.
(Танцювальні пісні. — К., 1970. — С. 293, 294, 706).

Не знаю, з яких грошей прислав мені М. Лазаревський в Новопетровское укрепление, перед
виїздом, 75 карбованців. — Як сповіщав М. Лазаревський у листі від 17 січня 1857 р., петербурзькі
друзі Шевченка, дізнавшись про його близьке звільнення, «уже толковали, что на выезд нужны

деньги и я думаю, хоть немного — скоро будет» (Листи до Тараса Шевченка. — С. 78). У листі

від 2 травня 1857 р. М. Лазаревський повідомив: «...посылаю теперь же в особом конверте на

имя твоего начальника, из числа переданных мне 75 рублей серебр[ом] для возможного пособия
тебе к выезду» (Там само. — С. 81). Шевченко одержав ці гроші 3 червня 1857 р.
...150 карбованців Залеський прислав у Нижній за рисунки через Лазаревського. — Йдеться

про малюнки Шевченка, які були надіслані ним на продаж із Новопетровського укріплення Бр.
Залеському до Литви й згадуються в листах Шевченка до Бр. Залеського від 10 та 13 травня 1857
р., в листі Шевченка до М. М. Лазаревського від 8 жовтня 1857 р., а також у листах Бр. Залеського
до Шевченка від 20 серпня і 15 вересня 1857 р. (Листи до Тараса Шевченка. — С. 85, 86). М.
М. Лазаревський надіслав ці гроші до Нижнього Новгорода на ім’я П. А. Овсянникова 12 жовтня
1857 р. (Листи до Тараса Шевченка. — С. 87).
Та ти... 250 карбованців. — Див. лист до П. О. Куліша від 4 січня 1858 р. і примітку до нього.
...думаю одружиться... — Захопившись у Нижньому Новгороді актрисою К. Б. Піуновою,
Шевченко запропонував їй стати його дружиною (див. лист до К. Б. Піунової від 30 січня 1858
р.). П. О. Куліш поставився до цього наміру несхвально: «Треба б тобі з сим ділом підождать»
(Листи до Тараса Шевченка. — С. 104).
...возьму на їх акції Меркурьевского общества... —Йдеться про акціонерне пароплавне товариство

на Волзі «Меркурий», якому належав пароплав «Князь Пожарский» (ним Шевченко прибув

з Астрахані до Нижнього Новгорода). Нижегородські знайомі Шевченка були акціонерами

цього товариства й займали в ньому різні посади: М. О. Брилкін — головного управителя

Нижегородської контори товариства, П. А. Овсянников — його помічника по господарській

частині, М. С. Аленников— помічника з пасажирських перевезень, П. О. Брилкін та В. В. Кишкін
— капітанів пароплавів. Намір Шевченка придбати акції товариства, кожна з яких коштувала 1000
крб., не був здійснений.
Вовчка твого і в очі не бачив. — Див. примітку до листа до П. О. Куліша від 4 січня 1858 р.
Навчи ти мене, будь ласкав, що мені робить з руськими повістями? У мене їх десятків коло двох

набереться. — До нас дійшло дев’ять повістей Шевченка, написаних російською мовою. Згадка
про «Повесть о безродном Петрусе» (текст якої не відомий) збереглася в оголошенні про продаж
рукописів Шевченка (Основа. — 1862. — № 3. — С. 143) та в листі М. І. Костомарова до М. І.
Семевського від 9 грудня 1879 р. ([1]Русская старина. — 1880. — № 3. — С. 609). У щоденнику

Шевченка від 18 квітня 1858 р. є згадка про майже закінчений ним, але не відомий нині твір

«Лунатика» — очевидно, також прозовий.
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П. О. Куліш відповів на цей запит Шевченка 1 лютого 1858 р.: дав негативну оцінку не лише

повістям, а й малярській творчості Шевченка і зверхньо повчав його: «Про московські ж повісті

скажу, що зневажиш ти їми себе перед світом, да й більш нічого. Щоб писать тобі по-московськи,
треба жити між московськими писателями і багато дечого набраться. [...] Тут не одного таланту
треба! Аже ж у тебе був талант, як ти малював картину „Катерину“. За поемою „Катериною“ і
досі плачуть, а на картину „Катерину“ кивають головою. Так кивають земляки, прочитуючи твої

московські повісті, а москалі одкидають геть; а вірші твої рідні і москалі шанують, а земляки наче
Псалтир промовляють. Так-то, брате! До всякого діла особая кебета й особая наука». Дізнавшись,
що спроби Шевченка опублікувати свої повісті в одному з петербурзьких чи московських журналів

не увінчалися успіхом, П. О. Куліш ладен був знищити ці твори: «Якби в мене гроші, я б у тебе
купив їх усі разом да й спалив» (Листи до Тараса Шевченка. — С. 105). Повісті Шевченка були

опубліковані (з істотними відступами від автографів) лише у 80-х роках XIX ст. у газеті «Труд»,
у журналах «Киевская старина» та «Исторический вестник», а також вийшли окремим виданням:
Шевченко Т. Г. Поэмы, повести и рассказы, писанные на русском языке/ Издание редакции

«Киевской старины». — К., 1888.

Журнал Шевченка: [2]26, [3]27, [4]28, [5]29 січня.

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/ocherk.htm#page609

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/150365.html

3. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/151121.html

4. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/151691.html

5. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/152394.html

3.4.73 127. ЛИСТ ДО К. Б. ПІУНОВОЇ. 30 січня 1858. Нижній Новгород
(2009-04-20 06:00)

Любимая и многоуважаемая Катерина Борисовна!
Я сам принес вам книги и принес их с тем, чтобы вы их прочитали. Но вы, не прочитавши их,
прислали мне назад. Как объяснить мне ваш поступок? Он ставит меня решительно в тупик,
особенно, если принять в соображение наш сегодняшний разговор. Уж не ответ ли это на мое

предложение? Если это так, то я прошу вас высказать мне его яснее. Дело слишком для меня

важно. Я вас люблю и говорю это вам прямо, без всяких возгласов и восторгов. Вы слишком умны

для того, чтобы требовать от меня пылких изъяснений в любви, я слишком люблю и уважаю вас,
чтобы употреблять в дело пошлости, так принятые в свете. Сделаться вашим мужем для меня

величайшее счастье, и отказаться от этой мысли будет трудно. Но если судьба решила иначе, если
я имел несчастие не понравиться вам и если возвращенные мне вами книги выражают отказ, то,
нечего делать, я должен покориться обстоятельствам. Но во всяком случае ни чувства мои, ни
уважение к вам не изменятся, и если вы не можете или не хотите быть моей женою, то позвольте
мне оставить себе хоть одно утешение — остаться вашим другом и постоянною преданностью и

почтительностью заслужить ваше доброе расположение и уважение.
В ожидании ответа, который должен решить мою участь, остаюсь преданный вам и

глубоколюбящий

Тарас Шевченко

Примітки

Подається за записом невідомої особи в щоденнику Шевченка 30 січня 1858 р. (ІЛ, ф. 1, № 104,
арк. 70).
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Вперше опубліковано в журналі «Основа» (1862. — № 5. — С. 19).
Вперше введено до збірника творів у виданні: Шевченко Т. Твори: В 2 т. — СПб., 1911. — Т. 2.
— С. 301 — 302.
Приналежність тексту Шевченкові чи міра його участі в написанні листа не встановлені. Підпис
«Тарас Шевченко» зроблений тією ж рукою, що й весь запис, в якому є виправлення й закреслені
слова.

Я сам принес вам книги... — Захопившись К. Б. Піуновою, Шевченко прагнув розвинути

її літературний смак, приносив їй книжки російських та західноєвропейських класиків (Пушкіна,
Гоголя, Гете), разом з нею читав вірші російських поетів (В. Курочкіна, І. Крилова та ін.), слухав
її декламацію (див. записи в щоденнику від 12 січня та 17 лютого 1858 р.). Згадувані в цьому

листі книжки, які К. Піунова повернула непрочитаними, — можливо, «Губернские очерки» М. Є;
Салтикова-Щедріна та кілька випусків альбому з репродукціями малюнків англійського художника-
сатирика Уїльяма Хогарта (1697 — 1764). 2 лютого 1858 р. Шевченко передав ці книжки К. Б.
Піуновій через її батька: «... ее отец [...] явился на мое приглашение по поводу письма Михайла

Семеновича. Старик не высказал прямо своего мнения насчет моего сватовства, но согласился

со мною, что ей необходимо чтение, и взял у меня „Губернские очерки“ и несколько ливрезонов

Гогарта» (див. запис у щоденнику від 2 лютого 1858 р.).
Уж не ответ ли это на мое предложение? — 30 січня 1858 р. Шевченко освідчився К. Б. Піуновій у
коханні й попросив у її батьків згоди на шлюб. Згадка про це є в спогадах К. Б. Піунової, записаних
її сином М. М. Шмідтгофом: «В одно из своих постоянных посещений Тарас Григорьевич заявил

мне, что ему надо сообщить что-то очень важное... Он попросил меня позвать мою мать и отца.
Когда все были в сборе, Тарас Григорьевич обратился к моей матери и моему отцу со следующими
словами (дословно помню все, как сказал он):
— Слухайте, батько и матко (он очень часто так называл моего отца и мать). И ты, Катруся,
прислухай. Вы давно меня знаете, видите: вот я, какой есть, — такой и буду. У вас, батько и

матко, есть товар, а я купец — отдайте мне Катрусю!
Сделанное Тарасом Григорьевичем предложение произвело ошеломляющее впечатление на всех.
Я вся пылала, мысли мои путались. Как пойманный зверек, я смотрела то на Тараса Григорьевича,
то на моих родителей и не знала, что мне делать! [...] Но... грозные глаза моей матушки указывали
мне на дверь, и я опрометью бросилась из дому, крича в ответ останавливавшему меня Тарасу

Григорьевичу:
— Простите, Тарас Григорьевич, мне некогда! Мне надо на репетицию. Я не знаю, как папаша...
— и убежала» (Литературный современник. — 1939. — № 3. — С. 203).
В ожидании ответа, который должен решить мою участь... — Батьки К. Б. Піунової були

проти її шлюбу з Шевченком і всіляко йому протидіяли. Шевченко порвав з нею взаємини ще

до свого виїзду з Нижнього Новгорода — після того, як вона, прохаючи допомогти їй вступити

в трупу Харківського театру, водночас поновила свій контракт у Нижегородському театрі, чим
поставила в незручне становище Шевченка і М. С. Щепкіна, які клопоталися за неї перед

директором Харківського театру. Своє обурення Шевченко висловив у щоденнику [1]24 лютого

1858 р.: «Случайно встретил я Пиунову, у меня не хватило духу поклониться ей... Дрянь госпожа
Пиунова! От ноготка до волоска дрянь!» В опублікованих згодом спогадах К. Б. Піунової відчутне
її прагнення прикрасити своє ставлення до Шевченка.

Варіанти

Уж не ответ ли это на мое предложение? Если это так, то я прошу вас высказать мне его яснее.
Дело слишком для меня важно / Уж не ответ ли это на мое предложение? Вы, может быть, не
хотели мне прямо отказать. Если это так, то я еще раз прошу вас высказать мне его яснее. Дело
это для

отказаться от этой мысли будет трудно / отказаться от этой мысли мне будет трудно
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и если возвращенные мне вами книги выражают отказ / и если присла[нные]
Но во всяком случае ни чувства мои, ни уважение к вам не изменятся / а Було почато: Но если
б Було почато: Тогда в Но во всяком случае ни чувства мои, ни уважение к вам не переменится,
и я с той же преданностью

заслужить ваше доброе расположение и уважение / заслужить если не любовь, в которой

Журнал Шевченка: [2]30, [3]31 січня.

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/173300.html

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/153322.html

3. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/154089.html

3.4.74 117. П. О. КУЛІШ. 1 лютого 1858. Петербург (2009-04-20 12:00)

1858, февр[аля] 1. С.-Петерб[ург].

Посилаю тобі, брате Тарасе, удруге Вовчка. Як прочитаєш, то далебі помолодшаєш. А все-таки
до мене зараз пиши твоє щире про його слово.
«Неофіти» пошлемо по словесі твоєму, аби тільки той Шрейдерс завітав до нас у друкарню.
Перешлемо й тобі екземпляр, щоб ти бачив, що воно таке — добра редакція. Так і всяке твоє

писання треба процідить на решето, щоб не осталось шкаралющі або що; а розхриставшись, далебі
не годиться виходить між люде. Сього ж більш тобі ніхто не зробить, хоть до ста баб іди. У мене

єсть переписані «Кобзар» і [1]«Гайдамаки». Коли б хто провів їх через главне правлєніє цензурне,
тоді б уже цензор добавку яку хочеш без правлєнія прочитав би, да й видать би гарненько книжку:
«Думи, пісні і поеми Шевченка». Друковати ж нігде не квапся, опріч мене, бо в мене й оксії всі

зроблені, і наборщики привичні, і коректор земляк. Друкуємо й тепер «Повісті Квітки», то вже

всяке наломилось, як, що й до чого. А Гуса нема в Тарновського: я сього пана добре знаю, і
нігде-таки нема й не чутно по Вкраїні: се певна!
Грошей тобі наскидали цілкових із 200 на дорогу, як прочули, що ти їхатимеш із неволі, і сі гроші
у одного панича лежали, да треба розпитати, де вони тепер. Ізнов же давали у графа Т[олстого]
домашній спектакль якийся, — і там назбирали грошей доволі, да й держать, боячись, щоб ти не
проциндрив, і все піджидаючи тебе в столицю, щоб тоді було тобі за що руки зачепити. Коли б іще
самі не попроциндрювали, бо й таке на світі буває. Шкода, що я не дуже між людьми вештаюсь,
то гаразд нічого й не знаю. А ти пиши Лазаревському, що отак і так, і щоб він хоть у графа

Т[олстого] забрав гроші, а ті, що в панича, не пропадуть, і я їх знайду, де вони тепер, бо панич

повіявсь у Німещину, то комусь, певно, оддав на руки. А наздавали тих грошенят із України,
радіючи славному невольникові і не боячись уже за се халепи.
Засмутив ти мене, брате, сказавши, що хочеш одружитись. Не гарну ти пору вибрав; не вибивсь
ти з своєї нужди, не вийшов на простий шлях. Треба б тобі з сим ділом підождать. Інше б ти

навпослі його розмізковав. А в мене була така думка, щоб тебе за гряницю спровадити, і щоб
ти ширше по світу поглянув. Ся думка була в мене і в 1847 годі, коли ти не забув, — так тоді

Микола не дав доброго діла вчинити, а тепер, мабуть, якась Маруся, чи Одарка, чи Ганна стане

на твоїй дорозі. А небагато б тобі й треба, щоб дойти свого розуму і вчинитись великим поетом

на всі вічні роки! Коли б на тебе напустить батька Пугача, то, далебі, що він би тебе отверезив,
не випивши й півконовки оковитої!
Про московські ж повісті скажу, що зневажиш ти їми себе перед світом, да й більш нічого. Щоб

писать тобі по-московськи, треба жити між московськими писателями і багато дечого набраться.
Поглянь на Квітку: він себе в таке багно втеребив московщииою, що й послі смерті його ми

ніяк його не витягнем і не поставим так високо, як він достоїн по українським повістям. Москалі

тичуть нам у вічі Халявським, Столбиковими і всякою гидотою, на котору самі ж його, необачного,
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підбили. Так і тобі, друже, брате! Якби в мене гроші, я б у тебе купив їх усі разом да й спалив.
Читав я твою «Княгиню» і «Матроса». Може, ти мені віри не піймеш, може, скажеш, що я

московщини не люблю, тим і ганю. Так от же тобі: ні одна редакція журнальна не схотіла їх

друковати. Тут не одного таланту треба. Але ж у тебе був талант, як ти мальовав картину

«Катерину». Над поемою «Катериною» і досі плачуть, а на картину «Катерину» кивають головою.
Так кивають земляки, прочитуючи й твої московські повісті, а москалі одкидають геть; а вірші
твої рідні і москалі шанують, а земляки наче псалтир промовляють. Так-то брате! До всякого

діла особая кебета й особая наука. Що за добро було б, якби нас Господь докупи звів, да якби
ми пожили по-сусідськи хоть один рік, да й Костомару до себе приманили. Порозумнійшали б усі
троє! Що ж, коли йдемо різно трьома шляхами! Ось і я не всижу на одному місці, і мене тягне
то сюди, то туди. Оце надумавсь навідаться хоть на часину до німців, як вони там живуть і як

розуму доходять. Ти ж пиши до мене, не вважаючи, що од’їжджаю, бо мені всяку потрібну річ

перекидатимуть, і всяке діло без мене буде тут робитись так, наче я й не одлучавсь із дому: що
друковатиметься, що готовитиметься до друку; а я, вернувшись, піддам сили, де треба, порядок
дам, да і знов махну набиратись чужого розуму, бо вже пора й нам порозумнійшать. Прощай же,
мій голубе сизий! Пиши до мене коли хоч і просто за гряницю — отак: Belge, Bruxelles, poste
restante. A Monsieur Panteleimon Kouliche. А я тобі одповідатиму на всяке твоє слово — не то

що! Прощай! Пані моя нездужає в Борзні, так оце махну за нею, а потім простоватимем через

Варшаву, і прямісінько в Брюссель. Так треба по нашим ділам. Там проживемо до весни, а далі
побачимо, що чинити.

Твій П. Куліш.

Іноді, може, тобі припаде нужда, і під такий поганий час готов ти будеш або запродать, або
не знать як надруковать свої вірші. То лучче от як нехай буде: пиши до мене, що пробі грошей

треба — і пиши таки сюди, а не в Брюссель, хоть мене тут і нема. Листи получатиме тут мій

секретар, він же й хазяїн, і коректор, і іздатель Каменецький з Києва. То він, прочитавши всякий
лист, так зробить, як і я, і грошенят тобі про нужду вишле; а навпослі, як дасть Бог твої вірші
огласити, брязнемо на щотах і зробимось квити. Чого тобі треба од Каменецького, чи книжку яку,
чи справку, то все пиши до мене в Петерб[ург], а він за мене все тобі зробить ще краще од мене.

Коментарі:

Подається за автографом: ІЛ. Ф. 92. № 116.
Вперше надруковано: Киевская старина. — 1398. — № 2. — С. 233 — 235. Публікація М. І.
Стороженка.
Дата в автографі: «1858, февр[аля] 1. С.-Петерб[ург]».
Відповідь на лист Шевченка від 26 січня 1858 р. з Нижнього Новгорода.

Посилаю тобі ... удруге Вовчка. — Книжку Марка Вовчка «Народні оповідання» (Спб., 18,57)
було одержано. Про своє перше враження від цього видання Шевченко згодом розповідав Ф. Г.
Лебединцеву: «Сиджу я, бачите, в Нижньому та виглядаю того розрішенія (ехать в Москву), як
стара баба літа. Коли це присилає Пантелимон оті оповідання і так уже їх захваляє та просить,
щоб я їх прочитав і сказав своє слово. Я, звичайно, починаю спершу, з передмови. І двох страничок
не перечитав, згорнув та й кинув на лаву. «Птьфу, — кажу, — хіба не видно Кулішевої роботи».
Лежали вони там кілька неділь. Коли знов пише до мене Куліш, нагадує та просить, щоб скоріше
перечитав або хоть так звернув. Тоді я розкрив посередині і читаю. «Е, — кажу собі, — це вже не

Кулішева мова», і, перечитавши до остатку, благословив обома руками» (Лобода Ф. Мимолетное

знакомство мое с Т. Г. Шевченком и мои об нем воспоминания // Киевская старина. — 1887. —
№ 11. — С. 563 — 577).
«Неофіти» пошлемо по словесі твоему, аби тільки той Шрейдерс завітав до нас у друкарню. —
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Це відповідь на висловлену у згаданому листі вимогу Шевченка передати з К. А. Шрейдерсом

список поеми «Неофіти» у Москву М. С. Щепкіну. Шрейдерс Костянтин Антонович (? — 1894) —
секретар нижегородської казенної палати; колишній студент Київського університету (не скінчив);
познайомившись із ним одразу по приїзді до Нижнього Новгорода, Шевченко вже 8 жовтня назвав
його своїм «поставщиком чтения». З 8 січня поет переселився на помешкання до Шрейдерса.
Намалював його портрет, рекомендував його листовно М. М. Лазаревському (з 21 січня до 19
лютого 1858 р. Шрейдерс перебував у Петербурзі). Шрейдерс оповів спогади про поета Г. П.
Дем’янову (Исторический вестник. — 1893. — № 5). Куліш наступного ж дня виїхав на Україну, а
тоді за кордон у Брюссель. Чи переслав він Щепкінові поему — невідомо.
Перешлемо й тобі екземпляр... — Цей список не відомий або не атрибутований.
Так і всяке твоє писання треба процідить на решето... — Вважаючи Шевченка речником народу,
а його поезію — вираженням народного духу, Куліш, — пише В. П. Петров, — «дивився на себе
як на людину, що через нього і в ньому, за його допомогою, повинно здійснитись призначення

Шевченкове...» (Петров В. П. Матеріали до приятелювання Куліша й Шевченка р. 1856 — 1857-
го. // Шевченко та його доба. Зб. 2. — К., 1926. — С. 87).
...через главне правлєніє цензурне... — Головне управління цензури— найвища цензурна установа

Російської імперії; складність полягала в тому, що після арешту кириломефодіївців у квітні 1847 р.
видання й розповсюдження їх друкованих творів було заборонено наказом царя, а відтак міністра

внутрішніх справ та міністра народної освіти від 2 червня 1847 р. (Тарас Шевченко: Документи
та матеріали до біографії. — С. 156 — 159).
...і коректор земляк. — Йдеться про Д. С. Каменецького.
Друкуємо й тепер «Повісті Квітки»... — «Повісті Григорія Квітки (Основ’яненка). Спб., изд. П.
А. Кулиша, 1858. Т. 1, 2».
А Гуса нема в Тарновського... — Відповідь на повідомлення Шевченка у згаданому листі про

те, що поема «Єретик» («Ян Гус») повинна бути у В. В. Тарновського. Виявилося, що й справді

частину паперів, збережених після арешту Шевченка Тарновськими, Н. В. Тарновська віддала

на сховок родичці, яка їх загубила (Тарновский В. В. Мелочи из жизни Шевченко // Киевская

старина. — 1.897. — № 2. — С. 32).
Грошей тобі наскидали цілкових із 200 на дорогу... — Див. коментар до листа П. О. Куліша від
20 січня 1858 р.
А ти пиши Лазаревському... — М. М. Лазаревському, який провадив справи Шевченка в

Петербурзі.
...і сі гроші у одного панича лежали... панич повіявсь у Німещину... — Йдеться про Л. М.
Жемчужникова, який 1856 р. поїхав за кордон, жив і вчився у Парижі (у художників Глеза й Лагоріо).
До Петербурга повернувся лише 1860 р. й близько заприятелював із Шевченком. Зібрані серед

громади гроші він через свого брата О. М. Жемчужникова передав М. М. Лазаревському, про
що останній сповістив Шевченка 9 грудня 1857 р.
Засмутив ти мене, брате... — Заперечення Куліша проти одруження Шевченка випливає з його

переконання в геніальності Шевченка, який, отже, має належати не собі, а народові, й дбати не

про особисте життя, а про власне вдосконалення.
...була ... думка, щоб тебе за гряницю спровадити... — На початку 1847 р. Куліш і його молода

дружина Олександра Михайлівна мали намір допомогтиШевченкові здійснити тривалу закордонну

подорож з метою самоосвіти, на що О. М. Куліш анонімно жертвувала своє віно; та ці плани

зруйновано викриттям Кирило-Мефодіївськог товариства.
Микола— цар Микола I, що особисто стежив за ходом слідства й виносив та затверджував вироки

III відділу.
Коли б на тебе напустить батька Пугача... —Йдеться про персонажа роману Куліша «Чорна рада»
— найстаршого з «січових дідів», які вершили суд над тими запорожцями, що порушували січові

звичаї; батько Пугач присудив покарати Кирила Тура киями коло стовпа; а коли той витримав

кару, сам же й вилікував його.
Москалі тичуть нам у вічі Халявським, Столбиковими... —Маються на увазі персонажі російських

повістей Г. Квітки-Основ’яненка «Пан Халявский» (1839), «Жизнь и похождения Петра Степанова

сына Столбикова» (1841).
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«Матрос» — первісна назва повісті «Прогулка с удовольствием и не без морали».
...ні одна редакція журнальна не схотіла їх друковати. — Відомо, принаймні, те, що повість

«Княгиня» відхилили «Отечественные записки» в особі редактора А. О. Краєвського, «Русский
вестник» — в особі М. Каткова, «Русская беседа» в особі М. О. Максимовича.
...да й Костомару до себе приманили. —М. І. Костомаров ще жив у Саратові. Остаточно переїхав
до Петербурга 1859 р.
Оце надумавсь навідаться хоть на часину до німців... — У квітні — червні 1858 р. П. О. Куліш
з дружиною відвідали Брюссель, Аахен, Кельн, Майнц, Страсбург, Швейцарію та північну Італію;
враження від подорожі Куліш докладно описував у листах до О. П. Толстого, обер-прокурора
Синода (РДБ. Ф. 302. Карт. 5. Од. зб. 57).
...мій секретар, він же й хазяїн, і коректор, і іздатель Каменецький з Києва. — Каменецький

Данило Семенович (1830 — 1881), український фольклорист і етнограф. Власник кількох

Шевченкових автографів, автор опису книжок Шевченкової бібліотеки; редагував «Кобзаря» 1860
р., вів переговори з цензурою, правив коректуру цього видання, ймовірно, за участю Г. Вашкевича.

Журнал Шевченка: [2]1 лютого.

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev117.htm

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/154839.html

3.4.75 Лист з В. Адлерберга приводу клопотання про дозвіл жити в Петербурзі. 2
лютого 1858 р. (2009-04-20 18:00)

№ 470. 1858 р., лютого 2. Лист міністра імператорського двору В. Ф. Адлерберга начальнику III
відділу В. А. Долгорукову з приводу клопотання про дозвіл Т. Г. Шевченкові жити у Петербурзі

2 февраля 1858
№ 630

О бывшем художнике Шевченко

Господину главному начальнику III отделения собственной его величества канцелярии

По всеподданнейшему докладу моему известного вашему сиятельству отношения ко мне ее

императорского высочества, президента Академии художеств о дозволении бывшему художнику

Академии Шевченко жить в С.-Петербурге, государь император высочайше повелеть мне

изволил: отношение ее императорского высочества передать вашему сиятельству, для доклада

его величеству, с вашим, милостивый государь, по оному заключением.
Вследствие сего, имея честь препроводить к вам копию с означенного отношения, покорнейше
прошу ваше сиятельство о последующем меня уведомить.

Министр императорского двора гр. Адлерберг

ДМШ, А-52, спр. 81, ч. 6, арк. 114 — 114 ав. Оригінал.
На документі написи: «№ 514»; «4 февраля 1858 года».

Журнал Шевченка: [1]2 лютого.

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/155602.html

2458

http://litopys.org.ua/shevchenko/shev117.htm
http://community.livejournal.com/ua_kobzar/154839.html
http://community.livejournal.com/ua_kobzar/155602.html


3.4.76 Лист В. Адлерберга про клопотання до кн. Марії. 2 лютого 1858 р.
(2009-04-21 00:00)

№ 471. 1858 р., лютого 2. Лист міністра імператорського двору В. Ф. Адлерберга до президента
Академії мистецтв, великої княгині Марії Миколаївни про те, що він доповів цареві про її

клопотання у справі Т. Г. Шевченка

2 февраля 1858
№ 631

Ее и[мператорскому] выс[очест]ву президенту
и[мператорской] Академии художеств

Отношение вашего и[мператорского] выс[очества] ко мне от 29 декабря м[инувшего] года о

дозволении бывшему художнику и[мператорской] Академии художеств Шевченко жить в С.-
П.Б[ур]ге имел счастие докладывать государю императору. Его вел[ичест]во выс[очай]ше повелеть
изволили о ходатайстве вашего и[мператорского] выс[очест]ва сообщить главному начальнику

III от[деления] собств[енной] е[го] вел[ичест]ва канцелярии для всеподданнейшего доклада с его

заключением, что мною и исполнено.
Имея честь о таковой выс[очай]шей воле довести до сведения в[ашего] и[мператорского]
выс[очест]ва, долгом считаю присовокупить, что о последствиях по означенному делу я не премину
сообщить в[ашему] выс[очест]ву по получении отзыва от генерал-адъютанта кн[язя] Долгорукова.

Подп[исал] м[инист]р и[мператорского] д[во]ра гр[аф] Адлерберг
Верно: и[сполняющий] д[олжность] помощника столоначальника [підпис]

ЦДІА СРСР (тепер РДІА), ф. 472, оп. 111/948, спр. 1, арк. 10. Відпуск.

Журнал Шевченка: [1]2 лютого.

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/155602.html

3.4.77 128. ЛИСТ ДО М. С. ЩЕПКІНА. 3 лютого 1858. Нижній Новгород
(2009-04-21 06:00)

Февраля 3, 1858 г.

Спасибі тобі, мій друже єдиний, за письмо твоє і 200 р. грішми. Все це добро получив я од

нашого доброго друга Н. Бр[илкі]на, которий тебе щиро цілує і посилає тобі з Олейниковим

кожушок. Зноси на добре здоров’я.
Не знаю, коли ми з тобою побачимось. Бо не знаю, чи швидко Овсянников вернеться додому: я
тепер у його хазяїную, то мені конечно треба його дожидаться. А якщо він там довго забариться,
то я не втерплю: передам його господу Бр[илкі]ну, а сам чкурну в Нікольське, а за день перед тим
гарненько напишу тобі.
Обнімає і цілує тебе тричі твоя і моя любая Тетяся. Вона, порадившись з своїм батьком, посилає
тобі свій репертуар і условия такого содержания: 1500 р. в год без бенефиса, а з бенефісом 1200
р. і на переїзд до Харкова 200 р. А поїде воно в Харков з батьком або з матір’ю. А тим часом —
воно согласиться на твое условие, яке ти скажеш.
Во имя святого Бога и святого искусства, поможи їй, друже мій великий, вирваться із сього

гнилого Нижнього. Мені тут аж жаль дивиться на неї. По поводу її бенефіса написав я невеличку
статейку в газету, котору посилаю тобі: прочитай та прикинь своє до неї яке мудре слово, та оддай
перепечатать в «Московских ведомостях». Для нашої любої Тетясі се було б незгірше.
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27 генваря поховали славного старого Улибишева, і не найдеться нікого в Нижньому некролог

йому написать! Ще раз гнилий Нижній Новгород.
Поцілуй за мене благородного Сергея Тимофеевича Аксакова і молодика Максимовича. Р[єпні]ну
як побачиш, то й її привітай. А тебе цілує М. А. Д[орохо]ва з своєю чужою дитиною. Цілує
Голы[н]ская і тричі цілує Піунова, а я і лік теряю.
До свидания, моє серце, мій друже єдиний.

Щирий твій Т. Шевченко

Чи робить там що Катков з моєю повістю? Я вже другу часть кінчаю.
Чи прислав Куліш тобі мої «Неофіти»?
Чом ти мені не написав адреса Сергея Тимофеевича?

Примітки

Подається за першодруком у журналі «Основа» (1861. — № 10. — С. 15 — 16).
Вперше введено до збірника творів у виданні: Шевченко Т. Твори: В 2 т. — СПб., 1911. — Т. 2.
— С. 422 — 423.
Спасибі тобі, мій друже єдиний, за письмо твоє і 200 р. грішми. — Лист М. С. Щепкіна,
переданий Шевченкові через М. О. Брилкіна, нині не відомий. Про зміст його можна скласти

уявлення із запису в щоденнику Шевченка від 1 лютого 1858 р.: «Получил письмо от М. С.
Щепкіна с двумя стами рублей и с самой сердечной готовностью переселить мою прекрасную

невесту в Харьков. Он желает знать ее условия...» 200 карбованців було одержано за продані в

Москві по лотереї малюнки Шевченка.
...посилає тобі з Олейниковим

кожушок. — Йдеться про Аленникова Миколу Сергійовича, службовця (згодом — управителя

Нижегородської контори) пароплавного товариства «Меркурий», який у службових справах часто

виїжджав з Нижнього Новгорода до Москви й Петербурга (Большаков Л. Н. Їхав поет із заслання.
— К., 1977. — С. 70 — 74). Цікавився театром і літературою, зокрема й потаємною: зі слів М. С.
Щепкіна записав у Нижньому Новгороді байку Д. Т. Ленського «На улице и длинной и широкой»,
спрямовану проти Олександра II й згодом опубліковану О. І. Герценом у Лондоні в «Полярной
звезде на 1859 год». 1 січня 1858 р. Шевченко переписав цю байку до свого щоденника. М. С.
Аленников познайомив Шевченка з тоді ще не друкованим віршем В. С. Курочкіна на смерть

Беранже (див. запис у щоденнику від 2 січня 1858 р.). Шевченко намалював портрет М. С.
Аленникова — нині не відомий — з умовою, що той напише статтю про гастролі М. С. Щепкіна

в Нижньому Новгороді (див. запис у щоденнику від 9 січня 1858 р.).
...не знаю,.. чи швидко Овсянников вернеться додому: я тепер у його хазяїную... — П. А.
Овсянников виїхав до Петербурга в справах пароплавного товариства «Меркурий» 4 січня 1858
р. і залишався там до кінця перебування Шевченка в Нижньому Новгороді. На його квартирі

Шевченко проживав з 20 вересня 1857 р. — першого дня свого приїзду до Нижнього Новгорода.
...чкурну в Нікольське... — Див. лист до М. С. Щепкіна від 4 січня 1858 р. та примітку до нього.
...Тетяся... посилає тобі свій репертуар і условия такого содержания... — У своїй відповіді від

6 лютого 1858 р. М. С. Щепкін зауважив, що вимоги К. Б. Піунової занадто високі, що в

Харківському театрі актриса аналогічного амплуа одержує набагато нижчу платню, і радив їй як

слід усе зважити, перш ніж переїжджати до Харкова (Листи до Тараса Шевченка. — С. 107 —
108).
...поможи їй... вирваться із сього гнилого Нижнього. — М. С. Щепкін не поділяв цього

прагнення, радив К. Б. Піуновій більше працювати над собою, «соразмерять жизнь свою по

средствам и учиться, учиться, и время все сделает». Як видно з його листа, він і сам клопотався

перед директором Нижегородського театру О. П. Варенцовим про сприяння К. Б. Піуновій, і
просив про це своїх нижегородських знайомих М. О. Дорохову, П. М. Голинську, а також братів

Брилкіних.
...написав я невеличку статейку в газету... — Стаття Шевченка «Бенефис г-жи Пиуновой, января
21 1858 года» була надрукована (без підпису) в газеті «Нижегородские губернские ведомости.
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Часть неофициальная» (1858. — 1 лютого). Через В. М. Погожева Шевченко передав її

М. С. Щепкіну з проханням посприяти передрукові її в газеті «Московские ведомости». За

допомогою московського журналіста Є. Ф. Корша (1810 — 1897) стаття була вміщена в

«Приложениях» до «Московских ведомостей» (1858. — 11 лютого), а 22 лютого того ж року в

газеті «Нижегородские губернские ведомости» з’явився полемічний відгук «Заметки на статью о

бенефисе г-жи Пиуновой».
27 генваря поховали славного старого Улибишева... — О. Д. Улибишев помер 24 січня 1858
р.; 26 січня відбулася панахида по ньому в Покровській церкві Нижнього Новгорода й похорон у

приміському маєтку Лукіно (Большаков А. Н. Їхав поет із заслання. — С. 116). Максимович —
М. О. Максимович.
Р[єпні]ну... привітай. — Відповідь на передані через М. С. Щепкіна вітання В. М. Рєпніної

(Листи до Тараса Шевченка. — С. 101).
А тебе цілує М. А. Д[орохо]ва з своєю чужою дитиною. — Після смерті близької їй людини —
декабриста П. О. Муханова — М. О. Дорохова повернулася з Сибіру до Нижнього Новгорода

і взяла на виховання позашлюбну дочку декабриста І. І. Пущина Анну (1842 — 1863), назвавши
її Ніною на честь своєї померлої дочки. Шевченко познайомився з М. О. Дороховою 31 жовтня

1857 р., 1 — 4 листопада 1857 р. намалював її нині не відомий портрет разом з прийомною

дочкою (див. записи в щоденнику під цими датами), підтримував з нею приятельські взаємини в

Нижньому Новгороді та після від’їзду до Петербурга.
Цілує Голы[н]ская... — П. М. Голинська.
Чи робить там що Катков з моєю повістю? — Йдеться про першу частину повісті «Прогулка
с удовольствием и не без морали», яку С. Т. Аксаков передав редакторові журналу «Русский
вестник» Каткову Михайлові Никифоровичу (1818 — 1882) (див. лист до М. С. Щепкіна від 15 —
17 січня 1858 р. та примітку до нього). В «Русском вестнике» повість не була надрукована, і 14
квітня 1858 р. С. Т. Аксаков сповістив Шевченка, що передав її першу частину М. О. Максимовичу

для вміщення в журналі «Русская беседа»(Листи до Тараса Шевченка. — С. 117). Однак і там

повість опублікована не була.
Чи прислав Куліш тобі мої «Неофіти»? — Див. примітку до листа до П. О. Куліша від 4 січня

1858 р.
Чом ти мені не написав адреса Сергея Тимофеевича? — Адресу С. Т. Аксакова, якому Шевченко

мав намір надіслати другу частину повісті «Прогулка с удовольствием и не без морали», М. С.
Щепкін повідомив у листі від 6 лютого 1858 р. (Листи до Тараса Шевченка. — С. 107).

Журнал Шевченка: [1]3, [2]4 лютого.

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/156200.html

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/157066.html

3.4.78 Довідка в справі клопотання. 4 лютого 1858 р. (2009-04-21 12:00)

№ 472. 1858 р., лютого 4. Довідка канцелярії III відділу начальнику III відділу В. А.
Долгорукову в справі клопотання президента Академії мистецтв про дозвіл Т. Г. Шевченкові

жити у Петербурзі

Ее императорское высочество, президент Академии художеств, желая предоставить отставному

рядовому Шевченко возможность посещать классы Академии для усовершенствования в

живописи, изволила просить Министра императорского двора исходатайствовать Шевченке

всемилостивейшее дозволение проживать в С.-Петербурге подобно тому, как это дозволено

Костомарову и Кулишу, которые были обвинены по одному с ним делу.
В отношении своем об этом ее высочество изволила сообщить, что Шевченко, известный, до
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определения его в военную службу, своим замечательным талантом к живописи, отправляя

долгое время службу рядового, отвык от самых обыкновенных приемов своего искусства, а между
тем ныне око одно только может доставить ему средства материальной жизни и духовного

обновления, для чего необходимо ему жить в С.-Петербурге, чтобы посещать классы Академии

для упражнения в уроках живописи.
Вследствие такого отношения, генерал-адъютант граф Адлерберг просил ваше сиятельство

сообщить ему справку о Шевченке, также о Костомарове и Кулише.
По сообщении ему представляемой при сем справки, он повергал означенное ходатайство на

высочайшее воззрение, и вследствие того государь император изволил повелеть: помянутое

отношение ее высочества передать вашему сиятельству, для всеподданнейшего доклада, с вашим
по оному заключением.
Соображение: Во внимание к участию, каким изволит удостаивать рядового Шевченка ее

императорское высочество, 3 отделение полагало бы возможным испросить ему разрешение

проживать здесь и посещать классы Академии с тем, однако, чтобы он подвергнут был

здесь строгому полицейскому надзору и чтобы начальство Академии художеств имело должное

наблюдение, дабы он не обращал во зло своего таланта.

4 февраля 1858

ДМШ, А-52, спр. 81, ч. 6, арк. 116 — 117. Оригінал.
На документі написи: «Высочайше разрешено исполнить согласно соображению, о чем поставить

графа Адлерберга в известность. 5 февраля»; «По прибытии Шевченко в С.-Петербург, призвать
его ко мне. Долгоруков».

Журнал Шевченка: [1]4 лютого.

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/157066.html

3.4.79 118. В. М. ПОГОЖЕВ. 5 лютого 1858. Владимир (2009-04-21 18:00)

Владимир, 5 февр[аля] [18]58 г.

Позволь, пожалуйста, любезнейший друг Тарас Григорьевич, обращаться с тобою запросто, без
китайских церемоний, — называя ты, а не вы, что, впрочем, и неграмматично.
В Москве я пробыл неделю, но по болезни не мог выезжать и уже решил я записку твою отправить

к М. С. Щепкину с сыном моим. Но достопочтенный и заслуженный старец-артист сам приехал

ко мне и порадовал меня и всю мою семью добрым вниманием его, лестным знакомством и

чрезвычайно приятным чтением одной новой басни и твоей «Пустки». — Кажется, так называл.
Старик, с теплотою вечно юной души и несостарившегося сердца его, с особенным умилением

прочел эту «Пустку». Он прослезился, и мы все прослезились. В то время были у нас и гости.
Особенно дочь моя Вера была в восторге от Щепкина и чтения «Пустки». В это же время был у

нас итальянец Феста, учитель пения’ в Московских девичьих институтах, который пробовал голос
знакомой нам девицы. И М. С. Щепкин благословил эту девицу на артистическое поприще.
М[ихайло] С[еменович] спрашивает, когда ты именно можешь к нему приехать в Подмосковную?
— А потому и прошу тебя, любезнейший друг Тарас Григорьевич, известить меня письмом в г.
Владимир (Василию Николаевичу Погожеву, в квартире инжен[ера]-поручика Александрова), а я
сообщу Щепкину, — дабы к тому времени приготовили, т. е. отопить дом. Но, может быть, я и
сам приеду в Нижний, хотя хворость и удерживает сидеть в теплой хате.
Статью о милой Пиуновой я отправил в редакцию «Московс[ких] университ[етских] ведомостей»
чрез Евг[ения] Фед[оровича] Корша. Не знаю, будет ли напечатано? Впоследствии я напишу

подробнее.
Милостивой государыне Аделаиде Алексеевне, ее превосходительной и во всех отношениях
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превосходной маменьке Наталье Карловне, а также и Николаю Александровичу Брылкину прошу

передать мое душевное почтение. Скажите Наталье Карловне, что я по причине болезни не мог

быть в Москве у г-жи Плохово.
За тем— до свиданья, не говорю прощай, потому что кого люблю, с тем расстаюсь— до свидания.

Душевно уважающий Тараса Шевченко

Василий Погожев.

г. Владим[ир],
5 февр[аля]
[18]58.

Коментарі:

Подається за автографом: ІЛ. Ф. 92. № 285.
Вперше надруковано у виданні: Листи до Т. Г. Шевченка. — С. 127 — 128. Публікація Л. Ф.
Кодацької.
Дата в автографі: «г. Владим[ир], 5 февр[аля] [18]58 г.»

Погожев Василь Миколайович (1802 — 1859) — інженер-майор відомства шляхів. Познайомилися
з Шевченком у 40-х роках у Петербурзі. Про несподівану зустріч поета з Погожевим читаємо в

його щоденнику: «К немалому моему удивлению, сегодня встретил я у Брылкина давнишнего и

нелицемерного своего поклонника В. Н. Погожева. Он здесь по делам службы, и завтра едет в

Москву» (запис від 18 січня 1858 р.).
...записку твою... — Лист до М. С. Щепкіна від. 15 — 18 січня 1858 р., переданий Погожевим.
... чтением... твоей «Пустки». — Мовиться цро вірш «Заворожи мені, волхве...»; надрукований у

журналі «Основа» (1861. —№ 1) з посвятою М. С. Щепкіну. Назва ж «Пустка» з’явилася без участі
автора в першій публікації твору в газеті «Русский инвалид» (1857. — 17 берез.). З приводу цього
вірша Шевченко 10 лютого 1858 р. занотував у щоденнику: «В. Н. Погожев пишет из Владимира,
что он на днях виделся в Москве с М. С. Щепкиным и что он ему читал наизусть какую-то мою
«Пустку». Совершенно не помню этой вещи. А слышу об ней уже не в первый раз».
...дочь моя Вера... — Погожева Віра Василівна (1833 — 1858) — талановита піаністка, як і її

молодша сестра Наталія (1834 — 1856). Молодий Шевченко був шанувальником їхнього таланту,
про що Погожев згадав у своїх мемуарах (Исторический вестник. — 1893. — № 8. — С. 372; див.
докладніше у кн.: Большаков Л. Н. Їхав поет із заслання. — С. 201 — 205). Обидві рано померли.
Подмосковная — село Никольське (див. лист М. С. Щепкіна від 27 листопада 1857 р.).
Статью о милой Пиуновой я отправил в редакцию... — Статтю «Бенефис г-жи Пиуновой,
января 21 1858 года» Шевченко написав 21 січня (див. відповідний запис у щоденнику) й

передав, ймовірно, одночасно — у місцеву газету «Нижегородские губернские ведомости» (де ЇГ
опубліковано 1 лютого 1858 р.) та з М. Погожевим; який їхав до Москви — у газету «Московские

ведомости» (де її опубліковано 11 лютого).
Корш Євген Федорович (1810 — 1897) — російський журналіст, перекладач, редактор газети

«Московские”ведомост» у 1843 — 1848 рр.
Аделаиде Алексеевне ... Наталье Карловне... — Дружині и тещі М. О. Брилкіна.

Журнал Шевченка: [1]5 лютого.

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/157911.html
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3.4.80 Лист начальника Третього відділу про дозвіл. 5 лютого 1858 р. (2009-04-21 22:00)

№ 473. 1858 р., лютого 5. Лист начальника III відділу В. А. Долгорукова до міністра

імператорського двору В. Ф. Адлерберга про дозвіл Т. Г. Шевченкові жити в Петербурзі під

суворим поліцейським наглядом

Секретно

5 февраля 1856 г.
№ 305

Господину министру императорского двора

По всеподданнейшему докладу моему сообщенного мне в отношении вашего сиятельства

от 2-го сего месяца за № 630 ходатайства ее императорского высочества, президента

Академии художеств, о дозволении отставному рядовому Шевченко проживать в С.-Петербурге
и, для усовершенствования в живописи, посещать классы Академии, государь император

всемилостивейше соизволил на сие ходатайство, с тем, однако, что[бы] Шевченко был подвергнут

здесь строгому полицейскому надзору и чтобы начальство Академии художеств имело должное

наблюдение, дабы он не обращал во зло своего таланта.
Сообщая о сем вашему сиятельству, имею честь для сделания надлежащих распоряжений к

разрешению Шевченко приезда в С.-Петербург покорнейше просить вас, м[илостивый] г[осударь],
почтить меня уведомлением, где именно находится он ныне; сведения о сем, вероятно, имеются
в Правлении помянутой Академии.

Генерал-адъютант князь Долгоруков

ЦДІА СРСР (тепер РДІА), ф. 472, оп. 111/948, спр. 1, арк. 11 — 11 зв.
На документі напис: «№ 852/214».

Журнал Шевченка: [1]5 лютого.

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/157911.html
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3.4.81 Катерина Якимівна Шевченко (2009-04-21 22:47)

[1]

[2]
Перехрестя з

1. http:

//s30.photobucket.com/albums/c312/fofka/090418%20cherkash4yna/?action=view&current=DSC01257_resize.jpg

2. http:

//s30.photobucket.com/albums/c312/fofka/090418%20cherkash4yna/?action=view&current=DSC01256_resize.jpg

3.4.82 119. М. С. ЩЕПКІН. 6 лютого 1858. Москва (2009-04-22 06:00)

От 6-го февра[ля] 1858 году.

Вчерашнего числа чрез г-на Олейниного получил твое письмо, на которое и спешу отвечать; и,
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по праву дружбы, буду говорить просто: ваша милость вся такая поэтическая, огненная натура,
как и была; ты, по доброте своего пылкого сердца жела[ешь] Пиуновой более жизненного

простора, говоришь, что ее нужно вырвать из этого болота. Но вспомни, что в этом болоте

существует г-жа Дорохова, Голынская и семейство Брылкиных, что они все дали слово принимать
в ней участие и помогать к развитию ее таланта, а это не безделица, а с практикой окрепнут

ее маленькие средства, и, при содействии этих добрых людей, из нее выйдет много хорошего,
и, вероятно, голоса этих добрых женщин убедят г-на Варенцова к улучшению ее жизненных

средств. В Харькове ее роли теперь занимает жена комического актера Васильева, который для

них необходим, а и она получает 850 р. жалованья и бенефис, а ты хочешь, что Пиуновой надо

дать 1500. И кому же? Существу, которого совершенно не знает дирекция. Ты полагаешь, что
она доверяет моей рекомендации. Но ведь моя рекомендация не подвинула же г-на Варенцова.
Никакая дирекция за глаза не сделает контракта заочно, разве сама пошлет доверенного человека
для выбора труппы; ехать же по письменному соглашению неудобно. Представь, что если по

приезде в Харьков она сделает дебют и дирекция, или из рассчетов, или по близорукости, не
найдет того, что мы находим, тогда она просто скажет, что не может дать ей того жалованья,
а не угодно ли ей остаться на таком жаловании, которое они ей предложат, — то каково

будет ее положение? Конечно, твоей восторженной поэзии и не приходит это в голову, а в

действительности это очень, очень может быть. Ради Бога, извести поскорее о сем, как мне

поступить? — Но и тогда я могу написать только, что Пиунову, о которой ты к нам писал, я
знаю, что она с талантом, с грацией, приложу ее репертуар и спрошу, желают ли они ее иметь

и что могут предложить; а самому мне потребовать означенную сумму будет смешно; да оне

может быть скажут, что им не нужна. Обсудите это хорошенько.

Твой М. Щепкин.

Дописано на полях; на першій сторінці:
Если бы знал, как мне старику тяжело писать.

На другій сторінці:
Был у меня твой товарищ по Новопетровской крепости Феликс Фиалковский и спрашивал о тебе,
и как жалел, узнав, что ты в Нижнем и он чрез него ехал.

На третій сторінці:
Если будешь ехать в Москву, то напиши не за день, дня за три, нужно дня два протопить

комнаты.. Еще прощай.

На третій сторінці вгорі:
Брошюрку завтра понесу Коршу, а что будет, — не знаю.

На четвертій сторінці:
Адрес Аксакова: на Тверском бульваре в доме Юсуповой близ дома оберполицмейстера.

P. S. Еще несколько слов. Не думай, что я только отнекиваюсь быть полезным моей любой

Тетясе. Нет, это осторожность — от излишней любви к ней, — чтобы вместо добра не сделать

ей зла, и которое трудно поправить будет. А она мне по своему занятию ближе, чем тебе.
В Харькове по случаю соперничества она найдет тьму неприятностей и ни одного существа,
которое бы поддержало ее; ты пишешь, что она может ехать с отцом, но отцу нужно будет

бросить службу и потом жить на два семейства, да и какую пользу на сцене может принесть ей

отец или мать? Нет, гораздо лучше соразмерять жизнь свою по средствам и учиться, учиться, и
время все сделает: я все знаю это по опыту. Я в Полтаве получал две тысячи ассигнациями, без
бенефиса, а у меня было 16-ть человек семейства. Конечно, я ел только борщ да кашу, и чай

пили в прикуску, а право мне было хорошо... Не вытерплю! Скажу! Ти, кажуть, друже, кутнув
трохи, никакая пощечина меня бы так не оскорбила. Бог тебе судья! Не щадишь ты и себя, и
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друзей твоих. Погано, дуже погано. Не набрасывай этого на свою натуру и характер. Я этого

не допущаю, человек этим и отличается от животных, у него есть воля: Пантелей Иванович до

60-ти лет кутил, а потом воля взяла верх, и он во всю жизнь не поддавался этой кутне. Не взыщи
за мои грубые слова. Дружба строга, а ты сам произвел меня в друзья, и потому пеняй на себя.
Статью в газету передам Коршу. А все-таки целую тебя без счету и твою бороду. Пожалуйста,
извести пораньше о своем приезде, а то в Никольском нужно будет приготовить. Да, записку
твою от г-на Погожина получил и был у него.
Ну, прощай, рука устала писать. Видишь, скильки надряпав. А ще-таки — Бог тебе судья; передай
мой поцелуй твоей Тетясе. Але ні, не треба, а то я боюсь, чтобы от твого чолом не зробилось

ей дуже душно.

Коментарі:

Подається за автографом: ІЛ, Ф. 92. № 336.
Вперше надруковано: Киевлянин. — 1870. — 9 квіт. Публікація М, К. Чалого.
Дата в автографі: «От 6-го февра[ля] 1858 году».
Відповідь на лист Шевченка від 3 лютого 1858 р. з Нижнього Новгорода.
Відповідь Шевченка — [1]лист від 9 — 10 лютого 1858 р. з Нижнього Новгорода.

Вчерашнего числа через г-на Олейниного получил твое письмо... — «Олейнинов» — Аленников

Микола Сергійович (? — 90-ті роки), помічник керуючого пароплавного товариства «Меркурій»,
театрал; знайомив Шевченка з потаємною російською поезією (див.: Большаков Л. Н. Їхав поет
із заслання. — С. 70 — 76). 9 січня 1958 р. Шевченко намалював його портрет (не відомий).
Піунова-Шмідтгоф Катерина Борисівна (1841 — 1909) — російська актриса, мемуаристка; у 1856
— 1858 рр. виступала в амплуа інженю в Нижегородському театрі. Шевченко опублікував приязну

рецензію на її бенефіс (див. коментар до листа В. М. Погожева від 5 лютого 1858 р.), намагався
виховати її літературні смаки. Дбаючи про сценічну кар’єру Піунової, просив М. С. Щепкіна

допомогти перевести її до Харківського театру. 30 січня 1858 р. Шевченко запропонував 16-рїчній
дівчині одружитися, але вона не погодилася. Невдовзі поет порвав стосунки з нею, дізнавшися,
що вона порушила обіцянку, дану директорові Харківського театру І. О. Щербині, спокусившись
на ліпшу пропозицію директора Нижегородського театру О. П. Варенцова. 1889 р. вийшли у

світ записані М. Ф. Юшковим спогади Піунової і про неї («К истории русской сцены: Екатерина
Борисовна Пиунова-Шмитгоф в своих и чужих воспоминаниях». — Казань).
Голинська Парасковія (Поліна) Михайлівна (1822 — 1892) — племінниця дружини О. М.
Муравйова, нижегородського військового губернатора; аматор-музикант і співачка, організатор і

постановник аматорських вистав, концертів.
Варенцов — О. П. Варенцов.
...жена комического актера Васильєва... — Йдеться про Васильєву Катерину Миколаївну (дівоче
прізвище — Лаврова, 1829 — 1877), акторку Малого, Олександринського і провінційних театрів.
Васильєв Павло Васильович (1832 — 1879) — російський актор, грав у Харкові, Полтаві, Одесі,
Кишеневі (1854 — 1860), в Олександринському театрі (1860 — 1874), у Москві в «Общедоступном
театре» (з 1874 р.).
Фіалковський Фелікс (Фіялковський, 1823 — ?) — польський політичний засланець, служив

унтер-офіцером 1-го Оренбурзького лінійного батальйону в Новопетровському укріпленні у

1856 — 1857 рр., звільнений одночасно з Шевченком. Повернувшись до Оренбурга, жив (як і

Шевченко) під таємним наглядом поліції з серпня по грудень 1857 р. (ДАОО. Ф. 6. Оп. 18. Спр.
375; Большаков Л. Н. Літа невольничі — С. 386).
Адрес Аксакова... — Відповідь на запит Шевченка у згаданому листі: «Чом ти мені не написав

адреса Сергія Тимофійовича?
...моей любой Тетясе... — Т. Б. Піуновій.
Ти, кажуть, друже, кутнув трохи... — Прочитавши це, Шевченко занотував у [2]щоденнику 11
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лютого 1858 р.: «М. С. Щепкин с сокрушением сердца пишет мне о моем безалаберном и

нетрезвом существовании. Интересно бы знать, из какого источника он почерпнул эти сведения.
Стало быть, и у меня не без добрых людей. Все же лучше, нежели ничего. Благодарю тебя, мой
старый, мой добрый, но чем тебя разуверить, не знаю». А 10 лютого поет відповідав другові:
«Яка оце тобі сорока-брехуха на хвості принесла, що я тут нічого не роблю, тільки бенкетую.
Брехня. Єй-же богу, брехня! Та й сам-таки подумай гарненько. Хто ж нас шануватиме, як ми

самі себе не шануєм? Я ж уже не хлопець нерозумний. І од старості, слава богу, ще не одурів,
щоб таке вироблять, як ти пишеш. Плюнь, мій голубе сизий, на цю паскудну брехню і знай, коли
мене неволя і горе не побороло, то сам я не звалюся. А тобі велике, превелике спасибі за щирую
любов твою, мій голубе сизий, мій друже єдиний. Я аж заплакав на старість, як прочитав твоє

письмо, полное самой чистой, некупленной любви. Ще раз спасибі тобі, моє серце єдинеє!»
Пантелей Иванович — старий самотній театральний перукар, якого Щепкін прийняв до власної

родини.
Статью в газету передам Коршу. — У згаданому листі, надсилаючи вирізку з газети

«Нижегородские губернские ведомости» за 1 лютого 1858 р. зі своєю статтею «Бенефис г-
жи Пиуновой, января 21 1858 года», Шевченко писав: «По поводу її бенефіса написав я невеличку
статейку в газету, котору посилаю тобі: прочитай та прикинь своє до неї яке мудре слово, та
оддай перепечатать в «Московских ведомостях». Для нашої любої Тетясі се було б незгірше».
Це була друга спроба Шевченка надрукувати свою статтю в газеті «Московские ведомости» (див.
лист В. М. Погожева від 5 лютого 1858 р. та коментар до нього).
...записку твою от г-на Погожина получил и был у него. — Йдеться про переданий із В. М.
Погожевим лист від 15 — 18 січня 1858 р.

Журнал Шевченка: [3]6 лютого.

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/496511.html

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/162687.html

3. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/158597.html

3.4.83 Лист з запитом про місце перебування. 7 лютого 1858 р. (2009-04-22 12:00)

№ 474. 1858 р., лютого 7. Лист керуючого канцелярією міністерства імператорського двору В. І.
Панаева до віце-президента Академії мистецтв Ф. П. Толстого з запитом про місце перебування

Т. Г. Шевченка

7 февраля 1858
№ 226

Милостивый государь гр[аф] Федор Петрович!

В дополнение отзыва в[ашего] сиятельства к г. министру и[мператорского] д[во]ра от 11-го
м[инувшего] генваря за № 191, я, по поручению гр[афа] Владимира Федоровича, покорнейше

прошу вас, м[илостивый] г[осударь], сообщить мне сведения, если таковые имеются в правлении

и[мператорской] Академии художеств, где именно находится ныне бывший художник сей

Академии Шевченко?
Примите уверение в совершенном моем почтении и преданности.

Подп[исал] В. Панаев
Верно: И[справляющий] д[олжность] помощн[ика] столонач[альника] [підпис]

Его сият[ельст]ву гр[афу] Ф. П. Толстому.
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ЦДІА СРСР (тепер РДІА), ф. 472, оп. 111/948, спр. 1, арк. 12. Відпуск.
На документі написи: «Нужное»; «№ 311/49».

Журнал Шевченка: [1]7 лютого.

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/159298.html

3.4.84 129. ЛИСТ ДО М. С. ЩЕПКІНА. 9 — 10 лютого 1858. Нижній Новгород
(2009-04-22 18:00)

I
ДОЛЯ

Ти не лукавила зо мною,
Ти другом, братом і сестрою

Сіромі стала. Ти взяла
Мене маленького за руку

І в школу хлопця одвела

До п’яного дяка в науку.
— Учися, серденько, колись
З нас будуть люде, — ти сказала.
А я й послухав, і учивсь,
І вивчився. А ти збрехала.
Які з нас люде? Та дарма,
Ми не лукавили з тобою,
Ми просто йшли, у нас нема
І йоти кривди за собою!
Ходімо ж, доленько моя,
Мій друже щирий, нелукавий!
Ходімо дальше, дальше слава...
А слава — заповідь моя!

II
МУЗА

І ти, пречистеє, святеє,
Ти чадо неба молодеє,
Мене ти в пéлену взяла,
І геть у поле однесла.
І на могилі серед поля,
Як тую волю на роздоллі,
Туманом сивим повила.
І колихала, і співала,
І чари діяла... і я...
О чарівниченько моя!
Мені ти всюди помагала!
І всюди, зоренько моя,
Ти непорочною сіяла.
Не помарніла в чужині

В далекій неволі,
У кайданах пишалася,
Як квіточка в полі.
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Із казарми смердячої

Чистою, святою
Вилетіла, як пташечка,
І понадо мною

Полинула, заспівала
Тихесенько, мило...
Мов живущою водою

Душу окропила.
І я живу, і надо мною
Своєю Божою красою

Витаєш ти, мій херувим,
Золотокрилий серафим!
Моя порадонько святая,
Моя ти доле молодая!
Витай зо мною уночі,
І вдень, і звечера, і рано,
Не покидай мене, учи,
Учи неложними устами

Хвалити правду. Поможи
Молитву діяти до краю.
А як умру, моя святая!
Не кинь мене. А положи

Свого ти сина в домовину

І хоть єдиную сльозину

В очах безсмертних покажи.

III
СЛАВА

А ти, циндре, орандарко,
Перекупко п’яна!
Де ти в чорта забарилась

З своїми лучами?
У Версалі над злодієм,
Мабуть, розпустила...
Чи з ким іншим мизкаєшся

З нудьги та з похмілля?
Сідай лишень коло мене

Та витнемо з лиха!
Гарнесенько обіймемось,
Та любо, та тихо
Поцілуємось... Та й теє...
Та й поберемося,
Моя крале мальована!
Бо я таки й досі

Волочуся за тобою.
Ти хоч і пишалась,
І з п’яними королями
По шинках шаталась,
І курвила з солдатами

Під Севастополем...
Та мені про те байдуже...
Мені, моя доле,
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Дай хоч глянути на тебе,
І, і пригорнутись
Під крилом твоїм. І любо
З похмілля заснути.

9 февраля

1858.

Друже мій єдиний!

Яка оце тобі сорока-брехуха на хвості принесла, що я тут нічого не роблю, тілько бенкетую.
Брехня. Єй же богу, брехня! Та й сам таки подумай гарненько. Хто ж нас шануватиме, як ми

самі себе не шануєм? Я ж уже не хлопець нерозумний. І од старості, слава Богу, ще не одурів,
щоб таке вироблять, як ти пишеш. Плюнь, мій голубе сизий, на цю паскудну брехню і знай, коли
мене неволя і горе не побороло, то сам я не звалюся. А тобі велике, превелике спасибі за щирую
любов твою, мій голубе сизий, мій друже єдиний. Я аж заплакав на старість, як прочитав твоє

письмо, полное самой чистой, некупленной любви. Ще раз спасибі тобі, моє серце єдинеє!
Я послав тобі письмо харковського директора. Тетяся цілує тебе, як батька рідного, і просить, щоб
ти робив з нею, як тебе Бог навчить. На Варенцова нема надії. Дерево, та ще й дубове. Оставайся
здоров, мій милий друже. Незабаром прибуду до тебе, а поки що люби мене, оклеветанного
твоего щирого друга

Т. Шевченка.

10 февраля

1858.

Хоча ти і не велів, а я таки не втерпів, чмокнув сегодня разочок нашу любую Тетясю. Чмокни
гарненько за мене благородного Сергея Тимофеевича.

Примітки

{ [1]Доля }

Подається за автографом (ІЛ, ф. 1, № 8).
Вперше надруковано в журналі «Киевская старина» (1885. — № 2. — С. 334), де вміщено без

тексту триптиха та з помилковим визначенням адресата: «До М. О. Максимовича».
Вперше введено до збірника творів (помилково — як лист до М. О. Максимовича) у виданні:
Шевченко Т. Твори: В 2 т. — СПб., 1911. — Т. 2. — С. 423.
Перші три сторінки автографа займає триптих «Доля», «Муза», «Слава», текст якого має

різночитання з остаточним у «Більшій книжці» і має дату «9 февраля 1858», на четвертій — лист

з датою «10 февраля 1858».
Відповідь на лист М. С. Щепкіна від 6 лютого 1858 р. (Аисти до Тараса Шевченка. — С. 106 —
108).
М. С. Щепкін відповів на цей лист близько 15 лютого 1858 р. (див.: Там само. — С. 110 — 111).
Яка оце тобі сорока-брехуха на хвості принесла, що я тут нічого не роблю, тілько бенкетую. —
Відповідь на дружнє застереження М. С. Щепкіна в листі [2]від 6 лютого 1858 р.: «Ти, кажуть,
друже, кутнув трохи? Никакая пощечина меня бы так не оскорбила. Бог тебе судья! Не щадишь ты
и себя, и друзей твоих» ([3]Листи до Тараса Шевченка. — С. 108). [4]11 лютого 1858 р. Шевченко

записав у щоденнику: «М. С. Щепкин с сокрушением сердца пишет мне о моем безалаберном и

нетрезвом существовании... Благодарю тебя, мой старый, мой добрый, но чем тебя разуверить,
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не знаю». Можливо, на доказ того, що в Нижньому Новгороді він не припиняє поетичної роботи,
Шевченко надіслав М. С. Щепкіну в цьому листі свій щойно створений триптих, записаний до

щоденника 9 лютого 1858 р.
Я послав тобі письмо харковського директора. — Лист І. О. Щербини до Шевченка нині не

відомий. М. С. Щепкін, сповіщаючи, що «получил твое письмо и приложенное при нем письмо

Щербины» й одразу ж надіслав до Харківського театру репертуар і умови К. Б. Піунової, водночас
застерігав її від нерозважного переїзду до Харкова ([5]Листи до Тараса Шевченка. — С. 110 —
111).
Варенцов — О. П. Варенцов.
Сергей Тимофеевич — С. Т. Аксаков.

Варіанти

Гарнесенько обіймемось, Та любо, та тихо Поцілуємось / Гарнесенько обіймемось Поці[луємось?]

Журнал Шевченка: [6]8, [7]9 лютого.

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev2111.htm

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/496045.html

3. http://litopys.org.ua/shevchenko/lystydo.htm

4. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/162687.html

5. http://izbornyk.org.ua/shevchenko/lystydo.htm

6. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/160310.html

7. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/161234.html

3.4.85 Лист Ф. Толстого про місце перебування Шевченка. 10 лютого 1858 р.
(2009-04-23 00:00)

№ 475. 1858 р., лютого 10. Лист віце-президента Академії мистецтв Ф. П. Толстого до

керуючого канцелярією міністерства імператорського двору В. І. Панаева з повідомленням про

місце перебування Т. Г. Шевченка

10 февраля 1858 г.
№ 302

Милостивый государь Владимир Иванович!

На отношение вашего превосходительства от 7 сего февраля за № 226 имею честь уведомить,
что бывший художник Шевченко находится ныне в Нижнем Новгороде.
Примите уверения в совершенном моем почтении и преданности.

Граф Федор Толстой

Его пре[восходительст]ву В. И. Панаеву.

ЦДІА СРСР (тепер РДІА), ф. 472, оп. 111/948, спр. 1, арк. 13. Оригінал.
На документі написи: «К делу»; «18 фев[раля] 1858»; «847/229».
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3.4.86 120. М. I. КОСТОМАРОВ. 10 лютого 1858. Саратов (2009-04-23 06:00)

Далебі, дуже б добре зробив ти, мій єдиний друже, коли б оженився. Хоч би на старісті літ після

такої глибокої гіркої коновки лиха трохи одпочити душею: щоб тобі Бог заплатив за всі ті муки,
що переніс! А що про мене пишеш, то теж правда, і на моє нещастя велика правда: та що ж бо

мені робити, коли у сему Саратові нема жодної жіночої душі, щоб сподобалась. Була тут одна

гарна німочка; я був хотів одружитись з нею, та, правду сказати, за тим сюди й повернувся, аж
вона заміж вийшла: підхватив її другий, німець, а я в дурнях зостався, а все через те, що дуже

довго думав та лагодивсь— як почати та приступити. А сі московки прелукаві та нещирі, не скоро
знайдеш! Рідко трапиться що-небудь добре.
Куліш майнув за гряницю і наказав мені писати до його в Брюссель. І так, здається, несподівано
удрав; писав, що літом збирається, а до того часу то те, то інше замишляє, а через тиждень пише
мені, що ти, каже, не озивайсь до мене на столицю, а пиши в Брюссель. Ще не писав. Шкода ж,
брате, що він завіз твоїх «Неофітів», а ти не зоставив у себе другого списку. Та хоч шо там таке

— напиши, і про віщо там співається, і чого воно не для друку? А коли не для друку, то повинно
бути для добрих приятелів.
А я тепер перекладаю святе письмо на українську мову; переложив уже всього Матвія, а Марка

зосталось тільки дві глави останні. Та шкода, добродію: очі болять, зовсім сліпну, і гірка доля

мене жде в старість: чую заздалегідь! Ти нудишся, і я нужусь, і світ немилий і бачиш, що дальш

нічого не буде. Тільки надії на волю й ласку Божу.
Марусі Солонини нема тута: вона в Воронежі.
А ти ж хотів по весні волженські види малювати і навіть сюди приплисти; дай Бог (коли лучшого
чого не надибаєш), щоб сталось те твоє хотіння і щоб я мав тебе углядіти: велика б радість мені
сталася.
Прощай, не забувай щиро прихильного твого друга, вірне тебе люблячого і шануючого

Н. Костомарова

Февраля 10,
1858,
Саратов.

Чи ти в компанії «Меркурія» лічишся? Чи що?

Коментарі:

Подається за автографом: ІЛ. Ф. 92. № 110.
Вперше надруковано у виданні: Чалый М. К. Жизнь и произведения Тараса Шевченка. — С. 116
— 117; в тексті — рясні пропуски й перестановки фрагментів, без дати.
Дата в автографі: «Февраля 10, 1858, Саратов».
Відповідь на невідомий лист Шевченка, написаний після одержання 25 січня 1858 р. попереднього
листа Костомарова (від 23 січня 1858 р.), орієнтовно — між 25 січня 1858 р. і 8 лютого 1858 р.

...дуже б добре зробив ти... коли б оженився. — На відміну від П. Куліша (див. його лист

до Шевченка від 1 лютого 1858 р.) М. Костомаров співчутливо поставився до наміру Шевченка

одружитися з молодою акторкою К. Б. Піуновою.
Куліш майнув за гряницю... — За свідченням М. М. Лазаревського у листі від 10 лютого 1858
р., Куліш виїхав із Петербурга 2 лютого 1858 р. у Брюссель, по дорозі навідавшись на хутір

Мотронівку.
Шкода ж, брате, що він завіз твоїх «Неофітів»... — Із листа Куліша до Шевченка від 1 лютого

1858 р. випливає, що «Неофіти» відредаговані (див. коментар до цього листа), але такий рукопис
не відомий (або не атрибутований).
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...а ти не зоставив у себе другого списку. — Це, безперечно, переказ висловленого Шевченком у

згаданому невідомому листі.
А я тепер перекладаю Святе Письмо на українську мову... — З метою видання Євангелія

українською мовою, що, на думку вченого, було необхідним для народної освіти, а також

для видання підручників для народу рідною мовою він оголосив збір громадських коштів.
[1]Валуєвським циркуляром 1863 р. ця справа була припинена, а зібрані кошти згодом, 1884 р.,
Костомаров передав Академії наук на видання українсько-російськоо словника.
Марусі Солонини 1нема тута... — Солонина Марія Григорівна (1829 — 1917; дівоче прізвище —
Гамалія) — жителька м. Саратова, дружина офіцера З. К. Солонини; під час стоянки пароплава

«Князь Пожарский» в Саратові вона передала Шевченкові через П. У. Чекмарьова «сердечный
сестрин поцелуй» від «землячки и поклонницы», чим дала поетові відчути сердечну приязнь своїх

читачів; як свідчить запис у щоденнику від 1 вересня 1857 р., зворушений поет передав їй на спомин
власний автограф (нині не відомий). Чи ти в компанії «Меркурія» лічишся? — Для листування

Шевченко користувався послугами П. А. Овсянникова, помічника керуючого нижегородською

конторою товариства «Меркурій», який одержував для поета листи на власну адресу. 1 У виданні

«Листи до Т. Г. Шевченка» (1962) помилково прочитано «Соленики». Журнал Шевченка: [2]10
лютого.

1. http://ua_kobzar.livejournal.com/763080.html

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/161887.html

3.4.87 121. М. М. ЛАЗАРЕВСЬКИЙ. 10 лютого 1858. Петербург (2009-04-23 12:00)

10 февраля, С.-Петербург.

Спасибо тебе, мой сизий голубе Тарасе, что откликаешься из своего захолустья. Конст[антин]
Ант[онович] Шрейдерс, спасибо ему, два раза был у меня, а завтра поеду я к нему с этим письмом;
с ним посылаю 4 портрета; много есть охотников, желающих и молящих у меня твоего портрета,
и я решился заказать их 50 штук, чтобы продавать с барышом. Через неделю они будут готовы и

сколько получу за них барыша — скажу, а гроши приложу к имеющимся у меня твоим. Ты, друже,
пожалуйста, не сердись на меня за это доброе дело не для тебя, а для других: гроши грошима,
но, главное, не следует отказывать в такой теплой искренней просьбе, о твоем портрете всем

душевно тебя любящим.
Об Овсянникове я уже писал тебе; но после того еще не виделся с ним: и ему, и мне некогда, но
скоро с ним мы увидимся.
Кажется, я тебе уже писал, что Кулиш уехал за границу, а если не писал, то теперь скажу; он уехал
отсюда в самые заговины на пост (2 ч[исла]) в Малороссию, а оттуда сейчас же чрез Варшаву в
Брюссель, где будет слушать лекции в университете, после того в Париж и еще кое-куда; думает
вернуться в октябре или ноябре; твоих произведений он мне не показывал, так как я виделся с

ним накануне отъезда; у него все было уже уложено. Говорил, что там займется всем и оттуда

будет писать.
Шекспир в переводе Кетчера редок и стоит не меньше 25 р., а потому до твоего разрешения я

не купил его; Вовчка опять тебе послали (тут многие им недовольны и говорили про Кулиша

недобре); Беранже в переводе Курочкина (славная вещь), говорят, есть у тебя, а повесть о

временах Бор[иса] Годунова и Дмитр[ия] Самозв[анца] (для детей) хоть и Кулиша, да, говорят,
не стоит покупаться не читал ее.
Прочитавши все это, скажи, что тебе нужно из этих книг, и я сейчас вышлю.
Овсянников не был еще у гр[афини] Настасии Ивановны; и я давно не был у нее; но вчера

был у меня (при Шрейдерсе) один знакомый и спрашивал меня от графини, когда будет у нее

Овсянников. Вчера был у меня и Семен и просил кланяться тебе; я говорил ему, чтоб он сам

написал; но он хоть и обещал, да едва ли исполнит: ленивый.
Спасибо тебе, что ты привитал моего брата Якова; он не нахвалится тобою и из Вятки уже прислал

твои письма.
Пишу наскоро; некогда. Прощай, дорогой, и люби по-прежнему вполне преданного тебе

2474

http://ua_kobzar.livejournal.com/763080.html
http://community.livejournal.com/ua_kobzar/161887.html


Мих. Лазарев[ского].

Коментарі:

Подається за автографом: ЦНБ. III. 4871.
Вперше надруковано: Киевская старина. — 1901. — № 2. — С. 294 — 295. Публікація В.
Науменка.
Дата в автографі: «10 февраля, С.-Петербург».
Відповідь на лист Шевченка від 21 січня 1858 р. з Нижнього Новгорода.

Конст[антин] Ант[онович] Шрейдерс, спасибо ему, два раза был у меня, а завтра поеду я к нему
с этим письмом... — К. А. Шрейдерса Шевченко рекомендував М. Лазаревському у згаданому

листі.
...посылаю 4 портрета... — Тобто фотокопії, виконані на замовлення М. Лазаревського з

автопортрета Шевченка, про який йшлося в листі до М. Лазаревського від 29 листопада 1857
р.
Об Овсянникове я уже писал тебе... — Див. лист М. Лазаревського від 19 січня 1858 р.
«Заговины», «заговенье» — останній день масляної, або «мясопустной недели», перед великим

постом.
...твоих произведений он мне не показывал... — 4 січня 1858 р. Шевченко разом із листом надіслав

П. Кулішеві автограф своєї поеми «Неофіти» і 21 січня писав М. Лазаревському: «Возьми у Куліша
та прочитай мої «Неофіти». Вони ще не викончені. Шрейдерс швидко вернеться в Нижній, то щоб
Куліш переписав «Неофіти» і дав. йому для передачі Щепкіну до Москви».
Шекспир в переводе Кетчера редок... — Шевченко просив своїх друзів надіслати йому це видання

дуже давно (ще у листі до А. І. Лизогуба від 11 грудня 1847 р.), бо його власне разом із паперами

залишилося у художника М. Сажина, з яким вони спільно мешкали в Києві на Козиному болоті, і
при арешті потрапило до канцелярії губернатора І. Фундуклея, а потім — до III відділу. 7 лютого
1848 р. А. Лизогуб надіслав поетові 13 випусків творів Шекспіра у перекладі М. Кетчера, за що
той дякував йому у листі від 7 березня 1848 р. З якої причини Шевченко знову просив (тепер М.
Лазаревського) надіслати йому це ж видання, невідомо.
Вовчка опять тебе послали... — Збірку Марка Вовчка «Народні оповідання» (Спб., 1857) Куліш
надіслав поетові 22 грудня 1857 р., однак Шевченко їх не одержав, про що повідомляв Куліша у

листах від 4 та 26 січня 1858 р.; тоді 1 лютого Куліш надіслав книжку вдруге.
Беранже в переводе Курочкина... —М. Лазаревський передав видання поезій Беранже в перекладі
В. Курочкіна (Спб., 1857) з К. А. Шрейдерсом, який і привіз його Шевченкові 19 лютого (лист
до М. Лазаревського від 22 лютого 1858 р.). Курочкін Василь Степанович (1831 — 1875) —
російський поет, журналіст, перекладач; редактор-співвидавец сатиричного журналу «Искра». У

Нижньому Новгороді Шевченко переписав до свого щоденника його вірші «Как в наши лучшие

года», «16-е июля 1857 года», а в Петербурзі — його переклад вірша Беранже «Навуходоносор».
Шевченко переспівав вірш В. Курочкіна «Для великих земли» — «Тим неситим очам» (1860).
Познайомилися в Петербурзі 26 квітня 1858 р.
...а повесть о временах Бор[иса] Годунова и Дмитр[ия] Самозв[анца] (для детей) — хоть и

Кулиша... — Йдеться про книжечку П. Куліша «Повесть о Борисе Годунове и Димитрии

Самозванце. Чтение для молодых людей» (Спб., 1857).
Семен — С. С. Гулак-Артемовський.
...что ты привитал моего брата Якова... он ... уже прислал твои письма. — Я. М. Лазаревський
відвідав Шевченка у Нижньому Новгороді проїздом до Вятки. 22 січня 1858 р. Згадані листи не

відомі.
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Журнал Шевченка: [1]10 лютого.

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/161887.html

3.4.88 Повідомлення міністра двору Ф. Адлерберга про дозвіл жити в Петербурзі. 10
лютого 1858 р. (2009-04-23 18:00)

№ 476. 1858 р., лютого 10. Повідомлення міністра імператорського двору В. Ф. Адлерберга

президенту Академії мистецтв великій княгині Марії Миколаївні про дозвіл Т. Г. Шевченкові

жити в Петербурзі під суворим наглядом поліції та адміністрації Академії мистецтв

10 февраля 1858
№ 744
О Шевченке

Ее императорскому высочеству президенту императорской Академии художеств

Главный начальник III-го отделения собственной его императорского величества канцелярии

сообщил мне, что по всеподданнейшему докладу его ходатайства вашего императорского

высочества о дозволении отставному рядовому Шевченко проживать в С.-Петербурге и для

усовершенствования в живописи посещать классы академии, государь император изволил на

таковое ходатайство изъявить всемилостивейшее соизволение с тем, однако, чтобы Шевченко

подвергнут был здесь строгому полицейскому надзору и чтобы начальство Академии художеств

имело должное наблюдение, дабы он не обращал во зло своего таланта.
Имею честь довести о сем до сведения вашего императорского высочества в дополнение

отношения моего от 2-го февраля за № 631 и присовокупить, что распоряжение о дозволении

Шевченко проживать в С.-Петербурге сделано будет генерал-адъютантом князем Долгоруковым.

Министр императорского двора гр[аф] Адлерберг

ДМШ, А-7, спр. 96, арк. 14 — 14 зв. Оригінал.
На документі напис: «1858 года 11 февраля вход[ящий] 13 февр[аля]».

Журнал Шевченка: [1]10, [2]11 лютого.

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/161887.html

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/162687.html
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3.4.89 Портрети знайомих. 12 лютого 1858 р. (2009-04-24 00:00)

[1] [2]

Портрет Андрія Кириловича Кадницького. Тонований папір, італійський та білий олівець (34,3
× 27). [Нижній Новгород]. [12.II] 1858.

[3]

Див. також:
http://litopys.org.ua/shevchenko/shev10021.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev10021.htm
http://kobzar.univ.kiev.ua/draws/description/421.html
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Портрет Миколи Адамовича Фреліха (?). Тонований папір, італійський та білий олівець (30
× 23,5). [Нижній Новгород]. [12.II — 7.III] 1858.

[4]

Див. також:
http://litopys.org.ua/shevchenko/shev10022.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev10022.htm
http://kobzar.univ.kiev.ua/draws/description/422.html

Журнал Шевченка: [5]12 лютого.

1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/SlXwH9EE3jO9-4dX5pK9pQ?feat=embedwebsite

2. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/dGVCHOtUFTiatyIMpOEpLw?feat=embedwebsite

3. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev10021.htm

4. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev10022.htm

5. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/163353.html

3.4.90 Повідомлення Ф. Адлерберга про місце перебування Шевченка. 12 лютого
1858 р. (2009-04-24 06:00)

№ 477. 1858 р., лютого 12. Повідомлення міністра імператорського двору В. Ф. Адлерберга

начальникові III відділу В. А. Долгорукову про місце перебування Т. Г. Шевченка

12 февраля 1858
№ 775
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Господину главному начальнику III-го отделения собственной его императорского величества

канцелярии

Сообщив ее императорскому высочеству президенту императорской Академии художеств о

содержании отношения вашего сиятельства ко мне от 5-го сего февраля об отставном рядовом

Шевченко, имею честь уведомить вас, милостивый государь, что он проживает ныне, как донес

мне г. вицепрезидент Академии, в Нижнем Новгороде.

Министр императорского двора гр[аф] Адлерберг

ДМШ, А-52, спр. 81, ч. 6, арк. 119. Оригінал.
На документі написи: «647»; «13 февраля 1858 года»; «Ответ на № 305».

Журнал Шевченка: [1]12 лютого.

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/163353.html

3.4.91 Лист начальника Третього відділу про встановленя суворого нагляду. 13 лютого
1858 р. (2009-04-24 12:00)

№ 478. 1858 р., лютого 13. Лист начальника III відділу В. А. Долгорукова до міністра внутрішніх
справ С. С. Ланського про встановлення суворого нагляду за Т. Г. Шевченком

Секре[тно]
13 февраля 1858
№ 383

Господину м[инист]ру в[нутренни]х дел

Художник Тарас Шевченко отдан был в 1848 г. по высочайшему повелению в военную службу, с
назначением рядовым в Отдельный оренбургский корпус.
В мае прошедшего года всемилостивейше разрешено уволить его от службы, с учреждением за

ним в месте его жительства надзора и с воспрещением ему въезда в столицы.
Ныне по всеподданнейшему докладу моему ходатайства ее и[мператорско]го высочества

президента Академии художеств г[осуда]рь и[мперато]р изволил всемилостивейше разрешить

отставному рядовомуШевченко проживать в С.-Петербурге и для усовершенствования в живописи
посещать классы помянутой Академии с тем, однако, чтобы он подвергнут был здесь строгому

полицейскому надзору и чтобы начальство Академии имело должное наблюдение, дабы он не

обращал во зло своего таланта в живописи.
О таковой высочайшей воле, сообщенной мною г. м[инист|ру императорского двора, имею честь

для зависящих распоряжений к дозволению Шевченко приезда в С.-П[етер]бург и учреждению

здесь помянутого надзора — уведомить в[аш]е в[ысокопревосходителст]во, считая долгом

присовокупить, что он в настоящее время проживает в Нижнем Новгороде.

Г[енерал]-а[дъютант] князь Долгоруков

ДМШ, А-52, спр. 81, ч 6, арк. 120 — 120 зв. Відпуск.
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3.4.92 Повідомлення про встановлення секретного нагляду за Шевченком. 13 лютого
1858 р. (2009-04-24 18:00)

№479. 1858 р., лютого 13. Повідомлення шефа корпусу жандармів В. А. Долгорукова

управляючому 1-м округом корпусу жандармів О. М. Лівенцову про встановлення секретного

нагляду за Т. Г. Шевченком

Секретно

13 февраля 1858 г.
№ 384

Управляющему 1 округом к[орпу]са ж[андармов]
господ[ину]
А. М. Ливенцову
Художник Тарас Шевченко отдан был в 1848 г. по высочайшему повелению в военную службу, с
назначением рядовым в Отдельный оренбургский корпус.
В мае прошедшего года всемилостивейше разрешено уволить его от службы, с учреждением за

ним в месте его жительства надзора и с воспрещением ему въезда в столицы.
Ныне по всеподданнейшему докладу моему ходатайства ее и[мператорско]го высочества

президента Академии художеств г[осуда]рь и[мперато]р изволил всемилостивейше разрешить

отставному рядовомуШевченко проживать в С.-Петербурге и для усовершенствования в живописи
посещать классы помянутой Академии с тем, однако, чтобы он подвергнут был здесь строгому

полицейскому надзору и чтобы начальство Академии имело должное наблюдение, дабы он не

обращал во зло своего таланта в живописи.
Сделав надлежащее распоряжение к исполнению сего, предлагаю в[ашему] п[ревосходительст]ву
установить за Шевченком секретное наблюдение и со стороны к[орпу]са ж[андармов].

В. А. князь Долгоруков

ІЛ, ф. 1, спр. 422, арк. 27.

3.4.93 (2009-04-25 06:00)

[1]Кониський О. Я. Тарас Шевченко-Грушівський: Хроніка його життя [В дорозі з заслання

(серпень 1857 — березіль 1858), стор. 16]

VII

Недовго, одначе, ясне сонце радощів світило Тарасові і гріло його серце. Ледві минув місяць,
як душа його була охмарена зовсім несподівано, гидко і вразливо.
Річ відома: де люди, там і заздрість. Де заздрість, там і брехні, і покліп. В натовпі людському

завжди трапляються люди, що заздрять, не переносять людей видатніших, хоч останні їм зовсім

не стоять впоперек дороги, а проте їх нечисте, неблагородне, хоре на егоїзм серце завжди пильнує

принизити людину видатнішу, причавити її, щоб вона не стояла вище, а була коли не нижче, дак
хоч врівень з усіма. І часто-густо в таких випадках хорі морально егоїсти уживають найпаскудніших
заходів, щоб нашкодити тому, кого природа поставила вище за їх на цілу, як кажуть, голову.
Так трапилося і з Шевченком в Нижньому Новгороді. Знаємо, що він нікому тут і ні в чому дороги
не переходив популярності він ніколи не шукав, не бігав за славою, а вона сама рвалася до його
і через двері, і через вікна. Отже, таки знайшлася якась «добра» людина, що зохотилася пускати
про його покліп, сіяти неславу. Звісно, той, про кого брешуть, завжди останнім довідується про

брехні.

2480



Так було і з Шевченком. Впивається він собі споминками тих радощів, що надав йому Щепкін, і
байдуже собі, аж ось з початку лютого приходить до його лист, де старий друзяка його, Михайло

Семенович, з розжалобленого серця пише про його «недоладне і нетверезе» життя. «Чим мені

запевнити його, — каже собі по думці Тарас, — що се неправда?» 848 10 лютого він пише до

Щепкіна 849: «Яка оце сорока-брехуха на хвості принесла до тебе, що я тут нічого не роблю,
тільки бенкетую? Брехня! єй-же Богу, брехня. Ти ж сам гарненько подумай: хто ж нас шановатиме,
коли ми самі себе не шануємо? Я ж уже не хлопець нерозумний і від старості, слава Богу, не
одурів, щоб таке виробляти, як ти пишеш. Плюнь, мій голубе сизий, на оцю паскудну брехню і

знай, що коли мене неволя і горе не побороли, то сам я не звалюся. А тобі велике-превелике
спасибіг за твою щиру любов. Я аж заплакав на старості, як прочитав твоє письмо, повне чистої,
некупленої любові... Люби мене оклеветаного». Можна б вгадати і назвати оту «сороку-брехуху»,
але се про нас ваги не має. Ліпше погляньмо: чи не гуляв, не пиячив часом справді Шевченко в

Нижньому Новгороді? Нехай він сам дасть нам відповідь в своєму журналі, де він нічого не таїв.
848 Записки... — С. [171 — 172]. 849 Редакція «Киевской старины» надруковала оцей лист (кн.
II. — 1885 р. — С. 333) яко писаний Шевченком до Максимовича, та ще й запевняє, що «поет
виправдується перед своїм другом, очевидно, против...» брехень. А в примітці до листа, де річ

іде про лист директора харківського театру і сказано, що «Тетяна цілує тебе як батька рідного»,
редакція «Киев[ской] стар[ины]» додала, що, мабуть, річ іде про Піунову і перехід її на столичну

сцену. Не збагнути мені, яким робом можна було шановній редакції наробити стільки і таких

грубих помилок! Досить самого змісту сього листа, щоб запевнитися, що він не до Максимовича.
До останнього Шевченко не вдався б з таким щирим, сердечним словом! З Максимовичем тоді

не було навіть приятельсько-теплих стосунків у Тараса. Зазирнувши до Тарасового «Дневника»
(журнала) в «Основу», легко було побачити, що се лист до Щепкіна і що Тарас піклувався про

перехід Піунівни, як се будемо бачити, на харківську, а не на столичну сцену. Одначе, цікаво б

вияснити, яким чином лист до Щепкіна опинився в паперах Максимовича... Редакція «Киев[ской]
старины» правду сказала: «Ничто так не случайно, как судьба писем». Тим-то, скажу я, друкуючи
листи видатніших людей, треба поводитись з ними вельми уважно і обережно. Додам, що редакція
помиляється, гадаючи, що переписна Шевченка з Максимовичем була «деятельною и обильною».
Ні, не була вона такою: принаймні сього ні з чого не знати. Швидше навпаки, як побачимо се з

фактів і як се знати з книги Чалого. Коментар ...з початку лютого приходить до його лист, де ...
Михайло Семенович, з розжалобленого серця, пише про його «недоладне і нетверезе» життя: —
Йдеться про [2]лист М. С. Щепкіна від 6 лютого 1858 р. з Москви. [3]Попередня [4]Наступна

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/4899.html

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/496045.html

3. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/485866.html

4. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/499162.html

3.4.94 (2009-04-25 12:00)

[1]Кониський О. Я. Тарас Шевченко-Грушівський: Хроніка його життя [В дорозі з заслання

(серпень 1857 — березіль 1858), стор. 17]

Ми відаємо вже, що нашого поета нижегородці приязно вітали, часто кликали його на обіди і

на вечері, але ж про яке-будь пияцтво в тому товаристві не може бути й речі. Про яке пияцтво

можна говорити у директорки дівочого інституту Дорохової або у небоги губернатора Голинської,
у губернського маршалка Болтіна, у Варенцова, у Граса, у Якобі, у Попова, у Татаринова, у Даля,
у князів Голіцина, Трубецького і ін. Так де ж ото, у кого «бенкетував і пиячив» Шевченко?
Хіба чи не «в дворянському клубі»?850. Правда, інколи Шевченко заходив туди. Клубу він взагалі
не любив, а заходив туди більш за все за тим, щоб послухати бесіду приватну поміж шляхтою про

визволення кріпаків. Се питання вельми його цікавило, тим паче що у Ниж[ньому] Новгороді
була значна «партія» поклонників кріпацтва і на з’їзді шляхти вона пильнувала загальмовати

визволення. Тарас признається в журналі, що у клубі двічі траплялося йому «пьянственное
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глумление»: раз з приятелями після вибору старшин, а вдруге на щорічному обіді, «де була

гуртова гомерична випивачка». Признається ще, що «з досади», коли його обікрадено, він

«нализався»; нарешті четвертим разом він був «несподівано на півп’яному музичному вечері»
851 Нехай, скажемо, що й на сьому вечері він «нализався», але сі всі чотири рази трапилися

задовго (останній за три тижні) до приїзду Щепкіна; значить, «сорока» не про сі рази «стрекотала».
Нарешті, зауважимо, що у Шевченка була така сила роботи, що не було й часу «бенкетувати».
Ми вже бачили його щоденну працю, коли не коло малюнків, дак коло портретів, коли не

над літературою, дак коло листовання з приятелями. З тих листів поета, які досі оголошено,
знати, що він з Нижнього Новгорода написав не менш 30 листів і щодня провадив свої «Записки».
Виходить, що фактів «бенкетування і пияцтва» треба шукати вже після виїздуЩепкіна з Ниж[нього]
Новгорода, себто впродовж січня 1858 р. Але за сей час в журналі нема навіть і натякання хоч би на
невеличке «пьянственное глумление», навпаки, виразно бачимо, що тоді саме не в інтересі Тараса
було б випивати: він заходжувався тоді саме біля такої чистої справи, яка, навпаки, вимагала у
його найбільшої тверезості. Таким чином, «сороччина» брехня дійсне була клеветливою брехнею.
850 Клуб-касино. 851 Записки... — С. 149. [[2]Запис від 1 груд. 1857 р.] [3]Попередня [4]Наступна
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[1]Кониський О. Я. Тарас Шевченко-Грушівський: Хроніка його життя [В дорозі з заслання

(серпень 1857 — березіль 1858), стор. 18]

VIII

Ми вже відаємо, що Шевченко дуже любив театр і музику. Знаємо, що ще коли жив у Ширяєва, а
тим паче коли сприятелювався з Брюлловим, він часто ходив до театру і на концерти. Опинившись
на засланню, він десять років не був ні в театрі, ні на концертах, не чув ні драми, ні опери, ні взагалі
музики, не зазнав жодної людської громадської розваги без казармено-військовог характеру. Задля
кожної більш-менш освіченої людини, тим паче задля художника-поета, такий «піст» вельми

тяжкий.

[2]
Будинок у Нижньому Новгороді, в якому з 8 січня по 8 березня 1858 р. жив Шевченко на квартирі

у К. Шрейдерса. фото кінця XIX ст.

І коли у Шевченка прокинулося в Нижньому Новгороді бажання задовольнити оцю людську

потребу громадськими та товариськими розвагами, до яких він звик замолоду в Петербурзі, то се
було цілком натурально. Одначе в Нижньому Новгороді не геть-то багацько було такої розваги.
Був добрий будинок театральний, але сталої трупи не було. Приїздила вона тільки на ярмарок

та інколи зимою, коли траплялися «вибори» або який інший з’їзд шляхти.
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Зимою р. 1857 зібралася до губернського міста шляхта на пораду по приказу царя «про скасовання
кріпацтва». Трупа прибула заздалегідь до сього з’їзду і розпочала спектаклі 1 жовтня драмою

Потєхіна «Суд людской — не Божий». Шевченко ходив на спектаклі доволі часто, хоча ні гра

акторів, ні репертуар не задовольняли його. Драму Потєхіна він справедливо признає «казна-
чим». Сподобалася йому тільки оркестра: вона добре грала Моцартову увертюру з «Дон-Жуана».
Другим разом він був в театрі 5 жовтня і каже, що «вперше бачив драму Коцебу «Сын любви».
Головну роль грала артистка московського театру Васильєва, грала натурально, благородно, а
всі останні попартацьки» 852. За тиждень він знов у театрі і помітив, що «молоденька акторка

Піунова грала натурально, граціозно. Легенька, жартівлива роль приставала їй і до лиця, і до
віку». Молодість і свіжість Піунової звернули на себе Тарасову увагу, до того ж і цілий спектакль

випав добре. Виходячи з театру, він нехотя згадав Петербург і подумав собі: «А які то там

тепер спектаклі? Хоч би одним оком подивитися» 853. З того дня Тарас починає частіш ходити до

театру, знайомитися особисто з акторами і перебувати в товаристві їх. Найбільш подобалися йому

актори Володимиров, Платонов, Климовський і Піунівна. Остання була з себе вродлива, шпарка,
але вельми мало освічена і зовсім з нерозвиненою головою. Певна річ, що коли б не приїхав був

старий чарівник Щепкін, дак поет наш дальше звичайної уваги до Піунівни не пішов би. Але

Щепкін хотів якомога більш радощів налити в пошматоване серце поета і побажав справити на

нижегородській сцені український жарт «Москаль-чарівник». На ролю Тетяни він узяв Піунівну;
вона не вміла по-українськи ні говорити, ні акцентовати. За науку взявся Шевченко; наука далася
з таким поспіхом, що ролю Тетяни Піунівна справила чарівливо, і Щепкін сказав Тарасові, що
«вона перша артистка, з якою він, раюючи, справляв ролю Чупруна і що знаменита Самойлова,
як прирівняти її до скромної Піунівни, дак просто солдатка» 854. Уласкавлене і нагріте оцими

спектаклями серце поета стрепенулося і листочком прилипло до Піунівни. Щоб частіш бачити

її, впливати на поширення її освіти й розвитку, Шевченко дістає їй книжок читати; сам читає з

нею, знайомить її з освіченою родиною Брилкіна, з Дороховою і з ін. Нові знайомості вельми

подобаються Піунівні, але вона з своєї темноти не спроможна була оцінити Тараса яко поета і

страдальника за волю людську і не розуміла, що величезну частину тієї привітливості і гостинності,
якою наділяли її Дорохова, Бридкіни і ін., треба віддати на рахунок поета. Перейнятливе серце

Тараса щораз більше та глибше тоне в чарах молодості й жвавості Піунівни. Після спектаклю 6
січня йому здається, що Піунівна не то що петербурзькій, але й паризькій публіці сподобається

і, «коли замужество не пошкодить їй, з неї вийде самостійна, велика артистка»855. Та де там

пошкодить! «Вона, — каже поет собі на думці, — любить читати і далеко сягне в штуці»856. 852

Записки... — С. 134. [[3]Запис від 13 жовт. 1857 р.]. 853 Ibidem. — С. 157. 864 Ibidem. 855 Записки...
С. 158. [[4]Запис від 6 січ. 1858 р.]. 856 Ibidem. С. [160. [5]Запис від 11 січ. 1858 р.]. [6]Попередня
[7]Наступна
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[1]Кониський О. Я. Тарас Шевченко-Грушівський: Хроніка його життя [В дорозі з заслання

(серпень 1857 — березіль 1858), стор. 19]

Діло очевидне, що Тарас не спостеріг тоді ще, що діється у його на серці, не помітив, що на

очі йому, найпаче на очі духові, пала полуда кохання, властива усім закоханим людям. Він не

бачив, що його пойняло марево кохання, він забув різницю віку свого — йому йшов тоді 44 рік

— і Піунівниного; забув, що голова його лиса і що Піунівна дивитиметься на ту лисину, яко на
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лисину, а не яко на сяєво слави поета, на вінець його великого страждання за великі й святі ідеї

добра, правди і волі людської!.. Молодість звичайно горнеться до молодості. Молоду дівчину, та
ще таку неосвічену, не задовольнить слава поета...
Але ж до 11 січня поет не тямив ще, що на серці у його встають хвилі кохання. 11 січня виїздив

з Ниж[нього] Новгорода Тарасів приятель Кашкін 857. Провівши його і вернувшись до господи,
Тарас «почув себе зовсім сиротою». «Тяжка самітність моя, — каже він, — була недовгою. Я
згадав, що я— один з людей щасливих на сьому світі. Щепкін, виїздячи, казав мені полюбити його
любу Тетяну — Піунівну... Я достотно виконав його прохання», — ніби жартує Тарас і увечері йде

до Піунівни... Тут вони читали літературні твори. Тарас признається, що від того читання його

перейняв захват і він вернувся до господи зовсім щасливим. «А чом би нам не побратися, — міркує

собі поет, — доки ж мені бурлакувати? Час вже знайти теплий і затишний захисток у другому

серці. Замолоду Енгельгардове крепацтво не дало побратися з чорноокою Дунею Гашковською
858. Другим разом з кирилівською попівною розлучили батьки її. А чей же тепер ніхто і ніщо не

перешкодить...» Коли б округи Тарасових очей не стояв такий густий, хоч і рожевий, туман, він би
помітив, що на дорозі йому до шлюбу стоїть і різниця віку, і брак у його достатків економічних;
а останнє задля Піунових мало найпершу вагу, та, нарешті, помітив би, що до Піунівни лицявся

тоді молодий провізор Фус, всіма сторонами задля Піунових більш бажаний, ніж лисий і убогий

Шевченко! Але ж нічого сього Тарас не бачив і 12 січня, взявши твори Пушкіна і Гоголя, пішов
він до Піунівни; читав з нею «Каменного гостя» і «нагрівав свою душу» 859. Другого дня те ж

саме. «А от у мене, — каже Піунівна, — небавом кінець театрального року: треба пікловатися
про оновлення умови. А не хочеться, страх як не хочеться зіставатися тут, та не тямлю, куди
б його податися. Є охота до Казані, але ж там є якась Прокоф’єва, страшенна інтриганка» 860.
Ментом в голові Шевченка прокидається щаслива думка і на неокраїному крилі несе його в рідну

Україну, в Хар- ків. «Ба! — каже він собі по думці. — У Харкові у Щербини є трупа. От би

туди Катрусю, а з нею і я! Чого й ліпше! Треба взятися до сієї справи». І не гаючись він пише

листи до Щербини і до Щепкіна, просячи у останнього рекомендації задля Піунівни. Тим часом

Піунівна виступає вдруге в ролі Тетяни і «грає чарівливо, так, як і вперше», і знов додала тепла
серцю поета. 21 січня був бенефіс Піунівни, «театер повнісенький, бенефіціантка — чарівниця».
Приходить закоханому Тарасові думка надруковати рецензію про сей бенефіс. Він пише і друкує

в 5 числі «Нижегородских губернских ведомостей». Думкою про своє одруження він ділиться з

Кулішем і з Костомаровим. З Піунівною він ще про те ні слова не говорив; але з поводжіння

її був певен, що вона піде за його. «Думаю одружитися, — пише він до Куліша 861. — Обісіло

бурлаковати, цур йому». Холодну відповідь дістав Тарас від Куліша 862. «Засмутив ти мене,
брате, сказавши, що хочеш одружитися, — писав Куліш. — Не гарну ти пору вибрав: не вибивсь
ти з своєї нужди, не вийшов на простий шлях, треба б тобі з цим ділом підождати. Інакше б ти

його навпослі розміркував. А в мене була така думка, щоб тебе за границю спровадити, щоб ти

ширше по світу поглядів. Ся думка була у мене і р. 1847, коли ти не забув. А тепер якась Маруся,
чи Одарка, чи Ганна стане тобі на дорозі. А не багато тобі й треба, щоб дійти свого розуму,
— вчинитись великим поетом по всі вічні роки». «Далебіг дуже добре зробив би ти, мій єдиний

друже, коли б оженився, — відповідав Тарасові Костомарів, — хоч би на старості-літах, після такої
глибокої, гіркої коновки лиха трохи відпочити душею, щоб тобі Бог заплатив за всі ті муки, які
переніс ти. А що про мене пишеш, так теж правда; та що ж робити, коли у оцьому Саратові

нема ні одної жіночої душі, щоб мені подобалася. Московки лукаві та нещирі, рідко трапляється

що-небудь добре» 863. Яка глибока, величезна різниця в порадах Куліша і Костомарова! Виходила
вона з різниці душі, серця і з цілої натури їх. У одного говорив тільки холодний розум, у другого
говорило щире серце в гармонії з незамерзлим мозком. Один радить запечатати серце, причавити
природні потреби його і вволити спершу потреби тієї нужди, що й так вже більш 10 літ висисала

з поетового серця найліпший елемент: прирожденну усім людям потребу обопільного почуття і з

ним тихого спокою, а Костомарів вважає за першу річ вволити нужду живого серця у живого ще

чоловіка. 857 Кишкін. - Ред. 858 Гусиковською. — Ред. 859 Записки... — С. 160. [[2]Запис від 12
січ. 1858 р.]. 860 Записки... — С. 161. [[3]Запис від 14 січ. 1858 р.]. 861 Основа. — 1862. — Кн. V.
— [С. 12]. [[4]Лист від 26 січ. 1858 р.]. 862 Чалий, с. [117 — 118. [5]Лист П. О. Куліша від 1 лют.
1858 р.]. 863 Ibidem. - С. 116. [[6]Лист від М. І. Костомарова (23 січ. 1858 р.)] Коментар Холодну
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відповідь дістав Тарас від Куліша. — Мова йде про лист П. Куліша до Шевченка від 1 лютого

1858 р. з Петербурга. «Далебіг дуже добре зробив би ти, мій єдиний друже, коли б оженився...»
— З листа М. І. Костомарова до Шевченка [7]від 10 лютого 1858 р. з Саратова. [8]Попередня
[9]Наступна

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/4899.html

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/139371.html

3. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/140819.html

4. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/493423.html

5. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/494053.html

6. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/493251.html

7. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/497043.html

8. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/499217.html

9. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/499788.html

3.4.97 (2009-04-26 12:00)

[1]Кониський О. Я. Тарас Шевченко-Грушівський: Хроніка його життя [В дорозі з заслання

(серпень 1857 — березіль 1858), стор. 20]

IX

Прийшла масниця — національний «карнавал» у великоросів, однаково властивий і інтелігенції,
і простому народові. Головну частину масниці становить їжа «блинов» (млинців) та катання на

конях. Катання річ добра, справді заласна, та ще коли сприяє тому погода, санна путь, ясна, тиха
година і невеличкий мороз. Коні мчаться по білосрібному шляху, аж парують вони, здіймаючи
срібне куряво. Мороз рум’янить тобі твар: надає жвавості, чуєш бадьорість тіла і веселість в серці.
Шевченко спорудив катання задля Піунових. Поїхали в якесь село Бор. Тут чаювали; Шевченко

всю дорогу був веселий, жартував. Стара Піуниха добре тямила, що Тарас кохає її Катрю, й імкнула
собі, що під такий веселий час він може зняти бесіду про кохання, почне свататися, а віддавати
доню за вбогого поета вона не хотіла. Та й Піунівна не горнулася до його чистим серцем дівочим;
вона тільки женихалася, жартовала, а щоб побратися, не було у неї на думці. Не був він їй під мислі.
Вона не доросла до розуміння великого щастя стати дружиною великого поета-мученика і його
«старі плечі» підперти своїми молодими плечима. Отож на катанню, мабуть, за порадою нені,
вона й стала співати великоруські народні пісні весільні, про те, як «миленький» не радить братися,
доки не буде повен «сундук» (скриня) добра, коробок холста» (полотно).
А Тарас слухає тієї пісні, та й думає собі: «У московського чоловіка жидівська основа: без віна він
навіть і покохати не може». А про те й на думку поетові не впадає, що Катруся співає ту пісню не

тільки задля його, але й до його! В неділю на масниці йде він формально сватати Піунівну.
Катруся саме збиралася йти на репетицію. Помітивши, що Тарас якийсь згуртований і серйозний,
дівчина імкнула собі, що саме у його на думці, і хваталася швидше вийти з хати.
— Тривай, дівчино, не йди, — спинив її Шевченко.
— Пустіть, не спиняйте мене: мені треба на репетицію швидше, — змагається Піунівна.
— Постривай-бо, серденько, — благає Тарас.
Катря спинилася, сіла.
В хаті сидів Катрин батько. Тарас прохав покликати й матір. Прийшла й та, сіла, а Катря встала,
стоїть серед хати, не роздягається. Тарас почав українським звичаєм промовляти про «стрільців,
про куницю, про купця» і т. ін. і нарешті каже:
— Батьку й мати! Віддайте за мене доню.
Піунівна стояла наче вкопана. Мати моргнула оком, щоб швидше ішла вже вона з хати.
А мати стала казати, що Катруся ще дитина, зовсім ще недоросла, віком зовсім не під пару

Тарасові і т. ін.
Легко вгадати, що діялося в душі поета. А Піунівна тим часом благовістила в театрі про «гарбуз».
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Так я гадаю з того, що в журналі Тарасовому про вечір того дня записано про якісь «пащиковання».
Одначе ж Тарас не вважав ще, що справа сватання його навіки пропала. Йому здалося, що він

сам попсував діло і не зумів висловитися так, як треба було, а висловився так, що Піунівна взяла
його «або за божевільного, або за п’яного». Береться він полагодити діло і пише до неї лист. «Я
вас кохаю, — пише він, — і кажу вам се просто: ви занадто розумні, щоб сподівалися від мене

палкого висловлювання кохання, а я занадто кохаю і шаную вас, щоб уживати тих дурниць, яких
уживають люди звичайно. Побратися з вами — це для мене величезніше щастя, а відректися від
сієї думки буде трудно мені. Але коли судилося інакше, так нічого діяти, треба коритися долі.
Якщо ви чи не можете, чи не хочете стати зі мною у парі, так лишіть мені хоча єдину втіху: бути
вашим другом... Сподіваюся на відповідь».
Відповідь не приходила, але 2 лютого прийшов до Тараса сам Піунов і засвідчив, що Катря те

сватання взяла за театральну сцену. У Тараса знов ожила надія, «що справа його не так стоїть

лихо, як він гадав». Чи не хотів він, чи марево не давало йому розібрати діло і зрозуміти, що
Піунов прийшов до його єдине в справі переходу доні його в Харків. Марево і надія так ще

пановали над Тарасом, що він не спроможен був кинути надію, хоча бачив, що Піунівна «не хоче
з ним бачитися», а батько її «про те сватання не висловив виразно своєї думки».

Коментар

Поїхали в якесь село Бор. — Див. [2]запис у щоденнику від 26 січня 1858 р.
В неділю на масниці йде він формально сватати Піунівну. — Сцену сватання біограф змалював

[3]за спогадами К. Б. Піунової-Шмідтгоф (Юшков Н. Ф. К истории русской сцены. Екатерина
Борисовна Пиунова-Шмидтгоф в своих и чужих воспоминаниях. — Казань, 1899).
«Я вас кохаю, — пише він, — і кажу вам се просто...» — Текст листа Шевченка до К. Піунової

записано в щоденнику [4]від 30 січня 1858 р. чужою рукою, — таким чином, невідомо, хто автор

цього листа, написаного від імені Шевченка.

[5]Попередня [6]Наступна

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/4899.html

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/150365.html

3. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/492727.html

4. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/153322.html

5. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/499659.html

6. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/500465.html

3.4.98 Виставка особистих речей Т.Г. Шевченка (2009-04-26 16:43)

”Таку виставку можна побачити у Національному музеї Шевченка. Він святкує 60-річний ювілей.

Загалом 300 екземплярів речей. Зібрали їх в одну колекцію із кількох музеїв.

На виставці представлені палітра, мольберт, пензлі, якими малював Кобзар та одяг письменника.
Серед цінностей - скринька, яку подарував Тарасу Шевченку його вчитель - Карл Брюллов. Є тут і

рукописна заява Кобзаря до Ради Академії художеств. Уперше музей виставив срібну ложку поета.
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Усі речі після смерті Шевченка зберігали його друзі. Тоді майно Кобзаря оцінили у 150 срібних

рублів. Нині, - стверджують експерти, - вони безцінні”

Репрортаж ”5 канал”

3.4.99 (2009-04-26 18:00)

[1]Кониський О. Я. Тарас Шевченко-Грушівський: Хроніка його життя [В дорозі з заслання

(серпень 1857 — березіль 1858), стор. 21]

Очевидно, що Піунови добре тямили, що доки не скінчена справа їх чи з оновленням контракту,
чи з переходом Піунівни в Харків, доти не треба зовсім цуратися Шевченка, бо харківська справа
більш-менш у його в руках. Тим-то Піунов і не висловив виразно своєї думки про Тарасове

сватання.
А Тарас кидається всіма сторонами, щоб не вилетіла з рук його надія. Вдається він за допомогою
до Дорохової, пильнує, де можна побачитися з Катрусею, і йме віри словам старого Піунова. Одно
слово— цілий тиждень ходив він у хмарі надії! Хто знає, чи довго б він не спекався тієї хмари, коли
б 7 лютого не прийшла до його відповідь Щербини. Відповідь була вельми корисна задля Піунівни.
Шевченко радіє і біжить до Піунових подати добру звістку. Молодої не було в господі, а стара

повітала його так, що я, каже він 864, «ледві чи відважуся більш переступити поріг моєї протеже».
Але ж!.. Другого дня, скоро Піунівна покликала його, — він пішов до неї. Піунівна висловила свої

умови переходу її на харківську сцену. [2] Театральна

площа в Нижньому Новгороді. Фото XIX ст. Сподівався Тарас при сій нагоді побалакати і про

свою справу, «але стара буркотиха мати й одного ступня не зробила з хати», і мусив він рушити

назад з самими лишень препоруками в Харків 865. Минув ще тиждень. Тарас живе надією і міркує

собі, яким чином «побачитися з Піунівною око-на-око і побалакати з нею, заким вона не виїхала в

Харків». Піунівна не йде у його з думки ні вдень, ні вночі. Щоночі вона сниться йому. Увечері 16
лютого були в театрі живі картини: Тарас у фойє зустрівся з Піуновим. Старий почав його прохати,
щоб запоміг його Катрі що-небудь перечитати на нових живих картинах. Тарас за се обіруч. Другого
дня дістає «Фавста», вибирає сцену з Маргаритою, посилає її до Піунівни, а за три години і сам іде

до неї... Овва! Піунівна каже, що ту сцену читати чомусь незручно, а мати швидше викликає її до
другої хати, і він, побалакавши з півгодини з батьком, пішов, «піймавши облизня»866. Чув Тарас,
як прикро поводяться Піунови з його самолюбством, але ж сила кохання брала гору, аж доки 23
лютого не розв’язався вузлик навіки. Тарас довідався, що Піунівна 867, не діждавшись відповіді
з Харкова, поєдналася знов на нижегородській сцені. Тут вже не можна було йому не обуритися.
Але й тут більш за Щепкіна, ніж за себе, обурюється він: «Яких же відносин до Щербини наробила

вона мені й Щепкіну? Огидливих! От воно де, моральне злидарство!.. Приятельство набік і чорти
в воду. Хто зрушив своє слово, у того і клятьба байдуже», — каже Тарас. От на сьому і край

того сватання. На другий день поет, зустрівши Піунівну, навіть не поклонився їй. «А чи давно

я, — пише він у журналі 24 лютого, — сподівався стати з нею в парі? Сподівався, що вона буде
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мені дружиною, янголом-хранителем, за котрого я був ладен душу свою наложити. Огидливий

контраст! Несамостійність — - се чудові ліки проти любощів. У мене мов хто рукою зняв. Я б

швидше вибачив їй найжвавіше лицяння, ніж оцю дрібну несамостійність. Вона мене, а головна річ,
мого старого друзяку, повернула на таке становище, що вельми не личить. Погань панна Піунова,
від ногтя до волосся погань...» Не жалковав і потім Шевченко, що не побрався з Піунівною. «Що

б було з мене, коли б я був побрався з Тетясею ?» — писав він до Щепкіна вже під кінець р. 1858
868. 864 Записки... — С. 168. [[3]Запис від 7 лют. 1858 р.]. 865 Ibidem. 866 Записки... — С. [173.
[4]Запис від 16 лют. 1858 р.]. 867 Ibidem. — С. 175. [[5]Запис від 23 лют. 1858 р.]. 868 Киев[ская
стар[ина]. — 1898. — Кн. II. — С. 208. Коментар «...але стара буркотиха-мати й одного ступня

не зробила з хати...» — Запис в щоденнику від 8 лютого 1858 р. Другого дня дістає Фавста... —
Із запису [6]від 17 лютого 1858 р. [7]Попередня [8]Наступна

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/4899.html

2. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/pRtkO2ys-18qkgvM06LDwQ?feat=embedwebsite

3. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/159298.html

4. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/166475.html

5. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/172331.html

6. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/167571.html

7. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/499788.html

8. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/504030.html

3.4.100 122. П. О. КУЛІШ. 14 лютого 1858. Мотронівка (2009-04-27 06:00)

Пишу до тебе, брате Тарасе, з того хутора, де ти в мене на весіллі шаферовав, чи то, бак,
бояриновав. Пані моя, недугуючи, оставалась од октября на Вкраїні, а я сам пробував на столиці.
Тепер же вона, слава Богу, поправилась, і оце пускаємось із нею до Варшави і далі. Пишу ж до

тебе от за чим. Колись ти мальовав «Живописну Україну», і нічого з того не вийшло; а хоть би й
вийшла яка тобі користь грошова, то все ж би ти був послугач панський, а не людський; людям
бо не було б ніякого діла до твоєї «Живописної України»: не змогли б люде за дорожнетою до

неї докупитися. Тепер же сам бачиш, що панський вік кінчається, а людський починається; то
саме година — помірковати, як би людям помогти духом угору піднятись. Отже, я тобі дам

добру раду. Накидай ти пером дещо з нашої історії і попідписуй найкращі вірші з дум і з свого-
таки компоновання. Сі твої рисунки ми виріжемо на дереві, одпечатаєм і розрисуєм фарбами

трошки краще од лубочних картинок московських. Ціна буде їм по 2, чи по 4 шаги, а коли дуже

дешево, то по 6 шагів, і будуть вони продаватись по всіх ярмарках, і будуть вони наліплюватись

у кожній хаті замість московського плюгавства, і буде старе й мале на їх дивитись і оті підписи

вичитувати, і розійдеться по Вкраїні наше «слово забуте, наше слово тихосумне, богобоязливе»,
і воскресить воно не одну душу, — і мала твоя праця станеться з часом причиною великого діла

всесвітнього, — душа моя чує. Я й сам понарисовував би, і вийшло б воно не згірш од московщини,
да в мене тії абриси не будуть такі характеристичні, як у тебе. Ти як не поведеш пером, то все

воно закарлючиться по-художницьки. А треба, щоб дітвора, дивлячись на сі картинки, набиралась
доброго смаку. Велике, велике виросте з того добро на Вкраїні, — далебі! Отже, брате, не гай
часу і не одкладуй сеї праці ні на один день. Коли ж не чуєш до неї охоти, то пиши зараз до мене,
що шкода; то я вже сам як-небудь нарисую тії кунштики, покинувши для сього всі свої писання і

читання, бо се вельми благе і достойне діло! А продавать їх і розвозить по ярмаркам— знайдуться

люде, про се не турбуйся. А що народ кинеться куповати, то що й казати! Чорт знає яке курзу-
верзу купує, а то б не куповав такого добра! Бачу по «Граматці», до которої і чоловіки і баби

квапляться, радіючи, що всяке слово так до душі й промовляє. Прощай! Пиши у Брюссель.

Твій П. К[уліш]

1858, февр[аля] 14. Хутір Мотроновка.
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Коментарі:

Подається за автографом: ІЛ. Ф. 92. № 117.
Вперше надруковано: Киевская старина. — 1898. — № 2. — С. 236 — 237. Публікація М. І.
Стороженка.
Дата в автографі: «1858, февр[аля] 14. Хутір Мотроновка».

Колись ти малював «Живописну Україну», і нічого з того не вийшло... — Задумане Шевченком

ще 1843 р. видання альбому офортів кількома щорічними випусками (по 12 офортів щороку) було
розпочате й невдовзі припинене, ймовірно, через брак коштів. 1844 р. вийшов перший випуск

із шести офортів під назвою [1]«Живописная Украина». Не пощастило Шевченкові й залучити до

видання співавторів, яким він пропонував чи збирався запропонувати участь — О. Бодянському,
А. Стороженку, М. Грабовському, П. Кулішеві та ін. Куліш поставився до цієї справи різко

негативно (див. його лист [2]від 31 грудня 1844 р.), а нині сам пропонував аналогічне за темою

видання, але значно нижчої мистецької вартості.
...наше «слово забуте, наше слово тихосумне, богобоязливе»... — Вільна цитація рядків із поезії

Шевченка «Чигрине, Чигрине».
Бачу по «Граматці»... — Йдеться про підручник П. Куліша «Граматка» (Спб., 1857), яким він

розпочав працю української інтелігенції у справі видання підручників для народу рідною мовою.
Пиши у Брюссель. — З Мотронівки Куліш із дружиною О. М. Куліш вирушили у подорож до

Європи; свою адресу у Брюсселі Куліш сповістив Шевченкові у листі [3]від 1 лютого 1858 р. з

Петербурга.

Журнал Шевченка: [4]14 лютого.

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/tag/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BD%D0%B0+

%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/162304.html

3. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/494053.html

4. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/165114.html

3.4.101 Висловлювання В. Маслова (2009-04-27 12:00)

* *

[...] Испытания жизни (десятилетняя ссылка) не заставили Т. Г. отказаться от своих чувств

и убеждений, он смело продолжал высказывать их, не разбирая, насколько они согласовались с

общественным мнением и нравились ли они кому или нет. Он вправе был сказать [1]своей музе:

Ми не лукавили з тобою,
Ми просто йшли, у нас нема
Зерна неправди за собою.

Высказывание В. П. Маслова о Т. Г. Шевченко, газ. «Юг», 1900, № 573. [Див. [2]біографічний
нарис В. П. Маслова]

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev2111.htm

2. http://izbornyk.org.ua/shevchenko/maslov.htm
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3.4.102 123. М. С. ЩЕПКІН. Середина лютого 1858. Москва (2009-04-27 18:00)

[1] Друже мій!

На первой неделе я писал к тебе и г. Брылкину, которого благодарил за тулуп, а в твоем

письме немного поворчал, что делать? Старость безо ворчанья не существует. Теперь получил

твое письмо и приложенное при нем письмо Щербины: я тотчас написал к нему и приложил

репертуар Пиуновой. Сказал все, что нужно, а главное, что ей ехать на неопределенную сумму

немного неловко и просил о скорейшем ответе уже на мое имя, потому что я сказал, что ее и

тебя жду в Москву. На все, смотрите ради Бога, осторожнее решайтесь: я об г. Щербине слышал,
что его слово не закон и что собственные выгоды не остановят его изменить ему; что же касается
до совета, какой я могу дать, как Пиуновой ехать — одной или с семейством: то я этот вопрос

отношу к поэтическому настроению твоей восторженной головы. Какой я могу дать совет, когда
я совершенно не знаю ее семейственных отношений; и этого никто решить не может, как само

семейство, если и ошибется, то жаловаться не на кого. Мой совет один и тот же, без верного
обеспечения не решаться. Но вспомните, что это только совет, а как человек и я могу ошибиться;
не знаю, застанет ли мое письмо тебя, и боюсь, что я не знаю точного дня твоего выезда в Москву:
я в последнем письме писал, чтобы ты дня за три до своего выезда известил меня, какого числа
выедешь и как, с почтой или иначе, дабы в Никольском было все готово и чтобы я знал, когда
на станцию выслать и самому уже там [быть]. Передай мои душевные поклоны г.. Дороховой,
семейству Брылкиных и всем, кто меня помнит.

Целую тебя и остаюсь

твой М Шепкин.

Коментарі:

Подається за автографом: ІЛ. Ф. 92. № 337.
Вперше надруковано: Киевлянин. — 1870. — 9 квіт. Публікація М. К. Чалого.
Автограф не датований; датується за змістом листів Шевченка від 9 — 10 та 23 лютого 1858 р.
Відповідь на лист Шевченка від 9 — 10 лютого 1858 р. з Нижнього Новгорода.
Відповідь Шевченка — лист від 23 лютого 1858 р. з Нижнього Новгорода.

На первой неделе я писал к тебе и г. Брылкину... — Йдеться про лист до Шевченка від 6
лютого 1858 р. та лист до М. Брилкіна з вдячністю за переданий із М. Аленниковим кожушок.
...и ... письмо Щербины... — Щербина Іван Олександрович (1821 — 1869) — директор
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харківського театру. Мовиться про відповідь Щербини на лист Шевченка, надісланий йому 15 січня
1858 р. (запис у щоденнику під цією датою, лист не відомий), з клопотанням про влаштування К.
Піунової до харківського театру. Шевченко одержав цього листа 7 лютого і того ж дня занотував

у щоденнику: «Он весьма любезно просит меня сообщить ему условия Пиуновой и ее самое

поторопить приездом».
...я тотчас написал к нему и приложил репертуар Пиуновой. — Цей репертуар Щепкіну переслав

Шевченко з листом від 3 лютого 1858 р.

1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/MeoPPP3K_ANTW1kXMBUINw?feat=embedwebsite

3.4.103 130. ЛИСТ ДО С. Т. АКСАКОВА. 16 лютого 1858. Нижній Новгород
(2009-04-28 00:00)

Чтимый и многоуважаемый

Сергей Тимофеевич!

Ради всех святых простите мне мое грешное, но не умышленное молчание. Вы так сердечно

дружески приняли мою далеко не мастерскую «Прогулку», так сердечно, что я, прочитавши ваше
дорогое мне письмо, в тот же день и час принялся за вторую и последнюю часть моей «Прогулки».
И только сегодня кончил. А как кончил? Не знаю. Судите вы меня, и судите искренно и

милостиво. Я дебютирую этой вещью в великорусском слове. Но это не извинение. Дебютант

должен быть проникнут своей ролью, а иначе он шарлатан. Я не шарлатан, я ученик, жаждущий
дружеского, искреннего суда и совета. Первая часть «Прогулки» мне показалась растянутою,
вялою. Не знаю, какою покажется вторая. Я еще не читал ее, как прочитаю, так и пошлю

вам. Нужно работать, работать много, внимательно и, даст Бог, все пойдет хорошо. Трудно

мне одолеть великороссийский язык, а одолеть его необходимо. Он у меня теперь, как краски на

палитре, которые я мешаю без всякой системы. Мне необходим теперь труд, необходима упорная,
тяжелая работа, чтобы хоть что-нибудь успеть сделать. Я десять лет потерял напрасно, нужно
возвратить потерянное, а иначе будет перед Богом грешно и перед добрыми людьми стыдно. Я
сознаю и сердцем чувствую потребность работы, но в этом узком Нижнем я не могу на один день

спрятаться от невинных моих друзей. Собираюся выехать в Никольское к моему великому другу

Михайлу Семеновичу. Дожидаю только товарища из Петербурга. Не знаю, получил ли Михайло

Семенович мои «Неофиты» от Кулиша. Мне бы сильно хотелося, чтобы он прочитал вам это

новорожденное хохлацкое дитя. На днях послал я ему три или, лучше сказать, одно в трех лицах,
тоже новорожденное чадо. Попросите его, пускай прочтет.
Кончили ли вы печатать вашу книгу? Если кончили, то ради самого Аполлона и его прекрасных

бессмертных сестер пришлите мне экземпляр. Я теперь читаю так, что попало, здесь даже

порядочно читать невозможно. Старыми, разбитыми журналами пробавляюсь, и за то спасибо

добрым людям.
Еще раз прошу вас, мой чтимый, мой искренний друже! Простите мне мое невольное

прегрешение. Не поставьте в вину мне мое долгомолчание. Я хотя и представил вам причину

моего тупого безмолвия, но никакая причина не извиняет невежливости. Еще раз простите и

любите сердечно, глубоко полюбившего вас

Т. Шевченка.
Нижний Новгород.
1858,
февраля 16.

Примітки

Подається за автографом (ІЛ, ф. 1, № 117).
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Вперше надруковано в журналі «Искусство» (1927. — № 2-3. — С. 157 — 158. Публікація М. К.
Гудзія).
Вперше введено до зібрання творів у виданні: Шевченко Т. Повне зібр. творів. — К., 1929. — Т.
3. — С. 148 — 149.
Відповідь на нині не відомий лист С. Т. Аксакова, одержаний Шевченком, як свідчить запис у
щоденнику від 13 січня 1858 р.
...прочитавши ваше дорогое мне письмо... принялся за вторую и последнюю часть моей

«Прогулки». — Як видно з відгуків Шевченка про цей лист у щоденнику від 13 січня 1858 р.
та з листа до М. С. Щепкіна від 15 — 17 січня 1858 р., С. Т. Аксаков схвально оцінив передану

йому через М. С. Щепкіна першу частину повісті «Прогулка с удовольствием и не без морали».
Підбадьорений цим, Шевченко почав доопрацьовувати другу частину повісті, чим і пояснював

свою затримку з відповіддю С. Т. Аксакову. Однак той у [1]листі від 19 червня 1858 р. негативно
оцінив повість і не радив її друкувати ([2]Листи до Тараса Шевченка. — С. 119). Автограф другої

частини повісті, датований 16 лютого 1858 р., нині зберігається в ІЛ (ф. 1, № 98).
Я дебютирую этой вещью в великорусском слове. — Шевченко прагнув розпочати публікацію

своїх прозових творів, над якими працював на засланні. Ще на початку 40-х років він написав

російською мовою драму [3]«Назар Стодоля» та поеми [4]«Слепая» і [5]«Тризна».
Собираюся выехать в Никольское к моему великому другу...— Див. лист до М. С. Щепкіна від

4 січня 1858 р. та примітку до нього.
Дожидаю только товарища из Петербурга. — П. А. Овсянникова. Не знаю, получил ли Михайло

Семенович мои «Неофиты» от Кулиша. — Див. примітку до листа до П. О. Куліша від 4 січня

1858 р.
На днях послал я ему... тоже новорожденное чадо. — Йдеться про триптих «Доля», «Муза»,
«Слава» (див. лист до М. С. Щепкіна від 9 — 10 лютого 1858 р. та примітку до нього).
Попросите его, пускай прочтет. — Чи ознайомив М. С. Щепкін С. Т. Аксакова з написаними

Шевченком у Нижньому Новгороді поемою «Неофіти» та триптихом «Доля», «Муза», «Слава» —
не відомо. Перебуваючи в Москві, Шевченко бачився з С. Т. Аксаковим 22 березня 1858 р. (про
що зробив запис у щоденнику), але через хворобу письменника лише кілька хвилин.
Кончили ли вы печатать вашу книгу? Если кончили... пришлите мне экземпляр. — Повість

«Детские годы Багрова-внука» на той час вже була надіслана Шевченкові до Нижнього Новгорода.
3 березня 1858 р. він записав у щоденнику: «Давно ожидаемую книгу „Детство Багрова-внука“
сегодня получил с самою лестною надписью сочинителя. Книга была послана из Москвы 7 февраля
и пролежала до сегодня у сухого Даля. Могла бы и навсегда остаться у него, если бы я сегодня

случайно не зашел к нему и не увидел ее. Он извиняется рассеянностью и делами». Книжки С. Т.
Аксакова «Семейная хроника и воспоминания» (М., 1856. — Ч. 1 — 2), «Детские годы Багрова-
внука» (М., 1858) з дарчими написами автора, а також «Разные сочинения Аксакова» (М., 1958) до
смерті Шевченка зберігалися в його особистій бібліотеці ([6]Анісов В., Середа Є. Літопис життя
і творчості Т. Г. Шевченка. — К., 1976. — С. 342).
Я теперь читаю так, что попало... — Свою нижегородську лектуру Шевченко тут занадто

звузив. Насправді його щоденник і листування того часу засвідчує знайомство поета з численними
творами російської (зокрема, й позацензурної), а також західноєвропейської літератури.

Варіанти

так и пошлю вам / так и пошлю вам ее

а одолеть его необходимо / а его одолеть необходимо

Журнал Шевченка: [7]15, [8]16 лютого.
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1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/521623.html

2. http://izbornyk.org.ua/shevchenko/lystydo.htm

3. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev303.htm

4. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev121.htm

5. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev123.htm

6. http://litopys.org.ua/shevchenko/litop08.htm

7. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/165793.html

8. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/166475.html

3.4.104 131. ЛИСТ ДО Я. Г. КУХАРЕНКА. 16 лютого 1858. Нижній Новгород
(2009-04-28 06:00)

1858.
Батьку отамане кошовий!

Письмо твоє од [1]7 августа того року із Єкатеринодара получив я 10 февраля сього року, аж
у Нижньому Новгороді. Попошукало-таки воно мене немало часу та спасибі, що хоч коли-небудь,
а все-таки найшло. А то вже я не знав, що й думать про тебе. Думав уже, нехай Бог милує, чи
не занапастив ти де-небудь своєї доброї голови на тому іродовому Кавказі. А тепер, слава Богу,
бачу, що ти живий і здоровий і з жінкою, і з діточками своїми. Нехай їх Бог ховає на многі літа!
У мене була думка пробраться до тебе на хутір, — та ба! так думкою і осталась. Од 16 мая до

2 августа не давали знать із корпуса в укрепление о тій свободі. От катові! іродові душі! Мало їм

було десяти літ. Кров холоне, як згадаю.
З августа вирвався із того каторжного укрепления і через море Волгою прямував на столицю. Я
боявся застрять у тебе до осені. В Нижньому мене спинили, заказано, бачиш, мені в’їжджать і жить
в столиці. Отаке-то лихо! Помилували, та тілько до половини. Сів у цьому поганому Нижньому
та й досі сижу. Приїздив до мене на святки колядувать старий Щепкін, спасибі йому. Думаю оце

поїхать до його під Москву в село Никольське, та може там і до літа останусь, а літом, якщо не
пустять у Пітер, то чкурну в Харков, а з Харкова, як Бог поможе, то і на Чорноморію. Я до неї

коли-небудь, а таки доберусь, до тієї Чорноморії.
Нема в мене тепер нічого такого доброго послать тобі прочитать з товариством, хіба оці «Долю»,
«Музу» та «Славу», я оце недавно скомпоновав їх, не знаю, як вони тобі подобаються.

Доля

I.

Муза

II.

Слава

III.

Скомпоновав ще я тут з нудьги одну штуку, поему [2]«Неофіти», нібито із римської історії. Але
вона ще не вироблена, тим і не посилаю. Як викончу, то пришлю. А поки що оставай[ся] здоровий,
мій батьку отамане, мій друже єдиний, не покидай мене, сердешного сироту

Т. Шевченка.

Целую твою стару пані і твоїх молодих діточок. Як будеш писать, то пиши на ім’я М. С. Щепкіна.
Я маю до його їхать.

Примітки

Подається за рукописною копією М. О. Дикарєва (ІЛ, ф. 77, № 127, арк. 26 звор. — 27).
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Припущена в цій копії помилка: «може тим і до літа останусь» виправляється за першодруком:
«може там і до літа останусь». У тексті листа відновлюється (за першодруком) пропущене в копії
М. О. Дикарєва речення.
Вперше надруковано в журналі «Основа» (1861. — № 10. — С. 11 — 12) з цензурними купюрами

та змінами.
Повністю опубліковано в газеті «Кубанские областные ведомости» (1899. — 30 квітня) за копією
М. О. Дикарєва.
Вперше введено до збірника творів у виданні: Шевченко Т. Твори: В 2 т. — СПб., 1911. — Т. 2.
— С. 425 (з помилкою в ініціалах адресата: «Т. Я. Кухаренке»).
Датується за згадкою в щоденнику Шевченка від 16 лютого 1858 р. про відправлення поштою

цього листа та листа до С. Т. Аксакова від 16 лютого 1858 р.
Відповідь на лист Я. Г. Кухаренка від 7 серпня 1857 р. ([3]Листи до Тараса Шевченка. — С. 84 —
85).

Письмо твоє од 7 августа того року із Єкатеринодара... — Лист Я. Г. Кухаренка від 7 серпня 1857
р., надісланий до Новопетровського укріплення, не застав там адресата. Шевченко одержав його в

Нижньому Новгороді разом із листом І. О. Ускова від 7 січня 1858 р. У щоденнику 10 лютого 1858
р. Шевченко відзначив: «Получил письмо от кошового батька Я. Кухаренка от 7 августа. Оно

из Екатеринодара прогулялось через Новопетровское укрепление и Оренбург и только сегодня

достигло своей цели... Кухаренко не знал о моей резиденции».
...чи не занапастив ти де-небудь своєї доброї голови на тому іродовому Кавказі. — У цей час

тривали кровопролитні бої царських військ з кавказькими горцями.
У мене була думка пробратися до тебе на хутір. — Серед маршрутів, якими Шевченко мріяв

повернутися із заслання, був і такий: «...я расположил было мое путешествие таким образом.
Через Кизляр и Ставрополь проехать в Екатеринодар прямо к Кухаренку. Насмотревшись досыта
на его благородное выразительное лицо, я думал проехать через Крым, Харьков, Полтаву, Киев
в Минск, Несвиж и, наконец, в село Чирковичи и, обняв своего друга и товарища по заключению
Бронислава Залецкого, через Вильно проехать в Петербург» (див. запис у щоденнику від ІЗ червня
1857 р.).
Од 16 мая до 2 августа не давали знать із корпуса в укрепление о тій свободі. — Лист начальника

III відділу В. А. Долгорукова до військового міністра М. О. Сухозанета про увільнення Шевченка

від військової служби датовано 25 січня 1857 р., розпорядження царя Олександра II про увільнення
від військової служби, встановлення над Шевченком поліційного нагляду, заборону йому в’їзду до
столиць і проживання в них — [4]1 травня 1857 р. Командир Оренбурзького Окремого корпусу

В. О. Перовський сповістив про це начальника 23-ї піхотної дивізії X. В. Глухова 28 травня

1857 р., командуючий 1-м лінійним батальйоном О. Г. Михальський віддав розпорядження

ротному командиру Є. М. Косареву 26 червня 1857 р., а той довів його до відома коменданта

Новопетровського укріплення І. О. Ускова 29 липня 1857 р. 31 липня 1857 р. І. О. Усков видав
Шевченкові карантинне свідоцтво на в’їзд до Астрахані, 1 серпня 1857 р. — квиток на прямий

проїзд до Петербурга (Тарас Шевченко. Документи та матеріали до біографії. — С. 278, 282 —
284).
З августа вирвався із того каторжного укрепления... — Шевченко виїхав рибальським човном з

Новопетровського укріплення до Астрахані ввечері 2 серпня 1857 р. (див. запис у щоденнику від
5 серпня 1857 р.).
В Нижньому мене спинили... — Прибувши до Нижнього Новгорода, Шевченко дізнався про

заборону йому в’їзду до столиць. Завдяки допомозі нижегородських та петербурзьких друзів йому
вдалося уникнути повернення до Оренбурга, а згодом домогтися дозволу проживати в Петербурзі.
Я до неї коли-небудь, а таки доберусь, до тієї Чорноморці. — Здійснити цей намір Шевченкові не

судилося.
...хіба оці «Долю», «Музу» та «Слабу»... — Автограф триптиха, надісланий Я. Г. Кухаренкові, та
листа до нього від 16 лютого 1858 р. нині не відомий.
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Журнал Шевченка: [5]16 лютого.

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/463135.html

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev2109.htm

3. http://izbornyk.org.ua/shevchenko/lystydo.htm

4. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/455397.html

5. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/166475.html

3.4.105 132. ЛИСТ ДО І. О. УСКОВА. 17 лютого 1858. Нижній Новгород
(2009-04-28 12:00)

Многоуважаемый Ираклий Александрович!

Письмо ваше от 7 января получил я 15 февраля, за которое приношу вам мою искреннюю

благодарность. И за письмо старого моего друга черноморца Кухаренка приношу такую же вам

искреннюю благодарность. Сердечно радуюсь благополучию вашему, Агафьи Емельяновны и

здоровью моих милых и малых друзей Наташеньки и Наденьки. Наденька, я думаю, уже бегает?
Как бы мне хотелось ее потютюшкать! А моя умница, красавица Наташенька вспоминает ли

своего друга дядю Тараса Горича. Сердечно жалею, что не могу ничем я ей напомнить о себе.
Нижний Новгород без ярманки настоящая деревня. Хуже, потому что обыкновенные сельские

продукты дороже, нежели в селе. Город просто сам по себе дрянь. Семь лет в Новопетровском
укреплении мне не казалися так длинны, как в Нижнем эти пять месяцев. Это значит перепутье.
На Рождественских святках приезжал ко мне в гости из Москвы мой старый друг Михайло

Семенович Щепкин (известный актер). Теперь я думаю отдать ему, старику, визит. Он мне

сделал честь, какой немногие удостоились от знаменитого старца. На будущей неделе думаю

оставить навсегда Нижний Новгород, прожить до весны под Москвой у Щепкина, а весною, если
не разрешат мне жить в столицах, поеду в Харьков, в Киев, в Одессу и за границу. Бог с ними и с
столицами. Деньжонок теперь уже накопилось столько, что безбедно можно прожить года три за
границею. А там что Бог даст. Не погиб в неволе, не погибну на воле, — говорит малороссийская

песня.
Какова у вас зима нонишний год? Здесь ужасно много снегу, а морозов сильных еще не было да,
кажется, и не будет, больше 15 градусов не было. Письмо мое вы получите не раньше праздника

Воскресения Христова. То я и поздравляю вас с этим светлым праздником и от души целую вас

всех — и Катю, и няню, и в особенности больших друзей моих Наташеньку и Наденьку. Пошли им
Бог здоровье! Прощайте, многоуважаемый Ираклий Александрович. Не забывайте искреннего

вашего

Т. Шевченка.

Пришлю вам из Москвы какую-нибудь хорошую книгу. [3 — 4 нрзб.] Сердечно жалею, что
я не мог из [1 нрзб.] сделать предполагаемого употребления. Если получу к тому времени

фотографический портрет свой из Петербурга, сделанный по моему рисунку, то и портрет

пришлю. А вы мне пришлите собственного изделия портреты друзей моих Наташеньки и

Наденьки. А письмо ваше адресуйте на имя Михайла Семеновича Щепкина в Москву, в контору
императорских театров.
Целую Жуйкова с благоверною и Бурцева с благоверною же, а старого паливоду Мостовского без

благоверной три раза целую.
Поздравляю Агафью Емельяновну с прошедшим днем ангела.

Нижний Новгород.
1858, февраля 17.
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Примітки

Подається за автографом (ІЛ, ф. 1, № 228).
Вперше надруковано в журналі «Киевская старина» (1889. — № 2. — С. 308 — 310) з окремими
пропусками.
Вперше введено до зібрання творів у виданні: Шевченко Т. Повне зібр. творів. — К., 1929. — Т.
3. — С. 151.
Відповідь на лист І. О. Ускова від 7 січня 1858 р. ([1]Листи до Тараса Шевченка. — С. 100 —
101).
...весною, если не разрешат мне жить в столицах, поеду в Харьков, в Киев, в Одессу и за границу.
— У зв’язку з дозволом Шевченкові повернутися до Петербурга цей план не був здійснений.
...целую вас всех — и Катю, и няню... — Йдеться про няньку в сім’ї Ускових, уральську козачку-
старообряднию Авдотью та її сестру Катю, зображену Шевченком на акварельному малюнку, що
його Шевченко в листі до Бр. Залеського від 13 травня 1857 р. назвав «Молитвою по умершим».
Поширена атрибуція його, в якій Катю названо «казашкою», не відповідає дійсності. Про няньку
Авдотью Шевченко згадує також у щоденниковому записі від 11 липня 1857 р.
Целую Жуйкова с благоверною... — О. П. та О. Г. Жуйкових.
...и Бурцева с благоверною же... — С. О. та Л. О. Бурцевих.
...а старого паливоду Мостовского... — М. В. Мостовського.
Поздравляю Агафью Емельяновну с прошедшим днем ангела. — Іменини А. О. Ускової

припадали на 5 лютого; Шевченка запрошували відзначати їх у Новопетровському укріпленні.

Варіанти

Письмо ваше от 7 января / Письмо ваше от 7 ноября

Журнал Шевченка: [2]17 лютого.

1. http://izbornyk.org.ua/shevchenko/lystydo.htm

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/167571.html

3.4.106 124. М. О. ОСИПОВ. 17 лютого 1858. Бересток (2009-04-28 18:00)

Село Бересток Севского уезда.

Письмо Ваше, мой дорогой и высокопочитаемый заочный знакомец, мне бы хотелось сказать

друг, много обрадовало меня. После нескольких писем к Вам, оставшихся без ответа, я было уже
потерял надежду получать от Вас весточки. Последнее полученное мною от Вас письмо был ответ

на мое, начатое в Курске и оконченное на Бельбеке. То письмо я берегу, как драгоценность, я
перечитывал его много раз и себе и людям, принимающим участие в Вас; в нем в особенности я

люблю легенду о раскаявшемся грешнике, так трогательно примененную к Вашему положению.
Из Крыма и на обратном походе я не писал к Вам, не зная Вашего адреса; я предполагал,
что в Вашем положении уже произошла перемена. Из Петербурга же писал несколько раз,
уведомлял о ходе Вашего дела и в одном письме старался иносказательно предупредить Вас,
чтоб Вы не описывали Ваших начальников скифов и, наконец, имел счастие поздравить Вас с

Вашим Воскресением, радостным для многочисленных поклонников Вашей Музы. Может быть,
содержание моих писем было причиною, что они не дошли до Вас.
Вы, верно, уже знаете из письма графини Н[астасии] И[вановны], нашего общего, светлого
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друга, о роде настоящих занятий моих. Я живу в деревнях, граничащих с преддверием

Малороссии, на границах Курской и Черниговской губерний, где некоторые помещики хорошо

знают малороссийский язык, потому в числе моих знакомых есть и здесь горячие поклонники

Ваши. Я доволен моим настоящим положением и в особенности тем, что избавлен необходимости
жить в уездном городе и поддерживать знакомство с уездным чиновничеством. Если бывает

грустно, то по разлуке с любимыми. Я рад уединению на некоторое время, потому что оно

изменяет взгляд не только на жизнь, но и на поэзию и на искусство во всех его видах. Впрочем,
мне говорить Вам об этом не нужно. Вы испытали это сами чересчур. Количество моих служебных
занятий не позволяет мне заняться, насколько бы мне хотелось, тем, что меня интересует здесь
— наблюдениями и исследованием причин и препятствий к благосостоянию крестьянского быта

здешнего края. Писатель, живущий в народе, мог бы много подметить теперь интересного по

поводу задуманной эмансипации. Теперь стоит только бросить в журнал жирой вопрос об этом

предмете, мысль, основанную на знании действительности, чтоб зажечь горячий и важный спор.
Он познакомил бы правительство с теми препятствиями, которые встретит оно при приведении
в исполнение своего намерения.
Здесь в народе ходят разные толки, распущенные, я думаю, злонамеренными: напр[имер],
крестьяне говорят, что освободить их вздумал не сам Государь, а что его к тому принудил

французский Царь; что крестьянам отдадут всю землю, принадлежащую к поместью, что это

помещики выдумали, чтоб запугать их, что им дадут только усадебную. Помещики запуганы

предложением правительства; кто толкует о несправедливости правительства, кто о беспорядках
и зле, которые последуют за реформой. Немногие хоть и со вздохом, но сознаются, что

пора приступить к этому. Когдаж здешний губернский предводитель дворянства потребовал

письменных мнений от помещиков, они начали писать лирические отзывы с неизбежным курением

правительству, похожие на школьные сочинения на заданную тему. Ни один не занялся дельным
и добросовестным рассмотрением этого вопроса: какие будут препятствия при выполнении этого
проекта и чем их можно предупредить. А препятствия будут. Найдутся такие, которые порадуются
безурядице и не прочь будут посодействовать ей. Еще недавно среднее дворянство говорило

либеральными речами, разумеется, втихомолку, против консервативного правительства, а теперь
наоборот. Кой-какие помещики потолковали между собою, что нужно поспешить прбдать лес,
пока не отняли его; но и крестьяне на стороже и уговариваются не дозволять этого, потому что
лес будет их собственностью.
Напишите мне, пожалуйста, не говорят ли у Вас чего получше об этом; а о себе в особенности

поболее: кто Ваши знакомые, что Вы поделываете, какие у Вас средства к жизни; знакомы ли Вы

с В. И. Далем. Я хочу со временем попросить перейти к нему. В Нижнем я знаю только одного

купца Климова, это человек образованный и благородный, советую познакомиться с ним. Теперь
уж можно спросить Вас: писали ли Вы что-нибудь во время Вашего остракизма? Что делается с

Вашим Дармограем? Кстати о повести, которую Вы доверили мне: я получил ее перед отъездом
из Петербурга и, уезжая, передал графине Н[астасье] И[вановне]. У нее эту повесть взял Мей

для прочтения; она ему очень понравилась. В то время он собирался издавать журнал и под этим

предлогом не возвращал ее графине. Когда я вернулся в Петербург, то уже ни малейшего Мея

не мог найти; одни говорили, что он в отлучке, другие, что он хоронится от заимодавцев. Мне

было очень досадно, что посредничество мое не удалось.
До свидания, пишите мне, если можно, поболее. Обрадовал ли Вас Щепкин своим приездом?

Душевно преданный и любящий Вас

Н. Осипов

Адрес мой: в Орловскую губ[ернию] в г. Севск, удельному депутату такому-то.

17 февраля

1858 г.

N. В. К сожалению моему, я до сих пор не знаю отчества Вашего имени, напишите мне,
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пожалуйста.

Коментарі:

Подається за автографом: ІЛ. Ф. 92. № 282.
Вперше опубліковано фрагмент тексту у виданні: Чалый М. К. Жизнь и произведения Тараса

Шевченка. — С. 92 — 93.
Дата в автографі: «Село Бересток Севского уезда. 17 февраля 1858 г.».
Відповідь на лист Шевченка від 23 грудня 1857 р. з Нижнього Новгорода.

Последнее полученное от Вас письмо... — Йдеться про лист Шевченка від 20 травня 1856 р.,
про який він писав у згаданому листі як про втрачений і який Осипов, виявляється, одержав.
...мое, начатое в Курске и оконченное на Бельбеке. — Тобто лист за квітень-травень 1856
р., розпочатий у курському госпіталі й закінчений на бойових позиціях у Криму, недалеко від

Севастополя на річці Бельбек у селищі Біюк-Сойрень, де Осипов був у складі дружини народного
ополчення.
Из Крыма и на обратном походе... — Про обставини служби М. О. Осипова в ополченській

калузькій дружині див. коментар до його листа за грудень 1855 — березень 1856 р.
Из Петербурга же писал несколько раз... — Ці листи не відомі.
...чтоб Вы не описывали Ваших начальников скифов... — Відгук на характеристику офіцерів, що
оточували поета, яка закінчувалася фразою: «Скифы-варвары и вдобавок пьяницы».
...имел счастие поздравить Вас с Вашим Воскресением... — Про звільнення поета із заслання

Осипов дізнався насамперед від А. І. Толстої.
Вы ... уже знаєте из письма графини Н[астасии] И[вановны]... — Із листа А. І. Толстої від 13
грудня 1857 р.
...по поводу задуманной эмансипации. — Мовиться про підготовку селянської реформи —
звільнення селян від кріпосної залежності.
...знакомы ли Вы с В. И. Далем. — Шевченко був добре знайомий з В. I. Далем і відвідував його

декілька разів у Нижньому Новгороді.
Кстати о повести... — Повість Шевченка «Княгиня», після невдалої спроби надрукувати її в

журналі «Отечественные записки» на межі 1854 — 1855 рр., було ледве розшукано в архіві журналу
навесні 1856 р. М. Осипов, виїжджаючи на фронт, передав повість А. І. Толстій, яка обіцяла

влаштувати її у друк. Зрештою «Княгиня» так і не була опублікована (див. коментар до листів

А. І. Толстої від 8 жовтня 1856 р., М. М. Лазаревського від 17 січня та 11 квітня 1857 р., П. О.
Куліша від 1 лютого 1858 р.).
...взял Мей для прочтения... В то время он собирался издавать журнал... — Мей Лев

Олександрович (1822 — 1862) — російський поет-лірик, перекладач; для першого видання

«Кобзаря» в переводе русских поэтов» (Спб., 1860), укладеного М. Гербелем, переклав поему

«Наймичка» та кілька розділів поеми [1]«Гайдамаки», а також поезії «Думи мої, думи мої, лихо
мені з вами» (1858), «Садок вишневий коло хати» (1859), «Хустина» (1859).
Обрадовал ли Вас Щепкин своим приездом? — М. С. Щепкін, пробувши в Нижньому Новгороді
з 24 до 29 грудня 1857 р. і виступивши у трьох спектаклях, подарував Шевченкові «шесть дней
полной, радостно-торжественнй жизни» (запис у щоденнику Шевченка від 29 грудня 1857 р.).
Севськ — повітове місто Орловської губернії (нині — райцентр Брянської області).
...удельному депутату такому-то... — М. О. Осипов працював чиновником при

конторі Міністерства уділів (маєтностей, що належали безпосередньо імператорському дому й

обслуговували та утримували його). До 20 червня 1858 р. удільним селянам було заборонено

особисто клопотатися у судових та адміністративних установах — вони мусили робити це через

місцевих удільних депутатів.
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Журнал Шевченка: [2]17 лютого.

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev117.htm

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/167571.html

3.4.107 125. М. М. ЛАЗАРЕВСЬКИЙ. 20 лютого 1858. Петербург (2009-04-29 00:00)

20 февраля 1858 года. С.-Петербург.

Сегодня графиня прислала ко мне Сераковского, чтобы я с Овсянниковым приехал непременно

к ней. Овсянникова я не застал в квартире и был у нее один, а к Овсянникову сейчас послал

письмо, что графиня ждет нас обоих непременно послезавтра. Графиня присылала за мною,
чтобы объявить, что по просьбе графа Федора Петровича тебе дозволено жить в Петербурге (под
надзором полиции) и под руководством графа Ф[едора] П[етровича] для продолжения изучения

живописи при Академии художеств. Графиня чрезвычайно рада, что. ты приедешь сюда (Ах, если
б ты знал доброту ее сердца и желание делать как можно больше добра), и просит тебя, чтобы
ты поспешил, а главное, не обижался условиями, потому что это только форма. Она говорит,
что ты должен представиться Президенту (Ее Высочеству) Академии, что тобою интересуются

теперь все художники и желают скорейшего твоего приезда.
Зная из слов Овсянникова и Шрейдерса, что ты свыкся уже с Нижним, я не знаю, как ты примешь

настоящее известие, но искренно скажу, что я рад и оч[ень] рад, не потому только (как и все,
которые знают тебя только по слуху даже), что увижу тебя, но что ты здесь можешь жить и

лучше, и полезнее для себя и других — в физич[еском] и в нравств[енном] отношении. Притом

же, если бы ты после и не захотел остаться здесь, то можешь уехать, куда и когда хочешь. А по

всему этому и ты должен быть рад дозволению приехать сюда.
Граф Ф[едор } П[етрович] просил Ее Высочество, и Она докладывала, о чем Ф[едор] П[етрович]
третьего дня получил письмо от Адлерберга, который извещает, что об этом сообщено

Долгорукому для извещения нижег[ородского] Губ[ернатор]а. Графиня просит тебя не медлить,
чтобы застать выставку и скорее явиться к Президенту, чего будто она хочет. Поспешай же.
Посылаю тебе в особом конверте 50 р[ублей], на дорогу станет, а то и здесь деньги нужны.
Приезжай же скорее. Наговоримся при свидании. Если не сейчас выедешь, то пиши, пиши и

графине и графу. До скорого свидания.

Весь твой Мих. Лазаревский.

В случае бы тебе не объявили еще об этом официально, то ты держи это в секрете и никому

не розказуй; так просила графиня; она боится, чтоб не выдумали чего.

Коментарі:

Подається за автографом: ЦНБ. III. 4872.
Вперше надруковано: Киевская старина. — 1897. — № 2. — С. 153 — 154, з пропусками й

помилками. Згодом журнал вмістив більш точний текст (1901. —№ 2. — С. 296, 297). Публікація
В. Науменка.
Дата в автографі: «20 февраля 1858 года. С.-Петербург».
Цього листа Шевченко одержав у свій день народження, занотувавши увечері в щоденнику: «В
7-мь часов утра получил письмо Лазаревского. Он пишет, что мне дозволено приехать и жить в

Петербурге. Лучшего поздравления с днем ангела нельзя желать» (запис від 25 лютого 1858 р.).
Відповідь Шевченка — лист від 25 лютого 1858 р. з Нижнього Новгорода.
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...по просьбе графа Федора Петровича... — 28 грудня 1857 р. віце-президент Академії мистецтв Ф.
П. Толстой надіслав великій княгині Марії Миколаївні листа з проханням дозволяти Шевченкові

жити в Петербурзі, «чтобы посещать классы Академии, упражняясь в уроках живописи» (Тарас
Шевченко : Документи та матеріали до біографії. — С. 290). Сестра царя надіслала відповідне

клопотання міністрові царського двору В. Ф. Адлербергу, той звернувся до начальника III відділу
князя В. А. Долгорукова, останній доповів цареві й 5 лютого 1858 р. сповістив В. Ф. Адлерберга
про дозвіл царя «с тем, чтобы Шевченко был подвергнут здесь строгому полицейскому надзору и

чтобы начальство Академии художеств имело должное наблюдение, дабы он не обращал во зло

своего таланта» (Там само. — С. 295).
...о чем Ф[едор] П[етрович] третьего дня получил письмо от Адлерберга... — 10 лютого. В. Ф.
Адлерберг повідомив Президента Академії мистецтв Марію Миколаївну про дозвіл царя (Там
само. — С. 296), а вона, очевидно, повідомила про це Ф. Толстого.
...об этом сообщено Долгорукому для извещения ниж[егородского] Губернатора]. — 13 лютого

1858 р. В. А. Долгоруков сповістив міністра внутрішніх справ С. С. Ланського про «высочайшую
волю» стосовно встановлення поліційного нагляду над Шевченком (Там само. — С. 297) і

одночасно начальника 1-го округу корпуса жандармів О. М. Лівенцова, щоб корпус жандармів

також встановив над Шевченком секретний нагляд (Там само. — С. 298).
...застать выставку... —Щорічна весняна художня виставка в Академії мистецтв відбулася у квітні

1858 р.; Шевченко справді застав її й неодноразово відвідав, про що свідчать записи в щоденнику
від 6, 12, 24, 25 квітня та 1 травня.

Журнал Шевченка: [1]18, [2]19, [3]20 лютого.

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/168424.html

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/169170.html

3. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/169810.html

3.4.108 126. Я. Г. КУХАРЕНКО. 21 лютого 1858. Катеринодар (2009-04-29 06:00)

Екатеринодаръ. Февраля 21, 1858.

Ажъ теперъ, мій стародавній друже Тарасе Григоровичу, я зобрався одвитыть на посланіе

твое, писанне до мене зъ Астрахани ще въ августи прошлаго року. Письмо до тебе на имъя

Еленева за Москаля, Ченця и Майскій вечиръ я пысавъ; дывуюся, що ты не получавъ його.
Чи не соромъ тоби, друже мій стародавній, що твій брать ридный да служить у насъ въ

Чорноморіи, а ты не помусывъ мени й написаты! Годивъ два назадъ ябъ іому помигъ, бо я бувъ
тоди на такому мисти, шо пидчиненному могъ добро робиты, а теперь минулося... Сынъ мій

старшій, що ты його знаешъ, роспитавсь зъ артилерійскими офицерами, що въ ихъ служитъ твій

брать, сказавъ мени, а я заразъ: «подавай іого сюды!» Оть и прыйшовъ, а я й питаю: «Якъ тебе

зовуть? — Петро Шевченко! — Здоровъ Петре! — Здраствуйте! А я іому выйнявъ зъ запазухи

твое полычьча тай показую іому, тай кажу: «А дывыся Петре, що се таке? — И це мій брать,
каже. Тоди я давай іого садовиты, такъ не сидае, бо добре вымуштрованный сердега. Ну я

бачу, що не посажу, почавъ іого роспытуваты: колы въ москаляхъ, де стоить и проч. Сказавъ я

іому щобъ ходывъ до насъ, якъ пріиздытымуть (бо воны за 25 верстовъ отъ города) да[въ] ему
карбованцивъ зъ 10 на обиходку, и оставивъ у сынивъ гостювати. Посли того Петро навидуетьця
до сынивъ у городи, бо я бильше живу на хутори.
Списокъ зъ «Москалевои Крыныци» пославъ у Москву до старого Щепкина, тай писавъ: гляди,
кажу, старый, до тебе зъ того свита Тарасъ буде! Дякуе и не надякуетьця. Ты, брате, Тар. Григор.
теперъ у Питери. Позбиравши таке, якъ Крыныця, Чернець, Майскій вечиръ и проч. що, тай
тыснувъ бы въ друкарни: нехай идуть на свитъ Божій, а якъ що самъ не захочешъ хлопоту, то
чи не визметьця панъ Кулишъ? Винъ, видно, парняга добрый. Я его записки украиньски маю и
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читаю — не начитаюсь.

Твій до вику Я. Кухаренко.

[Подаеться за виданням: Тарас Шевченко. Повне зібрання творів / Під ред. С. Єфремова. — К.,
1929. — Т. III. Листування. — С. 303-304.]

* *

Екатеринодар, февраля 21 дня, 1858 года.

Аж тепер, мій стародавній друже, Тарасе Григоровичу! я зобрався одвітить на посланіе

твоє, писане до мене з Астрахані ще в августі прошлого року. Письмо до тебе на ім’я Єленєва за
«Москаля», «Ченця», і «Майський вечір» я писав, дивуюсь, що ти не получив його.
Чи не сором тобі, друже мій стародавній! що твій брат рідний та служить у нас в Чорноморії,
а ти не мусив мені й написати. Годів два назад я б йому поміг, бо я був тоді на такому місті,
що підчиньонному міг добро робити, а тепер минулося... Син мій старший, що ти його знаєш,
розпитався з артилерійськими охвицерами, що в їх служить твій брат, сказав мені, а я зараз:
«Подавай його сюди!» — От і прийшов, а я й питаю: «Як тебе зовуть? — Петро Шевченко. —
Здоров, Петре! — Здрастуйте!» — А я йому з пазухи вийняв твоє поличчя, та й кажу: «А дивися,
Петре, що се таке?» — «Оце мій брат Тарас», — каже Петро. Тоді я давай його садовити, так
не сідає, бо добре вимоштрований, сердега!.. Ну, я бачу, що не посажу, почав його розпитовати:
коли в москалях? Де стоять? і прочее. Сказав йому, щоб ходив до нас, як приїздитимуть (бо
вони верст 25 од города стоять), дав йому карбованців з десяток на обіхідку, поставив у синів

гостювати. Після того Петро навідується до синів в городі, бо я більше живу в хуторі.
Якщо письмо моє Єленєвим не получено і до тебе не прислано, то я писав там ось що: дякував
і тепер дуже дякую за твоє поличчя, возив я його в Одесу, там обробив у рамця і показовав

всякому, хто не цурається нашої мови. Бачив, як тебе, мій друже єдиний! українці дуже люблять
і радуються, що ти жив єси. Приїхавши додому, застав твоє письмо і «Москалеву криницю», дуже
дякую тобі за неї, добре написав! Список з неї послав я в Москву старому Щепі, та й писав йому:
«Гляди, кажу, Старий! До тебе з того світа Тарас буде». А старий пише, що тебе не було й чутки
немає, а за «Москалеву криницю» дякує і не надякується.
Ти, брате Тарасе Григоровичу, тепер в Пітері позбиравши таке, як «Москалева криниця»,
«Чернець», «Майський вечір», і проче що, та й тиснув би в друкарні, нехай ідуть на світ Божий, а
якщо сам не схочеш хлопоту, то чи не візьметься пан Куліш, він, видно, парняга добрий, я його
«Записки українські» маю й читаю — не начитаюсь.
Кланяйся од мене Гулакові, якщо здрастує, і Ельканові, якщо живий. — Та той не вмре ніколи. —
Чи не бачився з Порохнею? Де живе, можна взнать в бывшому Департаменте воєнних поселений,
теперь Главное управление иррегулярными войсками.
Будь здоров! Щасливий і багатий, та напиши, де ти обрітаєшся і що тепер робиш?

А я твій довіку

покірний слуга

Яків Кухаренко

Жінка моя стара і дітвора, хто зна, хто й не зна тебе, усі. кланяються.
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Коментарі:

Подається за автографом: ІЛ. Ф. 92. № 261.
Вперше надруковано: Киевская старина. — 1897. — № 3. — С. 456 — 457. Публікація М. К.
Чалого.
Дата в автографі: «Екатеринодар, февраля 21 дня, 1858 года».
Відповідь на лист Шевченка від 15 серпня 1857 р. з Астрахані.
Відповідь Шевченка — [1]лист від 17 січня 1859 р. з Петербурга.

Письмо до тебе на ім’я Єленєва... — Лист Кухаренка, написаний 7 серпня 1857 р., Шевченко

одержав лише 10 лютого 1858 р. (див. запис у щоденнику під цією датою).
...за «Москаля», «Ченця» і «Майський вечір» я писав... — Із листом від 5 червня 1857 р.
Шевченко переслав Я. Кухаренкові автографи поезії «Садок вишневий коло хати» («Вечір»),
поеми «Чернець» та другої редакції поеми «Москалева криниця»; ці автографи син Я. Г.
Кухаренка О. Я. Кухаренко перед 1900-м роком надіслав О. Я. Кониському, й останній у

ЗНТШ (1900. — № 1. — С. 1 — 2) опублікував відмінності текстів обох поем від поданих О.
Огоновським у виданні» «Поезії Тараса Шевченка» (Львів, 1893). Подальша доля автографів не

відома.
...твій брат рідний... Петро Шевченко. — У листі-відповіді Шевченко дякував Кухаренкові «...за
ті 10-ть карбованців, що ти во ім’я моє дав якомусь моєму братові Петрові Шевченку. Спасибі
тобі, мій друже єдиний! У мене єсть Микита й Йосип, а Петра нема. Бог його знає, відкіля він
узявся. Та дарма! Нехай собі здоровий буде».
...дякую за твоє поличчя... — Стосовно автопортрета Шевченка див. коментар до листа М. М.
Лазаревського від 10 лютого 1858 р. з Петербурга.
Список з неї послав я в Москву старому Щепі... А старий пише... — Список не відомий; так
само невідомі нині й обидва листи, якими обмінялися Я. Г. Кухаренко й М. С. Щепкін.
...я його «Записки українські» маю... — Йдеться про «Записки о Южной Руси» (Спб., 1856 —
1867. — Т. 1, 2).
Гулак — С. С. Гулак-Артемовський.

Журнал Шевченка: [2]21 лютого.

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/537763.html

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/170541.html

3.4.109 133. ЛИСТ ДО М. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО. 22 лютого 1858. Нижній
Новгород (2009-04-29 12:00)

22 февраля.

19 февраля вернувся Шрейдерс із Петербурга, привіз мені Беранже Курочкіна, четыре экземпляра
нерукотворенного образа і твоє братнє сердечное писание. Спасибі тобі, друже мій єдиний, за
все і за вся. Добре єси зробив, що заказав 50 штук помянутого образа, нехай поки що земляки

дивляться хоть на сей облик бородатого недобитого кобзаря свого. Думаю на тім тижні покинуть

оцей поганий Нижній. Поїду аж під Москву в гості до мого старого батька — до М. С. Щепкіна,
та в його до весни пробуду. А весною, як не буде мені якої ради з тими поганими столицями,
то чкурну в Харьков або в Киев, а може, й дальше, як Бог поможе. Дожидаю Овсянникова с

чемоданом, а то б я вже давно виїхав. Чи здорова графиня Н[астасия] И[вановна], поцелуй її за

мене. Був у мене в гостях Яков. Славний хлопець! Шрейдерс не нахвалиться тобою і Семеном і

тепер цілує вас обох. Добре зробив, що не купив Шекспіра, цур йому, який дорогий! Поцілуй за
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мене Семена та й прощай, мій друже єдиний. Посилаю тобі оцю недавно спечену штуку, для того
і пишу мало, щоб паперу більше осталося для новорожденного чада. Не забувай свого искреннего
Т. Шевченка.

Адрес мій:
В Москву. Михайлу Семеновичу

Щепкину. С передачею.
В конторе императорских театров.

I
ДОЛЯ

Ти не лукавила зо мною,
Ти другом, братом і сестрою

Сіромі стала. Ти взяла
Мене маленького за руку

І в школу хлопця одвела

До п’яного дяка в науку.
— Учися, серденько, колись
З нас будуть люде, — ти сказала.
А я й послухав, і учивсь,
І вивчився. А ти збрехала.
Які з нас люде? Та дарма...
Ми не лукавили з тобою,
Ми просто йшли. У нас нема

Зерна неправди за собою...
Ходімо ж, доленько моя!
Мій друже щирий, нелукавий!
Ходімо дальше, дальше слава,
А слава — заповідь моя.

II
МУЗА

І ти, пречистая, святая,
Ти, сестро Феба молодая!
Мене ти в пелену взяла

І геть у поле однесла;
І на могилі серед поля,
Як тую волю на роздоллі,
Туманом сивим сповила.
І колихала, і співала,
І чари діяла., і я...
О чарівниченько моя!
Мені ти всюди помагала,
І всюди, зоренько моя,
Ти не марніла, ти сіяла.
В степу безлюднім, в чужині,
В далекій неволі,
Ти в кайданах пишалася,
Як квіточка в полі.
Із казарми смердячої

Чистою, святою
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Вилетіла, як пташечка,
І понадо мною

Полинула, заспівала,
Моя сизокрила...
Мов живущою водою

Душу окропила...

І я живу. І надо мною
Своєю Божою красою

Витаєш ти, мій херувим,
Золотокрилий серафим!
Моя ти доле молодая!
Моя порадонько святая,
Не покидай мене! Вночі,
І вдень, і ввечері, і рано
Витай зо мною. І учи,
Учи нескверними устами

Хвалити правду. Поможи
Молитву діяти до краю.
А як умру... Моя святая!
Святая мати! Положи
Свого ти сина в домовину...
І хоть єдиную сльозину

З очей безсмертних покажи.

III
СЛАВА

А ти, задрипанко, шинкарко,
Перекупко п’яна!
Де ти в чорта забарилась

З своїми лучами?
У Версалі над злодієм

Набор розпустила,
Чи з ким іншим мизкаєшся

З нудьги та з похмілля?
Пригорнись лишень до мене

Та витнемо з лиха,
Обіймемось гарнесенько

Та любо, та тихо
Пожартуєм, чмокнемося
Та й поберемося,
Моя крале мальована.
Бо я таки й досі

Бахурую коло тебе,
Ти хоча й пишалась..
І з п’яними королями
По шинках шаталась,
І курвила з Миколою

У Севастополі..
Та мені про те байдуже.
Мені, моя доле,
Хоч на себе надивитись
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Дай, і пригорнутись
Під крилом твоїм, і любо
З дороги заснути.

1858,
9 февраля.

Марко Вовчок — це псевдонім якоїсь пані Маркович. Чи не знаєш ти її адреса? Як не знаєш,
то спитай у Каменецького в типографії Куліша. Я чув, що він її добре знає. Як довідаєшся, то
напиши мені, треба буде хоч письмом подякувать їй за її сердечные, щирії оповідання. Шкода, що
не оставив тобі Куліш [1]«Неофіти». Може, вони єсть у Каменецького. Спитай.

Примітки

Подається за автографом (ІЛ, ф. 1, № 164).
Вперше надруковано в журналі «Основа» (1862. — № 3. — С. 16 — 17).
Вперше введено до збірника творів у виданні: Шевченко Т. Твори: В 2 т. — СПб., 1911. — Т. 2.
— С. 424.
Відповідь на лист М. М. Лазаревського від 10 лютого 1858 р. ([2]Листи до Тараса Шевченка. —
С. 109).
19 февраля вернувся Шрейдерс із Петербурга... — Дата приїзду К. А. Шрейдерса підтверджується

також записом у щоденнику від 19 лютого 1858 р.: «В шесть часов утра приехал Шрейдерс из

Петербурга, привез мне письмо от Лазаревского, песни Беранже Курочкина и четыре экземпляра
моего портрета, фотографированного с моего же рисунка».
...привіз мені Беранже Курочкіна... — Див. лист до М. М. Лазаревського від 20 січня 1858 р. та
примітку до нього.
Добре єси зробив, що заказав 50 штук помянутого образа... — Відповідь на повідомлення М.
М. Лазаревського в листі від 10 лютого 1858 р. про велику популярність Шевченка в Петербурзі:
«...много есть охотников, желающих и молящих у меня твоего портрета, [...] не следует отказывать
в такой теплой искренней просьбе о твоем портрете всем душевно тебя любящим».
...чкурну в Харьков або в Киев, а може, й дальше... — Про цей намір Шевченко сповіщав також

у листах до Я. Г. Кухаренка від 16 лютого 1858 р. та до I. О. Ускова від 17 лютого 1858 р.
Дожидаю Овсянникова з чемоданом, а то б я вже давно виїхав. — Шевченко просив П. А.
Овсянникова придбати йому в Петербурзі чемодан, але так і не дочекався його в Нижньому

Новгороді (див. лист до М. М. Лазаревського з Москви від 19 березня 1858 р.).
Чи здорова графиня Н[астасия] И[вановна]... — А. І. Толстая.
Був у мене в гостях Яков. Славний хлопець! — М. М. Лазаревський писав Шевченкові в листі від

19 січня 1858 р.: «Вероятно, к тебе заходил и брат Яков (которого ты не знаешь). Он поехал на

службу в Вятку, и я просил зайти к тебе, если вятс[кий] губернатор] Муравьев (родной племянник
вашего), с которым брат поехал, пробудет в Нижнем хоть полсуток» ([3]Листи до ТарасаШевченка.
— С. 102). Лазаревський Яків Матвійович (1829 — 1880) під час зустрічі розповів Шевченкові «о
многих свежих гадостях в моем родном краю», зокрема про селянські заворушення 1856 р. в

Катеринославській та Херсонській губерніях, про здирства чернігівського поміщика-«філантропа
М. Д. Білозерського, який «так оголил своих крестьян, что они сложили про него песню, которая
кончается так: „А в нашого Білозера Сивая кобила, Бодай же його побила Лихая година“» (див.
запис у щоденнику від 22 січня 1858 р.). На час написанняШевченкового листа М. М. Лазаревський
уже знав про цю зустріч і дякував Шевченкові в листі від 10 лютого 1858 р.: «Спасибо тебе,
что ты привитал моего брата Якова: он не нахвалится тобою и из Вятки уже прислал твои

письма» ([4]Листи до Тараса Шевченка. — С. 109). Про які саме листи йдеться, нині не відомо,
однак навряд чи це були листи Шевченка до Я. Лазаревського (див.: Листи до Т. Г. Шевченка.
— С. 271). Вірогідніше, Шевченко скористався допомогою Я. Лазаревського, щоб переслати

петербурзьким адресатам листи, які він не хотів надсилати поштою.
Добре зробив, що не купив Шекспіра... — Див. примітку до листа М. М. Лазаревського від 20
січня 1858 р.

2505



Поцілуй за мене Семена... — С. С. Гулака-Артемовського.
Марко Вовчок — це псевдонім якоїсь пані Маркович. — Шевченко довідався про це від двох

випускників Київського університету, які відвідали його в Нижньому Новгороді. 18 лютого 1858 р.
він записав у щоденнику: «Проездом из Киева в Иркутск посетили меня земляки мои Волконский

и Малюга. Они едут в звании медиков заслуживать казне за воспитание. [...] Малюга сообщил

мне, что Марко Вовчок — псевдоним некоей Маркович, и что адрес ее можно достать от Данила
Семеновича Каменецкого, поверенного Кулиша в Петербурге. Какое возвышенно прекрасное

создание эта женщина. Не чета моей актрисе. Необходимо будет ей написать письмо и

благодарить ее за доставленную радость чтением ее вдохновенной книги».
...спитай у Каменецького в типографії Куліша. — Каменецький Данило Семенович (1830 —
1881), український фольклорист і громадський діяч. Був управителем петербурзької друкарні П.
О. Куліша, брав участь у підготовці його видань. Допомагав Шевченкові провести через цензуру

його твори, був причетний до випуску в світ «Кобзаря» 1860 р.
...треба буде хоч письмом подякувать їй... — Не діставши в Нижньому Новгороді адреси Марка

Вовчка, Шевченко не здійснив цього наміру. З Марком Вовчком він познайомився 24 січня 1859
р. після її приїзду до Петербурга (Белозерский Н. Т. Г. Шевченко по воспоминаниям разных

лиц // Киевская старина. — 1882. — № 10. — С. 73). 17 лютого 1859 р. Шевченко написав

поезію «Марку Вовчку. На пам’ять 24 генваря 1859», де також назвав її «донею»; так письменницю
названо і в дарчому написі на автографі поеми [5]«Неофіти», який Шевченко передав їй разом з

автопортретом 1859 р. перед виїздом Марка Вовчка за кордон. Після виходу з друку «Кобзаря»
1860 р. Шевченко переслав його письменниці.

Варіанти

Бахурую коло тебе / Було почато: Бахурую за [тобою?]

Журнал Шевченка: [6]22 лютого.

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev2109.htm

2. http://izbornyk.org.ua/shevchenko/lystydo.htm

3. http://litopys.org.ua/shevchenko/lystydo.htm

4. http://izbornyk.org.ua/shevchenko/lystydo.htm

5. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev2109.htm

6. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/171376.html

3.4.110 134. ЛИСТ ДО М. С. ЩЕПКІНА. 23 лютого 1858. Нижній Новгород
(2009-04-29 18:00)

Друже мій добрий і єдиний!

Посилаю тобі квитанцію із Контори транспортов, через котору я посилаю ящик з моїми книгами.
Прийми його та нехай у тебе полежить де-небудь до якогось часу.
Вибуду я із Нижнього 25 февраля. А коли прибуду в Никольское — не знаю. Думаю вже не

вертаться в Нижній. Обісів він мені. Цур йому. Цілує тебе твоя Тетяся тричі, і я тричі, поки
побачусь, а то й лік потеряю, а поки що бувай здоров і веселий і не забувай мене.

Т. Шевченко

Поцілуй за мене Сергея Тимофеевича і Максимовича.
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23 февраля

1858.

Примітки

Подається за автографом (ЦДІА України, ф. 1629, оп. 1, № 11).
Вперше опубліковано у виданні: Шевченко Т. Повне зібр. творів: У 10 т. — К., 1957. — Т. 6. —
С. 177.
...посилаю ящик з моїми книгами... нехай у тебе полежить де-небудь до якогось часу. —
Опис особистої бібліотеки Шевченка свідчить, що деякі книжки, одержані ним на засланні та

в Нижньому Новгороді, були в нього і в Петербурзі й зберігалися до самої смерті (Анісімов В.,
Середа Є. Літопис життя і творчості Т. Г. Шевченка. — С. 340 — 345).
Вибуду я із Нижнього 25 февраля. — Свій намір залишити Нижній Новгород і чекати вирішення

своєї дальшої долі в підмосковному селі Никольському на дачі сина М. С. Щепкіна Шевченко

змінив у зв’язку з одержанням 25 лютого 1858 р. звістки від М. М. Лазаревського, що йому

дозволено проживати в Петербурзі. З Нижнього Новгорода він виїхав «в три часа пополудни 8
марта» (див. запис у щоденнику від 10 березня 1858 р.).
Цілує тебе... Тетяся... — К. Б. Піунова.
Поцілуй за мене Сергея Тимофеевича і Максимовича. — С. Т. Аксакова та М. О. Максимовича.

Журнал Шевченка: [1]23 лютого.

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/172331.html

3.4.111 127. А. І. ТОЛСТАЯ. 24 лютого 1858. Петербург (2009-04-30 00:00)

24 февраля. С.-Петерб[ург], 1858.

Итак, мои заветные мечты сбываются — я увижу Вас скоро, наш давно желанный гость —
Тарас Григорьевич. Вот уже неделя, как пришла бумага к графу с разрешением Государя о

дозволении жить Вам в столице и посещать Академию художеств. По получении официального

на то повеления не мешкайте нисколько и отправляйтесь тотчас в Петерб[ург]. Вас ждет здесь

многое: Академия, друзья и Ваша родная семья. Приезжайте же скорей. Да и для графа нужно,
чтобы Вы по получении дозволения тотчас приехали. — А иначе В[еликая] Княгиня может сделать
замечание графу, от чего Вас нет, — тем более, что она приняла в Вас самое живое участие.
Ничего не могу более писать, руки дрожат от нетерпения и радости.

Гр. А. Толстая.

P. S. Уведомьте меня, когда Вы получите бумагу и когда выедете из Нижнего, чтобы я могла

ожидать Вас.

Коментарі:

Подається за автографом: ІЛ. Ф. 92. № 311.
Вперше надруковано у виданні: Чалый М. К. Жизнь и произведения Тараса Шевченко. — С. 121,
без дати, з пропусками в тексті.
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Дата в автографі: «24 февраля. С.-Петерб[ург], 1858».
Одержавши листа А. І. Толстої, Шевченко 2 березня 1858 р. занотував у щоденнику: «Получил
письмо от графини Н. И. Толстой. Она пишет, что ее сердечное желание, наконец, исполнилось,
и что она с нетерпением ждет меня к себе. Доброе, благородное создание! Чем я воздам тебе за

добро, которое ты для [меня] сделала! Молитвою, бесконечною молитвою!»
Відповідь Шевченка — лист від 5 березня 1858 р. з Нижнього Новгорода.

Вот уже неделя, как пришла бумага к графу... — Див. коментар до листа М. М. Лазаревського
від 20 лютого 1858 р.
По получении официального на то повеления... — Шевченко відповідав: «Наконец эта

всемогущая бумага сегодня получена в губернаторской канцелярии и завтра будет передана

полицеймейстеру. Послезавтра я получу от него пропуск и послезавтра же, т. е. 7 марта, в 9
часов вечера (в этот час мальпост отходит из Нижнего в Москву), я оставлю гостеприимный

Нижний Новгород»: Шевченко виїхав з Нижнього 8 березня о 3-ій годині дня (запис в щоденнику
від 10 березня 1858 р.).
...В[еликая] Княгиня... — Марія Миколаївна.

Журнал Шевченка: [1]24 лютого.

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/173300.html

3.4.112 135. ЛИСТ ДО М. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО. 25 лютого 1858. Нижній
Новгород (2009-04-30 06:00)

25 февраля.

25 февраля в 7 часов утра получив я твоє письмо. Ніхто зроду не поздравляв мене з іменинами так
весело, як ти мене сьогодня поздравив, спасибі тобі. Поцілуй тричі графинюН[астасию] И[вановну]
і графа Ф[едора] П[етровича], а через тиждень або два я сам їх поцілую, і тебе, і Семена, і всіх
добрих людей, сущих в Петербурге.

Твій іменинник Т. Шевченко

Шрейдерс цілує тебе і Семена.

Примітки

Подається за автографом (ІЛ, ф. 1, № 165).
Вперше надруковано в журналі «Основа» (1862. — № 3. — С. 17).
Вперше введено до збірника творів у виданні: Шевченко Т. Твори: В 2 т. — СПб., 1911. — Т. 2.
— С. 424.
Відповідь на лист М. М. Лазаревського [1]від 20 лютого 1858 р. ([2]Листи до Тараса Шевченка.
— С. 113).

Ніхто зроду не поздравляв мене з іменинами так весело, як ти... — Згаданий лист М. М.
Лазаревського зі звісткою про дозвіл проживати в Петербурзі одержано Шевченком 25 лютого —
в день 44-річчя.
...а через тиждень або два я сам їх поцілую... — Захворівши в дорозі, Шевченко прибув до

Петербурга 27 березня 1858 р.: «В 8 часов вечера громоносный локомотив свистнул и остановился
в Петербурге. В 9 часов я был уже в квартире моего искреннейшего друга М. М. Лазаревського»
(див. запис у щоденнику [3]від 27 березня 1858 р.).
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Шрейдерс цілує тебе і Семена. — Йдеться про К. А. Шрейдерса та С. С. Гулака-Артемовського.

Журнал Шевченка: [4]25 лютого.

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/502273.html

2. http://izbornyk.org.ua/shevchenko/lystydo.htm

3. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/197041.html

4. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/173960.html

3.4.113 (2009-04-30 12:00)

[1]Кониський О. Я. Тарас Шевченко-Грушівський: Хроніка його життя [В дорозі з заслання

(серпень 1857 — березіль 1858), стор. 22]

X

[2] Один з Шевченкових біографів, вп. 869 М. Чалий 870 повідав, що «після відказу
Піунівни Шевченко запив надовго». Невідомо мені, з яких джерел д. Чалий взяв такі звістки, а я,
уважно переглянувши Шевченкові листи і Записки, певен, що присуд сей зовсім несправедливий,
як несправедливі й дальші слова д. Чалого, що Шевченко пильновав, ходячи до театру, піймати
Піунівну за кулісами, але вона втікала від його п’яного, доки він не повалиться, було, де-будь на
вільну канапку. З щоденних Тарасових записок я зробив чимало виписок за ті три тижні, впродовж
котрих тяглася пасія його сватання. День крізь день, ранок і вечір, наче в прозорій воді гірської

криниці, бачили ми не тільки те, що він діяв, але й те, що з ним діяли і діялося, і раз тільки,
єдиний раз, Тарас признає, що «провів безпутно ніч». Се було після того разу, коли Піунови

найбільш вразили його самолюбство. Нехай буде, що тієї ночі, ображений і знесилений, поет
заливав випивачкою болі кохання й образи. Ще виразніше стоїть річ про «куліси» і «канапки».
3-го лютого наступав того року великий піст: значить, тоді до театру ніхто не ходив і спектаклів у
піст не було і не могло бути. Правда, 16 лютого були в театрі живі картини і Шевченко був у фойє

і сидів з Піуновим, але досить згадати, що в тих картинах брала участь годованка Дорохової —
Пущина і Дорохова пильновала коло її. А Шевченко так шановав і Дорохову, і Пущину, що сама
ота шаноба не дала б йому показатися п’яним в театрі, та ще за кулісами. Найгірший з психічного
боку був у Шевченка останній день того сватання, день 23 лютого, і не було б нічого чудного,
коли б він в той день «нализався», як він казав, чи «запив», як каже д. Чалий. Але ж із «Записок»
знати, що того дня він одержав лист від Куліша і мірковання його над змістом того листа свідчать

нам, що у Тараса в голові «чмелі не гули». Навпаки, він міркує свіжою головою і, обмірковуючи
тільки що пережите сердешне лихо, каже: «Завтра Кудлай їде до Владимира 871. Прохатиму його
взяти й мене з собою. З Владимира якось допхаюся до села Нікольського і там, в обіймах мого
старого друзяки (Щепкіна), Біг дасть, забуду і про Піунову, і про всі мої гіркі безталання і невдачі.
Спочину та й візьмуся переписувати для друку мою невольницьку поезію». Річ певна, що так

би воно й сталося, але ж доля змилостивилась над страдальником. Мабуть, лихій долі або вже

соромно стало за таке раз-у-разне гноблення чоловіка, або вона втомилася гнобити Шевченка,
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мусила спочити, заснути на якийсь час, а в ту саме годину і блиснув Тарасові промінь путі не в
Никольське, а шляхом сподіваним і бажаним. 869 Високоповажний. — Ред. 870 Чалий, с. 115. 871

Владимир — губерн[ське] місто на шляху в Москву. [3]Попередня [4]Наступна

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/4899.html

2. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/tDfwy5ORYJBqtBSojmJfkg?feat=embedwebsite

3. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/500465.html

4. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/504391.html

3.4.114 (2009-04-30 18:00)

[1]Кониський О. Я. Тарас Шевченко-Грушівський: Хроніка його життя [В дорозі з заслання

(серпень 1857 — березіль 1858), стор. 23]

25 лютого, в день Тарасового народження, приходить до його лист від Лазаревського з радісною
звісткою, що на прохання графа Ф. П. Толстого дозволено Тарасові жити в Петербурзі під

доглядом поліції і під кермою графа, щоб він (Тарас) навчався живописі в Академії художеств.
«Графиня, — додав Лазаревський, — незвичайно рада, що ти приїдеш сюди, і просить, щоб ти

поспішав, а головна річ, щоб не ображувався умовами (доглядом), бо се тільки одна форма. Тобою
тепер інтересуються усі художники і бажають, щоб ти швидше приїздив...»
Не треба мені говорити про те, як зрадів Тарас з такої звістки. «Ліпшого поздоровлення з моїми
іменинами не можна й бажати».
О 3 годині того ж дня нижегородські приятелі Тараса шановали його яко іменинника обідом. «За
обідом було весело, бо все товариство було однодушне, просте і до високого ступня благородне.
За шампанським, — каже поет у «Записках», — я зняв промову, подяковав за зроблену мені

шанобу і нарешті додав, що я не ремствоватиму на Бога, коли скрізь стрічатиму таких добрих

людей, як вони — нині сущії зо мною, і що пам’ять про них я навіки збережу в своєму серці»
872. Того ж дня Шевченко писав до Лазаревського: «Зроду ніхто в світі не поздоровляв мене

з іменинами так весело, як ти мене сьогодні повітав. Спасибіг! Подякуй за мене Толстих. За
тиждень сам їх подякую особисто» 873. Обіцяючи достатися за тиждень до столиці, Тарас не

звернув уваги, що йому треба діждатися в Н[ижньому] Новгороді урядової звістки, інакше не можна
їхати йому. Ждати йому довелося ще більш тижня, доки одержав він у свої руки формальний дозвіл
їхати в столицю. Мусимо розглянути, що робив Шевченко за останні дні свого перебування в Н.
Новгороді. Може, чи не «запивав» він на радощах? Почалось нібито з того. Приятель і земляк

його Товбич запросив його, актора Володимирова і якусь «голінну людину» Сашу Очеретникову
проїхати з ним за 75 верстов у село Міднівку. Тут були вони два дні, і я гадаю, що тут не обійшлося
без випивачки. Тарас пише в своєму журналі 28 лютого: «Подорож наша була веселою і не без

користі. Саша Очеретникова була огидлива, без милосердя пиячила і на кожній станції зраджувала,
не розбираючи людей. Бідолашне і пропаще навіки, хоча і прекрасне створіння. Жахлива драма!»
Першого березіля прийшла і від міністра внутрішніх справ звістка, що Тарасові можна їхати до

Петербурга. А на другий день ластівкою весняною прийшов до його теплий, сердешний лист

його «святої заступниці». «Мої заповітні мрії справляються, — писала графиня Толстая, — не-
бавом я побачу вас, наш бажаний гостю, Тарасе Григоровичу! От уже тиждень, як цар дозволив

вам жити в столиці і вчитися в Академії. Приїздіть швидше! Більш неспроможна писати з радощів

та з нетерплячки руки тремтять» Ще кілька день мусив Шевченко задержатися в Нижньому]
Новгороді і час той віддав переважно на перегляд своєї «невольницької поезії». Річ певна, що
під «невольницькою поезією» він розумів свої українські твори, що понаписував на засланню.
Тут виникає цікаве питання: звідкіль у поета взялися у Нижньому Новгороді його «невольницькі
поезії»? Річ запевне відома, що коли в квітні р. 1850 у його була зроблена ревізія паперів і його

взяли в арешт, закинули спершу в каземат 874, а потім заслали в Новопетровське, дак під час

тієї ревізії у його забрали з українських віршів тільки вірші Псьолівни «Свячена вода», а власних
його не взяли, бо Герн з Лазаревським встигли забрати їх до себе ще до ревізії. Ті вірші укупі
з іншим Тарасовим добром зіставалися у Герна. Йдучи на заслання до Новопетровського, вже
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ж пак Тарасові не можна їх було взяти, та Герн і не дав би з обережності. З переписки поета з

Броніславом Залєським відаємо, що увесь час, доки поета не визволено з неволі, речі його, що
заціліли від рук ревізорів, були в Оренбурзі у Герна. Знаємо, що Шевченко, як був в Астрахані,
писав 10 серпня 1857 до Герна. Зміст того листа нам невідомий, листа того досі не оголошено, та
й чи зацілів він у кого? Герни чоловік і жінка повмирали. Я тієї думки, що в тому листі Шевченко

прохав Герна вислати в Петербург на адресу Лазаревського його папери. Мабуть, Герн і вислав,
але коли Тараса спинили в Н[ижньому] Новгороді, то вже ж не рука була Лазаревському пересилати

ті папери до поета по пошті, а коли й пересилати, дак хіба через певні руки. Коли ж Герн не

відіслав їх до Лазаревського по пошті, то можна гадати, що він переслав їх через Круликевича.
Останній, вертаючи з заслання з Сирдар’ї і їдучи через Н[ижній] Новгород, бачився 7 січня р. 1858
з Шевченком 875. А 26 січня Тарас пише до Куліша, що українських поезій для друку у його є на

добрих дві книжки, тільки перепиши, та й друкуй 876. Одначе повстає й друга думка, може, чи не
більш певна. Що у Шевченка не було тоді, як він прибув до Н[ижнього] Новгорода, «невольницької
поезії», проти сього не можна змагатися! Була б вона у його, то б він не гаявся переглянути її:
дав би перевагу їй, а не «Матросу» і де-небудь згадав би про неї в своєму журналі; а то він про неї
згадує вже в лютому, коли Шрейдерс, земляк і приятель його, вернувся з Петербурга 19 лютого

і «привіз лист від Лазаревського 877. Певне, що з тим листом Шрейдерс привіз і «невольницьку
поезію», бо 21 лютого поет «почав переписувати для друку свої вірші, писані від року 1847 до

1858» 878. Перебираючи свою «невольницьку поезію», Шевченко 4 — 6 березіля полагодив свою

«Відьму» 879, «Лілею» і «Русалку». 7-го березіля прийшов до його жандар, що відвозив у Вятку

якогось неслухняного свому батькові сина капітана Шліпенбаха. Вертаючи до Петербурга, він
довідався, що й Шевченко хоче їхати, і прийшов, чи не хоче вкупі їхати, а він за 10 карб. довезе

його до Москви. Всіма сторонами попутчик траплявся вигідний. Тарас поєднався з ним за ціну

і другого дня попрощався з нижегородськими приятелями, а 8 березіля о 3 годині після півдня

рушив з Нижнього Новгорода. 872 Записки... — С. 177 [Запис від 25 лют. 1858 р.]. 873 Основа. —
1862. — Кн. III. — [С. 17]. 874 Исторический вестник. — 1886. — Кн. І. — (С. 165. — Гаршин Е.
М. Шевченко в ссылке. 1847 — 1857) 875 Записки... — С. 158. 876 Основа. — 1862. — Кн. V. — [С.
12]. 877 Записки... — С. 174. [Запис від 19 лют. 1858 р.; лист від М. М. Лазаревського (10 лют. 1858
р.)]. 878 Ibidem. 879 Відомо, що «Відьму» під назвою «Осика»Шевченко написав 7 березіля р. 1847
в Седневі. Тоді він лаштував нове видання «Кобзаря» і написав до його цікаву передмову, котру
з іншими паперами забрали у його жандарі під час арешту в Києві 5 квітня 1847 р. Ту передмову
проф. Стороженко хоч і надрукував в «Русск[ой] мысли» за червень 1898 р., але в перекладі і з

пропусками. Дословний список передмови тієї з оригіналу я дістав тільки 17/29 листопада 1898
р. — і подаю її слово в слово, яко досі не відому. «Випускаю оце в люде другого «Кобзаря» свого
і щоб не з порожніми торбами, то наділяю його «Предисловием». До вас слово, о братія моя

українськая воз любленная! Великая туга осіла мою душу. Чую, а іноді і читаю: ляхи друкують,
чехи, серби, болгаре, чорногори, москалі, всі друкують, а у нас — анітелень, неначе всім заціпило.
Чого се ви так, братія моя! Може, злякались нашествія іноплеменних журналістів? Не бійтеся!
Собака лає, а вітер несе. Вони кричать — чому ми по-московськи не пишем? А чом москалі самі

нічого не пишуть по-своєму, а тілько переводять, та й то чорт зна по-якому. Натовмачать якихсь
індивідуїзмів тощо, так що аж язик отерпне, поки вимовиш. Кричать о братстві, а гризуться, мов
скажені собаки. Кричать о єдиній слов’янській літературі, а не хочуть і заглянуть, що робиться у

слов’ян. Чи розібрали вони хоч одну книжку польську, чеську, сербську або хоч і нашу? Бо і ми

таки, слава Богу, не німці. Не розібрали. Чом? Тим що не тямлять. Наша книжка як попадеться
у їх руки, то вони аж репетують та й хвалять те, що найпоганше, а наші патріоти-хуторяне і собі
за ними: «преочаровательно». В чарах тих ось що: жиди, шинки, свині і п’яні баби. Може, се по їх
утонченной натурі і справді добре, а на наші мужицькі очі, то дуже погано. Воно і то правда, що і
ми самі тут трохи винні, бо ми не бачили свого народу так, як його Бог сотворив. У шинку і наш,
і москаль, і навіть німець — усі похожі на свиню. У хату прийти до його або до себе покликати по-
братерськи не можна, бо він злякається, та, може, ще й те, що він пізнає дурня у жупані. Прочитали
собі по складам Енеїду, та й натіснялись коло шинку, та й думають, що от коли вже вони розшукали
своїх мужиків. Е, ні, братики! прочитайте ви думи, пісні; послухайте, як вони співають; як вони
говорять між собою, шапок не скидаючи; або в дружньому бенкеті як вони згадують старовину і
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як вони плачуть, неначе справді у ту рецькій неволі або у польського магнатства кайдани волочать;
то тоді і скажете, що Енеїда добра, а все-таки сміховина на московський шталт. Отак-то, братія
моя возлюбленная! щоб знать людей, то треба самому стать чоловіком, а не марнотратителем
чорнила і паперу. Отоді пишіть і друкуйте, а труд ваш буде трудом чесним. А на москалів не

вважайте, нехай вони пишуть по-своєму, а ми — по-своєму: у їх народ і слово, і у нас народ і

слово; а чиє краще — нехай судять люди. Вони здаються на Гоголя, що він пише не по-своєму, а
по-московському, або на В. Скотта, що і той не по-своєму писав. Гоголь виріс в Ніжині, а не в
Малоросії, і свого язика не знав, а В. Скотт в Единбурзі, а не в Шотландії, а Бернс — усе-таки
поет народний і великий. І наш Сковорода таким би був, якби його не збила з толку латинь, а
потім московщина. Покойний Основ’яненко дуже добре приглядався на народ, та не прислухався
до язика, бо, може, його не чув в колисці од матері, а Артемовський хоч і чув, так забув, бо
в пани постригся. Горе нам: безуміє нас обуяло з тим мерзостним і богопротивним панством!
Нехай би вже оті Карпи-Гнучкошиєнки сутяги — їх Бог за тяжкі гріхи наші ще до зачаття в утробі

матері осудив киснуть і гнить в чернилах, а то мужі мудрі і учені проміняли свою добру, рідну
матір на п’яную непотрібницю, а в придаток і в (...) додали. Чому Караджич, і Шафарик, і інші
не постриглись у німці (їм би зручніше було), а остались слов’янами, щирими синами матерей

своїх, і славу добрую стяжали? Не вдавайтеся в тугу, а молітесь Богу і работайте розумно во

ім’я матері нашої України безталанної. Амінь. А щоб ви знали, що труд ваш не мимо іде і щоб

не дуже чванилась московська братія своєю Ростопчиною, то от вам Свячена вода (відомі вірші
Олександри Псьолівни), написана панночкою, та ще і хорошою, тільки не скажу якою, бо вона ще
молода і боязлива; а переверніть пудові журнали та пошукайте, чи нема там чого-небудь такого. І
не турбуйтесь, бо— єй-Богу! — не найдете. Седнев. 8 марта. 1847 [VI, с. 312 — 315]. Коментар 25
лютого ... приходить до його лист від Лазаревського з радісною звісткою... —Йдеться про [2]лист
від М. М. Лазаревського, написаний 20 лютого 1858 р. з Петербурга (Листи до Т. Г. Шевченка.
— С. 136) Першого березіля прийшла і від міністра внутрішніх справ звістка... — У цей день

поет записав у щоденнику: «На имя здешнего губернатора, от министра внутренних дел, получена
бумага о дозволений проживать мне в Петербурге, но все еще под надзором полиции. Это работа
старого распутного японца Адлерберга [міністра царського двору. — Ред.]». «Мої заповітні мрії

справляються», — писала графиня Толстая... — З листа А. І. Толстої до Шевченка від 24
лютого 1858 р. з Петербурга (Листи до Т. Г. Шевченка. — С. 138). ...звідкіль у поета взялися в
Нижньому Новгороді його «невольницькі» поезії? — Два припущення біографа, висловлені нижче,
спростовуються тим, встановленим В. С. Бородіним у 60-х роках нашого століття фактом, що
тексти поеми «Чернець» та вірша «А. О. Козачковському» переписані С. Незабитовським з

автографів Шевченка 18 серпня 1857 р. в Астрахані, ідентичні текстам «Малої книжки» (Збірник
праць 13 наукової Шевченківської конференції. — К., 1965. — С. 314). Отже, зробив висновок

В. Бородін, «Малу книжку» К. Герн передав Шевченкові ще в Новопетровському укріпленні. До
того ж виявилося можливим розрізнити два шари правки в текстах «Малої книжки», виконані
Шевченком на засланні й пізніше — у Нижньому Новгороді (ще див.: Шевченківський словник.
— Т. І. — С. 376 — 377). [3]Попередня [4]Наступна

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/4899.html

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/502273.html

3. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/504030.html

4. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/505536.html

3.5 May

3.5.1 136. ЛИСТ ДО А. І. ТОЛСТОЇ. 5 березня 1858. Нижній Новгород
(2009-05-01 06:00)

5 марта.

Моя святая заступница! Свидание наше так близко, так близко, что я едва владею собой
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от ожидания. 2 марта я получил ваше сердечное святое письмо и не знал, что с собою

делать в ожидании официальной бумаги. Наконец, эта всемогущая бумага сегодня получена

в губернаторской канцелярии и завтра будет передана полицеймейстеру. Послезавтра я получу

от него пропуск и послезавтра же, т. е. 7 марта, в 9 часов вечера (в этот час мальпост

отходит из Нижнего в Москву), я оставлю гостеприимный Нижний Новгород. В Москве остануся

несколько часов, для того только, чтобы поцеловать моего искреннего друга, знаменитого

старца М. С. Щепкина. Говорил ли вам Лазаревский, что этот бессмертный старец сделал

мне четырехсотверстный визит о Рождественских святках. Каков старик? Самый юный, самый
сердечный старик! И мне было бы непростительно грешно не посвятить ему несколько часов в

Москве.
Во имя всех святых, простите мне великодушно мой лаконизм. Я в эти долгие дни буквально не

владею собой. Не только писать — читать не могу. На днях получил я от Сергея Тимофеевича

Аксакова его новую книгу «Детство Багрова». И она у меня так и лежит неразрезанной. Несносно
томительное состояние.
До скорого свидания, моя великодушная святая заступница. Всем сердцем моим целую вас, графа
Федора Петровича и все родное и близкое вашему нежному, благородному сердцу.
Сердечно благодарный ваш Т. Шевченко

Деньги 50 рублей получил.

Примітки

Подається за публікацією у виданні: Шевченко Т. Повне зібр. творів. — К., 1929. — Т. 3.
— С. 153. Лист був надрукований за автографом, нині не відомим.
Вперше надруковано в журналі «Русская старина» (1877. — № 10. — С. 292), де подано за

автографом з пропуском слів: «(в этот час мальпост отходит из Нижнего в Москву)» та «Деньги
50 рублей получил».
Вперше введено до збірника творів у виданні: Шевченко Т. Твори: В 2 т. — СПб., 1911. — Т. 2.
— С. 424 — 425.
Відповідь на лист А. І. Толстої від 24 лютого 1858 р. ([1]Листи до Тараса Шевченка. — С. 114 —
115).

2 марта я получил ваше сердечное святое письмо... — У згаданому листі А. І. Толстая сповістила
Шевченка, що йому дозволено проживати в Петербурзі й відвідувати Академію мистецтв.
Наконец, эта всемогущая бумага сегодня получена в губернаторской канцелярии... — Запис про

те, що «на имя здешнего губернатора от министра внутренних дел получена бумага о дозволении
проживать мне в Петербурге, но все еще под надзором полиции», Шевченко зробив у щоденнику

1 березня 1858 р.
...7 марта, в 9 часов вечера (в этот час мальпост отходит из Нижнего в Москву), я оставлю

гостеприимный Нижний Новгород. — Затримка Шевченка в Нижньому Новгороді була пов’язана
з тим, що він хотів дочекатися П. А. Овсянникова, який мав повернутися 7 березня.
6 березня 1858 р. він зробив запис у щоденнику: «Часов в 7 вечера явился ко мне жандармский

унтер-офицер и предложил довезти меня за 10 рублей до Москвы. Сердечно благодарен за

предложение. Он отвозил в Вятку какого-то непокорного отцу своему капитана Шлипенбаха.
И на обратном пути искал себе попутчика и нашел меня в Нижнем. [...] Условившись в цене

и времени выезда, я пошел к Кудлаю поторопить его насчет полицейского пропуска». Отже,
не дочекавшись Овсянникова, Шевченко виїхав з Нижнього Новгорода 8 березня 1858 р. не

мальпостом (поштовою каретою), а з попутним жандармським екіпажем.
В Москве остануся несколько часов... — Застудившись у дорозі, Шевченко пробув у Москві з 11
до 26 березня 1858 р.
Лазаревский — М. М. Лазаревський.
Деньги 50 рублей получил. — Йдеться про гроші, згадані в листі М. М. Лазаревського від 20
лютого 1858 р.: «Посылаю тебе в особом конверте 50 руб. На дорогу станет, а то и здесь деньги
нужны» ([2]Листи до Тараса Шевченка. — С. 113).
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Журнал Шевченка: [3]26, [4]27, [5]28 лютого, [6]1, [7]2, [8]3, [9]4, [10]5 березня.

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/lystydo.htm

2. http://izbornyk.org.ua/shevchenko/lystydo.htm

3. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/174773.html

4. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/174494.html

5. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/176322.html

6. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/177674.html

7. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/178640.html

8. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/179007.html

9. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/180213.html

10. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/180803.html

3.5.2 Відьма. 6 березня 1858 р. Нижній Новгород (2009-05-01 12:00)

6 березня 1858 р.

{ [1]Відьма. Поема }

Журнал Шевченка: [2]6, [3]7, [8 березня о третій годині виїхав з Нижнього Новгорода] [4]10 [об 11
годині вечора прибув до Москви], [5]11 березня.

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev2114.htm

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/181679.html

3. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/182445.html

4. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/184746.html

5. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/185354.html

3.5.3 137. ЛИСТ ДО М. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО. 12 березня 1858. Москва
(2009-05-01 18:00)

Москва.
12 марта.

Я в Москві, нездужаю. Око розпухло і почервоніло, трохи з лоба не вилазить. Доктор посадив

мене на дієту і не велів виходить на улицю. От тобі і столиця! Сам чорт простягся поперек шляху

та й не пускає мене до вас. Нічого робить, против його, курвиного сина, нічого не вдію. Доктор
говорить, що я неділю або й дві остануся в Москві. Прошу тебе, зайди до графині Настасії Івановни
і розкажи їм про моє лихо.
З завтрашньою почтою посилаю тобі два рисунка. Закажи снять фотографу дві копії в половину

менше, одну для себе, а другу для мене. А потім передай рисунки графу Ф[едору] П[етровичу]
і попроси його, щоб він при случаї передав їх Мар’ї Ніколаєвні для альбома. Коли вони будуть

варті того. Я сам думав передать їх лично, та бач, що зо мною зробилось.
Будь ласкав, найди там того гульвісу Овсянникова і скажи йому, щоб він непременно побачився зо
мною в Москві. Сижу я у Михайла Семеновича Щепкіна близ Садовой улицы, в приходе старого
Пимена, в доме Щепотьевой.
Не забувай мене, друже мій єдиний. Поцілуй за мене Семена.
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Т. Шевченко

Насчет рисунков, як найде граф і що він з ними зробить, напиши мені. Не держи їх тілько довго

у фотографа.

Примітки

Подається за автографом (ІЛ, ф. 1, № 166).
Вперше надруковано в журналі «Основа» (1862. — № 3. — С. 17 — 18).
Вперше включено до збірника творів у виданні: Шевченко Т. Твори: В 2 т. — СПб., 1911. — Т.
2. — С. 425 — 426.
Відповідь М. М. Лазаревського від 16 березня 1858 р. див.: [1]Листи до Тараса Шевченка. — С.
115.

Я в Москві, нездужаю. — Шевченко застудився по дорозі з Нижнього Новгорода до Владимира.
10 березня 1858 р. він зробив такий запис у щоденнику: «...ничего особенного не случилось, кроме
легкого воспаления в левом глазе и зуда на лбу. Во Владимире я взял розовой воды и думал

все покончить этим ароматическим медикаментом. А вышло не так, как я думал». До Москви

Шевченко прибув об 11-й годині вечора 10 березня 1858 р., переночував у готелі й уранці 11 березня
пішов розшукувати квартиру М. С. Щепкіна (запис у щоденнику від 11 березня 1858 р.).
Доктор посадив мене на дієту і не велів виходить на улицю. — 11 березня 1858 р. Шевченко

звернувся за допомогою до знайомого йому по Нижньому Новгороду лікаря Ван-Путерена Дмитра
Івановича (1823 — 1877), який перебував тоді в Москві. 12 березня той відвідав поета на квартирі
М. С. Щепкіна й у зв’язку зі своїм від’їздом до Нижнього Новгорода рекомендував йому «свого
приятеля, какого-то немца» (запис у щоденнику від 13 березня 1858 р.). Одночасно Шевченко

порадився з домашнім лікарем Щепкіних — Міном Дмитром Єгоровичем (1818 — 1885), який
оглянув його 14 березня 1858 р.: «После обеда явилися ко мне два доктора, хорошо еще, что не

вдруг. Приятель Ван-Путерена прописал какую-то микстуру в темной банке, а Мин пильнавскую

воду и диэту. Я решился следовать совету последнего.
Дмитрий Егорович Мин— ученый переводчик Данта и еще более ученый и опытный медик. Поэт
и медик. Какая прекрасная дисгармония.
У старого друга моего М[ихайла] С[еменовича] везде и во всем поэзия, у него и домашний медик
поэт» (запис у щоденнику від 14 березня 1858 р.).
...зайди до графині Настасії Івановни і розкажи їм про моє лихо. — А. І. Толстая радила

Шевченкові якомога швидше прибути до Петербурга, про що сповіщав М. М. Лазаревський

у листі від 20 лютого 1858 р.: «Графиня просит тебя не медлить, чтобы застать выставку и

скорее явиться к президенту, чего будто она хочет». У цьому ж листі є свідчення й про вагоміші

причини побоювань петербурзьких друзів, які клопоталися про звільнення Шевченка з Нижнього

Новгорода: «В случае бы тебе не объявили еще об этом официально, то ты держи это в секрете

и никому не розказуй; так просила графиня; она боится, чтоб не выдумали чего» ([2]Листи до

Тараса Шевченка. — С. 113). Про це ж писала Шевченкові А. I. Толстая в листі від 24 лютого

1858 р.: «По получении официального на то повеления не мешкайте нисколько и отправляйтесь

тотчас в Петерб[ург]. Вас ждет здесь многое: Академия, друзья и Ваша родная семья. Приезжайте
же скорей. Да и для графа нужно, чтобы Вы по получении дозволения тотчас приехали, а иначе
В[еликая] Княгиня может сделать замечание графу, отчего Вас нет, тем более, что она приняла

в Вас самое живое участие» (Там само. — С. 114 — 115). Запит про місцеперебування Шевченка

керуючий канцелярією міністерства імператорського двору В. І. Панаєв надіслав віце-президенту
Академії мистецтв Ф. П. Толстому 7 лютого 1858 р. Офіційне листування в цій справі тривало

до 13 лютого 1858 р. (Тарас Шевченко. Документи та матеріали до біографії. — С. 296 — 298).
З завтрашньою почтою посилаю тобі два рисунка. — Про які саме малюнки йдеться, не відомо.
Шевченко призначав їх для подарунка президентові Академії мистецтв великій княгині Марії

Миколаївні, через яку Ф. П. Толстому вдалося домогтися дозволу Шевченкові повернутися до

Петербурга.
...найди там того гульвісу Овсянникова... — Про перебування П. А. Овсянникова у Петербурзі
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М. М. Лазаревський сповіщав Шевченка в листах від 19 січня 1858 р.: «Павла Абрамовича я

увидел чрез несколько дней после его приезда и наговорился с ним о тебе вдоволь: теплая душа у
него и доброе сердце» ([3]Листи до Тараса Шевченка. — С. 102); 10 лютого 1858 р.: «после того
еще не виделся с ним: и ему, и мне некогда, но скоро с ним мы увидимся» (Там само. — С. 109);
20 лютого 1858 р.: «Овсянникова я не застал в квартире...» (Там само. — С. 113).
Сижу я у Михайла Семеновича Щепкіна близ Садовой улицы... — Сучасна адреса тодішньої

квартири М. С. Щепкіна — Воротниковський провулок, 12.
Поцілуй за мене Семена. — С. С. Гулака-Артемовського.

Журнал Шевченка: [4]12, [5]13, [6]14 березня.

1. http://izbornyk.org.ua/shevchenko/lystydo.htm

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/lystydo.htm

3. http://izbornyk.org.ua/shevchenko/lystydo.htm

4. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/186253.html

5. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/187032.html

6. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/187706.html

3.5.4 (2009-05-02 06:00)

[1]Кониський О. Я. Тарас Шевченко-Грушівський: Хроніка його життя [В дорозі з заслання

(серпень 1857 — березіль 1858), стор. 24]

XI

Виїхали вони саньми, але пригріла весна і у Владимир приїхали на колесах. Тут на станції Шевченко

зустрів старого свого знайомого Бутакова, що р. 1848 і 49 плавав з ним по Аральському озеру-
морю. З того часу вони не бачилися. Тепер Бутаков їхав на береги Сирдар’ї. У Шевченка аж

на серці похололо від самих споминок про ту пустиню 880. Вночі о годині 11 березіля 10-
го наш поет дістався в Москву і закватировав у якомусь готелю, а ранком знайшов кватиру

Щепкіна та й перебрався до його. Ще в дорозі почало боліти у Тараса око, в Москві погіршало,
розпухло, почервоніло, а на лобі прикинулися прищі. Треба було до лікаря. Він вдався до свого

нижегородського знайомого лікаря Ван-Путерена. Лікар, виписавши ліки, казав не виходити з хати
принаймні цілий тиждень.«От тобі й столиця, — каже Тарас у журналі 11 березіля, — сиди в хаті та

дивись з вікна на старого, незграбного Пимена» 881. «Сам чорт простягся серед шляху, не пускає
мене до вас», — писав він тоді до Лазаревського. Тим часом дехто і з українських, і з російських
письменників, довідавшись, що поет у Москві, почали відвідувати його. Першим прийшов старий

Михайло Максимович. «Молодіє дідусь, — каже про його Тарас у журналі своєму, — запустив вуси

та й у вус не дме». А увечері того ж дня зібралися до Щепкіна відомі письменники того часу

Афанасьєв, Бабст і Кетчер. Щепкін прохав Тараса, не вважаючи на недуг і на зав’язане око, вийти
до гостинної світлиці. Вийшов Тарас. «Час до вечері хутко минув. Подали вечерю, сіли до столу,
а я пішов до своєї келії (бо лікар призначив йому дієту). От клята хвороба!» — гнівається Тарас.
Дійсне, хвороба не кидала його. Ван-Путерен поїхав до Нижнього, а Тараса передав якомусь

своєму знайомому лікарю німцю. Щепкін тим часом покликав свого лікаря, професора Мина,
відомого перекладника на мову російську Дантового «Пекла». 880 Ibidem. — С. 180. [Запис від 10
берез. 1858 р.]. 881 Церква в ім’я св. Пимена. Коментар «Сам чорт простягся серед шляху...» —
З листа Т. Шевченка до М. М. Лазаревського від 12 березня 1857 р. з Москви. «Молодіє дідусь...
запустив вуси та й у вус не дме». — Запис у щоденнику Шевченка від 12 березня. [2]Попередня
[3]Наступна
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1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/4899.html

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/504391.html

3. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/505725.html

3.5.5 (2009-05-02 12:00)

[1]Кониський О. Я. Тарас Шевченко-Грушівський: Хроніка його життя [В дорозі з заслання

(серпень 1857 — березіль 1858), стор. 25]

Лишень 16 березіля почало Тарасові легшати, одначе лікарі, відвідавши хорого 17 березіля, радили
не виходити ще з хати. «Але я, — признається поет, — не послухався і увечері нищечком відвідав

свого старого друга княжну Варвару Рєпніну. Вона щасливо перемінилася, буцім помолодшала і

вдарилася до ханжества» 882. Річ певна, що і Рєпніна, як і Тарас, «не ті стали», бо «не ті года!»
Десять років на обох лишили свій слід. Княжна бачила Шевченка останнім разом перед арештом

його. «Тоді він був чоловіком молодим, при здоров’ю, повно у його було надії на пришле; тепер
перед нею був трохи що не дідусь: твар покрита червоними плямами (добутки цинги), в очах

погляд апатичний і увесь він зруйнований і фізично, і морально» 883. На превеликий жаль, ніхто
не лишив нам подробиць сього побачення востаннє. (Княжна по смерті Тараса жила ще тридцять
років). Княжна, коли її розпитували р. 1885 про те побачення, казала, що подробиці уплили у

неї з пам’яті, але загальне вражіння було скорботне. І княжна, і поет силковалися «попасти в

колишній тон», та ні вже: трудна річ! Десятилітнє заслання лежало між ними непереходимою

розпругою! Княжні здалося тоді, що «Шевченко зовсім вже потух»! Властиво кажучи, дак тоді

Шевченко ще не потух, але починав вже потухати. Святий огонь поезії не спроможен вже був

палати тим полум’ям, яким він палав у «Кавказі», в «Єретику», в «Розритій могилі» і ін. Море

тяжкого страждання залило те полум’я. Море нікому незримих сліз кривавих проковтнуло поета-
художника тією пащею, яку скомпоновали руки Дубельта та графа Орлова. Певна річ, що і княжні,
і поетові не легко було бачити самі тільки останки того, що «проковтнуло море». А проковтнуло

воно: Моє не злато-серебро, Мої літа, — моє добро... Тії незримі скрижалі, Незримим писані

пером... Недугуючи, Тарас скінчив переписування своїх віршів з р. 1847 і жалкує, що нема з

ким дотепним прочитати їх. «Михайло Семенович, — каже він, — не суддя мені в сій справі.
Він занадто втішається ними. Максимович просто благоволіє перед моїми віршами. Бодянський
теж. Треба буде підождати Куліша: сей хоча й жорстоко, а інколи скаже правду. Зате, коли ти

хочеш зберегти з ним добрі відносини, так не кажи йому правди» 884. Того ж дня (18 березіля)
зазнав Тарас двічі такої втіхи, якої давно вже не зазнавав. Заїхали з Щепкіним до Максимовича.
Небавом вернулася з церкви Максимовичка — «любе, гарне створіння, чистий, незрушений тип

землячки» Вона заграла на роялі кілька українських пісень, а поет переписав їй на спомин свої

вірші «Весняний вечір»885. Увечері Тарас був у старого приятеля професора Осипа Бодянського,
і тут «досить набалакалися про слов’ян взагалі, а про своїх земляків тим паче». 882 Записки... —
С. 181 — 183. 883 Киев[ская] стар[ина]. — 1888. — Кн. X, стаття проф. Миколи Стороженка. 884

Записки... — С. 183. [Запис від 18 берез. 1858 р.] [2]Попередня [3]Наступна

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/4899.html

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/505536.html

3. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/506142.html

3.5.6 Лист О. Муравйова. Березень 1858 р. (2009-05-02 18:00)

1858, березень. Лист начальника Нижньогородської губернії О. М. Муравйова московському

військовому генерал-губернатору.

Художник Тарас Шевченко отдан был в 1848 году, по Высочайшему повелению, в военную

службу с назначением рядовым в Отдельный Оренбургский корпус. В мае прошедшего года
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Всемилостивейше разрешено уволить его от службы, с учреждением за ним в месте его жительства

надзора и с возвращением ему права въезда в столицы, а в сентябре 1857 года Шевченко прибыл

в Нижний Новгород и остался здесь под надзором полиции до марта месяца... В марте месяце

(9 числа) Шевченко выехал из Нижнего Новгорода в С.-Петербург, но, по частным сообщениям

известно, доехав до Москвы, остановился в оной по случаю постигшей его болезни.

Муравйов Олександр Миколайович (21.X 1792 — 30.XII 1863) — декабрист, нижегородський

військовий губернатор (з 1856). Один із засновників «Союзу порятунку» й член «Союзу
благоденства». В 1825 засланий у Сибір без позбавлення чинів і дворянства. Завдяки

втручаннюМуравйова, колиШевченкові загрожувало повернення до Оренбурга, поетові дозволено
залишитися в Нижньому Новгороді.

3.5.7 (2009-05-03 06:00)

[1]Кониський О. Я. Тарас Шевченко-Грушівський: Хроніка його життя [В дорозі з заслання

(серпень 1857 — березіль 1858), стор. 26]

Три дні зряду Тарас коли сам, а більш того, що з Щепкіним, оглядував Москву і знайомився

з видатнішими людьми московськими того часу, як ото Бабст, Кетчер, Якушкін, Забєлін, і

признається, що йому гріх нарікати на долю за те, що вона загальмовала йому поїздку до

Петербурга. «Впродовж тижня, — каже він, — я зустрів таких людей, що й впродовж кількох

років не довелось би зустріти. Нема, значить, лиха без добра» 886. А день 22 березіля він

називає «радіснішим з радісних днів». Річ в тому, що поет сердеч но шанував благого дідуся

Сергія Аксакова, останній теж сердечно любив і поважав нашого поета і за його твори, і за його
недолю і страждання. Тоді саме, як Шевченко був у Москві, старий Аксаков хоровав і нікого

не приймав. Тимто Шевченко і не сподівався бачитися з ним, а поїхав з Щепкіним поклонитися

дітям його. Скоро недужий гість довідався, що в господі у його такі великі таланти, як Шевченко і

Щепкін, він знехтував лі карську заборону нікого не приймати і казав попросити ба жаних гостей до
себе. Перед Тарасом була «прекрасна, благородна, стариківська постать». Бачилися вони кілька

хвилин, «але, — каже Шевченко, — ті хвилини зробили мене щасливим на цілий день і навіки

вони зістануться в найясніших моїх споминах». За день поет ще раз провідав «чарівного старика».
Аксаков просив його до себе на все літо в село. «Мабуть, чи встою я проти такої спокуси! Хіба

що запопадлива поліція не пустить». Син Щепкіна Микола 24 березіля справляв бенкет вхідчин

своєї книгарні і задав обід московським ученим і літературним знаменистостям. На оцей обід

запросили і нашого поета. «Що за чарівні оці люди, — записує Шевченко в своєму журналі, —
молоді, жваві, вольні. Тут на обіді були Афанасьєв, Чичерін, Мин, Бабст, Корш, Крузе, Станкевич,
Кетчер і кілька інших. Зустрівся з ними, буцім з людьми давно знайомими, рідними!» Другого

дня старий Максимович задав обід на пошановання Тараса і між іншими покликав і своїх «ветхих
деньми» товаришів — учених Шевирьова і Погодіна. Шевирьов не сподобався Тарасові: «дідок
до нудоти солодкий». За обідом Максимович вславляв Шевченка власними віршами, саме на той
раз скомпонованими. 885 «Садок вишневий коло хати...» — Ред. 886 Записки... — С. 185. [Запис
від 21 берез. 1858 р.] Коментар За обідом Максимович вславляв Шевченка власними віршами,
саме на той раз скомпонованими. — Наводимо текст вірша: Схолія М. А. Максимовича На

святе Благовіщення Тебе привітаю, Що ти, друже мій, вернувся З далекого краю! Ой як дуже за

тобою Тужила Вкраїна — Усе тебе вспоминала. Як та мати сина. Твої думки туманами По лугах
вставали, Твої сльози росицею По степах спадали; Твої пісні соловейком В садах щебетали... Та
що й казать? Треба, кажуть, Великої хусти, А щоб людям зав’язати Говорливі уста. А тепера

вже й не треба, Бо вже врем’я інше: Тепер людям говорити І дихать вільніше. Хвалить Бога,
вже й ти з нами. Наш любий Кобзарю! Бувай здоров нам на радость, А собі на славу! Перебув
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ти тяжке лихо І лиху недолю, — Заспівай же нових пісень. Щоб мати Вкраїна Веселилась, що на
славу Тебе породила! (Чалый М. К. Жизнь и произведения Тараса Шевченка. — С. 125 — 126).
[2]Попередня [3]Наступна

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/4899.html

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/505725.html

3. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/506623.html

3.5.8 (2009-05-03 18:00)

[1]Кониський О. Я. Тарас Шевченко-Грушівський: Хроніка його життя [В дорозі з заслання

(серпень 1857 — березіль 1858), стор. 27]

В останній день свого перебування в Москві Шевченко ще раз заїхав до Аксакових. Але старий спав
і не поталанило поетові «поцілувати його прекрасну голову сиву». До 10-ї години вечора він сидів
у родині Аксакових і «раював, слухаючи свої рідні пісні, що співала доня Аксакова. Уся родина

Аксакових, — записує Шевченко, — щиросердечно спочуває Україні, її пісням і взагалі її поезії» .
По 10-й годині Іван і Костянтин Аксакови повезли Шевченка до відомого письменника Кошелева.
Тут він спізнався і з головою тодішнього панславізму з Хомяковим, що, по думці Івана Аксакова, в
своїх віршах висловив «целое славянское вероисповедание» 888. Тутечки ж був і старий декабрист

князь Волконський. Останній добродушно розповів деякі епізоди з свого 30-літнього заслання і

додав, що ті з його товаришів, яких на засланню позакидали в самітні келії-тюрми, всі повмирали,
а ті, що мордовалися по кільки вкупі, між ними і він, ті пережили свої муки». Нарешті Тарас зовсім
одужав і 26 березіля, попрощавшися з Щепкіним і з його родиною, «забрав свою мізерію» і рушив
на залізницю. О годині 2-й, «запакований в вагоні», покинув гостинну Москву. «В Москві, — каже

він в журналі 26 березіля, — більш за все радовало мене те, що між освіченими москалями, найпаче
в родині С. Т. Аксакова, зустрів я теплий привіт до себе і щире спочуття до моїх поезій...» 889. 887

Іван Аксаков потім у своєму «Дне», а ще більш у своїй «Руси» неприхильно стосовався до розвитку
нашої мови і письменства. На те, щоб в елементарні школи на Україні завести народну мову,
він зовсім не згоджувався і змагався незгірш Каткова. А мову і письменство наше бажав, щоб
обмежували потребою задля «домашнього обихода». 888 Этнографическая выставка. — Москва,
1867. — С. 251. 889 Записки... — С. 188. — [Запис від 26 берез. 1858 р.]. [2]Попередня [3]Наступна

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/4899.html

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/506142.html

3. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/509676.html

3.5.9 128. М. О. МАКСИМОВИЧ. 15 березня 1858. Москва (2009-05-04 06:00)

Шевченкови одъ Максимовича привcтъ и поклонъ!

Якъ ся себе маешъ, любый земляче, и якъ здравствуе твое розумне чоло и видюще око?..
Сегодня на врядъ чи побачимось; коли выcду къ вечору, то все таки не трапиться тебе

одвcдати. Тымъ часомъ посылаю тобc Жабомышодраковку, тыи гекзаметры Думитрашкови,
що я казавъ тобc; да ще й мои псалмы... будь ласковъ, подивись на си псалмы пильненько, и що
въ ихъ не доладу, одмcть менc все до послcдняго словця: зъ твоеи порады може и зможеться

менc ихъ справити такъ, щобъ и въ люде зъ ними не соромъ було показаться коли небуть.
Бувай-же здоровъ и свcтлоясенъ!

Твой М. Максимовичъ.

15 марта, 1858 г. М[осква].
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[Подаеться за виданням: Тарас Шевченко. Повне зібрання творів / Під ред. С. Єфремова. — К.,
1929. — Т. III. Листування. — С. 304.]

* *

Шевченкові од Максимовича привіт і поклон!

Як ся себе маєш, добрий земляче, і як здравствує твоє розумне чоло і видюще око?.. Сьогодні

навряд чи побачимось; коли і виїду к вечору, то все-таки не трапиться тебе одвідати. Тим часом

посилаю тобі «Жабомишодраковку», тії гекзаметри Думитрашкові, що я казав тобі; да ще й мої

псалми... будь ласкав, подивись на сі псалми пильненько і що в їх не доладу, одміть мені все до
посліднього словця; з твоєї поради, може, і зможеться мені їх справити так, щоб і в люди з ними
не сором було показаться коли-небудь.

Бувай же здоров і світлоясен!

Твой М. Максимович..

15 марта 1858 г., М[осква].

Коментарі:

Подається за автографом: ЦНБ. III. 6216.
Вперше надруковано: Киевская старина. — 1884. — № 4. — С. 646, з неточностями. Публікація
С. Пономарьова.
Дата в автографі: «15 марта 1858 г., М[осква]».

Як ся себе маєш, добрий земляче, і як здравствує твоє розумне чоло і видюще око? —
Питання М. О. Максимовича пов’язане з хворобою Шевченка. По дорозі з Нижнього Новгорода
до Москви поет застудився, до цього приєдналося загострення цинги, якою він хворів на засланні.
Симптоми недуги Шевченко описав у щоденнику 10 та 11 березня: «Ничего особенного не

случилось, кроме легкого воспаления в левом глазе и зуда на лбу»; «Глаз мой распух и покраснел,
а на лбу образовалося несколько групп прыщей». Оглянувши Шевченка 12 березня у Москві,
його нижегородський знайомий лікар Дмитро Іванович Ван-Путерен приписав ліки і заборонив

виходити з дому протягом тижня (записи у щоденнику від 11 та 12 березня). 12 березня Шевченка

відвідав М. Максимович, а наступного дня подарував йому своє дослідження «Сказание о гетмане
Петре Конашевиче Сагайдачном» (відбиток статті у зб.: Киевлянин. — № 3. — С. 151 — 173,
див. записи у щоденнику від 12 та 13 березня).
...посилаю тобі «Жабомишодраковку», тії гекзаметри Думитрашкові. — Йдеться про бурлескно-
травестійн поему українського письменника Думитрашка Костянтина Даниловича (літературний
псевдонім — О. Д. Копитько; 1814 — 1886) «Жабомишодраківка» (1847 р., надруковано окремою
книжкою 1858 р.), що є переробкою (з елементами української історії та побуту) старогрецького
пародійного твору «Батрахоміомахія». Твір К. Думитрашка був першою і вдалою спробою

запровадити метричний відповідник гекзаметра в український вірш.
...да ще й мої псалми... з твоєї поради, може, и зможеться мені їх справити... — «Псалмы,
переложенные на украинское наречие...» були надруковані в альманасі «Украинец. Альманах,
издаваемый Михаилом Максимовичем. Кн. 1». — М., 1859. Чи допомагав у цій роботі
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Максимовичу Шевченко — невідомо.

Журнал Шевченка: [1]15 березня.

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/188617.html

3.5.10 Портрет Михайла Семеновича Щепкіна. 16 березня 1858 р. (2009-05-04 12:00)

[1]

Портрет Михайла Семеновича Щепкіна. Тонований папір, італійський та білий олівець (35,8
× 28,7). [Москва]. [16.III] 1858.

[2]
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Див. також:
http://litopys.org.ua/shevchenko/shev10024.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev10024.htm
http://kobzar.univ.kiev.ua/draws/description/424.html

Журнал Шевченка: [3]16 березня.

1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/SA8Ruufx81raKs4DSw8D7w?feat=embedwebsite

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev10024.htm

3. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/189289.html

3.5.11 129. М. М. ЛАЗАРЕВСЬКИЙ. 16 березня 1858. Петербург (2009-05-04 18:00)

16 марта 1858 года, С.-Петербург.

На днях графиня Настасья Ивановна присылала за мною и убедительно просила, как только

ты приедешь — сейчас ей дать знать и привезти тебя самого.
Сегодня я был опять у нее с твоим письмом из Москвы: она чрезвычайно жалеет о твоей болезни
и боится, чтобы Михайло Семенович не удержал тебя в Москве и на Пасху; она даже сомневается
и в твоей болезни и думает, что ты остался там для Мих[аила] Сем[еновича].
Отделал я изящно один твой портрет и сегодня поднес ей: она была оч[ень] благодарна и просит
тебя скорее приехать сюда, если можно — к праздникам.
Графа сегодня не видел, а третьего дня он тоже говорил, что ждет тебя с удовольствием.
Приезжай же, друже, скорее — мы все ждем тебя с нетерпением.
Овсянникова опять не видел несколько веков и не знаю, здесь ли он; но вчера послал ему по

городской почте письмо, чтобы он непременно заехал к тебе в Москве.
Рисунки, если и получу на днях, то едва ли фотограф успеет снять с них копии к празднику;
впрочем, посмотрим тогда.
Выздоравливай же скорее и приезжай сюда, а то уж и нам скучно так долго ждать. Прощай и будь
здоров.
Семен и все кланяются.

Тв[ой] М. Лазаревский.

Коментарі:

Подається за автографом: ЦНБ. III. 4873.
Вперше надруковано: Киевская старина. — 1901. — № 2. — С. 297 — 298, з кількома

неточностями. Публікація В. Науменка.
Дата в автографі: «16 марта 1858 года, С.-Петербург».
Відповідь на лист Шевченка від 12 березня 1958 р. з Москви.
Відповідь Шевченка — лист від 19 березня 1858 р. з Москви:

...графиня Настасия Ивановна... убедительно просила, как только ты приедешь — сейчас ей

дать знать... — Сповіщаючи Шевченка про дозвіл жити в Петербурзі і працювати в Академії

мистецтв, А. І. Толстая в листі від 24 лютого 1858 р. радила поетові якомога швидше приїхати
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до Петербурга. Кількома днями раніше (20 лютого) це її прохання передав у листі до Шевченка

М. М. Лазаревський.
Сегодня я был опять у нее с твоим письмом из Москвы... — Відповідь на висловлене у згаданому

листі прохання Шевченка: «Я в Москві, нездужаю. Око розпухло і почервоніло, трохи з лоба не

вилазить. Доктор посадив мене на дієту і не велів виходить на улицю... Доктор говорить, що я

неділю або й дві остануся в Москві. Прошу тебе, зайди до графині Настасії Іванівни і розкажи їй

про моє лихо».
...она... боится, чтобы Михайло Семенович не удержал тебя в Москве и на Пасху... — У листі

від 5 березня з Нижнього Новгорода до А. І. Толстої Шевченко обгрунтував своє бажання

зупинитися у Москві почуттям дружби й обов’язком перед М. С. Щепкіним: «В Москве я останусь

несколько часов, для того только, чтобы поцеловать моего искреннего друга, знаменитого

старца М. С. Щепкина. Говорил лет вам Лазаревский, что этот бессмертный старец сделал

мне четырехсотверстный визит о рождественских святках. Каков старик? Самый юный, самый
сердечный старик! И мне было бы непростительно грешно не посвятить ему несколько часов в

Москве».
Отделал я изящно один твой портрет и сегодня поднес ей... — Йдеться про одну з п’ятдесяти
фотокопій з автопортрета Шевченка, намальованого в кінці 1857 р. у Нижньому Новгороді і

надісланого 4 січня 1858 р. до Петербурга з П. А. Овсянниковим у дарунок М. М. Лазаревському
(автопортрет зберігається в ДМШ) (див. лист М. М. Лазаревського від 10 лютого 1858 р.).
Графа сегодня не видел... — Тобто Ф. П. Толстого.
Овсянникова опять не видел... — У згаданому листі Шевченко просив Лазаревського передати

П. А. Овсянникову прохання заїхати на зворотньому шляху з Петербурга до Нижнього Новгорода
до нього у Москву. З листів від 20 лютого та 19 березня 1858 р. відомо, що Шевченко дав П. А.
Овсянникову доручення купити чемодан: «Дожидаю Овсянникова з чемоданом, а то б я вже давно
виїхав»; «Де там: той у чорта Овсянников пропадає? Я не знаю, чи купив він мені чемодан, чи ні.
Якшо купив, то нехай хоч соломою напха та пришле мені, а то доведеться в Москві куповать».
Рисунки, если и получу на днях... — У згаданому листі до Лазаревського Шевченко повідомляв,
що наступного дня вишле на його ім’я два малюнки, які після фотокопіювання просить віднести
Ф. П. Толстому для передачі великій княгині Марії Миколаївні для її альбому. «Коли вони будуть
варті того, — додає Шевченко. — Я сам думав передати їх лично, та бач, що зо мною зробилось».
Наприкінці листа поет знову повернувся до цієї теми: «Насчет рисунков, як найде граф і що він

з ними зробить, напиши мені. Не держи їх тільки довго у фотографа». Факт відправки малюнків

М. М. Лазаревському Шевченко зафіксував у щоденнику 14 березня: «Отправил Лазаревскому

два рисунка, назначенные для преподнесения М[арии] Н[иколаевне]». Відповідаючи на цей лист,
Шевченко знову повторив своє прохання щодо малюнків: «Рисунки мої, я думаю, тепер уже

получені. Нехай фотограф зробить хоч один екземпляр, бо мені хочеться, щоб граф Ф[едір]
Пpетрович] (якщо він найде їх достойными того), щоб передав їх на святках М[арії] Нpіколаєвні]».
Про які Шевченкові малюнки йдеться — невідомо.
Семен — С. С. Гулак-Артемовський.

Журнал Шевченка: [1]16, [2]17 березня.

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/189289.html

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/190109.html

3.5.12 Спогад Савичева (2009-05-05 06:00)

* *

Увиделся я с Шевченко в Москве, зимой 1858 года, у академика А. Н. Мокрицкого. Тарас

Григорьевич был неузнаваем, и я, присмотревшись только, узнал его. Желто-зеленый, в
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морщинах, худой, тупо-угрюмый, убитый физически и морально... Ни он, ни я не могли

порядком приступиться друг к другу... Оборвалась, верно, поэтическая струна, одолела грубая

действительность деликатную натуру!.. Более не видел я Тараса Григорьевича.

Никита Савичев, Кратковременное знакомство с Тарасом Григорьевичем Шевченко, газ.
«Казачий вестник», 1884, № 53 — 54. [Див. [1]переклад.]

Журнал Шевченка: [2]18 березня.

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/spog56.htm

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/191072.html

3.5.13 138. ЛИСТ ДО М. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО. 19 березня 1858. Москва
(2009-05-05 12:00)

19 марта.

Друже мій єдиний! Рад би на крилах летіть до вас, та прокляте око, щоб воно не вилізло, не
пускає. Сьогодня був у мене доктор і ранше Великодньої неділі не пускає мене в дорогу. А його,
розумного, треба послухать, а то не буде чим дивиться на світ Божий і на тебе, мій друже єдиний!
Рисунки мої, я думаю, тепер уже получені. Нехай фотограф зробить хоч один екземпляр, бо мені
хочеться, щоб граф Ф[едор] П[етрович] (якщо він найде їх достойными того), щоб передав їх на

святках М[арії] Н[іколаєвні]. Добре було б, якби так зробилося.
Де той там у чорта Овсянников пропадає? Я не знаю, чи купив він мені чемодан, чи ні. Якщо
купив, то нехай хоч соломою напха та пришле мені, а то доведеться в Москві куповать. Прощай,
мій друже єдиний. Поцілуй Семена за мене.

Щирий твій

Т. Шевченко

Як передаси рисунки графу Ф[едору] П[етровичу], сідай на чугунку та до мене, та вкупі і вернемося
в Пітер. Єй-богу, добре б було б.

Примітки

Подається за автографом (ІЛ, ф. 1, № 167).
Вперше надруковано в журналі «Основа» (1862. — № 3. — С. 18).
Вперше введено до збірника творів у виданні: Шевченко Т. Твори: В 2 т. — СПб., 1911. — Т. 2.
— С. 426.
Відповідь на лист М. М. Лазаревського від 16 березня 1858 р. ([1]Листи до Тараса Шевченка. —
С. 115).
Відповідь М. М. Лазаревського від 23 березня 1858 р. див.: Там само. — С. 139 — 140.
Сьогодня був у мене доктор... — Запис про лікарський візит Шевченко зробив у щоденнику 17
березня 1858 р.: «Сегодня опять посетили меня оба медика и, слава Богу, кроме диэты и сидения

в комнате, ничего не прописали. Я однако ж и этого немного не исполнил. Вечером втихомолку

навестил давно не виданного друга моего, княжну Варвару Николаевну Репнину».
...ранше Великодньої неділі не пускає мене в дорогу. — Оскільки в зв’язку з несподіваною

хворобою Шевченко в перші дні перебування в Москві не міг виходити з дому, він вирішив

лишитися в Москві на Великодні свята (Великдень 1858 р. припадав на 23 березня), хоча М.
М. Лазаревський і застерігав його проти цього, сповіщаючи в листі від 16 березня 1858 р., що А.
І. Толстая «чрезвычайно жалеет о твоей болезни и боится, чтобы Михайло Семенович не удержал

тебя в Москве и на Пасху; она даже сомневается и в твоей болезни и думает, что ты остался там
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для Мих[аила] Сем[еновича]» ([2]Листи до Тараса Шевченка. — С. 115).
Рисунки мої, я думаю, тепер уже получені. — Одержавши малюнки Шевченка, призначені для
подарунка президентові Академії мистецтв (див. лист до М. М. Лазаревського від 12 березня

1858 р.), М. М. Лазаревський, згідно з бажанням Шевченка, передав їх фотографові для зняття
копій. 23 березня 1858 р. він писав Шевченкові: «И третьего дня, и вчера я был у фотографа; он
говорит, что чрезвычайно трудно снять копии с твоих картин, что все черные места не выходят,
но обещал постараться и на днях возвратить».([3]Листи до Тараса Шевченка. — С. 116).
Де той там у чорта Овсянников пропадає? — Див. листи до М. М. Лазаревського від 22 лютого

та 12 березня 1858 р. і примітки до них. Чи зустрівся Шевченко з П. А. Овсянниковим у Москві

— відомостей немає.
Поцілуй Семена за мене. — С. С. Гулака-Артемовського.
...сідай на чугунку та до мене, та вкупі і вернемося в Пітер. — Думка поїхати до Шевченка в

Москву виникала і в М. М. Лазаревського, але здійснити її не вдалося. В листі від 23 березня

1858 р. він писав: «Третього дня я думал было махнуть в Москву и уже было собрался, да
обстоятельства изменились, и теперь мои дела в таком положении, что из П[етер]бурга я не

могу выехать; впрочем, м[ожет] б[ыть], на праздниках и удастся, но едва ли» ([4]Листи до Тараса

Шевченка. — С. 39 — 40).

Журнал Шевченка: [5]19, [6]20, [7]21, [8]22 березня.

1. http://izbornyk.org.ua/shevchenko/lystydo.htm

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/lystydo.htm

3. http://izbornyk.org.ua/shevchenko/lystydo.htm

4. http://izbornyk.org.ua/shevchenko/lystydo.htm

5. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/191857.html

6. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/193016.html

7. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/193241.html

8. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/193397.html

3.5.14 130. M. M. ЛАЗАРЕВСЬКИЙ. 23 березня 1858. Петербург (2009-05-05 18:00)

Христос воскресе!

Мій друже Тарасе! Жаль, что твоє око наробило так погано; а мы ждали тебя сегодня непременно.
Пожалуйста не мешкай, когда выздоровеешь.
И 3 дня, и вчера я был у фотографа; он говорит, что чрезвычайно трудно снять копии с твоих

картин, что все черные места не выходят, но обещал постараться и на днях возвратить. Я ему

говорил, что если оч[ень] трудно, то пусть и не делает, но он непременно хочет сделать.
Завтра буду у графа и графини и разузнаю все.
Посылаю тебе вчера полученное мною письмо страховое.
Третьего дня я думал было махнуть в Москву и уже было собрался, да обстоятельства изменились,
и теперь мои дела в таком положении, что из П[етер]бурга я не могу выехать; впрочем, м[ожет]
б[ыть] на праздниках и удастся, но едва ли. Поздравляю тебя с праздниками и желаю тебе...

Весь твой Михаил.

Коментарі:

2525

http://izbornyk.org.ua/shevchenko/lystydo.htm
http://litopys.org.ua/shevchenko/lystydo.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/lystydo.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/lystydo.htm
http://community.livejournal.com/ua_kobzar/191857.html
http://community.livejournal.com/ua_kobzar/193016.html
http://community.livejournal.com/ua_kobzar/193241.html
http://community.livejournal.com/ua_kobzar/193397.html


Подається за автографом: ЦНБ. III. 4874.
Вперше надруковано: Киевская старина. — 1904. — № 2. — С. 298 — 299, з кількома помилками
у прочитанні слів. Публікація В. Науменка.
Автограф не датований. Датується за змістом листа, який починається великоднім привітанням,
та на підставі листа Шевченка до М. М. Лазаревського від 19 березня 1858 р. (в ньому, зокрема,
поет повідомляв про ймовірний час від’їзду з Москви: «Сегодня був у мене доктор і ранше

великодної неділі не пускає мене в дорогу»). Великдень 1858 р. припадав на 23 березня.
Відповідь на лист Шевченка від 19 березня 1858 р. з Москви.
Жаль, что твоє око наробило так погано... — У згаданому листі Шевченко писав: «Рад би на

крилах летіть до вас, так прокляте око, щоб воно не вилізло, не пускає». ...я был у фотографа;
он говорит, что чрезвычайно трудно снять копии с твоих картин... — Див. коментар до листа М.
М. Лазаревського від 16 березня 1858 р.
Посылаю тебе вчера полученное мною письмо страховое. — Про який страховий (тобто цінний)
лист пише М. М. Лазаревський — невідомо.
Третьего дня я думал было махнуть в Москву... — Відповідь на запрошенняШевченка у згаданому

листі: «Як передаси рисунки графу Ф[едору] П[етровичу], сідай на чугунку та до мене, та вкупі і
повернемося в Пітер».

Журнал Шевченка: [1]23, [2]24 березня.

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/194014.html

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/194743.html

3.5.15 Спогад Рєпніної (2009-05-06 00:00)

[1] * * *

По возвращении из ссылки я его [Шевченко] видела два раза и он на меня сделал грустное

впечатление; я виню себя, что не переписывалась с ним, когда он был в Петербурге...

В. Репнина, Письмо к Ф. Лазаревскому от 22 марта 1883 г., Інститут літератури ім. Т. Г.
Шевченка АН УРСР, архів М. К. Чалого, фонд 92, № 300.

1. http://picasaweb.google.com.ua/litopys/invaWB?feat=embedwebsite#5335142944649410290

3.5.16 Обід у Максимовича. 25 березня 1858 року. Москва (2009-05-06 06:00)

* *

В Москве я разделил время между моим семейством и славянофилами... У славянофилов я

проводил время весьма приятно. Максимович дал нам обед на Благовещенье [25. III 1858
г. в Москве] по случаю возвращения Шевченка. Наш поэт сильно переменился, постарел;
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над его широким лбом распространилась лысина, густая борода с проседью при его глубоком

взгляде дает ему вид одного из мудрых наших дидов полковников, к которым часто приходят

за советом. Обедали у Максимовича: Кошелев с женой, два Аксаковых, Хомяков, Погодин,
Шевырев, Бартенев, старушка Елагина 1 и старик Щепкин. За шампанским Максимович прочел

премилые стихи в честь Шевченка, в которых сказал, сколько он недоставал для Украйны. Между

прочим, там он говорит, что без тебя: Твої думки туманами по лугам вставали, Твої сльози
росицею по степах спадали, Твої пісні соловейком в садах щебетали! Неправда ли, прелестно!
Старик Щепкин навзрыд плакал — он щирый малороссиянин. После обеда Шевченко прелестно

пел с женою Максимовича... Кажется, что Шевченко во многом изменился к лучшему. Он

теперь здесь [в Петербурге] и будет состоять при Академии художеств. Г. Галаган, Письмо
к жене от 1 апреля 1858 г. с СПб., [1]Дорошкевич О. Шевченко в приватному листуванні

// «Записки історично-філологічнго відділу АН УРСР», 1926, кн. VII — VIII, стор. 378 —
379. 1 Кошелєв Олександр Іванович (1806 — 1883) — громадський діяч, публіцист, слов’янофіл.
Аксакови: Іван Сергійович (1823 — 1886) — публіцист, редактор і видавець ряду газет та журналів
слов’янофільського напряму; Костянтин Сергійович (1817 — 1860) — поет, філолог і публіцист-
слов’янофіл. Хом’яков Олексій Степанович (1804 — 1860) — поет, публіцист-слов’янофіл. Погодін
Михайло Петрович (1800 — 1875) — реакційний історик, журналіст. Шевирьов Степан Петрович

(1806 — 1864) — професор російської літератури в Московському університеті. З 1847 р. академік.
Бартенєв Петро Іванович (1829 — 1912) — історик, редактор і видавець журналу «Русский архив»,
друкував у своєму журналі біографічні матеріали про Шевченка. Єлагіна Євдокія Петрівна (1789
— 1877) — племінниця В. А. Жуковського, мати відомих слов’янофілів Кириєвських: Івана та

Петра. В її літературному салоні у Москві бували видатні російські письменники і вчені, в тому
числі Пушкін і Гоголь. Журнал Шевченка: [2]25 березня.

1. http://izbornyk.org.ua/shevchenko/doroshk.htm

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/195547.html

3.5.17 Рапорт. 26 березня 1858 р. (2009-05-06 12:00)

1858, березня 26. Рапорт в. о. московського обер-поліцмейстера московському військовому

генерал-губернатору.

Господину Московскому Военному Генерал Губернатору Исправляющего должность Московского

Обер Полицмейстера

Рапорт

Означенный в предписаниях Вашего Сиятельства к бывшему Г-ну Обер-Полицмейстеру и ко

мне, от 26 сентября прошлого года и 5 сего марта за №№ 1066 и 219, отставной рядовой

Тарас Шевченко прибыл из Нижнегородской губернии проездом в С.-Петербург и остановился в

Сретенской части 1 квартала в доме Щепотьева. О чем имею честь донести Вашему сиятельству,
присовокупляя, что за Шевченко до выезда его отселе в С.-Петербург, строгий полицейский надзор
учрежден.

Флигель-адъютант, полковник, князь Кропоткин. № 332. 26 марта 1858 года.

Журнал Шевченка: [1]26 березня.

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/196330.html
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3.5.18 131. М. О. МАКСИМОВИЧ. 27 березня 1858. Москва (2009-05-06 18:00)

27 марта 1858 г., Москва

Приїздив до тебе по слову твому в дев’ять і привозив тобі «Гуся», і твого, і нашого, да тебе,
лебедика, вже не застав. Бувай же здоровенький, на все добре — і пощасти тобі Боже!.. Посилаю
тобі з паном Галаганом твого «Гуся» і мою тобі застольну віршу і отношеніє в конору «Русской
Беседы» Петербурзьку (при книжной лавке Алексея Ивановича Давыдова на Невском проспекте в

доме Заветного, против арсенала Аничкина дворца), чтобы тоби доставили «Беседу» нашу за два
прежни[е] годы и за сей 1858 год.

Не забувай же земляка свого щирого

М, Максимовича.

На четвертій сторінці:
Тарасу Григорьевичу Шевченку.

Коментарі:

Подається за автографом: ІЛ. Ф. 1. № 267.
Вперше надруковано у виданні: Чалый М. К. Жизнь и произведения Тараса Шевченка. — С. 126,
з незначними пропусками і неточностями.
Дата в автографі: «27 марта 1858 г., Москва».
Відповідь Шевченка — лист від 5 квітня 1858 р. з Петербурга.

Приїздив до тебе по слову твому в дев’ять... — Лист написано на другий день після від’їзду
Шевченка до Петербурга. 26 березня 1858 р. поет занотував у щоденнику: «В 9-ть часов утра

расстался я с Михайлом Семеновичем Щепкиным и с его семейством. Он уехал в Ярославль, а я,
забравши свою мизерию, поехал к железной дороге...»
...привозив тобі «Гуся», і твого.... — Йдеться про неповний список поеми «Єретик» (рядки 1
— 227), розшуканий на той час московським істориком, бібліографом та археографом Петром

Івановичем Бартенєвим.
...і нашого... —Очевидно, нарис Є. П. Новикова «Гус і Лютер». На цю працю звернувШевченкову

увагу П. О. Куліш у листі від 22 грудня 1857 р. Шевченко познайомився з нарисом Є. П. Новикова
у Петербурзі, про що повідомив М. О. Максимовичу у листі-відповіді, помилково назвавши автора
Анніковим: «Читаю тепер «Гуса» Аннікова, добра штука».
Посилаю тобі з паном Галаганом твого «Гуся»... — Неповний список поеми «Єретик» нині

зберігається в ІЛ (Ф. 1. № 10). Шевченко одержав його через Г. П. Галагана на другий день після
приїзду до Петербурга — 28 березня 1858 р. (див. запис у щоденнику за це число). Подякувавши
О. М. Максимовичу, далі у листі-відповіді поет писав: «Єретик» мій не ввесь, тут його й половини
нема. Подякуй за мене Бартенева і попроси його, чи не достане він де-небудь другу половину,
а то без неї нічого не вдію». Другої половини поеми за життя Шевченка розшукано не було. Її

повний текст став відомий лише після 1906 р., коли твори Шевченка були передані з архівів III
відділу.
Посилаю... мою тобі застольну віршу... — Вірш, написаний М. О. Максимовичем і прочитаний

на обіді, влаштованому Максимовичами на честь Шевченка 25 березня 1858 р. Цей факт того

ж дня занотований Шевченком у щоденнику: «В конце обеда амфитрион (тобто господар М.
Максимович. — Ред.) прочел в честь мою стиди собственного сочинения». Обід у Максимовича

описав у листі від 1 квітня 1859 р. до дружини з Петербурга Г. П. Галаган: «Максимович дал

нам обед на Благовещенье по случаю возвращения Шевченко. [...] Обедали у Максимовича:
Кошелев з женой, два Аксаковых, Хомяков, Погодин, Шевырев, Бартенев, старушка Елагина и
старик Щепкин. За шампанскимМаксимович прочел премилые стихи в честьШевченко, в которых
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сказал, сколько он недоставал для Украины [...]. Старик Щепкин навзрыд плакал — он щирый

малороссиянин. После обеда Шевченко прелестно пел с женою Максимовича. А москали слушали

хорошо, потому что все хороший народ» (Дорошкевич О. Шевченко в приватному листуванні //
Записки історико-філологічноо відділу УАН. — К., 1926. — Кн. 7 — 8. — С. 378 — 379). Під

заголовком «25 марта 1858» вірш М. О. Максимовича надруковано у журналі «Основа» (1861. —
№ 6. — С. 8 — 9).
Чтобы тоби доставили «Беседу» нашу... — Як свідчить запис у щоденнику від 26 жовтня 1857
р., Шевченко читав «Русскую беседу» (№№ 2 та 3 за 1857 р.) в Нижньому Новгороді. Передана
через Г. П. Галагана записка у петербурзьку контору «Русской беседы» мала забезпечити поета

комплектами журналу за три роки (1856 — 1858).

Журнал Шевченка: [1]27 березня.

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/197041.html

3.5.19 Портрет Михайла Лазаревського (2009-05-07 00:00)

[1]

Портрет Михайла Матвійовича Лазаревського. Тонований папір, італійський олівець, крейда
(29,5 × 23). [Пб.]. [Н. p. 28.III] 1858.
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[2]

Див. також:
http://litopys.org.ua/shevchenko/shev10025.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev10025.htm
http://kobzar.univ.kiev.ua/draws/description/425.html

Журнал Шевченка: [3]28 березня.

1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/_WLIiVgeMnS6BNwDl-sjEQ?feat=embedwebsite

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev10025.htm

3. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/197883.html

3.5.20 (2009-05-07 06:00)

[1]Кониський О. Я. Тарас Шевченко-Грушівський: Хроніка його життя [Під час перебування в

Петербурзі (березіль 1858 — червень 1859), стор. 1]

ТАРАС ШЕВЧЕНКО

під час перебування його в Петербурзі

(З 28 БЕРЕЗІЛЯ 1858 ДО ЧЕРВНЯ 1859 Р.)

І
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В четвер 27 березіля р. 1858 о годині 8 увечері голосний локомотив московської залізниці засвистів
і спинився в Петербурзі 890. З вагона III класу вийшов сивобородий чоловік в кожусі, в українській
шапці. То був Тарас Шевченко. Ще б два місяці, і було б рівно одинадцять років з того часу,
як він зневолено покинув столицю: минуло б 11 літ з того часу, як на оцьому самому вокзалі

його під вартою посадовили на поїзд яко невольника військового уряду і фельд’єгер помчав

його в Азію, в неволю, на заслання. Тепер, майже по 11 роках тяжкого життя-сну в «смердячій
казармі», Шевченка визволено; йому вернули нібито волю (бо все-таки наполовину та воля була

спаралізована доглядом поліції), але не вернули йому, та й ніхто в світі не спроможен був

вернути, того найкращого добра його, яке проковтнула неволя: його літ і здоров’я. Природа, як
се ми відаємо добре, наділила Шевченка добрим, міцним здоров’ям. Уважаючи на ту міць, шеф
жандармів Орлов і прирадив цареві повернути поета-художника в військо простим солдатом. Але,
каже доктор медицини Андрій Козачковський 891, яка людська природа спроможна була встояти
і не зломитися в тій боротьбі, на яку цар і його підручники вирядили Шевченка в дикі, безлюдні
степи киргизькі? З заслання Шевченко вернувся до Петербурга з здоров’ям, розбитим цілком, з
організмом, навіки і завчасно покаліченим, знесиленим, виснаженим. Річ певна, що під останній

посвист локомотива не можна було серцю нашого кобзаря не затремтіти, не забитися, в одну і

ту саму хвилину в серці страдальника зустрівся вплив двох супротилежних сил: лиходійної сили

тяжких скорботних споминок минулого і добродійної — радісно-сподіваного побачення з людьми
близькими, дорогими і з надією на нове життя на волі. Вже ж хоч яке було добре, незлобливе
серце у Тараса, а не спроможно було воно здержатися і не дати ворушитися споминкам минулого.
З першим ступнем по грунту Петербурга не можна було, щоб перед очима поета не воскресли

темні образи Енгельгардта, Ширяєва, Петрова, Дубельта, Орлова, Обручова, Ісаєва і Потапова
з їх лиходійними вчинками супроти нього. Одночасно з ними воскресли і ясні образи Сошенка,
Венеціанова, Брюллова, Жуковського, Гребінки, графів Толстих, а з ними і визволення його з

кріпацтва і з військового полону. За перше Тарас заплатив з свого найдорожчого скарбу — 24
роками свого дитинного і парубочого віку, за друге — розбитим і покаліченим здоров’ям. Перед
очима художника і в минулому, і в близькому сподіваному стояла люба його Академія художеств,
криниця його освіти, його Alma mater. Не можна вгадати запевне, що в ту хвилину, коли Шевченко

вийшов з вокзалу, більш хвильовало йому серце: чи споминки минулого, чи близьке сподіване?
Мені здається, що, відповідно перейнятливій вдачі, світлі образи Лазаревського, Артемовського,
графів Толстих взяли гору і своїм світлом закрили темні тіні Дубельтів і Орлових! Будівля і галереї
Академії художеств закрили будівлю і тюремні келії «3-го отделения». Минуле мусило одійти геть,
хоч воно було і невимовно тяжке, але воно минуле!.. Воно минуло вже навіки... З поїзда Шевченко

зараз же поїхав до Михайла Лазаревського і за годину був у його в хаті і в палких дружніх обіймах

його» . Ні поет, ні його друзяка не лишили нам ніяких звісток про ту зустріч і бесіду їх, але
здається мені, що легко вгадати і ту, і другу. В обох приятелів на серці була така сила щирого-
почуття, що годі було виявляти його словами, словам тут не було місця. В таких випадках слова

у людей ніби замерзають, уста німіють, говорять тільки душа та серце, але говорять вони своєю

мовою, без слів. 890 Кобзарь. — Т. III. — Записки... — С. 188. [Запис від 27 берез. 1858 р.]. 891

Киевский телеграф. — 1875. — № 25. 892 Кобзарь. — Т. III. — С. 188. [2]Попередня [3]Наступна

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/4899.html

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/506623.html

3. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/509945.html

3.5.21 (2009-05-07 12:00)

[1]Кониський О. Я. Тарас Шевченко-Грушівський: Хроніка його життя [Під час перебування в

Петербурзі (березіль 1858 — червень 1859), стор. 2]

II

Ранком другого дня надворі стояла негодь: падав сніг, була сльота, справо. Пам’ятаючи, що
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кілька день назад у Москві Тарас перебув недуг, йому годилось би під таку легодь не виходити

з хати. Але яка ж сила спроможна була вдержати його в хаті? Натурально було йому жадати

швидше подивитися на те, чого він не бачив 11 років. І от він, не вважаючи на негодь, пішов
зранку оглядувати столицю. «Оббігавши, — каже він у своєму журналі 893, — половину міста, він
зайшов спочити і поснідати в ресторан Клея. Тут несподівано зустрів свого старого знайомого

дуку-дідича з Прилуцького повіту Грицька Галагана. Галаган тільки що приїхав і привіз Тарасові з
Москви від Максимовича знайденого в Москві Тарасового «Єретика», себто «Івана Гуса». Автор
був певен, що поема та навіки пропала. Не диво, що він зрадів тій знахідці, та, на лихо, знайдено
не цілу поему, а тільки невеличку частину її 894, і Шевченко, пишучи 5 квітня до Максимовича,
прохав його попрохати Бутенева, чи не знайде він і другої половини поеми, «бо без неї нічого

не вдієш». Поснідавши, Тарас о годині 3-й вернувся додому «і тут обняв свого щирого друга

Семена Артемовського, через півгодини був у його в господі, буцім у своїй рідній хаті. «Багацько
і багацько ми дечого згадали і де про що перебалакали, — записує Шевченко в своєму журналі
895, — а ще більш лишилося того, про що не встигли ні згадати, ні перебалакати. Дві години

проминуло швидше однієї хвилини». О 6-й годині увечері Шевченко пішов з Лазаревським до

графині Н. Ів. Толстої. Про зустріч його у Толстих маємо дві певні звістки: одну — доні Толстих,
Катерини Юнге, що була того часу 14-літнім підлітком, а другу — самого Тараса. Родина Толстих
горіла бажанням швидше побачити свого сподіваного дорогого гостя. Толсті не поїхали стрівати
його на вокзал, не бажаючи своє почуття показувати прилюдно: властива їм скромність, святість
і щирість почуття вимагали вилити його у власній господі. «Серце замирало, ждучи Шевченка, —
каже Катерина Федор. Юнге 896. — Нарешті прийшов той день, коли він повинен був прибути...
Жадання перейшло в нетерплячість. Аж ось подзвонили і в світлицю ввійшов поет, з довгою

бородою, з добродушною усмішкою, з очима, повними любові й сліз». «Серденята мої! други
мої!» — промовив крізь сльози поет і припав губами до рук графині. «Я вже й не тямлю, —
читаємо далі у Юнге, — що тоді було у нас! Усі ціловалися, усі плакали, усі говорили разом».
Шевченко про сю саму зустріч говорить теж короткими, але повними глибокого, гарячого почуття
і великого значіння словами. «Ніхто і ніколи, — каже він 897, — не зустрічав мене, і нікого і ніколи
і я не стрівав більш сердечно і більш радісно, як зустрілися ми з моєю святою заступницею і з

графом Федором Петровичем. Зустріч наша була щиріш зустрічі кревняків. Багацько хотів я

висловити їй і нічого не висловив. Фляшкою шампанського вина освятили ми наше святе, радісне
побачення і о годині 8-й розійшлися». Від Толстих з серцем, повним радощів, Шевченко пішов

до Василя Білозерського, свого союзника і сусіда в тюрмі р. 1847. Тут зустрів своїх товаришів по
засланню в Оренбурзі, Сєраковського, Станевича, Сову. Зустріч була весела, радісна. Після щирої
розмови залунали рідні, любі пісні. З голосом рідної пісні годі було і Тарасові, і Білозерському
не згадати кінця січня р. 1847: гостювання Шевченка в Мотронівці, Кулішевого весілля, надій,
що тоді пановали, і іншого всього такого, що під той час гріло, живило, бадьорило душі і серця

невеличкого гурту українських патріотів і патріоток. 893 Кобзарь. — 1895. — Т. III. — С. [188] —
189. [Записки, запис від 28 берез. 1858 р.]. 894 Див.: Т. І. — С. 169 і 237. 895 Кобзарь. — 1895. —
Т. III. — С. 189. 896 Вест[ник] Евр[опы]. — 1883. — [Кн. VIII. — С. 838] 897 Кобзарь. — 1895. —
Т. III. — С. 189. [Запис від 28 берез. 1858 р.] Коментар ...знайдено не цілу поему («Єретик». —
Ред.), а тільки невеличку частину її... — Це були рядки 1 — 227 (повний текст містив 374 рядки).
[2]Попередня [3]Наступна

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/4899.html

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/509676.html

3. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/510685.html

3.5.22 Спогад В. Білозерського (2009-05-07 18:00)

* *

Возвращение Шевченка после 10-летней разлуки приветствовала вся Украина и не Украина

истинным восторгом: на всем пути, от Астрахани до Петербурга, его встречали как друга, все,
без различия национальностей, — знавшие его по сочинениям или по слухам; все старались дать
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ему почувствовать, что разлука и 10-летнее молчание его ничуть не изменили ни уважения к нему,
как человеку, ни любви и сочувствия, как к народному певцу.

Значение Шевченка для Украины. Проводы тела его в Украину из Петербурга, «Основа», 1861,
червень, стор. 7.

3.5.23 Лічу в неволі дні і ночі... 1858 р. (2009-05-08 00:00)

не раніше 18 березня і не пізніше 22 листопада 1858 р.

{ [1]«Лічу в неволі дні і ночі...» [2-га редакція] }

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev2115.htm

3.5.24 (2009-05-08 06:00)

[1]Кониський О. Я. Тарас Шевченко-Грушівський: Хроніка його життя [Під час перебування в

Петербурзі (березіль 1858 — червень 1859), стор. 3]

III

Опріч найпершого, святого, високоморального обов’язку вдячності до Толстих, був уШевченка теж

на одному з перших місць і другий обов’язок, правда— супротилежний змістом, але невідкладний:
хоч який осоружний був сей обов’язок, але відбути його треба було неминуче і не гаючись.
Перебувати Шевченкові в столиці цар Олександр II призволив 10 лютого р. 1858 з такою умовою,
щоб «отставной рядовой Шевченко был подвергнут строгому полицейскому надзору и чтобы

начальство Академии художеств имело за ним должное наблюдение, дабы он не обращал во зло

(не повертав на лихо) своего таланта» 898. Умова догляду поліції вимагала від Шевченка, щоб він
зараз, скоро прибув до столиці, став перед лице свого доглядника-«опікуна», себто начальника

поліції. Оце ставлення про всякого чоловіка, якому доля поталанила покоштувати його, річ

морально гидка, прикра, а задля Шевченка і поготів: воно нагадувало йому пережите ставлення
перед лице батальйонних і інших військових начальників в Орську та в Новопетровському. Одначе
не ставитися не можна було. І от ранком 29 березіля починає наш поет в образі «отставного
рядового» переходити бюрократичні митарства «піднадзорного» життя. Починати їх, звичайно,
треба «по начальству», йдучи знизу вгору сходами, «установленными по закону». На першому

ступню стояв начальник канцелярії оберполіцеймецстера Іван Таволга-Мокрицький, українець з
Пирятинського повіту, давній Шевченків знайомий. «Прикинувшись казанською сиротою, — пише

Тарас у свому журналі 29 березіля 899, — я о годині 10-й ранку пішов до Мокрицького. Він повітав
мене не то щоб по-урядницьки, але не то щоб і по-земляцьки. Стара знайомість пригадалася десь
збоку. Насамкінець він порадив мені зголити бороду, щоб не зробити прикрого вражіння на його
патрона графа Шувалова (обер-поліціймейстера), а до сього мушу ставитися, яко до головного

свого доглядника». Порада — зголити бороду — мала на той час свою рацію. Жовнірам, хоч би
й вислуженим вже, не можна було носити бороди, а Шевченко перед поліцією був нічим більш,
як тільки «вислужений жовнір», і йому не варт було дратовати свого «опікуна». Одначе не хотів
він і бороду голити, бажав принаймні зробити фотографію свою з бородою, щоб послати М. О.
Дороховій в Нижній Новгород. 30 березіля він сфотографувався з бородою, в кожусі і в українській
високій шапці 900. Зголивши бороду і одягтись у фрак, Шевченко «мусив відбути велике нещастя:
ставитися перед свого головного «опікуна графа Шувалова». Обер-поліцеймейстер прийняв його
попросту, не по-урядницьки і, головна річ, без отих напучувань, що «личать нагоді», і тим зробив на

його добре вражіння» 901. Відбувши се «нещастя», Тарас при нагоді зайшов знов до Мокрицького
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і познайомився з його жінкою, українкою з роду Свічок; очевидно, вона зробила на Тараса добре
вражіння. Увечері того ж дня поет був у Толстих, розповів про аудієнцію у Шувалова. Графиня

порадила йому представитися ще й найвищому «опікуну», шефу жандарів князю Долгорукову.
Оце ставлення не було потрібним «по закону», тим паче прикро було Тарасові справити його.
Але справити радила графиня Настасія Іванівна, не послухати її було якось ніяково; та коли

вже вона радить, так радить не на лихо йому, вона ж знає усі звичаї вищого світу, тямить, що
часом знехтування якого-будь найдрібнішого звичаю може чимало нашкодити людині Шевченко

згодився і, «щоб вволити волю графині Н[астасії] Ів[анівни] ставився 15 квітня перед лице шефа

жандарів». Князь Василь Долгорукий не втерпів, щоб не наділити нашого поета ввічливим, яке
«личить нагоді», напучуванням. На тому і скінчилася аудієнція 902. 898 Истор[ический] вестн[ик].
— 1896. — [Кн. VI.] — С. 897. [Тарас Шевченко. Документи... С. 296 — 297]. 899 Кобзарь. —
1895. — Т. III. — С. 189. 900 Такі Шевченкові фотографії дуже рідкі, я бачив їх тільки дві —
одну у Миколи Лисенка. Фотографія, що звичайно буває при «Кобзарі», де поет теж у шапці і в

кожусі, але без бороди, зроблена вже після 6 квітня р. 1858. 901 Кобзарь. — Т. III. — С. 192. 902

Кобзарь. — 1895. — Т. III. — С. 195. Коментар Зголивши бороду і одягтись у фрак, Шевченко

«мусив відбути велике нещастя: ставитися перед свого головного «опікуна графа Шувалова». —
Див. Запис у щоденнику Шевченка від 6 квітня 1858 р. [2]Попередня [3]Наступна

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/4899.html

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/509945.html

3. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/511810.html

3.5.25 Перша фотографія Шевченка. 30 березня 1858 р. (2009-05-08 12:00)

[1]

Фотографія Шевченка (№1). Фото А. Деньєра. 30.III.1858.
[2]Фотографії Т. Г. Шевченка

Першу фотографію на прохання М. Дорохової зробив А. Деньєр. На знімку — поет з бородою, в
шапці й кожусі. З цього фото [3]1860 він виконав автопортрет.
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[4] [5] [6]

А. Деньєр (?). Портрет Т. Шевченка. 1858. Санкт-Петербург. Фотографія. 17,8 × 13,3.
Національний музей Тараса Шевченка, № ф-74.

Журнал Шевченка: [7]29, [8]30, [9]31 березня, [10]1 квітня.

1. http://picasaweb.google.com/lh/photo/D3Etv6eaImvk3uP7fVExMA?feat=embedwebsite

2. http://izbornyk.org.ua/shevchenko/photos.htm

3. http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev10053.htm

4. http://picasaweb.google.com/lh/photo/YSvLH9-x7PspcXqgKzdYSg?feat=embedwebsite

5. http://picasaweb.google.com/lh/photo/MCMkNOL0BXUgSRUHauMeFQ?feat=embedwebsite

6. http://picasaweb.google.com/lh/photo/48v9rrGdwGd7uLtcUC3EyQ?feat=embedwebsite

7. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/198417.html

8. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/199218.html

9. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/200361.html

10. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/201042.html

3.5.26 139. ЛИСТ ДО М. О. МАКСИМОВИЧА. 5 квітня 1858. С.-Петербург
(2009-05-08 18:00)

5 апреля.

Друже і голубе мій сизий!

Получив я од Грицька Галагана все твоє добро. Спасибі тобі. «Єретик» мій не ввесь, тут його

й половини нема. Подякуй за мене Бартенева і попроси його, чи не достане він де-небудь другу
половину, а то я без неї нічого не вдію. Читаю тепер «Гуса» Аннікова, добра штука. Пишу тобі

мало тим, що ще не роздивився коло себе. Низенький поклон Кошелевим, а ще нижчий Марусі

Васильєвні. Посилаю тобі мою обіцянку і прошу тебе, мій голубе сизий, не забувай щирого земляка
свого Т. Шевченка.

ПОЛЯКАМ

Ще як були ми козаками,
А унії не чуть було,
Отам-то весело жилось!
Братались з вольними ляхами,
Пишались вольними степами.
В садах кохалися, цвіли,
Неначе лілії, дівчата...
Пишалася синами мати,
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Синами вольними... Росли,
Росли сини і веселили

Старії скорбнії літа...
Аж поки іменем Христа

Прийшли ксьондзи і запалили

Наш тихий рай. І розлили
Широке море сльоз і крові..
А сирот іменем Христовим

Замордували, розп’яли...
Поникли голови козачі,
Неначе стоптана трава.
Украйна плаче, стогне, плаче!
За головою голова

Додолу пáда. Кат лютує,
А ксьондз скаженим язиком

Кричить te deum, алілуя!

Отак-то, ляше, друже, брате!
Неситії ксьондзи, магнати
Нас порізнили, розвели,
А ми б і досі так жили.
Подай же руку козакові

І серце чистеє подай!
І знову іменем Христовим

Ми оновим наш тихий рай.

Кобзар Тарас Дармограй

На звороті:
Высокоблагородному

Михайлу Александровичу

Максимовичу.

Примітки

Подається за автографом (ІЛ, ф. 1, № 192).
Вперше надруковано в журналі «Зоря» (1896. — № 5. — С. 87).
Вперше введено до збірника творів у виданні: Шевченко Т. Твори: В 2 т. — СПб., 1911. — Т. 2.
— С. 426.
Відповідь на лист М. О. Максимовича від 27 березня 1858 р. ([1]Листи до Тараса Шевченка. —
С. 116).

Получив я од Грицька Галагана все твоє добро. — Йдеться про лист М. О. Максимовича від

27 березня 1858 р.; його вірш, присвячений Шевченкові й прочитаний під час обіду, даного М. О.
Максимовичем на честь Шевченка в Москві 25 березня 1858 р. (опублікований в журналі «Основа».
— 1861. — № 6. — С. 8 — 9); розшуканий у Москві список частини поеми Шевченка «Єретик»;
квитанцію на одержання в Петербурзі комплекту журналу «Русская беседа» за 1856 — 1857 рр.
та номерів 1858 р. Оскільки М. О. Максимович не застав Шевченка в квартирі М. С. Щепкіна

вранці 26 березня 1858 р., він передав згадані матеріали до Петербурга з їхнім спільним знайомим,
чернігівським поміщиком Г. П. Ґалаґаном. Шевченко одержав їх, зайшовши до готелю Клея, в
якому зупинився Г. П. Ґалаґан, (див. запис у щоденнику від 28 березня 1858 р.).
Подякуй за мене Бартенева і попроси його, чи не достане він де-небудь другу половину... —
Бартенєв Петро Іванович (1829 — 1912) — російський історик, бібліограф, археограф. Шевченко

познайомився з ним у Москві 25 березня 1858 р. під час обіду в М. О. Максимовича. У Бартенева
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зберігся неповний (рядки 1 — 227) список поеми «Єретик», зроблений невідомою рукою, однак
решти тексту не виявилося. Згодом у журналі «Русский архив», який видавав П. І. Бартенєв з

1863 р., було опубліковано багато цінних матеріалів про життя й творчість Шевченка. Під час

останнього перебування в Україні Шевченко продовжив розшуки списків своєї поеми (Лобода Ф.
Мимолетное знакомство мое с Т. Гр. Шевченко и мои об нем воспоминания // Киевская старина.
— 1887. —№ 11. — С. 272 — 273). Оскільки повний список поеми не знаходився, Шевченко почав

опрацьовувати її текст за списком, одержаним від П. I. Бартенева. Початок поеми (рядки 1 — 87
та 88 — 123) було опубліковано за цим списком у журналі «Основа» (1861. —№ 1. — С. 2 — 4; №
8. — С. 15 — 16). Ще один фрагмент поеми (рядки 125 — 227) друкувався у львівському журналі
«Правда» (1873. —№ 6. — С. 542 — 544). Повний текст поеми став відомий лише після революції
1905 р., коли рукописи Шевченка були виявлені в архіві III відділу й стали доступні дослідникам.
Закінчення поеми «Єретик» (рядки 228 — 374) надруковано в журналах «Былое» (1906. —№ 6. —
С. 1 — 5) та «Нова громада» (1906. — № 8. — С. 105 — 109). Повністю поема вперше з’явилася
друком у «Кобзарі» за редакцією В. М. Доманицького (СПб., 1907. — С. 190 — 201).
Читаю тепер «Гуса» Аннікова, добра штука. — Неточно названа Шевченком праця Є. П.
Новикова «Гус и Лютер» друкувалася протягом 1857 — 1858 рр. у журналі «Русская беседа».
Увагу Шевченка на цю працю звертав П. О. Куліш у листі від 22 грудня 1857 р. ([2]Листи до

Тараса Шевченка. — С. 98). Шевченко ознайомився з нею, очевидно, за комплектом «Русской
беседы», одержаним через петербурзьку контору журналу за квитанцією, яку йому передав М. О.
Максимович.
Низенький поклон Кошелевим... — З російським публіцистом і громадським діячем

слов’янофільського напряму, одним із редакторів-видавців журналу «Русская беседа» Кошелевим
Олександром Івановичем (1806 — 1883) та його дружиною Ольгою Федорівною Шевченко

познайомився в Москві 25 березня 1858 р. на обіді в М. О. Максимовича. Того ж вечора вдома у

Кошелевих Шевченко познайомився з декабристом С. Г. Волконським — дядьком В. М. Рєпніної
(див. запис у щоденнику від 25 березня 1858 р.).
...а ще нижчий Марусі Васильєвні. — З дружиною М. О. Максимовича Марією Василівною

Шевченко познайомився в Москві 18 березня 1858 р., й вона справила на нього велике враження:
«Какое милое, прекрасное создание. Но что в ней очаровательней всего, это чистый, нетронутый
тип моей землячки. Она проиграла для нас на фортепьяно несколько наших песень. Так чисто,
безманерно, как ни одна великая артистка играть не умеет» (запис у щоденнику від 18 березня

1858 р.). При першій зустрічі Шевченко переписав для М. В. Максимович свій вірш «Садок
вишневий коло хати...», згодом листувався з нею, дарував свої твори, намалював її портрет.
Посилаю тобі мою обіцянку... — Йдеться про вірш [3]«Полякам» («Ще як були ми козаками...»),
написаний 1847 р. в Орській фортеці й доповнений 1858 р. в Нижньому Новгороді. Шевченко

переписав його до «Більшої книжки» у Москві 14 березня 1858 р. й, очевидно, тоді ж познайомив

з ним М. О. Максимовича та пообіцяв переписати для нього текст. Автограф вірша, надісланий у
листі від 5 квітня 1858 р. М. О. Максимовичу, — хронологічно останній з чотирьох нині відомих;
саме в ньому вперше з’явився заголовок «Полякам». Уперше вірш надруковано в газеті «Dziennik
Literacki» від 30 липня 1861 р. українською мовою (в польській транслітерації) та в російському
перекладі в збірці «Стихотворения Плещеева» (М., 1861).

Журнал Шевченка: [4]2, [5]3, [6]4, [7]5, [8]6, [9]7, [10]8 квітня.

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/lystydo.htm

2. http://izbornyk.org.ua/shevchenko/lystydo.htm

3. http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev210.htm

4. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/201831.html

5. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/202647.html

6. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/203458.html

2537

http://litopys.org.ua/shevchenko/lystydo.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/lystydo.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev210.htm
http://community.livejournal.com/ua_kobzar/201831.html
http://community.livejournal.com/ua_kobzar/202647.html
http://community.livejournal.com/ua_kobzar/203458.html


7. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/204066.html

8. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/204960.html

9. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/205621.html

10. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/206748.html

3.5.27 Запізнілий рапорт про виїзд Шевченка з Москви. 9 квітня 1858 р.
(2009-05-09 00:00)

1858, квітня 9. Рапорт в. о. московського обер-поліцмейстера московському військовому

генерал-губернатору.

Господину Московскому Военному Генерал Губернатору Исправляющего должность Московского

Обер Полицмейстера

Рапорт

В дополнение к рапорту моему от 26 минувшего марта за № 332 имею честь донести, что

отставной рядовой Шевченко 4 сего апреля выехал из Москвы в С.-Петербург.

Флигель-адъютант, полковник, князь Кропоткин. № 368. 9 апреля 1858 года.

Цей і [1]попередній рапорт Кропоткіна були надіслані навздогін. Шевченко залишив Москву ще

26 березня.

Журнал Шевченка: [2]9, [3]10 квітня.

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/508755.html

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/207506.html

3. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/208341.html

3.5.28 132. Е. ЖЕЛІГОВСЬКИЙ. 11 квітня 1858. Петербург (2009-05-09 06:00)

Bracie Tarasie!

Byłem dzisiaj u księcia Szczerbatowa i z widzenia się tego z nim wypadło, że jeden mój poemat
muszę co najprędziej oddać do cenzury. Przed oddaniem chciał bym przeczytać tobie i zasięgnąć twojej
rady. —
Proszę Ciebie, kochany bracie Tarasie, przyjdź do nas dzisiaj wieczorem na herbatę, może mój poemat
nie będzie dla Ciebie bez interesu, bo przedmiot jest czysto ludowy, a dla mnie i dla Bazyla zrobisz
wielką przyjemność.
Prócz Ciebie nikogo u nas nie będzie, ażebyśmy swobodnie i bez subjekcji być mogli.

Twój brat sercem i myślą
W. Edward Zeligowski.

Czwartek.

Переклад:

Брате Тарасе!
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Я був сьогодні у князя Щербатова і з цієї зустрічі з ним з’ясувалося, що я повинен якомога

швидше подати в цензуру одну свою поему. Перш ніж віддавати, я хотів би прочитати тобі і

порадитись з тобою.
Прошу тебе, дорогий брате Тарасе, приходь сьогодні ввечері до нас на чай, може, моя поема

зацікавить тебе, предмет чисто народний, для мене ж і для Базиля ти зробиш велику приємність.
Крім тебе, нікого в нас не буде, щоб ми могли почувати себе вільно і невимушено.

Твій брат серцем і помислами

В. Едвард Желіговський

Четвер

Коментарі:

Подається за автографом: ІЛ. Ф. 92. № 80.
Вперше надруковано у виданні: Чалый М. К. Жизнь и произведения Тараса Шевченка. — 1882.
— С. 131, текст листа неповний, з неточностями.
Автограф не датований. Датується за змістом листа та на підставі запису Шевченка в щрденнику

від 11 квітня 1858 р.: «Вечером у Белозерского слушал новую драму Желяковского (Совы)».

[Я був сьогодні у князя Щербатова]... — Можливо, Григорія Олександровича Щербатова

(? — 1881), в кінці 1850-х років попечителя Петербурзького учбового округу. Попечителі учбових
округів у Російській імперії очолювали цензурні комітети, через які здійснювалась внутрішня

цензура.
...[я повинен якомога швидше подати в цензуру одну свою поему]; — Йдеться про драму Е.
Желіговського «Зорський», другу частину опублікованої 1846 р. драматичної фантазії «Йордан».
Драма «Зорський» лищилася ненадрукованою, проте була відома читачам в рукопису. 1849 р.
київський часопис «Gwiazda» відзначив, що «Зорський»— «великий і великого значення поетичний
твір — твір, який без перебільшення можна назвати діамантом сьогоднішньої польської Мінерви»
(1849. — №4. — С. 29). 1851 р. рукопис драми було здано до друкарні і відразу ж конфісковано.
Як видно з цього листа, 1858 р. Желіговський знову намагався дістати цензурний дозвіл

на публікацію п’єси (Мальдіс А. Й., Мартинова Е. М. Творча співдружність революційних

демократів // Радянське літературознавство. — 1964. — №2. — С. 106 — 107).
...[може, моя поема зацікавить тебе, предмет чисто народний]... — Як і в «Йордані», в

«Зорському» пропагувалась ідея визволення селян та селянської революції. В «Зорському» її

утверджує справою головний герой, звільняючи від кріпацтва власних селян. Про інтерес, з
яким сприйняв цей твір Шевченко, свідчить його вірш «Подражаніє Едуарду Сові», написаний 19
листопада 1859 р., що є наслідуванням введеної до «Зорського» народної пісні.
...[і для Базиля]... — В. М. Білозерського, знайомого Е. Желіговського з 1851 р. по

Петрозаводську, де обидва відбували заслання. На квартирі В. М. Білозерського (у будинку

принца Ольденбурзького біля Круглого ринку, нині Аптекарський провулок,№ 4), Е. Желіговський

читав свою драму. Саме тут, як свідчить щоденциковий запис від 28 березня 1858 р., поет зустрівся
на другий день після приїзду до Петербурга — 28 березня — з «соизгнанниками оренбургскими»,
колишніми польськими політичними засланцями З. Сераковським, Я. Станевичем, Е.
Желіговським.
[Крім тебе, нікого в нас не буде]... — Четвертим учасником цієї зустрічі, як свідчить запис у

щоденнику від 11 квітня 1858 р., був З. Серакрвський: «Вечером у Белозерского... с успехом

доказал Сераковскому, что Некрасов не только не поэт, но даже стихотворец аляповатый».
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Журнал Шевченка: [1]11 квітня.

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/209071.html

3.5.29 (2009-05-09 18:00)

[1]Кониський О. Я. Тарас Шевченко-Грушівський: Хроніка його життя [Під час перебування в

Петербурзі (березіль 1858 — червень 1859), стор. 4]

IV

За кілька день по приїзді в Петербург починає у Шевченка зростати широка знайомість, переважно
між письменниками, артистами і взагалі між людьми освіченими. Більш за все сприяла тому

родина графа Ф. П. Толстого своїми неділями і обідом на честь Шевченка. Взагалі, по приїзді

поета в столицю «життя його пішло добре і радісно. Його оточала тепла дружба і ті інтелектуальні
раювання, яких він так довгий час не зазнавав». Дім Толстих він уважав своїм рідним. У

Толстих бували майже всі його приятелі. Тут щонеділі збиралися поети, літератори, артисти,
учені, взагалі те освічене товариство, якого він був позбавлений цілих 11 літ. Натурально, що в

такій атмосфері «він ніби ожив і своїм ласкавим, добрим поводженням оживляв усіх, що були

округ його, — каже К. Ф. Юнге. — Він впливав на всіх чарівливо, і всі його любили» 903. В

листі до Ускова 4 липня 1858 він правду писав 904: «В Петербурзі мені добре: живу в Академії,
товариші-художники мене полюбили, а сила-силенна земляків мене просто на руках носять. Одне
слово — я цілком щасливий». Можна сказати, що трохи що не з першого дня приїзду його до

столиці починається знайомість його з ліпшими інтелігентними людьми. Увечері 30 березіля у

Толстих зібрався великий гурт освічених гостей. Скоро графиня Настасія Ів. представила їм

Шевченка, «вони повітали його, як давно сподіваного дорогого гостя». Спасибіг їм, каже Тарас
і висловлює в своєму журналі 905 страх, щоб йому «не зробитися модною фігурою в Петербурзі».
З першого погляду, той інтерес, який викликав до себе Шевченко серед столичної інтелігенції,
справді скидався на «моду», але дійсне — побачити Шевченка, спізнатися з ним, виявити спочуття
до його була не мода, а потреба душі освічених людей Росії. Шевченко був великою, нічим не

оправданою жертвою того ладу державного, що пановав над Росією під увесь час царювання

Миколи І. За нового царя, здавалося, той лад починав конати, мусив зникнути, перемінитися
на новий, ліпший, більш відповідний волі людського духа. Першою ознакою сподіваної зорі

оновлення Росії здавалася хоч невеличка, не скажу — воля друкованого слова, а щось похоже на
неї. Ще більшою ознакою була праця коло скасований кріпацтва. Отож в образі Шевченка стояв

живий, виразний образ недобитка-крепака, що так тяжко постраждав за свої поетичні твори. Тут
була не сама проста цікавість, а ще й наука, що треба чинити, щоб спекатися тих зразків неволі і
самовластя чоловіка над чоловіком, які так не по-людськи були заподіяні над Шевченком. Треба
гадати, що в той час кожен З освічених і вольнолюбивих людей, дивлячись на Шевченка, почув
і себе хоч трохи винним перед страдальником, бо сяк чи так, а кожен з освічених людей, скоро
він свідомий неволі і безправ’я і нічим не протестує проти лиходійних вчинків самовластя, він
причиняється до пановання того лихого ладу. Крепацтво, неволя і інший такий лад пановали з

волі не одного тільки чоловіка. Брак життя вільного, добродійного ніде і ніколи не залежав від

волі одного чоловіка, хто б він не був: державний, соціальний і інші». Устрій життя єсть продукт
культури, освіти і звичаїв більшості людності. Я добре розумію міць і вагу моди, але кажу ще

раз, що відносини столичної інтелігенції до Шевченка і повітання його не були продуктом моди,
се був живий суд історії. Суд сей розпочавсь іще в Астрахані в серпні р. 1857 і не скінчився він

ще й досі. Історія казала: судити з одного боку Шевченка за його «злочинні, баламутні» твори,
а з другого — третєодділенську юстицію за її «справедливість». Скрізь по дорозі з Астрахані до

Петербурга ми чули той суд і присуд. Тепер прийшла черга до Петербурга. Тут найвиразніше сей
суд і присуд відбувався ,на обіді у Толстих 12 квітня на честь Шевченка. На той обід зібралося
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багацько гостей. Перший тост підняв господар на здоров’я царя, дякуючи йому за визволення

Шевченка. Обійтися без такого тосту ні в якому разі не можна було вже по тому одному, що
граф Толстой, як віце-президент Академії художеств, був царський урядник. Промови за обідом

сказали поет Щербина, графиня Настасія Ів. і М. Д. Старов. Графиня, вславляючи високий

патріотизм Шевченка і глибоку без краю любов його до рідної України, бажала, щоб любов ту

люди брали собі за взірець, за науку того, як треба любити свій рідний край. Промову Старова

я подаю дословно, такою, як списав її і прислав Лазаревському сам оратор: «Нещастя Шевченка

скінчилося, — мовив бесідник, — і тим знесено одну з величезніших неправд. Ми не зневажимо

скромності тих, чиє пікловання сприяло сьому доброму ділу і придбало собі подяку кожного, хто
спочуває повазі сього діла благого. Ми скажемо, що нам радісно бачити того Шевченка, що серед
жахливих, душегубних обставин, в суворих мурах «казарми смердячої» не знесилів духом, не впав
в розпуку, але зберіг любов до своєї долі тяжкої, бо та доля його благородна. Вже оце одно варто
обезсмертити ймення Шевченка. Дозвольте ж мені піднести тост вдячності за того Шевченка,
що своїми стражданнями піддержав святу віру в те, що дійсне моральної природи чоловіка жадні
обставини не спроможні побороти» 906. Привітання, висловлені за обідом до Шевченка, глибоко
запали в серце кожному, хто їх чув, вони у кожного звору шили дух і думку. В усіх гостей лиця були

блідо-зеленими, а щодо Тараса, так він признається, що «йому було і приємно, і якось ніяково».
«Я, — каже він, — не сподівався такої великої шаноби. Для мене се була чиста новина».907. 903

Вестн[ик] Европы. — 1883. — [Кн. VIII]. — С. 839. 904 Киев[ская] ст[арина]. — 1889. — Кн. II.
— С. 311. 905 Кобзарь. — 1895. — Т. III. — С. 190. 906 Кобзарь. — 1895. — Т. III. — С. 195.
[Запис від 17 квіт. 1858 р.]. 907 Ibidem. — [С.] 194. [Запис від 12 квіт. 1858 р.] Коментар «Нещастя
Шевченка скінчилося...» — Текст промови Д. Старова на обіді у Толстих, піднесений Шевченкові

промовцем, переписаний до щоденника від 17 квітня 1858 р. [2]Попередня [3]Наступна

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/4899.html

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/510685.html

3. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/512710.html

3.5.30 З біографічного нарису В. Маслова (2009-05-10 06:00)

* *

Конец пятидесятых годов представляет светлую эпоху в нашей государственной жизни и

гражданском развитии. Это заря славного царствования, пора кипучей правительственной и

общественной деятельности, время великих реформ, надежд, ожиданий и стремлений. В России

уже носился говор о близком освобождении крестьян, и смутно, но отрадно чуялось, что скоро

наступить для всех суд скорый, правый и милостивый. Общество, ошеломленное севастопольским
погромом, встрепенулось, ожило и, почувствовав, что пеленки сняты, быстро принялось за

работу. Одним словом, это время можно назвать началом почти петровских преобразований с

екатерининскими усовершенствованиями . В обществе пробудились самые лучшие инстинкты и

порывы.
После этого понятно, что возвращение Шевченка в столицу было горячо приветствовано всеми,
кто только знал его значение и судьбу. Не только друзья-малороссы и многочисленные почитатели

его таланта из великоруссов, но писатели и художники и вообще молодежь спешили публично

выразить Шевченку свое сочувствие и уважение. В этом радостном событии чествовались и самый

факт освобождения, и личность поэта-художника. В честь его давались обеды, говорились теплые,
задушевные речи. Далекая Украина также не замедлила выразить чувства радости, лишь только
до нее дошла весть о возвращении ее любимого певца.
Поэт опять увидел себя в кругу людей образованных, близких и сочувствовавших ему,
вновь любовался великими произведениями искусства, ощущал свою свободу и независимость

деятельности, начал воскресать силами и оживать духом. Воздав должное тем, кому он был

обязан освобождением, Шевченко жаждал взглянуть на свою родину, милую Украину, на ее

высокие, тихие могилы, на широкие степи, на славный Днепр, — опять очутиться среди своего

народа, обнять родных и особенно горячо любимую сестру Ирину. Но только через год удалось
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поэту, скучавшему по живописным хуторам и садам Украины, осуществить свое сердечное желание
и после стольких лет неволи, страданий и разлуки приветствовать свой родной край.

В. П. Маслов, Тарас Григорьевич Шевченко. Биографический очерк, стор. 37 — 38. [Див.
[1]повний текст нарису.]

1. http://izbornyk.org.ua/shevchenko/maslov.htm

3.5.31 Спогад К. Юнґе. 12 квітня 1858 року. Петербурґ (2009-05-10 12:00)

Несмотря на то что эту весну (1858-го года) я была поглощена своей привязанностью к К., я
оставалась чувствительной и к другим крупным событиям моей жизни, — а таким событием был

приезд Шевченка 1, нашего долгожданного Тараса Григорьевича. Отец, кажется, поехал встречать
его на станцию железной дороги, а мы дома с замиранием сердца ждали, смотрели в окошко и,
как всегда бывает, просмотрели, так что возглас кого-то: «приехали!» застал нас врасплох; мы
не успели выбежать навстречу, — Т. Гр. уже вошел в залу. Среднего роста, скорее полный,
чем худой, с окладистой бородой, с добрыми, полными слез глазами, он простер к нам свои

объятия. Все мы были под влиянием такой полной, такой светлой, такой трогательной радости!
Все обнимались, плакали, смеялись, а он мог только повторять: «Серденьки мои! други мои!»— и

крепко прижимал нас к своему сердцу... Через несколько дней у нас был обед 2 в честь Шевченка,
на котором присутствовали, кроме наших общих друзей, еще многие его земляки-малороссы,
между прочими и Маркович (Марко Вовчок3); говорилось много искренних и трогательных речей;
говорил и отец мой; Шевченко был так растроган, что не мог кончить своей речи от слез; но
это чествование не могло изгладить впечатления той первой встречи, порывистой, радостной,
любовной, которая связала нас крепкою, неразрывною дружбой. Я говорила о Шевченке в другом

месте 4 и потому не буду повторяться; скажу только, что он был как дитя добродушен, ласков,
доверчив; всякая малость радовала его, всякий мог обманывать и эксплоатировать его. Несмотря
на все зло, на все несправедливости, которые он испытал в своей многострадальной жизни, вера
его в людей и добро не поколебалась; ни капли желчи не накопилось в его груди. Он много

раз говорил нам: «Я теперь счастлив, что всем и все простил! За все что выстрадал, я теперь

вознагражден». Если б и не было других причин, более серьезных причин, то его незлобивое

сердце, почти беспомощная доверчивость заставили бы всякого полюбить его. Е. Ф. Юнге,
Воспоминания, стор. 164. [Див. [1]переклад] * * * Обед этот Толстые давали [12 апреля 1858 г.]
в честь Шевченки, который, благодаря их стараниям и хлопотам, прощен и возвращен из ссылки
и ныне находится в Петербурге; говорят, что больше всех, т. е. первый, кто начал хлопотать о

Шевченке, был Осипов. Е. А. Штакеншнейдер 5, Дневник и записки, М. — Л., 1934, стор. 200.
1 Шевченко приїхав з Москви до Петербурга 27 березня 1858 р.: на другий день увечері, разом
з М. М. Лазаревським відвідав сім’ю Толстих. 2 Обід у Толстих на честь Шевченка відбувся

12 квітня 1858 р. В щоденнику письменника записано: «С выставки пошли мы на званный

обед к графине Настасье Ивановне, данный ею своим близким многочисленным приятелям по

случаю моего возвращения. За обедом граф Федор Петрович сказал коротенькое слово в честь

милостивого царя. А в честь моего невольного долготерпения сказал почти либеральное слово

Николай Дмитриевич Старое, потом Щербина и, в заключение, сама графиня Настасья Ивановна.
Мне было и приятно и вместе неловко. Я не чаял себе такой великой чести». 3 Марко Вовчок

(Марія Олександрівна Вілінська) (1834 — 1907) — видатна українська письменниця. Першу збірку
своїх творів під назвою «Народні оповідання» видала в 1857 р. Ці твори Шевченко прочитав у

Нижньому Новгороді і високо оцінив їх автора (запис у щоденнику від 18 лютого 1858 р.). Особисте
знайомство між Марком Вовчком і Шевченком відбулося на початку 1859 р. в Петербурзі. На
згадку цієї події Шевченко присвятив їй поезію «Марку Вовчку» і подарував «Кобзар» видання

1860 р. з написом «Моїй єдиній доні Марії Маркович. Рідний і хрещений батько Тарас Шевченко».
Письменниця присвятила поету повість «Інститутка», листувалася з ним після від їзду за кордон.
К. Юнге помилилася: М. О. Маркович познайомилася з Шевченком на початку 1859 р., на обіді у
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Толстих її не було. 4 Юнге має на увазі свої спогади про Шевченка, надруковані в журналі «Вестник
Европы» за 1883 р. (кн. VIII). 5 Штакеншнейдер Олена Андріївна (1836 — 1897) — мемуаристка,
дочка відомого професора архітектури Академії художеств. її щоденник подає широкі відомості

про родину Толстих і знайомих Тараса Шевченка (Осипова, Полонського, Щербину, Старова та
ін.), про громадські події і студентський рух на початку 60-х років XIX ст. Журнал Шевченка: [2]12
квітня.

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/spog60.htm

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/209691.html

3.5.32 (2009-05-10 18:00)

[1]Кониський О. Я. Тарас Шевченко-Грушівський: Хроніка його життя [Під час перебування в

Петербурзі (березіль 1858 — червень 1859), стор. 5]

V

Таким ото чином Шевченко за короткий час опинився серед великої сім’ї ліпших людей того

часу. Се був, коли згадати собі про Новопетровський форт, більш різкий контраст, ніж той, що
перебув Шевченко 30 літ тому назад, коли доля з темного горища маляра Ширяєва перекинула

його в світлі залі Академії художеств!
З Шевченкового журналу бачимо, що, починаючи трохи не з першого дня приїзду поета в

Петербург, ледві чи вибереться день чи два таких, щоб Тараса не покликав хто пошановати його
вечерею або обідом, і, певна річ, кожен добре тямив, що властиво більш за все поет шанує того,
у кого приймає собі пошановання. Скрізь він був гостем бажаним, сподіваним, любленим, скрізь
перед ним двері були навстеж, яко перед людиною близькою, рідною, що приносить з собою

велику честь тому, до кого вона завітає. Треба ще раз сказати, що Шевченко ніколи й ніде не

шукав популярності й слави. Популярність і слава самі за ним бігали.
Гляньмо короткими хоча словами, як люди, наче наперебій один у одного, закликують до себе

нашого поета, щоб поклонитися його генію і його стражданням.
Почнемо з 1 квітня. В той день закликав його до себе на обід Білозерський, а на вечір — графиня

Толста. На другий день відвідують його Каменецький, Сєраковський, Круневич, Дзюба. «Треба
буде, — ніби жартує Тарас, — десь сховатися, бо не дають часу і листів написати». Справді, між
листами його того року ми не знаходимо ніже єдиного, писаного в квітні, маю і червні!
2 квітня його шанує обідом Дзюба; 3 квітня він дякує і не йде на обід до Семаковського, але того
ж дня він на вечерку у Галагана, а на другий день у Толстих.
8 квітня на вечерку у Круневича: «Тут було багацько поляків і чимало москалів і між останніми

дві знаменитості граф Толстой (Лев), автор солдатської Севастопольської пісні, і оборонник
Севастополя генерал Хрульов» 908. 12 квітня відомий вже нам обід у Толстих. На другий день наш
земляк, знаменитий учений математик Остроградський вітає Шевченка, «яко свого сем’янина, що
був надовго кудись заїхав». 14 квітня знайомиться з ним молодий Енгельгардт, син колишнього

його пана. З тієї знайомості, каже поет, «багато-пребагато дечого зворушилося в душі моїй... Але!
забуття минулому, мир і любов сучасному». Небавом знайомляться з ним і вітають російські

письменники і поети: Громека, Бенедиктов, Мей, Курочкін, а потім Тургенєв і інші. Графиня
Настасія їв. кожен раз, коли трапляється нагода, не пропускає її, щоб не познайомити з Шевченком

ту чи іншу знаменитість. «Друже наш Тарасе Григоровичу! — пише вона до його. — Приходьте до

нас сьогодні обідати, я почастую вас бесідою з декабристом Штенгелем» 909. Того ж самого дня,
наче перебиваючи у Толстої, запрошує Тараса на обід Сошальський. «Ми з Лазаревським, — каже

Тарас 910, сподобали декабриста більш, ніж борщ у Сошальського, і пішли до графині». За день

— запросини на обід до професора Кавеліна. Далі — від Брилкіна, знов — від Остроградського і

знов записка від Толстої: «Приходьте сьогодні, будуть у нас Плетньови». Перегодом кличе його

Тургенєв, пишучи: «Приходьте обідати, усі ми будемо дуже раді бачити вас». Кличе до себе «на
гербату» і «брат по серцю і по думці» — польський поет Желіговський і т. д. Знайомлять нашого
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поета з відомими того часу співаками Грінберг і Даргомижським. Тарас вельми любив співи,
музику, як і взагалі всяку благородну штуку, тим-то радо заходив до співачки Грінберг 911. З

усього знати, що знайомість у Тараса так розрослася, що інколи йому бракувало часу провідувати
своїх близь ких приятелів. Напр., він не встигав бувати «на варениках» у Кочубея, у Макарова і

інш., про се свідчать нам записки до його. Пані Макарова, дорікаючи, що Тарас не був у неї в один
четвер, просить його «порадовати її і прийти». Пані Суханова пише до його: «Сама приїздила до
вас, недобрий земляче, прохати до себе завтра увечері на вареники». Коли не прийдете— значить,
зовсім мене забули». Знайомість Тараса з Наталією Борисівною СухановоюПодколзіною вимагає

того, щоб про неї говорити ширше, бо тут зустрічаємо чимало дорогоцінного матеріалу задля

характеристики Шевченка і людей того часу. Але попереду скінчимо річ взагалі про знайомості

нашого поета. Знайомість ще більш поширшала восени того року і з початку зими р. 1859.
Тоді в Петербурзі була мода на так звані «літературні вечори». Звісно, Шевченко був завжди на

них гостем бажаним. Ще в червні з ним спізнався молодий художник Микешин, що лишив нам

свої споминки про Тараса. Хоча, каже Микешин в тих споминках 912, Шевченко називає мене

«недоробком і паничем», але я був про його чоловіком корисним, а часом і неминуче потрібним,
яко надійний і прихильний поводир в його вечірних екскурсіях, напр., до поета Полонського, до
Грінберг і по інших знайомих, а часом і в доми великосвітські, куди закликали тоді літераторів і

художників на вечірки. Такі вечірки траплялися і у президента Академії художеств великої княжни
Марії Миколаївни, куди був запрошений і Шевченко яко письменник і яко художник. Майже

завжди, каже Микешин, Тарас на ті вечірки приходив напідпитку, і коли тільки траплялася нагода,
дак впродовж вечера він ще більш напивався. Про пригоду з Тарасом на одній з таких вечірок

Микешин розповів у збірнику «Нечто из артистического мира» (Спб. — 1895. — С. 140), але
усе те оповідання здається мені таким неймовірним, таким повним вигадок, що я не спиняюся

коло його. Скажу тільки, що до споминок Микешина нам доведеться ще не один раз вертати

і бачити, що, на превеликий жаль, більшість з того, що про розповідає він, мусимо знехтувати,
признати їх неправдивими, не певними. Зовсім не по правді каже Микешин про свою дружбу з

Шевченком. «Шевченко був з ним тільки знайомий, як і з усіма іншими художниками; зовсім не

знати було приятелювання його з Микешиним: він часто ганьбив його» 913. На сей раз нам треба

спинитися перш за все на «препрославленому» і в «споминках» дечиїх, і в декотрих біографіях

пиячестві Шевченка. Спинимося, щоб, вказавши на вигадки і пустомельство про се пиячество, не
вертатися вже до його аж доти, доки воно не покажеться перед нами яко факт цілком певний,
хоч і тяжко скорботний. «У Тараса, — каже Микешин, — було дві вади: випивання і вдавання з
себе циніка. Від сього він би то не здержувався навіть при молоденьких донях графів Толстих».
А послухаймо, що каже про се саме доня Толстих Катерина Федорівна Юнге. «Впродовж двох

років я майже щодня бачилася з Шевченком, — каже вона 914, — і ні разу не бачила його п’яним,
ні разу не чула з уст його якогонебудь такого слова, що не личило б, і ні разу не помітила, щоб
він в поводженню чим-небудь відрізнявся від людей добре вихованих. Ми відали, що він любить
випити, і пильновали здержувати його, але єдине ради того, щоб зайва чарка не пошкодила його
здоровлю. Становлячи було перед ним ром, я було, жартуючи, кажу до нього: «Глядіть же, не ром
з чаєм, а чай з ромом». Незабутніми мені довіку будуть поїздки наші влітку на морські «тоні». Тут
і пили, і співали. Коли б Шевченко позволив собі що-небудь зайве або таке, що не личить, так,
певна річ, такий вчинок здивував би мене і мою маму». Здається, одного сього свідоцтва досить
на те, щоб «пиячество і цинізм», що Микешин спостеріг за Шевченком, признати в ліпшому разі

легкодушною вигадкою; але, опрічЮнге, є у нас ще й інші свідки проти Микешина. Ученик Тарасів
Борис Гаврилович Суханов-Подколзін, що був тоді майже однолітком з п. Юнге, розповідав нам
от що 915: «В домі моєї нені Шевченко обідав вельми часто. За обідом усяких вин було досхочу.
Одначе ніхто ніколи не помітив, щоб Шевченко був хоч напідпитку; ніхто ніколи не спостеріг, щоб
він уживав цинічних виразів або хоч таких, що не личать. Та й чи можна ж гадати, щоб моя неня,
людина світська, аристократка, розумна і добре вихована, пускала мене самого учитися до такого
чоловіка, що пиячив і був циніком? Може, — каже далі Борис Гаврилович, — потім, коли вже я не
ходив учитися до Шевченка [себто вже р. 1860), він і запивав, але я про те не відаю; перед мене

образ Шевченка стоїть цілком чистим від надужиття алкоголем». Можна б навести свідоцтво

проти Микешина ще й інших людей, як от, напр., Костомарова, Білозерського, але досить і того.
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Запевне ми бачимо одне, що коли Тарасові і траплялося коли випити зайву чарку або, як сам він

каже, «нализатися», так траплялося се до осені р. 1860 тільки в товаристві таких людей, що самі
не вміли вгадати міри та і його спокушали, силовали до чарки, а він у такому разі не орудовав

стільки потужною силою характеру, щоб встояти проти спокуси. Товариське почуття розвинено

було у його так широко, що з того часто надуживали товариші його на лихо доброму і потульному
поетові. 908 Ibidem. — С. 194 — 195. 909 Ibidem. — С. 196. 910 Записки Шевченка — квітень 1858
р., с. 191 — 199. 911 Ibidem. — С. 196. 912 Кобзарь. — 1867. — Т. II. — С. XV — і далі. 913 Лист

до мене К. Ф. Юнге. [ІЛ. — Ф. 77. — № 127. — Арк. 196]. 914 Вестн[ик] Европы, [Кн.] VIII.
— 1883. — [С. 839]. 915 Киев[ская] стар[ина]. — 1885. — [Кн.] II. — С. 232. Коментар ...граф
Толстой (Лев), автор солдатської севастопольської пісні... — Кониський помиляється: йдеться
про брата Л. М. Толстого — Миколу Миколайовича, офіцера, письменника (нарис «Охота на

Кавказе.). [2]Попередня [3]Наступна

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/4899.html

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/511810.html

3. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/519104.html

3.5.33 «Майже ліберальне слово» М. Старова. 12 квітня 1858 р. (2009-05-11 00:00)

* *

Несчастье Шевченка кончилось, а с тем

вместе уничтожилась одна из вопиющих несправедливостей. Мы не нарушим скромности тех, чье
участие способствовало этому добру и приобрело благодарность всех, сочувствующих достоинству
блага... Мы скажем, что нам отрадно видеть Шевченка, который среди ужасных, убийственных
обстоятельств, в мрачных стенах казармы смердячей не ослабел духом, не отдался отчаянию, но
сохранил любовь к своей тяжкой доле потому, что она благородна. Здесь великий пример всем

современным нашим художникам и поэтам, и уже это достойно обессмертить его!..
Позвольте же предложить тост признательности за Шевченка, который своими страданиями

поддержал то святое верование, что истинно нравственную природу человека не в силах подавить

никакие обстоятельства!..

Н. Старов 1, Признательное слово Т. Г. Шевченку. Тарас Шевченко, Повна збірка творів в трьох
томах, т. III, К., 1949, стор. 264. Див. [1]запис від 17 квітня 1858 р. 1 Старов Микола Дмитрович

— педагог, викладач російської мови і літератури в кадетських корпусах та інститутах благородних
дівчат у Петербурзі. Один з вихователів Катерини Юнге, приятель Толстих і Шевченка. Журнал

[2]12 квітня.

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/213692.html

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/209691.html

3.5.34 133. С. Т. АКСАКОВ. 14 квітня 1858. Москва (2009-05-11 06:00)

Москва, 14 апр[еля] 1858 г.

Крепко обнимаю и сердечно благодарю Вас, любезнейший Тарас Григорьевич, за драгоценный

Ваш подарок, полученный мною от Щепкина. Кроме сходства, которое, разумеется, для меня

всего дороже, портрет Ваш так хорош, что все знатоки приходят от него в восхищенье. Долго я не
хотел верить, что это фотография. Впрочем, я был прав отчасти: это фотография, подрисованная
Вашею искусною кистью, как уверяет меня один знаток этого дела.
Как Вы поживаете? Что поделываете? Я же очень медленно поправляюсь и боюсь, что не попаду
в деревню так рано, как бы желал.
Пришлите, пожалуйста, мне Ваш адрес. Я так Вас полюбил, что, вероятно, буду чувствовать

иногда потребность поговорить с Вами хоть на бумаге.
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Первая часть Вашей повести давно отдана мною Максимовичу, который должен уведомить Вас,
будет ли она помещена в «Рус[ской] беседе» или нет. Вторую часть я читаю понемногу. Большею
частию сам; когда дочитаю, — скажу Вам откровенно свое мнение. Я считаю, что такому таланту,
как Вы, надобно говорить чистую правду.
Крепко Вас обнимаю. Искренне любящий и преданный Вам

С. Аксаков.

На четвертій сторінці:
Тарасу Григорьичу Шевченке

от С. Т. Аксакова.

Коментарі:

Подається за автографом: ІЛ, Ф. 92, № 59. Основна частина листа написана рукою доньки

С. Т. Аксакова Віри Сергіївни. Сам Аксаков написав останні два речення, адресу, вставив слово
«отчасти» у четвертому реченні.
Вперше надруковано у виданні: Чалый М. К. Жизнь и произведения Тараса Шевченка. — С. 118
— 119, з кількома неточностями і незначними пропусками.
Дата в автографі: «Москва, 14 апр[еля] 1858 г.».
Відповідь Шевченка — лист від 25 квітня 1858 р. з Петербурга.

Аксаков Сергій Тимофійович (1791 — 1859) — російський письменник, відомий автобіографічними
книгами «Сімейна хроніка» (1856) та «Дитячі роки Багрова-внука» (1858). В книгах мисливських

та рибальських оповідань виявив себе тонким спостерігачем і проникливим описувачем російської

природи. Автор спогадів «Історія мого знайомства з Гоголем». Виступав як театральний критик,
закликав акторів до «простоти» і «натуральності» виконання, по достоїнству оцінив новаторський
характер гри М. С. Щепкіна. Аксаков виявляв великий інтерес до України, її історії та культури,
був у дружніх стосунках з О. М. Бодянським, М. О. Максимовичем, М. С. Щепкіним,
П. О. Кулішем, сприяв виданню творів українських письменників, допомагав їм. Він високо

цінував творчість Шевченка й щиро співчував, його долі. На прохання Шевченка прочитав рукопис

його повісті «Прогулка с удовольствием и не без морали», подарував йому свої книжки «Сімейна
хроніка» та «Дитячі роки Багрова-внука». Шевченко з великою повагою та захопленням ставився

до Аксакова — людини і письменника, про що свідчать численні згадки в його щоденнику та

листах. З Аксаковим та його родиною поет познайомився 22 березня 1858 р. під час перебування
в Москві Відомі чотири листи Шевченка до Аксакова та два — Аксакова до Шевченка.
...благодарю... за драгоценный Ваш подарок, полученный мною от Щепкина. — Йдеться про

одну з замовлених М. М. Лазаревським фотокопій з автопортрета Шевченка кінця 1857 р.
Долго я не хотел верить, что это фотография. Впрочем, я был прав отчасти: это фотография,
подрисованная Вашею искусною кистью... — На це Шевченко відповідав: «Я сердечно рад, что вы
осталися довольны моим бородатым поличием. Это фотографический снимок с рисунка, мною
самим сделанного, почему и показался он вам подрисованным».
Я же очень медленно поправляюсь... — Навесні 1858 р. хронічна хвороба С. Т. Аксакова, від якої
через рік (30 квітня 1859 р.) він помер, загострилася (Смирнов В. Д. [Соловьев В. А.]. Аксаковы,
их жизнь и литературная деятельность. — Спб., 1895, — С. 33).
...боюсь, что не попаду в деревню... — Тобто до підмосковної садиби Абрамцево, маєтку

Аксакових з 1843 по 1870 рр. За життя С. Т. Аксакова будинок в Абрамцево був місцем

зустрічі широкого кола московської інтелігенції — письменників, акторів, учених; особливо часто
гостювали М. С. Щепкін, І. С. Тургенев, М. В. Гоголь (1849 р. він працював тут над

другим томом «Мертвих душ»). Як свідчить запис у щоденнику Шевченка, 24 березня під час
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відвідин родини Аксакових у Москві письменник запросив поета до свого маєтку на літо: «Он
приглашает меня к себе в деревню на лето, и я, кажется, не устою против такого искушения.
Разве попечительная полиция воспрепятствует». Побоювання Шевченка справдились, і в листі

до Аксакова від 25 квітня 1858р. він повідомив: «Предположение мое посмотреть на Москву в

конце мая и вас поцеловать не сбылось. Меня обязали не оставлять Питера в продолжение года.
Трагедия перешла в комедию».
Первая часть Вашей повести... —Йдеться про першу частину повісті «Прогулка с удовольствием и

не без морали», передану Шевченком Аксакову в кінці грудня 1857 р. через М. С. Щепкіна під час

приїзду останнього до Нижнього Новгорода. Написавши кількома днями пізніше (4 січня 1858 р.)
лист до Аксакова, Шевченко просив прочитати й об’єктивно оцінити його повість: «...убедительно
прошу вас, будьте внимательны без снисхождения», і в разі, якщо твір сподобається, допомогти
надрукувати.
...отдана мною Максимовичу, который должен уведомить Вас, будет ли она помещена в

«Рус[ской] беседе» или нет. — Аксаков у своєму першому листі до Шевченка, який відомий нам

лише у переказі адресата (див. запис у щоденнику від 13 січня 1858 р. та лист поета до Щепкіна від

15 — 18 січня 1858 р.), повідомляв про те, що першу частину повісті він передав М. Н. Каткову,
редактору журналу «Русский вестник». До М. О. Максимовича вона потрапила, очевидно, після
того, як була відхилена «Русским вестником».
Вторую часть я читаю понемногу. — Доброзичливий відзив Аксакова у згаданому невідомому

нам листі до Шевченка, що спирався на перші враження від знайомства з повістю «Прогулка с

удовольствием и не без морали», активізував роботу над другою її частиною. У листі до М. С.
Щепкіна від 15 — 18 січня 1858 р. з Нижнього Новгорода Шевченко писав: «Позавчора я получив
не письмо, а просто панегірик от Сергея Тимофеевича. Якби я хоч трошки дурніший був, то я

б учадів од його панегірика, а то, слава богу, видержав. Поцілуй його, доброго, благородного,
тричі за мене. [...] Я тепер день і ніч сижу та переписую вторую часть тії самої повісті, що я з

тобою послав Сергею Тимофеевичу. Як кончу, то зараз і пришлю». Переписування було закінчено
Шевченком у середині лютого (див. запис у щоденнику від 14 лютого 1858 р., а також лист до С.
Т. Аксакова від 16 лютого 1858 р.). Невдовзі після цього він, очевидно, переслав другу частину
повісті Аксакову.
Большею частию сам... — Цим зауваженням Аксаков, очевидно, хотів пояснити своє повільне

читання повісті: адже на той час він майже втратив зір.
...когда дочитаю, — скажу Вам откровенно свое мнение. — Відчуваючи вади своєї повісті,
Шевченко просив дружньої поради в Аксакова і в другому своєму листі з Нижнього Новгорода

(від 16 лютого 1858 р.): «Я дебютирую этой вещью в великорусском слове. Но это не извинение.
Дебютант должен быть проникнут своей ролью, а иначе он шарлатан. Я не шарлатан, я ученик,
жаждущий дружеского, искреннего суда и совета. Первая часть «Прогулки» мне показалась

растянутою, вялою. Не знаю, как покажется вторая. Я еще не читал ее, как прочитаю, так и

пошлю Вам. {...] Трудно мне одолеть великороссийский язык, а одолеть его необходимо. Он у

меня теперь, как краски на палитре, которые я мешаю без всякой системы». Обіцянка Аксакова
сказати з усією відвертістю свою думку про повість викликала таку відповідь Шевченка: «Вы
обещаете мне написать ваше мнение о моей повести. Если она стоит этого, напишите, ради
святого, божественного искусства. Мнение чувствующего и благородно мыслящего художника мне

необходимо. И ваше искреннее слово я прийму с благоговением, прийму как дорогой, бесценный
подарок. Не откажите же мне в этой великой радости!» (лист від 25 квітня 1858 р.).

Журнал Шевченка: [1]13, [2]14 квітня.

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/210509.html

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/211297.html
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3.5.35 Записка шефа жандармів про настанови щодо поведінки. 15 квітня 1858 р.
(2009-05-11 12:00)

№ 480. 1858 р., квітня 15. Записка шефа жандармів В. А. Долгорукова про настанови, зроблені
Т. Г. Шевченкові щодо його поведінки

В 1-ю экспед[ицию]
Ко мне являлся Шевченко, которому я дал относительно поведения его здесь надлежащие

наставления и твердо обещал, что он не избегнет подобной участи, если снова совратится с пути
истинного. Иметь это в виду.
Шевченко живет в доме гр[афа] Уварова в Б[ольшой] Морской у сов[етника] губ[ернского]
правления Лазаревского, который заведует делами графа.

15 апреля.

ДМШ, А-52, спр. 81, ч. 6, арк. 121 — 122. Оригінал. Опубл.: [1]Анісов В., Середа Є. Літопис

життя і творчості Т. Г. Шевченка. — С. 283. Кирило-Мефодіївське товариство: У 3 т. — К.:
Наук. думка, 1990. — Т. 2. — С. 361.

1 Лазаревський Михайло Матвійович (1818 — 1867) — один з шести братів Лазаревських. Закінчив
Ніжинський ліцей 1837 р. З 1846 р. працював в Оренбурзі попечителем прилінійних киргизів,
один з найближчих друзів Т. Г. Шевченка з періоду заслання і до кінця життя. Наприкінці 1847
p. M. M. Лазаревського переведено на посаду радника Петербурзького губернського правління.
У другій половині 50-х pp. його призначено управителем маєтків і справ графа О. С. Уварова.
Лазаревський допомагав Шевченкові матеріально, листувався з ним і прийняв на квартиру після

повернення його із заслання. Журнал Шевченка: [2]15 квітня.

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/litop06.htm

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/212133.html

3.5.36 З листа Г. П. Ґалаґана до К. В. Ґалаґан. 18 квітня 1858 р. (2009-05-11 18:00)

Прилагаю премилые стишки Шевченко. Их надобно читать медленно, как идиллии. Заставь

Фед[ора] Ив[ановича] прочитать Павлушке 1. 18 апреля 1858 г. 1 П. Г. Ґалаґану. Які вірші
маються на увазі — не встановлено. 2 Ці Ґалаґанові слова можна зрозуміти лише на підставі

запису Шевченка в Щоденнику [1]під 16 квітня: Грицько Галаган пришел просить записать ему

мой «Весенний вечер». Я охотно исполнил его желание...» — Прим. [2]О. Дорошенка. [3]Т.
Г. Шевченко в епістолярії відділу рукописів. — К., 1966. — С. 26. Журнал Шевченка: [4]16,
[5]17, [6]18 квітня. * * * Лист Г. Ґалаґана до Андрія Марковича. 11 березня 1858 року Любий

небоже, Чи я тебе побачу сьогодні за обідом, чи знов ти пострибаєш до моєї дівчини. Хвацьке

діло, молодецьке! Себто, бач, треба б мені с тобою поговорить про ваші діла Туровськиї та про

мою письмо (?) довіренность. Я теперенки, спасибі Богові, вчуняю, дак треба нам зговоритись,
коли привезти до Карташевських Шевченка? Діла у мене такого багато, що Боже твоя воля!
Твій дядько і щиро прихильний Григір Галаган, 11-те березоля. [7]Дорошкевич О. Шевченко в

приватному листуванні // «Записки історично-філологічнго відділу АН УРСР», кн. VII — VIII,
1926, стор. 380.

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/212841.html

2. http://izbornyk.org.ua/shevchenko/doroshk.htm

3. http://litopys.org.ua/shevchenko/epis.htm

4. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/212841.html
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5. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/213692.html

6. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/214387.html

7. http://izbornyk.org.ua/shevchenko/doroshk.htm

3.5.37 134. А. І. ТОЛСТАЯ. 19 квітня 1858. Петербург (2009-05-12 00:00)

Друже наш Тарас Григорьевич, приходите к нам сегодня обедать. Я угощу Вас беседой

Ште[й]нгеля (декабристом) и надеюсь, что будете довольны случаем послушать его речи и

посмотреть на человека непростого. Сегодня он у нас обедает один, т. е. в субботу. Приходите,
друже мой! А если время есть, и с Михаилом Матвеевичем.

Ваша сестра

гр. А. Толстая.

Суббота, 19 апреля

Коментарі:

Подається за автографом: ІЛ. Ф. 92. № 312.
Вперше надруковано у виданні: Чалый М. К. Жизнь и произведения Тараса Шевченка. — С. 130,
текст листа неповний.
Дата в автографі: «Суббота, 19 апреля». Рік написання встановлюється на підставі запису

Шевченка в щоденнику від 19 квітня 1858 р.: «Графиня Н[астасья] И[вановна] просит запиской

к себе обедать и обещает познакомить с декабристом бароном Штейнгелем».

Штейнгель Володимир Іванович (1783 — 1862) — російський письменник-мемуарист. Учасник
Вітчизняної війни 1812 р., 1826 р. засуджений як член Північного товариства декабристів, до
1835 р. був в ув’язненні, до 1856 р. — на поселенні у Сибіру. Автор автобіографічних «Записок»,
історичних статей; Співробітничав у «вільній пресі» О. І. Герцена та М. П. Огарьова. Як

відзначив Шевченко в щоденнику 19 квітня, того дня Штейнгель на обід до Толстих не прийшов.
Познайомився з ним поет пізніше — 14 травня того ж року (запис у щоденнику від 14 травня).
Сегодня он у нас обедает один... — Як свідчить запис у щоденнику від 19 квітня 1858 р., на обіді
був присутній Голенищев Аркадій Васильович, генерал-лейтенант морського відомства.
...с Михаилом Матвеевичем. — Тобто з М. М. Лазаревським.

Журнал Шевченка: [1]19, [2]20 квітня.

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/215144.html

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/215899.html

3.5.38 135. В. М. БІЛОЗЕРСЬКИЙ. 21 квітня 1858. Петербург (2009-05-12 06:00)

Я получил известие, что К. Дм. Кавелин будет сегодня вечером у меня и желает с Вами видеться.
Не забудьте же, бесценный Тарас Григорьевич, завернуть ко мне в 8 ч[асов] вечера.

Ваш В. Белозерский.

2549

http://community.livejournal.com/ua_kobzar/213692.html
http://community.livejournal.com/ua_kobzar/214387.html
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/doroshk.htm
http://community.livejournal.com/ua_kobzar/215144.html
http://community.livejournal.com/ua_kobzar/215899.html


Коментарі:

Подається за автографом: ІЛ. Ф. 92. № 62.
Вперше надруковано: Советская Украина. — 1962. — №10. — С. 165, публікація М. М.
Новицького та К. П. Дорошенко; того ж року у виданні: Листи до Т. Г. Шевченка. — С.
142, публікація Л. Ф. Кодацької.
Автограф не датований. Датується орієнтовно: 21 квітня 1858 р., на підставі запису Шевченка

за це число в щоденнику: «Из театра зашел к Белозерскому и застал у него К. Д. Кавелина.
С разговора о минувшей и будущей судьбе славян мы перешли к психологии и философии. И

просидели до трех часов утра. Школьничество. Но очаровательное школьничество».
Кавелін Костянтин Дмитрович (1818 — 1885) — російський історик, правознавець, соціолог,
публіцист, у 1857 — 1861 рр. професор Петербурзького університету. Автор «Записки про

звільнення селян у Росії». Входив до складу комітету Літературного фонду, брав участь у викупі
з кріпацтва родичів Шевченка. Поет познайомився з Кавеліним через В. М. Білозерського 17
квітня 1858 р. і потім неодноразово зустрічався з ним; відвідував його вдома. Перше враження,
яке справив на нього Кавелін, Шевченко записав у щоденнику 17 квітня 1858 р. — «привлекательно
симпатическая натура».

Журнал Шевченка: [1]21 квітня.

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/216823.html

3.5.39 Із спогадів Ф. Лазаревського (2009-05-12 12:00)

* *

Расставшись с Тарасом в памятный мне первый день пасхи 1850 года, я не видал его до 1857 года,
когда я встретился с ним у брата Михаила Матвеевича в Петербурге, где я в этом году получил

место чиновника особых поручений при председателе департамента уделов М. Н. Муравьеве 1.
Встретились мы как братья, без возгласов и восклицаний, но с глубоким чувством благодарности

к всевышнему и с уверенностью в том, что мы остались так же близки друг другу. 20 марта 1857
года я уезжал в командировку в губернии: Вятскую, Черниговскую, Орловскую, Московскую, а
в 1859 году назначен управляющим Орловскою удельною конторой. Ш-ко, прощаясь со мной,
сказал: любите крестьян. 23 года я занимал должность управляющего удельной конторой и в

ушах моих при всяком деле с крестьянами постоянно звучали эти знаменательные два слова:
при наделе их землею я составил около 200 уставных грамот... и, надеюсь, с успехом выполнил

заповедь народолюбца Тараса!.. Хотя по делам службы, живя в Орле, я часто бывал в Петербурге
и в каждый свой приезд виделся с Ш-ком, но о столичной его жизни предоставляю рассказать

другим. Помню только, что мои знакомые, зная доброе отношение ко мне Тараса, просили
меня доставить им случай познакомиться с ним. Так, по просьбе Н. Н. Тютчева (члена совета
департамента уделов)2 я однажды вечером пришел к нему с М. С. Щепкиным и с Тарасом,
который прочел несколько своих стихотворений, и когда начал читать «Сон»: [1]«На панщині

пшеницю жала» и пр., все прослезились, а М. С-ч просто рыдал. Из воспоминаний Ф. М.
Лазаревского о Шевченке, «Киевская старина», 1899, февраль, стор. 166. 1 Муравйов Михайло

Миколайович (1796 — 1866) — генерал інфантерії, член державної ради, голова департаменту

уділів, міністр державного майна. Під час польського повстання в 1863 р. Муравйов виявив себе

на Віленщині як жорстокий адміністратор-палач. 2 Тютчев Микола Миколайович (1815 — 1878) —
начальник І відділу департаменту уділів, де служили тоді брати Лазаревські — Василь і Федір.

1. http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev2116.htm
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3.5.40 (2009-05-12 15:14)

з порталів букс.гугл.ком та архів.орг

Творчість:

• Шевченко Т. Г. Гайдамаки. Вецляр, 1920 ([1]djvu, додано 06.05.09.)

• Шевченко Т. Г. Думи і пісні. Нью-Йорк, 1918 ([2]djvu, додано 06.05.09.)

• Шевченко Т. Г. Кобзар. Berlin-Schoneberg, 1922 ([3]djvu, додано 06.05.09.)

• Шевченко Т. Г. Кобзарь. Київ-Ляйпциг ([4]djvu, додано 06.05.09.)

• Шевченко Т. Г. Кобзарь (в переводе русских писателей). СПб, 1906 ([5]djvu, додано

06.05.09.)

• Шевченко Т. Г. Кобзарь з додатком споминок про Шевченка писателів Тургенева і

Полонского. Прага, 1878 ([6]djvu, додано 06.05.09.)

• Шевченко Т. Г. Кобзарь. Твори Тараса Шевченка. Том І (1838 – 1847). Під ред. І. Я.
Франка ([7]pdf, додано 06.05.09.)

• Шевченко Т. Г. Музика. Київ-Ляйпциг ([8]djvu, додано 06.05.09.)

• Шевченко Т. Г. Твори. Том І. Київ-Ляйпциг, 1918 ([9]djvu, додано 06.05.09.)

• Шевченко Т. Г. Твори. Том ІІ. Київ-Ляйпциг, 1918 ([10]djvu, додано 06.05.09.)

• Шевченко Т. Г. Твори. Том ІІІ. Київ-Ляйпциг, 1918 ([11]djvu, додано 06.05.09.)

Біографічні студії та літературна критика:

• Грицай О. Шевченкова баллада. Львів, 1914 ([12]djvu, додано 06.05.09.)

• Достойно єсть. Збірка в шевченкові роковини. Вецляр, 1920 ([13]pdf, додано 03.05.09.)

• Есипов В. В. Шевченко. Его думы и песни (в переводе И. А. Белоусова). Москва, 1914
([14]djvu, додано 06.05.09.)

• Єфремов С. Шевченко. Київ, 1914 ([15]djvu, додано 06.05.09.)

• Збірник пам’яті Тараса Шевченка (1814 – 1914). Київ, 1915 ([16]djvu, додано 06.05.09.)

• Конисский А. Я. Жизнь украинского поэта Тараса Григорьевича Шевченка (1814 – 1861).
Одесса, 1898 ([17]pdf, додано 03.05.09.)

• Лукіянович Д. Про шевченкові твори (Просвітні листки. Ч. 38). Львів, 1914 ([18]djvu, додано
06.05.09.)

• Маслов В. П. Тарас Григорьевич Шевченко. Биографический очерк. Москва, 1874 ([19]djvu,
додано 06.05.09.)

• Тарас Шевченко. Його життя і літературна діяльність. Ювілейне видання в соті роковини

поета. Львів, 1914 ([20]djvu, додано 06.05.09.)

• Терпило П., Терпило П. Ґете й Шевченко. Ужгород, 1922 ([21]djvu, додано 06.05.09.)
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• Трембицький І. Тарас Шевченко. Картина в 1 дєйствіє. Коломия, 1903 ([22]djvu, додано
06.05.09.)

• Шишманов І. Роля України в болгарськім відродженню. Вплив Шевченка на болгарських

поетів передвизвольної доби. Відень, 1916 ([23]djvu, додано 03.05.09.)

• Ювілейна збірка статей про Тараса Григоровича Шевченка в соті роковини Його народження.
Вінніпег, 1914 ([24]djvu, додано 06.05.09.)

• Яковенко В. И. Т. Г. Шевченко. Его жизнь и литературная деятельность. СПб, 1894
([25]djvu, додано 06.05.09.)

• Jensen A. Dr. Taras Schewtschenko. Ein Ukrainisches dichterleben. Wein, 1916 ([26]djvu,
додано 06.05.09.)

• Rylsky M, Deutch A. Taras Shevchenko. A biographical Sketch. Moscow ([27]djvu, додано
06.05.09.)

1. http://upload.com.ua/get/900835651/

2. http://upload.com.ua/get/900835652/

3. http://upload.com.ua/get/900835653/

4. http://upload.com.ua/get/900835656/

5. http://upload.com.ua/get/900835654/

6. http://upload.com.ua/get/900835655/

7. http://upload.com.ua/get/900835649/

8. http://upload.com.ua/get/900835657/

9. http://upload.com.ua/get/900835658/

10. http://upload.com.ua/get/900835659/

11. http://upload.com.ua/get/900835660/

12. http://upload.com.ua/get/900835597/

13. http://upload.com.ua/get/900831353/

14. http://upload.com.ua/get/900835598/

15. http://upload.com.ua/get/900835596/

16. http://upload.com.ua/get/900835599/

17. http://upload.com.ua/get/900831366/

18. http://upload.com.ua/get/900835600/

19. http://upload.com.ua/get/900835601/

20. http://upload.com.ua/get/900835602/

21. http://upload.com.ua/get/900835603/

22. http://upload.com.ua/get/900835604/

23. http://upload.com.ua/get/900831486/

24. http://upload.com.ua/get/900835605/

25. http://upload.com.ua/get/900835606/

26. http://upload.com.ua/get/900835594/

27. http://upload.com.ua/get/900835595/

3.5.41 140. ЛИСТ ДО С. Т. АКСАКОВА. 25 квітня 1858. С.-Петербург
(2009-05-12 18:00)

25 апреля

1858.

Чтимый и глубокоуважаемый

Сергей Тимофеевич!

2552

http://upload.com.ua/get/900835651/
http://upload.com.ua/get/900835652/
http://upload.com.ua/get/900835653/
http://upload.com.ua/get/900835656/
http://upload.com.ua/get/900835654/
http://upload.com.ua/get/900835655/
http://upload.com.ua/get/900835649/
http://upload.com.ua/get/900835657/
http://upload.com.ua/get/900835658/
http://upload.com.ua/get/900835659/
http://upload.com.ua/get/900835660/
http://upload.com.ua/get/900835597/
http://upload.com.ua/get/900831353/
http://upload.com.ua/get/900835598/
http://upload.com.ua/get/900835596/
http://upload.com.ua/get/900835599/
http://upload.com.ua/get/900831366/
http://upload.com.ua/get/900835600/
http://upload.com.ua/get/900835601/
http://upload.com.ua/get/900835602/
http://upload.com.ua/get/900835603/
http://upload.com.ua/get/900835604/
http://upload.com.ua/get/900831486/
http://upload.com.ua/get/900835605/
http://upload.com.ua/get/900835606/
http://upload.com.ua/get/900835594/
http://upload.com.ua/get/900835595/


Еще на прошедшей неделе получил я ваше искреннее, драгоценное письмо и только сегодня

отвечаю вам, мой искренний, сердечный друже. Простите мне эту грубую, непростительную и

невольную невежливость. Грех сей случился потому, что я до сих пор еще не могу вырваться из

восторженных объятий земляков моих. Спасибо им, они приняли меня как родного, давно не

виданного брата и носятся со мною, как с писанкою. Да еще, как на грех, выставка случилась в
Академии художеств, которой я так давно не видел и которая для меня теперь самое светлое,
самое высокое наслаждение. Какие пейзажи, просто чудо! Калам огромное имеет влияние на

наших пейзажистов. Айвазовский, увы, спасовал. Он из божественного искусства сотворил себе

золотой кумир и ему молится. Грешно так оскорблять бескорыстное, непорочное искусство. Бог
ему судия. Выставка немногочисленна, но прекрасна, а в особенности пейзажи, очаровательные
пейзажи!
Вы, как великий художник, как самый пламенный любовник безмятежной очаровательной

природы, вы поймете причину моей невежливости и, как искреннему, нелицемерному поклоннику
всего прекрасного и благородного на земле, великодушно простите мне мой невольный грех.
Я сердечно рад, что вы осталися довольны моим бородатым поличием. Это фотографический

снимок с рисунка, мною самим сделанного, почему и показался он вам подрисованным.
Вы обещаете мне написать ваше мнение о моей повести. Если она стоит этого, напишите, ради
святого, божественного искусства. Мнение чувствующего и благородно мыслящего художника мне

необходимо. И ваше искреннее слово я прийму с благоговением, прийму как дорогой бесценный

подарок. Не откажите же мне в этой великой радости!
Предположение мое посмотреть на Москву в конце мая и вас поцеловать не сбылось. Меня

обязали не оставлять Питера в продолжение года. Трагедия перешла в комедию.
Не взыщите, мой искреннейший друже, что я вам на сей раз пишу мало. Когда прийду в

нормальное состояние, буду писать вам много и о многом.
От всей души целую вас, ваше прекрасное, сердечное семейство и все близкое вашему сердцу, а
Ивана Сергеевича целую трижды за его алмазное стихотворение «На Новый год».
До свидания. Не забывайте искреннего вашего Т. Шевченка.

Поцелуйте моего великого друга, когда он возвратится из Костромы.

Адрес:
Его высокоблагородию

Михайлу Матвеевичу

Лазаревскому.
В Большой Морской, в доме графа
Уварова.

Примітки

Подається за автографом (ІЛ, ф. 1, № 118).
Вперше надруковано в журналі «Искусство» (1927. — № 2-3. — С. 158 — 159. Публікація М. К.
Гудзія).
Вперше введено до зібрання творів у виданні: Шевченко Т. Повне зібр. творів. — К., 1929. — Т.
3. — С. 156 — 157.
Відповідь на лист С. Т. Аксакова від 14 квітня 1858 р. ([1]Листи до Тараса Шевченка. — С. 117).
...получил я ваше искреннее, драгоценное письмо... — 18 квітня 1858 р. Шевченко записав у

щоденнику: «Получил милейшее письмо от милейшего Сергея Тимофеевича Аксакова, на которое
буду отвечать завтра, — сегодня я увлекся своею „Лунатикою“».
...выставка случилась в Академии художеств... —Шевченко відвідав цю виставку 6 квітня, а також
24 і 25 квітня 1858 р. (див. записи в щоденнику під цими датами). Офіційне відкриття виставки,
на якій експонувалося 245 робіт, відбулося 7 квітня 1858 р.
Калам огромное имеет влияние на наших пейзажистов. — Аналогічну думку Шевченко висловив

у щоденнику 6 квітня 1858 р.: «Пейзажи преимущественно перед другими родами живописи мне

бросились в глаза. Калам имеет сильное влияние на пейзажистов. Самого Калама две вещи
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не первого достоинства». Як сповіщала газета «Северная пчела» (14 та 21 квітня 1858 р.), на
академічній виставці 1858 р. експонувалися картини Калама «Ліс» та «Частина озера чотирьох

лісових міст», а також два вигравіруваних ним краєвиди Швейцарії. Крім того, виставлено було

два краєвиди околиць Женеви, написані академіком Ерассі під керівництвом Калама. Серед

експонованих на виставці пейзажів увагу Шевченка могли привернути і краєвиди Волги братів

Григорія та Никанора Чернецових. Два пейзажі Калама було виявлено серед гравюр, які лишилися
в майстерні Шевченка після його смерті (див.: Тарас Шевченко. Документи та матеріали до

біографії. — С. 364).
Айвазовский, увы, спасовал. — З російським живописцем-мариністо Айвазовським Іваном

Костянтиновичем (1817 — 1900), академіком Академії мистецтв з 1845 р., Шевченко познайомився

під час навчання в Академії. У 1840 р. Айвазовський протягом місяця жив на одній квартирі

з Шевченком і В. І. Штернбергом. На виставці 1858 р. експонувалося десять робіт

Айвазовського: «Заїжджий двір узимку, краєвид Тульської губернії», «Транспорт кримських вин

Кавказькою дорогою», «Комиші на Дніпрі біля Алешок», «Житнє поле на Україні», «Табір
кримських циган», «Краєвид Феодосії в місячному світлі», «Буря», «Вівці на пасовиську в околицях
Феодосії», «Краєвид озера Маджоре в Північній Італії», а також картина пам’яті загиблого корабля
«Лефорт» (див.: Отчет Императорской Академии художеств // Северная пчела. — 1858. —
9 мая). Очевидно, негативну оцінку Шевченка викликала саме остання робота, що зображала

врятування душ загиблих на потонулому кораблі. Показово, що навіть у репортерському звіті

про виставку щодо неї було сказано, що вона «отличается оригинальностью идеи и исполнения»,
але не віднесена до числа кращих «по художественному исполнению» (Северная пчела. — 1858.
— 14 мая). Нині ця картина Айвазовського зберігається у Військово-морському музеї в Санкт-
Петербурзі.
...осталися довольны моим бородатым поличием. — Автопортрет з бородою, виконаний

Шевченком на початку 1858 р. у Нижньому Новгороді 4 січня того ж року через П. А. Овсянникова
був переданий до Петербурга М. М. Лазаревському, який зняв з нього 50 фотографічних копій

([2]Листи до Тараса Шевченка. — С. 102, 109). Один із цих фотознімків Шевченко передав С. Т.
Аксакову через М. С. Щепкіна.
Вы обещаете мне написать ваше мнение о моей повести. — Див. примітки до листів С. Т.
Аксакову від 4 січня та 16 лютого 1858 р.
Предположение мое посмотреть на Москву в конце мая и вас поцеловать не сбылось. — Під

час зустрічі з Шевченком у Москві С. Т. Аксаков запросив його приїхати до себе влітку. «Он
приглашает меня к себе в деревню на лето, и я, кажется, не устою против такого искушения.
Разве попечительная полиция воспрепятствует» (див. запис у щоденнику від 24 березня 1858 р.).
Внаслідок встановлення за Шевченком суворого поліційного та жандармського нагляду (Тарас
Шевченко. Документи та матеріали до біографії. — С. 297 — 298) така поїздка не відбулася.
Ивана Сергеевича целую трижды за его алмазное стихотворение «На Новый год». — Аксаков

Іван Сергійович (1823 — 1886) — російський письменник і публіцист слов’янофільського напряму,
син С. Т. Аксакова. Його вірш був надрукований у журналі «Русская беседа» (1858. — № 1).
Поцелуйте моего великого друга, когда он возвратится из Костромы. — Йдеться про М. С.
Щепкіна, який 26 березня 1858 р. (в день від’їзду Шевченка до Петербурга) виїхав на гастролі до
Ярославля, 12 квітня — до Костроми, а 23 квітня 1858 р. повернувся у Москву (Гриц Т. С. М. С.
Щепкин: Летопись жизни и творчества. — М., 1966. — С. 629 — 632).

Журнал Шевченка: [3]22, [4]23, [5]24, [6]25 квітня.

1. http://izbornyk.org.ua/shevchenko/lystydo.htm

2. http://izbornyk.org.ua/shevchenko/lystydo.htm

3. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/217533.html

4. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/218358.html
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5. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/219157.html

6. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/220120.html

3.5.42 Супровідний лист. 28 квітня 1858 р. (2009-05-13 00:00)

№ 481. 1858 р., квітня 28. Супровідний лист канцелярії міністерства внутрішніх справ при

донесенні начальника Нижегородської губернії про виїзд Т. Г. Шевченка з Нижнього Новгорода

в Петербург, надісланий начальнику III відділу В. А. Долгорукову

Министр Внутренних Дел, свидетельствуя совершенное почтение его сиятельству князю Василию

Андреевичу, имеет честь препроводить при сем донесение начальника Нижегородской губернии

за № 49 о находившемся там под надзором полиции художнике Шевченке, коему разрешено

отправиться в С.-Петербург, покорнейше прося бумагу эту по миновании в ней надобности

приказать возвратить.

№ 1791
28 апреля 1858 г.

Его сият[ельст]ву князю В. А. Долгорукову

ДМШ, А-52, спр. 81, ч. 6, арк. 123.
На документі резолюція: «Возвратить. Приложить г. Мин. Внутр.-х Дел 29 апреля» та помітки:
«№ 1590»; «30 апреля 1858 г.»; «№ 81 — ч. 6 — 1847 г.».

Журнал Шевченка: [1]26, [2]27, [3]28 квітня.

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/220915.html

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/221529.html

3. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/222458.html

3.5.43 Супровідний лист. 30 квітня 1858 р. (2009-05-13 06:00)

№ 482. 1858 р., квітня 30. Супровідний лист канцелярії III відділу при поверненні начальнику

міністерства внутрішніх справ С. С. Ланському донесення начальника Нижегородської губернії

про виїзд Т. Г. Шевченка з Нижнього Новгорода до Петербурга

Его высокопр[евосходителству] С. С. Ланскому

№ 894
30 апреля 1858 г.

Главный начальник III-го отделения Соб[ственной] Е[го] И[мператорского] В[еличества]
Канцелярии Г[енерал] А[дъютант] князь Долгоруков, свидетельствуя совершенное почтение

Его высокопре[восходителст]ву Сергею Степановичу, имеет честь препровожденное при

записке за № 1791 донесение начальника нижегородской губернии о выезде оттуда в С.-
Петербург находившегося там под надзором полиции художника Шевченка — возвратить его

высокопре[восходителст]ву.

ДМШ, А-52, спр. 81, арк. 124.
1 Місцезнаходження документа за № 1791 не встановлено. Журнал Шевченка: [1]29, [2]30 квітня,
[3]1, [4]2, [5]3 травня.
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1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/222778.html

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/223373.html

3. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/224170.html

4. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/224812.html

5. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/225850.html

3.5.44 Спогад О. Лазаревського (2009-05-13 12:00)

* *

[1] Я имел возможность близко знать Ш-ка в последний год его жизни в

Петербурге. В первый раз я увидел Т. Гр-ча, когда он приехал весною 1858 г. из ссылки в

Петербург. Приехав сюда, он поселился на квартире у брата Мих. М-ча Л-аго, на Мойке, в доме
графа Уварова 1. В этом же доме жил и я, в особой квартире, рядом с «музеем» гр. Уварова

так как и музей этот, и петербургская библиотека гр. А. С. Уварова находилась тогда в моем

смотрительстве. Живя с младшим братом-студентом в этой музейной квартире, мы имели обед,
или как говорят в Киеве — «столовались», у М-ла М-ча. У него же обедал и Т. Гр-ч. Каждый день
за обедом сходились мы, следовательно, с Шевченком и каждый день приходилось слушать нам его

одушевленную беседу, большею частью, впрочем, вертевшуюся на событиях дня, на встречах Ш-ка
с его старыми приятелями и жалобах на постоянное приобретение новых, спешивших знаменовать
свое знакомство с поэтом дорогими обедами у разных Дононов [Петербургский ресторатор]. В это

время ежедневно почти встречался я с Т. Г. до лета 1858 г.; когда, по окончании университета,
переселился, вместе с музеем и библиотекою гр. Уварова, в Москву. Сколько помню, в эти

первые месяцы петербургской своей жизни Т. Гр-ч вел жизнь довольно рассеянную, чему главною
причиною было, по-видимому, неимение своего угла. Совсем другую жизнь повел Т. Гр-ч,
когда переселился в Академию художеств, где ему отведена была в длинном корридоре большая

комната (с антресолей), причем на дверях этой комнаты поэт написал мелом— крупных размеров

монограмму— III. (понимай: Т. и Ш.). А. Л[азаревский], Новопетровское укрепление, «Киевская
старина», 1899, февраль, стор. 292 — 293. 1 Уваров Олексій Сергійович (1828 — 1884) — граф,
видатний археолог, автор «Исследования о древностях Южной России и берегов Черного моря»
(СПб., 1851). Журнал Шевченка: [2]4, [3]5, [4]6 травня.

1. http://picasaweb.google.com.ua/litopys/invaWB?feat=embedwebsite#5335142964532691842

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/226699.html

3. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/227468.html

4. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/228329.html
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3.5.45 Портрет Марії Кржисевич (2009-05-13 18:00)

[1]

Портрет Марії Степанівни Кржисевич. Тонований папір, італійський та білий олівець (33,7 ×
26,2). [Пб.]. [Н. p. 6.V] 1858.

[2]

Див. також:
http://litopys.org.ua/shevchenko/shev10026.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev10026.htm
http://kobzar.univ.kiev.ua/draws/description/426.html

2557



Журнал Шевченка: [3]7, [4]8, [5]9, [6]10, [7]11, [8]12, [9]13, [10]14, [11]15, [12]16, [13]17 травня.

1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/zNTeZEpmz9csOSZAhDaSiQ?feat=embedwebsite

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev10026.htm

3. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/229014.html

4. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/229860.html

5. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/230426.html

6. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/231319.html

7. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/232055.html

8. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/233058.html

9. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/233799.html

10. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/234563.html

11. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/235965.html

12. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/236795.html

13. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/237564.html

3.5.46 141. ЛИСТ ДО Г. М. ЧЕСТАХІВСЬКОГО. 18 травня 1858. С.-Петербург
(2009-05-14 00:00)

Грицю!
Як хочете побачить старого Щепкіна, актера, й матимете час, то приходьте в 7 часов к

Лазаревскому.

Т. Шевченко

Примітки

Подається за автографом (ІЛ, ф. 1, № 129).
Вперше надруковано в журналі «Зоря» (1896. — № 5. — С. 87).
Вперше введено до збірника творів у виданні: Шевченко Т. Твори: В 2 т. — СПб., 1911. — Т. 2.
— С. 426.
Авторської дати записка не має: у першодруці датована приблизно — травнем 1858 р. Орієнтовне
датування її в 6-томному виданні творів Шевченка «14 — 19 травня 1858 р.» (тобто днями, коли
М. С. Щепкін того року перебував у Петербурзі) потребує уточнення. М. С. Щепкін прибув до

Петербурга 13 травня 1858 р. як делегат московської трупи на святкування ювілею Гедеонова

Олександра Михайловича (1790 — 1867) — 25-річчя перебування його на посаді директора

петербурзьких імператорських театрів (1833 — 1858 рр., з 1847 по 1858 р. також і московських).
Не знаючи про приїзд М. С. Щепкіна, Шевченко зустрівся з ним у сім’ї Толстих 14 травня 1858
р. і того ж дня записав у щоденнику: «Дни нечаянных встреч [...] Сегодня прихожу к графине

Н[астасье] И[вановне] обедать и встречаюсь с моим единым, моим незабвенным другом М. С.
Щепкиным. Он приехал сюда по случаю юбилея Гедеонова и, не зная моего адреса, искал меня в
Академии и зашел к графине, зная, что я там бываю. Догадливый мой великий друг». Протягом
14 — 17 травня Шевченко з М. С. Щепкіним вечорами не бачився, про що свідчать записи в його
щоденнику, а 19 травня 1858 р. в першій половині дня актор виїхав з Петербурга.
Літературний вечір, на який Шевченко запрошував Г. М. Честахівського коментованою запискою,
відбувся на квартирі Толстих 18 травня 1858 р. Шевченко прийшов на цей вечір разом з М.
М. Лазаревським після іменинного обіду в О. І. Гулак-Артемовської. М. С. Щепкін прочитав

на вечорі «Скупого рыцаря» О. С. Пушкіна, монолог відкупщика Вєдьоркіна про феєрверк з

комедії Ф. Ф. Кокошкіна «Воспитание, или Вот приданое», розповідь мисливця Горлопанова

з комедії Ф. Ф. Іванова «Женихи, или Век живи, век учись» (Гриц Т. С. М. С. Щепкин:
Летопись жизни и творчества. — С. 745). Шевченко прочитав свою поему [1]«Неофіти» та кілька
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віршів. Дочка Толстих Катерина Федорівна у своему щоденнику зробила про цей вечір запис від 19
травня 1858 р., засвідчивши, що, крім згаданих вище творів, М. С. Щепкін прочитав також вірш

Шевченка «Заворожи мені, волхве», який у 50-х роках XIX ст. поширювався в списках під назвою
«Пустка» з присвятою М. С. Щепкіну: «Вчера у нас был Щепкин, Шевченко и еще несколько

человек[...] Михайло Семенович Щепкин читал нам „Скупого рыцаря“ Пушкина [...], рассказывал
рассказ какого-то откупщика, который принимал у себя графа и делал разные приготовления, и
представлял охотника, это был верх совершенства. Потом Шевченко читал свою поэму, которую
написал в тюрьме. Боже мой, как это хорошо, даже и рассказать нельзя, как хорошо, и разные

другие такие же чудесные песни. Щепкин тоже читал одно прелестное стихотворение Шевченко

„Пустка“, и прочел его чудесно» (Паламарчук Г. Новое о Т. Г. Шевченко: Из дневника и

воспоминаний Е. Ф. Юнге (Толстой) // Советская Украина. — 1960. — № 3. — С. 174).
Чи був Г. М. Честахівський на вечорі 18 травня 1858 р. у родині Толстих, відомостей немає,
однак наведені вище міркування дають достатню підставу датувати запрошення Шевченка саме

цим числом.
Честахівський Григорій Миколайович (1820 — 1893) — український художник. Шевченко

познайомився з ним у 1844 р., коли разом вони навчалися в класі історичного живопису під

керівництвом К. П. Брюллова (Жур П, Шевченківський Петербург. — С. 75). Їхні стосунки

відновилися навесні 1858 р. у Петербурзі. Г. М. Честахівський нерідко бував у майстерні

Шевченка, часто бачився з ним в останні роки поетового життя. Після його смерті Г. М.
Честахівський зробив опис малюнків, офортів і речей Шевченка; разом з О. М. Лазаревським

супроводив труну з тілом поета з Петербурга в Україну, був одним з організаторів поховання його

на Чернечій горі, а згодом упорядкування могили. Виконав олією картини, що зображують різні
моменти похорону Шевченка: «Селянин біля труни Т. Г. Шевченка», «Труна Т. Г. Шевченка в

дорозі», «Труна Т. Г. Шевченка на пароплаві по дорозі до м. Канева», «Труна Т. Г. Шевченка

в церкві» та ряд малюнків, присвячених поетові (Честаховский Г. Н. Эпизод на могиле Т. Г.
Шевченко // Киевская старина. — 1896. — № 2. — С. 230 — 241; Из воспоминаний о Т. Г.
Шевченко (запись Г. Н. Честаховского) // Киевская старина. — 1895. — № 2. — С. 140 — 141).
Г. М. Честахівський зберігав деякі малюнки та особисті речі поета.

Журнал Шевченка: [2]18 травня.

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev2109.htm

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/238279.html

3.5.47 Спогад К. Юнґе (2009-05-14 06:00)

* *
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[1] По предписанию Шевченко должен был жить у отца, так как

был у него на поруках; но за неимением места в нашей квартире он получил тут же в здании

Академии художеств две комнаты, мастерскую и спальню. Здесь он со всею страстью своей пылкой

натуры принялся за работу, за свои офорты, о серьезных достоинствах которых я говорить не буду,
так как это не входит в мою задачу. Каждый удачный оттиск приводил Тараса Григорьевича в

восторг.
Жизнь Шевченка потекла хорошо и радостно. Окруженный теплой дружбой и теми

интеллектуальными наслаждениями, которых он так долго был лишен, он как-будто ожил и своим
ласковым обращением оживлял всех окружающих. Наш дом он считал своим и потому почти все

его друзья и приятели малороссы бывали у нас. К ним присоединялся наш интимный кружок,
состоявший из поэтов, литераторов и ученых; быстро проходили вечера в интересных беседах и

спорах; незаметно засиживались до света. Шевченко сильно горячился в споре, но горячность

его была не злостная или заносчивая, а только пылкая и какая-то милая, как все в нем. Он был

замечательно ласковый, мягкий и наивно доверчивый в отношении к людям; он во всех находил

что-нибудь хорошее и увлекался людьми, которые часто того не стоили. Сам же он действовал

как-то обаятельно, все любили его, не исключая даже и прислуги.
Никто не был так чуток к красотам природы, как Шевченко. Иногда он неожиданно являлся

как-нибудь после обеда. «Серденько Мое, берите карандаш, идем скорей!» — Куда это, позвольте
узнать? — «Да я тут дерево открыл, да еще какое дерево?» — Господи, где это такое чудо? —
«Недалеко, на Среднем проспекте. Да ну идем же!»Имы, стоя, зарисовывали в альбомы дерево на

Среднем проспекте, а там проходили и на набережную, любовались закатом солнца, переливами
тонов и не знаю, кто больше восторгался — 14-тилетняя девочка или он, сохранивший в своей

многострадальной душе столько детски-свежего. Незабвенными останутся для меня наши поездки
в светлые северные ночи на тоню, на взморье. Тут и пили, и пели, но если бы Шевченко позволил

себе какое-нибудь излишество или неприличие, то это, несомненно, коробило бы и меня и мать

мою, так как тогда существовал иной взгляд на воспитание девушки. В продолжении двух лет,
как я видалась с Шевченком, за редкими исключениями, каждый день — я ни разу не видела его

пьяным, не слышала от него ни одного неприличного слова и не замечала, чтоб он в обращении

чем-либо отличался от прочих благовоспитанных людей.

Екатерина Юнге, Воспоминания о Шевченке, «Вестник Европы», 1883, август, стор. 838 — 839.

Журнал Шевченка: [2]19, [3]20 травня.

1. http://picasaweb.google.com.ua/litopys/invaWB?feat=embedwebsite#5335142940298601954

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/238925.html

3. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/239820.html
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3.5.48 Портрет Бориса Суханова-Подколзіна (2009-05-14 12:00)

[1]

Портрет Бориса Суханова-Подколзіна. Папір, олівець (21,3 × 15,7). [Пб.]. [Н. p. 21.V] 1858.

[2]

Див. також:
http://litopys.org.ua/shevchenko/shev10027.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev10027.htm
http://kobzar.univ.kiev.ua/draws/description/427.html
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1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/gFwGCMoK4dKLRWgxZ9Z_AA?feat=embedwebsite

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev10027.htm

3.5.49 Сама собі в своїй господі (2009-05-14 15:00)

[1]

Сама собі в своїй господі. Папір, сепія (26,5 × 35,8). [Пб.]. [Н. p. 21.V] 1858.

[2]

Див. також:
http://litopys.org.ua/shevchenko/shev10030.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev10030.htm
http://kobzar.univ.kiev.ua/draws/description/430.html

1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/7iUhBIMpm83Rs_BtHUAWsw?feat=embedwebsite

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev10030.htm
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3.5.50 Фотопортрет Шевченка (2009-05-14 18:00)

[1]

Фотографія Шевченка (№ 2). Фото І. Досса. 1858.
[2]Фотографії Т. Г. Шевченка

Художники О. Бобров, С. Красицький, В. Касіян користувалися цим знімком при створенні

портретів поета. За цією ж фотографією І. Рєпін 1888 написав портрет для світлиці в хаті,
збудованій на Чернечій горі для сторожа могили Шевченка.

[3]
Портрет Т. Шевченка. Худ. І. Рєпін. Олія. 1888.
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[4] [5]

Фотографію іноді передатовують 1860 роком. (Досс Микола. Портрет Т. Шевченка. 1860.
Санкт-Петербург. Фотографія. 19 × 14,8; 32,5 × 23. Національний музей Тараса Шевченка,
Кн. № 2789.) В. Яцюк: В музейних колекціях фотографія зустрічається у варіантах кабінетного

та візитного форматів на фірмовому (іменному) паспарту Досса, де репродуковано, як правило,
погруддя Шевченка, часом вкомпоноване в овал. Особливий інтерес становлять первісні відбитки,
де повністю відтворено зображення з негатива. Таких фотографій нині відомо лише дві: одна -
вміщена після титульної сторінки «Кобзаря» з бібліотеки Михайла Лазаревського; друга - з дарчим
написом: «Василію Васильєвичу Тарновському меншому на память Т. Шевченко. 1860. 8 стичня».
Саме про цю останню писала мати Василя Тарновського Людмила Володимирівна в листі до сина.

Див. також:
[6]Фотографії Шевченка

1. http://picasaweb.google.com/lh/photo/yHVXd25XPF2crAVSmi97kQ?feat=embedwebsite

2. http://izbornyk.org.ua/shevchenko/photos.htm

3. http://picasaweb.google.com/lh/photo/83iTniP1zKY-nkxT3u7rmg?feat=embedwebsite

4. http://picasaweb.google.com/lh/photo/DdrlOapIxkP5tBqwL_0oig?feat=embedwebsite

5. http://litopys.org.ua/pics/shev/photo_1860.jpg

6. http://litopys.org.ua/shevchenko/photos.htm

3.5.51 136. М. С. ЩЕПКІН. 23 травня 1858. Москва (2009-05-15 00:00)

Друже Тарасе!

В бытность мою в Питере какой-то офицер из Нижнего привез ко мне в дом посылку на твое

имя, которую при сем и препровождаю. Фамилию это[го] офицера все домашние забыли.
Теперь два слова старика: за дело и за дело! Не давай овладевать собою бездействию. Графу и
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графине передай мой душевный поклон и уверь их, что внимание, ими мне, старику, оказанное,
останется вечно в душе моей, и память о нем будет мною хранима, как святыня, до последних

дней моих. Да нет, я не в силах высказать всего то[го], что чувствует мое сердце. Прощай! Сын
мой Александр из Самары приехал. Поклонись от меня всем моим знакомым, которых ты знаешь.
Да еще раз: за дело и за дело!

Твой старый друг Михайло Щепкин.

От 23-го мая 1858 года.

На четвертій сторінці іншою рукою дописано:
Тарасу Григорьевичу Шевченко.

Коментарі:

Подається за автографом: ІЛ. Ф. 77. № 124.
Вперше надруковано: Киевлянин. — 1870. — 9 апр., з незначними неточностями. Публікація М.
Чалого.
Дата в автографі: «От 23-го мая 1858 года».

В бытность мою в Питере... — М. С. Щепкін перебував у Петербурзі з 14 до 19 травня 1858
р. з нагоди 25-літнього ювілею управління театрами директора імператорських петербурзьких і

московських театрів Гедеонова Олександра Михайловича (1790 — 1867). Шевченко так описав у

щоденнику їхню зустріч на квартирі Толстих: «Сегодня прихожу к графине Н[астасье] И[вановне]
обедать и встречаюсь с моим единым, моим незабвенным другом М. С. Щепкиным. Он приехал
сюда по случаю юбилея Гедеонова и, не зная моего адреса, искал меня в Академии и зашел к

графине, зная, что я там бываю. Догадливый мой великий друг» (запис від 14 травня 1858 р.). У
щоденнику Шевченко розповідає також про свої наступні зустрічі з Щепкіним, зокрема про вечір
у Толстих, де «великий актер по просьбе графини прочитал монолог «Скупого рыцаря» Пушкина,
«Фейерверк» и рассказ охотника из комедии Ильина. И прочитал так, что слушатели видели перед
собою юношу пламенного, а не 70-летнего старика Щепкина. Гениальный актер и удивительный
старик. По обещанию и я с горем пополам прочитал им свои «Неофиты» (запис від 18 травня).
Графу и графине передай мой душевный поклон... — Йдеться про подружжя Толстих.
Сын мой Александр.. — Щепкін Олександр Михайлович (1828 — 1885). В 1852 р. закінчив

юридичний факультет Московського університету, 1858 р. служив у Самарі в канцелярії цивільного
губернатора К. К. Грота.
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3.5.52 Дві дівчини. Травень 1858 р. (2009-05-15 06:00)

[1] [2] [3]

Дві дівчини. Папір, офорт, акватинта 14,6 × 10,7; 20,8 × 13; (31,6 × 21,6). [Пб.]. [Н. р. V]
1858.
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[4]

Справа внизу на зображенні офортним штрихом напис: Т. Шевченко 1858.
Під зображенням рукою Шевченка олівцем напис: Александры Михайловны Кулишъ Т. Шевченко.
Один з перших офортів-акватинт, виконаних Шевченком після заслання.

Див. також:
http://litopys.org.ua/shevchenko/shev10028.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev10028.htm
http://kobzar.univ.kiev.ua/draws/description/428.html

Дві дівчини. Папір, туш, перо (22,9 × 16,1). [Пб.]. [Н. р. V 1858].
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[5]

Дві дівчини. Ескіз. Папір, олівець (36,3 × 29,5). [Пб.]. [Н. р. V 1858].

[6]

Дві дівчини. Папір, офорт, акватинта 15,1 × 10,1; 20,7 × 12,9; (25,6 × 7,8). [Пб.]. [Н. р. V]
1858.
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[7]

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev10028.htm

2. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/67_BdBbxZnzHRcPWbR_wTQ?feat=embedwebsite

3. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/Zgllzwm--ohrRqTmKYbWiQ?feat=embedwebsite

4. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev10028.htm

5. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev10069.htm

6. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev10099.htm

7. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev10100.htm

3.5.53 142. ЛИСТ ДО Г. П. ҐАЛАҐАНА. 27 травня 1858. С.-Петербург
(2009-05-15 12:00)

1858.
Мая 27.

Друже мій єдиний!

Може, приблукає в Сокиринці оцей добрий чоловік і маляр дуже дотепний, то ти, мій друже,
Богу милий, ласкаво привітай його. Воно розумне, добре і любить наш народ і нашу країну.
А зовуть його Іван Іванович Соколов. Цілую тебе тричі, і твою пані, і твого малого Павлуся.
Вибачай, що пишу мало, єй-богу, ніколи. Оставайся здоров, нехай тобі Бог помага на все добре.
Згадуй інколи щирого твого

Т. Шевченка.

На звороті:
Высокоблагородному
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Григорию Павловичу Галагану

Прилуцкого уезда село Сокиринцы.

Примітки

Подається за автографом (ІЛ, ф. 1, № 129).
Вперше надруковано в книжці: Шевченківський збірник. — К., 1924. — Т. 1. — С. 128.
Вперше введено до зібрання творів у виданні: Шевченко Т. Повне зібр. творів. — К., 1929. — Т.
3. — С. 157 — 158.

Ґалаґан Григорій Павлович (1819 — 1888) — український поміщик-меценат. Протегував

українським митцям та літераторам, купував малярські твори Шевченка. Шевченко познайомився

з ним у 40-х роках XIX ст. У 1844 р. подарував окреме видання поеми [1]«Тризна» з дарчим

написом, після заслання зустрічався з ним у Москві й Петербурзі. Важке становище кріпаків у

селах Г. Ґалаґана Шевченко змалював у повісті «Музыкант», зрадницьку політику Ґалаґанів як

представників козацької старшини XVII — XVIII ст. згадував у віршах «Іржавець» та «Бували
войни й військовії свари...».
Сокиринці — село в Прилуцькому повіті Полтавської губернії (тепер Срібнянського району

Чернігівської області), де був маєток Г. П. Ґалаґана. В Сокиринцях жив кобзар Остап Вересай,
якому Шевченко надіслав «Кобзар» 1860 р. з дарчим написом.
Соколов Іван Іванович (1823 — 1910) — російський художник, з 1857 р. академік Академії

мистецтв. Часто подорожував Україною, малював картини з життя українського села. Шевченко

відвідував його в Петербурзі після заслання, подовгу розмовляв із ним і розглядав його роботи,
присвячені Україні (див. записи в щоденнику від 7 квітня та 7 травня 1858 р.). Офорт з картини І.
І. Соколова «Приятелі» (разом з офортом за картиною Рембрандта «Притча про виноградаря»)
1859 р. був представлений Шевченком до ради Академії мистецтв на здобуття звання академіка

гравюри.
Цілую... твого малого Павлуся. — Син Г. П. Ґалаґана Павло (1853 — 1869) помер в юнацькому
віці. На увічнення його пам’яті Г. П. Ґалаґан 1871 р. заснував у Києві приватний середній

учбовий заклад — Колегію Павла Ґалаґана, частина учнів якої діставала освіту й утримувалася

безкоштовно. Серед вихованців Колегії — багато визначних діячів вітчизняної науки та культури.

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev123.htm

3.5.54 В гаремі. Начерки (2009-05-15 15:00)

[1] [2]
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В гаремі. Етюд. Папір, олівець (26,5 × 37). [Пб.]. [Н. p. 21.V 1858].

[3]

В гаремі. Папір, олівець (30,4 × 37). [Пб.]. [Н. р. 21.V 1858].

[4]

На звороті вгорі чорнилом напис: Турок з одаліскою. Поруч олівцем іншою рукою: 1859.
Тарновський.
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1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/fgq_tkyJQAn9oS-NRNFFCA?feat=embedwebsite

2. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/Gxrd1tVkZBwZaUGJ6wv6oA?feat=embedwebsite

3. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev10102.htm

4. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev10103.htm

3.5.55 Спогад К. Юнґе (2009-05-15 18:00)

* *

Придем мы домой, забьемся на желтый диван, в полутемной зале, и польются его восторженные
речи! Со слезами в голосе поверял он мне свою тоску по родине, рисовал широкий Днепр с

его вековыми вербами, с легкой душегубкой, скользящей по его старым волнам: рисовал лучи

заката, золотящие утонувший в зелени Киев, вечерний полумрак, легкой дымкой заволакивающий
очертания далей; рисовал дивные, несравненные украинские ночи: серебро над сонной рекой,
тишина, замиранье... и вдруг трели соловья... еще и еще... и несется дивный концерт по широкому
раздолью... «Вот где бы пожить нам с вами, серденько!..» Пришлось мне потом пожить там и

видеть любимую им Украину, да не было со мной его, дорогого нашего Тараса
Григорьевича.

Е. Ф. Юнге, Воспоминания, стор. 166. [Див. [1]переклад]

1. http://izbornyk.org.ua/shevchenko/spog60.htm

3.5.56 Свята родина. Читець. Травень-липень 1858 р. (2009-05-16 00:00)

[1] [2]

Свята родина. Папір, офорт, акватинта 22 × 16,5; 26,9 × 18,8; (42,5 × 32). [Пб.]. [V — 12.VII]
1858.
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[3]

Див. також:
http://litopys.org.ua/shevchenko/shev10029.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev10029.htm
http://kobzar.univ.kiev.ua/draws/description/429.html

Читець. Папір, туш, перо (16,1 × 22,9). [Пб.]. [Н. p. 10.V 1858].

[4]
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1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/5P8764BdJPN_04Qbyu4dIQ?feat=embedwebsite

2. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/7Riv2igCF21hWEXOLiq4cw?feat=embedwebsite

3. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev10029.htm

4. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev10070.htm

3.5.57 (2009-05-16 06:00)

[1]Кониський О. Я. Тарас Шевченко-Грушівський: Хроніка його життя [Під час перебування в

Петербурзі (березіль 1858 — червень 1859), стор. 6]

VI

Певний факт широкої знайомості Шевченка в Петербурзі і непевні вигадливі звістки про його

«пиячество» стали декому з його біографів основою до того, щоб сказати, що він у Петербурзі

нічого не робив, тільки гуляв та «предавался возлияниям Бахусу».
Дійсність показує нам, що не так воно було. Вимученому і морально зголоднілому організму

зовсім натурально було погоїти хоч трохи рани десятилітнього голодовання властивими людям

культурним розвагами, себто добрим освіченим товариством, музикою, театром і т. ін. І бачимо,
що Шевченко ходить на спектаклі, що частіш навідується до співачки Грінберг, впивається співами
її, Артемовських і інш. 916, їздить з Толстими і іншими товаришами на берег моря, в Павловськ і
т. ін. Але ще ясніш бачимо, що він не забуває і працювати коло улюбленого свого діла. Правда,
за той час, майже до самого р. 1859, Тарас трохи що не зовсім нічого з творів поетичних не

написав, але ж сущий поет — не ремісник, він не може писати раз у раз: він творить тоді тільки,
коли до його завітає та гостя, що зоветься натхненням. Знати одначе, що й коло поезії Тарас по

спроможності працював. 4 квітня Каменецький доручив йому усі його поезії, що попереписував

Куліш. Він заходжується зробити з них ви бір і взятися до видання і за тиждень справив се діло. 11
квітня він передав Каменецькому вибрані поезії і прохав його клопотатись в цензурному комітеті

про дозвіл надруковати їх «під фірмою — Поезії Т. Ш.» 917. Будемо бачити, що справу з дозволом
і друкованням «Кобзаря» воловодили трохи не два роки. Тоді ж таки поет заходжувався писати

«Лунатику» , та нема жодної указки на те, щоб він її написав. Маємо певні факти, що наш художник,
не гаючись, по приїзді в столицю взявся працювати коло гравюри 919. До гравюри тягла його

більш за все власна охота, але були й інші спонукання, як матеріальні, так і моральні, викликані
умовами дозволу йому жити в Петербурзі, і почуття самоповаги. Граф Толстой, піклуючись про
дозвіл Шевченкові працювати в Академії, в мотивах своєї просьби більш за все налягав на те, щоб
дати художникові спромогу більш навчитися штуки і поширити свою художницьку освіту. Він взяв
на себе, так сказати, поруку за Шевченка. Останній добре тямив велику вагу моральну тієї поруки,
уважав на неї і пильновав довести фактами, що граф Федір Петрович не помилявся, даючи за

його поруку, і не каятиметься, що дав її. Фактом такого доводу могла бути тільки Тарасова праця

яко художника, поступ його в штуці і признання сього поступу людьми компетентними. Тямив

Тарас і те, що з погляду практичного треба йому придбати степінь академіка. Таким чином, він
при першій зустрічі зі знаменитим тоді професором гравірування Йорданом зняв бесіду про свої

заміри працювати коло гравюри. Йордан висловився, що охоче буде запомагати йому, і Тарас,
«зрадівши такій любій та щирій заохоті, зараз же, по розмові з Йорданом, двічі обійшов усі залі
Ермітажу, щоб вибрати картину на першу пробу з акватинтою. Після уважного огляду спинився

він на ескізі Мурільйо «Свята родина». «Простосердий, — каже Шевченко, — гарний твір, я
не бачив з таким змістом картини, щоб до неї так припадала назва, як до геніального ескізу

Мурільйо. Дак оце за помочію Бога та Йордана і візьмуся за пробу!» 920 Се було 3 мая, за місяць
по приїзді його до Петербурга. Дійсно бачимо, що Тарас жваво береться за роботу: кілька разів
стріваємо його зранку до 4-ї години в Ермітажі за роботою, навіть і в такі дні, як 14 і 18 мая, коли
в Петербурзі був великий друзяка його Михайло Семенович Щепкін 921. Трудно, певніш мовити

неможливо художникові пра цювати, не маючи власної майстерні, а Шевченко, не маючи навіть

власної кватири і живучи в Артемовського, працював цілий місяць, доки улаштовався з власною
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кватирою і робітнею. По наказу начальства, Шевченко повинен був жити у графа Толстого, під
його доглядом; в кватирі графа бракувало відповідної світлиці 922. Тарас прохав Толстих, щоб
дали йому кватиру де-небудь в Академії 923. Бажання його вволили тільки з початку червня 924.
Під кватиру Шевченкові дали в Академії дві світлички: одну задля спання і задля кабінету в

антресолях, другу під нею, опостінь з церквою. В останній була у його робітня художника. Обидві
світлички були маленькі і вельми тісні і вузькі, найпаче робітня з одним вікном 925. Тут був

і стіл з книжками та з естампами, мольберт, проста канапка, два зовсім вже простих дзиглики!
Убога ширма (параван) відгороджувала в хаті двері. Жодної оздоби в світлиці не було... Шевченко

працював тут яко художник, сидячи звичайно під вікном. З робітні виходили маленькі двері, що
узенькими, тісними сходами вели на антресолі, в кабінет поета. Се була низенька, невеличка,
теж з одним вікном світличка. В кутку «кабінету» з правого боку стояв стіл, на йому Шевченко

звичайно писав. Далі стояло ліжко з убогою постелею, на ліжку лежав кожух. В ногах ліжка стояв

другий, зовсім простий стіл, на йому графин з водою та убогий прибор до пиття чаю, під столом
— рукомийник. Ні на вікнах, ні на стінах оздоби і тут не було; жив поет, як кажуть, наче в

поході, про жодний комфорт не дбав він 926. Чимало людей освічених заходило до Шевченка,
але сам тільки Микешин 927 спостеріг в кватирі його бруд і велику неохайність і розповідає, що
поет рідко коли прибирав свою світличку. На столі, каже він, валялися у його слоїки з їдкими

квасами, неминуче потрібними при роботі офортів, а біля них українське намисто і свиняче сало.
Прибирати в світличці Тарас не забороняв би то свойому слузі тільки в ті «торжественні» дні,
коли ждав до себе Олдріджа. Тоді слуга причепурював і постіль, що завжди стояла неприбраною:
на їй валялася відлога, пучки барвінку, сухої рути та інших степових квіток з України. Слуга,
прибираючи в світлиці, злорадно викидав квітки ті геть з хати. Виходить із слів Микешина, що
Тарас не дбав би то зовсім, щоб у хаті у його було чисто, охайно, чепурно. Але я сьому зовсім

не йму віри. Перейшовши усе життя Шевченка, я запевнився, що він, навпаки тому, що каже

Микешин, був чистюк, людина чепурна, любив охайність і в себе, і в других. Та коли б дійсно був
той бруд і неохайність, то не можна ж гадати, ніби з інших Шевченкових провідачів, що заходили до
його не «в торжественні» дні, а в звичайні й несподівано, ніхто не помітив того бруду і нехлюйства.
Вже хто-хто, а такий незвичайно великий чистюк, як Костомарів, не проминув би на се звернути

увагу і згадав би в своїх споминках. Отже, ні він, ні Полонський, ні Тургенєв, ні Жемчужников, ні
хто інший про неохайність та бруд у Шевченковій кватері ні словом не споминають, а К. Ф. Юнге

в листі до мене пише, що в кватері Шевченка в Академії жодного бруду або неохайності не було.
Служив йому один з сторожів Академії, вельми добродушний старик, котрий чепурив кімнатки хоч
і не так, як би се було під доглядом жіночого ока, але щодня прибирав так, що ніяка неохайність
не кидалася в вічі. Шевченко любив чистоту і все красиве, зграбне, і неминучий нелад життя

бурлацького, нежонатої людини був про його вельми тяжким». Звернув би увагу на бруд, коли
б він був, така перейнятлива людина, як син Н. Б. Суханової. Останній кілька разів на тиждень

приходив до Шевченка вчитися малювати, і ми в споминках Бориса Гавриловича 928 читаємо

супротилежне тому, про що просторікує небіжчик Микешин. «Мені, — каже Суханов, — вельми

прикро було читати, щоМикешин проШевченкову робітню розповідає, немов про який свинушник.
Студія Тараса Григоровича і спальня його в антресолях не були interier’ом голландського Minherra,
але ж не було там і того гайна, про яке розповідає Микешин. Хто бував у студії художника, та
ще убогого, той відає, який там звичайно гармидер, що виходить з самої роботи». 916 Записки...
— С. 196 — 202. 917 Записки... — С. 191 і 192. 918 Ibidem. — С. 196. 919 Записки... — С.
203 — 205. 920 Записки... — С. 200. 921 Ibidem. — С. 207. 922 Вест[ник] Евр[опы]. — 1883. —
[Кн.] VIII. — С. 838. 923 Кобзарь. — 1895. — Т. III. 924 Истор[ический] вестн[ик]. — 1896. —
Кн. VI. — С. 898. 925 Киев[ская] стар[ина]. — 1889. — Кн. II. — С. 731. 926 Русская речь. —
1861. — №№ 19 — 20. — Кобзарь. — 1876. Споминки Полонского. 927 Кобзарь. — 1876. —
Споминки Микешина. У Чалого див. с. 132. 928 Киев[ская] стар[ина]. — 1885. — Кн. II. — С. 252.
Коментар ...Шевченко, не маючи навіть власної кватири і живучи в Артемовського... — «Відразу
ж по приїзді Шевченко завітав до свого «нелицемірного» друга М. Лазаревського, який жив тоді

на Мойці, в будинку графа Уварова, і спочатку оселився у нього. Пізніше, перейшовши жити в

приміщення Академії мистецтв, Шевченко щодня бував у М. Лазаревського і харчувався там»
(Т. Г. Шевченко: Біографія. — К., 1984. — С. 397). Під кватиру Шевченкові дали в Академії
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дві світлички... — нині це Меморіальна майстерня-музей Т. Г. Шевченка в Академії мистецтв.
[2]Попередня [3]Наступна

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/4899.html

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/512710.html

3. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/519343.html

3.5.58 (2009-05-16 12:00)

[1]Кониський О. Я. Тарас Шевченко-Грушівський: Хроніка його життя [Під час перебування в

Петербурзі (березіль 1858 — червень 1859), стор. 7]

VII

Перебравшись на власну кватеру в Академію, Шевченко пильно, загарливо, як властиво його

палкій натурі, взявся до праці над офортами, і кожен вдатний відбиток надавав йому радісного

захвату 929. Гравюра вимагала праці сталої, упертої, посидячої. З початку червня траплялося, що
гості-провідачі, і запросини на обіди, і різні вечерки відривали художника від праці. Але небавом
більшість знайомих пороз’їздилася літувати, хто на села, на хутори, хто за границю, і Тарас почав
так пильно працювати коло гравюри, що, мабуть, віддаючи їй увесь час, покинув далі писати і

свій журнал щоденний, закінчивши його властиво ще 19 мая, після чого до журналу він вдався

тільки раз єдиний, записавши 13 липня прекрасні свої вірші «Сон» («На панщині пшеницю жала»).
Спинивши свій щоденний журнал, Шевченко позбавив і своїх біографів найдорогоціннішого і

певного матеріалу життєписного, через що за час з червня р. 1858 матеріал наш знов убожіє.
«Запрягтись в роботу, як той щирий віл, я, — писав Шевченко до Щепкіна, — сплю на етюдах, з
натурного класу не виходжу. Так ніколи, так ніколи, що часу нема написати і невеликої цидулки»
930. Хоча Шевченко працював і коло іншої, опріч гравюри, малярської штуки, але гравюра

найбільш його заохочувала і найбільш брала у його часу. Ми вже трохи знаємо, які спонукання
кермовали його взятися до гравюри. Признаючи себе невидатним живописцем і до заслання, він
тямив, що 10 літ заслання і непрактиковання в живопису лиходійно вплинули на його талант. Тим-
то ще в Новопетровському він прирадив собі, вернувшись до Петербурга, взятися до гравюри,
попрацювати коло неї два роки, а потім, перебравшись на Україну, взятися робити гравюри

акватинтою. Не самі тільки особисті інтереси матеріальні тягли його до гравюри: кермовала ним
ще інша високоблагородна думка громадська, патріотична. Він відав, що велика сила прекрасних
творів живопису приступна тільки богатирям, а гравюру, яко річ дешеву, можна ширити і в масі.
Опріч гравюр з великих творів живопису, він гадав з часом пустити в світ і гравюри з власного

твору «Притча про блудного сына», припасовуючи її до сучасних норовів людських 931. Була у

його думка гравіровати і пускати в масу малюнки з історії і побиту України. Початок сього він

потроху зробив колись у своїй «Живописній Україні» 932. Взявшись до роботи коло гравюри, наш
художник, очевидно, інтересовався великим в офорті і живопису авторитетом — Рембрандтом
933. Працями його за той час були п’ять гравюр з Рембрандта: «Виноградарі», «Сцена в купецькій
конторі» і ін. До того ж часу належать його офорти: «Дві українки», «Одаліска», «Голівка»,
«Українець-прочанин», «Розхристана женщина, що спить, тримаючи в роті папіроску» і власний

портрет його 934. Опріч гравюри, Шевченко малював олівцем, сепією, акварелею і олійними

красками. Сюжети на свої малюнки він брав переважно з історії й з сучасного йому побиту

України. Напр., великий малюнок сепією «Дніпрові русалки», «Хмельницький перед кримським

ханом», «Смерть Хмельницького», «Смерть Мазепи». До сього ж часу належить багацько ескізів

його з життя казарменого і з природи закаспійських степів 935. Б. Г. Суханов пам’ятає, що на

замовлення Кочубея Тарас малював олійними красками портрет з того Кочубея, що зробив царю
Петру донос на Мазепу. Збираючись малювати той портрет, художник наш, взявши раз с собою

Суханова (тоді ще підлітка), пішов з ним в якусь величезну академічну комору і довго-предовго
рився там між всякою старовиною, шукаючи якийсь портрет з якогось гетьмана, потрібний йому
на те, щоб вірно зробити убрання на Кочубею. Нарешті знайшов портрет якогось старого чубатого
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пана, охрестив його «Мазепою» і поволік у студію. Художники, що провідували Шевченка тоді,
як він малював Кочубея, в один голос хвалили його роботу, а він вельми з того радів і оце,
було, підійде до свого Кочубея і почне прикладувати до його різні прізвища, хоч і лайливі, але
ніжні 936. З малюнків сепією д. Суханов пригадує «Турка» з одаліскою біля його; на другому

малюнку були дніпрові русалки, що тягли на дно річки молодого козака; козак чомусь недобре

виходив, і Тарас Григорович кілька разів змивав його, називаючи «бісовою дитиною». Натурником
задля козака доводилось бути Суханову кілька разів. Мусив він ле жати на канапці, спустивши
руки й ногу, часом в позі доволі трудній. Приходячи учитися до Шевченка, д. Суха нову ні разу

не траплялося стрівати у його натурниць. З сього знати, як обережно пікловався наш художник

про свого молодого учня. Ми зараз побачимо, що до його при ходили натурниці задля русалок,
але він беріг свого учня, щоб в молоде серце до його ні на єдину хвилину не залетіла яка-будь
недобра думка, дивлячись на натурницю! З Тарасового листа до Макарова 937 знаємо, що він

малював «Русалку» (її потім придбав собі Петро Кочубей). Художник довго бідкався, щоб знайти
задля тієї «русалки» відповідну гарну натурницю з козацькою вродою. Запоміг Тарасові в оцій

справі молодий художник Грицько Честахівський. В Петербурзі перебувала тоді родина українців,
крепаків князя Голіцина — Соколенків. У тій родині була вельми вродлива дівчина Одарка. Пани
віддали її до однієї модниці-француженки учитися шитву. Честахівський став прохати Одарчину

сестру Горпину, щоб пішла з нею до Тараса. Сестри довго змагались, нарешті згодились. На другий
день Шевченко, дякуючи Грицькові, говорив: «Учора був Великдень. Учора я зрадів, повеселів,
оновився серцем, так, як радіють вірющі, коли дочитаються до Христа під Великдень. У мене наче

важкий камень з грудей зсунувся. Перебувши 10 літ на засланню, наче в густому тумані, не бачив я
сонця, а вчора чорнява Одарка, як маків цвіт на сонці, загорілася в моїх очах, освітила їх і розігнала
туман на душі. Яка вона люба, душа у неї славна, чиста, ще не зачумилася смердючим духом. Як
пташка Божа, вона нащебетала мені в оцих мурах сумних. Наче неня Україна тхнула мені в серце
теплим, легким духом, пахучими нивами, за пашистим квітом вишневого садка та трави зеленої.
Як побачив я чистісеньку свою людину, як почув рідну мову, так і потягло мене на Україну. Коли
б швидше літо, помандрую туди». Честахівський розповів Тарасові, що Одарка крепачка, що один
її брат, Федір — кухарем, другий, Микола — слугою у князя, а третій, Петро — маляр — лакей

у княгині. Тарас насупив брови, наче темна хмара насумрила йому очі, і мовив: «Горе, горенько
в світі, лишенько тяжке! Яке добро гине, а рятовати нікому!» 938. 929 Юнге К. Воспоминание о

Шевченко. — Вестн[ик] Евр[опы]. — 1883. — Кн. VIII. — [С. 837 — 842]. 930 Основа. — 1861. —
Кн. 3. — С. 16. 931 Кобзарь. — 1895. — Т. III. 932Рус[ская старина]. — 1883. — Кн. IX. — С. 639
— [640]. 933 Истор[ический] вестн[ик]. — 1896. — [Кн. 6]. — С. 899. 934 Ibidem. — С. 901. 935

Ibidem. — С. 900. 936 Киев[ская] ст[арина]. — 1885. — Кн. II. — С. 233 — 234. — [Х, № 35]. 937

Зоря. — 1896. — [№] 5. — [С. 87]. 938 Киев[ская] стар[ина]. — 1895. — Кн. II. — С. 141 — [14]3.
Коментар «Запрягшись в роботу, як той щирий віл...» — З листа Шевченка до М. С. Щепкіна

від 13 листопада 1858 р. з Петербурга. ...він гадав з часом пустити в світ і гравюри з власного

твору «Притча про блудного сина»... — У Новопетровському укріпленні Шевченко намалював

вісім сепій цієї серії, хоча задумав зробити до неї дванадцять малюнків, але не мав натурщика для
образу купця; серія так і не була викінчена і не гравірована (IX, №№ 62 — 69). Працями його

на той час були п’ять гравюр з Рембрандта. «Виноградарі», «Сцена в купецькій конторі» і ін.
— Згадані назви стосуються одного й того ж офорту Шевченка з картини Рембрандта «Притча
про робітників на винограднику» (X, № 32); як підготовчі до цієї роботи Шевченко скопіював

у техніці гравюри ще офорти Рембрандта «Автопортрет Рембрандта з шаблею», «Лазар Клап»,
«Поляк з шаблею і палицею» (X, №№ 104 — 106). До того ж часу належать його офорти: «Дві
українки» [нині — «Дві дівчини» — X, № 28), «Одаліска» [Натурщиця» — X, № 59], «Голівка» [?],
«Українець-прочанин» [«Старець на кладовищі» — X, № 40], «Розхристана женщина, що спить,
тримаючи в роті папіроску»[«Сама собі в своїй господі» — X. № 47] і власний портрет його [1860
р. Шевченко вигравірував принаймні шість автопортретів — X. №№ 51 — 53, 60 — 62]. Опріч

гравюри Шевченко малював олівцем ... Напр., великий малюнок сепією «Дніпрові русалки» [Х,№
37. — Ред.], «Хмельницький перед кримським ханом» [X,№ 90. — Ред.],«Смерть Хмельницького»
[під такою назвою відома лише рання композиція Шевченка — VII, № 8], «Смерть Мазепи»
[невідомий. — Ред.]. ...на замовлення Кочубея Тарас малював олійними красками портрет з
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того Кочубея, що зробив царю Петру донос на Мазепу. — Йдеться про портрет В. Л. Кочубея —
X, № 35. З малюнків сепією д Суханов пригадує «Турка» з одаліскою біля його... — «В гаремі»
— X, № 103. Натурником задля козака доводилось бути Суханову кілька разів. — Зберігся ескіз

лежачого Бориса Суханова для фігури втопленого русалками козака — X, № 36. [2]Попередня
[3]Наступна

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/4899.html

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/519104.html

3. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/519452.html

3.5.59 (2009-05-16 18:00)

[1]Кониський О. Я. Тарас Шевченко-Грушівський: Хроніка його життя [Під час перебування в

Петербурзі (березіль 1858 — червень 1859), стор. 8]

VIII

В домі графів Толстих спізнався Шевченко з дідичкою, про яку ми згадували, з Слобідської

України, Наталією Борисівною Сухановою, людиною освіченою, розумною і великосвітською

аристократкою. У неї, отак як і у Толстих, збиралися в Петербурзі письменники, художники і

учені. Небавом і наш поет став бажаним відвідувачем гостинного дому Суханової. Усі в домі,
найпаче діти, зараз же полюбили «присадковатого, вусатого, лисого Шевченка». Найпаче ж

горнулися до його і пильновали догодити йому крепаки-слуги Суханової. Усі вони (українці) давно
знали про його, усім їм він був близьким, дякуючи тому, що у «дворецького» Пивоваренка був

«Кобзарь» старого видання (років сорокових). Оця маленька, заяложена книжка переходила з

рук в руки, з пекарні в прихожу і навпаки. Вірші з неї слуги повиучували напам’ять. Ті вірші
своїми теплими, рідними мотивами помагали крепакам бідолашним перелітати в думках на рідну

Україну. Простота, ласкавість і симпатичність поета так, мимоволі, вабили кожного до себе, що
він, познайомившись з домом Суханової-Подколзіно, зразу придбав собі симпатії усіх домашніх,
починаючи з зашнурованих гувернанток-англичанк і кінчаючи лакеєм. Трохи важкі, але ніскільки
не вульгарні рухи його, його проста річ, його добра розумна усмішка, усе якось вабило до його,
причаровувало, робило вражіння старої знайомості, старої дружби».
Отак, майже через 25 років після смерті Тараса Григоровича, згадує про його син Суханової —
Борис Гаврилович 939. Шевченко тоді вельми бідкався на гроші: у його було, як писав він до

Щепкіна 940, «таке безгрошів’я, що ні за що було і «Гугенотів» подивитися». Щоб запомогти йому

просто, давши гроші, хоч би в позику, про се годі було й думати, ні в кого б не повернувся язик і

вимовити се. Так от Суханова і вдалася до його, просячи вчити сина її живопису і таким чином

гонорар за науку став запомогою. Малий Суханов тричі щотижня приходив у студію до Шевченка.
Наука обмежувалася малюванням горшка з квітками в різних положеннях. «Наука, — каже Б.
Г. Суханов, — великої ваги не мала, бо була монотонна, але задля мене було сущим святом

їздити задля неї в Академію». Інколи Шевченко спиняв науку і брав свого учня в академічну

бібліотеку або в Ермітаж чи до кого з колекціонерів, щоб подивитися на який-небудь, невиданий
ще рембрандтовський офорт. Ученик ішов з своїм вчителем радо, з гордощами. Інколи, було,
Тарас Григорович почне свойому учневі читати «тихим, добрим своїм голосом» свої українські

вірші. Дитина не гаразд розуміла нашу мову, одначе, слухаючи вірші, готова була плакати, так
жалісно, так ніжно читав Кобзар свої твори. Перечитавши, поет вияснив тему. Наприк[лад], раз
прочитавши Сон («На панщині пшеницю жала»), Шевченко довго розповідав хлопцеві про те,
як тяжко бідують крепаки і що з визволенням їх з крепацтва почнеться задля них нове життя.
Поправляючи роботу свого учня, художник часто розповідав йому про своє життя солдатське в

степу киргизькому. Раз якось, розповідаючи про побут солдатів, він показував йому і малюнок, як
карають горопашних жовнірів шпіцрутенами 941. Оповідання довело дитину до сліз. На другому
малюнку з тієї ж самої теки було намальовано, як п’яні крамарі пряжуть яєчню, розвівши огонь

з «кредитних білетів» (банкнотів) 942. Коли учню нудно стане було малювати квітки, він почне
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розпитувати художника про Україну, про Січ, про гетьманів; добряга учитель з великою охотою

розповідав, як наші козаки «без пощади били ляхів». В робітню до Шевченка вельми часто

заходили провідати його українці, частіш за все Куліш. Розмова тоді зараз переходила на українську
мову. Суханову траплялося бачити в таких випадках сердешні сцени, з палкими поцілунками,
гарячими обіймами і навіть зі слізьми. Раз якось хтось з таких провідачів приніс Тарасові великий
портфель малюнків, що був у когось на схованці. Тарас вельми радів, розглядаючи малюнки з того
портфеля. Між малюнками був акварельний ескіз Карла Брюллова. Шевченко подаровав його

своєму учневі; потім дістав з-поміж тих малюнків «портрет якогось молодого чоловіка з свічкою
в руці і спитав Суханова: чи вгадає, кого то намальовано? Суханов не вгадав. Тоді Тарас повідав,
що то його власний і власної його роботи портрет, зроблений ще замолоду. Того ж часу Шевченко

подарував Сухановій власної роботи малюнок, зроблений тушем. Се та казарма, яку я згадував в
нарисі про перше заслання поета. Сей малюнок інтересний ще й тим, що то була перша праця

Тарасова на засланню. Б. Г. Суханов береже у себе в альбомі той малюнок, яко «святу цінність».
Сей самий малюнок спричинився і неприязні, що сталася потім між Сухановою і художником.
Минуло більш року з того часу, як Шевченко подаровав той малюнок Н. Б. Сухановій. За сей час
він вельми часто, попросту, коли тільки бажав, приходив до Суханових і став немов сім’янином їх.
Якось став Тарас прохати Наталію Борисівну, щоб дала йому той малюнок, бо він хоче зробити з
його фотографію. Сухановій здалося, що поет не говорить їй правди, але, щоб не образити його,
відмовивши йому просто, вона сказала, що спитає у професора Пименова, що він скаже. Пименов
був приятелем обох їх і щиро відповів, що Шевченко жалкує, що так легковажно позбувся того

малюнка. Опріч того, Суханова зауважила, що альбом, куди заклеєно той малюнок, такий великий
і коштовний, що якось ніяково давати його незнайомому їй фотографові, а через те вона написала
Тарасові, що сама повезе альбом до відомого в той час фотографа Робиляра. Тарас відповів на те
гнівно і перестав ходити до Суханових. Довго після того і сама Суханова, і приятелі її і Шевченка

заходжувались всяким чином умовити Тараса Григоровича, щоб вернути добрі старі відносини.
Нічого з тих заходів не вийшло 945. Одначе високе поважання до нашого поета через оцю пригоду

ні на одну волосину не поменшало в родині Суханових. Споминки Бориса Гавриловича дишуть

не тільки сердечно-теплою любов’ю, але й глибоким поважанням до пам’яті свого славетного

учителя. Траплялося, що наш поет-художник давав, і доволі оригінально, лекції живопису і доні
графів Толстих Катерині Федорівні. Інколи, було, зовсім несподівано по обіді зайде він до неї

і каже: «Серденько моє! беріть швидше олівець да ходімо». «Куди се?» — питається Катерина

Федорівна. «Да я отам знайшов дерево; та ще ж чи не дерево! ходім!» «Та де ж се чудо?» «Та
отут недалечко, на Середньому проспекті! 946 Ходім-бо вже швидше». Ідуть і стоячи малюють

вони в свої альбоми те дерево на «Середньому проспекті», а потім ідуть вони на набережжя Неви

і любують з переливів тонів сонця при заході. «Не відаю, — каже Катерина Федорівна, — кого

з нас більш обгортав захват: чи мене — дитину, чи його, старого, що в своїй многострадальній

душі зберіг таку силу дитячосвіжого почуття до краси природи» 947. 939 Киев[ская] стар[ина]. —
Кн. II. — С. 229 — 238. 940 Основа. 1861. Кн. X. — С. 16. 941 IX. — № 68. — Ред. 942 Малюнок

невідомий. — Ред. 943 Казарма (IX, № 70). — Ред. 944 Киев[ская] стар[ина]. — 1885. — Кн.
II. — С. 238. 945 Ibidem. С. 239. 946 Назва вулиці на Васильєвському острові в Петербурзі. 947

Вестн[ик] Евр[опы]. — 1883. — [Кн. VIII].- С. 839. Коментар «...у його було, — як писав він до

Щепкіна, — «таке безгрошів’я...» — З листа Шевченка до М. С. Щепкіна від 13 листопада 1858
р. з Петербурга. Се та казарма... Сей малюнок ... то була перша праця Тарасова на засланню.
— Малюнок «Казарма», виконаний сепією (а не тушшю), мистецтвознавці відносять до останніх
півтора року заслання Шевченка — 1856 — липень 1857 рр. (IX,№ 70); перед ним уже був великий

мистецький доробок. [2]Попередня [3]Наступна
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IX

Влітку того 1858 року саме 20 липня приїхав до столиці Микола Костомарів. Довідавшись, що
Шевченко живе в Академії, він якось ранком о годині 7 прийшов до його.
Тарас сидів за роботою.
«Здоров був, Тарасе!» — мовив наш історик, ввійшовши в робітню до Шевченка.
Поет не пізнав свого старого друга. Вставши з місця, зробив два ступня наперед і, скинувши на

Костомарова здивовані очі, стояв мовчки та оглядував його з голови до ніг. Нарешті мовив по-
російськи:
«Дозвольте довідатися — кого маю честь бачити?»
«Хіба таки не пізнаєш?»
«Ні! не пізнаю».
«Та не може бути! Ось ну, лишень придивись! Прислухайся до голосу, згадай минуле. Пам’ятаєш:
Київ, Петербург, «Цепной мост» 949. Шевченко дивився, придивлявся, пригадував, нарешті

стенув плечима і каже: «Ні, не вгадаю! Вибачте». Ще якийсь час Костомарів не казав, хто

він, сподіваючись, що Тарас пізнає його. Даремно!.. Потім, кинувши холодно-ввічливий тон

і перейшовши на приятельський, Тарас мовив: «Та годі вже! Не пізнаю. Кажіть, хто ви, не

мордуйте мене». «Ти ж, Тарасе, колись віщував, що ми побачимось в Петербурзі. От воно

так і сталося», — мовив Костомарів, все-таки не кажучи, хто він. Але Шевченко і після

сього не догадався... Міркуючи, згадуючи і розводячи руками, він мовив, що жодним чином

не може пізнати. Тоді Костомарів назвав себе. Шевченко вельми схвильований припав до

його і з слізьми на очах почав обнімати та цілувати його. З того дня і доки в кінці серпня

Костомарів не виїхав в Саратів, вони бачилися щодня чи у кого з знайомих, чи в ресторані

Палкіна, де Костомарів звичайно вечеряв. Отоді Костомарів спостеріг за Шевченком другу

вже — перша була у Києві р. 1846 — «вихватку запорозького чудацтва» 950. Умовилися вони

піти до якогось антикваря в Петербурзі, щоб пошукати якоїсь рідкості бібліографічної. Тарас
одягся в полотняну блузу, доволі подерту і вельми замизькану в краски; на ноги обув поганенькі,
зношені шкарбани, а на голову — пошматований картуз. Уся постать його нагадувала або козака
Голоту з української думи, або якого-небудь урядника-п’яничку, що його прогнали з служби, а він,
зустрічаючи прохожих, промовляє до них: «Пожертвуйте бідному дворянину». В такому убранню

Тарас пішов з Костомаровим через Невський проспект. Що се було чудацтво, каже Костомарів,
знати з того, що Тарас ні до того, ні після того ніколи більш не ходив в такому убранню» 951.
Що Шевченко любив таки часом почудаковати, можна отут до речі пригадати й інші вчинки його
з тим же таки добрягою художником-істориком. Р. 1859, коли Костомарів став професоровати

в Петербурзькому університеті, він вельми працював тоді по бібліотеках, найпаче в Публічній

бібліотеці. Щоб не марновати дорогого часу на ходню, історик закватировав поруч з бібліотекою

в домі Балабанова. Кватера була добра — простора і світла, та на лихо опостінь з нею був

ресторан, де раз по раз грав орган і різав історикові вуха аріями з «Ріголетто», «Трубадура» і

«Травіати». Цілий день історик наш працює, було, в бібліотеці, а до господи приходив тільки

ввечері. Шевченко заходив до його часто і глумився з його кватери, говорячи, що вона зовсім не

личить професорові, що вона суто гусарська, а не професорська кватера і більш би личило зустріти

тут купу порожніх пляшок, ніж книжки і папери. Раз якось Шевченко зайшов до Костомарова

під таку годину, коли тому було дуже ніколи, він готувався назавтра до відчиту в університеті.
Костомарів, відчинивши йому двері, мовив: «Чорт тебе приніс, Тарасе! не даватимеш мені

працювати». — «Сількісь! — відповів Тарас. — Мені тебе не треба: я прийшов до твого Хоми

(слуга) 952, а не до тебе. Я хочу переслати поклін твоїй нені, а про тебе мені й діла нема». Слово
по слові розбалакалися. Шевченко перегодом встане оце, щоб іти, а Костомарів його не пускає,
«посидь, — каже, — ще трошки», та отак і пробалакали аж до глупої ночі 953. Другим разом знов
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так само прийшов поет увечері, коли історик притьмом мусив працювати назавтра 954. Він сказав
Тарасові, що йому неминуче треба до половини ночі працювати. Тарас зараз же попрощався з ним
і пішов, але завернув в ресторан, що був опостінь, застав там декого з своїх знайомих і сів пити

чай, а слузі з ресторану звелів грати саме ті арії, які (се він добре відав) надопікали Костомарову.
Годин зо дві музика та мордовала історика, нарешті терпець його порвався. Він тямив, що поет
наумисне дратує його, побіг в ресторан і почав благати Шевченка, щоб він, ради гуманності, не
мордовав його такою мукою. «Еге! коли була охота селитися в «застінку», — відповів Тарас, —
дак і терпи тепер муку». Знайомі, почувши сю розмову, казали спинити музику, але Шевченко

не давав і гукав: «Ні, ні! валяй з «Трубадура», з «Ріголетто», з «Травіати». Я се дуже люблю...»
З того часу Тарас не заходив вже до Костомарова некликаний, знаючи запевне, що коли історик

кличе до себе, — значить, буде тоді вільний від праці. Кличучи любого і дорогого гостя, каже
Костомарів 955, я куповав пляшку рому до чаю. Шевченко випивав її за один вечір і каже, було:
«Ти цілої пляшки не став мені, а тільки половину, а другу половину сховай, як прийду до тебе

другим разом, тоді й почастуєш, а то скільки б ти не поставив, я все вип’ю, хоч би й ціле відро,
дак я й відро вип’ю, а поставив півпляшки, то й того з мене досить». П’яним його і тоді, як і
перше, Костомарів не бачив ні разу. 948 Литер[атурное] наследие, с. 106. 949 Біля «Цепного моста»
було III отдєленіе. 950 Литер[атурное] наследие, с. 107 — 108 и Р[усская] стар[ина]. — 1880. — Кн.
III. — С. 603. 951 Ibidem. 952 Хома був у Костомарова, можна сказати, «вічним» слугою. Помер
він небавом по смерті свого пана, в маю р. 1885. 953 Вестн[ик] Евр[опы]. — 1883. — [Кн.] VIII. —
С. 841. 954 Русск[ая] стар[ина]. — 1880. — [Кн.] III. — С. 604. 955 Русск[ая] стар[ина]. — Ibidem.
— С. 605. [2]Попередня [3]Наступна
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Костомарів каже, що він тоді спостеріг, що Шевченко в своїх поглядах і переконаннях лишився

таким же чистим, яким був і до заслання 956, а, перш за все, він був глибоким демократом не тільки

в поглядах, по теорії, він був демократ по самій природі своїй. Вже через оце одно він ненавидів
крепацтво всіма сторонами своєї душі 957. Помітив Костомарів і підупад Тарасового таланту.
Було говорено вже, що десятилітнє заслання чисто зруйновало фізичний організм Шевченка. Оця
руїна не могла не відбитися і на таланті його. З заслання до столиці поет вернувся на 44 році

свого віку. Задля такого великого таланту, який природа наділила новому кобзарю України, се не
такий ще старий вік, щоб при звичайних умовах життя талант підупав уже. В такі роки талант,
зміцнившись думками і переконаннями і окрилившись відповідно їм, дає найліпші свої твори. Не
так було з Шевченком. Самовластя дуже рано обрубало крила генію нашого слова, замкнуло
йому уста і ужило всіх заходів, щоб зруйновати йому і здоров’я, і талант. І нема нічого дивного,
що коли вернувся Шевченко до Петербурга, дак Костомарову й іншим старим приятелям поета

стало знати, що великий талант підупав. Костомарів помітив, що «почуття поетичне було ще у

Шевченка свіже; любов його до всього доброго, прекрасного пробивалася ще міцно в боротьбі

його з околишньою розпустою, але талант великої творчості його починав уже в’янути. Останнє
почував і сам Тарас і з остраху перед безоднею, що стояла перед ним, силковався відвернутися і
запевнити самого себе, що ще не прийшло те, що загрожувало йому» 958. Не прийшло тоді ще, се
правда, але воно йшло, наближувалося, і умови життя в столиці сприяли йому йти швидше, ніж
йшло б воно, напр[иклад], на Україні. Людям стороннім, найпаче верхоглядним, і тим, що бачили
його нашвидку, не помітно було, що діється з поетом: їм здавалося, що він здоровий, тим часом

він цілу осінь р. 1858 хоровав. Гниле повітря петербурзького болота точило, наче той шашель,
зруйноване Тарасове здоров’я. Ніхто не помічав того, що Тарас нездужає. Тяжкий вплив недугу,
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нікому не зримого, а разом а ним і тягар роботи Шевченко висловив одному тільки Щепкіну в

листі 22 листопада та ще самому собі в віршах, писаних того ж дня: Я не нездужаю, нівроку, А щось

такеє бачить око І серце жде чогось, болить, Болить, і плаче, і не спить, Мов негодована дитина...
956 Основа. — 1861. — Кн. III. — С. 50. 957 Кобзарь. — 1876. — Споминки Полонського. 958

Основа. — 1861. — Кн. III. — С. 50. [2]Попередня [3]Наступна
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X

За увесь час, починаючи з приїзду Тараса в Петербург, бачимо серед письменників наших,
російських і польських, найсердечніші відносини до його і ту повагу, на яку мав право і його

великий талант і пережиті ним дійсно великі страждання.
В справах літературних українських він став не тільки ясною зорею, робітником, але й головним

порадником, «первоначальником», як мовив дуже вірно Білозерський.
Сердешні відносини до Шевченка Білозерського, Куліша і Марка Вовчка виразно бачимо з їх

коротеньких цидулок. Білозерський 959 поспішає до його поділитися з ним своїми радощами

родинними і, не заставши його в господі, пише до його: «Сьогодні ранком Бог дав нам сина.
Маємо надію, що не відмовите з нами покуматися. Благословіть же малого козака на виріст і

на розум». В невеличкій сім’ї українських письменників, що того часу перебували в Петербурзі,
значне місце займала тоді жінка одного з кириломефодіївських братчиків, Опанаса Марковича,
що теж кільки років перебував на засланні в Орлі, — Маруся. «Народні оповідання», видані р.
1857 під псевдонімом Марка Вовчка, коло яких чи не більш за підписаного автора працював

сам Опанас, зажили Марковичці великої слави. Шевченко раював, читаючії ті оповідання, ще
до приїзду в столицю. Перебуваючи в Нижньому Новгороді, він від проїжджого земляка лікаря

Малюги довідався, хто пише під псевдонімом Марка Вовчка, і в записках своїх 18 лютого р. 1858
960 помітив: «Яке високе творіння прекрасне оця женщина (Марковичка): треба буде написати

до неї і подякувати за радощі, яких надає книжка її натхнення». Річ певна, що особисто з

Марковичкою Шевченко спізнався або в кінці р. 1858, або з самого початку 1859, бо вже 24
січня 1859 у його вилилися дивно прекрасні, присвячені Марковичці вірші: Недавно я поза Уралом
Блукав і Господа благав: Щоб наша правда не пропала, Щоб наше слово не вмирало. І виблагав.
Господь послав Тебе нам, кроткого пророка, І обличителя жестоких Людей неситих... Була гутірка,
що, спізнавшись з Марковичкою, Шевченко був якийсь час навіть закоханий в ній. Фактичної

указки на се ми, досі ніде, ні в чиїх споминках або в листах не помітили і ні з чого не знати,
щоб між Шевченком і Тургенєвим було притаєне вороговання за відносини до Марковички. З

одного листа Тараса 961 знати тільки, що він з душевним, теплим поважанням поводився з нею

і називав її «любою донею». А з переписки Тургенєва відомо, що великий романіст російський

був прихильником Марковички і геть несправедливої був думки про її чоловіка Опанаса. Геть

пізніш першої знайомості з Шевченком, саме восени р. 1860, Марковичка перебувала в Парижі.
Там був і Тургенєв і 12 жовтня писав до одного свого приятеля в Петербург, просячи запомогти

Опанасові дістати посаду, кажучи, що «коли Опанас матиме добру платню на посаді, то принаймні
не грабоватиме її (своєї жінки)» 962. Але ж, кажу я, щодо Шевченка, так ніде не зустрічав я

найменшого натякання на ворожі відносини між ним і Тургенєвим. Можна сказати, що останній
до якогось ступня дивився на Шевченка, як кажуть, згори, — такий принаймні тон пробивається

деінде в його споминках. Такий тон, і то де-не-де, почувся мені тільки у Тургенєва, з інших

видатніших письменників російських, з якими Шевченко був тоді знайомий, усі поводилися до
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його з високим поважанням, пильновали трактувати його яко свого сем’янина, а інші були

найщирішими приятелями його. Бачимо, що, коли 40 чоловіка письменників російських спорудили
10 березіля р. 1859 обід на честь актора Мартинова, вони запросили до свого гурту і Шевченка
963. 959 Чалий, с. 131. 960 Кобзар. — Т. III. — С. 173. 961 Правда. — 1875. — [№ 14]. — С. 574.
[Лист Т. Г Шевченка до М. О. Маркович 25 трав. 1860 р.]. 962 В[естник] Европы. — 1885. — Кн.
III. — С. 36. 963 Русск[ая] стар[ина]. — 1890. — [Кн.] X. — С. 155. [2]Попередня [3]Наступна

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/4899.html

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/520058.html

3. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/520538.html

3.5.63 (2009-05-17 18:00)

[1]Кониський О. Я. Тарас Шевченко-Грушівський: Хроніка його життя [Під час перебування в

Петербурзі (березіль 1858 — червень 1859), стор. 12]

Бачимо знов, що твори його пильновали перекладати і друковати в журналах російських поети

Курочкін, Мей, Гербель і інші, а Іван Аксаков хотів у своєму виданню «Парус» друковати в оригіналі
Шевченкові твори. Епізод запросин Шевченка до участі в «Парусі» дуже цікавий Сучасним

українським письменникам варто зауважити на його і дещо з його замітити. Тим-то я і спинюся
трохи біля його.
В пресі російській, здавалося, починало тоді дніти: повстав був незвичайний рух мислі і

видавання нових журналів. Слов’янофіли на чолі з Іваном Аксаковим не вдовольнилися вже

своєю московською «Русскою беседою» і заходилися видавати в Москві новий свій тижневий орган

«Парус» під редакторством Івана Аксакова. Одному з головних робітників «Р[усской] беседы»,
Михайлові Максимовичу, доручено було запросити до «Паруса»Шевченка, Куліша і ін. українських
письменників. У Максимовича з Кулішем тоді саме трафилися недобрі відносини, через що він

вдався безпосередньо тільки до Шевченка, просячи його покликати до «Паруса» і Куліша. 15
листопада Максимович, між іншим, писав до Шевченка: «Аксаков притьмом просить, щоб йому

(можна було) надруковати в «Парусі» ті твої вірші (Вечір, Пустка і інші), що лишив ти задля

«Бесіди», і коли книжка твоя «Кобзарь» не вийде до нового року, так чи не можна інших твоїх

віршів наділити йому задля першого числа «Паруса»?
Не відаємо власних слів Шевченка, якими він відписав до Максимовича, але маємо в сій справі

Кулішів лист 964, такий цікавий і великоважний, що не можемо не навести його цілком. От що

Куліш написав до Шевченка 965: «Дивуюся я, не надивуюся: чого б мені плисти з своїми віршами
по суші під «Парусом»? Хіба я Олег, нехай Біг криє, абощо! «Парус» у своєму універсалі перелічив
усі народності, тільки забув про нашу, бо ми, бач, дуже однакові, близькі родичі: як наш батько

горів, так їх (батько) грівся. Не годиться мені давати свої вірші під «Парус» і того ради, що його
надуває чоловік, котрий вступавсь за князя, любителя хлости. А вже коли в Москві даватимуть

хлосту, то даватимуть її і на Україні. Ще цар Микола постановив в своїх артикулах, щоб москалів
(жовнірів) з українців карати більш соромом і карати словами або розумно вимовляти, а не сікти
різками. От се й знак, що наш народ вийшов уже з того росту, щоб їсти березову кашу, а хазяїн
«Паруса», маючи нашу народність ні за що, думає, що «для хахлов усякий закон бряде». Оці золоті
слова Куліша і нині не стратили своєї великої ваги задля українців, що охоче і притьмом біжать

працювати під чужими «парусами»; шкода тільки, що сам Куліш зрушив свій символ і плавав під

парусом «Русского обозрения». Шевченко зрозумів велику правду Кулішевих слів і яко великий

патріот і наскрізь щирий син України згодився з ними і написав про те до Максимовича. Одначе
останній, замість того щоб і самому стати на грунті інтересів України, почав велюгати і писав

до Тараса: «Дурний би лоцман був, коли б не забажав і не запрохав такого, як ти, споружаючи
свого дуба чи паруса. А що він (Аксаков) не доглядів був посадити і нас, то се не зовсім гарно,
але і не так вже погано, щоб зовсім цуратися доброго чоловіка. Недоглядня дуже була і його

оборона того вельможного, що збрехнув погане слово про березову кашу. Мені так же, як і тобі,
прийшлось воно дуже не по нутру. А коли б ти бачив, як розходився був старий Щепкін, так і
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Господи! Ти знаєш ще: те вельможне княжа само зроду нікому не давало ні одної ложки березової
каші, мабуть, зроду воно не бачило, як і годують єю, хоч і наварило такого кулішу, що, як кажуть
у нас, «крупина за крупиною ганяється з дубиною». А тепер воно, як баранча між вовками, і само
було задумало завити по-вовчому, та схаменулося. І кому на віку не траплялося помилитися то

в слові, то в ділі. От хоч би й наш гарячий Куліш! Ну та Господь з ним! і з тим вельможним,
і з лоцманом! щасти їм Боже на все добре, бо всі вони хочуть добре і рвуться на добро, кожен
по-свойому його розуміючи». В тому ж таки листі Максимович згадує про якусь цікаву і досі

не з’ясовану пригоду, що «якийсь паливода навіжений за границею напакостив Тарасові» 966. З

дальших слів знати, що «пакость» та дотикалась до Тарасових віршів, бо Максимович пише далі:
«Твоя збірка вийшла б і з-під тутешньої цензури, нехай би сам шеф жандарів процензорував з

своїми многоокими архиянголами. Не все ж у тебе таке, що не можна пропустити. Більша

половина такого, що й ваш {петербурзький) гасило Мацкевич (цензор) і московський Безпомикін
підпишуть: «печатать дозволяється». Ну з таких і нехай буде тепер нова збірка, а що у тебе є

такого, що скаче, те нехай вилежиться, наче добрий льон». 964 Йдеться про лист П. Куліша до

Т. Шевченка, написаний орієнтовно близько 22 листопада 1858 р. 965 Чалий, с. 136. 966 Ibidem.
— С. 137. [Лист М. О. Максимовича від 1 груд. 1858 р.] [Листи до Т. Г. Шевченка. — С. 150
— 152]. Коментар В тому ж таки листі Максимович згадує про якусь цікаву і досі не з’ясовану
пригоду, що «якийсь паливода навіжений за границею напакостив Тарасові». — Йшлося про

намір російського літератора-емігранта І. Головіна надрукувати у восьмому томі серії «Русская
библиотека», видаваної в Лейпцигу В. Герхардом, твори Шевченка, які, ймовірно, передав йому
П. О. Куліш під час своєї подорожі до Брюсселя (В. Бородін, післямова до фототипічного

видання укладеної І. Головіним збірки «Новые стихотворения Пушкина и Шевченки» (Лейпциг,
1859). Щоб врятувати справу публікації своєї нової збірки в Петербурзі, Шевченко був змушений

запевнити начальника III відділу В. А. Долгорукова у власній непричетності до видання Головіна.
[2]Попередня [3]Наступна

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/4899.html

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/520347.html

3. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/531862.html

3.5.64 Сон («На панщині пшеницю жала...») Не пізніше 12 липня 1858 р., С.-Петербург
(2009-05-18 00:00)

Не пізніше 12 липня 1858 р., С.-Петербург.

{ [1]Сон («На панщині пшеницю жала...») }
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[2]

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev2116.htm

2. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/ihlVboBRtqbbtafJU-rEPw?feat=embedwebsite
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3.5.65 Притча про робітників на винограднику. Літо 1858 р. (2009-05-18 06:00)

[1] [2] [3]

Притча про робітників на винограднику. Папір, сепія (22 × 29,5). [Пб.]. [Н. п. 15.VII]
1858.

[4]
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Малюнок є копією з олійної картини Рембрандта 1637 p. «Притча про робітників на

винограднику».

Див. також:
http://litopys.org.ua/shevchenko/shev10031.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev10031.htm
http://kobzar.univ.kiev.ua/draws/description/431.html

Притча про робітників на винограднику. Папір, офорт, акватинта 29 × 40; 36 × 44,5; (41
× 53). [Пб.]. [15.VII — 7.ХІ] 1858.

[5]

Офорт з олійної картини Рембрандта «Притча про робітників на винограднику».

Див. також:
http://litopys.org.ua/shevchenko/shev10032.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev10032.htm
http://kobzar.univ.kiev.ua/draws/description/432.html

Підготовчі офорти

Автопортрет Рембрандта з шаблею. Папір, офорт 19,4 × 16,2; (22,1 × 17,3). [Пб.]. [Н. п.
15.VII 1858].
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[6]

Лазар Клап. Папір, офорт 9,8 × 8,7; (13,8 × 9). [Пб.]. [Н. п. 15.VII 1858].

[7]

Поляк з шаблею і палицею. Папір, офорт 7,8 × 4,4; (8,5 × 5,4). [Пб.]. [Н. п. 15.VII
1858].
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[8]

1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/dA893TvBSvjl0JGoc9s5rw?feat=embedwebsite

2. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/YjW8qDgkyCQXfYbDVJKTRg?feat=embedwebsite

3. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/FHWLioR4-onWl_4IKa_ZSA?feat=embedwebsite

4. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev10031.htm

5. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev10032.htm

6. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev10104.htm

7. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev10105.htm

8. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev10106.htm

3.5.66 137. П. О. КУЛІШ. 7 червня 1858. Мотронівка (2009-05-18 12:00)

Здоров, здоров, брате Тарасе!

Ось і ми, слава Богу, на Вкраїні. У гостях добре, а дома ще лучче. Що ж ти думаєш із своїми

думами і поемами чинити? Чи не можна б їх огласити мирові? Присядь, же, братику, да поміркуй
над ними своєю здоровенною головою, щоб було так охайно да оглядно все, як у того Пушкіна, —
щоб чистим зерном одсипать духовної пашні землякам, а не з половою. У нас бо родить Господь

хліб на всяку душу вдосить, то й не привикли наші уста до висівок. Пошануй, брате, громаду і
себе самого перед громадою. Лучче дещо придерж у себе пушкінським звичаєм, аніж брать нижчим

ладом од себе самого. Раджу тобі, ревнуючи по твоїй славі і по красоті нашого голосного слова,
а проте надіюсь і на твою широченну спереду голову.
Напиши до мене, як ся маєш, як живеш. А я живу так собі, не дуже празникуючи. Ото б мені

було велике свято, якби з нас лиху цензуру знято. Да кажуть, що в вас там на сій кобилі жиди на

шабаш поспішають. Їм же не чортів батько до маци квапитись, а в добрих людей за тою мацою

хліба святого не стає. Так от і празникуй, дивлячись на повшехні злидні! Да що й казати чумакові
про море! Сам він знає, яка в морі вода гірка да солона.
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Жінка моя любенько тобі кланяється, радіючи серцем добру святому, которого крихта й на твій

пай випала.

Твій душею П. Куліш

1858, червня 7.
Х[утір] Мотронівка.

Коментарі:

Подається за першодруком: Записки історико-філологічноо відділу УАН. — 1926. — Кн. 7 —
8. — С. 376. Публікація О. К. Дорошкевича. Дата в першодруці: «1858, червня 7. Х[утір]
Мотронівка».

Ось і ми, слава Богу, на Вкраїні — З кінця лютого по травень 1858 р. П. О. Куліш разом із

дружиною О. М. Куліш подорожував по Західній Європі. Подружжя відвідало Німеччину, Бельгію,
Швейцарію.
Що ж ти думаєш із своїми думами і поемами чиниш? — В цих і наступних рядках листа йдеться

про твори Шевченка, написані на засланні. Як і в попередніх листах до Шевченка (біля 15 грудня

1857 р., від 22 грудня 1857 р., від 1 лютого 1858 р.), П. Куліш, відгукуючись на слова поета про
твори, які зібрались у нього за десять літ неволі (див. листи Шевченка до П. О. Куліша від 5
грудня 1857 р. та від 26 січня 1858 р.) й високо оцінюючи талант Шевченка, в дещо менторському
тоні виявляє піклування про престиж його як поета.
...я живу так собі, не дуже празникуючи. Ото б мені було велике свято, якби з нас лиху цензуру

знято. — Попередню цензуру III відділу з Куліша знято 3 квітня 1856 р» (відповідний документ,
підписаний Л. В. Дубельтом, опублікований в статті: Шаховской Н. В. Памяти П. А. Кулиша

// Русское обозрение. — 1897. — Кн. III. — С. 207). В цьому листі Куліш мав на увазі загальну

цензуру, яка систематично забороняла або перекручувала його твори. Цензурні митарства Куліша
почалися ще в 40-х роках у зв’язку з виходом у світ його «Повести об украинском народе». У

50-х роках після повернення з заслання й відновлення літературної діяльності Куліша цензурних

гонінь зазнали роман «Чорна рада», який письменник хотів перевидати, «Граматка», передмова
до творів Г. Ф. Квітки-Основ’яненка, інші статті. Цей час «цензурного терору», спричиненого
загостренням суспільно-політичної обстановки в Російській імперії після її поразки в Кримській

війні 1853 — 1856 рр., В. В. Міяковський характеризує так: «Утиски цензури щедро сипалися

на письменство взагалі. Але на долю українського письменства випало значно більше муки, бо
саме в 40-х рр. уряд угледів в Кирило-Мефодіївськом братстві небезпечну прояву національного

відродження. Жах уряду перед українським рухом за ці роки яскраво відбився на одзиві одного

з культурніших цензорів того часу — проф. О. Никитенка. «Цензура, — підкреслював він, —
повинна не допускати в книгах нічого сепаратичного». Під цим гаслом склалася вся боротьба

уряду з українським письменством, тільки в різні часи розуміли ріжні речі під «сепаратизмом» —
від закликів до самостійності чи федерації аж до правопису» (Міяковський В. В. Куліш і цензура

// Наше минуле. — 1918. — Кн. 2. — С. 106).
Повшехні (польськ. — powczechny) — загальні, повсюдні.
Да що й казати чумакові про море! — Натяк на присуд у справі Кирило-Мефодіївськог братства

щодо Шевченка, якому спеціальною допискою царя було заборонено «писать и рисовать» (Тарас
Шевченко: Документи та матеріали до біографії. — С. 130) і літературна діяльність якого

лишалася на час написання листа під забороною.
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3.5.67 138. С. Т. АКСАКОВ. 19 червня 1858. Петровський парк (2009-05-18 18:00)

19-го июня 1858 года, Петровский парк.

Любезнейший Тарас Григорьич!

Только болезнь моя была причиной, что я до сих пор не написал Вам о Вашей повести, которая
уже давно возвращена мне редакциею «Русс[кой] беседы». Конечно, всего было бы ближе

самому Максимовичу написать к Вам, но он заторопился на свою Михайлову гору и поручил

мне уведомить Вас, что повесть Ваша в настоящем ея виде не может быть напечатана в «Русской
беседе». Я обещал Вам откровенно сказать свое мнение об этом Вашем произведении. Исполняю
мое обещание: я не советую Вам печатать эту повесть. Она несравненно ниже Вашего огромного
стихотворного таланта, особенно вторая половина. Вы лирик, элегист, Ваш юмор невесел, а шутки
не всегда забавны, а это часто бывает невыгодно. Правда, где только Вы касаетесь природы, где
только доходит дело до живописи, — там все у Вас прекрасно, но это не выкупает недостатков

целого рассказа. Я без всякого опасения говорю Вам голую правду. Я думаю, что такому таланту,
как Вы, можно смело сказать ее, не опасаясь оскорбить самолюбия человеческого. Богатому

человеку не стыдно надеть сапог с дырой. Имея пред собой блистательное поприще, на котором
Вы полный хозяин, Вы не можете оскорбиться, если Вам скажут, что Вы не умеете искусно пройти

по какой-нибудь лесной тропинке.
Я все еще болен и, несмотря на некоторое улучшение, не ожидаю не только полного

выздоровления, но даже и того сносно хворого состояния, в каком я находился до исхода генваря

нынешнего года. Прискорбно мне, что не имею надежды скоро обнять Вас. Я не попал в свою

подмосковную деревню. Я лечусь холодной водой и живу в Петровском парке, на Башиловке, на
даче Мартынова. Это мой адрес.
Итак, крепко обнимаю Вас заочно. Каждая Ваша строчка доставит мне сердечное удовольствие.
Я не знаю Вашего адреса и потому пишу Вам через Маркевича.
Прощайте, будьте здоровы и не забывайте искренне полюбившего Вас, душою преданного Вам

С. Аксакова.

Коментарі:

Подається за автографом: ІЛ. Ф. 92. № 60. Основна частина листа написана рукою доньки

С. Т. Аксакова Віри Сергіївни. Сам Аксаков написав останні слова листа — «душою преданного

Вам С. Аксакова».
Вперше надруковано у виданні: Чалый М. К. Жизнь и произведения Тараса Шевченка. — С. 119
— 120, з пропусками і неточностями.
Дата в автографі: «19-го июня 1858 года, Петровский парк».
Відповідь на лист Шевченка від 25 квітня 1858 р. з Петербурга.
Відповідь Шевченка — лист від 15 липня 1858 р. з Петербурга.

Только болезнь моя была причиной, что я до сих пор не написал Вам о Вашей повести... —
Див. коментар до листа С. Т. Аксакова від 14 квітня 1858 р.
Михайлова (Михайлівська) гора — хутір М. О. Максимовича поблизу села Прохорівки

Золотоніського повіту Полтавської губернії (тепер у складі села Прохорівки Канівського району

Черкаської області). У червні 1859 р. тут гостював Шевченко. Він намалював портрети Марії

Василівни та Михайла Олександровича Максимовичів. У липні цього ж року по дорозі на

Михайлову гору поблизу Прохорівки Шевченка заарештували. Згадки про Михайлову гору є в

листах Шевченка. Зокрема 2 листопада 1859 р. він писав В. Г. Шевченкові, що Максимович йому

пропонував оселитися у Прохорівці, проте місце це «не коло Дніпра, от моє лихо! Видно, Дніпро,
та здалека, а мені його треба коло порогу».
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Я без всякого опасения говорю Вам голую правду. — Суворий присуд Аксакова відносно

повісті [1]«Прогулка с удовольствием и не без морали» справив сильне враження на Шевченка.
Відвертий лист одного з кращих російських письменників підтвердив власні сумніви Шевченка

щодо художнього рівня його творів, написаних російською мовою, і він відповів: «Сердечно
благодарен вам за ваше искренно благородное письмо. Вы мне сказали то, о чем я сам давным-
давно думал, но не знаю почему, не решался сказать, а вы сказали, и трижды вам благодарен

за ваше искреннее, прямое слово, оно осветило мне дорогу, по которой я шел ощупью». Далі

Шевченко повідомляє, що вирішив «отложить всякое писание в сторону и заняться, исключительно
гравюрою...» Після листа Аксакова припиняються і Шевченкові спроби надрукувати будь-яку з
повістей у російських журналах. Вперше уривки з «Прогулки с удовольствием и не без морали»
були опубліковані 1881 р. у київській газеті «Труд», повний текст повісті — в журналі «Киевская
старина» (1887. — №6 — 9).
...в свою подмосковную деревню. — Тобто в Абрамцево.
...живу в Петровском парке, на Башиловке... — Петровський парк — парк у північно-західній
частині Москви, розпланований 1827 р. при Петровському палаці (тепер Ленінградський проспект,
40). Палац і парк створені на місці сільця Петровського (колишня власність Високопетровського
монастиря; звідси назва). Петровським парком Аксаков називає і навколишню дачну місцевість.
Башиловка — розташовані тут вулиці Стара і Нова Башиловки, названі іменем генерала О. О.
Башилова, який керував будівництвом парку.
Маркевич — А. М. Маркевич.

1. http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev403.htm

3.5.68 143. ЛИСТ ДО І. О. УСКОВА. 4 липня 1858. С.-Петербург (2009-05-19 00:00)

Июля 4. 1858.

Многоуважаемый Ираклий Александрович!

Наконец, я добрался до Петербурга и до заветного Павловска. Но Павловск, увы, не обещает

ничего хорошего. Три раза в продолжении одной недели побывал я в Павловске и три раза

стучался напрасно у дверей вашего честного и вдобавок высокоблагородного комиссионера. Он
никого не принимает, потому что к нему, кроме заимодавцев, никто не заходит. О пребывании

моем в Петербурге он узнал от генерала Бюрно, с которым я встретился в Павловске же и имел

неосторожность рассказать ему о сделанном мне вами поручении. А он, как ловкий шарлатан,
смекнул делом и не велел меня принимать. А случайно где-то встретившися с Марковичем, уверял
его, что он зимним путем еще выслал вам отличнейший фотографический аппарат со всеми

принадлежностями, даже много лишнего выслал. Подлец! И вдобавок неловкий.
Доверенность ваша не по форме написана, и Михайло Матвеевич говорит, что она не может

иметь никакой силы. Попробуйте написать его матери, она живет в Павловске вместе с ним в

собственном доме. За успех ручаться нельзя, а попробовать можно.
Посылка ваша сегодня же отправляется, кажется, вы получите все требуемое исправно и лучшего

свойства, я посылаю вам «Губернские очерки», письма и вашу доверенность, а вы мне пришлите

две черные мерлушки, чем премного обяжете. И адресуйте вашу посылку на имя Лазаревского

Михайла Матвеевича.
В Питере мне хорошо, пока квартирую я в самой Академии, товарищи-художники меня полюбили,
а бесчисленные земляки меня просто на руках носят. Одним словом, я совершенно счастлив. Как-
то вы там поживаете? Что мои великие друзья поделывают? Наденька, я думаю, уже бегает,
а Наташа читает. А басен Крылова все-таки не издают с порядочными картинками. Посылаю

вам свой плохой портрет, снятый с натуры в Петербурге. Каков ваш сад? Нынешнее лето у вас

должно быть много винограду и абрикосов.
Свидетельствую мое глубочайшее почтение Агафье Емельяновне, целую от всего сердца моих
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больших друзей и остаюсь уважающий вас Т. Шевченко.
Кланяюсь Баженовым, Жуйковым и старому волоките Мостовскому.

Примітки

Подається за автографом (ІЛ, ф. 1, № 229).
Вперше надруковано в журналі «Киевская старина» (1889. — № 2. — С. 310 — 311).
Вперше введено до збірника творів у виданні: Шевченко Т. Твори: В 2 т. — СПб., 1911. — Т. 2.
— С. 427.
Відповідь на лист І. О.Ускова від 7 січня 1858 р. ([1]Листи до Тараса Шевченка. — С. 100 — 101).
Відповідь І. О. Ускова від 20 серпня 1858 р. див.: Там само. — С. 144 — 145).

...побывал я в Павловске и три раза стучался напрасно у дверей вашего ... комиссионера. —
Йдеться про підполковника І. О. Киреєвського, який одержав від I. О. Ускова гроші, але обіцяного
фотоапарата йому не вислав (див. примітку до листа до М. М. Лазаревського [2]від 30 червня

1857 р.).
...он узнал от генерала Бюрно, с которым я встретился в Павловске... — Про свій намір відвідати

К. І. Бюрно в Павловську Шевченко зробив запис у щоденнику 7 квітня 1858 р.
...где-то встретившися с Марковичем... — Йдеться про А. М. Маркевича.
Доверенность ваша не по форме написана... — В щоденниковому записі від 21 червня 1857
р. Шевченко зазначав: «Ираклий Александрович дает мне форменную доверенность получить

обратно от Киреевского эти деньги».
Попробуйте написать его матери... — У листі-відповіді 20 серпня 1858 р. І. О. Усков писав: «Я
знал, что Вы не сладите с мошенником Киреевским; но по крайней мере узнайте и напишите,
как зовут его мать и как ей адресовать; а также отца.[...] Я деньги считаю уже пропавшими, по
крайней мере доставьте мне случай разругать подлецов» ([3]Листи до Тараса Шевченка. — С.
120). Чи виконав Шевченко це прохання, не відомо.
Посылка ваша сегодня же отправляется... — Тобто фотографічне приладдя, замовлене І. О.
Усковим у Петербурзі через М. М. Лазаревського. У своїй відповіді І. О. Усков підтвердив його
одержання: «Посылку от г. Нагорецкого я получил в исправности, но он не все мне вещи выслал,
о которых я писал...» ([4]Листи до Тараса Шевченка. — С. 120).
...я посылаю вам «Губернские очерки»... — Окреме видання книги М. Є. Салтикова-Щедріна,
випущене в Москві 1857 р. Своє захоплення цим твором, з яким він ознайомився за публікацією

в журналі «Русский вестник», Шевченко висловив у щоденнику 5 вересня 1857 р.: «Как хороши

„Губернские очерки“ ... Я благоговею перед Салтыковым».
...письма и вашу доверенность... — Йдеться про листи І. О. Киреєвського до І. О. Ускова,
в яких підтверджувалося одержання грошей від останнього. Повернути йому ці листи, передані
Шевченкові разом із дорученням на одержання грошей від І. О. Киреєвського, І. О. Усков просив
у листі до Шевченка від 7 січня 1858 р.: «Письма Киреевского, пожалуйста, пришлите ко мне с

конвертами, как они есть. Я думаю послать их к его отцу, а там посмотрю, что будет. Может

быть, еще Вам же доведется выручать эти деньги, если будете в Петербурге» ([5]Листи до Тараса
Шевченка. — С. 100).
...а вы мне пришлите две черные мерлушки... — В листі від 9 вересня 1858 р. I. О. Усков

сповіщав, що надсилає Шевченкові п’ять смушків ([6]Листи до Тараса Шевченка. — С. 145).
В Питере мне хорошо, пока квартирую я в самой Академии... — Повернувшись після заслання

до Петербурга, Шевченко спочатку жив на квартирі М. М. Лазаревського по Великій Морській

вулиці (тепер № 48), а в червні 1858 р. одержав кімнату з антресолями в приміщенні Академії

мистецтв, в якій мешкав до кінця життя.
Что мои великие друзья поделывают? — Дочки I. О. Ускова Наталія (1853 — 1918) та Надія (1856
— 1935).
Посылаю вам свой плохой портрет, снятый с натуры в Петербурге. — Йдеться про перший

фотознімок з бородою, як свідчить запис у щоденнику, зроблений 30 березня 1858 р. (Яцюк В.
Таїна Шевченкових світлин. — К., 1998. — С. 13).
Свидетельствую мое глубочайшее почтение Агафье Емельяновне... — Дружині О. I. Ускова.
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Кланяюсь Бажановим, Жуйковым и старому волоките Мостовскому. — К. А. та М. Є.
Бажановим, О. П. та О. Г. Жуйковим і М. В. Мостовському. Відповідь на вітання, передані
в листі I. О. Ускова до Шевченка від 7 січня 1858 р.: «Мостовский, Бурцев и Жуйков, все Вам

кланяются» ([7]Листи до Тараса Шевченка. — С. 101).

Варіанти

к нему, кроме заимодавцев, никто не заходит / к нему кроме до[лжников] никто не заходит

1. http://izbornyk.org.ua/shevchenko/lystydo.htm

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/459351.html

3. http://izbornyk.org.ua/shevchenko/lystydo.htm

4. http://litopys.org.ua/shevchenko/lystydo.htm

5. http://izbornyk.org.ua/shevchenko/lystydo.htm

6. http://litopys.org.ua/shevchenko/lystydo.htm

7. http://izbornyk.org.ua/shevchenko/lystydo.htm

3.5.69 144. ЛИСТ ДО С. Т. АКСАКОВА. 15 липня 1858. С.-Петербург
(2009-05-19 06:00)

Чтимый и глубокоуважаемый

Сергей Тимофеевич!

Сердечно благодарен вам за ваше искренно благородное письмо. Вы мне сказали то, о чем я

сам давным-давно думал, но, не знаю почему, не решался сказать, а вы сказали, и я трижды

вам благодарен за ваше искреннее, прямое слово, оно осветило мне дорогу, по которой я шел

ощупью. Теперь думаю отложить всякое писание в сторону и заняться исключительно гравюрою,
называемой аквафорта, образчик которой вам посылаю. Не осудите, чем богат, тем и рад. Этим
не новым способом гравирования у нас никто не занимается, и мне пришлося делать опыты без

посторонней помощи. Это мучительно трудно. Но, слава Богу, первый шаг сделан. Теперь пойду
смелее и быстрее и к будущей выставке надеюсь сделать что-нибудь посерьезнее и оконченнее.
А кстати о выставке. В Академии выставлена теперь картина Иванова, о которой было много

и писано, и говорено, и наделала синица шуму, а моря не зажгла. Вялое, сухое произведение.
Повторился Овербек в самом непривлекательном виде. Жаль, что это случилося с Ивановым,
а не с каким-нибудь немцем, немцу бы это было к лицу. Бедный автор не выдержал приговора

товарищей, умер, мир его трудолюбивой душе.
Посылаю моему великому другу невеликое новорожденное стихотворение и прошу его, чтобы он

прочитал его вам на досуге. Сегодня принимаюсь за новую доску, которой хочу передать одно из
произведений великого Рембрандта.
Прощайте, глубокоуважаемый Сергей Тимофеевич. Трижды целую вас и дом ваш. Не забывайте
искреннего вашего

Т. Шевченка

1858, 15 июля.

На звороті:
Высокоблагородному

Сергею Тимофеевичу Аксакову.
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Примітки

Подається за автографом (ІЛ, ф. 1, № 119).
Вперше надруковано в журналі «Искусство» (1927. — № 2-3. — С. 160).
Вперше введено до зібрання творів у виданні: Шевченко Т. Повне зібр. творів. — К., 1929. — Т.
3. — С. 159.
Відповідь на лист С. Т. Аксакова [1]від 19 червня 1858 р. ([2]Листи до Тараса Шевченка. — С.
119 — 120).

...я трижды вам благодарен за ваше искреннее, прямое слово... — У [3]згаданому листі С. Т.
Аксаков висловив негативну оцінку повісті Шевченка «Прогулка с удовольствием и не без морали»
й сповістив, що вона не буде надрукована в журналі «Русская беседа»: «Я обещал вам откровенно

сказать свое мнение об этом Вашем произведении. Исполняю мое обещание: я не советую Вам

печатать эту повесть. Она несравненно ниже Вашего огромного стихотворного таланта, особенно
вторая половина. Вы лирик, элегист; Ваш юмор невесел, а шутки не всегда забавны, а это

часто бывает невыгодно. Правда, где только Вы касаетесь природы, где только доходит дело до
живописи, — там все у Вас прекрасно, но это не выкупает недостатков целого рассказа» ([4]Листи
до Тараса Шевченка. — С. 119). Всупереч твердженнюШевченка: «Вы мне сказали то, о чем я сам

давно думал», [5]неприхильна оцінка С. Т. Аксаковим повісті виявилася для нього несподіваною,
оскільки була прямо протилежною думці про першу її частину, висловленій С. Т. Аксаковим

у листі, який Шевченко одержав у Нижньому Новгороді 13 січня 1858 р. й схарактеризував як

«панегірик». Разом з тим у Шевченка справді виникала ціла низка творчих питань і сумнівів

щодо його російської прози (зокрема, її мовної майстерності), чим він відверто поділився з С. Т.
Аксаковим у листі від 16 лютого 1858 р.
Теперь думаю отложить всякое писание в сторону... — Після присуду С. Т. Аксакова Шевченко

припинив спроби опублікувати свої повісті й перестав писати прозові твори, продовжуючи

напружену поетичну творчість.
...думаю... заняться исключительно гравюрою... образчик которой вам посылаю. — Йдеться

про одну з перших спроб Шевченка в гравірувальному мистецтві після заслання. Можливо, це був
[6]офорт за ескізом Б.-Е. Мурільйо «Свята родина», на якому він вирішив зупинитися «для первой
пробы избранного мною искусства» (див. запис у щоденнику від 3 травня 1858 р.).
...к будущей выставке надеюсь сделать что-нибудь посерьезнее и оконченнее. — На виставці

в Академії мистецтв у травні 1859 р. експонувалися офорти Шевченка «Старець на кладовищі»
(за власним малюнком), [7]«Притча про виноградаря» (за картиною Рембрандта), «Приятелі» (за
картиною І. І. Соколова). 2 вересня 1860 р. за ці та інші роботи Шевченко був удостоєний звання

академіка з гравірування.
В Академии выставлена теперь картина Иванова... — Йдеться про картину «З’явлення Христа

народові» російського живописця Іванова Олександра Андрійовича (1806 — 1858), над якою він

працював в Італії з 1837 по 1857 р. Шевченко чув про цю роботу, ще навчаючись в Академії

мистецтв. Дізнавшись у Новопетровському укріпленні про її завершення, він висловив свої

міркування й побоювання щодо цього твору (запис у щоденнику від 27 липня 1857 р.).
Вялое, сухое произведение. Повторился Овербек в самом непривлекательном виде. —
Овербек Фрідріх (1789 — 1869) — німецький художник, глава малярської школи романтиків,
так званих «назаретян», які ідеалізували середньовічне мистецтво, прагнучи відмежуватися ним

від реальної дійсності й суспільних проблем. Зіставлення з ним О. А. Іванова безпідставне:
насправді творчість О. А. Іванова, полемічно спрямована проти естетичних принципів і

творчої практики Ф. Овербека, була перейнята глибокими й тривожними суспільно-значущими
роздумами, волелюбними прагненнями, гуманістичним змістом (що відзначала вже тогочасна

критика в особі О. Герцена й М. Чернишевського) і становила важливий етап у розвитку

російського мистецтва на шляху до реалізму. Можливо, несхвальна оцінка Шевченком картини

О. А. Іванова склалася під впливом К. П. Брюллова, який упереджено ставився до творчої

манери О. А. Іванова.
Бедный автор не выдержал приговора товарищей, умер... — Головною причиною передчасної
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смерті О. А. Іванова було нерозуміння його творчості багатьма сучасниками, стримане ставлення
до нього керівництва Академії мистецтв та офіційної критики, які не могли пробачити художникові
відступу від академічних догм.
Посылаю моему великому другу невеликое новорожденное стихотворение и прошу его, чтобы он

прочитал его вам на досуге. — Йдеться про вірш «Сон» («На панщині пшеницю жала...»), який
Шевченко вписав до щоденника 13 липня 1858 р. Той його автограф, який був надісланий М. С.
Щепкіну, нині не відомий, але сім’я Аксакових тоді ж була з ним ознайомлена: збереглися списки
віршів, зроблені В. С. Аксаковою (з датою 14 липня 1858 р. та в її листі до М. Г. Карташевської
від 26 липня 1858 р. — ІРЛІ, № 10625, арк. 250; арк. 237 звор. — 238).
Сегодня принимаюсь за новую доску... — Йдеться про офорт з картини Рембрандта [8]«Притча
про виноградаря», над яким Шевченко працював з 15 липня до 7 листопада 1858 р. Збереглася

виконана Шевченком проміжна копія, якою він користувався, коли працював над офортом.
Шевченко зацікавився творами Рембрандта ще під час навчання в Академії мистецтв. За

майстерне відтворення світлотіні сучасники порівнювали його з Рембрандтом.

Варіанти

В Академии выставлена теперь картина / В Академии к[артина?]

Журнал Шевченка: [9]Останній запис 13 липня 1858 року.

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/521623.html

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/lystydo.htm

3. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/521623.html

4. http://izbornyk.org.ua/shevchenko/lystydo.htm

5. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/521623.html

6. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/518807.html

7. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/521094.html

8. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev10031.htm

9. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/268712.html

3.5.70 Спогад М. Костомарова. Не раніше 21 липня 1858 р. (2009-05-19 12:00)

* *

[...] Узнавши, что Шевченко живет в Академии художеств, где ему отвели мастерскую комнату,
я, в одно утро [1858 г.] после купанья, отправился к нему. Здание Академии было мне в то время
еще незнакомо, и я долго путался по его корридорам, пока достиг цели. Мастерская Шевченко

находилась рядом с академической церковью, была просторная светлая комната, выходившая
окнами в сад: «Здрастуй, Тарас», — сказал я ему, увидевши его за работой в белой блузе, с
карандашей в руках. Шевченко выпучил на меня глаза и не мог узнать меня. Напрасно я, все
еще не называя себя по имени, припомнил ему обстоятельство, которое, по-видимому, должно
было навести его на догадку о том, кто пред ним. «Вот же говорил ты, что свидимся и будем

еще жить вместе в Петербурге — так и сталось!» Это были слова его, произнесенные в III
отделении в то время, как после очных ставок, на которые нас сводили, мы возвращались в свои

камеры. Но Шевченко и после того не мог догадаться: раздумывая и разводя пальцами, сказал
решительно, что не узнает и не может вспомнить — кого перед собою видит. Должно быть я

значительно изменился за одиннадцать лет разлуки с ним. Я наконец назвал себя. Шевченко

сильно взволновался, заплакал и принялся обнимать меня и целовать. Через несколько времени,
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посидевши и поговоривши о нашей судьбе в долгие годы ссылки и о том, как я отыскивал его

в Нижнем, где и узнал о его переселении в Петербург, мы отправились пешком в ресторан

завтракать и с тех пор несколько раз сходились то у него, то у меня, а чаще всего в ресторане

Старо-Палкина.

Автобиография Н. И. Костомарова под ред. В. Котельникова, стор. 256. [Див. [1]Костомаров.
Автобиография]

1. http://izbornyk.org.ua/kostomar/kos.htm

3.5.71 Спогад М. Костомарова. Липень-серпень 1858 р. (2009-05-19 18:00)

* *

С тех пор, в продолжение месяца, мы с ним виделись несколько раз, сходясь в ресторации,
так как я тогда усиленно занимался в Публичной библиотеке и не имел времени ни на какие

долговременные беседы и развлечения. И теперь Шевченко, как прежде, не любил рассказывать
подробностей о своем заточении; я узнал от него только, что вначале ему было хорошо; потом
какой-то начальник, дослужившийся до офицерских чинов из рядовых, начал его стеснять, но в

конце судьба его снова облегчилась: он был переведен в Петровское укрепление, где комендант
[И. А. Усков] был к нему ласков, допускал его к себе в дом и вообще обращался с ним гуманно.
Своим освобождением он считал себя обязанным ходатайству бывшего тогда вице-президентом
Академии художеств графа Федора Петровича Толстого и отзывался о нем и о его семействе с

чрезвычайным уважением и любовью. Через месяц я разлучился с Шевченком, уехавши в Саратов,
куда приглашен был в комитет по устройству крестьян [...]

[1]
Ф. Толстой

Н. И. Костомаров, Споминки про Шевченка. Т. Г. Шевченко, Кобзарь, стор IX. [Див.
[2]переклад]

1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/uGmQJYYnhfItlAQFvIN3Nw?feat=embedwebsite

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/spog32.htm
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3.5.72 139. А. I. ТОЛСТАЯ. 28 липня 1858. Морковала (2009-05-20 00:00)

Тарас Григорьевич!

Сделайте возможным Вашу поездку в Выборг хоть на неделю. Посмотрите на наше деревенское
житье и на места, достойные взгляда художника. Поезжайте к Александру Владимировичу.
Скажите ему, что Вы желаете видеть Иматру. Наш полицмейстер даст Вам свидетельство из

Академии безо всяких хлопот. Пожалуйста, постарайтесь.

Гр. А. Толстая.

28 июля 1858 года, Морковала.

P. S. Мне нужно с Вами переговорить о многом.

Коментарі:

Подається за автографом: ІЛ. Ф. 92. № 313.
Вперше надруковано: Советская Украина. — 1962. — № 10. — С. 165 (публікація М. М.
Новицького та К. П. Дорошенко), і того ж року у виданні: Листи до Т. Г. Шевченка. — С. 144;
публікація Л. Ф. Кодацької.
Дата в автографі: «28 июля 1858 года, Морковала».

Сделайте возможным Вашу поездку в Выборг... — Виборг — головне місто Виборзької

губернії (тепер місто у Ленінградській області Росії). На околицях Виборга серед соснових лісів,
мальовничих гранітних скель і шхер Виборзької затоки були розташовані численні дачі й місця

відпочинку петербуржців, зокрема й Морковала (або, за К. Юнге. Марковілла) — дача Толстих,
куди А. І. Толстая запрошувала приїхати Шевченка. К. Юнге, дочка Толстих, у своїх спогадах так
описала навколишню місцевість: «Наша дача лежала на берегу Финского залива около Выборга.
Масса разбросанных островков, имение барона Николаи с живописной усыпальницей на отвесной
гранитной скале, город Выборг с его мостом и старинным замком в развалинах, весь этот

чудесный вид расстилался перед нашим балконом. С другой стороны дома был чудный, дикий
лес со скалами, соснами, мхами, лесными озерами — такие разнообразные леса бывают только

в Финляндии! Птиц, белок было там видимо-невидимо; глухари, рябчики так и вылетали из-под
ног!» (Юнге Е. Из моих воспоминаний // Вестник Европы. 1905. — №4. — С. 793). Через

Виборг проходила Гельсинфорсько-Петерурзька залізниця. Чи їздив Шевченко до Морковали —
невідомо.
Поезжайте к Александру Владимировичу. — Ймовірно, до графа Адлерберга Олександра

Володимировича (1818 — 1888), довіреної особи Олександра II, сина міністра імператорського

двору Адлерберга Володимира Федоровича, якому була підпорядкована Академія мистецтв. На

підставі запиту В. Ф. Адлерберга до начальника III відділу В. А. Долгорукова за Шевченком 1858
р. після повернення з заслання було встановлено суворий поліцейський нагляд, який виключав

можливість виїзду з Петербурга (Тарас Шевченко: Документи та матеріали до біографії. — С.
133).
Іматра — мальовничий і дуже багатоводний водоспад на річці Вуокса у південній Фінляндії.
Загальна висота падіння води становить 18,4 м.
Наш полицмейстер... — Поліцмейстером при Академії мистецтв у той час був Гаубольд Курт

фон-Ейнзідель (Советская Украина. — 1962. — № 10. — С. 166).
...свидетельство из Академии... — Тобто офіційний документ, що засвідчує особу; видавався
поліцією.
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3.5.73 140. І. О. УСКОВ. 20 серпня 1858. Форт Олександровський [Новопетровське
укріплення] (2009-05-20 06:00)

20 августа 1858 года

(наше укрепление переименовали в форт Александровский).

Добрейший наш Тарас Григорьевич!

Как мы рады, что Вы, наконец, достигли цели Ваших искренних желаний и теперь в Питере.
Слава Богу! Жена моя и дети чрезвычайно обрадовались, получивши Ваш портрет. Наташа сейчас
узнала Вас, хоть портрет не совсем удался, но похож.
Я знал, что Вы не сладите с мошенником Киреевским; но по крайней мере узнайте и напишите,
как зовут его мать и как ей адресовать, а также отца. Я им всем хочу написать почетные письма,
как пишут обыкновенно таким людям, у которых ни на волос нет совести. Они должны быть

такие же скоты, как и сын. Я деньги считаю уже пропавшими, по крайней мере доставьте мне

случай разругать подлецов. Узнать, как зовут ведьму-мать и отца, я думаю, Вам будет легко.
За присылку книги «Губернские очерки» премного благодарен. А мерлушки вышлю непременно.
Пишите, пожалуйста, что будет нужно, и адресуйтесь как старому Вашему сослуживцу. Нам всегда

приятно получить от Вас весточку. Не забывайте нас. Наташа начинает читать, а Надя бегает.
Все, слава Богу, здоровы и Вам усердно кланяются, жена также. Наташа собиралась все писать

к Вам, но, говорит, что перо нехорошо и ничего не пишет: она, как обезьяна, полагала, что с

очками можно читать, не учившись.
Сад нам нынешний год уродил много абрикосов и персиков, но винограду мало, неизвестно

почему. Посылку от г. Нагорецкого я получил в исправности, но он не все мне вещи выслал,
о которых я писал, вероятно, потому, что недостало денег. Я просил уже Михайла Матвеевича,
чтобы он сообщил мне адрес Нагорецкого, дабы не беспокоить каждый раз его; мне еще много
кое-что нужно выписать, и каждый год адресоваться за разными вещами. Чернягин недослал мне
воронок и стекол и еще остались у него деньги немного; не знаю, почему не присылает, а Михаила

Матвеевича мне беспокоить совестно. Прощайте.
Не забывайте всегда преданного Вам

И. Ускова.

Коментарі:

Подається за автографом: ЦНБ. III. 4878.
Вперше надруковано: Киевская старина, — 1889. — № 2. — С. 312, з пропусками, неточностями
й редакційними виправленнями. Публікація М. С. Зарянка.
Дата в автографі: «20 августа 1858 года (наше укрепление переименовали в форт

Александровский)».
Відповідь на лист Шевченка від 4 липня 1858 р. з Петербурга.

...наше укрепление переименовали в форт Александровский. — Нову назву Новопетровське

укріплення одержало 1857 р. На честь 125-річчя з дня народження Шевченка (1939 р.) форт

Олександровський було перейменовано на місто Форт Шевченка (тепер Мангишлацької області

Казахстану).
...чрезвычайно обрадовались, получивши Ваш портрет. — Один із [1]фотопортретів Шевченка

петербурзького періоду. Поет надіслав його Усковим разом із згаданим листом: «Посылаю вам

свой плохой портрет, снятый с натуры в Петербурге».
Наташа сейчас узнала Вас... — Йдеться про старшу доньку I. О. Ускова Наталію Іракліївну (1853
— 1918). Народилася в Новопетровському укріпленні через кілька місяців після переїзду туди
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родини коменданта. Шевченко дуже прив’язався до дівчинки, бавив, малював її (портрет А. О.
Ускової з донькою Наташею, 1854 р., зберігається у ДМШ; портрет Наталі з собакою, 1857 р.,
не розшуканий). Теплі згадки про «Наташеньку», та молодшу доньку Ускових — «Наденьку» є в
щоденнику (запис від 16 червня 1857 р.) й листах поета до І. О. Ускова. Лишилися спогади Н. І.
Ускової про перебування Шевченка в Новопетровському укріпленні, записані її чоловіком М. С.
Зарянком (Киевская старина. — 1889. — № 2. — С. 297 — 313) та дочкою Ганною Павлівною К.
(Є. Литвиновою) (Життя й революція. — 1928. — № 3. — С. 111 — 116).
Я знал, что Вы не сладите с мошенником Киреевским... — У згаданому листі Шевченко розповів

про свої невдалі спроби зустрітися з полковником І. О. Киреєвським, до якого у нього було

доручення Ускова (див. про цю справу запис Шевченка у щоденнику від 21 червня 1857 р., його
листи до А. М. Маркевича від 22 квітня 1857 р., до М. М. Лазаревського від 30 червня та 1 липня
1857 р., до І. О. Ускова від 12 листопада 1857 р. та лист І. О. Ускова до Шевченка від 7 січня

1858 р.).
...напишите, как зовут его мать и как ей адресовать, а также отца. Я им всем хочу написать

почетные письма... — Цей намір в I. О. Ускова виник за порадою Шевченка у згаданому листі:
«Попробуйте написать его матери, она живет в Павловске вместе с ним в собственном доме».
За присылку книги «Губернские очерки» премного благодарен... — Йдеться, очевидно, про

двотомне видання «Губернские очерки. Собрал и издал М. Е. Салтыков», що вийшло 1857 р.
у Москві. Шевченко познайомився з книгою М. Є. Салтикова-Щедріна у першодруці («Русский
вестник» за 1856 — 1857 рр.) на пароплаві, повертаючись із, заслання, і лишив про неї захоплений
відгук у щоденнику: «Как хороши «Губернские очерки», в том числе и «Мавра Кузьмовна» (нарис
«Матушка Мавра. Кузьмовна». — Ред.) Салтыкова. [...] Я благоговею перед Салтыковым.
О. Гоголь, наш бессмертный Гоголь! Какою радостию возрадовалася бы благородная душа твоя,
увидя вокруг себя таких гениальных учеников своих. Други мои, искренние мои! Пишите, подайте
голос за эту бедную, грязную, опаскуженную чернь! За этого поруганного бессловесного смерда!»
(запис від 5 вересня 1857 р.).
А мерлушки вышлю непременно. — Відповідь на прохання Шевченка у згаданому листі: «А вы

мне пришлите две черные мерлушки».
...она, как обезьяна, полагала, что с очками можно читать, не учившись. — Натяк на персонаж

байки I. А. Крилова «Мартышка и очки». Разом із «Губернскими очерками» Шевченко, ймовірно,
послав Ускову для його старшої доньки Наташі збірку байок Крилова: «Наденька, я думаю, уже
бегает, — писав він у згаданому листі, — а Наташа читает. А басен Крылова все-таки не издают
с порядочными картинками».
Сад нам нынешний год уродил много абрикосов и персиков, но винограду мало... — Це відповідь

на запитання Шевченка: «Каков ваш сад? Нынешнее лето у вас должно быть много винограду

и абрикосов». Інтерес поета до саду цілком зрозумілий, оскільки в останні роки перебування в

Новопетровському укріпленні в літній час сад був постійним й улюбленим місцем перебування

поета, його «резиденцією» (див. записи у щоденнику від 16 червня та 4 липня 1857 р., а також
спогади А. О. Ускова та Н. І. Ускової про Шевченка (Возняк М. Спогади Агати Ускової про

Тараса Шевченка // Науковий збірник за рік 1926. — К., 1926. — Т. 21. — С. 171; Зарянко Н.
Воспоминания Н. И. Усковой о Шевченко // Киевская старина. — 1889. — К. 2. — С. 299 —
300).
Посылку... я получил в исправности... — Оскільки І. О. Усков залишився незадоволений

фотоприладдям, надісланим М. М. Лазаревським (див. лист до Шевченка від 7 січня 1858 р.),
цього разу поет, очевидно, сам потурбувався про посилку і у згаданому листі повідомив: «Посылка
ваша сегодня же отправляется, кажется, вы получите все требуемое исправно и лучшего свойства».
Михаил Матвеевич — М. М. Лазаревський.

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/photos.htm
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3.5.74 141. I. О. УСКОВ. 9 вересня 1858. Форт Олександровський (2009-05-20 12:00)

Добрейший Тарас Григорьевич, вместе с этим я послал к Вам 5 мерлушек. Из них некоторые

попорчены немного молью, но эти места можно вырезать, потому-то Вам вместо трех посылается

5-ть. Лучших достать было нельзя; их обыкновенно можно доставать только весной.
Я писал почтеннейшему Михаилу Матвеевичу, чтобы от Чернягина взять оставшие[ся] у него за

камеру деньги 2 р[убля] 44 к[опейки] и, кроме того, он не достал мне 2-х стекол на цельную

пластинку, стеклянных воронок 3-х и трипелю ½ фунта (вместо которого прислана свинцовая

окись ненужнай), еще также не прислано пропускной бумаги, которой мне теперь и не нужно.
Михаил Матвеевич, вероятно, забыл сказать об этом Чернягину или не нашел его на прежней

квартире. Он перешел на Литейную в Большую Морскую, в дом князя Урусова, № 29. Мне

совестно более беспокоить Мих[аила] Матв[еевича], и потому прошу Вас, Тарас Григорьевич,
потрудитесь зайти к мошеннику Чернягину и возьмите у него вышеозначенные вещи, т. е. 2-ва
стекла, 3 воронки и вместо свинцовой окиси и пропускной бумаги — 1 фунт трйпела; пересылать
их обождите, только уведомьте, когда возьмете. А за 2 р. 44 к. спросите у Чернягина хоть 2-
вд грамма полуторно-хлористого золота *, а если у него этого нет, то возьмите на эти деньги

у него сколько будет можно стекол на 1/1 пластинку. Я писал прежде Чернягину, чтобы он

вышепрописанные вещи и деньги передал Михаилу Матвеевичу. Следовательно, Чернягин не

посмеет отказать Вам, если Вы сошлетесь на письмо к нему.
Агафья Омельяновна и дети мои — Ваши искренние друзья — Вам кланяются и желают всего

лучшего для Вас на свете.
Не забывайте нас, Тарас Григорьевич, пишите, будет грех Вам забывать людей, которые всегда
питали к Вам теплые искренние чувства. Не пишите часто, этого нельзя требовать при Ваших

теперешних занятиях; но хоть изредка только бы знать о Вас, где Вы находитесь и как поживаете.

Остаюсь искренно преданный Вам

И. Усков.

9 сентября 1858 г.,
форт Александровский.

Внизу дописано: Чтобы не было хлористое золото, оно у меня есть.

Коментарі:

Подається за автографом: ЦНБ. III. 4879.
Вперше надруковано: Киевская старина. — 1889. — 2. — С. 313, текст неповний, з

редакторськими виправленнями. Публікація М. С. Зарянка.
Дата в автографі: «9 сентября 1858 г., форт Александровский».

...я послал к Вам 5 мерлушек. — І. Усков виконав прохання Шевченка, висловлене в листі

від 4 липня 1858 р.
Михаил Матвеевич — М. М. Лазаревський.
...перешел на Литейную в Большую Морскую... — «Литейная»— поліцейська частина та проспект

у Петербурзі. «Большая Морская»— вулиця в Петербурзі. Очевидно, тут Усков помилився у назвах
петербурзьких вулиць,
Агафья Омельяновна — дружина І. О. Ускова.
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3.5.75 142. А. О. ЛАЗАРЕВСЬКА. Початок вересня 1858. Гирявка (2009-05-20 18:00)

Благодарю Вас, добрейший и уважаемый Тарас Григорьевич, за Ваши подарки, которые я ценю
как внимание человека всеми здесь уважаемого и как произведение нашего родного художника.
Не имея удовольствия знать Вас лично, тем не менее я полюбила Вас, как самого близкого,
родного, слыша о Вас постоянные похвалы от всех и в особенности от моих детей, за дружбу к
которым я сердечно благодарю Вас; примите же и от меня, как слабый знак моего душевного

к Вам уважения, наших малороссийских гостинцев, которые передаст Вам мой сын Иван, но не

вполне я их Вам высылаю, постараюся в скором времени прислать.
Прощайте же, любите там в Петербурге моих детей, как они Вас любят, и не забывайте нас, как
мы Вас не забыли.

Душевно уважающая Вас

Афанасия Лазаревская.

Коментарі:

Подається за автографом: ІЛ. Ф. 92. № 265.
Вперше надруковано у виданні: Чалый М. К. Жизнь и произведения Тараса Шевченка. — С. 156,
зі скороченнями.
Автограф не датований. Датується на підставі листа-відповіді Шевченка до А. О. Лазаревської

від 9 жовтня 1858 р., в якому поет відзначав: «Уже прошел месяц, как я получил от сына вашего

Ивана ваше дорогое для меня письмо...»

Благодарю... за Ваши подарки... — Шевченко подарував Лазаревській виконаний у травні-липні
1858 р. у Петербурзі [1]офорт «Свята родина» з однойменної картини Б.-Е. Мурільйо, надписавши
його «Афанасьи Алексеевни Лазаревской в знак глубокого уважения. Т. Шевченко» (зберігається
в ІЛ. — Ф. 1. — № 718). На думку К. Лазаревської, подарунок Шевченка мав символічний

зміст: «Ця гаряча любов поміж матір’ю та синами вражала й зворушувала Шевченка, і він як

символ цієї родини, міцно злютованої такою рідною любов’ю, подарував Афанасії Олексіївні свій
[2]офорт «Святое семейство» з автографом» (Лазаревська К. Шевченко і брати Лазаревські (дещо
з родинного архіву Лазаревських) // Україна. — 1928. — Ки. 4. — С. 48).
Не имея удовольствия знать Вас лично... — Лазаревська й Шевченко особисто познайомилися 21
серпня 1859 р., коли поет під час третьої подорожі в Україну разом із Ф. М. Лазаревським пробув

у Гирівці кілька днів. Тоді ж віл замалював олівцем [3]портрет Афанасії Олексіївни для Михайла

Матвійовича Лазаревського (див.: Из воспоминаний Ф. М. Лазаревского о Т. Г. Шевченке //
Киевская старина. — 1899. — Кн. 2. — С. 167), подарував їй автограф вірша «Садок вишневий

коло хати...» з дарчим написом (місцезнаходження нині не відоме, список автографа зберігається

з ЦДАЛМ Росії. Ф. 2. Оп. 2. № 37. Арк. 1).
...я полюбила Вас, как самого близкого... слыша о Вас постоянные похвалы... от моих детей...
— Шевченко багато чув про А. О. Лазаревську як про ідеальну матір із розповідей її синів і теж

полюбив її. У згаданому листі він писав: «Благородных сыновей ваших я привык называть моими
родными братьями, позвольте же вас называть моею родною, невиданною и искренне любимою

матерью...»
...мой сын Иван... — Іван Лазаревський, тоді студент юридичного факультету Петербурзького

університету, жив разом із братом Олександром у будинку по набережній Мойки 88 (тепер №
93, див.: Жур. П. Шевченківський Петербург. — С. 121). У тому ж будинку мешкав Михайло

Лазаревський, в якого оселився після повернення з заслання Шевченко. Протягом 1858 — 1861 рр.
Іван Лазаревський майже щодня зустрічався з Шевченком у квартирі старшого брата, допомагав
поетові переписувати його твори (Український археографічний збірник. — К., 1927. — Т. 2. — С.
73).
...любите там, в Петербурге, моих детей... — На той час усі шестеро братів Лазаревських —
Василь, Михайло, Федір, Яків, Олександр та Іван служили (перші четверо) або вчились (Олександр
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та Іван) у столиці.

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/518807.html

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev10029.htm

3. http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev10045.htm

3.5.76 143. О. В. МАРКОВИЧ. Вересень 1858. Немирів (2009-05-21 06:00)

Великоповажний і дуже добрий пане, батьку наш Тарас Григорович. Закохались Ви в простому та
щирому писанню дружини моєї, та вже таку їй ласку показуєте, що не треба й батька рідного. Да
хто його й знає — який лучче цікавіш подарок — дару: чи золотий наручник — громадську за

приводом Вашим даровизну, велика честь, немає більшої! — чи Ваш власний «Сон», що й громаді
не треба кращого, — коли б, Бог дав, справдився! А що вже я, то луччого не бачив, не чув — і не

хочу!
Ми будемо слати Вовчкові (свого ймення вона не хоче) повістки пану Данилу Каменецькому, яко
вже й почали «Ляхом», а на тім тижневі, як Бог благословить, пошлемо «Панночку» або й дві

«Панночки». Думка, через увесь октябрь і ноябрь, коли будем живі, пересилать Вам Вовчкові

оповідання; а в декабрі сами[м] приїхать до Вас, щоб розгледіть Вас віч-на-віч, подякувать за

зроблене і порадиться за себе надалі.
За гроші Ви радите впрям, як рідний батько. Нехай Вас Бог на довгий вік поздоровить і

пощастить! Ми Вам полицяємо нами побідкаться на столиці: кому хотя і за що хотя спродувать і
видавать новеньке й старе. А Каменецького, сього щирого чоловіка і нашого давнього приятеля,
покладаємо Вам певним у всьому підпомошником. Через нього вже я прохав Вас переглядіть

роботи Вовчкові і до кращого пуття доводить. Прошу оце й самих Вас об тому ж; один розум,
каже, добре, а два лучче.
«Козачки», «Панської волі» і «Одарки» «Р[усский] в[естник]» не надрюковав переводу; такая

притика одбива Вовчка зовсім од переводів; шкода праці кривавої і часу дорогого. Хіба вже

тоді, як побачимось, усовітуєте що певне по часті переводів. А тим часом, чи не пропустив би

фон-Крузе Кулішеве видання (гріх сказати дуже добреє) «Оповіданій» другим виданням і руський

їх перевод — із дими трьома, що не пустив у «Руський вісник». Може б такі дві книжечки хутче

збили копійку для нас — щоб нам змогтись з Немирова поволоктись на Різдвяні святки, — хто

жив дожде. Для Вовчка б добре світа і людей побачить, дуже б добре! Прикладаю тут же на

Ваші очі, що «Рус[ький] вісник» винен нам за 4 листи печатних: об ціні він питався, а ми ддали

на його волю, — да й замовк. Да Оболонський. винен за «Надежу», одісланую йому вже тижнів

коли б не три буде, тож з покладанням плати на його волю. Да Каменецький хваливсь, що крім

100 екз[емплярів] і 100 карб[ованців], перше нам засланих, ще зіб’ється карб[ованців| з 100 на нашу
долю (65 карб[ованців] дані Кулішем іще до друку).

Щирозичливий Вам Опанас Маркович.

Коли вдасться виданнє уповні переводних повісток, та й настоящих — малоросійських — друге

видання, то чи не назвать би «Панської волі»— «Горпиною», а «Знай, ляше!»— «Отцем Андрієм»,
з спразненням останніх строчок двох. Будьте ласкаві, одписуйте кожен раз, як одберете кожну

повістку, або намовляйте Каменецького одписувать.

Коментарі:

Подається за першодруком: Киевская старина. — 1899. — №5. — С. 68 — 70. Як свідчить

примітка до публікації: «С подлинников, сохранившихся в бумагах Д. С. Каменецкого», редакція
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журналу мала в своєму розпорядженні автографи цього листа О. В. Марковича до Шевченка та

його ж листа до П. О. Куліша від 13 листопада 1858 р. Нині ці «автографи не відомі. В тексті

першодруку та у виданні «Листи до Т. Г. Шевченка» припущено кілька помилок, які викривляли
зміст. Їх виправлено в нашій публікації; замість слів: «яко вже й почали «Лихом» — друкується

«яко вже й почали «Ляхом» (тобто оповіданням «Знай, ляше!»); замість «чому хотя і за що хотя

спродувать» — друкується «кому хотя»; замість «ддали на його долю» — друкується «ддали на

його волю».
Дати в першодруці немає. Датується орієнтовно вереснем 1858 р., оскільки лист написано в

Немирові, звідки подружжя Марковичів виїхало в середині грудня 1858 р. (див. Лобач-Жученко Б.
Б. Літопис життя і творчості Марка Вовчка. — К., 1983. — Вид. 2. — С. 36), та на підставі згадки
про намір Марка Вовчка «через увесь октябрь і ноябрь» надсилати до Петербурга свої оповідання.
Лист О. В. Марковича є відповіддю на нині не відомий лист Шевченка до Марка Вовчка.

Маркович Опанас Васильович (1822 — 1867) — український фольклорист, етнограф і громадський

діяч. Познайомився з Шевченком 1846 р., будучи студентом Київського університету, мав у себе
зошит із його творами. За участь у Кирило-Мефодіївськом товаристві 1847 р. був висланий до м.
Орла, де познайомився й 1851 р. одружився з М. О. Вілінською — майбутньою письменницею

Марком Вовчком, допоміг їй оволодіти українською мовою й розпочати фольклористичну, а
згодом і літературну діяльність. Повернувшись із заслання, Шевченко зустрічався з О. В.
Марковичем у Петербурзі, брав участь у залагодженні його справ. У листі до Д. С. Каменецького
від 7 травня 1858 р. О. В. Маркович просив подякувати Шевченкові «за милу його пам’ять»
(Киевская старина. — 1899. — № 4. — С. 15). За свідченням молодшого брата Марка Вовчка Д.
О. Вілінського. Шевченко перебував з О. В. Марковичем «в самых дружественных отношениях»
(Исторический вестник. — 1893. — №6. — С. 881). У листі Шевченка до М. Я. Макарова від 31
жовтня 1860 р. є негативний відгук про О. В. Марковича: «Опанас поганший, як ми його знаєм».
Після смерті Шевченка О. В. Маркович організував у Петербурзі вечір його пам’яті.
Закохались Ви в простому та щирому писанню дружини моєї... — Про творчість Марка Вовчка

Шевченко дізнався в Нижньому Новгороді з [1]листів П. О. Куліша від 26 листопада, 22 грудня

1857 р., 20 січня та 1 лютого 1858 р. Познайомившись із «Народними оповіданнями», надісланими
йому П. О. Кулішем, Шевченко записав [2]у щоденнику 18 лютого 1858 р.: «Какое возвышенно
прекрасное создание эта женщина... Необходимо будет ей написать письмо и благодарить ее за

доставленную радость чтением ее вдохновенной книги», а в листі до М. М. Лазаревського від 22
лютого 1858 р. просив дізнатися в Петербурзі через Д. С. Каменецького її адресу. У вірші «Марку

Вовчку», написаному після особистого знайомства з письменницею, яке відбулося в Петербурзі 23
січня 1859 р., Шевченко назвав письменницю своєю «донею».
...золотий наручник... — Як свідчить запис (за припущенням О. К. Дорошкевича — рукою М. Т.
Симонова) на звороті листа П. О. Куліша до М. Д. Білозерського, Шевченко «повестями Марка

Вовчка очарован в полном смысле. Сделал складчину между ценителями малороссийского слова
и послал браслет в 120 руб. Вовчок просил его исправить что-нибудь в новой его повести, так
он с укором говорит: «Как можно к этому прикасаться! Это для самого меня источник силы и

красоты!» (Марко Вовчок. Твори. — К., 1928, — Т. 4. — С. 78 — 79).
...Ваш власний «Сон»... — Вірш Шевченка «Сон» («На панщині пшеницю жала») з присвятою
Марку Вовчку.
...будемо слати Вовчкові... повістки пану Данилу Каменецькому... — Д. С. Каменецький був

управителем друкарні П. О. Куліша в Петербурзі. Брав участь у друкуванні творів українських

письменників, зокрема й Марка Вовчка та Шевченка. Познайомився з подружжям Марковичів у

Києві, де служив у 1853 — 1858 рр.
...яко вже й почали «Ляхом»... — Оповідання «Лихо» не ідентифіковано попередніми

дослідниками: Л. Ф. Кодацька відзначила, шо «твору під такою назвою у Марка Вовчка немає»
(Листи до Т. Г. Шевченка. — С. 279), Б. Б. Лобач-Жученко вважає, що це «невідомий твір Марка

Вовчка» (Лобач-Жученко Б. Б. Літопис життя і творчості Марка Вовчка. — С. 37). Як свідчить

коментований лист, твір було надіслано з Немирова до Петербурга. Очевидно, в першодруці листа
було припущено помилку насправді назва має читатися не «Лихом», а «Ляхом», тобто мовиться
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про оповідання, яке спершу мало назву «Знай, ляше!», а згодом друкувалося під назвою «Отець
Андрій».
...пошлемо «Панночку» або й дві «Панночки»... — Йдеться про оповідання, первісна назва якого
була змінена на «Інститутку», та, очевидно, про його російський переклад. У листі від 13 листопада
1858 р. О. В. Маркович дякував П. О. Кулішеві за редагування цього твору (Киевская старина.
— 1899. — № 5. — С. 71). Вперше надруковано з присвятою Т. Г. Шевченкові в журналі

«Отечественные записки» (1860. —№ 1) в перекладі на російську мову за підписом І. С. Тургенєва.
Як встановлено О. К. Дорошкевичем, І. С. Тургенєв мав у своєму розпорядженні попередній

переклад П. О. Куліша з його ж пояснювально-тлумачнми нотатками (Див.: Дорошкевич О. К.
Роль Тургенєва в перекладанні творів Марка Вовчка на російську мову // Марко Вовчок: Статті
і дослідження. — К., 1985. — С. 149 — 156). В українському оригіналі «Інститутку» вперше

надруковано в журналі «Основа» (1862. — № 3).
Думка... в декабрі сами[м] приїхать до Вас... — Марко Вовчок з О. В. Марковичем та сином

Богданом виїхали з Немирова в середині грудня 1858 р. й прибули до Петербурга 22 січня 1859 р.
Наступного дня Марко Вовчок особисто познайомилася з Шевченком (Див.: Белозерский Н. М.
Тарас Григорьевич Шевченко по воспоминаниям разных лиц // Киевская старина. — 1882. — №
10. — С. 73).
Ми Вам полицяємо нами побідкатися... — Тобто «довіряємо подбати про нас» (від польськ. pole-
camy).
...я вже прохав Вас переглядіть роботи Вовчкові і до кращого пуття доводить — У листі до Д.
С. Каменецького від 7 травня 1858 р. О. В. Маркович писав: «Коли нам доведеться що ще

переслать вам у друк, показуйте теє п. Тарасові, нехай він провірить усе своїми очима, справить
своєю рукою, особливо коли станеться се без п. Куліша, бо сей і сам удається до ради «великого
характерника», мовляв п. Пантелій. Добре б, якби він коли-небудь на гулянці і надруковане

вже провів через свою руку, а ви б переслали той екземпляр Вовчкові, на науку йому і найвищу
надгороду» (Киевская старина. — 1899. — №4. — С. 15). Дізнавшись про це прохання, П. О.
Куліш роздратовано заявив у листі до Д. С. Каменецького від 7 липня 1858 р.: «Что же до Вовчка,
то рука моя к нему более не прикоснется. Пускай сличает мою печать с своими оригиналами и

выправляет по данным мною образцам художественной редакции. Если же в себе сомневается,
то пусть ему помогут другие люди со вкусом. Я сделал для нового писателя так много, как
никто никогда ни для кого нового и никому неведомого. Этого с него достаточно. Не век же

мне разрываться из великодушия. Печатание же новых пьес должно определиться количеством

проданных экземпляров» (Киевская старина. — 1898. — № 5. — С. 235). Однак своєї погрози П.
О. Куліш не дотримав і продовжував редагувати твори Марка Вовчка. Зі свого боку, намагаючись
якось вийти з незручного становища, О. В. Маркович у листі до П. О. Куліша від 13 листопада

1858 р., дякуючи за виправлення в тексті «Інститутки», зазначав, що сама авторка не задоволена
цим своїм твором, хоча Шевченко й дуже хвалить його (Киевская старина. — 1899. — № 5. — С.
71).
«Козачки», «Панської волі» і «Одарки» «Р[усский] в[естник]» не надрюковав переводу... —
Переклавши кілька своїх оповідань російською мовою, Марко Вовчок надіслала їх до московського

журналу «Русский вестник», який тоді ще дотримувався ліберальної орієнтації і зацікавився

творчістю молодої письменниці. У грудневій книжці за 1857 р. тут було надруковано статтю П.
О. Куліша «Взгляд на малороссийскую словесность» з нагоди виходу в світ «Народних оповідань»
Марка Вовчка. Наступного року журнал опублікував у перекладі самої авторки оповідання «Сон»,
«Свекровь» (1858. — № 1), «Максим Тримач», «Чумак», «Отец Андрей» (1858: — № 2), «Выкуп»,
«Данило Гурч», «Сестра» (1858. — № 3). У листопаді 1858 р. в журналі було вміщено протест

проти антисемітського виступу В. Р. Зотова в журналі «Иллюстрация», серед інших російських та
українських письменників підписаний і Марком Вовчком.
По дорозі з Немирова до Петербурга 21 січня 1859 р. Марко Вовчок відвідала в Москві редакцію

«Русского вестника». Після того, як в його лютневій книжці за 1859 р. все-таки з’явився її

переклад «Козачки», до III відділу надійшов анонімний донос, зачитаний шефом жандармів О.
Є. Тимашевим у Петербурзькому цензурному комітеті. Товариш міністра внутрішніх справ С. М.
Муханов заявив, що оповідання «Козачка» є прямим закликом до боротьби селян з поміщиками
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(див.: Никитенко А. В. Дневник. — М., 1955. — Т. 2. — С. 77). Критична репліка з

приводу відмови «Русского вестника» опублікувати переклади найгостріших антикріпосницьких

творів Марка Вовчка з’явилася в рецензії О. О. Котляревського на «Народні оповідання» Марка

Вовчка, вміщеній у журналі «Отечественные записки» (1859. — № 3). Переклади оповідань

Марка Вовчка, надруковані в «Русском вестнике», були відрецензовані Д. І. Писарєвим у журналі

«Рассвет» (1859. — Т. 2); для цього ж журналу критик написав статтю «Думки з приводу творів

Марка Вовчка», однак вона була опублікована тільки 1913 р. у зібранні його творів. Як відомо з

листа О. В. Марковича до П. О. Куліша від 13 листопада 1858 р. (Киевская старина. — 1899. —
№ 5. — С. 71), оповідання «Козачка», «Одарка», та «Горпина» мав намір надрукувати в Журналі

«Искра» його редактор В. С. Курочкін, однак і там вони не з’явилися.
...чи не пропустив би фон-Крузе... — М. Ф. Крузе прихильно ставився до прогресивних,
письменників. 7 серпня 1857 р. без жодних вилучень підписав дозвіл на видання «Народних
оповідань» Марка Вовчка. За припущені ним «послаблення друкові» 1859 р. був звільнений з

посади цензора Московського цензурного комітету.
...Кулішеве видання... — Йдеться про книгу: Марко Вовчок. Народні оповідання. — Спб., 1858,
що вийшла в першій половині грудня у друкарні П. О. Куліша з його передмовою та за його

редакцією. Сам П. О. Куліш схильний був перебільшувати свою роль у підготовці видання, міра
його участі досліджена В. М. Доманицьким у статті «Авторство Марка Вовчка» (ЗНТШ. — 1908.
— Кн. 4). Прислухаючись до порад досвідченого письменника й користуючись його підтримкою

на початку своєї творчості, Марко Вовчок разом з тим не завжди була задоволена втручанням

П. О. Куліша в її твори; готуючи наступні видання, вона не прийняла деяких його виправлень,
відмовилася й від кількох заголовків, які дав П. О. Куліш.
...другим виданням... — Воно з’явилося через два роки: «Повістки (Народні оповідання) Марка

Вовчка. Другим виданням. Коштом Н. Тіблена». — Спб., 1861 (дозвіл цензора С. Лебедева

датовано 13 січня 1861 р.). Перебуваючи в цей час за кордоном, Марко Вовчок не могла брати

участі в його підготовці, цим займалися Д. С. Каменецький та О. В. Маркович, на свій розсуд

вносячи в текст мовностилістичні виправлення, які в наступних виданнях Марко Вовчок відкинула.
...і руський їх перевод... — Перекладати свої твори російською мовою Марко Вовчок почала сама

ще до публікації українських оригіналів. Зроблені нею автопереклади тих одинадцяти оповідань,
які увійшли до першого видання збірки «Народні оповідання», майже повністю (дев’ять творів

— крім «панської волі» та «Одарки») були опубліковані в журналі «Русский вестник» протягом

1858 — початку 1859 рр. Одночасно почалася підготовка окремого їх видання. 9 лютого 1859
р. петербурзький книгар Д. Ю. Кожанчиков одержав дозвіл цензора С. М. Палаузова на

видання збірки творів Марка Вовчка російською мовою. Однак І. С. Тургенєв, який зацікавився

творчістю Марка Вовчка ще до особистого знайомства з авторкою, був не зовсім задоволений

якістю її перекладів і запропонував свою допомогу в їх доопрацюванні. Причетним до підготовки

російського перекладу творів Марка Вовчка (принаймні деяких із них— зокрема «Інститутки») був
також П. О. Куліш. Відредаговані І. С. Тургенєвим переклади з його передмовою вийшли в світ

окремим виданням: «Украинские народные рассказы Марка Вовчка. Перевод И. С. Тургенева»
(СПб., 1859). Марко Вовчок із вдячністю сприйняла виправлення І. С. Тургенєва й враховувала їх,
готуючи текст своїх творів для пізніших видань, однак сам переклад належним йому не вважала

ні в 60 — 70-х роках, ні пізніше. Відповідаючи на лист голови видавничої комісії «Комітету
грамотності» Г. А. Фальборка від 23 вересня 1894 р., вона зазначала, що звертатися до власника
прав на твори І. С. Тургенєва по дозвіл на перевидання її оповідань немає підстав, оскільки
«И. С. Тургенев, которому малороссийское наречие было совершенно незнакомо, никогда и не

переводил украинских рассказов, а дал свое имя по просьбе издателя, — кажется, Кожанчикова,
— желавшего таким путем обеспечить успех своего издания» (Марко Вовчок. Твори. Т. 4. — К.,
1928. — С. 481. Див. також: Дорошкевич О. К. Реалізм і народність української літератури XIX
ст. — К., 1986. — С. 76 — 83).
«Рус[ький] вісник» ... об ціні... питався, а ми ддали на його волю. — У першодруці тут припущено

помилку («на його долю»), яка виправляється в тексті за змістом та за дальшою згадкою про

видавця О. О. Оболонського «тож за покладанням плати на його волю» (підкреслення наше —
Ред.).
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Оболонський винен за «Надежу»... — Оболонський Олександр Олександрович. (1825 — 1877),
— російський журналіст. Походив із Полтавщини. У 1859 — 1862 рр. видавав у Петербурзі

популярний журнал «Народное чтение», в якому друкувалися й твори українських письменників,
зокрема Шевченка і Марка Вовчка. Протягом 1859 р. тут було вміщено її оповідання «Надежа» (№
1), «Катерина» (№ 2), «Саша» (№ 3), які викликали схвальні відгуки петербурзької та московської
преси.
...чи не назвать би «Панської волі» — «Горпиною», а «Знай, ляше!» — «Отцем Андрієм»... —
Попередні назви належали П. О. Кулішеві (Марко Вовчок надсилала йому свої оповідання без

заголовків) і не завжди подобалися авторці. В публікації журналу «Русский вестник» (липень 1858
р.), у російській збірці (1859), у другому виданні «Народних оповідань» (1862) її бажання щодо

зміни вказаних назв ураховано.
...з спразненням останніх сторочок двох. — Ідеться про кінцівку оповідання «Отець Андрій»,
дописану П. О. Кулішем: «Отак-то й вийшло: Знай, Ляше! — як розказують старі люде», В
наступних виданнях її було знято.

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/lystydo.htm

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/168424.html

3.5.77 144. А. І. ТОЛСТАЯ. 1 жовтня 1858. Петербург (2009-05-21 12:00)

Сегодня от 6 до 8 часов вечера хотел быть Плетенев. Если желаете с ним переговорить лично,
то приходите. Пишу к Вам, Тарас Григорьевич, с утра, с тем, чтобы Вы знали и чтобы застать

Вас дома.

Толстая.

Середа, 1 октября.

Коментарі:

Подається за автографом: ІЛ. Ф. 92. № 314 (записка олівцем на піваркуші паперу з кількома

намальованими профілями).
Вперше надруковано у виданні: Чалый М. К. Жизнь и произведения Тараса Шевченко. — С. 130,
частково й із неточностями.
Дата в автографі: «Середа, 1 октября». Рік написання встановлюється на тій підставі, що 1 жовтня
припадало на середу 1858 р.

Плетенев — Плетньов Петро Олександрович (1792 — 1866) російський письменник, літературний
критик і вчений, академік Петербурзької академії наук. У 1840 — 1861 рр. — професор і ректор

Петербурзького університету. Був другом О. С. Пушкіна, після його смерті продовжував видання
започаткованого ним журналу «Современник». Шевченко познайомився з П. О. Плетньовим

під час навчання в Академії мистецтв. Плетньов виступив з рецензією на «Кобзар» 1840 р.
(Современник. — 1840. Т. 19. — С. 143). У [1]листі до М. М. Лазаревського від 20 грудня 1847
р. з Орської фортеці Шевченко зазначав: «N. N. Плетенев повинен мене знать, тілько нагадайте
йому П. Бориспольца»... Привертає увагу написання тут прізвища в тій самій формі, що і в

записці А. І. Толстої: «Плетенев». Умовне позначення ініціалів, можливо, пояснюється тим, що
Шевченко забув його ім’я та по-батькові.
Если желаете... то приходите. — За свідченням О. О. Благовєщенського, який працював

діловодом академічної канцелярії, в родині Толстих Шевченко «был принят как свой, как родной,
ходил туда чуть ли не каждый день, а иногда и несколько раз. Квартира графа Толстого, кстати
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заметим, была тогда местом собраний ученых, литераторов к художников. В назначенные дни

недели в ней собиралось все, что было в Петербурге хорошего, образованного, отличавшегося
своими дарованиями. В особых случаях графиня А. И. Толстая обыкновенно посылала Шевченку

пригласительные записочки» [2](Благовещенский А. А. Шевченко в Петербурге // Исторический
вестник. — 1896. № 6. — С. 901).

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev6.htm

2. http://izbornyk.org.ua/shevchenko/vosp62.htm

3.5.78 Спогад М. Микешина (2009-05-21 18:00)

* *

[...] Сознаюсь, незавидная роль досталась на мою долю в отношениях с Тарасом Григорьевичем;
но и тою дозою приязни, которую он проявлял ко мне, я внутренно гордился. Его уважение мне,
двадцатилетнему юноше, приобрести было рано; любви же..., но вся его страстная и могучая

любовь до того была сосредоточена на своей родимой Украине, что, мне кажется, в его горячем
сердце и не оставалось более ни к чему любовного запаса, а если и оставалось, то он ревниво

сберегал его для своих же украинских богов.
Эта цельность и неделимость патриотизма, часто несправедливая, но искренняя и глубокая,
составляла в нем черту, возбуждавшую в моем юном сердце не только удивление, но и зависть.
Не надо забывать, что это было в конце 50-ых годов, когда все и все, от мала до велика, от
университетской кафедры, до болтовни и лепета недоучившейся гимназической молодежи, на все
лады тянуло гражданские песни либерализма. Диссонансы слышались со всех сторон. Страшная
фальшь безголосых запевал, подирая трезвое ухо, царила повсюду... Вот в этом-то нескладном

хоре светлая личность Тараса Григорьевича, с его беззаветною любовью к народу, к своей родине,
сохранившая свято эти высокие чувства под бесконечным гнетом всяких нравственных унижений,
которыми так богата была его жизнь, не могла не внушать к себе горячего сочувствия людей,
знавших его не за одним лишь хмельным столом. Этим и объясняется то огромное влияние,
тот неподдельный восторг, которые внушала личность Шевченка в кругу тогдашней молодежи.
Лично для меня он представлял сугубый интерес тем, что в этой непосредственной и простой

натуре впервые явился предо мною столь редкий и цельный тип чисто народного поэта, равного
которому ни до него, ни после него и до настоящего времени я лично не знал — не только в

общерусской, но и вообще в славянской расе народов!
Может быть многие в этом моем мнении заподозрят преувеличение или пристрастие; но, говоря
от чистого сердца, я должен признаться, что ничья народная лира наших славянских поэтов

не делала на меня такого глубокого и хорошего впечатления, как произведения Шевченка и

Мицкевича (о последнем я говорю, конечно, лишь в отношении к его народным произведениям).
Еще до появления Тараса Григорьевича из ссылки на паркетах петербургских гостиных я

уже достойно чтил его по некоторым отрывкам его произведений, в списках, ходивших по

рукам молодежи; так что с момента первой встречи нашей в семействе бывшего президента

Академии художеств графа Федора Петровича Толстого Шевченко поступил, так сказать, под мой
наблюдающий и изучающий его взор. Очень бы интересно выяснить причины из отдаленного

прошлого, имевшие последствиями то чисто родственное участие к судьбе поэта, которым в

изобилии окружало его все семейство гр. Толстых. Те неудобства, которые представляли собой

несчастные привычки Тараса Гр. — его хмель и напускной цинизм, и от которых часто не

воздерживался он даже среди молоденьких девочек детей Толстых, удивляли всех многочисленных
знакомых этого почтенного семейства; а посещал их Шевченко чуть не каждый день, а иногда и не
по разу. Н. И. Костомаров мог бы дать самые точные разъяснения причин, о которых я говорю и

следа которых нет в автобиографии Шевченка. Столь же интересными подробностями могла бы
снабдить его биографию и вдова покойного графа Федора Петровича, графиня А. И. Толстая,
бывшая главной виновницей возвращения Тараса Григорьвича из ссылки.
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С начала нашего знакомства он только терпел меня; но впоследствии, заметя, что моя

привязанность к нему может быть ему не без пользы, он более и более сближался со мной,
оставляя в стороне постоянную сдержанность, недоверчивость и тот напускной официальный

демократизм, с которыми он являлся в общество. Главную причину уступок с его стороны

по части простоты и доверчивости своих отношений ко мне находил он в моем белорусском

происхождении, роднившем меня с излюбленным и воспетым им героем гайдамацкой передряги

страшным Гонтой 1. Поэтому он возвел меня чуть-чуть не в малорусы и хотя называл в веселые

минуты «недоделанным» и «паничем», но произносил это уже с полным добродушием. Польза

для него от меня, о которой упомянуто ранее, состояла лишь в том, что я часто был необходим
ему как надежный, сильный и преданный ему «поводырь» в его вечерних экскурсиях, напр. к Я. П.
Полонскому 2, семейству Гринберг и ко многим другим общим знакомым, а частию и в некоторые

великосветские дома, куда приглашались мы, писатели и художники, на вечера, вошедшие было
в моду в то памятное время. Почти всегда Тарас Гр. являлся на эти многолюдные и частные

собрания — уже в некотором подпитии и, если только представлялась к тому возможность, в
продолжении вечера, постепенно хмелел и становился добродушно разговорчив; а если в среде

собеседников случайно оказывалось лицо ему антипатичное или разговор принимал по его мнению

вызывающий тон, то он тотчас же делался придирчив и крайне резок, и большого труда стоило

хозяевам отвлечь его от предмета раздражения. Во всяком случае, остаток такого вечера— до сна

— для него был уже окончательно испорчен; тут он уже систематично бередил свое наболевшее

сердце воспоминаниями о своем горьком детстве, и о вынесенном им крепостном рабстве, ссылке
и пр. и пр., что при некоторых способствующих обстоятельствах (о которых скажу ниже) доходило
иногда до поэтического пафоса. В эти моменты он как бы выростал; чуялась величавая сила в его
пламенных речах импровизации, по силе и огню чувства напоминавшей мне игру знаменитого

гениального трагика Айра Ольдриджа 3. М. Микешин 4, Споминки про Шевченка. Т. Г.
Шевченко, Кобзарь, Прага. 1876, стор. XIII — XVI. [Див. [1]переклад] 1 Гонта Іван (страчений
у 1768 р.) — один з керівників селянського повстання у 1768 р. на Правобережній Україні проти

польської шляхти, відомого під назвою «Коліївщина». Образ Гонти Т. Г. Шевченко вивів у поемі

[2]«Гайдамаки». 2 Полонський Яків Петрович (1820 — 1898) — російський поет. На прохання

О. Русова написав до «Кобзаря», виданого в Празі у 1876 р., цікаві спогади про Шевченка, які
висвітлюють останні роки життя письменника в Петербурзі. 3 Олдрідж Айра (1807 — 1867) —
знаменитий актор-трагік, негр. У 1858 р. Олдрідж приїхав до Петербурга на гастролі і виступав з

величезним успіхом в п єсах Шекспіра, виконуючи роль Отелло, Короля Ліра і Шейлока. Шевченко

особисто познайомився і здружився з Олдріджем у Толстих. Зберігся [3]портрет Олдріджа роботи
Т. Г. Шевченка. 4 Микешин Михайло Йосипович (1836 — 1896) — художник і скульптор. Автор
спогадів про Шевченка, ілюстратор його «Кобзаря». * * * Шевченко был знаком с Микешиным,
как с очень многими другими художниками, но вовсе не был к нему пристрастен, судил об нем

очень здраво и часто порицал его. Е. Юнге, Письмо к А. Я. Конисскому от 14 апреля 1898 г.,
«Культура», 1925, № 3, стор. 49.

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/spog75.htm

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev117.htm

3. http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev10033.htm

3.5.79 145. ЛИСТ ДО А. О. ЛАЗАРЕВСЬКОЇ. 9 жовтня 1858. С.-Петербург
(2009-05-22 00:00)

Чтимая и глубокоуважаемая

Афанасия Алексеевна!

Ради самого Бога и всех святых его, простите мне непростительную мою вину перед вами. Уже
прошел месяц, как я получил от сына вашего Ивана ваше дорогое для меня письмо и, я просто
одичал меж киргизами и только по этому случаю простите мне, что я сегодня только отвечаю

вам. Другой причины я не знаю.
После долгого и тяжкого испытания (нехай воно і ворогам нашим не сниться) я не освоился еще с
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радостию свободы, не вошел еще в нормальную колію жизни, мне все еще кажется, что я в гостях,
и на этом основании ничего не делаю, и даже не отвечаю друзьям моим. Это другая и столько же
уважительная причина моего запоздалого ответа. Простите мне великодушно, глубокоуважаемая
Афанасия Алексеевна.
Благородных сыновей ваших я привык называть моими родными братьями, позвольте же вас

называть моею родною, невиданною и искренне любимою матерью и примите сердечный

сыновний поцелуй от глубоко любящего вас

Т. Шевченка.

Поздравляю вас с днем вашего святого ангела.

9 октября 1858
С.-Петербург

На звороті:
Высокоблагородной

Афанасии Алексеевне Лазаревской.

Примітки

Подається за автографом (ІЛ, ф. 1, № 148). Описка («Ивановна»), помічена й відзначена

адресаткою в автографі, виправляється на «Алексеевна».
Вперше надруковано в журналі «Русский библиофил» (1914. — № 1. — С. 8. Публікація П. I.
Зайцева).
Вперше введено до зібрання творів у виданні: Шевченко Т. Повне зібр. творів. — К., 1929. — Т.
3. — С. 160.
Відповідь на лист А. О. Лазаревської (не датований), переданий Шевченкові через І. М.
Лазаревського на початку вересня 1858 р. ([1]Листи до Тараса Шевченка. — С. 121 — 122).

Лазаревська (Лащинська) Афанасія Олексіївна (1801 — 1879) — мати братів Лазаревських. Жила в

селі Гирявці Конотопського повіту Чернігівської губернії (тепер село Шевченкове Конотопського

району Сумської області). На знак поваги і вдячності Шевченко надіслав їй свою першу після

заслання спробу в гравіруванні— [2]офорт за ескізом Мурільйо «Свята родина» з дарчим написом.
Познайомився з нею особисто 21 серпня 1859 р., повертаючись із України до Петербурга, в Гирявці,
де прожив до 25 серпня 1859 р. й намалював її портрет.
...получил от сына вашего Ивана ваше дорогое для меня письмо... — Лазаревський Іван

Матвійович (1836 — 1887) — наймолодший з братів Лазаревських. Познайомився з Шевченком

29 березня 1858 р. у Петербурзі. Будучи студентом університету, часто бачився з ним на квартирі

Михайла Лазаревського, допомагав поетові переписувати його твори (в багатьох зроблених ним
списках є авторські виправлення і доповнення). 8 березня 1860 р. Шевченко подарував йому

«Кобзар» 1860 р. з дарчим написом. ...позвольте же вас называть моею родною, невиданною
и искренне

любимою матерью... — Згодом, збираючись одружитися з Л. Полусмаковою, [3]Шевченко в листі

від 28 серпня 1860 р. просив А. О. Лазаревську дати йому материнське благословення на шлюб.
Поздравляю вас с днем вашего святого ангела. — Іменини Афанасії за церковним календарем

відзначалися 27 вересня.

Варіанти

Благородных сыновей ваших я привык называть моими родными братьями / Благородных

сыновей ваших я привык считать моими родными братьями
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3.5.80 Спогад Я. Полонського (2009-05-22 06:00)

* *

...Незадолго до кончины императора Николая познакомился я с бывшим тогда президентом

Академии художеств графом Ф. И Толстым, и только тогда в его доме впервые услыхал я

имя Шевченка. Начавши службу свою на Кавказе и с тогдашней литературой знакомясь только

при посредстве журналов, я в печати ни разу не встречал этого имени и о стихах его не имел

ни малейшего понятия. Раньше о его «Кобзаре» и о плачевной судьбе его узнал я от моего

петербургского приятеля Андрея Александровича Сонцева.
С восшествием на престол ныне царствующего государя-императора во многих проснулась

надежда на помилование ссыльного поэта, — и надежды эти оказались осуществимыми. Графиня
Н. И. Толстая, жена президента, была одна из самых горячих заступниц Шевченка и хлопотала о

его возвращении. Кто из тогдашних высших государственных сановников помог ей в этом деле?
— не знаю.
Не прошло и года, как Шевченко был на свободе, приехал в Петербург и занял в Академии

художеств приготовленную для него небольшую комнатку на антресолях, с полукруглым

итальянским окном над воротами. С тех пор я не раз встречался с ним у Толстых. Личность его
по внешности не производила на меня никакого особенно сильного впечатления. Даже костюм
его — нечто вроде казакина и баранья малороссийская шапка в то время не могли поразить

меня своей оригинальностью: такие простонародные костюмы то и дело попадались тогда и на

Невском и в обществе посреди светских дам и фрачников. (Даже юный редактор «Светоча» 1

ходил в мужицкой поддевке, в широких бархатных штанах и точно в такой же хохлацкой шапке).
Несмотря на некоторую мешковатость и тяжеловатость в движениях, Шевченко вовсе не казался

человеком, забитым судьбой: он был прост и свободен в отношениях и никогда не конфузился,
как конфузятся обыкновенно личности, обиженные фортуной и в то же время одержимые бесом

постоянно их грызущего самолюбия. Говорят, что хитрость — характерная черта малороссиян;
Шевченко в таком случае составил бы резкое исключение из их общего типа, так как он был

человек в высшей степени бесхитростный, запальчиво-откровеннй и даже бесстрашный в том

смысле слова, что неумеренные речи его частенько заставляли других бояться за него или затыкать
уши и убегать. Шевченко, как мне кажется, не был ни говоруном, ни веселым собеседником.
Умный от природы, он в то же время не был ни учен, ни начитан: он жил стремлениями и тем

козацким духом, который воодушевлял его. В минуты сильного душевного настроения он мог

бы оттолкнуть любого франта дикими проявлениями своей страстной ненависти ко всему тому,
что испортило жизнь его. У него на антресолях в низенькой комнатке я был только один раз,
видел овчинный тулуп на кровати, беспорядок на столе и штоф выпитой водки: Шевченко в

Петербурге жил на походную ногу и не мечтал ни о каком комфорте. Говорили мне, что в это

время он уже был в связи с какою-то бедной молоденькой мещаночкой, был к ней привязан всей

душой и ворковал как голубь, когда она приходила к нему на свиданье — в худых башмаках, в
одном платке и дрожа от холода в морозные ночи. Только таких и мог любить Шевченко: я бы
и вообразить себе не мог его влюбленным в какую-нибудь светскую барышню. Казалось, старая
закоренелая вражда ко всему господскому до такой еще степени жила в нем, что самое знакомство,
с барынями и барышнями он считал как-бы некоторым с его стороны снисхождением. Он был

демократ не по теории, не по своим взглядам на жизнь, но, так сказать, демократ по натуре.
В своем демократизме он точно так же не мог бы дать себе отчета, как и в том невольном

проникновении в дух народных украинских дум и песен, которое составляло характеристическую

черту его музы. Короче сказать, — это, был человек вполне непосредственный. Сидя в гостях у
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Шевченка, я узнал из речей его, что он не любит нашего поэта Пушкина, и не потому, чтоб он

считал его дурным поэтом, а просто потому, что Пушкин — автор поэмы «Полтава»: Шевченко

смотрел на Кочубея не более как на доносчика. Пушкин видел в нем верного сподвижники

Петра Великого, оклеветанного и казненного Мазепой. Напрасно уверял я Шевченка, что с своей
точки зрения Пушкин прав и что он точно так же искренен, как и Шевченко в своей ненависти к

полякам. Шевченко тем сильнее бранил Пушкина, чем горячее я защищал его. Удивляюсь, как
после такого спора Шевченко и до конца дней своих сохранил ко мне искреннюю приязнь и всегда

при встрече на улице готов был в обе щеки целовать меня; удивляюсь потому, что Шевченко не

был из числа людей, способных легко мириться с теми, кто думал иначе, чем он — особенно,
если предметом этих дум или спора была его родина. Не знаю, каковы были его политические

убеждения; думаю только, что они были настолько же непрактичны, насколько благородны.
Раз на вечере у Белозерского, редактора журнала «Основа», я помню, Шевченко подтвердил

мнение одного заезжего славянина-галичанина, что всякая политика безнравственна, что ради

политических соображений совершались и совершаются все неправды и из них проистекают

все злосчастия племен и народов, почему для государства самое лучшее — не иметь никакой

политики. Помню также, что на Екатерину II Шевченко смотрел только как на виновницу

крепостного права в Малороссии, — и знать ничего больше уже не хотел, ни видеть, ни слышать.
Крепостное право это — ненавидел он всеми силами души своей, и в этом случае как бы

вторил всем лучшим настроениям как нашего общества, так и лучших представителей тогдашней

нашей литературы. Кроме писания стихов, Шевченко занимался рисованием, и по прибытии в

Петербург горячо ухватился за самый легкий способ гравирования посредством крепкой водки

(eau forte). Не знаю, был ли бы Шевченко великим живописцем, если бы судьба не помешала

ему доучиться в академии, если бы он принялся за палитру и за картины больших размеров;
но, как рисовальщик, смело говорю, он мог бы стать в числе европейских знаменитостей,
если бы продолжал свои занятия. У меня были им сделанные и мне подаренные оттиски им

самим начерченных и отгравированных рисунков [...] Лучший из рисунков Шевченка, который
я видел (внутренность солдатской казармы: нары, печь, полати, развешанное белье и между

группами солдат его собственная фигура), находится в альбоме Нат. Бор. Сухановой 2. Наталья
Борисовна (харьковская помещица) была одною из почитательниц его музы, часто приглашала

его к себе, угощала его ужинами и шампанским и, несмотря на свой аристократизм, гордилась
его знакомством; нередко покупала его рисунки для своих альбомов — и все-таки в конце концов
с ним поссорилась. Шевченко почему-то стал просить ее дать ему на время вышеупомянутый

рисунок (вероятно, для того, чтоб снять с него копию), — просил лично, просил письменно,
но г-жа Суханова решительно отказалась вынимать из альбома его рисунок. Боялась ли она,
что Шевченко по рассеянности его не возвратит ей, или не хотела, чтоб с этого рисунка была

сделана копия, — не знаю. Знаю только, что Шевченко был взбешен, причем выбранил ее всеми

еликовозможными непечатными выражениями и перестал навещать ее. Раза два Шевченко был у

меня на квартире (в доме С.-Петербургского университета) и, как мне помнится, оба раза заходил
ко мне вместе с г. Микешиным, который сопровождал Шевченка в ночных его похождениях с

тем может быть, чтоб не дать ему разбушеваться и попасть в руки полиции. В последний раз

Шевченко был у меня вечером в сильно возбужденном состоянии; вспоминал о своем детстве,
о своих родных, находившихся еще в крепостном состоянии, скрежетал зубами, плакал; наконец,
взвизгнув, так хватил кулаком по столу, что чашки с чаем слетели на пол и разбились вдребезги.
В эту минуту я не мог утешить его, да и не хотел, так как вполне разделял его ненависть ко

всякого рода рабству. Один остряк, который не раз видел Шевченка в разных настроениях, сказал
о нем: «Это — боров, в котором поет малиновка!» Но кто знает судьбу Шевченка, тот охотно

простит ему его резкость или недостатки. Я. П. Полонский, Споминки про Шевченка. Т. Г.
Шевченко, Кобзарь, Прага, 1876, стор. IX — XIV. [Див. [1]переклад] 1 Калиновський Дмитро

Іванович був редактором-видавцем журналу «Светоч», що виходив у Петербурзі в 1860 — 1862 рр.
2 Суханова Наталія Борисівна — заможна поміщиця. її син Борис Гаврилович у 1858 — 1859 рр.
брав у Шевченка уроки малювання.

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/spog74.htm
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3.5.81 Цей день 95 років тому. Весна 1914 р. (2009-05-22 12:00)

На сторічний ювілей Шевченка російська влада спеціальним циркуляром заборонила відзначати

річницю. Щоб не допустити тисячі людей, могилу на Чернечій горі оточили жандарми, підсилені
сотнею козаків.

[1] [2]
Жандарми на могилі Шевченка, 1914.

1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/sYKIPqQpWnAhqCVDWxo5KA?feat=embedwebsite

2. http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Kaniv1914.jpg

3.5.82 Записка з приводу наміру друку Головіним творів Шевченка за кордоном. 18
жовтня 1858 р. (2009-05-22 18:00)

1858 р. жовтня 18. — ЗАПИСКА НАЧАЛЬНИКА III ВІДДІЛУ В. А. ДОЛГОРУКОВА ПРО ТЕ,
ЩО Т. Г. ШЕВЧЕНКО ПРИХОДИВ ДО III ВІДДІЛУ І ПОВІДОМИВ, ЩО ВІН НЕ ПЕРЕДАВАВ

СВОЇХ РУКОПИСІВ І. ГОЛОВІНУ

Шевченко живет в Академии художеств на квартире у гр. Толстого 1. Он приходил сказать

мне, что Головин намеревается печатать за границей его сочинения и заверяет, что он рукописей
никаких ему не передавал. Сочинения же его были, как он говорит, напечатаны до 1847 г. и

затем запрещены. Представить мне справку как об этом обстоятельстве, так и о самой сущности

его сочинений. 18 окт[ября] Помітка В. А. Долгорукова: Доложено его величеству. 19 октября.
Примітки Ч. VI, арк. 12;” 126. Оригінал. Опубл : Прийма Ф. Я. Шевченко і вільна російська

преса. — Збірник праць п’ятої наукової шевченківської конференції. — К., 1957. — С. 175:
Кирилюк Є. П. Т. Г. Шевченко Життя і творчість. — К., 1959. — С 528; 2-е вид. — К., 1964.
— С. 535 (укр. мова); [1]Анісов В., Середа Є. Літопис життя і творчості Т. Г. Шевченка. — С.
290; Ткаченко M. M. Літопис життя і творчості Т. Г Шевченка. — К., 1961. — С. 233; Кирилюк
Є. П. Шабліовський Є. С., Шубравський В. С. Т. Г. Шевченко. Біографія. — К., 1964. — С.
449; Бородін В. С. Т. Г. Шевченко і царська цензура. — С. 107. За вид.:Кирило-Мефодіївське

товариство: У 3 т. — К.: Наук. думка, 1990. — Т. 2. — С. 362. 1 Йдеться про президента

Академії художеств, відомого модельєра, скульптора і гравера Толстого Федора Петровича, з
яким Т. Г. Шевченко особисто познайомився 28 березня 1858 р. після повернення із заслання.
Ф. П. Толстой та його дружина Анастасія Іванівна допомагали Т. Г. Шевченкові визволитися

з заслання і повернутися до Петербурга в Академію художеств. Очевидно до них переселився Т.
Г. Шевченко від M. M. Лазаревського. — № 483. 1858 р., жовтня 18. Записка начальника III
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відділу В. А. Долгорукова з приводу повідомлення Т. Г. Шевченка про намір І. Г. Головіна

надрукувати за кордоном його твори

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/litop06.htm

3.5.83 Розпорядження навести довідку про твори. 18 жовтня 1858 р. (2009-05-23 00:00)

№ 484. 1858 р., жовтня 18. Розпорядження начальника III відділу В. А. Долгорукова навести

довідку про твори Шевченка

Навести справку о сочинениях Шевченки, которые были напечатаны прежде удаления его из С.-
Петербурга.

ДМШ, А-52, спр. 81, арк. 127. Оригінал.

Опубл.: [1]Анісов В., Середа Є. Літопис життя і творчості Т. Г. Шевченка. — С. 290. Бородін В.
С. Т. Г. Шевченко і царська цензура. — С. 108; Кирило-Мефодіївське товариство: У 3 т. — К.:
Наук. думка, 1990. — Т. 2. — С. 363.

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/litop.htm

3.5.84 Довідка про зміст друкованих і рукописних творів. 18 жовтня 1858 р.
(2009-05-23 06:00)

№ 485. 1858 р., жовтня 18. Довідка канцелярії III відділу начальнику III відділу В. А.
Долгорукову про зміст друкованих і рукописних творів Т. Г. Шевченка

Сочинения Шевченки относились преимущественно к Украйне; он описывал славу гетманских

времен и прежнюю вольницу казачества.
В этом духе было и сочинение его «Кобзарь» (нищий бандурист), которое было напечатано и в

1847 году, по окончании дела об Украйно-Славянском обществе, по высочайшему повелению,
запрещено. В таком же духе была большая часть его стихотворений, ходившая по рукам в

рукописях; в стихотворениях сих он воспевал прежнюю свободу Малороссии, выражал скорбь об

утрате оной и т. п.
Из рукописных его сочинений более замечательно по вредному направлению стихотворение его

[1]«Сон». Здесь Шевченко представлял себя заснувшим и перенесенным сначала в Сибирь, потом в

Москву и, наконец, в С.-Петербург. В Сибири он видит преступников в рудниках и цепях, гибнущих
под ударами наказаний; в Москве описывает изнурение войск на параде, а в С.-Петербурге —
собрание во дворце. В собрании сем, по его словам, ждали государя императора с трепетом,
и когда он вышел, все вельможи молча окружили его; разговор шел об отечестве, петлицах и
последних маневрах; каждый старался стать ближе к императору, чтобы удостоиться получить

от него пощечину или хотя полпощечины; государь подошел к самому старшему, ткнул его в

лицо; вельможа, со своей стороны, ткнул следующего за ним, этот — следующего, и так[им]
обр[азом] толчок сверху обошел всех— от первого до стоявшего у дверей; а в собрании раздалось:
ура, ура, ура! В другом месте козаки выражаются у него: «О царю поганый, царю проклятый,
лукавый, аспиде несытый!» Шевченко прибегает ко всем едким и пасквильным выражениям, где
только касается государя императора и вообще русских. В конце «Сна» он представляет себя перед
памятником, воздвигнутым Петру I-му Екатериною II, и изливает желчь свою как на того, так и

на другую, говоря, что Петр I подавил свободу Малороссии, а Екатерина II довершила начатое
им.

2614

http://litopys.org.ua/shevchenko/litop06.htm
http://litopys.org.ua/shevchenko/litop.htm


18 октября 1858 г.

ДМШ, А-52, спр. 81, ч. 6, арк. 128 — 129. Оригінал.

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev128.htm

3.5.85 Спогад Тетяни Пассек (2009-05-23 12:00)

* *

В доме Толстых чаще всех встречала я, кроме некоторых художников, поэта Щербину 1,
Федора Николаевича Глинку, друга молодых лет графа, только-что возвратившегося из ученого

путешествия на Сыр-Дарью орнитолога Николая Алексеевича Северцова 2 [...] Почти ежедневно

бывал у Толстых малороссийский поэт Тарас Григорьевич Шевченко. Т. П. Пассек 3, Из дальних
лет, т. II, СПб., 1879, стор. 393 — 394. Примітки 1 Щербина Микола Федорович (1821 — 1869)
— російський поет, знайомий родини Толстих і Т. Г. Шевченка. 2 Сєверцов Микола Олексійович

(1827 — 1885) — видатний зоолог, дослідник киргизьких степів і Тянь-Шаню. Знайомий Шевченка.
Зберігся [1]портрет Сєверцова, виконаний Шевченком у березні 1859 р. 3 Пассек Тетяна Петрівна

(1810 — 1889) — письменниця, родичка О. І. Герцена, автор спогадів «Из дальних лет».

1. http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev10034.htm

3.5.86 12. ЛИСТ ДО НАЧАЛЬНИКА III ВІДДІЛУ В. А. ДОЛГОРУКОВА. 27 жовтня
1858. С.-Петербург (2009-05-23 18:00)

Милостивый государь,
князь Василий Андреевич!

Вашему сиятельству известно, что в 1847 году я был присужден к продолжительному наказанию

за неосторожные стихи, написанные мною в минуты душевного огорчения такими явлениями,
о которых я не имел права судить публично, по существующим постановлениям, и не имел

возможности судить основательно, по удалению моему от центра правительствующей власти.
Вполне сознаю свои заблуждения и желал бы, чтобы преступные стихи мои покрылись вечным

забвением. Десять лет прошло с того времени. В такой продолжительный период и дети

становятся людьми, мыслящими основательно. Поэтому надобно предположить, что и в моей

бедной голове больше установилось порядка, если не прибавилось ума. На основании этого

естественного предположения покорно прошу ваше сиятельство как представителя верховной

власти в известной сфере дел смотреть на меня как на человека нового и не смешивать меня с

тем Шевченком, который имел несчастие навлечь на себя своими рукописями праведный гнев в

Бозе почившего государя императора.
Возвращенный в столицу великодушием августейшего его сына, я увидел во многом перемены

необыкновенные, истинно благодетельные для отечества и, между прочим (что лично для меня

особенно важно), нашел людей, которые подверглись гневу правительства в одно время со мною,
действующими ныне на литературном поприще для общей пользы. Таковы Н. И. Костомаров

и П. А. Кулиш, которым в 1847 году было запрещено печатать свои сочинения. Мало того:
даже сочинения эмигранта Мицкевича, по высочайшей благодетельной воле, позволено печатать
в пределах империи. Согласитесь, ваше сиятельство, что эти отрадные явления должны внушить

и мне надежду на милость нашего великого монарха. Я потерпел наказание собственно за мои

рукописи, которых никогда не пожелаю видеть в печати. Что же касается до печатных моих

сочинений, то они и во время моей солдатской службы продолжали ходить по рукам и продаваться

тайком букинистами, а запрещение наложено было на них, так сказать, зауряд, для усиления моего
наказания. Возвратясь теперь в Академию художеств, я подвергаюсь естественному следствию

десятилетнего моего отсутствия — бедности, из которой не могут извлечь меня отсталые труды
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мои по части живописи, — тем более, что мне уже 48 лет и что мое зрение с каждым месяцем

ослабевает. Если вашему сиятельству угодно будет обратить благосклонное внимание на все

мною изложенное, то вы согласитесь, что, прося вас снять с моих книг запрещение, я прошу

только дозволить мне пользоваться литературными правами предшествовавшего царствования

и постановлениями тогдашней цензуры, которая, как известно, была гораздо строже нынешней,
— я прошу дозволить мне на старости иметь кусок насущного хлеба от моих молодых трудов,
признанных цензурой безвредными даже и до благодетельного воцарения нашего великого

монарха. Осмеливаюсь прибавить, что просьба моя кажется мне уважительною по одному

тому уже, что ее исполнение будет соответствовать характеру всех милостей царских, которые
изливаются на его подданных от полноты его благодушия, в смысле божественных слов: прощу и
не помяну, и что в моем положении не будет противоречия с понятием о великодушии монаршем.

С глубоким почтением имею честь быть

вашего сиятельства покорнейший слуга Т. Шевченко

27-го октября 1858 года

Его сиятельству

князю В. А. Долгорукову.
Жительство мое — в Академии художеств.

Примітки

Подається за оригіналом (ІЛ, ф. 1, № 131, арк. 1 — 2). Текст написано Д. Каменецьким, підпис
Шевченка.
Вперше надруковано в журналі «Русская мысль» (1898. — № 6. — С. 200 — 201).
Вперше введено до зібрання творів у виданні: Шевченко Т. Повне зібр. творів. — К., 1929. — Т.
3. — С. 160 — 162.
На документі резолюція В. А. Долгорукова: «Навести справку о сочинениях Шевченка, которые
были напечатаны прежде удаления его из Петербурга. 29 октября» та написи: «При д[окладе] со
справкой. 27 октября»; «28 октября 1858 года».

... почившего государя императора. — Йдеться про Миколу I (Миколу Павловича Романова;
1796 — 1855) — російського імператора (1825 — 1855). За особистим розпорядженням Миколи І

відданому в солдати Шевченкові на засланні було заборонено писати й малювати. Поет у своїх

творах (поемі [1]«Сон», віршах «А. О. Козачковському», «Юродивий», «Слава», «Я не нездужаю,
нівроку...») та щоденнику затаврував образ жорстокого царя, називаючи його «лютим Нероном»,
«творцем зла», «неудобозабываемым Тормозом» і под.
Возвращенный в столицу великодушием августейшего его сына... — Мається на увазі Олександр

II (1818 — 1881) — російський імператор (1855 — 1881), старший син Миколи І. В умовах

гострої кризи феодально-кріпосницьої системи й активізації селянського руху Олександр II провів
ряд буржуазних реформ, які мали половинчастий характер. Посилювалися репресії проти діячів

національно-визвольнх, національно-культурнцьких рухів. Невдовзі Шевченко гостро висміяв

антинародну реформаторську політику Олександра II («Во Іудеї во дні они», «Осія. Глава XIV.
Подражаніє», «Колись-то ще, во время оно...» тощо).
...мне уже 48 лет... — Шевченкові було тоді 44 роки.
...я прошу дозволить мне на старости иметь кусок насущного хлеба от моих молодых трудов...
— Після того як міністр народної освіти Є.Ковалевський розглянув раніше надруковані вірші

Шевченка, 28 січня 1859 р. В. А. Долгоруков дав згоду на опублікування їх. Твори Шевченка

були розглянуті у цензурі й до друку дозволені тільки ті, які вже публікувалися, причому з новими
купюрами.

* *
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№ 486. 1858 р., жовтня 27. Лист Т. Г. Шевченка до начальника III-го відділу В. А. Долгорукова
з проханням поклопотатися перед царем про дозвіл на друкування його творів

ІЛ, ф. 1, № 131, арк. 1 — 2. Оригінал.
На документі резолюція В. А. Долгорукова: «Навести справку о сочинениях Шевченка, которые
были напечатаны прежде удаления его из Петербурга. 29 октября» та написи: «При. д. со

справкой. 27 октября»; «28 октября 1858 года».

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev128.htm

3.5.87 Спогад В. Аскоченського (2009-05-24 06:00)

* *

По приезде моем в Петербург я навестил Шевченка, который, как известно, жил в Академии

художеств. Он принял меня довольно радушно, говорил о своем способе гравирования, обещая
«втерти носа німцям»; рабочая его насквозь пропитана была какими-то сильно разящими

кислотами, и я поспешил расстаться с дорогим хозяином. В это посещение мое, помню, я просил
у Шевченка переложений его псалмов, которые читал я еще в 1856 году в Киеве, разумеется, в
рукописи. Шевченко сослался на С. С. Ар-го, уверяя, что у него все его стихотворения. Узнав
от меня о том, что я издаю «Домашнюю беседу», Тарас сказал: «добре», но когда я изложил

перед ним мои убеждения и цель, к которой я решил идти не спеша, Тарас сделался серьезен,
и оттягивая огромные свои усы, проговорил: «трудно вам проти рожна прати». Холодно и

безучастно слушал он после этого мои воспоминания, и каждым движением показывал, что я

как-будто ему в тягость. На прощанье я просил его бывать у меня, но Тарас Григорьевич отвечал
мне отрывисто: «Я не выхожу никуда; прощайте».

В. Аскоченский, И мои воспоминания о Т. Г. Шевченке, «Домашняя беседа», 1861, вып. 33,
стор. 651. [Див. [1]переклад]

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/spog27.htm

3.5.88 Довідка про можливість дозволу займатися літературною діяльністю. 4
листопада 1858 р. (2009-05-24 18:00)

№ 488. 1858 р., листопада 4. Довідка канцелярії III відділу начальнику III відділу В. А.
Долгорукову про зміст відібраних у Т. Г. Шевченка під час арешту віршів та міркування про

можливість дозволу йому займатися літературною діяльністю

Справка: 1. Художник Шевченко прикосновен был к производившемуся в 1847 году делу

об [1]Украйно-Славянском обществе. Хотя по следствию он не оказался участником этого

общества, но было обнаружено, что он при нетрезвой и беспорядочной жизни совершенно

развратил ум свой и, сочиняя стихи на малороссийском языке, не только изображал в них

Малороссию в порабощенном состоянии и презренно отзывался о России, но с дерзостью и в самых

оскорбительных выражениях говорил об особах государя императора и государыни императрицы.
Стихотворения эти были у него в рукописях.
По высочайше утвержденному в мае месяце 1847 г. мнению генерал-адъютанта князя Орлова,
отправлен он был рядовым в Отдельный оренбургский корпус, под строжайший надзор, с

воспрещением писать и рисовать и под наблюдением, чтобы от него ни под каким видом не могло
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выходить возмутительных и пасквильных сочинений. При этом также повелено было запретить

и изъять из продажи изданные прежде сочинения как Шевченки, под названием «Кобзарь» *, так
и принадлежавших к помянутому обществу Кулиша и Костомарова.
В 1857 году Шевченко уволен от службы, с продолжением за ним надзора и с воспрещением въезда

в обе столицы, а в феврале сего года, вследствие ходатайства ее императорского высочества

Президента Академия художеств, и по всеподданнейшему докладу вашего сиятельства, высочайше
разрешено Шевченке проживать в С.-Петербурге и для усовершенствования в живописи посещать
классы Академии с тем, однако, чтобы он подвергнут был и здесь строгому полицейскому надзору

и чтобы начальство Академии имело должное наблюдение, дабы он не обращал во зло своего

таланта.
2. Некоторые сочинения Кулиша ** и Костомарова *** также, как и выше сказано, подвергнуты
были запрещению; кроме того, Кулишу воспрещено было писать, но в апреле месяце 1856 г.,
по докладу 3-го отделения, высочайше разрешено Кулишу продолжать литературные занятия и

печатать свои сочинения по рассмотрению оных на общем основании в цензуре, с тем однако,
чтобы цензор обращал на сочинения его строжайшее внимание.
[...]
Соображение: Ежели ваше сиятельство изволите признать возможным исходатайствовать

Шевченке высочайшее разрешение продолжать литературные занятия, то, по мнению 3-го
отделения, необходимо сделать распоряжение, чтобы со стороны цензурного комитета при

рассмотрении его сочинений обращаемо было на оные строжайшее внимание, в особенности на

прежде изданные им, которые, как видно из его письма, он желает вновь печатать.

4 ноября 1858 г.

На письмо Шевченко к В. А. Долгорукову. 27 ок[тября] 1858 г.

Примітки

«Кобзарь» (нищий бандурист) — малороссийское стихотворение, содержание которого изложено
в прилагаемой выписке, имеет предметом воспоминания о прежней Малороссии.
* «Украйна» и «Михайло Чарнышенко».
** «Украинские баллады» и «Ветка».

ДМШ, А-52, спр. 81, ч. 6, арк. 132-134. Оригінал.

1. http://litopys.org.ua/rizne/kmt01.htm

3.5.89 Протест діячів культури проти антисемітської статті. Листопад 1858 р.
(2009-05-25 06:00)

№ 487. 1858 р., листопад. Протест діячів культури, у тому числі Т. Г. Шевченка, проти

антисемітської статті у журналі «Иллюстрация» за 1858 рік, № 35

Поступок «Иллюстрации» и протест

Русская читающая публика в недавнее время была свидетельницею факта, еще неслыханного в

нашей литератру и возбудившего общее негодование всех, кому дорога честь печатного слова, и
кто не хотел бы видеть его обращенным в орудие неразборчивой на средства личной мести.
Мы обращаем внимание всех на этот возмутительный факт, который мы намерены изложить
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здесь в существенных чертах его.
В числе вопросов, бывших, в последнее время предметом обсуждения нашей периодической

литературы, поднят был у нас недавно и вопрос о положении евреев. По поводу этого вопроса

в №35 журнала «Иллюстрация», издаваемого под редакциею г. Владимира Зотова, появилась
никем не подписанная статья: «Западнорусские жиды и их современное положение». Тон этой

статьи способен был возбудить негодование не только в членах той нации, против которой

она была обращена, но и во всяком образованном христианине. Естественно, что негодование

это выразилось в литературе. В №18 «Русского вестника», помещена была статья г. Чацкина:
«Иллюстрация и вопрос о расширении гражданских прав евреев», а в «Атенее» статья г. Горвица:
«Русские евреи».
Так как «Иллюстрация» в самом начале упомянутой статьи объявляет, что она считает вопрос

о евреях важным и решается посвятить ему много места в своем журнале тем более, что в

одном из прежних номеров коснулась уже хвастовства г. N. нечестными путями разбогатевшего

западнорусского жида, то г. Чацкин замечает на это:
«К чему здесь тем более? Какое отношение между хвастовством г. N. и вопросом о

восстановлении прав униженного народа? Положим, что г. N. действительно разбогател

нечестными путями и потом стал покупать себе незаслуженные похвалы во французских газетах:
что же из этого можно вывести для решения упомянутого вопроса? Уж не то ли, что евреям

нельзя дать гражданских прав, потому что все они богатеют нечестными путями и потом

хвастают?»
Через несколько строк г. Чацкин продолжает так:
«Мы далеки от того, чтобы порицать «Иллюстрацию» за обличение господ, подобных г-ну N.
Мы готовы даже согласиться, что они заслуживают этого едва ли не более, чем нечестными

путями богатеющие французы, немцы или русские, ибо еще слишком много есть людей, готовых
по одному человеку заключать о свойствах целого народа, и за всякое уклонение еврея от

прямого пути отвечает не один он: за него привыкли требовать ответа у всей нации. Пусть

«Иллюстрация» клеймит, сколько ей угодно, смешное самолюбие и мошенничество в том или

другом еврее, но это также мало касается вопроса о гражданских правах евреев вообще, как

если бы дело шло о французах, немцах или русских, и также мало должно служить поводом к

антипрогрессивным статьям в журнале, soi-disant служащем прогрессу.»
Это единственные два места в статье г. Чацкина, где упоминается о г. N. Читатели могут видеть,
что г. Чацкина нельзя упрекнуть в излишнем пристрастии к этой, по-видимому неизвестной

ему личности, о которой он говорит только со слов «Иллюстрации». Что касается до другого

противника «Иллюстрации», г. Горвица, то в статье его ни одним словом не упоминается о г. N.
На эти-то две статьи «Иллюстрация» отвечает в №43 следующим образом:
«Статья наша (в 35 №) вызвала оппозицию со стороны юдофилов, без всякого сомнения агентов
знаменитого г. N., который, как видно, не жалеет золота для славы своего имени, и вот явились
в печати два еврейские литератора — некто Ребе-Чацкин и Ребе-Горвиц, из которых первый

поместил в «Русском вестнике» статейку: «Иллюстрация и вопрос о расширении гражданских

прав евреев», а второй в Атенее: «Русские евреи».»

* *

В интересе истины и добра литература должна пользоваться возможно большею свободою

при защите и опровержении мнений. Чем полнее и беспрепятственнее гласность, тем лучше

и для литературы, и для жизни. Но всякий, произносящий печатное слово, несет на себе

ответственность перед обществом, и тем более важную, чем более слово принимает характер

нравственного поступка.
«Иллюстрация» не просто исказила мнение своих противников, на что они могли бы отвечать

либо литературным изобличением, либо презрением.
«Иллюстрация» позволила себе коснуться нравственного характера гг. Горвица и Чацкина и

посягнуть на то, что для каждого честного человека составляет лучшее благо.
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«Иллюстрация» позволила себе не просто бездоказательное обвинение, не просто недостойный

намек, который мог вырваться в жару спора у человека, увлеченного фанатизмом мнения или не

вполне развитого в нравственном отношении.
«Иллюстрация» позволила себе клевету тем более возмутительную и наглую, что не

представлялось ни малейшего повода к ней, даже в глазах таких людей, которые не понимают
других побуждений, кроме нечистой корысти и подкупа.
В лице гг. Горвица и Чацкина оскорблено все общество, вся русская литература. Никакой

честный человек не может оставаться равнодушным при таком позорном поступке, и вся русская
литература должна, как один человек, с негодованием протестовать против него.
Такой общий протест будет самым лучшим удовлетворением чести оскорбленных лиц и самым

лучшим доказательством здоровья той общественной среды, которая собственным актом

поражает и отметает всякое недостойное дело.
Да послужит этот протест примером и предостережением для будущего, и да оградит он навсегда
нашу литературу от подобных явлений.

Список лиц, протестующих против поступка «Иллюстрации»

Нижеподписавшиеся с негодованием протестуют против клеветы, до которой унизилось

одно из петербургских изданий («Иллюстрация», выходящая под редакциею Владимира Зотова).
И. Аксаков, К. Аксаков, С. Аксаков, Н. Альбертини, П. Анненков, А. Афанасьев, И. Бабст,
В. Безобразов, К. Бестужев, Н. Боборыкин, С. Баршев, Ф. Буслаев, Г. Вызинский, А. Галахов,
С. Громека, Ф. Дмитриев, А. Драшусов, А. Ершов, А. Ефремов, С. Ешевский, И. Забелин, К.
Кавелин, М. Катков, Н. Кетчер, А. Корсак, В. Корш, Е. Корш, А. Краевский, Н. Фон-Крузе,
П. Леонтьев, Э. Мамонов, М. Лонгинов, А. Менщиков, С. Муравьев, А. Наумов, И. Огрызко,
Н. Павлов, С. Поль, С. Рачинский, С. Смирнов, С. Соловьев, В. Спасович, Н. Сушков, Н.
Тихонравов, И. Тургенев, Н. Чернышевский, Ф. Чижов, Е. Феоктистов.

Список этот остается открытым до будущей книжки «Русского вестника», в которой будут

сообщены имена всех прочих, кто захочет присоединиться к этому протесту...

Дополнительный список лиц, протестующих против поступка «Иллюстрации»

Н. Анненков, А. Андреев, И. Аммон, А. Армфельд, А. Арсеньев, И. Арсеньев, Н.
Барсов, А. Бекетов, А. Богданов, Я. Борзенков, Ф. Бредихин, И. Беляев, В. Веденский, Н.
Вагнер, Марко Вовчок, М. Вольский, Ю. Волков, В. Высотский, Д. Гаврилов, К. Герц, А.
Головачев, Г. Головачев, А. Давидов, Г. Дзюбин, Н. Дубенский, Г. Думшин, А. Жемчужников,
Н. Жемчужников, Н. Женнин, П. Иванов, И. Калугин, К. Киндяков, М. Киттары, В. Кокорев, Н.
Костомаров, А. Кошелев, Н. Крылов, П. Кулиш, А. Лакс, В. Лешков, Н. Лукашевич, В. Лялин,
Н. Львов, Н. Лясковский, А. Мантейфель, А. Майков, П. Мельников (Андрей Печерский), В.
Милеант, Е. Милеант, Ф. Мильгаузен, Г. Мин, Д. Мин, М. Михалкин, К. Млодзевский, Л.
Муратов, князь Н. Назаров, Д. Наумов, П. Небольсин, Н. Некрасов (в Москве), Ю. Нечаев,
М. Номис, А. Окунев, Н. Основский, Н. Пановский, Э. Перцов, П. Пикулин, М. Погодин, Л.
Подчаский, В. Пеликан, В. Полуектов, А. Попов, М. Ранг, В. Родиславский, Я. Ростовцев, И.
Салов, И. Селиванов, Н. Сеньковский, А. Савурский, А. Смирнов, А. Станюкович, М. Спасский,
Ф. Тимирязев, В. Толбин, О. Туревич, Д. фон-Лизандер, Д. Хитров, Д. Хомяков, И. Хомяков,
С. Хомяков, С. Хрулев, Э. Циммерман, В. Чарыков, С. Шевырев, С. Шпилевский, князь А.
Шаликов, П. Щебальский, Т. Шевченко, М. Щепкин, С. Усов.

[1]
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Русский вестник, 1858, т. 18, с. 132 — 135, 245.

1. http://books.google.com/books?id=9AUZAAAAYAAJ&hl=uk&pg=RA2-PA245&ci=16,931,852,276&source=bookclip

3.5.90 3. ЛИСТ ДО РЕДАКЦІЇ ЖУРНАЛУ «РУССКИЙ ВЕСТНИК». Листопад 1858.
С.-Петербург (2009-05-25 12:00)

Г.г. Костомаров, Кулиш, Марко Вовчок, Номис и Шевченко прислали свои подписи при

следующем письме.

В № 21 вашего журнала вы представили первый пример общественного протеста русских

литераторов против недостойного поступка «Иллюстрации». Много веков уже христианские

нации, составляющие ныне Русскую империю, клеймят скитающееся по всему миру племя евреев
именами злодеев, предателей, обманщиков, врагов Божиих и человеческих. И не на словах только

высказывалось против евреев негодование обществ и правительств, которые не умели увлечь их

человеческими средствами на путь истины и добра. Их изгоняли, топили, жгли и резали, как
хищных зверей. Было бы неестественно этим жертвам слепого озлобления фанатиков оставить

обычаи, за которые их ненавидели, и усвоить себе характер своих гонителей. Не говорю уже о

самом вероисповедании, которое чем ожесточеннее было поносимо христианами, тем казалось

выше и святее в глазах евреев, тем теснее связывало их в один корпоративный союз, во имя не

до конца прогневанного ими Еговы. Таким образом христиане, ревнуя по вере и от всего сердца
желая обратить на путь истины скитающихся по свету потомков Израиля, этим самым отдаляли

их от пути истины и делали глухими к евангельскому слову. Евреи видели и должны были

видеть своих врагов в проповедниках человеколюбивого учения, прибегавших к брани, угрозам,
гонениям и убийствам. Евреи сделались и должны были сделаться заклятыми врагами иноверцев,
возвергающих хулы на их веру, на их учителей, на их храмы-школы и на священные для них обычаи.
Евреи, стесняемые повсеместно даже самими законами, поневоле обратились к хитростям и

плутовству, поневоле освятили вероучением своим всякий вред, который они могут сделать

безнаказанно христианину. Евреи дошли до изуверства в ненависти своей к христианам. Как

ни возмутительно для нас многое из того, что мы знаем о евреях по достоверным, письменным и

печатным, свидетельствам, но это должно служить для нас только мерою зол, которым так долго

и так повсеместно подвергалось несчастное потомство Израиля. С другой стороны, современный
практический разум доказывает нам очень убедительно, что ни к чему доброму не привела

евреев всеобщая вражда к ним христианских народов и что одно свободное просвещение да

равенство гражданских прав способны очистить еврейскую национальность от всего, что в ней есть
неприязненного к иноверцам. Русские литераторы, стоящие во главе нового русского движения

к человечности, глубоко сознали эту истину. Журнал ваш, м[илостивый] г[осударь], первый

сделался органом просвещенных представителей еврейского племени, во имя независимости

всякой сознающей себя народности, и первый представил торжественную манифестацию русских

и польских писателей против «Иллюстрации», которая, нося европейское имя, дышит временем
Иоанна IV Грозного в своих суждениях о евреях. В сорока осьми именах, подписавших протест,
напечатанный в 21 № «Русского вестника», я уверен, есть и имена малороссиян, которые вообще
никогда не оставались позади представителей Великороссии во всяком истинно человеческом

движении. Но между этими именами я не вижу ни одного, с которым связана идея собственно

малороссийской, украинской или южнорусской народности, проявившаяся в последнее время в

литературных произведениях разного рода. Много или мало известно покамест таких имен,
но голоса их имеют в этом деле особенно важное значение, выражая мнение о еврейском

вопросе того народа, который больше великороссиян и поляков терпел от евреев и выразил

свою ненависть к евреям, во времена оны, многими тысячами кровавых жертв. Этот народ не

мог входить в причину зла, заключавшуюся не в евреях, а в религиозно-гражданскм устройстве

Польши. Он мстил евреям с таким простодушным сознанием праведности кровопролитий,
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что даже воспел свои страшные подвиги в своих истинно поэтических песнях. И несмотря

на то, современные литературные представители этого народа, дыша иным духом, сочувствуя
иным стремлениям, прикладывают свои руки к протесту «Русского вестника» против статей

«Иллюстрации».

Марко Вовчок, Н. Костомаров, П. Кулиш, М. Номис, Т. Шевченко

Примітки

Подається за першодруком у журналі «Русский вестник» (розділ «Современная летопись») (1858.
— № 18. — № 2. — С. 246 — 247).
Вперше введено до зібрання творів у виданні: Шевченко Т. Повне зібр. творів: У 10 т. — К., 1957.
— Т. 6. — С. 253 — 254.
У 1858 р. в журналі «Иллюстрация» (№ 25, 35, 43) було вміщено кілька антисемітських статей,
що викликало низку протестів у пресі. Протести друкувалися в газеті «Санкт-Петербургские
ведомости» (№ 258), журналах «Атеней» (№ 42), «Русский вестник» (№ 18, кн. 1, 2) та ін. Особливо
активну позицію посів журнал «Русский вестник». Серед матеріалів із засудженням антисемітських

виступів «Иллюстрации», що публікувалися в розділі «Современная летопись» (1858. — № 18, кн.
1), — стаття Н. Павлова «Вопрос о евреях и „Иллюстрация“» (С. 125 — 129), лист І. Чацкіна до
редактора «Русского вестника» з додатком його листа до редактора «Иллюстрации» В. Зотова (С.
130 — 131), а також редакційна стаття «Поступок „Иллюстрации“» и протест» (С. 132 — 134). В
останній викладалася історія полеміки навколо становища євреїв у тогочасній періодичній пресі й

гостро критикувалися прояви антисемітизму на сторінках «Иллюстрации». Зокрема, йшлося про
наклепи, до яких вдалася в№ 43 «Иллюстрация» на адресу Чацкіна та Горвіца, літераторів, євреїв
за національністю, в зв’язку з їхніми статтями проти «Иллюстрации»:
«В интересе истины и добра литература должна пользоваться возможно большею свободою

при защите и опровержении мнений. Чем полнее и беспрепятственнее гласность, тем лучше

и для литературы, и для жизни. Но всякий, произносящий печатное слово, несет на себе

ответственность перед обществом, и тем более важную, чем более слово принимает характер

нравственного поступка.
Иллюстрация не просто исказила мнение своих противников, на что они могли бы отвечать либо

литературным изобличением, либо презрением.
Иллюстрация позволила себе коснуться нравственного характера гг. Горвица и Чацкина и

посягнуть на то, что для каждого честного человека составляет лучшее благо.
Иллюстрация позволила себе не просто бездоказательное обвинение, не просто недостойный

намек, который мог вырваться в жару спора у человека, увлеченного фанатизмом мнения или

не вполне развитого в нравственном отношении.
Иллюстрация позволила себе клевету, тем более возмутительную и наглую, что не представлялось
ни малейшего повода к ней, даже в глазах людей, которые не понимают других побуждений, кроме
нечистой корысти и подкупа.
В лице гг. Горвица и Чацкина оскорблено все общество, вся русская литература. Никакой

честный человек не может оставаться равнодушным при таком позорном поступке, и вся русская
литература должна как один человек с негодованием протестовать против него.
Такой общий протест будет самым лучшим удовлетворением чести оскорбленных лиц и самым

лучшим доказательством здоровья той общественной среды, которая собственным свободным

актом поражает и отметает всякое недостойное дело.
Да послужит этот протест примером и предостережением для будущего, и да оградит он навсегда
нашу литературу от подобных явлений» (Русский вестник. — 1858. — № 18, кн. 1. — С. 133 —
134).
Далі йшов «Список лиц, протестующих против поступка „Иллюстрации“» (С. 134 — 135). Серед
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сорока восьми осіб — письменники С. Аксаков, I. Аксаков, I. Тургенєв, М. Чернишевський, М.
Кетчер, Є. Корш, А. Краєвський, вчені — О. Афанасьев, I. Бабст, С. Соловйов, К. Кавелін та

ін. В наступній — другій книжці № 18 «Русского вестника» в розділі «Современная летопись»
надруковано «Дополнительный список лиц, протестующих против поступка „Иллюстрации“»
(С. 245). В ньому серед дев’яноста дев’яти підписів, зокрема письменників М. Некрасова,
А. Майкова, П. Мельникова-Печерськоо, М. Погодіна, актора М. Щепкіна, — підписи

Марка Вовчка, М. Костомарова, П. Куліша, М. Номиса, Т. Шевченка. Названі українські

письменники, приєднавшись до протесту «Русского вестника», надіслали до журналу окремий

лист, текст якого був надрукований після «Дополнительного списка лиц, протестующих против
поступка „Иллюстрации“» з такою редакційною преамбулою: «Гг. Костомаров, Кулиш, Марко

Вовчок, Номис и Шевченко прислали свои подписи при следующем письме». Лист написаний

П. Кулішем: «Статью, помещенную в „Русском вестнике“ (1858, т. XVIII, ноябрь, кн. 2-я) и

подписанную, вместе со мною, Костомаровым, Марком Вовчком, Номисом и Шевченком, писал
я» (Кулиш П. Передовые жиды // Основа. — 1861. — № 9. — С. 136 — 137).
«Русский вестник» — російський літературний і політичний журнал, виходив у 1856 — 1906 рр.
у Москві та Петербурзі. Заснований у Москві журналістом і публіцистом М. Н. Катковим. У

різні роки М. Н. Каткову вдавалося залучити до участі (частіше — короткочасної) в журналі

відомих письменників — М. Є. Салтикова-Щедріна, І.С. Тургенєва, Л. М. Толстого, О. М.
Островського, Марка Вовчка, О. М. Плещеева, М. П. Огарьова, О. К. Толстого, А. А. Фета

та ін. Як свідчать записи в щоденнику Шевченка (від 13 та 28 серпня, 5 вересня 1857 р.), поет
читав «Русский вестник». У цьому журналі він сподівався надрукувати за посередництвом С. Т.
Аксакова повість [1]«Прогулка с удовольствием и не без морали» (запис у [2]щоденнику від 13 січня
1858 р.).
«Иллюстрация. Всемирное обозрение» — тижневик, що виходив у 1858 — 1863 рр. у Петербурзі.
Його редактором був письменник і журналіст Володимир Рафаїлович Зотов (1821 — 1896), якому
належала переважна більшість статей у виданні. Журнал майже не брав участі у громадсько-
політичноу житті. З 1861 р. редактором «Иллюстрации» став поет і журналіст, один із перших

перекладачів віршів Шевченка Микола Степанович Курочкін (1830 — 1884). В «Иллюстрации»
(1861. — № 177) надруковано поезію Шевченка «Огні горять, музика грає...».
Єгова — одне з прочитань імені верховного іудейського бога Ягве (Яхве).
...скитающихся по свету потомков Израиля... — Тобто нащадків Ізраїльського царства (бл. 928
— 722 до н. е.), давньої держави у Південній Палестині, завойованої царем Ассирії Саргоном II.
Більшу частину жителів Ізраїльського царства було переселено у віддалені провінції Ассирії.
Журнал... первый представил торжественную манифестацию русских и польских писателей

против «Иллюстрации»... — В «Списке лиц, протестующих против поступка „Иллюстрации“»,
поряд з прізвищами російських діячів науки і культури стояли прізвища поляків— діяча польського

визвольного руху, видавця газети «Słowo» в Петербурзі (1859) Йосафата Петровича Огризка

(1827 — 1890), російського і польського літературознавця й юриста, професора Петербурзького

університету Володимира Даниловича Спасовича (1829 — 1906), російського і польського історика,
публіциста, професора Московського університету Г. В. Візинського (1834 — 1879) та ін.
...дышит временем Иоанна IV Грозного в своих суждениях о евреях. — Іоанн, або Іван IV (Іван
Васильович Грозний; 1530 — 1584), — великий князь московський (з 1533 р.), перший російський

цар (з 1547 р.). Заборонив євреям в’їзд до Росії. Після захоплення 1563 р. російськими військами

Полоцька наказав місцевим євреям прийняти православ’я. Ті, хто не підкорився (близько трьохсот
чоловік), були потоплені в Західній Двіні.
...народ не мог входить в причину зла, заключавшуюся не в євреях, а в религиозно-гражданскм
устройстве Польши. — Йдеться про правові й економічні обмеження, які діяли щодо євреїв

на території Речі Посполитої, в зв’язку з чим їхня діяльність в основному обмежувалася двома

сферами — орендаторством і торгівлею.
М. Номис — псевдонім українського етнографа, фольклориста і письменника Матвія

Терентійовича Симонова (1823 — 1901).
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3.5.91 Спогад К. Юнґе про Айру Олдріджа. Зима 1858-59 рр. (2009-05-25 18:00)

* *

С именем Шевченка, кроме достойного его друга

Щепкина, с которым мы проводили памятные вечера, восстает в моей памяти образ африканского
трагика Айра Ольдриджа, внесшего свою долю поэзии и теплоты в наш дружеский кружок. Он

приехал в Петербург зимой 1858-го года. Мы взяли несколько лож рядом, отправились всей

компанией смотреть его в «Отелло» и пришли в такой неописанный восторг, что после спектакля
все поехали в гостиницу, где он остановился, и дождались его там. Боже мой, что там было!
Старов целовал ему руки, «его благородные черные руки!» Я, вся дрожащая от волнения и конфуза,
не успевала переводить все, что говорили и восклицали окружающие: за раз звучали русские,
французские, английские и немецкие слова. Выходило что-то крайне нелепое, но хорошее, и все

были растроганы.
В наше рассудительное время странно даже писать обо всех этих тогдашних приподнятых чувствах

и восторгах, — но сколько в них было жизни и теплоты! Сколько сильных впечатлений, сколько
сладких воспоминаний они оставили!
Ольдридж стал почти ежедневно бывать у нас, он нас полюбил, и мы не могли не полюбить

его. Это был искренний, добрый, беспечный, доверчивый и любящий ребенок, по характеру

очень похожий на Шевченка, с которым он близко сошелся. Бывало, войдет Ольдридж своей

быстрой, энергической походкой и тотчас же спросит: «And the artist?» Так называл он Шевченка,
ибо всякая попытка произнести это имя оканчивалось тем, что он, покатываясь со смеха над

своими тщетными усилиями, повторял: «Oh, thoses russian names!» Мы посылали за Тарасом

Григорьевичем, — и «the artist» являлся. Кроме сходства характеров, у этих двух людей было

много общего, что возбуждало в них глубокое сочувствие друг к другу: один в молодости был

крепостным, другой принадлежал к презираемой расе; и тот, и другой испытали в жизни много

горького и обидного, оба горячо любили свой обездоленный народ. Помню, как оба они

были растроганы один вечер, когда я рассказала Ольдриджу историю Шевченка, а последнему

переводила с его слов жизнь трагика: отец Ольдриджа был сын какого-то африканского царька.
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Для более длинных речей между Шевченком и Ольдриджем требовалось посредство моих

переводов, но в обыкновенном разговоре они удивительно хорошо понимали друг друга: оба

были художники, стало быть — наблюдательны, у обоих были выразительные лица, а Ольдридж
жестами и мимикой просто представлял все, что он хотел сказать.
Особенно памятны мне сеансы в мастерской Шевченка, когда он рисовал портрет трагика. Без

нас с сестрой им нельзя было обойтись, во-первых, потому, что, как ни была выразительна их

мимика, все-таки могло понадобиться объяснительное словечко, а во-вторых и главным образом,
потому, что от нас трудно было избавиться, если б они того и хотели. Мы с сестрой усаживались с

ногами на турецкий диван, Ольдридж — на стул против Шевченка, и сеанс начинался. Несколько
минут слышен был только скрип карандаша о бумагу, — но разве мог Ольдридж усидеть на

месте! Он начинал шевелиться, мы кричали ему, чтобы он сидел смирно, он делал гримасы, мы
не могли удержаться от смеха. Шевченко сердито прекращал работу, Ольдридж делал испуганное

лицо и снова сидел некоторое время неподвижно. «Можно петь?» — спрашивал он вдруг. — «А
ну его! пусть себе поет!» Начиналась трогательная, заунывная негритянская мелодия, постепенно
переходила в более живой темп и кончалась отчаянным джигом, отплясываемым Ольдриджем

посреди мастерской. Вслед за этим он представлял нам целые комические бытовые сцены (он был
превосходный комик); Тарас Григорьевич увлекался его веселостью и пел ему малорусские песни;
завязывались разговоры о типических чертах разных народностей, о сходстве народных преданий
и т. д. Несмотря на то, что это веселое и интересное времяпрепровождение, к нашему с сестрой

удовольствию, очень затягивало сеансы, портрет был-таки окончен и вышел живым и похожим.

Е. Ф. Юнге, Воспоминания, стор. 166 — 170. [Див.[1]переклад]

Примітки

«And the artist?» — А де митець?
* «Oh, thoses russian names!» — О, ці російські імена!
** «the artist» — Митець.

1. http://izbornyk.org.ua/shevchenko/spog60.htm

3.5.92 146. ЛИСТ ДО М. С. ЩЕПКІНА. 13 листопада 1858. С.-Петербург
(2009-05-26 06:00)

Ноября 13. 1858 г.

Друже мій єдиний!

Як той щирий віл, запрягся я в роботу, — сплю на етюдах: з натурного класа і не вихожу, так
ніколи! так ніколи! що якби не оце безгрішшя прокляте, то ніколи б було написать і тобі, мій
друже єдиний, оцієї невеличкої цидули. Будь ласкав, вирви ти у того К[окор]єва як-небудь оті 100
карбованців та пришли мені. «Гугеноти» ні на що послухать, — таке лихо! Запродав я був свої

сочинения книгопродавцу Кожанчикову за 2000 карбованців (та вже така моя вдача), що я замість
грошей тілько облизався. Такий-то облизень і заставив мене потурбувать тебе оцією цидулою.
Посилаю тобі через художника Раєва один екземпляр моєї послідньої гравюри: не здивуй — яка

вдалась. Чи не будеш ти часом у графа Алексея Сергеевича Уварова, або умисне побувай у його

та подякуй йому за мене: гравюра ся напечатана на його гроші, спасибі йому! Поклонись В. Н.
Р[епни]ной і привітай М. О. Максимовича. Сергея Тимофеевича тож. Стару свою, дітей і внучат
тож. Бабста і Кетчера тож, і всіх, кого побачиш мною знаємих, тож.
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Оставайся здоров, мій друже єдиний! Згадуй інколи тугого мовчана і іскреннього твого

Т. Шевченка

Адресуй: В С.-Петербург, в Большой Морской, дом графа Уварова. Его в[ысоко]благородию
Михаилу Матвеевичу Лазаревскому.
Кланяются тебе граф и графиня Т[олст]ые.

Примітки

Подається за першодруком у журналі «Основа» (1861. — № 10. — С. 16).
Вперше введено до збірника творів у виданні: Шевченко Т. Твори: В 2 т. — СПб., 1911. — Т. 2.
— С. 427 — 428.

Будь ласкав, вирви ти у того К[окор]єва як-небудь оті 100 карбованців... — Очевидно, йдеться
про плату за малюнки Шевченка, придбані підприємцем і публіцистом Кокоревим Василем

Олександровичем (1817 — 1889) під час лотереї, організованої М. С. Щепкіним у Москві в

січні 1858 р. (див.: Лист М. С. Щепкіна до Шевченка від 15 січня 1858 р. // [1]Листи до

Тараса Шевченка. — С. 101). В. О. Кокорев колекціонував твори російських художників,
створив власну картинну галерею. Придбав портрет В. А. Жуковського роботи К. П. Брюллова.
Дотримувався ліберальних поглядів, фінансував видання прогресивного сатиричного журналу

«Искра». У листопаді 1858 р. підписав, як і Шевченко, колективний протест діячів російської

культури проти антисемітської статті В. Зотова в журналі «Иллюстрация».
«Гугеноти»— опера німецького та французького композитора Джакомо Мейєрбера (1791 — 1864),
визначний твір романтичної музики. Написана 1836 р. на сюжет з історії боротьби католиків та

протестантів у Франції XVI ст., була перейнята гуманістичними ідеями — осуджувала насильство

та релігійний фанатизм, обстоювала право на свободу переконань. Шевченко згадував цю оперу

в повісті [2]«Художник» та в щоденнику (записи від 1 та 16 грудня 1857 р.).
Запродав я був свої сочинения книгопродавцу Кожанчикову... — У квітні 1858 р. Шевченко почав

за допомогою Д. С. Каменецького «хлопотать в цензурном комитете о дозволении напечатать

„Кобзаря“ і „Гайдамаки“ под фирмою „Поэзия Т[араса] Ш[евченка]“» (запис у щоденнику від

11 квітня 1858 р.). Видавцем, очевидно, погодився бути прогресивний петербурзький книгар

Кожанчиков Дмитро Юхимович (1819 — 1877). Проте на заваді стали цензурні перепони, на
подолання яких пішло майже два роки. Д. Ю. Кожанчиков був причетний до проходження творів
Шевченка в цензурі, він інформував про це Шевченка, який перебував тоді в Україні, в листах від
червня 1859 р. (не зберігся) та від 31 липня 1859 р. ([3]Листи до Тараса Шевченка. — С. 133 —
134). «Кобзар» 1860 р. (цензурний дозвіл 29 листопада 1859 р., дозвіл на випуск у світ 23 січня

1860 р.) вийшов з друкарні П. О. Куліша коштом П. Ф. Симиренка. Д. Ю. Кожанчиков випустив
перше посмертне видання «Кобзаря» (СПб., 1867), однак петербурзький книгар І. Т. Лисенков,
який ще 1843 р. придбав у Шевченка право на видання його творів, намагався оголосити це

видання контрфакцією й порушив судову справу, що тривала десять років і закінчилася на користь
Д. Ю. Кожанчикова.
Посилаю тобі через художника Раєва один екземпляр моєї послідньої гравюри... — Йдеться про

[4]офорт «Притча про виноградаря» за картиною Рембрандта, переданий М. С. Щепкіну через

Раєва Василя Егоровича (1808 — 1871). Колишній кріпак, В. Є. Раєв разом із Шевченком навчався

в Академії мистецтв, яку закінчив 1840 р., а 1851 р. здобув звання академіка. Примірник офорта

«Притча про виноградаря» з дарчим записом Шевченко надіслав і В. Є. Раєву.
Уваров Олексій Сергійович (1825 — 1884) — російський археолог. Дав кошти на друкування

гравюри Шевченка «Притча про виноградаря». Очевидно, до цього був причетний М. М.
Лазаревський, який тоді працював управителем петербурзьких будинків О. С. Уварова. Сергей

Тимофеевич — С. Т. Аксаков.
Бабст Іван Кіндратович (1823 — 1881) — російський економіст і публіцист ліберального напряму,
професор Казанського та Московського (з 1857 р.) університетів. Познайомився з Шевченком

на квартирі М. С. Щепкіна 12 березня 1858 р., кілька разів зустрічався з ним у Москві (записи
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в щоденнику від 12, 21, 24 березня 1858 р.), подарував свою брошуру «О некоторых условиях,
способствующих умножению народного капитала» (М., 1857).
Кетчер — М. X. Кетчер.

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/lystydo.htm
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3. http://izbornyk.org.ua/shevchenko/lystydo.htm

4. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/521094.html

3.5.93 Рецензія на роман Куліша «Чорна рада». Листопад 1857 р. (2009-05-26 12:00)

Е. Ф. Корш
По поводу «Черной рады, хроники 1663 року», г. Кулиша.

Чтение исторического романа г. Кулиша «Черная рада», названного почему-то автором хроникою,
навело нас на некоторые соображения о положении нынешнего малороссийского писателя вообще

и о том значении малороссийской литратуры, какое она может иметь для единоплеменной ей

русской литературы в настоящее время.
Кроме казачества, существенно-великая заслуга которого состоит в том, что оно отстояло

южнорусскую национальность от поляков, иезуитов и пап, малороссийская история не представила
ничего такого, чтоб могло привлечь к ней с особенною силою симпатию других народов.
Поэтому крайне ошибочно мнение людей, предполагающих, что малороссияне — цельная и

могущественная нация. Ни географическое ее положение, ни внутреннее своеобразное устройство,
ни правительственная администрация — ничто не предвещало ей исторического долголетия.
Исключая временной и суровой славы, способной образовать отельные блистательные личности

и произвести несколько рыцарски-поэтических эпизодов в истории — все остальное отзывалось

какой-то умственной праздностью и легкомысленным молодечеством. Целый народ лениво

дремал, или же физически гарцовал, как бы инстинктивно сознавая кратковременность своего

государственного существования.
Только односторонние, увлекающиеся умы могут находить в прошедшей жизни Малороссии силы

какого-то нравственного гиганта. Случалось ли вам встречать в жизни пышного юношу, полного
огня и с блеском начинающего свою молодую жизнь очертя голову? Такие юноши обыкновенно

всех вводят в заблуждение, им прощают все, преувеличивают их достоинства, сквозь пальцы

смотрят на их недостатки и ждут пока они, по меткому выражению народа, не перебесятся.
Но вот юноша и перебесился, кровь в жилах его потекла ровнее, явилось благоразумие, но

неподготовленный в молодости ни мудрым опытом, ни крепким убеждением, ни сведениями

живительной науки — юноша этот начинает задорно бросаться во все стороны, хочеть удивить
весь свет и, наконец, делается самым обыкновенным смертным. Прошло еще несколько времени
и этот блистательный, своеобразный характер, спокойно подчиняется влиянию другого, более
прочного и фундаментального характера.
Такова, по нашему крайнему разумению, нравственная судьба нынешней Малороссии. Она умна
и поэтична даже и теперь, но поезжайте в Малороссию и вы будете поражены равнодушием

потомков прежних рыцарей даже к родным звукам. Они (исключая маленького книжного

кружка, о котором речь после) не говорят между собой по-малороссийски, во всем подражая

великороссийским нравам и привычкам. Они не читают малороссийских книг, дурно понимают

народную речь, предпочитают пустые романсы характерным звукам национальной песни и,
вообще только великое значение Гоголя, приобретенное им в русской литературе, заставило их

несколько гордиться его славою. Скажем более: даже малороссийские писатели, представители
своей народности, не раз переделывали свои малороссийские фамилии на манер великорусских:
так Гребенка, под своим малороссийским переводом пушкинской «Полтавы» подписался —
Гребенкин, так сам г. Кулиш прежде всегда подписывался под своими произведениями —
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Кулcшъ и т. д. Чего же ждать от других, если писатели, ратующие за родное слово, подают
подобный пример? Конечно, они более этого не делають, но ведь зато большая половина

Малороссии давно переделала и переделывает свои туземные фамилии, кончащияся на заветное
ко, на великороссийское -ов. И смотришь, какой-нибудь Галушенко стал Галушков, точно

уроженец костромской, а не полтавский!
Само-собою разумеется, что все вышесказанное относится не к народу, но к так называемым

цивилизованным кружкам малороссийского общества. И не только в городских обитателях,
но даже в деревенских помещиках, кроме резкого малороссийского акцента, вы мало отыщете

малороссийского. Все, исключая быта простолюдина, давно уже потеряло и теряет свою

оригинальную физиономию.
Но не спешите винить этих людей и, с опрометчивостью узкого взгляда, произносить над ними

грозный приговор. Это не их вина, не дело их личной воли, но дело исторической необходимости,
невыразимо могущественной над всем живущим и мыслящим. История так же неумолима, как и

законы природы.
Мы с давних пор привыкли попрекать целые поколения и народы за то, что они не делают то,
чего нам хочется. Масса, или неразумная чернь — как величают ее поэты — всегда бывает

непостижимо-разумна в общем направлении своего духа. Масса теперешнего малороссийского

общества, которое так клеймят ее поэты и писатели, сама того не замечая, смотрит на дело

гораздо глубже и шире своих представителей. Она как-будто поняла, что нравственные силы

южнорусского народа ничего не значат без содействия единоплеменного ей севернорусского

народа, который идет хотя медленно, уклончиво, но в самом народном характере его есть

много начал высшей гражданственности. Историческая необходимость слияния в одно

государство южного русского племени с племенем северным — инстинктивно сознана этой

массой с необыкновенной зоркостью. Северное племя хранит в себе высокое зерно энергической
умственной и политической жизни, оно уже создало и образовало себе богатую литературу,
руководящую обществом, оно, приняв как пособие даровитое, южнорусское население— образует

и русскую мысль, и русскую науку. Россия, на пути своего развития, всегда могла обойтись без

Малороссии, но Малороссия без России — никогда.
Вот откуда и происходит та внешняя пока еще подражательность южнорусского племени,
которое силится не отстать от образованных привычек и потребностей севернорусского народа.
Некоторые из малороссийских патриотов говорят в укор русским: «мы изучаем и знаем

вашу жизнь и литературу, отчего же вы совершенные невежды относительно знания нашего

быта и нашей малороссийской литературы!» Сколько заблуждения в словах, слышанных нами

неоднократно от весьма просвещенных людей Малороссии. Да дело в том, братцы южноруссцы,
что великороссиянам мало нужды до вашей литературы и вашего быта, потому они и мало

интересуются ими, а вот вам так другое дело: — вы не можете не читать и не знать русской

литературы, сама необходимость заставляеть вас это делать, в противном случае вы бы отстали

по крайней мере на триста лет от общей цивилизации. Что вы можете дать нам, кроме своих
унылых песен и прелестных дум, воспевающих Савву Чалого, Хмельницкого и т. д., напоминающих
только ваше историческое прошедшее, быть может, важные для вашей песни и науки, но не важное
для русской мысли, стремящейся вперед? Не забывайте и того, что только гений вашего, земляка,
Гоголя, заставил русских обратить на васть почтительное внимание. Этот замечательный

писатель способствовал к нравственному соединению севернорусского и южнорусского населений.
Да и Гоголь, не в обиду будь вам сказано, сделался известен и славен не «Вечерами на хуторе близь
Диканьки», но только тогда, когда мощно коснулся русской почвы. Оттого он и сделался известен
русским, французам, немцам и англичанам, что талантом своим захватил глубоко современную

Русь, которая занимает видное место в семье европейских государств. Не коснись он русской

почвы и не захвати в свое сердце истиннорусских начал, — значение его навсегда было бы иное и

его почти забыли бы, как и других малороссийских писателей.
Не из узкого патриотизма, тем менее не из желания уколоть своих благородных единоплеменных

родичей, малороссиян, мы тянем на сторону севернорусского племени. Нет, быть может

для малороссийской гордости лестно доказать превосходство малороссиян над русскими, — но

русскую публику едва ли принудишь принять сильное участие в судьбе малороссийской литературе.
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Но это так думает наша публика; мы же, причастные к литературе, желаем от души

малороссиянам иметь свою самобытную литературу. Но вот факт, лучше всего доказывающий,
как горестно вообще положение современного малороссийского писателя, который должен

ограничиться числом маленькой горсти людей, его понимающих. Это пояснит лучше всего первую
половину нашей мысли, высказанной в начале этой статьи.
Малороссийский писатель Грицько Основьяненко (Квитка), по мнению знатока этой литературы

г. Кулиша, стоит на ряду с величайшими живописцами нравов и страстей человеческих — с

Вальтер-Скоттом, Диккенсом и Гоголем. Его повесть «Маруся» выше, по мнению знатоков,
«Тараса Бульбы», этого (как выразился г. Кулиш) «эффектного, потешающего воображение»
произведения, а между тем скажите: кто знает этого гиганта малороссийской литературы — г.
Основьяненко? Решительно никто, не смотря на то, что он писал и по-русски, не смотря на то,
что повести его печатались в лучших наших журналах, что об нем написали целую биографию, с
приложением портрета — и, подивитесь, русская публика считает его, совершенно основательно,
самым дюжинным писакой. Допустим даже, что «Маруся» и гениальное произведение, но

отчего же гениальные произведения других стран, которые нам менее ближе, чем родная

Малороссия, усвоиваются нами и делаются почти одинаково драгоценны, как и для других

народов? Между тем «Маруся», переведенная на русский язык самим же Основьяненкою, не
обратила на себя ни малейшего внимания, потому что, кроме теплоты и задушевности, не

представила ничего народного, широко-типического. Как же совместить с этой повестью понятие

о ее гениальности? Воля ваша, а плохи те гении, гений которых может быть только понятен

в кобеляцком и пирятинском уездах!.. Не очевидное ли после этого увлечение ставить имя

Основьяненки на ряду с именем Диккенса? Отчего же мы, не зная совершенно английской

жизни, но читая романы Диккенса, видим перед собою, как живых, великобританцев? и отчего,
читая произведения Основьяненко, мы не видим перед собою Малороссии? на это, если только

действительно Основьяненко имеет такое важное значение для малороссийской литературы,
как Диккенс для английской — в чем мы очень сомневаемся — может быть только один

ответ: бедность самой малороссийской жизни, которая ничего, кроме сюжета для небольшой,
яркой и живописной картинки, более дать не может. И это объяснение едва ли не будет самое

удовлетворительное: современная малороссийская жизнь представляет совершенное отсутствие

общественных интересов, потому что те интересы, которые выработывает для себя русское

общество, есть вместе и интересы для Малороссии. Не различие языков и духа двух народов

причиною, что великороссияне не обращают внимания на нравственные сокровища малороссиян,
не простое убеждение, что эти малороссияне, как дети, идут по следам севернорусского

населения. Вот почему, лучшие малороссийские писатели, видя одну внешнюю, роскошную

обстановку современной Малороссии, бросают ее и охотнее переносятся в давноминувшие

времена. Сам Гоголь своими «Вечерами» исчерпал весь букет и всю живописную прелесть

нынешней Малороссии! Следовательно, жизнь эта более ничто бы не могла дать для развития

его богатых средств.
Итак, не в племенном отчуждении, но в самой обстановке нравственной и политической жизни

заключается тайна, почему малороссийские писатели, как не бьются из всех сил, не могут

образовать своеобразной и характерной литературы. По нашему мнению, этой литературы пока

и не существует. Украинский поэт г. Шевченко — единственный человек, которого малороссияне
могут считать вполне национальным писателем— сам отыскал, с помощью своего изумительного

таланта, форму для мысли и чувства малороссийского и только, благодаря этой поэтической

чуткости, умел из местной жизни создать нечто новое в южнорусской поэзии. Но и это

блистательное исключение, не переставая носить характера украинской речи, подходит к языку

великорусскому. В доказательство приведем слова малороссиянина г. Кулиша. *

«Но всего удивительнее и важнее, говорит г. Кулиш, в стихах нашего поэта то, что они

ближе наших народных песен и ближе всего, что писано по-малороссийски, подходят к языку

великорусскому, не переставая в тоже время носит чистый характер украинской речи. Тайна этого
явления заключается, может быть, в том, что поэт, неизъяснимым откровением прошедшего,
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которое сказывается вещей душе в настоящем, угадал ту счастливую средину между двух

разрознившихся языков, которая была главным условием развития каждого из них. Малороссияне,
читая его стихи и удивляясь необыкновенно-смелом пересозданию в них своего языка и близости

его форм к стиху пушкинскому, не чувствуют однакож того неприятного разлада, каким

поражает их у всякого другого писателя заимствование слов, оборотов или конструкций из языка
иноплеменного. Напротив, здесь чувствуется прелесть, в которой не можеть дат себе отчета, но
которая не имеет ничего себе подобного ни в одной славянской литературе. Как бы то ни было,
но несомненно то, что поэт наш, черпая одной рукой содержание своих песнопений из духа и слова
своего племени, другую простирает к сокровищнице духа и слова севернорусского.»
См. Русскую Беседу, кн. III, 1857 г. стр. 138.

К какому же мы теперь должны перейдти заключению, если лучший народный малороссийский

поэт, вышедший из народа, по свидетельству г. Кулиша, по близости форм своей поэтической

речи приблизился к стиху пушкинскому и, не теряя своего малороссийского типа, черпает из

сокровищницы духа а слова севернорусского? Ответ простой и ясный: южнорусская жизнь, отжила
свое нсторическое. Следовательно нельзя для народа создать насильно самобытную литературу,
потому что сами нынешние представители ее — продукты русской цивилизации. Своеобразная

и национальная жнзнь южнорусская давно уже замкнулась в самой себе, и только эпические

и лирические народния песни и думы — есть общее, историческое звено, связующее простой

народ с образованным кругом. Вот, по нашему мнению, где и заключается главная ошибка

малороссийских писателей, продуктов русской цивилизации, что их произведения не прививаются
к душе малороссиянина. Так, например, Гулак-Артемовский написал несколько мастерских

произведений, которые приводят в восторг книжный кружок, выучивший их наизусть, — остался

совершенно неизвестным писателем, без малейшего дальнейшего влияния на малороссийскую

литературу. Так современник Квитки, Гребенка написал по-малороссийски «Приказки», и они,
вместе с «Сніпом», сборником, изданным даровитым малороссийским исследователем г. А.
Корсуновым уже в 1844 году— долго, говорим, валялись в книжных магазинах. Сам Котляревский,
что доказал своею перелицованною Энеидою? Одно только то, что сами же малороссияне

смеялись над этой ловкой переделкой, находя в ней искажение своей родной речи. Даже «Маруся»
— эта неподдельная и знаменитая, как говорят, повесть малороссийского Вальтера-Скотта
и Диккенса — что представляет, как не сантиментальную историю с тончайшим анализом,
порожденным новейшею, совершенно противоположною малороссийскому духу, цивилизациею?
Много можно привести подобных благородных и даже весьма даровитых попыток, доказывающих
одно то, что все эти произведения ровно ничего не сделали для родной поэзии. Они и не могут

обогатить ее, потому что их поэзия — великолепная в песнях и думах, сложенных народом, давно
замкнулась, как и самая жизнь. Теперь так же странно писать по-малороссийски, как если бы

вздумал, например, современный грек писать на древне-греческом язык, чтоб подделаться под

великие образцы древней Эллады.
И вот, вся фаланга малороссийских писателей, как бы сознавая анахронизм писать по-
малороссийски в настоящее время, стали, после тщетных попыток, писать по-русски. Квитка,
Гулак-Артемовский, Гребенка, Корсунов (Антипенко), Кулиш и другие, оставив малороссийскую
речь, начали писать повести и рассказы, черпая их из родных преданий и переводя свои

малороссийские произведения на язык русский. Но и тут лежит большая ошибка в самой основе,
не говоря уж о главном, что хорошо может быть в малороссийской речи, то может выйдтн

дурно и посредственно по-русски. Мы не смеем никому навязывать своих личных убеждений, но,
кажется, гораздо более выиграли бы и Малороссия и Великороссия, если б они, отложив в сторону
современные попытки, обратились бы к специальному изучению своего прошедшего. Выразимся
по этому поводу яснее.
Сознав мысль, о справедливости которой довольно трудно усомниться, что южнорусская жизнь

мир замкнутый, давно уже отживший свое, было бы несравненно полезнее, если б нынешние

малороссийские деятели взглянули бы на свое прошедшее серьезно, как на классический мир.
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Другими словами, если бы эти деятели, не представляя нам своих современных художественных

произведений, начали бы старательно собирать и изучить свои прежния песни, думы, народные
поговорки, обычаи, нравы, историческия летописи, записки, легенды и т. п. Смотря на все это,
как на мир уже классический, и относясь ко всему с точки исторического миросозерцания, они,
таким образом, научно воскресили бы перед нами всю древнюю южную Русь. Какая огромная

была б заслуга для науки, и как бы они достойно почтили свою прекрасную родину! Само собою
разумеется, чтоб все это было писано на великорусском языке, как на общепринятом, столько же
понятном для малороссиянина, как и для великорусца.
Это тем легче сделать, что попытки в таком роде уже были сделаны некоторыми деятелями.
Таковы «Запорожская старина» г. Срезневского, «Южнорусские песни» Амвросия Метлинского,
«Собрание малороссийских песен» Максимовича, «Малороссийские и червонорусские песни и

думы» Лукашевича и, наконец, «Записки о Южной Руси» Кулиша.
Вот труды, которые, поверивши их предварительно критическим образом, можно положить в

основание будущих исканий. Это было бы в десять раз дельнее и полезнее, чем все современные

«Маруси», «Одарки», «Барвинки» и даже хроники, переделанные в художественный роман.
Глубоко ошибутся те малороссийские деятели, которые подумают, что нами, в этом случае,
руководит одна неприязнь к южнорусскому племени, как, вероятно, многие из них думают.
Нет, нам не для чего завидовать своим младшим братьям. Прежние страсти и политические

неурядицы между двумя родственными племенами давно угасли. Севернорусское и южнорусское
племя представляют такое дружное, разумное соединение, какого трудно отыскать в новейшей

истории. Каждое из племен выполняет свою историческую задачу: главная заслуга южнорусского
племени состоит в том, что оно с неслыханною энергией отстояло свою национальность в

то время, когда соседи грозили стереть ее с лица земли. Наконец, образовавшись в сильное

политическое тело, южнорусцы, отстояв свою независимость от ненавистных им панов, иезуитов
и королей польских, спешили навсегда прикрепиться к другому, родственному им племени —
северорусскому. То и другое от такого соединения много выиграли: южнорусское племя, находясь
между такими сильными соседями, как Московское государство, Польша и Турция, кроме вечной
тяжелой и боевой защиты, никогда бы не достигнуло гражданственности, без которой народ

ничего не значит. Севернорусское племя выиграло от этого соединения то, что, обеспечив себя
с юга энергическими единоверцами и единоплеменниками, имело возможность утвердиться

на твердых началах в системе европейских держав: расширив свои пределы с юга и севера,
севернорусское племя, укрепившись физически, теперь мужает и зреет нравственно. И вот теперь

грудь каждого южнорусца так же радостно трепещет за успехи русской мысли, как и грудь

коренного великорусца. Наши успехи составляют и их успехи, наши домашние горести так же

тяжело падают и на них. О племенном отчуждении и помину нет: таланты южнорусские нисколько

не заслоняются, по племенной зависти, как это мы видим в других соединенных странах: напротив,
ничто не препятствовало Завадовским, Безбородкам, Вронченкам и т. д. достигнуть высших

государственных мест; ничто также не попрепятствовало малороссиянина Гоголя поставить в челе
великороссийских писателей. И при таком духовном, нравственном соединении двух даровитых

племен, нам, не смотря на наши многие несовершенства, отчаяваться еще нечего: мы доживем

до своих золотых веков: оружием нашим мы добились до того, что государство наше стало наряду
с первоклассными державами, а теперь настала самая важная эпоха — нашей мыслью завоевать

себе право стать наряду с глубокопросвещенными нациями. Великая задача, к которой теперь

стремятся два дружно соединенных племени, северорусское и южнорусское!
Вот где кроется настоящая причина, что великорусцы так равнодушно смотрят на местные,
самодельные произведения малороссийской литературы. Они заняты важным, общим делом.
Кончаем нашу статью словами, сказанными в начале: собирайте, господа малороссийские

исследователи ваши думы, песни, легенды и т. д.; объясните все историко-эстетическо критикой;
изучите специально этот давнишний мир, без ребяческого увлечения, но и без презрительного

хлопства; положите в основу всего историю без натяжек и верный анализ; но, ради вашей древней
Сечи! не пишите современных повестей, утомительных романов на малороссийском языке из

прежней жизни, стишков и сборников, ничего не выражающих, ннчего не объясняющих. Впрочем,
мы не стесняем вашей охоты к самодельным произведениям, но, ради Бога, не сердитесь на нас,
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если мы равнодушно пройдем мимо этого пестрого хлама и попрекнем вас в недостатке любви к

вашей же дорогой родине, за то, что вы мало изучаете ее серьезным и специальным образом.
В заключение мы должны сказать несколько слов о книге, по поводу которой написаны эти строки.
Г. Кулиш, автор «Чорной рады, хроники 1663 року», не смотря на то, что очень давно уже пишет,
лицо еще не вполне известное в русской литературе. Он более известен как знаменитый издатель

Гоголя и весьма подробной, честно составленной, но местами не вполне удовлетворительной, его
биограф. Но кроме драгоценного издания писем Гоголя, г. Кулиш написал одну необыкновенно

дельную книжку, которая открывает ему самостоятельную дорогу на литературном поприще. Это
— его «Записки о Южной Руси», историко-критически объясняющия быт Малороссии. Мы не

могли оторваться от этой любопытной книги и когда-ннбудь поговорим об ней отдельно потому

что труд этот самобытный, составленный с большим искусством.
Но после «Записок о Южной Руси», г. Кулиш напечатал огромный исторический роман, в 425
страниц, писанных по-малороссийски. Он назвал его, как мы уже сказали: «Чорна Рада, хроніка
1663 року», и потом сам перевел его еще на русский язык и напечатал в «Русской Беседе».
Что же сказать об этом историческом романе, цель которого, по словам г. Кулиша,
была «выставить во всей выразительности олицетворенной истории причнны политического

ничтожества Малороссии, и каждому колеблющемуся уму доказать, не диссертациею, а

художественным воспроизведением забытой и искаженной в наших понятиях старины,
нравственную необходимость слияния в одно государство южнорусского племени с северным»
*.

См. Рус. Беседу, кн, III, 1857. «Эпилог к Чорной Раде».

Какая трудная и многосложная цель для художественного произведения, и каких огромных сил

надо для ее выполнения! Гораздо легче было бы, пожалуй, хоть даже исторической диссертациею,
доказать, что сама по себе Малороссия, как государство, была бы политически ничтожна;
это совершенная и беспристрастная правда со стороны г. Кулиша, да дело в том, что в

художественном произведении г. Кулиш доказал только одно, что у него вервый глубоко-
исторический такт, большие сведения по части истории и древнего быта Малороссии, редкое,
по своей верности, воззрение на Запорожье и Сечь, но не столько творческия силы, чтоб вполне
овладеть избранной им темой.
Притом, давно уже известно, что всякие так-называемые задние мысли, обыкновенно идут в ущерб
художественному произведению. Сам Гоголь, когда вздумал, в последнее время, олицетворить
свои любимые идеи в формах художественного создания, споткнулся и породил безобразных

Мурузовых, Кастанжогло, Улинек и т. п. Да и странно, с другой стороны, доказать романом,
как много Малороссия дала Великороссии, какие богатые, энергические силы присоединяло к

себе Московское государство с приобретением исторически-знаменитго товарищества славного

Запорожья.
Вследствие подобной трудности, не смотря на любовь и знание дела, роман г. Кулиша произвел
на нас следующего рода впечатление. Прежде всего бросается в глаза какая-то напряженность

в изложении событий, оттого и характеры выходят у него слабыми, неяркими, главный тип

ускользаеть иногда и остаются одне довольно удачные, а местами и достойные полной похвалы

частности из подробностей быта Малороссиян XVII вина. Но вы не живете с этими героями и

равнодушно глядите на их горести и радости, что очень обидно и горько должно быть для каждого
автора, хотевшего создать произведение художественное и хоть отчасти достигшего своей цели.
Желая, однако, проверить свое личное впечатление, мы отнеслись с вопросом на счет «Чорной
Рады» к одному известному малороссийскому литератору, недавно приехавшему в Петербург.
— Как! с удивлением воскликнул он. Неужели вы имели терпение читать по-малороссийски
«Черную Раду»!
— А что?
— Да то, что и в Малороссии едва ли кто одолеет такую массу, писанную от первой до последней

2632



строчки все по-малороссийски! Я сам принялся было читать — тяжело....
И это говорит, подумали мы, малороссийский писатель! стало быть, писать по-малороссийски в

настоящее время, и еще художественною прозою, чистейший анахронизм.

Е. К.

[1]

Библиотека для чтения. — СПб., 1857. — Т. 146. — Отд. V. — С. 41-52.

1. http://books.google.com/books?id=XTcWAAAAYAAJ&hl=uk&pg=RA7-PA46&ci=136,461,793,329&source=bookclip

3.5.94 147. ЛИСТ ДО О. С. УВАРОВА. Близько 13 листопада 1858. С.-Петербург
(2009-05-26 18:00)

Милостивый государь граф Алексей Сергеевич!

Переданное мне господином Лазаревским пособие вашего сиятельства дало мне возможность

окончить и прилично напечатать мой эстамп, в чем я сильно затруднялся.
В глубокой благодарности моей ваше сиятельство не можете сомневаться; Ваше внимание

к человеку Вам незнакомому убеждает еще более меня в Вашей готовности помогать всему

прекрасному и благородному.
Позвольте же мне поднести вашему сиятельству первый опыт этого рода гравирования, который
со временем надеюсь довести до удовлетворительного изящества.
С совершенным уважением и полной благодарностью имею честь быть вашего сиятельства

покорнейший слуга

Т. Шевченко

Примітки

Подається за автографом (Відділ письмових джерел Державного Історичного музею (Москва),
ф. 17, оп. 1, од. зб. 354, с. 285).
Вперше надруковано в статті: Григорова-Захарова С. Неизвестные письма А. И. Герцена и Т. Г.
Шевченко // Ежегодник Государственного Исторического музея. 1961. — М., 1962. — С. 132 —
133 (текст і факсимільна копія).
Датується за змістом: очевидно, лист передано О. С. Уварову разом з [1]офортом за картиною

Рембрандта «Притча про виноградаря», про який ідеться в листі Шевченка до М. С. Щепкіна від

13 листопада 1858 р.

...пособие вашего сиятельства... — Див. лист до М. С. Щепкіна від 13 листопада 1858 р. та

примітку до нього.
...первый опыт этого рода гравирования... — Офорт «Притча про виноградаря» був найбільшою
роботоюШевченка в техніці акватинта. Перші його спроби в цій техніці— офорти [2]«Дві дівчини»
та «Українські дівчата», виконані не раніше травня 1858 р. за власними малюнками.
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1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/521094.html

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev10028.htm

3.5.95 Спогади М. Микешина: Олдрідж, захаращена кімната, історичні суперечки
(2009-05-27 06:00)

* *

Вскоре по прибытии в Петербург, после блестящего дебюта в «Отелло», трагик [Айра Олдридж]
появился в гостиной Толстых, где и окружен был самыми горячими знаками восхищения всего

общества к его таланту. Не видал я первых минут знакомства Тараса Гр. с Ольдриджем, потому
что явился к Толстым час спустя после его прибытия туда и застал их, т. е. нашего поэта с

трагиком, уже в самых трогательных отношениях дружбы: они сидели в углу на диванчике или

ходили по зале обнявшись; дочери графа — две девочки — наперерыв служили им толмачами,
быстро переводя на английский и русский язык их беглый разговор. С этого вечера Ольдридж

вполне завладел всем вниманием Шевченка. Не лишено было комизма это знакомство, потому
что Тарас Гр. ни слова не знал по-английски, а Ольдридж тоже не говорил ни на каком другом

европейском языке, кроме английского; между тем они бывали друг у друга, и когда Тарас ждал в
свою убогую комнатку трагика, то я заставал его в больших хлопотах; он тщательно «прибирал» у
себя на столе, где обыкновенно находился целый ворох невообразимо разнообразных предметов:
банок и пузырьков со всякими едкими кислотами для аква-форты, которою Тарас Гр. с большою
любовью, терпением и успехом занимался, каких-то коробок, малороссийских монист, свиного
сала в развернутой бумаге и т. п. В такие торжественные моменты Тарас Гр. даже дозволял

подметать пол прислуживавшему у него отставному академическому солдату и убирать постель,
которая без того всегда оставалась разверстою, с валявшеюся на ней «відлогою». Пучки барвинка,
засохшей руты и других степных цветов и трав украинского месторождения, по всей вероятности
служившие для вдохновления поэта, при этом злорадно выбрасывались солдатом; являлся трагик,
— и они оставались в уединении и заперти. Бог их знает, как и о чем они там говорили. Шевченко

делал с Ольдриджа — посредством травления портрет, и действительно, вскоре на вечере у

Толстых появились отпечатки этого портрета, походившего скорее на черта, чем на Ольдриджа

*. Бедный Тарас Григорьевич оправдывался в несходстве портрета тем, что вот тут-то и там-то
«треба б ще підтравити»... Так и остался, кажется, портрет не «підтравленим». Ольдридж же,
увидав у меня оригинал того портрета Тараса Григорьевича, который я нарисовал для «Кобзаря»,
пожелал иметь его, и я с удовольствием сделал ему этот подарок.
С новыми дебютами в шекспировских ролях петербургская слава трагика росла и росла.
Вот сижу я раз в Мариинском театре ни жив, ни мертв; Ольдридж изображал короля Лира и

кончил. Театр молчал от избытка впечатления. Не помня себя от жалости, сдавившей мне сердце
и горло, не зная, как очутился я на сцене, за кулисами и открыл двери уборной трагика.
Следующая картина поразила меня: в широком кресле, развалясь от усталости, полулежал «король
Лир», а на нем, буквально на нем, находился Тарас Григорьевич; слезы градом сыпались из его

глаз, отрывочные, страстные слова ругани и ласки сдавленным громким шепотом произносил

он, покрывая поцелуями раскрашенное масляною краскою лицо, руки и плечи великого актера...
Находя себя тут лишним, я торопливо притворил двери, не преминув и сам хорошенько

выплакаться, став за темные кулисы...
С анекдотической стороны я бы мог много кое-чего передать о поэте, если бы не боялся слишком

удлинить настоящую заметку. Пока ограничусь лишь выяснением причин, вызывавших в моем

присутствии его желчный пафос, да скажу несколько слов о нем как о художнике.
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[1] В то время мастерская моя на литейном дворе здания

Академии художеств занята была громадными работами для памятника 1000-летия России;
колоссальные статуи Петра I и его гения загромождали ее вместимость; а перепутанные леса,
канаты, драпировки, анатомические скелеты и огнедышащая кузница, находившаяся в том же

зале, только и оставляли свободного места, чтобы уютно поместить еще рояль да стол со

стульями. В это время мне поручено было сочинение чрезвычайно сложного по своей задаче

барельефа для этого памятника [1000-летия России], так что обремененный выше сил условиями

сроков экстренного выполнения этих работ и будучи совершенно неопытным в технике, я совсем
было растерялся пред новой задачей и прибег за помощью и советом ко всем известнейшим

нашим историкам и писателям, которые и не отказали мне в просимом содействии. Я просил к

себе вечером, по четвергам, и тут-то в этой закопченной мастерской перебывало у меня много

почтенных и интересных личностей, устраивались жаркие споры о достоинствах или недостатках

того или другого исторического лица, о правоспособности помещения его в цикл той или другой
категории деятелей, составляющих барельефное кольцо вокруг памятника. Я потому позволил

себе сделать это отступление, что на всех подобных сходках бессменно присутствовал и Тарас

Григорьевич, а иногда и принимал участие в дебатах. При этом он бывал особенно тактичен и

сдержан в речах, хотя часто и очень заметно волновался, так что не мог смирно сидеть на месте,
нервно ходил взад и вперед, мрачно поводя из-под густых бровей своими светлыми глазами. Так
он заряжался целый вечер, выжидая, пока разойдется по домам усталая от прений компания. Вот
тут-то и начинались его протесты — сначала лаконические, отрывочные и циничные, а чем далее

— тем горячее, стройнее и пламеннее... Гигантская статуя императора Петра I, как привидение,
просто давила его, так что, впадая в пафос, он оканчивал часто поэтической декламацией,
обращенной к глиняной статуе императора. Много было в его речах преувеличений и желчи;
но возражать ему в такие минуты — было невозможно, и я молча любовался им, слушая его

как талантливый бред раздраженного горячечного больного; а продолжалось зто дотоле, пока
оставались еще на столе недопитые бутылки вина **.
Почти таким же безмолвным свидетелем этих импровизаций часто бывал — по той же

самой причине запаздывавший у меня — тоже покойный уже теперь талантливый писатель

Помяловский... Не чуял еще тогда старый Тарас, что и сам он вскоре сделается кандидатом для

таких же нервных и пристрастных оценок его собственной деятельности, какими сгоряча громил
направо и налево и Пушкиных, и Державиных, и пр...
Читать, он, кажется, никогда не читал при мне; книг, как и вообще ничего, не собирал. Валялись
у него [Шевченка] и по полу, и по столу растерзанные книжки «Современника» да Мицкевича —
на польском языке.
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[2] Музыку любил он страстно, особенно пение. С

восторгом слушал Изаб. Льв. Гринберг и Г. Зубинскую 1. Глубоко почитал Даргомыжского;
познакомился с ним случайно у меня и потом часто встречался в семействе Гринберг. Глинку

боготворил. Любил и сам петь, где «траплялась» гитара. Пел неважно, хотя и с большим

чувством: голосу не хватало, да и акомпанимент все как-то не налаживался. В кармане своих

панталон он всегда имел какое-то зерно — ячмень, а может быть, и овес, — этим он предпочитал

закусывать после «чарки»; и на вопрос — зачем это он делает? — отвечал обыкновенно: «Щоб

продирало». К женскому полу относился совсем оригинально; но здесь может быть неуместно

вспоминать об этом. Скажу только, что в момент расстройства его отношений к одной простой

украинской дивчине, на которой он собрался было жениться, он особенно был лют на все женское
племя, вычитывая из библии и из других источников всякую на них хулу, и в сердцах хотел изорвать
очень мило набросанный им портрет своей неверной «любы»; но я портрет этот у него отнял и

храню его доселе. Много мы с ним вели переговоров, чтобы издать что-либо совместно с его

стихами и с моими рисунками, но никак не могли договориться о сюжете: то ему, то мне сюжеты
оказывались неудобны. Как о художнике-живописце, я не могу сказать о нем ничего, потому что
мне никогда не удавалось видеть его картин, писанных масляными красками; если же он писал

ими, то это было до нашего знакомства, т. е. до его ссылки. Из его же сепий и гравюр можно

заключить о замечательном даровании и можно смело сказать, что если бы судьба не сыграла с

ним столь злой шутки и если бы он мирно шел по дороге совершенствования в художествах, то
из него выработался бы замечательный реалист как по пейзажу, так и по жанру. Не мало было

потрачено у него времени на переход от брюлловско-академичекого классицизма к натуральному

и сродному ему реализму. Лучшие его рисунки сепий, которые мне приводилось видеть, — это

сцены казарменной жизни, пережитой им в изгнании. Таких больших рисунков было три или

четыре; все они очень сложны и очень закончены. Я ревниво смотрел на эти драгоценности, не
смея спросить у Тараса, продаст ли он их и сколько бы он за них хотел? Но к сожалению, нежданно
узнал, что он — по крайней нужде — продал их все за ничтожную сумму 75 р. с.!! Продал

он их в альбом одной малороссийской помещице, фигурировавшей тогда в роли его меценатки,
отношения к которой, тем не менее, часто бесили его и выводили из терпения. Да будет во

веки светла и славна память твоя, Тарас Григорьевич, да научимся мы достойно чтить и ценить

подобных тебе народолюбцев, которых давай боже и велико-, и бело-, и мало-, и червоно-, и всяких
иным руссам! М. Микешин, Споминки про Шевченка. Т. Г. Шевченко, «Кобзарь» 1876, стор.
XVI — XXII. [Див. [3]переклад] Примітки * Для тех, кто не видал знаменитого трагика, нужно
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пояснить, что это был (как говорили) экс-царь какого-то африканского племени, находящегося под
протекторатом Англии, и цвет кожи имел самого темнооливкового тона. — Прим. Микешина.
** Нужно заметить, что Тарас Григорьевич российскую общую историю знал очень поверхностно,
общих выводов из нее делать не мог, многие ясные и общеизвестные факты или отрицал, или не
желал принимать во внимание: этим и оберегалась его исключительность и непосредственность

отношений ко всему малорусскому. — Прим. Микешина. 1 Грінберг Ізабелла Львівна (померла
у 1877 р.) — співачка, знайома Т. Г. Шевченка. За спогадами К. Юнге «она была талантлива,
умна и обладала большим и хорошо обработанным голосом». Як свідчать записи в щоденнику,
Шевченко часто й охоче відвідував салон Грінберг, захоплювався її співами. Збереглися портрет
Грінберг роботи Шевченка та автограф його вірша «Утоптала стежечку через яр» з написом «Ізі
Грінберг». Зубинська Г. — мабуть музикант або артистка-співачка. Її прізвище Микешин згадує

поряд з прізвищем Ізабелли Грінберг. В кармане своих панталон он всегда имел какое-то зерно.
— Це свідчення намагалася заперечити [4]О. М. Куліш в листі до Б. Д. Грінченка: «Писали ж

про Шевч[енка], що він мав звичай у кишені пшоно носить й їсти. Він же од нашого весілля й до

смерті з нами був нерозлучен і цього не було. 2 березня 1900 p.» ...в альбом одной малороссийской

помещице, фигурировавшей тогда в роли его меценатки. — Йдеться про слобожанську поміщицю

Наталю Суханову.

1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/KtU8oppLsmWxJPUuvPWIpQ?feat=embedwebsite

2. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/IgGXTTjnHE2UHzo5UzpVVg?feat=embedwebsite

3. http://litopys.org.ua/shevchenko/spog75.htm

4. http://izbornyk.org.ua/shevchenko/epis06.htm

3.5.96 145. М. О. МАКСИМОВИЧ. 15 листопада 1858. Москва (2009-05-27 12:00)

15 ноября 1858 р.. Москва.

Здоров був, коханий земляче!

Я в октябрі вернувся з України, де погуляв добре, зложивши з себе, іще в маї, тяжке беремя редакції
журнальної; і тепер тут зостаюсь вольним козаком, неначе на Запорожжі, бо жінка зосталась там
на Михайловій Горі на хазяйстві. Вона тобі кланяється сердечне, і я з нею кланяюсь тобі, як і всі,
кого довелось бачити в Києві.
На Михайлів день був я у старого Щепкіна і чув од його, що ти пробуваєш в Академії і що якийсь

книжник друкує вже твої стихотворенія. Щасти їм Боже, — а ти звісти мене Бога ради, чи правда
тому. Коли правда, то як раді всі будемо тому!.. А кром того, треба знати мені-те, чи вийдуть вони
до Нового року? Бо Іван Аксаков притьмом просить, щоб йому друкувати в газеті його «Парусі»
тії вірші твої («Вечір», «Пустку»...), що ти зоставив мені задля «Беседы». А коли твоя книжка

вийде, може, до Нового року, то чи не можна інших твоїх віршей йому наділити для первого

нумеру в «Парус»?.. Будь ласкав, звісти і напиши про сеє, і про те, як ся себе маєш, і що нового
витворяєш — пером твоїм лебединим і помазком соболиним... Чи виспівується і вигукується тобі
на тім Севере Невському?.. Старий Аксаков усе лежить, сердега, і під час так стогне і кричить,
що лихо, да й тілько... а все диктує, і дух бодрійшає з упадком плоті! Дивна оказія.
От душі обнімаю тебе, любий Тарасе!

І зостаюсь твоїм вірним

Максимовичем.

Пиши до мене: на Тверском бульваре, в доме Юсуповой, у фотографа Мебиуса.

Коментарі:

Подається за автографом: ІЛ. Ф. 1. № 266.
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Вперше надруковано у виданні: Чалый М. К. Жизнь и произведения Тараса Шевченка. — С. 135
— 136, з кількома неточностями.
Дата в автографі: «15 ноября 1858 г. Москва».

тяжке беремя редакції журнальної... — Протягом 1857 — до травня 1858 р. М. О. Максимович

разом із П. І. Бартенєвим був співредактором слов’янофільського журналу «Русская беседа».
На Михайлів день був я у старого Щепкіна... — Іменини М. С. Щепкіна відзначалися 8 листопада.
...якийсь книжник друкує вже твої стихотворенья. — Йдеться про петербурзького книгаря і

видавця Д. Ю. Кожанчикова. В листі до М. С. Щепкіна від 13 листопада 1858 р. Шевченко

сповіщав: «Запродав я був свої сочиненія книгопродавцю Кожанчикову за 2000 карбованців, та така
вже моя вдача, що я замість грошей тільки облизався». Через цензурні перепони дозвіл на видання
вдалося здобути тільки наприкінці листопада 1859 р. (Тарас Шевченко: Документи та матеріали

до біографії. — С. 346). Оскільки Головним управлінням цензури Шевченкові дозволено було

видати лише ті твори, які вже друкувалися до заслання (Там само. — С. 337), Д. Ю. Кожанчиков,
очевидно, змінив умови контракту, побоюючись, що знижка погано розходитиметься. В листі до

П. Ф. Симиренка від 26 листопада 1859 р., приймаючи його лропозицію надати позику на видання

«Кобзаря», Шевченко писав: «Сегодня получил я мои сочинения из Цензурного комитета, сильно
пострадавшие от долговременной пытки. Пострадавшие так, что издатель соглашается печатать
их на условии, на которое я не могу и не должен согласиться». Про уточнення умов видання

йдеться і в листі до О. І. Хропаля від 26 листопада 1859 р., де Шевченко скаржився, що видавець
«...половини не дає того, що я прошу і що мені притьмом треба».
Аксаков Іван Сергійович (1823 — 1886) — російський письменник і публіцист, один із провідних

діячів слов’янофільського руху. Шевченко познайомився з ним у Москві в березні 1858 р.,
повертаючись із заслання, відвідав разом із ним О. І. Кошелєва (див. запис у щоденнику від

25 березня 1858 р.). У листі до С. Т. Аксакова від 25 квітня 1858 р. Шевченко висловив своє

захоплення «алмазним віршем» І. С. Аксакова «На Новый год», надрукованим у журналі «Русская
беседа» (1858. — № 1).
...в газеті його «Парусі»... — Тижневик слов’янофільського напряму, який почав видавати І. С.
Аксаков у січні 1859 р. Після виходу двох номерів газету було заборонено.
...тії вірші твої... що ти зоставив мені задля «Беседы». — З редакторами журналу «Русская
беседа» Шевченко зустрічався, перебуваючи в Москві у березні 1858 р. Вірші Шевченка «Садок
вишневий коло хати» (під заголовком «Вечір») та «Сон (На панщині пшеницю жала)» опубліковано
в третьому номері журналу за 1859 р. Вірш [1]«Заворожи мені, волхве» (під заголовком «Пустка»),
що вже друкувався в газеті «Русский инвалид» (1857, — 17 берез.), вміщено в журналі «Основа»
(1861. — № 1).
У листі М. О. Максимовича до Шевченка від 1 грудня 1858 р. згадано також переданий для

«Русской беседы» вірш «Муза», пізніше опублікований у російському перекладі М. С. Курочкіна

в журналі «Народное чтение» (1860. — № 5), в оригіналі — в журналі «Основа» (1862. — №
5). Друкувати свої вірші в газеті «Парус» Шевченко відмовився через ідейні розходження з її

програмою.
Старий Аксаков... — С. Т. Аксаков,

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev131.htm

3.5.97 148. ЛИСТ ДО М. О. МАКСИМОВИЧА. 22 листопада 1858. С.-Петербург
(2009-05-27 18:00)

22 ноября 1858. С. Петер[бург].

Спасибі вам, мій щирий, мій єдиний земляче, за ваш шанобний лист, которий я читаю, дивуюсь
і не надивуюсь: чого б то мені, скажіть, будьте ласкаві, з своїми віршами плисти по суші, яко
по морю під тим парусом! Хіба я Олег, нехай Бог криє, або що? «Парус» у своєму універсалі
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перелічив всю слав’янську братію, а про нас і не згадав, спасибі йому. Ми вже, бач, дуже близькі
родичі. Як наш батько горів, то їх батько руки грів. Не доводиться мені давать під парус свої

вірші і того ради, що парус сей надуває заступник того вельможного князя, любителя березової
каші. Може, воно так і треба московській натурі. Та намто се дуже не вподобалося.
Отак-то! Не здивуйте, добродію, що не вволив я вашої волі, діло се не жарти; самі маєте розум.
Книжник Кожанчиков заходився був печатать мою поезію, так шеф жандармов запретив.
Возмутительна, каже. Отаке-то лихо. Добре, що я ще грошей од книжника не взяв. Попокліпав
би очима, проциндривши чужі гроші.
Спасибі вашій любій Мар’ї Васильєвні за її ласкаве привітання. Перешліть їй, будьте ласкаві, оцей
мій листочок з невеличкими віршами. Та й оставайтеся здорові, нехай вам Бог помагає на все

добре. Як побачите С. Т. Аксакова і М. С. Щепкіна, то поцілуйте сих старих дітей за мене тричі.
Згадуйте інколи щирого вашого

Тараса Шевченка.

Примітки

Подається за автографом (ІЛ, ф. 1, № 193).
Вперше надруковано в журналі «Глобус» (1925. — № 5. — С. 104 — 105. Публікація М. М.
Новицького).
Вперше введено до збірника творів у виданні: Шевченко Т. Повне зібр. творів. — К., 1929. — Т.
3. — С. 162 — 163.
Відповідь на лист М. О. Максимовича від 15 листопада 1858 р. ([1]Листи до Тараса Шевченка. —
С. 123).
Відповідь М. О. Максимовича від 1 грудня 1858 р. див.: Там само. — С. 125 — 126.

...чого б то мені... з своїми віршами плисти по суші, яко по морю під тим парусом! — Відповідь

на прохання М. О. Максимовича передати для публікації в газеті «Парус», яку збирався видавати
І. С. Аксаков, вірші Шевченка «Садок вишневий коло хати...», «Заворожи мені, волхве...», «Муза»,
що призначалися перед тим для друку в журналі «Русская беседа».
Перша частина листа Шевченка, яка стосується цього питання, текстуально близька до

недатованого листа П. О. Куліша до Шевченка, автограф якого зберігся в архіві М. К. Чалого

(початок цього листа публікувався в книзі: Чалый М. К. Жизнь и произведения Тараса Шевченко.
— С. 136; заключна частина — в книзі: [2]Листи до Тараса Шевченка. — С. 124). На продовження
розмови, яка відбувалася напередодні («Учора я сказав вам дещо про стихи», — зазначив П. О.
Куліш у кінцевій частині свого листа, озаглавленій «А се вже до Вас»), П. О. Куліш надіслав

Шевченкові такий проект відповіді на пропозицію М. О. Максимовича:
«Дивуюсь я, читаючи Ваш лист, та й не надивуюсь: чого б то мені плисти з своїми віршами по

суші під парусом! Хіба я Олег, нехай Бог криє, або що? „Парус“ у своєму універсалі перелічив усі
народності, тілько забув про нашу, бо ми, бач, дуже однакові, близькі родичі: як наш батько горів,
так їх грівся! Не годиться мені давать свої вірші під парус і того ради, що його надуває чоловік,
которий вступивсь за князя, любителя хлости. Може, воно й до ладу по московській натурі, тілько
ми сього не вподобали для свого люду, а вже коли в Москві даватимуть хлосту, то даватимуть

і на Вкраїні. От що! Ще блаженної пам’яті цар Микола постановив у військових артикулах, щоб
москалів із українців більше карати соромом і карати словами або розумне вимовляти, аніж сікти

різками. І той знав, що наш народ вийшов уже із того росту, щоб їсти березову кашу, а хазяїн

„Паруса“, маючи нашу народность ні за що, думає, що „для хахлов усякий закон грядє“!
От так-то! Не здивуйте, добродію, що не вволив я вашої волі, бо діло се не мале; самі маєте
розум.
Як будете писати, то поклонітесь од мене Вашому любому подружжю» (ІЛ, ф. 92, № 118).
Шевченко, досить близько використавши цей текст у своїй відповіді М. О. Максимовичу, разом з

тим подекуди й істотно відійшов від нього.
Хіба я Олег, нехай Бог криє, або що? — Мається на увазі літописна оповідь про давньокиївського

князя Олега, який під час походу на Візантію 907 р. звелів своєму війську поставити морські човни
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на колеса й під розгорнутими вітрилами рушити на противника суходолом (Літопис Руський. За
Іпатським списком переклав Леонід Махновець. — К., 1989. — С. 16 — 17). Можливо, тут натяк
на книжку К. С. Аксакова «Олег под Константинополем. Драматическая пародия с эпилогом в 3-х
действиях, в стихах» (СПб., 1858), продаж якої в конторі газети «Парус» рекламувався в тодішній
пресі.
«Парус» у своему універсалі перелічив всю слав’янську братію, а про нас і не згадав... — У

програмному оголошенні «Об издании в 1859 году газеты „Парус“», виданому у вигляді окремого
додатку до газети «Московские ведомости» (№ 122 від 11 жовтня 1858 р.), хоча й ішлося про

самобутність усіх слов’янських народів, двічі згадано лише «русинів» (тобто українців за межами
Російської імперії): «Все мы, чехи, русские, поляки, сербы, хорваты, болгаре, словенцы, словаки,
русины, лужичане, все мы, выражая собою разные стороны многостороннего духа славянского,
взаимно пополняем друг друга, и только дружною совокупностью трудов можем достигнуть

полноты славянского развития и отстоять свою умственную и нравственную самобытность. Не
внешнее политическое, но внутреннее духовное единство нам дорого».
Аналогічний закид цій програмній декларації П. О. Куліш зробив у листі до І. С. Аксакова від 20
листопада 1858 р.: «Так как у Вас в объявлении „Паруса“ исчислены все славянские народности,
кроме малороссийской, то в этом я увидел новое доказательство, что нам больше прежнего

надобно о ней позаботиться, и предпринял было литературно-художестенный журнал „Хату“»...
(Радянське літературознавство. — 1957. — № 19. — С. 102). Втім, у двох числах «Паруса», які
встигли вийти в світ, українська проблематика все ж знайшла своє відображення. У статті «Письма
из Польши» зазначено, що «многочисленный люд южнорусский стоит того, чтобы не презирать

его собственного языка, чтобы просветители его говорили с ним его собственной речью» (№
1. — С. 9 — 10). В рецензії П. О. Куліша на «Хохлацькі співки» Крутоярченка відзначено

цілковиту несумісність подібних недолугих вправ з усім розвитком української літератури від І.
Котляревського до Шевченка й Марка Вовчка (№ 2. — С. 32). Після виходу другого числа газета
«Парус» була заборонена за скептичні відгуки про деякі урядові розпорядження та різку критику

(з правих позицій) зовнішньої політики Росії в статті М. П. Погодіна «Прошедший год в русской
истории».
...парус сей надуває заступник того вельможного князя, любителя березової каші. — Редактор-
видавець «Паруса» І. С. Аксаков у газеті «Московские ведомости» (1858. — № 130) виступив
на захист статті «Некоторые общие черты будущего сельского управления», вміщеної в журналі
«Сельское благоустройство» (1858. — № 9), автор якої, князь В. О. Черкаський, пропонував
зберегти за сільськими старостами право тілесного покарання селян. Стаття В. О. Черкаського
та захист її I. С. Аксаковим викликали обурення передової російської громадськості; журнал
«Современник» в огляді «Заметки Нового поэта» писав з цього приводу: «Если человек, даже
очень талантливый и умный, но проникнутый... сословными предрассудками, начнет уверять

нас, что для исправления нравственности крестьян необходимо предоставить помещикам право

наказывать их 18-ю ударами плети... или что-нибудь вроде этого, то такие господа подвергают

себя одинаковому общественному суду — сожалению и смеху» (Современник. — 1858. — № 11.
— С. 135). У відповідь на закид Шевченка М. О. Максимович писав і про свою незгоду, і про
гостру реакцію М. С. Щепкіна на згадані статті: «Мені, так же, як і тобі, прийшлось воно дуже

не по нутру; а коли б ти бачив, як розходивсь був тут старий Михайло наш — і Господи як...»
([3]Листи до Тараса Шевченка. — С. 125).
Книжник Кожанчиков заходився був печатать мою поезію... — Див. лист до М. С. Щепкіна від

13 листопада 1858 р. та примітку до нього.
Добре, що я ще грошей од книжника не взяв. — У листі до М. М. Лазаревського Д. Ю.
Кожанчиков засвідчив, що Шевченко 1859 р. повернув йому завдаток через П. О. Куліша (ІЛ, ф.
1, № 296).
...так шеф жандармов запретив. — У відповідь на лист Шевченка до начальника III відділу В. А.
Долгорукова з проханням дозволити йому друкування літературних творів у довідці від 4 листопада
1858 р. зазначалося: «...необходимо сделать распоряжение, чтобы со стороны цензурного комитета

при рассмотрении его сочинений обращаемо было на оные строжайшее внимание, в особенности
на прежде изданные им...» (Тарас Шевченко. Документи та матеріали до біографії. — С. 303).
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Спасибі вашій любій Марії Васильевы за її ласкаве привітання. — Привіт від дружини, яка

«зосталась там, на Михайловій горі, на хазяйстві» М. О. Максимович передав у своєму листі

з Москви від 15 листопада 1858 р. Одночасно з листом до М. О. Максимовича Шевченко написав

листа до М. В. Максимович і переписав для неї свій вірш «Сон» («На панщині пшеницю жала...»).

1. http://izbornyk.org.ua/shevchenko/lystydo.htm

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/lystydo.htm

3. http://izbornyk.org.ua/shevchenko/lystydo.htm

3.5.98 Я не нездужаю, нівроку... 22 листопада 1858 р., С.-Петербург (2009-05-28 00:00)

22 листопада 1858 р., С.-Петербург.

{ [1]«Я не нездужаю, нівроку...» }

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev2117.htm

3.5.99 149. ЛИСТ ДО М. В. МАКСИМОВИЧ. 22 листопада 1858. С.-Петербург
(2009-05-28 06:00)

Вельми і вельми шанобная

і любая моя пані Мар’є
Васильєвно!

Спасибі вам, моє серце єдинеє, за ваше щиро ласкаве привітання. Я думав, що ви давно вже в

Москві сумуєте, аж бачу, що ви тепер по Михайловій горі похожаєте, на сині гори поглядаєте, з
Дніпром розмовляєте, та й мене, сірому одинокого, на чужині не забуваєте. Спасибі ж вам ще

раз, моє серце єдинеє.
Якби ще ви згадали про те, що я просив вас в Москві, та заходилися гарненько коло сего святого
[діла], то це було б так. А ви, мабуть, уже і забули мою просьбу? То я ж вам нагадаю. Я вас просив,
щоб ви мене оженили. Оженіть, будьте ласкаві! а то як ви не ожените, то й сам Бог не оженить,
так і пропаду бурлакою на чужині. На те літо, як Бог поможе, я буду в Києві і на Михайловій

горі, а ви там де-небудь під явором або під вербою і поставте мою заквітчану княгиню, а я піду
погулять та й зостріну її. Полюбимось, то й поберемось. Бачите, як просто і гарно. Зробіть же

так, моє серце єдинеє, а я вам тепер шлю замість парчового очіпка мій невеличкий «Сон», а літом
привезу величенну поему, як зробите по моєму прошенію, а як же ні, то й ні.

СОН

На панщині пшеницю жала,
Втомилася, не спочивать
Пішла в снопи, пошкандибала
Івана сина годувать.
Воно сповитеє кричало

У холодочку за снопом.
Розповила, нагодувала,
Попестила і ніби сном,
Над сином сидя, задрімала.
І сниться їй той син Іван,
І уродливий, і багатий,
Не одинокий, а жонатий,
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На вольній, бачиться, бо й сам
Уже не панський, а на волі;
Та на своїм веселім полі

Свою-таки пшеницю жнуть,
А діточки обід несуть

Та йдучи колоски збирають,
Як тая доленька чужая...
І усміхнулася небога.
Прокинулась; нема нічого,
На сина глянула, взяла
Його тихенько сповила,
Та, щоб дожать до ланового,
Ще копу дожинать пішла.

Не здивуйте, який удався. Не забудьте ж, моя голубко сизая, моєї великої просьби і мене,
искреннего вашого

Т. Шевченка.

С.-Петербург.
22 ноября 1858 года.

Примітки

Подається за автографом (ІЛ, ф. 1, № 190).
Вперше надруковано в журналі «Киевская старина» (1885. — № 2. — С. 335 — 336).
Вперше введено до збірника творів у виданні: Шевченко Т. Твори: В 2 т. — СПб., 1911. — Т. 2.
— С. 428.
Відповідь М. В. Максимович від 21 грудня 1858 р. див.: [1]Листи до Тараса Шевченка. — С. 127.

Спасибі... за ваше щиро ласкаве привітання. — Передане Шевченкові в листі М. О. Максимовича

[2]від 15 листопада 1858 р. ([3]Листи до Тараса Шевченка. — С. 123).
А ви, мабуть, уже і забули мою просьбу? — В листі-відповіді 21 грудня 1858 р. М. В. Максимович

сповіщала, що не забула Шевченкового прохання посватати йому дівчину й спробує «найти гарну

квіточку» для нього, коли він улітку приїде в Україну.
На те літо... я буду в Києві і на Михайловій горі... — У середині липня 1859 р. під час відвідання
родини Максимовичів на Михайловій горі Шевченко був заарештований у зв’язку із звинуваченням
його в «богохульстві» й під вартою доставлений до Києва.
..шлю... мій невеличкий «Сон»... — Рукопис вірша [4]«Сон» («На панщині пшеницю жала...»),
переданий Шевченком для М. В. Максимович (ІЛ, ф. 1, № 190), є одним із п’яти відомих нині

автографів цього твору. Він має відмінності від остаточного тексту, поданого Шевченком для

публікації в журналі «Русская беседа» (1859. — № 3. — С. 5 — 6).

Варіанти

А діточки обід несуть. Та йдучи колоски збирають / А діточки обід несуть... Та й усміхнулася

небога: Проки[нулась]

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/lystydo.htm

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/529395.html

3. http://izbornyk.org.ua/shevchenko/lystydo.htm
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4. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev2116.htm

3.5.100 146. П. О. КУЛІШ. Близько 22 листопада 1858. Петербург (2009-05-28 12:00)

Дивуюсь я, читаючи Ваш лист, та й не надивуюсь: чого б то мені плисти з своїми віршами по

сусі під парусом! Хіба я Олег, нехай Бог криє, або що? Парус у своєму універсалі перелічив усі

народності, тільки забув про нашу, бо ми, бач, дуже одинакові, близькії родичі: як наш батько

горів, так їх грівся!
Не годиться мені давать свої вірші під парус І того ради, що його надуває чоловік, которий
вступивсь за князя, любителя хлости. Може, воно й до ладу по московській натурі, тілько ми

сього не вподобали для свого люду, а вже коли в Москві даватимуть хлосту, то даватимуть і на

Вкраїні. От що!
Іще блаженної пам’яті цар Микола постановив у військових артикулах, щоб москалів з українців

більш карати соромом і картати словами або розумно вмовляти, аніж сікти різками. І той знав,
що наш народ вийшов уже з того зросту, що їсти березову кашу, а хазяїн «Паруса», маючи нашу

народність нізащо, думає, що для Хахлов усякий закон гряде!
Оттак-то! Не здивуйте, добродію, що не вволив я Вашої волі, ба діло се не мале; самі маєте
розум.
Як будете писати, то поклонітесь од мене Вашому любому подружжю.

А се вже до Вас:
Учора я сказав Вам дещо про стихи, да й злякавсь, щоб Ви не прийняли того за вхибу своєму

достоїнству поетичньому. Коли б хто інший написав Ваше слово до ляхів, то, може, високо я

поставив би його — так, як Ви «Казаночок». Но Ви самі собі поставили таку високу міру в

печатаних і ненапечатаних Ваших віршах, що й найплохший критик зуміє вказати, що нижче її, тої
міри. Може, я помиляюсь, як дитина, судячи про Ваші вірші, да лучче ж Вам знать, що дітська

моя думка од Вас не замкнута, ніж не знать, що справді в чоловіка на думці! У нашому малому

товаристві повинна царствовати щира воля суда. Не всюди я те скажу про Марка Вовчка або про

Вас, розбираючи Ваші писання, що скажу в своїй громаді, і з того щирого суду, мені здається,
повинна вийти для нашої молодої словесності велика користь.

Коментарі:

Подається за автографом: ІЛ. Ф. 92. № 118.
Вперше надруковано першу частину (до слів «А се вже до Вас») у виданні: Чалый М. К. Жизнь и

произведения Тараса Шевченка. — С. 136; повністю — в журналі «Киевская старина» (1898. —№
2. — С. 237 — 238). Перша частина листа— проект відповіді Шевченка М. О. Максимовичу, який
у листі до поета від 15 листопада 1858 р. просив дозволити І. С. Аксакову вмістити Шевченкові

вірші в газеті «Парус». Шевченко скористався цим текстом П. О. Куліша (хоч і не повторив його
дослівно) в своему листі-відповіді М. О. Максимовичу [1]від 22 листопада 1858 р.
Дати в автографі немає. Датується за згаданим листом Шевченка до М. О. Максимовича.
Перший публікатор листа М. К. Чалий помилково вважав, що це — відповідь П. О. Куліша «на
приглашение Тараса Григорьевича». Цю ж думку він повторив у примітці до публікації повного

тексту листа: «Ив. Аксаков, приступая к изданию газеты «Парус», просил Максимовича передать

ему для первого номера стихотворения Шевченка («Вечір», «Пустка» и др.), и Тарас Григорьевич
не только согласился на это, но приглашал и Кулиша; ответом на приглашение и было настоящее

письмо» (Киевская старина. — 1898. — № 2. — С. 237). Цю помилку виправлено у «Повному
зібранні творів Тараса Шевченка» (К., 1929. — Т. 3. Листування. — С. 814 — 815), однак чомусь

надруковано тільки другу частину листа — від слів «А се вже до Вас.» (С. 312). Так само (у
безпідставно скороченому вигляді) текст було вміщено у «Листах до Т. Г. Шевченка» (С. 149 —
150).
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Ущипливо-різкі нотки в Кулішевому листі пояснюються загостренням його взаємин з М. О.
Максимовичем після кількох критичних зауважень останнього з приводу виданих Кулішем «Записок
о Южной Руси» та його роману «Чорна рада» (Русская беседа. — 1857. — № 4; 1858. — № 1).

...чого б то мені плисти з своїми віршами по сусі під парусом! Хіба я Олег... — Ідеться про

оповідь у «Повісті временних літ» під 907 роком: «Пішов Олег на греків... І повелів Олег воям

своїм колеса зробити і поставити кораблі на колеса. А коли настав попутний вітер, напнули вони
паруси, рушили з поля, і пішов Олег до города» (Літопис Руський. За Іпатським списком переклав

Леонід Махновець. — К., 1989. — С. 16 — 17). Можливо, П. О. Куліш натякав тут на поетичний

дебют К. С. Аксакова — драматичну пародію «Олег под Константинополем», вміщену 1835 р. з
передмовою В. Г. Бєлінського в газеті «Молва».
Парус у своєму універсалі перелічив усі народності, тільки забув про нашу... — В оголошенні про

видання газети «Парус», вміщеному в кількох московських газетах та в журналі «Русская беседа»
(1858. — № 12), І. С. Аксаков у переліку слов’янських народів двічі називав зарубіжних «русинів»,
але не згадував українців у межах Російської імперії: «Мы пригласили некоторых литераторов

польских, чешских, сербских, хорватских, русинских, болгарских и так далее быть нашими

постоянными корреспондентами... Все мы, чехи, русские, поляки, сербы, хорваты, болгаре,
словенцы, словаки, русины, лужичане, все мы, выражая собою разные стороны многостороннего

духа славянского, взаимно пополняем друг друга и только дружною совокупностью трудов

можем достигнуть полноты славянского развития и отстоять свою умственную и нравственную

самобытность» (Аксаков К. С. Аксаков И. С. Литературная критика. — М., 1982. — С. 255).
Це викликало різко негативну реакцію П. О. Куліша, який вступив з І. С. Аксаковим у полеміку.
В листі від 28 листопада 1858 р. П. О. Куліш заперечував проти його «исторического взгляда на
нашу родину ... вы не считаете нашей народности отдельной от севернорусской» (Русская старина,
— 1904. — № 12. — С. 704—705). На виправдання І. С. Аксакова, що він «не называл в своем

объявлении ни великоруссов, ни малоруссов, ни белоруссов», Куліш відповідав новими докорами:
«Вот ваша оценка малороссийской народности! ... Претворивши нас в москалей (что невозможно),
вы изгладили бы народность самобытную и богатую, которая, развиваясь на свободе, много бы

помогла и вашей народности; слиться же с вашей она может только вследствие совершенного

упадка» (Там само. — С. 706). У тому ж листі П. О. Куліш відмовлявся співробітничати в

«Парусе». Газету I. С. Аксакова було заборонено після виходу її другого номера, оскільки цензура
була незадоволена її наміром писати про самобутність слов’янських народів.
...його надуває чоловік, которий вступивсь за князя, любителя хлости. — Мається на увазі

стаття князя В. О. Черкаського «Некоторые черты будущего сельского управления», вміщена
в журналі «Сельское благоустройство» (1858. — №9) — додатку до «Русской беседы»,
спеціально присвяченому підготовці селянської реформи. Спираючись на деякі норми, прийняті
в законодавстві прибалтійських губерній, автор статті визнав право сільських старост піддавати

селян тілесним покаранням (не лише чоловіків, а й жінок). Це викликало гостру полеміку в

тодішній пресі, в ході якої І. С. Аксаков виступив на захист князя В. О. Черкаського (Московские

ведомости. — 1858. — № 130).
...цар Микола постановив... щоб москалів з українців більш карати соромом... — Цей аргумент

П. О. Куліш повторив і в листі до І. С. Аксакова від 28 листопада 1858 р. (Русская старина. —
1904. — № 12. — С. 704). Шевченко у згаданому листі до М. О. Максимовича опустив його.
Учора я сказав Вам дещо про стихи... — Очевидно, йдеться про вірш Шевченка [2]«Полякам».
«Казаночок» — вірш Я. І. Щоголева «Гречкосій» тоді ще не друкований і згодом опублікований у

виданому П. О. Кулішем альманасі «Хата» (Спб 1860 — С. 5) який закінчувався такими рядками:

Ой у лісі луна гине;
Із-за хмари місяць плине;
Вітер віє-повіває —
Казаночок простигає.
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1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/529618.html

2. http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev210.htm

3.5.101 Лист М. О. Максимовича до М. В. Максимович. 25 листопада 1858 р.
(2009-05-28 18:00)

Дома нашел я письмо от Тараса, который прилагает к тебе письмецо со стихами, которое при
сем посылаю. Вот какой любезный ответ на твое приветанье, которое написал я в моем к нему

письме 1. Пришли ко мне ответец ему, в котором подякуй ему за его гарный Сон, который, даст
бог, а таки збудется; подякуй за его память и ласку к тебе и пообещай, що ты будешь шукать и

выглядать ему дружины, як червоной калины; абы только прибував на берега Днепровскии. Ему,
бедахе, горе, — что находился добрый купец на издание его стихотворений, да вдруг не позволили
издавать... 25 ноября 1858 г., Москва 1 Йдеться про [1]лист М. О. Максимовича до Т. Г. Шевченка

від 15.ХІ 1858 р. з Москви. [2]Т. Г. Шевченко в епістолярії відділу рукописів. — К., 1966. — С.
26.

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/529395.html

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/epis.htm

3.5.102 147. М. С. ЩЕПКІН. Кінець листопада 1858. Москва (2009-05-29 06:00)

Милостивый государь Тарас Григорьевич!

По письму твоему был несколько раз у В. А. Кокорева, но не заставал дома, наконец, застал,
но у него было так много всякого люду, что мне неловко было говорить ему, а я передал все

правителю дел его и просил, чтобы он напомнил ему. А прощаясь с Кокоревым, я сказал, что
у меня была к нему просьба и что я все это передал его управляющему. Прошло несколько

дней, я все ожидал какого-нибудь известия и, наконец, узнаю, что он уехал в Питер и что он

сделал по моей просьбе — не знаю, потому что и управляющего здесь нет. Очень жаль, что не

мог выполнить успешно твоего поручения. Я бы своих тебе послал, но я теперь сам без денег и

потому изворотись как-нибудь: в первых числах февраля мой бенефис, и я могу тогда свои деньги
отдать, а с него я получу после. В настоящее время мои домашние дела нехороши. Жена моя все

нездорова, сам я болен морально, потому что подал в отставку: все это меня, старика, волнует.
Хотя я и получил от директора письмо, исполненное деликатных фраз и надежды остаться при

театре, но это все разрешится при его приезде. А до того я все в страдательном положении.
Прощай, обнимаю тебя од души, твой старый друг

Михайло Щепкин.

Передай мой душевный поклон их сиятельствам. Моя семья все тебе кланяются.

Коментарі:

Подається за автографом: ІЛ. Ф. 92. №338. Описка М. С. Щепкіна — двічі повторене слово

«его» в реченні: «Я передал все его правителю дел его» — виправляється в тексті.
Вперше надруковано: Киевлянин. — 1870. — 9 квіт.
Автограф не датований. Датується за змістом і за листами Шевченка до М. С. Щепкіна від 13
листопада та 6 грудня 1858 р.
Відповідь на лист Шевченка від 13 листопада 1858 р. з Петербурга.
Відповідь Шевченка — лист від 6 грудня 1858 р. з Петербурга.
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По письму твоєму был несколько раз у В. А. Кокорева... — Йдеться про прохання Шевченка,
висловлене у згаданому листі, одержати належні йому від В. О. Кокорєва гроші за малюнки:
«Будь ласкав, вирви ти у того Кокорева як-небудь оті 100 карбованців». На лотереї, організованій
у Москві після повернення М. С. Щепкіна з Нижнього Новгорода, В. О. Кокорєв придбав

малюнки Шевченка часів заслання про що М. С. Щепкін сповістив Шевченка в листі від 15 січня

1858 р. Той відповів йому 18 січня 1858 р.: «Спасибі тобі, моє серце, за клопоти по лотереї, як
збереш гроші, то пришли на ім’я Брилкіна, у мене тепер в кишені пусто, аж гуде».
Можливо, до організації цієї лотереї була причетна В. М. Рєпніна яка високо цінувала меценатство
В. О. Кокорєва.
Кокорєв Василь Олександрович (1817 — 1889) — російський відкупщик і комерсант. Субсидував
передову пресу; позичив В. С. Курочкіну кошти на видання 1859 р журналу «Искра» (Див.:
Ямпольский И. Г. Сатирическая журналистика 1860-х годов. — М., 1964. — С. 76). Цікавився

мистецтвом, збирав твори вітчизняних художників (зокрема придбав портрет В. А. Жуковського

роботи К. П. Брюллова чи копію з нього, згодом переданий до Третьяковської галереї),
етнографічні пам’ятки фінансував етнографічні експедиції, допомагав нужденним літераторам.
Будучи лише заочно знайомим із російським поетом І. С. Нікітіним, подарував йому видання

творів Шіллера. Гете, Гейне, сприяв поширенню його поеми «Кулак», допоміг заснувати у

Воронежі книгарню. С. П. Шевирьов писав у листі до М. П. Погодіна: «В. А. Кокорев как

источник добра привлекает всех... Все страждущие только от него чают помощи» (Барсуков
И. Жизнь и труды М. П. Погодина. — Спб., 1902, — Кн. 16. — С. 88 — 89, 158).
Благодійна діяльність і виступи В. О. Кокорева в пресі викликали роздратування в урядових

колах. Московський генерал-губернатор А. А. Закревський скаржився в листі від 21 січня 1859 р. до
голови державної ради і кабінету міністрів (колишнього шефа жандармів) О. Ф. Орлова у зв’язку зі
статтею В. О. Кокорева «Миллиард в тумане», де він пропонував зібрати мільярд карбованців щоб
виплатити компенсацію поміщикам й таким чином звільнити селянство від багаторічних боргів:
«Кокорев действительно туманит публику. Давно бы пора унять этого вредного честолюбца,
который при стечении счастливых обстоятельств, выскочив из целовальников и приобретя своим
кабацким богатством значение в обществе, особливо в народе, и связи с литераторами, не в

первый раз уже смеет печататься» (Там само — С. 83). У складеному А. А. Закревським восени

1858 р. таємному переліку неблагонадійних громадських діячів Москви В. О. Кокорева названо

одним з «денежных двигателей» гуртка слов’янофілів та їхніх видань (Большаков Л. Н. Їхав поет
із заслання. — С. 237).
...жена моя все нездорова... — Щепкіна Олена Дмитрівна (1789 — 1859), дружина М. С. Щепкіна

з 1812 р., коли він був ще кріпаком; померла 1 липня 1859 р

...душевный поклон их сиятельствам. — Ідеться про графа Ф. П Толстого та кого дружину А. I.
Толстую.

3.5.103 148. М. О. МАКСИМОВИЧ. 1 грудня 1858. Москва (2009-05-29 12:00)

1 декабря 1858 г. Москва.

Спасибі тобі, мій любий і дорогий земляченьку, за твої прегарнії листи до мене і до моєї

Марусі, котрая, може, сьогодні там, поглядаючи на Дніпро-Славуту і читаючи твій дивнесенький

«Сон», дякує тобі за його. Скучно мені дуже тут без неї, і я вже виспівую собі:

Лучче було б не різниться,
Коли дав Бог подружиться...

От на такі-то часи, може, й лучче жити собі єдиному, хоча на все життя наше і недобре

бути чоловіку єдиному, по слову Господню. А що, якби й справді Бог поміг нам одружити

тебе, бурлаку, на Михайловій Горі!.. То-то б удрали весілля — таке, що аж сині гори Дніпровії
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здвигнулись би на радощах; розпочав би я тоді з тобою і ту пляшечку вистоялки, що налита ще

1808 року, як мій дядько, блаженної пам’яті Ілія Хведорович Тимковський, оженився на Софії

Іванівні Халанській у Турановці, на р. Шостці.
А що ти тепер мені написав, то, здається, і дивуватися нічого, що я передав тобі просьбу

Аксакова Івана об твоїх віршах задля його «Паруса»: дурний би лоцман був, коли б не забажав і

не запрохав такого пловця, як ти, споряжаючи собі нового дуба чи паруса! А що він недогадлив

був, задумавши упоруч себе посадити і нас всіх, тоді як треба було спорядити особиту лаву, то не
зовсім гарно, да ще ж і не так погано, щоб уже і зовсім цуратися доброго чоловіка. Недоладня

дуже була і його оборона того вельможного, що збрехнув погане слівце про березову кашу —
і то правда! Мені, так же як і тобі, прийшлось воно дуже не по нутру; а коди б ти бачив, як
розходивсь був тут старий Михайло наш — і Господи як!.. Да знаєш що: те вельможне княжа

само зроду нікому не дало і одної ложки березової каші і, мабуть, не бачило зроду, як і годують
єю, хоч і наварило такого кулешу, що, як кажуть у нас, — крупина за крупиною ганяється з

дубиною... Бачить, сердечний, що накоїв тривоги, да вже й кається тепер на ввесь світ і цурається
од тої несмачної страви, да ще й дякує добрим і всім людям, що так проплювали на його

мисочку... Поглянь же незлим своїм оком на тую добру людину і посмійся тій кумедії, як баранча
між вовками і само було здумало завити по-вовчому, а далі схаменулось, що неподоба. Така

поворотка на добру стать стоїть того, щоб пересердіє змінити на милосердіє. Із ким на віку не

траплялось помилиться то в слові, то в ділі. От хоть би і наш гарячий... Ну, да Господь і з ним,
і з тим вельможним, і з лоцманом: щасти їм, Боже, на все добре, бо всі вони хочуть добра, і
рвуться на добре, кожний по-своєму його розуміючи!..
Скажи, лишень, мені, брате милий, про себе, про твої думки і пісні: чи вже ж таки справді не

дозволяють їх видавати і друковати?.. Чув я, що якийсь паливода навіжений там за гряницею

тобі підпакостив... Ну, да твоя ж збірка вийшла би із-під тутешньої цензури. Нехай би хоть сам

ясновельможний шеф жандармів процензурував із своїми многоочитими архіянголами... Не все

ж у тебе таке, що не можна пропускати; половина більша такого, що і ваш гасило Мацкевич, і
московський Безсомикін підпишуть: «Печатать позволяється!» Ну, з таких невинних баранчат і

нехай буде твоя збірка тепер; а що таке є в тебе, що скаче, як кізки, те нехай з Богом вилежується

собі, як льон добрий! — Ой як рада б була вся Україна, да й Московщина, побачити твою ватагу;
я б і в епіграф поставив над нею вівчарську пісню:

Тереш, тереш, овечечки,
Тереш, баранчата!

За сим прощай, мій голубе сизий! Сердечне обнімаю тебе!

Твій Максимович,

Озовись до мене хоч інколи! Був я неділі з дві нездоров.

P. S. А тії три пісні твої, що ти дав для «Русской беседы» («Вечір», «Пустка», «Муза») —
чи дозволиш там печатать по прежньому твому слову? — Чув іще я, що Куліш буде видавать

«Хату»: чи вже дозволеніє вийшло?.. Чи вже він і досі на мене сердиться, і не прочахнув?
— А я, єй-богу, вже пересердився на його, і хоч зараз рад би подать руку йому, руку мирову,
по-прежньому, од щирого серця: бо чи вже ж таки він і довіку буде дуться на мене, як легке під
покришкою, бувши більш двадцяти годів мені до любові!
Да й годі!

Коментарі:
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Подається за автографом: ІЛ. Ф. 1. № 266.
Вперше надруковано у виданні: Чалый М. К. Жизнь и произведения Т. Г. Шевченко. — С. 137
— 138, з кількома пропусками й помилками. Повністю надруковано: Наше минуле. — 1919. —
Кн. 1 — 2. — С. 26 — 27; публікація П. П. Филиповича.
Дата в автографі: «1 декабря 1858 г. Москва».
Відповідь на лист Шевченка від 22 листопада 1858 р. з Петербурга.

...читаючи твій дивнесенький «Сон»... — У згаданому листі Шевченко надіслав М. В.
Максимович автограф свого вірша «Сон (На панщині пшеницю жала }». Нині зберігається в ІЛ.
Ф. 1. № 190.
...недобре бути чоловіку єдиному, по слову Господню. — Цитата з Біблії (книга Буття, гл. 2, в.
18).
Тимківський Ілля Федорович (1772 — 1853) — український юрист, педагог і літератор. Дядько

М. О. Максимовича по матері; відіграв важливу роль в його освіті й духовному формуванні.
Закінчив Києво-Могилянську академію та Московський університет, здобув учені ступені доктора
юридичних та філософських наук. Брав участь у заснуванні Харківського університету, де був

членом правління і деканом відділу політичних та етичних наук, викладав цивільне й карне право
та судочинство, а також теорію словесності та естетику. Як інспектор («візитатор») Харківського
учбового округу багато зробив для поліпшення народної освіти на Слобожанщині та на півночі

України. Сприяв перетворенню Новгород-Сіверського повітового училища на чоловічу гімназію,
яка стала одним з кращих учбових закладів в Україні (вихованцями її були М. О. Максимович, П.
О. Куліш, М. К. Чалий та багато інших діячів української культури).
Туранівка — село в Глухівському повіті (тепер Ямпільського району Сумської області), де був

маєток дружини І. Ф. Тимківського й де він жив після виходу у відставку, з 1811 по 1853 р. З

С. І. Халанською — дочкою директора Новгород-Сіверської гімназії І. І. Халанського — І. Ф.
Тимківський одружився не 1808 р., а 5 вересня 1809 р. (Див.: Шугуров Н. И. Ф. Тимковский —
педагог прошлого времени // Киевская старина. — 1891. — № 9. — С. 402).
Недоладня дуже була і його оборона того вельможного... — Йдеться про виступ І. С. Аксакова
на захист князя В. О. Черкаського в газеті «Московские ведомости» (див. коментар до листа П.
О. Куліша, написаного близько 22 листопада 1858 р.). Водночас у листі до В. О. Черкаського від
17 жовтня 1858 р. І. С. Аксаков докоряв йому: «Благое впечатление вашей статьи проиграно

в значительной степени... упоминанием о телесном наказании. Я очень сердит на. Кошелева,
зачем он... просто не выкинул или не переделал этого места» (Див.: Барсуков Н. Жизнь труды

М. П. Погодина. — СПб, 1902. — Кн. 16. — С. 30). Показово; що виступ I. С. Аксакова

на захист В. О. Черкаського в «Московских ведомостях» викликав невдоволення навіть у царя

Олександра II (Там само. — С. 32).
...як розходивсь був тут старий Михайло наш... — Можливо, це сталося під час іменин М. С.
Щепкіна, на відзначенні яких М. О. Максимович був присутній 8 листопада 1858 р. (тобто
незадовго до того, як у листі від 15 листопада 1858 р. питав у Шевченка згоди передати його

вірші для надрукування в газеті «Парус»). ...да вже й кається тепер на ввесь світ... — Стаття

князя В. О. Черкаського викликала гостру полеміку в тодішній пресі. З різкими запереченнями

проти права на тілесне покарання селян виступили, зокрема, журнали «Отечественные записки»
(1859. — № 1), «Русский вестник» (1858. — № 22) та ін. Сам князь Черкаський змушений був

надрукувати в журналі «Сельское благоустройство» (1858. — № П. — С. 84 — 87) спеціальне
пояснення, в якому заявив, що він переконався «в совершенной, безусловной несвоевременности

сохранения за дворянством права на телесное наказание», а редакція зі свого боку поспішила

запевнити читачів, що «подобного рода откровенные объяснения и сознание в ошибке перед

лицом всей публики свидетельствуют, что князь Черкасский искренно дорожит истиной».
От хоть би і наш гарячий... — Мовиться про П. О. Куліша. Прізвисько походить ще від його

батька. За свідченням Кулішевого біографа, «это был человек добрый, но вспыльчивый и суровый,
в обращении не спускавший рабочим ни малейшей оплошности, за что и был прозван «горячий
Кулиш». Прозвище это унаследовал и его даровитый сын, но в применении к нему оно получило

уже иное, более почетное значение.. Люди, лично знавшие Кулиша, прозвали его «горячим», и в
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этом действительно заключается его сжатая, но чрезвычайно меткая характеристика» (Шенрок

В. П. А. Кулиш : Биографический очерк. — К., 1901. — С. 5 — 6, 251). У першодруці цього

листа М. К. Чалий навіть зробив тут власну пояснювальну кон’єктуру: «От хоть би наш горячий

Куліш» (підкреслення М. К. Чалого). Очевидно, спершу М. О. Максимович не був схильний

розвивати цю тему, однак у постскриптумі до свого листа він знову повернувся до неї.
...якийсь паливода навіжений там за гряницею тобі підпакостив... — Ідеться про публікацію

заборонених у Росії творів Шевченка [1]«Кавказ», «Холодний яр», «Заповіт», «Гоголю», «Розрита
могила», «І мертвим і живим...» у збірнику «Новые стихотворения Пушкина и Шевченки»,
виданому в Лейпцигу 1859 р. російським емігрантом І. Г. Головіним. Дізнавшись про цей намір

восени 1858 р., Шевченко змушений був 18 жовтня 1858 р. звернутися до начальника III відділу В.
А. Долгорукова й засвідчити, що жодних своїх рукописів за кордон не передавав (Тарас Шевченко:
Документи та матеріали до біографії. — С. 299).
...ваш гасило Мацкевич... — Цензор Петербурзького цензурного комітету Мацкевич Давид

Іванович (1819 — 1859).
А тії три пісні твої, що ти дав для «Русской беседы»... — Див. коментар до листа М. О.
Максимовича від 15 листопада 1858 р.
Чув іще я, що Куліш буде видавать «Хату»: чи вже дозволеніє вийшло?.. — Цензурний дозвіл

першого накладу впорядкованого П. О. Кулішем альманаху «Хата» датовано: Петербург, 25
лютого 1860 р.; другого — Москва, 11 травня 1860 р.
Чи вже він і досі на мене сердиться, і не прочахнув? — Незважаючи на те, що М. О. Максимович

прихильно ставився до П. О. Куліша й багато допомагав йому на початку літературної діяльності,
після кількох критичних зауважень на адресу збірника «Записки о Южной Руси» та роману «Чорна
рада» П. О. Куліш виступав з різкими нападками на М. О. Максимовича не лише до кінця життя,
а й після смерті останнього (див.: Данилов В. П. О. Куліш і М. О. Максимович // Україна.
— 1926. — №5. — С. 13 — 22), характеризуючи його як «собирателя чужими руками народных

песен», «плохого ботаника, ботаника-травоведа и притом отчаянного лентяя». Отже, спроба М.
О. Максимовича залагодити цей конфлікт за посередництвом Шевченка не мала успіху.

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev139.htm

3.5.104 Записка з проханням повідомити про надруковані твори. 4 грудня 1858 р.
(2009-05-29 18:00)

№ 489. 1858 р., грудня 4. Записка секретаря канцелярії міністра народної освіти до Т.
Г. Шевченка з проханням повідомити, які його твори надруковано окремо або в періодичних

виданнях

Покорнейше просят г. Шевченку на этом же написать: какие из сочинений его, кроме

«Чигиринский Кобзарь» и [1]«Гайдамаки», были напечатаны отдельно или в периодических

изданиях.

4 декабря 1858 г.

Верно: Пом[ощник] секр[етаря] [підпис]

ДМШ, А-9, сп,р. 375, арк. 2. Копія.

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev117.htm
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3.5.105 Довідка про друковані твори. 4-10 грудня 1858 р. (2009-05-30 06:00)

№ 490. 1858 р., грудня 4 — 10. Довідка, подана Головним управлінням цензури на запит III
відділу про друковані твори Шевченка

В Главном управлении цензуры имеется сведение только о стихотворениях г. Шевченки под

названием «Кобзарь», напечатанных в 1840 году и, по высочайшему повелению, запрещенных и
изъятых из продажи. Как напечатанные уже сочинения г. Шевченки, так и могущие быть им

написанными можно бы дозволить представлять в цензуру, и если она, по строгом рассмотрении

их, не встретит препятствий, допускать оные к печати 1. ДМШ, А-52, спр. 81, ч. 6, арк. 135.
Оригінал. На документі резолюція олівцем В. Долгорукова: «Пер[едать] 10 дека[б]ря» та помітки:
«От т[айного] советника] Муханова»; «Приказано оставить». 1 На відпуску цієї довідки була

примітка, згодом перекреслена: «Курьер несколько» раз ездил к г. Шевченке с запискою, чтобы
частным образом получить сведение о его напечатанных сочинениях, но ни одного раза не мог

застать его дома» (ДМШ, А-9, спр. 375, арк. 1).

3.5.106 (2009-05-30 18:00)

[1]Кониський О. Я. Тарас Шевченко-Грушівський: Хроніка його життя [Під час перебування в

Петербурзі (березіль 1858 — червень 1859), стор. 13]

XI

З письменників російських Шевченко найбільш сприятелився з братами поетами Василем і

Миколою Курочкіними. Вперше спізнався він з ними на обіді, споруженому на честь його 26
квітня нашим земляком дідичем Сошальським 967, і небавом після того вони щиро сприятелилися.
Спонукало їх до дружніх відносин, раз, те, що між ними в перейнятливості натури і на шляху життя

було чимало дечого спільного, а вдруге, і те, що Василь Курочкін був щирим «обличителем людей

неситих» і всякої «неправди людської». Він, як і Шевченко, страх як не любив служби військової, а
проте мусив іти до неї, хоча й недовго служив. Убожество і спеціальна освіта кадета пхнули його
до війська. Перейнятлива, як і у Тараса, повна спочуття до вбогого, темного і придавленого

брата, спочуття до світу, до правди і до поступу, а разом з тим така ж непрактична, як і у

Шевченка, і така ж благородна душа Василя Курочкіна не спроможна була байдуже дивитися на

гнобительство і неправду в війську. Він скомпонував з того приводу одну поему, за яку (друкована
вона не була) його тримали цілий рік на гавптвахті військовій, а потім цілий місяць в казематі у

фортеці. Відбувши кару, він покинув військову службу і засновав з 1 січня р. 1859 сатиричний журнал
«Искру» 968. Журнал зараз же зажив собі великої популярності, бо опріч того, що там працювали

такі поети, як О. Толстой, О. Жемчужников і ін., і такий високоталановитий карикатурист, як
Микола Степанов, Искра в той час була, можна сказати, «Колоколом» «с дозволения цензуры» і
без милосердя, не поблажливо виводила на світ темні сторони і урядників, і суспільства. Які були
сердечні відносини між Курочкіним і Шевченком, бачимо з кількох коротеньких записок першого

до останнього, що подав у своїй книзі д. Чалий. «Переклав я, — пише Курочкін до Тараса,
— твої «Сльози», та не скажу, чи до ладу. Коли Гербель прохатиме у тебе оцих перекладів,
так дурно не давай йому». Друга: «Що оце за знак, Тарасоньку! що про тебе ні слуху ні духу?
Я тричі заходив в Академію, стукався в ті двері, на яких крейдою написано ІІІ, але ніхто не

відчинив, так я й назад. Тим часом не відаю, чи вподобав ти мої переклади твоїх «Долі» і

«Музи» ? Дай мені ще твоїх заповітних віршів». Не маємо жодної певної звістки, щоб Шевченко

спізнався з тодішнім популярним поетом російським Некрасовим. Д. Чалий справедливо дивує,
що Некрасов, котрий своїми народними думками повинен би найближче стояти до нашого

національного поета, лишився «ніби збоку», а Шевченко, що дорожив знайомостію з кожним,
навіть невеликим талантом, не тільки не старавсь спізнатися з Некрасовим, а навіть не признавав
його поетом, а казав, що він віршомаз партацький. Певна річ, що причина сьому лежала не в
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«конкуренції», а десь глибше 969. Д. Чалий не висловив нам власної думки про ту цікаву причину.
Мені здається, причина перш за все в природі двох письменників: Шевченко родився крепаком,
Некрасов — володарем крепаків; перший був демократ з крепаків, ворог всякої неволі, Некрасов
— демократ з панів і, оплакуючи неволю крепаків, не визволяв з неволі власних рабів. Така різниця
тяжкого плачу, виспіваного хоч би в «Парадном подъезде», з сумним фактом володіння автором

крепаками, річ певна, вражала Шевченка, у котрого слово не розходилося з ділом. До того ж

Шевченко запевне чув і ті гутірки, які ходили в Петербурзі про Некрасова і про які, хто цікавий,
нехай прочитає в споминках Головачової 970. Польські письменники і взагалі освічені поляки

поводилися щодо нашого Кобзаря з великою шанобою. Виразно бачимо шанобу в відносинах до

Шевченка поета польського Желіговського. Перед поданням до цензури своєї драми з побуту

народного Желіговський запрошує до себе нашого поета, щоб перечитати йому ту драму 971. Коли
поляки заходилися в Петербурзі видавати свою часопись «Słowo», на пораду в сій справі прохали і
Тараса. Нарешті Желіговський присвятив йому прекрасні свої вірші: «Do brata Tarasa Szewczenki»
972. 967 Кобзарь. — Т. III. — С. 198. 968 «Искра» існувала до р. 1873. 969 Чалий. — С. 134. 970

Ист[орический] вест[ник]. — Т. 37. — С. 486 — і далі. [2]Попередня [3]Наступна
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[1]Кониський О. Я. Тарас Шевченко-Грушівський: Хроніка його життя [Під час перебування в

Петербурзі (березіль 1858 — червень 1859), стор. 14]

Д. Чалий, не ймучи віри в щирість відносин поляків, каже 973: «Вони, величаючи Тараса батьком,
пильно вали прищепити до його свої тенденції. Не з проста б то поет польський Сова присвятив
йому свої вірші «Do poety ludu», читав серед українців свою патріотичну драму і гукав: «Kochajmy
się». Ще більш налягав на нашого кобзаря Сєраковський. Не відомо, на чому б скінчилася ся

дружба, — питається д. Чалий, — коли б Кобзар дожив був до р. 1863, себто до польської

революції». Мені здається, що висловлені д. Чалим думки такі хоробливі, що не варто довго

змагатися проти них. Ми не маємо жодної основи не йняти віри в щирість відносин поляків

до Шевченка. Ми вже відаємо, скільки запомоги моральної зазнав наш кобзар в Оренбурзі і в

Новопетровському від Герна, Сєраковського, Броніслава Залєського і ін. Знаємо, що Сєраковський
і в Петербурзі додавав праці, щоб добути Шевченкові амністію. Чи можна ж гадати, щоб його

добре серце не почувало до поляків вдячності і відверталося від них! Але не саме тільки почуття
особисте викликало у його відомі вірші «Ляхам». Ні, рукою його водила, коли він писав ті вірші,
та свідома думка, яку він з іншими українцями положив в основу програми Кирило-Мефодіївськог

братства. Не скажу, чи читав д. Чалий Совині вірші, присвячені Шевченкові, але в них нема й

натякання про яку-будь польську тенденцію. Сова перш за все вітає нашого кобзаря за те, що він
«pracował nie na sławę, lecz (у Шевченка SWL — запис у щоденнику від 13 трав. 1858 р. — Ред.) serc
braci słuchał krżyku» і «powtórzył głośnem echem zabronionych jęków dzwięki» 974. Трудна і невдячна
річ вгадувати, на чому б скінчилося приятелювання поляків з Шевченком, коли б він був дожив

до революції р. 1863? Певна річ, що він не пристав би ні до відбудовання шляхетської Польщі р.
1772, ні взагалі до панських тенденцій, але не пристав би і до «обрусения», не пішов би служити

йому, як се зробив дехто з українців. 971 Чалий, с. 131. 972 Записки... — С. 204. [[2]Запис від 13
трав. 1858 р.] 973 Чалий, с. 128. 974 Записки... — С. 204. [Переклад: «працював не заради слави,
але слухав плачу братів» і «повторив голосною луною звуки забороненого стогону»]. [3]Попередня
[4]Наступна
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[1]Кониський О. Я. Тарас Шевченко-Грушівський: Хроніка його життя [Під час перебування в

Петербурзі (березіль 1858 — червень 1859), стор. 15]

XII

В грудні р. 1858 приїздив до Петербурга великий трагік, артист у шекспірівських ролях [2]Айра
Олдрідж. Час його перебування в Петербурзі був у Шевченка часом великого раювання.
Ми вже знаємо, що Шевченко вельми любив театр і завжди, скоро мав спромогу, ходив на

спектаклі драматичні й оперні. Після першого спектаклю, де Олдрідж виступив в ролі Отелло,
Шевченко не пропускав вже ні одного разу. Небавом йому довелося особисто спізнатися і

сприятелитися з великим мурином.
Грудня 29 графиня Настасія Іванівна прислала до Шевченка таку записку: «Будьте ласкаві, Тарасе
Григоровичу! Приходьте завтра до нас. У нас від 7 до 10 години читатиме Олдрідж. Покличте

Гулака і Куліша» 975. Олдрідж говорив мовою англійською, якої Шевченко не розумів, Олдрідж не

розумів мови української або російської, а проте за годину після першої особистої їх знайомості у
Толстих вони вже були приятелями. Посприяли сьому доні Толстих, ставши задля поета і трагіка
товмачами 976. Але ще більш сприяли тут обопільність душ. Душа великого поета-мученика
розуміла і без слів душу великого трагіка, такого ж з природи демократа вольнолюбного і жерця

благородної штуки, як і Шевченко. «Їм не можна було не сприятелитися, — справедливо говорить

К. Ф. Юнге 977. — В обох у них було занадто багацько загального, в обох душі були чисті, чесні;
обидва вони дійсно сущі художники, обох тяжили гіркі споминки молодого віку і утисків. Олдрідж
з самого молоду загарливо любив театр, але «цивілізатори» муринів заборонили їм, нарівні з
собаками, входити в театр. Щоб попасти в оту «святу святих», Олдрідж мусив найнятися за

лакея до одного актора... А Шевченко? Хіба він з ласки Енгельгардта не зазнав кари на тілі за

те, що полюбив штуку малярську!» Олдріджеві вельми трудно було вимовляти наші наймення,
через те він не називав Шевченка Тарасом Григоровичем, а звав його The artist 978. Гостюючи

у Толстих, Олдрідж і Шевченко часто співали один одному свої народні пісні. Часом до них

прилучувався третій знаменитий артист Антін Контський: він або підгравав Тарасові українські

пісні, або наганяв тиху тугу величними звуками Моцартового «Requiem», або після того звеселяв
слухачів мазуркою Шопена 979. 975 Чалий, с. 131. 976 Кобзарь. — 1876. — Споминки Микешина.
977 Вест[ник] Евр[опы]. — 1883. — Кн. VIII.- С. 840. 978 Художник. — Ред. 979 Вестник Евр[опы].
— 1883. — Кн. VIII. — С. 840. Коментар Після першого спектаклю, де Олдрідж виступив у

ролі Отелло, Шевченко не пропускав вже ні одного разу. — Про враження, яке справляла гра

Олдріджа, згадує О. В. Нікітенко: «В театре, на представлении «Отелло», мулат, или, как
назвали его в афише, африканец Ольридж, приехавший сюда на несколько дней, играл Отелло на
английском языке с немецкими актерами... Этот Ольридж большой артист. Трудно идти дальше
в выражении сильных и глубоких страстей. В третьем акте в сцене с Яго он до того страшен,
что людям слабонервным трудно его выносить, а в сцене отчаяния в последнем акте вас душат

слезы. Игра его без всякой аффектации. Это чистейшая природа, с ее грозными вулканическими
потрясениями. Все у него просто и благородно — и голос чудесный. Я долго не мог заснуть в эту

ночь, а во сне мерешился мне этот Отелло со своєю тигровою яростью, со своими потрясающими
сердце воплями, со своею беспредельною скорбью в последнем акте. Ольридж будет еще играть

«Ричарда», «Шейлока» и «Лира» (Никитенко А. В. Дневник: В 3 т. — М., 1955. — Т. 2. — С.
43). [3]Попередня [4]Наступна
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[1]Кониський О. Я. Тарас Шевченко-Грушівський: Хроніка його життя [Під час перебування в

Петербурзі (березіль 1858 — червень 1859), стор. 16]

Українські пісні Олдрідж вельми любив, а музика Контського доводила його до захвату.
Він часто з дітьми Толстих ходив гостювати до Шевченка; Шевченко малював з його портрет.
Прийшовши, він якийсь час сеансу сидів поважно, спокійно, давав малювати, але жива натура його
довго не видержувала спокою, він починав жартовати, кривлятися, а гляне на його оце Шевченко

— він вдає з себе переляканого. Діти реготали. Тоді Олдрідж, забувши про сеанс, починав співати
оригінальні, меланхолічні пісні муринів. А Тарас слухає і так заслухається, що й олівець упустить
з рук. Отоді вже трагік пускався в танок і витинав «gig». Не вважаючи на оригінальність таких

сеансів, Шевченко небавом скінчив портрет. Підписаний художником і трагіком той портрет

зберігала К. Ф. Юнге 980, а потім вона подарувала його в галерею Третякова в Москві 981.
Микешин каже, що портрет той вийшов би то не гаразд добре 982. В театрі на спектаклях Олдріджа

Шевченко сидів в ложі або у Суханових, або частіш у ложі гр. Толстих. Олдріджова гра робила на
його величезний вплив взагалі, а в сценах патетичних він переймався таким радісним захватом, що
часом звертав на себе увагу публіки. Такому ж впливу підлягав і приятель його і Суханових Микола

Старов, що теж сидів у ложі з Шевченком. Суханова заходжувалася вгамувати їх захват, даремна
річ! вони були немов несамовиті, і спинити їх не можна було. Така велика була сила високого

свіжого почуття! Раз у ложі Суханових, опріч Шевченка і Старова, були пані аристократки, вони
образилися на Шевченка і на Старова і написали до Суханової докірливий лист. Суханова стала
на тому, щоб не брати більш до себе в ложу ні Шевченка, ні Старова. Вони повинилися, прохали
вибачити їм і обіцялися бути здержливими, але на другому ж спектаклі стало знати, що вони не

спроможні додержати своїх обіцянок: перейнявшись захватом від гри Олдріджа, вони наробили

галасу на цілий театр 983. В споминках Михайла Микешина 984 знаходимо оповідання про такий

факт. Після спектаклю, коли Олдрідж справляв роль короля Ліра, Микешин зайшов у світличку

театральну до трагіка. Він, утомлений грою, лежав і спочивав на фотелю так, як вийшов зі сцени,
в убранні і з гримом своєї ролі. Коло трагіка був Шевченко: припавши до Олдріджа, він з сльозами
на очах цілував його лице, руки, плечі і промовляв загарливо ласкаві слова подяки. 980 Ibidem. 981

[2]Лист до мене К. Ф. Юнге. — [ІЛ. — Ф. 77. — № 127. — Арк. 195, зв.] 982 Кобзарь. — 1876. —
[Т. II.] — [3]Споминки Микешина, с. XVIII. 983 Киев[ская] стар[ина]. — 1885. — Кн. II. — С. 237.
984 Кобзарь. — 1876. — [Т. II.] — С. XVIII. [4]Попередня [5]Наступна
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3.6 June

3.6.1 150. ЛИСТ ДО М. С. ЩЕПКІНА. 6 грудня 1858. С.-Петербург (2009-06-01 06:00)

Благородний мій єдиний друже!

Де доткнеться до користі, до грошей, то я бачу, що твоя натура моїй сестра рідна, і соромлива, і
боязлива. Чого се воно так? Мабуть, того, що гроші душу холодять, а наші душі бояться холоду.
Повинно буть так. Кокарєв, як я бачу, забув про мої гроші, а нагадать йому нікому, проч тебе, а
ти соромишся. Я думаю ось що зробить. Напиши ти Кокарєву письмо та й адресуй його на моє

ім’я з передачею. Результат повинен буть такий: я получу свої гроші и лично познакомлюся з цим
замечательним чоловіком. Добре було б, якби ти так зробив, або видумай лучше.
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Скажи мені, будь ласкав, що б з мене тепер було, якби був я оженився на моїй любій Тетясі?
Пропащий чоловік, та й білш нічого.
Не пишеш ти мені, чи був у тебе художник Раєв з моєю новою гравюрою. І чи бачився ти з графом
Алексеем Сергеевичем? Як не бачився, то побачся і подякуй йому од мене.
У нас тепер африканський актер, чудеса виробляє на сцені. Живого Шекспіра показує. Не знаю, чи
поїде він до вас. А білше нового нема нічого.
Цілую твою жінку, дітей і внучаток, нехай здорові ростуть та щасливі будуть. Поцілуй С[ергея]
Тимофеича за мене, і Кетчера, і Міна, і Максимовича, і всіх, кого знакомого побачиш.
Оставайся здоров, мій друже єдиний, не забувай мене, твого рідного брата

Т. Шевченка.

1858. Декабря 6.

Примітки

Подається за автографом (ІЛ, ф. 1, № 243).
Вперше надруковано в журналі «Киевская старина» (1885. — № 2. — С. 335 — 336).
Вперше введено до зібрання творів у виданні: Шевченко Т. Повне зібр. творів. — К., 1929. — Т.
3. — С. 164 — 165.
Відповідь на лист М. С. Щепкіна від кінця листопада 1858 р. ([1]Листи до Тараса Шевченка. —
С. 124 — 125).
Відповідь М. С. Щепкіна від 12 грудня 1858 р. див.: Там само. — С. 126.

Напиши ти Кокарєву письмо... — Такий лист М. С. Щепкін прислав разом із листом до Шевченка

від 12 грудня 1858 р. Шевченко передав його В. О. Кокореву (див. лист до М. С. Щепкіна від 13
листопада 1858 р. та примітку до нього) й одержав від нього борг разом із листом від 26 грудня

того ж року ([2]Листи до Тараса Шевченка. — С. 127).
Тетяся — К. Б. Піунова.
...чи був у тебе художник Р а є в з моєю новою гравюрою. І чи бачився ти з графом Алексеем

Сергеевичем? — Див. лист до М. С. Щепкіна від 13 листопада 1858 р. та примітку до нього.
У нас тепер африканський актер, чудеса виробляє на сцені. — Йдеться про негритянського трагіка

Айру-Фредеріка Олдріджа (1807 — 1867). Шевченко захоплено відгукувався про його гру в п’єсах
В. Шекспіра під час гастролей у Петербурзі в грудні 1858 р., подружив зі славетним актором,
намалював його портрет; разом із багатьма діячами російської культури підписав колективного

листа до міністра імператорського двору В. Ф. Адлерберга з проханням продовжити термін

гастролей Айри Олдріджа в Росії, однак міністр звелів «оставить без внимания» це клопотання
(Тарас Шевченко.Документи та матеріали до біографії. — С. 304).
Не знаю, чи поїде він до вас. — У Москві Айра Олдрідж гастролював під час свого наступного

приїзду до Росії у вересні-жовтні 1862 й квітнітравні 1863 рр., виконавши ролі Отелло, Макбета,
короля Ліра, Шейлока в п’єсах В. Шекспіра та слуги Мунго у водевілі «Мулат». М. С. Щепкіну,
як і Шевченкові, особливо подобалася роль Отелло. Він мав із негритянським актором кілька

приятельських зустрічей. Айра Олдрідж високо цінував М. С. Щепкіна й подарував йому

свій фотопортрет з написом англійською мовою: «Батькові російської сцени, панові Щепкіну, з
найглибшою повагою» (Гриц Т. С. М.С. Щепкин: Летопись жизни и творчества. — С. 680 —
681, 690, 746).
Поцілуй С[ергея] Тимофеича за мене, і Кетчера, і Міна, і Максимовича... — С. Т. Аксакова, М.
X. Кетчера, Д. Є. Міна та М. О. Максимовича.

ДОДАТОК
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Лист П. I. Зуйченка до Ф. Г. Лебединцева. 5 жовтня 1885 р.

Переписку Шевченко с Пиуновой (Шмитгоф) я уже два года никак не могу выкрутить, но имею,
во всяком случае, полные надежды на то, что рано или поздно, но она будет составлять мою

собственность.
Главная причина, почему эта баба, несмотря на наше давнее знакомство, не дает этой переписки,
заключается в скабрезности некоторых писем, которые она желает удержать, а я, наоборот,
домогаюсь получения всего. Все эти письма, числом около 40, я лет 13 тому назад читал, получив
их для прочтения от мужа Шмитгоф, и теперь сожалею за оплошность неснятия с них копий. Как
только что добуду, то незамедлю сообщить Вам.

5 октября 1885 г., Екатеринослав

[3]Т. Г. Шевченко в епістолярії відділу рукописів. — К., 1966. — С. 87.

1. http://izbornyk.org.ua/shevchenko/lystydo.htm

2. http://izbornyk.org.ua/shevchenko/lystydo.htm

3. http://litopys.org.ua/shevchenko/epis.htm

3.6.2 Спогади Б. Суханова-Подколзіна (2009-06-01 12:00)

* *

Не вспомню в точности, когда именно все чаще и чаще стало при мне повторяться имя Шевченка.
От учителя своего я проведал, что этот Шевченко великий малорусский поэт, поэт-самородок,
вышедший из народа, много пострадавший правды ради. Кто-то продекламировал мне целое

стихотворение этого поэта, в котором попадается комический эпизод подзатыльника, берущий
свое начало сверху и спускающийся по всем градациям нисходящей служебной иерархии.
Опять теперь не вспомню, когда и кем введен был в дом наш приземистый, лысый, усатый
человек, которого все сразу, а мы дети в особенности, полюбили и с которым стали, так

сказать, на короткую ногу. Особенно ухаживали за ним, старались ему угодить наши крепостные

люди, все уроженцы Малороссии. Оказалось, что они все давно его знали, что он всем им

был близок, благодаря тому обстоятельству, что у дворецкого Пивоваренка имелось старое

издание «Кобзаря». Эта маленькая засаленная книжка переходила из рук в руки, безжалостно
трепалась, путешествуя из кухни в переднюю; стихи выучивались наизусть и своими родными

теплыми мотивами помогали этим простым людям переноситься мысленно на далекую родину.
На заглавном листке этой книжки из-под толстого слоя грязи выглядывал бандурист, сидевший
под вербами. С того времени мне ни разу не пришлось напасть на это издание.
Тем, что Шевченко, войдя в дом моей матери, сразу и без всякого с его стороны заискивания,
сумел завоевать общую симпатию всех домашних, начиная с затянутых гувернанток-англичанк
и кончая выездным «человеком», лучше всего доказывается, насколько он был симпатичен,
насколько своей простотой, сердечностью, одним своим появлением непроизвольно привязывал

к себе всех, от малого до великого. Его несколько угловатые, но нисколько не вульгарные

манеры, простая речь, добрая, умная улыбка, — все как-то располагало к нему и оставляло

впечатление старого знакомства, старой дружбы, при которой всякого рода церемонии

становились излишними.
Под непосредственным влиянием восторженного наставника, весьма понятно, для меня этот

добрый, чудаковатый поэт в моем почти детском воображении принимал вид мученика, за правду
претерпевшего, и становился еще более милым моему сердцу.
Матушка была хорошо знакома с семейством временного президента Академии художеств графа

Толстого, принимавшего, как всем известно, горячее и благотворное участие в судьбе Тараса

Григорьевича и доставившего ему, при возвращении его из ссылки, казенную мастерскую в самом
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здании Академии. Весьма вероятно, что с общего согласия было условлено пригласить Тараса

Григорьевича давать мне уроки рисования, дабы, под видом гонорара, оказать ему на первых

порах материальную помощь. Предложить ему денег никто бы не решился, и я имею основание

предположить, что, благодаря этой маленькой хитрости, я стал в одно прекрасное утро учеником
этого, по-институтски «обожаемого» мною человека.
Три раза в неделю отправлялся я в Академию и проводил передобеденные часы в мастерской

моего учителя. Учение в строгом смысле было очень незначительно, оно главным образом

ограничивалось рисованием одного и того же цветочного горшка в разных положениях и на разных

плоскостях. Особенной пользы от этого метода быть не могло уже потому, что однообразие

сюжета парализовало всякую охоту в ученике. Поездки же на дальний Васильевский остров,
сидение на положении взрослого в мастерской уважаемого художника-поэта, артистическая,
невиданная еще обстановка самой мастерской, наконец «пробривание» более серьезных, но зато и
более скучных занятий, — все это обращало для меня поездки в Академию в настоящий праздник,
для которого я охотно мирился с монотонней неизменного горшка с цветами.
Находясь таким образом довольно часто «с глазу на глаз» с Тарасом Григорьевичем, я вполне

имел случай видеть его не стесненным никакими светскими условиями и пользуясь этим, чтобы
из всех сил восстать против тех биографических портретов, которые силятся изобразить моего

учителя каким-то спившимся дикобразом. В доме моей матери, где он зачастую обедал и где вина

подавались в изобилии, никогда он не бывал в «подпитии». Бывая у него и засиживаясь подолгу,
мне никогда не случалось видеть его в невменяемом состоянии, никаких цинических выходок он

себе не позволял, никаких грубых выражений не употреблял. Можно ли, наконец, допустить, чтобы
покойная матушка, женщина умная и светская, решилась отпустить своего сынишку к заведомо

пьющему человеку— одного, без всякого присмотра? Может быть, ему случалось «прорываться»;
может быть даже, что впоследствии, когда я с ним расстался, он стал злоупотреблять спиртными
напитками; но во всяком случае в моей памяти его образ сохранился совершенно чистым от

этой унижающей слабости, и я душевно радуюсь тому, что не могу сочувствовать господам,
изображающим Кобзаря, как я только что сказал, каким-то безобразным чудовищем. Мне

очень досадно было читать в книге М. К. Чалого описание дорогой мне по воспоминаниям

мастерской, в которой она изображается известным монументных дел мастером чем-то в рода

отвратительного свинушника. Соглашаясь с тем, что студия Тараса Григорьевича, а также и

спальня его в антресолях не представляли из себя interieur’а голландского Minherrú, не могу

согласиться с безобразной картиной валяющихся повсюду гадостей, неубранной постели и прочих
проявлений неряшливости, описанных вышесказанным отливателем комковидных памятников.
Кто когда-либо бывал в студии художника, а тем более небогатого, тот не мог не приметить

присущий этим помещениям специфический беспорядок, происходящий частью от самого рода

занятий.
Такой именно беспорядок царил и у Шевченка в его мастерской. Неряшества же, грязи и

безобразия в ней было столько же, сколько правды в описаниях господ, уподобляющих ее кабаку
или чему-то хуже.
В ту зиму, когда мне впервые пришлось ездить к Тарасу Григорьевичу, он начал заниматься

офортными (eau forte) работами; причем он избрал себе в руководители и наставники величайшего

мастера этого дела Рембрандта и усердно копировал его неподражаемые рисунки. Бывало

так, что мое рисование прерывалось предложением идти вместе в академическую библиотеку,
Эрмитаж или к кому-либо из коллекционеров, чтобы посмотреть какой-нибудь невиданный еще

рембрандтовский офорт. Понятна радость, с которой я шел на такое предложение, и гордость,
с которою шествовал по корридорам Академии или улицам Петербурга, сопутствуя моему

дорогому учителю в его невероятной, всем знакомой, мерлушичьей шапке. Часто заходил к

Шевченку господин Марин 1, обладатель чудесной коллекции гравюр, причем, как большой

знаток этого дела, толковал с Тарасом Григорьевичем о разных тонкостях этого своеобразного

и трудного искусства. Помнится, что однажды я нашел Тараса Григорьевича в большой суете.
Он собирался писать масляными красками портрет известного Кочубея, по заказу одного из его

потомков 2. Требовались: холст, разные аксессуары, вроде бархата, парчи, собольего меха и

т. п. Тарас Григорьевич взял меня с собою, и мы до позднего вечера прошлялись по городу,
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разыскивая все эти вещи, причем, нисколько не стесняясь сопровождавшим его «хлопцем», он
заходил в лавки, к костюмерам, в знакомые ему дома. По поводу того же Кочубея, один
из уроков прошел в том, что мы, забравшись в какую-то преогромную академическую не то

кладовую, не то чердак, рылись в целом хаосе запыленных старых картин, чтобы разыскать

какие-то портреты каких-то малороссийских гетманов (или даже гетмана), нужные ему для

большей верности кочубеевского костюма. После долгих поисков, измаранные, как черти, отрыли
мы какого-то старого чубатого господина и, окрестив его почему-то «Мазепой», торжественно
приволокли в студию. Был ли когда окончен этот кочубеевский портрет, натворивший столько

хлопот Шевченку, и где он теперь находится? Посещавшие Шевченка художники единогласно

хвалили его работу, что приводило его в отличное расположение духа, выражавшееся тем, что
он, подходя к своей работе, давал разные нежноругательные прозвища «богатой и знатной»
Мазепиной жертве. Кроме этой работы, я помню еще исполнявшиеся при мне рисунки сепией.
Один изображал старого турка, вроде тех, которые красуются на табачных вывесках, т. е. в

полной своей турецкой форме, в чалме, при кинжале и чубуке, сидящего, без особенно видимых

целей, рядом с одалиской. Для этой работы являлся старик натурщик и очень скромная,
почти даже безобразная натурщица. На другом рисунке изображались довольно легко одетые

днепровские русалки, увлекавшие молодого козака на дно реки. Козак почему-то не удавался

Тарасу Григорьевичу и смывался беспощадно; при этом и без того страдательный запорожец

обзывался «бисовой дитиной» и иными неприятными эпитетами. Как ни старался я заступиться

за беднягу, неутомимая кисть продолжала свое разрушительное дело, и на место сгинувшего

козачины к следующему уроку появлялся его заместитель, которого русалки продолжали увлекать
в днепровскую пучину. Нужно заметить, что с дамами или девицами, бравшими на себя труд

позировать для русалок, я никогда не встречался. Для изображения козака мне случалось подолгу
валяться на диване, свесивши руку и ногу, иногда в очень неудобной и даже мучительной позе.
Судьба, постигшая эти две сепии, мне так же неизвестна, как судьба портрета масляными

красками. Являясь очень аккуратно в часы, назначенные для уроков, я иногда не заставал хозяина
дома. В таких случаях на дверях мастерской мелом бывало написано: где он, когда вернется

или у кого из служителей находился ключ. Вообще двери исписывались именами не заставших

хозяина посетителей, иногда даже выражениями почтения или восторга, преимущественно на

малорусском языке; случалось даже, что обращения к «батьку» принимали стихотворную форму.
Порисовавши часок, мы подымались наверх, в полутемный антресоль, служивший спальней Тараса
Григорьевича, где происходило своеобразное и неизменное угощение. Из огромной, воистину
огромной, зеленой стеклянной банки извлекались кильки, сторож-старичек, отставной солдат,
вечно чем-то недовольный, приносил свежего хлеба; хозяин выпивал рюмку «горилки», и мы

принимались уплетать непомерное количество этих ревельских рыбок. Повторяю раз сказанное:
никогда Шевченко при этом пьяным не напивался и никаких излишеств себе не позволял.
Окончив этот незатейливый пир, мы обратно спускались в мастерскую, и Тарас Григорьевич

снова принимался за свои медные доски, под носом напевая какие-то заунывные мотивы, где
слова вроде «серденько», «дивчина» и т. п. возвращались постоянно. Иногда же он садился к

маленькому столику и начинал тихо, почти осторожно выводить на первом попавшемся клочке

бумаги какие-то не то старческие, не то старинные каракули. Бывали такие случаи, что он

подзовет меня и тихим, добрым таким голосом начнет читать мне не вполне понятные для

меня малорусские стихи. Очевидно, что, ввиду моих ограниченных познаний в этом языке, роль
мольеровской служанки была мне не под силу, тем не менее я готов был плакать, как ребенок,
так уже жалостно, припевисто-нежно выходили эти стихи из уст Кобзаря. За декламацией иногда
следовало пояснение самой темы. Так например, однажды сюжетом стихотворения был сон

крестьянской матери, что послужило поводом к длинному рассказу о том, как живут бедные

крестьяне, как плохо им живется и как, благодаря государю Александру, для них открывается

иная жизнь. Поправляя мои рисунки, Тарас Григорьевич часто и охотно пускался рассказывать

мне разного рода забавные вещи, часто на сцену выводилась его солдатская жизнь в далекой

степи. Много смеху бывало при воспоминаниях о каком-то плуте жидке-солдатике, который

вечно «шкодил» и всегда успешно «откручивался» от грозных наказаний начальства. Иногда же

рассказы принимали более мрачный колорит. Вспоминая свою солдатчину, Шевченко вытащил из
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запыленной папки целую последовательную серию рисунков; один из них представлял наказание

шпицрутенами. Объясняя по этому рисунку, каким образом производилось это истязание, и

видя, что я собираюсь реветь, он, к моей великой радости, объявил мне, что этому зверству

настал желаемый конец. В этот-то день я на последний гривенник приобрел портрет государя.
В той же папке, между прочим, был другой рисунок, врезавшийся также в моей молодой

памяти, так как представлял подкутивших купчиков, жарящих яичницу на горящих кредитных

бумажках. Принадлежал ли этот этнографический рисунок к серии рисунков из солдатской

жизни, теперь не припомню. Много доводилось мне слышать рассказов о старой Малороссии,
про Сечь Запорожскую, войны, про ведьм, русалок, славных гетманов, лихих мореходцев и пр.
Наскучившись вечно поворачиваемым со стороны на сторону горшком, я подберусь бывало к

Тарасу Григорьевичу и не без хитрости начну разными вопросами наводить его на любимые его

темы. Время летело незаметно, когда, поддаваясь моим замыслам, Дорошенко и Сагайдачный
3 снова принимались нещадно бить «ляхив» и прочих супостатов, и ни разу этот добрый человек

не пугнул от себя назойливого мальчугана. К Шевченку, в его мастерскую, часто захаживали

посетители, по большей части его же земляки. Понятно, что в таких случаях беседы велись

исключительно на малорусском диалекте. Чаще всех бывал г. Кулиш, посещение которого

потому засело у меня в памяти, что я почему-то считал эту фамилию уж больно странной.
Случалось иногда быть свидетелем трогательных встреч с горячими объятиями, целованиями,
даже проливанием слез. Помню, как-то один из гостей принес с собою довольно объемистый

портфель, по-видимому остававшийся где-то с давних пор на сохранении. Когда гость удалился,
Тарас Григорьевич принялся при моей помощи разбирать находившиеся в портфеле или папке

бумаги и рисунки. Радовался он им, как малый ребенок, и тут же, в награду за труды, подарил
мне акварельный эскиз Карла Брюллова, поныне у меня хранящийся. Между массой самых

разнообразных этюдов, видов и набросков отыскался портрет молодого человека со свечой в руке;
в портрете этом тени на лице были очень резкие, растительность преобильная. Тарас Григорьевич
предложил мне отгадать, кого изображал этот рисунок. Разумеется, я этого не мог исполнить.
Тогда он объявил, что это его собственный портрет, им же самим давно когда-то рисованный, еще
в то время, когда он учился у Брюллова. Много он смеялся моему удивлению, поглаживая свою
лысую голову и расправляя запорожский ус и сравнивая себя, стоя перед зеркалом, с кудлатым
безбородым юношей со свечей в руке. Он утверждал, что в свое время оригинал очень был

схож с портретом, а потому тем более жалко, если этот портрет Кобзаря в цветущую пору его

творчества утерян безвозвратно. Упомянутый в книге г-на Чалого приезд в Россию трагика

Олдриджа совершенно свежо сохранился в моей памяти, а также и то впечатление, которое он
производил своей игрой на петербургскую публику того времени. Мне случилось присутствовать

при том, как покойная матушка, полушутя, полусерьезно делала строгий выговор Шевченку и

Н. Д. Старову, большому приятелю и почитателю поэта, за то, что они, быв приглашены

ею в ложу Мариинского театра, где подвизался Олдридж, в какую-то особенно патетическую

минуту, в избытке восторга, подняли такую возню, гам и вопли, что не только обратили на себя

общее внимание и протесты публики, но, не слушаясь увещаний моей матери, вынудили ее искать
спасения в бегстве и уехать домой до окончания спектакля. Бывшая тут же в ложе напыщенная,
знатная барыня разобиделась вконец и написала по этому поводу матушке ядовитое письмо, от
чего между ними произошла ссора. Шевченко и Старое молили о пощаде, обещаясь быть в другой
раз сдержаннее в проявлениях своих восторгов; матушка смилосердилась и отменила принятое

было решение не брать их более в свою ложу. И что же? На следующий раз восторг взял свое,
клятвенные обещания были забыты и приятели совместно нарушили общественную тишину и

благочиние, с неменьшим успехом, чем в первый раз, и к неменьшей досаде бедной матушки.
Этот же самый Старов влетит бывало в мастерскую Тараса Григорьевича, начнет болтать,
сообщать виденное, слышанное и лишь только роковым образом коснется «божественного»,
совершенного арапа, как начинался взаимный обмен впечатлений, напоминание того или другого
подмеченного удачного момента в этой или иной роли, подымалась возня, стулья отставлялись,
глаза дико выкатывались, начиналась жестикуляция, скрежетание зубов, Лир мешал Отелло

покончить с Дездемоной, Шейлоку не давали возобновить требование о мясе; все, что только

попадало под руку, служило аксессуаром для усиления эффекта; подушку на диване безжалостно
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умерщвляли; одним словом, происходило нечто совершенно баснословное. Я же единственный

зритель этих восторгов или смеялся до слез, или не на шутку подумывал об отступлении.
Надо притом заметить, что оба эти энтузиаста были безусловно незнакомы с языком Шекспира,
и это, по-видимому, существенное обстоятельство нисколько не мешало им до delirium-а *
проявлять поклонение таланту знаменитого трагика. В обыкновенное время Шевченко скорее

всего подходил под тип так называемого «степенного» человека. Б. Суханов-Подколзин 4,
Воспоминание о Т. Г. Шевченке его случайного ученика, «Киевская старина», 1885, февраль, стор.
230 — 238. [Див. [1]переклад] Примітки * До нестями. — Ред. 1 Марин Апполон Никифорович

(1790 — 1873) — генерал-лейтенант, письменник, поет і колекціонер-мистецтвзнавець. 2 Кочубей

Петро Аркадійович (1825 — 1892) — офіцер, згодом голова Російського технічного товариства. На
його замовлення Шевченко виконав [2]портрет генерального судді Василя Леонтійовича Кочубея
і писав картини. 3 Дорошенко Петро Дорофійович (1627 — 1698) — гетьман Правобережної

України (1665 — 1676). Брав участь у визвольній боротьбі українського народу проти шляхетської
Польщі. Пізніше в союзі з турками та татарами воював проти Росії. * Сагайдачний (Конашевич-
Сагайдачний) Петро Кононович (помер у 1622 р ) — гетьман Війська Запорозького в 1614 — 1622
рр. Відомий походами проти кримських татар і Туреччини. 4 Суханов-Подколзін Борис Гаврилович
(1847 — 1904) — учень Тараса Шевченка, згодом полковник.

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/spog79.htm

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev10035.htm

3.6.3 149. М. С. ЩЕПКІН. 12 грудня 1858. Москва (2009-06-01 18:00)

Друже!

Прилагаю письмо к Василью Александровичу Кокореву, прочти его и ежели найдешь его

приличным в настоящем случае, то запечатай и поступи, как знаешь. Извини, что не тотчас

отвечал: во-первых, переписка для меня. — работа не по летам, а во-вторых, и дома не совсем

хорошо, жінка дуже було занедужала. Тепер, слава Богу, трохи поправилась, а то було теє... і до
попа уже доходило діло. Все это на меня, старого, имеет большое влияние. А тут еще не дождусь

приезда г. Сабурова, и потому не знаю ничего о своей будущности. Прощай! Расписывать нічого:
трудись, раб, а будущее в руці Господа. А по пословице: на Бога надейся, а сам не плошай.
Обнимаю тебя много раз.

Твой М. Щепкин.

Батюшка просит Вас самих сделать адрес на письме Кокореву.
А. Щепкин.
12 декабря.

Коментарі:

Подається за автографом: ІЛ. Ф. 92. № 339.
Вперше надруковано: Киевлянин. — 1870. — 9 квіт.
Дата в автографі: «12 декабря». Рік встановлюється за змістом та листами Шевченка до М. С.
Щепкіна від 13 листопада та 6 грудня 1858 р.
Разом із цим листом М. С. Щепкін переслав Шевченкові свого листа до В. О. Кокорєва в

справі сплати Шевченкові грошей за придбані під час лотереї в Москві шевченківські малюнки

(див. коментарі до листів М. С. Щепкіна, написаного в кінці листопада, та В. О. Кокорєва від 26
грудня 1858 р.). На листі є. приписка рукою О. М. Щепкіна.

...жінка... — О. Д. Щепкіна.
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Сабуров Андрій Іванович (1797 — 1866)- — з 1858 по 1862 р. директор імператорських театрів.
М. С. Щепкін чекав його приїзду з Петербурга до Москви, сподіваючись на розв’язання справи з

поданим ним проханням про відставку (прохання не було задоволено).

3.6.4 Зі статті П. Куліша. Дві мові, книжна і народна. 17 грудня 1858 р.
(2009-06-02 06:00)

Пантелеймон КУЛЇШ

Дві мові, книжня і народня

[...]
Помиляютця тиі, которі думають, що наша словесность Украінська пішла одъ Енеіди

Котляревського. Котляревський бувъ панський писатель, и для панівъ скомпонувавъ Енеіду.
Одрізнившись одъ простихъ людей одежею й звичаями, сміючись поглядавъ вінъ на чумацтво,
на бурлацтво, на пахарське житте, сміючись и глузуючи показавъ усе те въ давніхъ велеліпнихъ

богахъ и славнихъ герояхъ, — и зареготало надъ Енеідою панство, зареготали и всі, хто одрізнивсь
одъ народу сільского, зареготали въ гурті й селяне, не второпавши, що се іхъ передражнено [...].
Квітка одинъ на своіхъ плечахъ вивізъ нашу селянську жизнь и нахиливъ усякого свого читателя до

поважного раховання, що воно есть той простий людъ, про котрий байдуже людямъ письменнимъ!
Квітка — истинний батько нашоі словесности книжнёі. Такъ ёго звавъ Шевченко, такъ певно ёго

зватимуть и грядущі поэти наші.
Отъ же Шевченко, зовучи Квітку батькомъ и отаманомъ своімъ, глибше ёго увійшовъ — не въ

звичаі, не въ жизнь народню, а въ народню душу. Поставивъ вінъ передъ собою не сільску темноту,
яка вона есть теперъ, а той духовний образъ, которий ся темнота зъ давніхъ давенъ виявляе

въ пісні, и дивлячись на той великий образъ души народнёі, плачемъ оплакавъ ёго упадокъ або

зневагу, сміхомъ обсміявъ перевертнівъ, которі багномъ той образъ на-собі осквернили, гіркимъ
докоромъ збивъ зъ речи протинародніхъ славословниківъ и грізно пригрозивъ недолюдамъ

грядущою лихою годиною. Простий людъ виступае въ ёго співахъ увесь у соняшному промені

посередъ густихъ хмаръ, которі зверху надъ нимъ и округи ёго насупились, виступае убогий и

до землі пониклий; отъ же сияе злиденне рямъя ёго въ тому божественному промені якоюсь

святою славою, и здаетця вінъ у своій смирній богобоязливости, паномъ надъ панами... Дивна

наша народня пісня! дивна жъ своею силою й невчена поэзія Шевченка посередъ словословлящихъ

солодкомовнихъ ученихъ поэтівъ. Гучно и весело було въ будинкахъ, тихо и сумно по хатахъ, якъ
загримівъ ёго співучий голосъ. Примовкли трохи будинкові и стрепенулись хатні люде, зачувши
ёго пісню. И чудуютця вже геть давно тиі, и прислухаютця радіючи сіі; а пісня ллєтця чарами, и
ширшае, ширшае кругъ кобзаря громада, смакуючи въ рідному слові. Живе слово — не порошина,
марне воно не гине въ живихъ душахъ. На що вже той схоластичний теренъ, та школьна зіновать
непроходима, невикоренима, да й то задержалось воно въ народі черезъ тисячу рікъ. Ні одного
поэта не дали наши протинародні школи; глушили вони своіми науками й книжками всяку поэзію
въ народі; отъ же до конця не заглушили, и изъ пониклоі до землі словесности співаноі піднялась
угору словесность писана, и вже нема на світі такоі сили, котора змогла бъ іі заглушити.
Наступивъ уже двадцятий 1) рікъ, якъ умеръ Квітка, и мае вже вінъ собі (не одного) преемника
въ картинахъ селянського життя 2). Шевченко (живе ище, намъ на велику втіху, и) не мае нікого
до себе близького, въ високій думі народній, не то посередъ рідного миру Руського, а й по всій

Славянщині ні міжъ живими, ні ніжъ мертвими. Такихъ бо поэтівъ народи віками дожидаютця

(все одно, що Дантівъ, Шекспирівъ, Байронівъ). Такий поэтъ становить самъ собою народъ —
у одній своій единиці. Колись Польскі пани метиковали въ сенаті, чи не лучче бъ було знести

до остатку людъ козако-Руський и всю Вкраіну иноплеменнимъ людомъ заселити. 3) Нехай би

воля Божа допустила яку-небудь дику силу до такого беззаконія; то й тогді Шевченкова поэзія

не зникла бъ. Отъ ми якъ важимо ёго безсмертні, щиро-народні думи и пісні! Нема й не буде,
може, ёму рівного міжъ славянськими поэтами. Зъ безоднёго жерела бъе ёго слово. Наповае жъ
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воно здоровимъ розумомъ и чувствомъ найбільшъ земляківъ Шевченковихъ, виганяючи зъ нихъ

схоластичний и всякий чужонародній чадъ. [...]. Що съ того за користь буде, що ми Украінськихъ

книжокъ наплодимо, да Вкраінського, духу съ книжокъ не роспустимо? Не честь намъ, не подоба
чужими тропами ходити; треба намъ свій путь до Парнасу прокладувати. Тимъ то, все мляве, все
соломодзвінне й недоумковате треба намъ геть одкидати, и не тільки свого кошту на ту словесну
потерть не трачу, да й охочихъ зупиняю, щобъ лучче старцю въ селі милостиню сотворили, аніжъ
ні те ні се друкомъ оглашати. Недавно впали мині въ руки вірши якогось пана Щоголева 6).
Зрадівъ я, іхъ перечитавши. Прочитавъ пану Шевченкові — и Шевченко слухавъ іхъ смакуючу. И
звеселились ми обое, що таки хоть одна струна полюдськи на рідній бандурі бринькнула. Не багато
тихъ віршъ, да чистий же медъ, а не перга словесна. Не до Шеченковихъ іхъ прировняти, а все
жъ и те — щира рідна поэзія. Се такъ якъ иноді весною соловей у саду голосно да любо виспівуе,
а тутъ коло тебе золота бжілка надъ квіткою въетця. Слухаешъ соловъя зъ великою вподобою,
а не скажешъ же й бжілці: „Лети собі геть, не гуди коло мене!“ Складъ у того пана Щоголева
7) правдиво рідний. Не Шевченківъ голосъ вінъ переймае, переймае голосъ народнеі пісні, и
зъ пісні бере основу свого компоновання. Тимъ часомъ, яко поэтъ правдивий, а не підспівачъ,
мае вінъ у своему голосі щось праведно свое, — якусь власну повагу й красу, котороі ні въ пісні

народній не покажешъ, ні въ Шевченковихъ віршахъ, що отъ вінъ чуже добро присвоівъ. Се такъ
якъ отъ иноді співають дівчата надъ водою и въетця по воді іхъ чистий голосъ, и оддаетця въ гаю
мовъ чаровничі співи самоі народнёі музи, — стиха, неясно, не такъ голосно, а любо слухати, и
слухаешъ его дивуючись! Впали жъ мині въ руки й вірши иншого поэта, пана Кузьменка 8). Сей

не такъ сподобався намъ, якъ панъ Щоголевъ, а прочитавши ёго вірши, не змогли ми іхъ забути.
Есть у ёго віршахъ щось таке, що до души доходить и въ душу проситця. Такъ иноді стрінешъ

хлопъя середъ села; мизерне воно собі буде и не прибране, босе й простоволосе, а згляне на

тебе такимъ любимъ поглядомъ, такъ обізветця до тебе приязненько, що вхопивъ би на руки да

й понісъ на рукахъ, якъ свое рідне. Вірши пана Кузьменка не мають тоі сили, що Щоголеви, а
проте якась есть у нихъ тихость приятна, якась душевна задумливість, и пливуть ёго слова одно

за другимъ не прудко, а такъ якъ маленькі утенята, вперве на воду пущені. Можна бъ де за що й

зганити іхъ, що не такъ-то вони голосні и часомъ наче въ прозу (одтяжну) впадають; да й ганити
не хочетця: такъ вони стиха тихесенько до душі твоеі про якісь дітські літа, чи про якесь молоде

щастє промовляють. Вважаючи іхъ тихий голосокъ, що не до всякоі душі й дійде, просивъ я пана
Шевченка, яко орла поэтичнёго, приняти іхъ підъ свое крило и не попустити дрібнимъ кобчикамъ
на поталу, и панъ Шевченко, поділяючи серцемъ моі речи, приложивъ свою руку коло руки моеі.
Первоцвітомъ сю книжечку ми прозвали, вважаючи вірши пана Щоголева и пана Кузьменка за

пробу пера, которе, може, колись появить щось голосне на всю Вкраіну. П. Кулішъ. 1858, декабря
17 С.-Петербургъ. [1][Куліш П. Дві мові, книжна і народна // Україна: Науковий трьохмісячник

українознавства. — 1914. — Кн. 3. — С. 22-34.] 1) Первісно стояло: шістнадцятий. 2) Стояло:
Марка Вовчка, 3) Такъ колись Чингисъ-Ханъ радовавъ изъ своіми ханами, чи не знести бъ імъ

до щенту ввесь Китай, щобъ зробити зъ ёго безпечний пастовникъ для табунівъ своіхъ. Восточні
селяне и досі переказують своімъ дітямъ сю дику легенду. Не йметця віри, да чого не виробляють
моущі люде й передъ нашими очима. 4) На полях олівцемъ написано: мети. 5) Починаючи з

сього слова і до кінця все перекреслено олівцем. 6) Певно, не того героя Щоголева, що стрелявъ
зъ гарматъ підъ Одесою. прим. Кулїша. 7) Первісно стояло: Щиглика. 8) Первісно стояло:
Недобитка.

1. http://izbornyk.org.ua/rizne/ukr03.htm

3.6.5 150. М. В. МАКСИМОВИЧ. 21 грудня 1858. Михайлова гора (2009-06-02 12:00)

21 декабря 1858 г. М[ихайлова] Гора.

Дякую Вам дуже за Ваш дорогий привіт ко мне, я очень обрадовалась, когда получила Ваше

письмецо и, прочитавши, узнала, что Вы, слава Богу, здоровы; спасибі Вам за гарний Ваш «Сон» і
за Вашу память обо мне; я думала, что Вы совсем меня забыли, а я об Вас часто думаю, що якби
мені для Вас найти гарну і моторну добру дівчину к Вашому приїзду, буду шукать і выглядывать,
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а Вы до нас приезжайте, і тоді побачите самі, яка Вам дівчина приглянеться: у нас все гарні; Ви
думали, що я і забула, чого Ви мене просили, а я зовсім і не забула, думаю, якби мені Бог поміг

Вам найти гарну квіточку для нашого любимого і гарного українця; а тепер поздравляю Вас с

праздником Рождеством Христовым, а также и с наступающим Новым годом, и желаю Вам от

щирого своего сердца счастья, здоровья и успеха [в] Ваших занятиях; и дай Бог, чтобы в этом годе

все наши желания [и]сполнились, о чем мы с Вами говорили, я бы от души желала, і глядіть же,
приезжайте до нас, будемо Вас ждать. Ще раз дякую за дуже гарний «Сон» і за пам’ять Вашу;
прощайте, наш добрий і любимий земляче, желаю Вам ще раз от щирого сердца своего всего

лучшего в мире; и прошу не забывать любящей Вас землячки Вашей

Маруси Максимович.

Коментарі:

Подається за автографом: ЦНБ. III. 4884.
Вперше надруковано: Шевченко та його доба. — Зб. 2. — К., 1926. — С. 159.
Дата в автографі: «21 декабря 1858 г. М[ихайлова] Г[ора]».
Відповідь на лист Шевченка від 22 листопада 1858 р. з Петербурга.

...спасибі Вам за гарний Ваш «Сон»... — Див. коментар до листа М. О. Максимовича від

22 листопада 1858 р.
...якби мені для Вас найти гарну і моторну добру дівчину... — Відгук на прохання Шевченка у

згаданому листі допомогти йому одружитися.

3.6.6 13. ЛИСТ ДО КУРАТОРА ПЕТЕРБУРЗЬКОГО УЧБОВОГО ОКРУГУ I. Д.
ДЕЛЯНОВА. 23 грудня 1858. С.-Петербург (2009-06-02 18:00)

Его превосходительству господину попечителю

С.-Петербургского учебного округа,
тайному советнику и кавалеру

Ивану Давидовичу Делянову

Художника, отставного рядового
Тараса Григорьева, сына Шевченка

Получив высочайшее соизволение для проживания в столице, но нуждаясь в дневном пропитании,
покорно прошу ваше превосходительство дозволить мне новое издание моих сочинений,
напечатанных в царствование почившего в Бозе государя императора Николая I, под заглавием

«Кобзарь» и [1]«Гайдамаки», которых экземпляр при сем прилагается. Так как обе эти книжки

составляют библиографическую редкость, то позвольте просить, по миновании в них надобности,
возвратить их мне.

Тарас Шевченко

23 декабря 1858 г.
С.-Петербург

Примітки
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Подається за оригіналом (НМТШ, № а-9, спр. 375, арк. 5). Рукопис невідомої особи з підписом

Шевченка.
Вперше надруковано в журналі «Начала» (1922. — № 2. — С. 241).
Вперше введено до зібрання творів у виданні: Шевченко Т. Повне зібр. творів. — К., 1929. — Т.
3. — С. 165.
На документі напис: «27 декабря 1858».
Делянов Іван Давидович (1818 — 1897) — таємний радник. Протягом 1858 — 1860 рр. — куратор

Петербурзького учбового округу, голова Петербурзького цензурного комітету та член Головного

управління цензури.

№ 491. 1858 р., грудня 23. Лист Т. Г. Шевченка до куратора Петербурзького учбового округу I.
Д. Делянова з проханням дати дозвіл на друге видання «Кобзаря» і «Гайдамаків»

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev117.htm

3.6.7 Портрет Айри Олдріджа. 25 грудня 1858 р. Спогад Катерини Юнґе
(2009-06-03 06:00)

[1]

* *

Г-н Чалый говорит по поводу посещений Олдриджем мастерской Шевченка, который рисовал

его портрет: «Являлся Олдридж, комната запиралась на ключ, и бог их знает, о чем они там

говорили». Впрочем, знаю несколько и я, так как всегда присутствовала при этом, и охотно

делюсь з читателями. Приходили мы к Шевченке втроем: Олдридж, моя десятилетняя сестра,
которую Олдридж, после того как она заявила, что хотя он и негр, но она сейчас пошла бы за

него замуж, называл своей «little wife», и я. Трагик серьезно садился на приготовленное место и

сидел несколько времени торжественно и тихо, но живая натура его не выдерживала, он начинал
гримасничать, шутить с нами, принимал комически-испуганный вид, когда Шевченко смотрел на

него. Мы все время хохотали. Олдридж получал позволение петь и затягивал меланхолические,
оригинальные негритянские мелодии или поэтические старинные английские романсы, совсем
у нас неизвестные. Тарас слушал и заслушивался, а карандаш праздно опускался на колени.
Наконец, Олдридж вскакивал и пускался плясать какую-нибудь «gig», к вящему восторгу моей
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сестренки. Потом мы все отправлялись к нам пить чай. Несмотря на оригинальность таких

сеансов, портрет был скоро окончен, подписан художником и моделью и находится теперь у меня.

Е. Ф. Юнге, Воспоминания о Шевченко, Вестник Европы, 1873, № 8, С. 837-842. [Див.
[2]переклад]

Див. також [3]інший виклад Катериною Юнґе спогадів про сеанси.

Портрет Айри Олдріджа. Кольоровий папір, італійський та білий олівець (35,6 × 28,3). [Пб.].
25.XII 1858.

[4]

Див. також:
http://litopys.org.ua/shevchenko/shev10033.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev10033.htm
http://kobzar.univ.kiev.ua/draws/description/433.html

1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/PTpPZ7mULIpZCoXAUeAT-Q?feat=embedwebsite

2. http://izbornyk.org.ua/shevchenko/spog60.htm

3. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/528104.html

4. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev10033.htm
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3.6.8 4. КОЛЕКТИВНИЙ ЛИСТ ДО В. Ф. АДЛЕРБЕРГА. 26 грудня 1858. С.-
Петербург (2009-06-03 12:00)

Ваше сиятельство, милостивый государь Владимир Федорович!

Значительная часть петербургской публики, пораженная горькой вестью, что мистер Айра

Олдридж более не ангажирован Дирекцией театров, имеет честь прибегнуть к вашему сиятельству
с утешительной надеждой, что ваше высокое и благотворное покровительство искусству, столько
известное, дарует нам отраду быть свидетелями продолжения представлений Айра Олдриджа на

нашей сцене.
С глубочайшим почтением имеем честь быть вашего сиятельства покорнейшие слуги

Графиня Анастасия Толстая

Надворный советник Академии К. Ухтомский
...............................................................
Т. Шевченко

26 декабря 1858 г.

Примітки

Подається за оригіналом (РДІА, ф. 472, оп. III/948, № 102, арк. 7 — 10).
Вперше надруковано: Жур П. Шевченківський Петербург. — С. 139 (українською мовою).
До зібрання творів вводиться вперше.
Колективний лист складений з ініціативи митців, що збиралися на квартирі віце-президента
Академії мистецтв Ф. П. Толстого. Серед ста шістдесяти чотирьох осіб, які підписали лист, —
художники К. Майбах, О. Бернардський, поет М. Розенгейм, друзі Шевченка— скульптор і графік

М. Микешин, педагог М. Старов та ін. 29 грудня 1858 р. шістнадцять діячів культури на чолі

з композитором і музикознавцем О. М. Сєровим написали до В. Ф. Адлерберга другого листа

з проханням продовжити виступи негритянського актора Айра Олдріджа в Петербурзі (РДІА, ф.
472, оп. III/948,№ 102, арк. 5 — 6; лист опубліковано: Єрофєєв І. Ф. З історії першого виступу А.
Олдріджа на петербурзькій сцені (Епізод з взаємин Т. Шевченка з А. Олдріджем) // Радянське

літературознавство. — 1952. — № 16. — С. 93). Гастролі не були продовжені. З приводу листів
В. Ф. Адлерберг написав такі резолюції: «Передать директору театров, подавать коллективные
просьбы не допускается. Дирекция действует по своим расчетам и выгодам, а не по просьбам

частных лиц»; «Что за вздор такой! Есть ли бы я и хотел сам собою продолжить представления

Олдриджа, то эту мысль оставил бы единственно потому, что об этом коллективными подписками

просят. Есть ли однажды допустить уважить к подобным просьбам, то бог знает о чем будут

просить и настаивать таким же образом. Оставить без внимания. 31 декабря 1858 года» (РДІА,
ф. 472, оп. Ш/948, № 102, арк. 5 — 6). На початку січня 1859 р. А. Олдрідж залишив Петербург.
Адлерберг Володимир Федорович (1790 — 1884) — граф, генерал-ад’ютант, міністр

імператорського двору (1852 — 1872).

* *

№ 492. 1858 р., грудня 26. Колективний лист петербурзької громадськості до міністра

імператорського двору В. Ф. Адлерберга з проханням дозволить трагіку Айра Олдріджу

продовжити виступи на російській сцені

[всього 164 підписи. Серед них: А. Толстая, К. Ухтомський, В Жадовський, М. Микешин, Т.
Шевченко, М. Старов, К. Майбах, Є. Бернардський, М. Розенгейм, М. Утін, П. Іков, А. Вігель,
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А. Соколовський, О. Апушкіна, Л. Модзалевський, В. Новосильцов, О. Кованько, І. Кузьмін, К.
Шрейдерс, Рогов, Стуколкін, Стуковенко, Є. Краєвський, В. Азанчевська, Іващенко, Савицький та
ін.].

1 29 грудня 1858 р. було надіслано другого колективного листа за 16 підписами: К. Званцов, О
Серов, С. Полевой, П. Званцов, М. Званцов, К. Званцова, М. Шульгін, Д Шульгін А Контський,
В. Бараницький, П. Лобрі, Ф. Акінфов, барон Ю. Корф, К. Кулібін, Майбах, Lowenthal. На

ньому резолюція В. Ф. Адлерберга: «Что за вздор такой! Есть ли б я и хотел сам собою

продолжить представления Олдриджа, то эту мысль оставил бы единственно потому, что об этом
коллективными подписками просят. Есть ли однажды допустить уважить к подобным просьбам,
то бог знает о чем будут просить и настаивать таким же образом. Оставить без внимания. 31
декабря 1858 года» (там же, арк. 5 — 6).

3.6.9 Епіграма П. Каратигіна на Айру Олдріджа (2009-06-03 18:00)

ПЕТРЪ АНДРЕЕВИЧЪ КАРАТЫГИНЪ (1805—1878).
По поводу овацій Айры Ольдриджа. (Декабрь 1860 г.).

Вчера мы Ольдриджа въ театрc увcнчали,
Торжественный ему мы сдcлали пріемъ:
Публично съ трагикомъ комедію сыграли

И поднесли ему раскрашенный дипломъ.
На томъ дипломc мы изобразили: Лира,
Отелло, Шейлока, съ припискою такой:
«Истолкователю великаго Шекспира —
Артисты русскіе!»... Вотъ былъ тріумфъ какой!
Приписка, кажется мнc, не совсcмъ толкова:
Ну, какъ Шекспира намъ онъ могъ истолковать,
Когда по англійски не знаемъ мы ни слова?
Прошу покорнcйше тутъ смысла поискать!
Но шутки въ сторону, хоть, можетъ быть, некстати,
Но мнc взгрустнулося... Не смcйтесь надо мной,
Собратія мои, что вспомнилъ я о братc...
Начавъ за здравіе, сведу — за упокой!
Неужли, торжество готовя для чужаго,
Роднаго трагика никто не вспоминалъ?...
Иль непонятно вамъ его казалось слово,
Когда Шекспира мысль онъ вамъ передавалъ?
Простите, не хотcлъ я сдcлать вамъ упрека,
Невольно молвилось словечко о родномъ —
И точно: «нcсть въ своемъ отечествc пророка!»
Живому надобно и думать о живомъ!...

«Русская старина». — СПб., 1880. — Т. XXVII. — Кн. 3. — С. 651.

Див. також [1]епіграму Каратигіна на зміни російського правопису.

1. http://community.livejournal.com/ua_etymology/91637.html
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3.6.10 151. В. О. КОКОРЄВ. 26 грудня 1858. Петербург (2009-06-04 06:00)

Милостивый государь!

Прилагаю сто рублей и извиняюсь в медленности, которая произошла от болезни моей.
Когда Вы оправитесь, доставьте, пожалуйста, удовольствие познакомиться с Вами.
Примите уверение в душевном уважении.

В. Кокорев.

26 дек[абря]
СПб.

В Бассейной,
собственный дом.

Коментарі:

Подається за автографом: ІЛ. Ф. 92. № 105.
Вперше надруковано у виданні: Листи до Т. Г. Шевченка. — С. 153, з помилкою в звертанні:
«Многоуважаемый государь» замість «Милостивый государь».
Дата в автографі: «26 дек[абря]. СПб.»
Рік встановлюється за змістом та листами Шевченка до М. С. Щепкіна від 13 листопада та 6
грудня 1858 р.

Прилагаю сто рублей... — Див. лист М. С. Щепкіна, написаний наприкінці листопада 1858
р., та коментар до нього.
Когда Вы оправитесь... — Очевидно, в листі до В. О. Кокорєва, написаному М. С. Щепкіним від

імені Шевченка (див. лист М. С. Щепкіна від 12 грудня 1858 р. та коментар до нього), йшлося
про те, що художник через хворобу не може сам прийти по належні йому гроші за малюнки.
...доставьте, пожалуйста, удовольствие познакомиться с Вами. — Відомостей про особисту

зустріч Шевченка з В. О. Кокорєвим немає. Як свідчать записи в щоденнику, Шевченко незабаром

після повернення до Петербурга двічі (1 та 8 квітня 1858 р.) заходив до В. О. Кокорєва додому
на Басейній вулиці, однак не застав його. Очевидно, Шевченкові були відомі деякі друковані

виступи В. О. Кокорєва, якого він назвав «откупщиком-литератоом», зокрема стаття «Основное
народное образование» (Русская беседа. — 1858. — № 1), вміщена в тому ж номері журналу, що
й відома Шевченкові стаття Є. П. Новикова «Гус и Лютер» та відгук М. О. Максимовича про

«Чорну раду» П. О. Куліша. Міг знати Шевченко й інші виступи В. О. Кокорева у тодішній

пресі: передруковані в журналі «Русский вестник» (з газети «Le Nord») нотатки про його подорож
наприкінці 1857 р. по Західній Європі; статті «Путь севастопольцев» у журналі «Русская беседа»
(1858. — № 1) та «Миллиард в тумане». Остання була надрукована в газеті «Санктпетербургские
ведомости» (1859. — №№ 5, 6, 12) й викликала полемічні відгуки (Северная пчела. — 1859. — №
10). В. О. Кокорєв розробляв тоді проекти будівництва доріг у Росії, Волго-Донської залізниці,
встановлення пароплавства по Дону та Азовському морю та ін. (Див.: Барсуков Н. Жизнь и труды

М. П. Погодина. — Кн. 16. — С. 93), що теж могло привернути увагу Шевченка.
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3.6.11 Цензурний запис про видання Шевченка. 27 грудня 1858 р. (2009-06-04 12:00)

№ 493. 1858 р., грудня 27. Запис у реєстрі Петербурзького цензурного комітету про книжку Т.
Шевченка «Чигиринський Кобзар і Гайдамаки», подану до нового видання

№ Время вступления Заглавие книги или рукописи, имя сочинителя,
переводчика или издателя Число страниц От кого представлена

1377 [Декабря 27] Печ[атная] кн[ига]: «Чигиринский Кобзарь и

Гайдамаки». Две поэмы на малороссийском языке, Т. Шевченка 217 При

прошении г-на Шевченка

Когда отдана цензору Время одобрения или неодобрения Имя цензора Время

обратной выдачи Расписка получившего Когда поступила в цензуру по

напечатании и № билета, выданного на выпуск в свет

Декаб[ря] 27 в Главн[ое] упр[авление] ценз[уры] Февраль 6 1859
г. Палаузов

ЦДІА СРСР (тепер РДІА), ф. 777, оп. 27, № 218, арк. 236 зв. — 237. Оригінал.

3.6.12 Запис у журналі цензурного комітету. 27 грудня 1858 р. (2009-06-04 18:00)

№ 494. 1858 р., грудня 27. Запис у журналі засідань Петербурзького цензурного комітету про

подану Шевченком книжку «Чигиринський Кобзар і Гайдамаки»

Отношение

От 23 декабря 1858 года

Художник, отставной рядовой Тарас Григорьев, сын Шевченко вошел в С.-Петербургский
цензурный комитет, от 23 сего декабря, с прошением, в котором изъясняет, что он получил

высочайшее соизволение для проживания в столице, но, нуждаясь в дневном пропитании, просит
дозволить ему новое издание напечатанных его сочинений под заглавием: «Кобзарь и Гайдамаки»,
которых книгу представил при упомянутом прошении. Определено: как Комитету не известно в

настоящее время никаких распоряжений о г. Шевченко и имеются в виду предложения бывшего

министра народного просвещения графа Уварова от 2-го июня и 5-го июля 1847 года за №№
740 и 889 о недозволении, между прочим, к новому изданию сочинений Шевченко и объявлений

о них, то необходимо представить о вышеизъясненном, вместе с самою просьбою г. Шевченко

и следующею к ней книгою: «Кобзарь и Гайдамаки», на благоусмотрение Главного управления

цензуры.

ЦДІА СРСР (тепер РДІА), ф. 777, оп. 27, № 49, арк. 373—374. Оригінал.
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3.6.13 Лист до Головного управління цензури. 27 грудня 1858 р. (2009-06-05 00:00)

№ 495. 1858 р., грудня 27. Лист голови Петербурзького цензурного комітету I. Д. Делянова до
Головного управління цензури у зв’язку з проханням Т. Г. Шевченка дозволити друге видання

«Кобзаря» і «Гайдамаків»

27 декабря 1858 года

№ 1209

В Главное управление цензуры

[...] С.-Петербургский цензурный комитет, не зная в настоящее время никаких распоряжений о г.
Шевченко и имея в виду предложения бывшего министра народного просвещения графа Уварова,
от 2 июня и 5 июля 1847 года за№№ 740 и 889, о недозволении, между прочим, к новому изданию

сочинений Шевченко и объявлений о них, необходимым считает представить о вышеизъясненном,
вместе с самою просьбою г. Шевченко и следующею к ней книгою: «Кобзарь и Гайдамаки», на
благоусмотрение Главного управления цензуры.

Председатель: И. Делянов
Секретарь: А. Ярославцев

ДМШ, А-9, спр. 375, арк. 4 — 4 зв. Оригінал.
На документі написи: «28 декабря 1858. 3309»; «№ 8795»; «16 января».

3.6.14 152. А. I. ТОЛСТАЯ. 30 грудня 1858. Петербург (2009-06-05 06:00)

Пожалуйста, Тарас Григорьевич, приходите завтра. От 7 до 10 будет у нас Олдридж и будет

читать. Прошу Вас съездить к Кулишу и передать ему мое приглашение. Да нельзя ли пригласить
и Александру Ивановну и Семена Степановича. Да смотрите же, устройте это.

Ваша Толстая

Вторник, 30 декабря.

На четвертій сторінці:
Тарасу Григорьевичу Шевченке

Коментарі:

Подається за автографом: ІЛ. Ф. 77. № 124. Арк. 147.
Вперше надруковано у виданні: Чалый М. К. Жизнь и произведения Тараса Шевченка. — С. 131,
з пропусками. Повністю — в журналі «Культура» (1925. — № 3. — С. 35).
Дата в автографі: «Вторник, 30 декабря». Рік написання встановлюється за згадкою про читання

Олдріджа, який перебував у Петербурзі наприкінці 1858 р., а на початку 1859 р. виїхав. Саме 1858
р. 30 грудня припадало на вівторок.

Олдрідж Айра (1807 — 1867) — негритянський актор-трагік. Гастролював у Петербурзі з

листопада 1858 по січень 1859 р., виконував провідні ролі в п’єсах Шекспіра. Шевченко

захоплювався грою Олдріджа, особисто з ним подружився, 25 грудня 1858 р. намалював його

портрет (Т. 10, № 33). Підписав клопотання петербурзької громадськості до міністра двору
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О. Адлерберга про продовження терміну гастролей Олдріджа (Тарас Шевченко: Документи

та матеріали до біографії. — С. 304). Про зустрічі Шевченка з Олдріджем у квартирі Толстих

розповіла їхня дочка К. Ф. Юнге (Спогади про Тараса Шевченку — К., 1982. — С. 281 — 282).
...пригласить и Александру Ивановну и Семена Степановича. — С. С. Гулака-Артемовського та
його дружину О. І. Гулак-Артемовську (бл. 1825 — ?).

3.6.15 153. С. ХЛЕБОВСЬКИЙ. 1858. Петербург (2009-06-05 12:00)

Bądź tak dobry, kochany Tarasie, przyszlij mi mój menekin, gdyż mi jest konecznie potrzebny i niemam
teraz żadnego, wszystkie odemnie poodbierali.

Szanujący Cię
S. Chlebowski

Переклад:
Будь добрий, коханий Тарасе, пришли мені мій манекен, бо він мені дуже потрібний; не маю зараз

жодного, всі у мене позабирали.

Шануючий тебе

С. Хлебовський.

Коментарі:

Подається за автографом: ІЛ. Ф. 92. № 322.
Вперше надруковано у виданні: Листи до Т. Г. Шевченка. — С. 173.
Автограф не датований. Датується орієнтовно: друга половина 1858 р., за часом навчання С.
Хлебовського в Академії мистецтв та проживанням там Шевченка — з червня 1858 р.

Хлебовський Станіслав (1835 — 1884) — польський художник. Навчався в Академії мистецтв

протягом 1853 — 1858 рр. На академічній виставці 1858 р. експонувалася картина С. Хлебовського
«Асамблея при дворі Петра Великого», за яку він одержав золоту медаль другого достоїнства

(Северная пчела. — 1858. — 14 квіт.). За подану на академічну виставку 1859 р. картину

«Імператриця Катерина II приймає запорозьких депутатів» С. Хлебовському було присуджено

першу золоту медаль (Северная пчела. — 1859 — 30 трав.).
„.[пришли мені мій манекен]... — Очевидно, це прохання пов’язане з роботою С. Хлебовського
в жанрі історичного живопису.

3.6.16 Запис Г. Честахівського. Колись-то, було, ми з покійним Штернбергом
(2009-06-05 18:00)

1859

1858 — 1860 рр.

{ [1]«Колись-то, було, ми з покійним Штернбергом...» (Запис Г. М. Честахівського) }
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[2]

Штернберг Василь. Коло вікна. 1840. Шевченко в групі трьох підглядачів.

[3]

Штернберг Василь. Замість чаю ми побрились. 1840.
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[4]

Штернберг Василь. Під ковдрою. 1840.

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev404.htm#zap3

2. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/gQmzM4OIwy18-NqUOQNofQ?feat=embedwebsite

3. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/RyLO-YTyRQKHot44q0yVlw?feat=embedwebsite

4. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/ngeAfjt31ZaofOg8nldf9Q?feat=embedwebsite

3.6.17 Запис в реєстрі цензури. 13 січня 1859 р. (2009-06-06 00:00)

№ 496. 1859 р., січня 13. Запис про книжку Шевченка «Чигиринський Кобзар і Гайдамаки» в

реєстрі, поданому Петербурзьким цензурним комітетом до Головного управління цензури

№ Время вступления Заглавие рукописи или печатной книги и от кого

представлена Число страниц Время одобрения или неодобрения Имя

цензора, подписавшего оную

1377 [Декабря 27] Печ[атная] кн[ига] «Чигиринский Кобзарь и

Гайдамаки». Две поэмы на малороссийском языке Т. Г. Шевченка.
При прошен[иіи] Т. Шевченко 217 Представлена в Главное управление

цензуры

ЦДІА СРСР (тепер РДІА), ф. 772, оп. 1, № 4380, арк. 341. Оригінал.

3.6.18 Лист про можливість нового цензурного перегляду творів. 16 січня 1859 р.
(2009-06-06 06:00)

№ 497. 1859 р., січня 16. Лист міністра народної освіти Є. П. Ковалевського до начальника

III відділу В. А. Долгорукова про можливість нового цензурного перегляду «Кобзаря» та

«Гайдамаків» Т. Г. Шевченка

16 января 1859 г.
№ 142
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О стихотворениях Т. Шевченко

«Кобзарь» и [1]«Гайдамаки»

Господину главному начальнику над III отделением собственной его императорского величества

канцелярии

Художник, отставной рядовой Тарас Григорьев, сын Шевченко вошел в С.-Петербургский
цензурный комитет с прошением, в котором изъясняет, что он, Шевченко, получил высочайшее

соизволение для проживания в столице, но, нуждаясь в дневном пропитании, просит дозволить

ему новое издание напечатанных его сочинений, под заглавием: «Кобзарь» и «Гайдамаки»,
которых книгу представил при упомянутом прошении. В конце сей книги напечатано еще

стихотворение [2]«Гамалия».
В исполнение высочайшего повеления, объявленного предместником вашего сиятельства,
генерал-адъютантом князем Орловым, бывшему министру народного просвещения графу

Уварову, от 30-го мая 1847 года за№ 897, по делу об Украйно-Славянском обществе, сделано было,
между прочим, распоряжение по цензурному ведомству министерства народного просвещения о

недозволении к перепечатыванию новым изданием напечатанных в 1840 году в С.-Петербурге
сочинений Шевченко, под названием «Чигиринский Кобзарь» и «Гайдамаки».
Вследствие сего, имея честь препроводить у сего вышеозначенную книжку стихотворений Тараса

Шевченко, я обращаюсь к вам, милостивый государь, с покорнейшею просьбою почтить меня

сообщением вашего мнения: могут ли в настоящее время быть подвергнуты вновь цензурному

рассмотрению вышесказанные сочинения Шевченко, для нового издания их, с некоторыми

исключениями и изменениями, какие признаны будут нужными со стороны цензуры.

Министр народного просвещения Е. Ковалевский
Директор Л. Берте

ДМШ, А-52, спр. 81, ч. 6, арк. 137 — 138. Оригінал.
На документі написи: «№ 225»; «17 января 1859 года».

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev117.htm

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev122.htm

3.6.19 Записка до В. Долгорукова. 17-18 січня 1859 р. (2009-06-06 12:00)

№ 498. 1859 р., січня 17 — 18. Записка чиновника III відділу до В. А. Долгорукова

При сем представляются: справка о Шевченке и извлечение из его сочинений.

ДМШ, А-52, спр. 81, ч. 6, арк. 136. Оригінал.
На документі резолюція В. А. Долгорукова (олівцем): «Пер[едать] 19 января».

3.6.20 151. ЛИСТ ДО Я. Г. КУХАРЕНКА. 17 січня 1859. С.-Петербург
(2009-06-06 18:00)

Батьку отамане кошовий

і мій єдиний друже!

Треба б було мені на тебе сердиться, та ні, розсердься ти перше на мене. Розсердься ти на мене
за те, що я вторік ще аж у апрілі місяці получив твоє письмо ласкаве од М. М. Лазаревського та
не промовив тобі й півслова й досі. Хоч би подякував за ті 10-ть карбованців, що ти во ім’я моє
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дав якомусь моєму братові Петрові Шевченку. Спасибі тобі, мій друже єдиний! У мене єсть брати

Микита й Йосип, а Петра нема. Бог його знає, відкіля він узявся? Та дарма! Нехай собі здоровий
буде. А ти здоровий і багатий. Не сердься ж на мене, мій друже єдиний, що я й досі до тебе не

написав хоч на клаптику паперу. Якби сказать, що ніколи було, то таке слово смерділо б брехнею,
а я не пошлю тобі смердячого слова.
А тепер я захожусь сердиться на тебе, отамане, наш батьку кошовий! Мабуть, ти давно в землях
християнських не бував і доброї мови християнської не чував, що зовеш мене закадишним другом.
Чи ж чути було коли-небудь меж християнами таке бридке, паскудне слово? Мабуть, ти, батьку,
забув нашу християнську мову і дощенту побусурменився? Та дарма! Зови, як знаєш, тілько не

забувай твого искреннего

Т. Шевченка.

17 января 1859 года.
С.-Петербург.

У нас тут складається «Хата», то чи нема часом у тебе якої доброї деревини на крокву або й

сволок. Як є, то присилай її на ім’я П. А. Куліша або в Академію художеств Т. Г. Шевченку.
Поцілуй тричі за мене свою стару і своїх діточок.
Не сердься на мене, мій друже єдиний, що я тобі пишу так небагато. Я ще й досі не відпочив

після тії проклятої неволі. Як одпочину, то напишу тобі за одним заходом аркуш або й два.
Чи ти читав «Оповідання» Марка Вовчка? Як не читав, то я пришлю тобі.

Примітки

Подається за рукописною копією, зробленою М. О. Дикарєвим (ІЛ, ф. 77, № 127, арк. 27), за
якою лист було надруковано в газеті «Кубанские областные ведомости» (1899. — № 88).
Вперше надруковано в журналі «Зоря» (1894. — № 5. — С. 106).
Вперше введено до збірника творів у виданні: Шевченко Т. Твори: В 2 т. — СПб., 1911. — Т. 2.
— С. 428 — 429 (де подано як два різних листи: один без дати, другий — від 17 січня 1859 р.).
Відповідь на [1]лист Я. Г. Кухаренка від 21 лютого 1858 р. ([2]Листи до Тараса Шевченка. — С.
113 — 114).

...получив твоє письмо ласкаве... — Лист Я. Г. Кухаренка від 21 лютого 1858 р. Шевченко

одержав тільки після повернення до Петербурга.
Хоч би подякував за ті 10-ть карбованців... — Дізнавшись, що в Катеринодарі служить солдат

Петро Шевченко, який називає себе братом Тараса Шевченка, Я. Г. Кухаренко закликав його до
себе й «дав йому карбованців з десяток на обіхідку» ([3]Листи до Тараса Шевченка. — С. 114).
...зовеш мене закадишним другом. — Ні в згаданому, ні у відомих нині попередніх листах Я. Г.
Кухаренка цей вислів не трапляється. Однак його вжито в пізнішому листі Я. Г. Кухаренка від 26
квітня 1860 р.: «А наш закадишний Костомара у Пітері панує» ([4]Листи до Тараса Шевченка. —
С. 148).
У нас тут складається «Хата»... — Про свій задум заснувати журнал «Хата» П. О. Куліш сповістив

В. В. Тарновського у жовтні 1858 р (Киевская старина. — 1898. —№ 4. — С. 131), однак у грудні

1858 р. дістав відмову міністерства освіти (Вашкевич Г. Неосуществившийся журнал Кулиша

«Хата» // Киевская старина. — 1898. — № 7-8. — С. 5 — 6). Після цього П. О. Куліш почав

клопотатися про дозвіл видавати альманах під цією ж назвою. В листі від 29 січня 1860 р. М. Я.
Макаров писав Марку Вовчку: «Кулишу разрешено издавать альманах „Хата“. Он теперь занят

приготовлением этого издания» (Листи до Марка Вовчка. — К., 1979. — Т. 1. — С. 82). П. О.
Куліш мав намір видати не один, а серію альманахів, про що писав у листі до Марка Вовчка від

24 лютого 1860 р.: «Вслед за „Хатою“ хочу пустить „Леваду“, потом „Пасику“, потом „Гумно“,
а на следующий год опять „Хату“, „Леваду“, „Пасику“, „Гумно“, так как ни один сборник под

одним и тем же заглавием явиться два раза в год не может... Журнала решительно не позволяют

выпускать» (Там само. — С. 86).
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...чи нема часом у тебе якої доброї деревини на крокву або й сволок. — Твори Я. Г. Кухаренка,
якого Шевченко запрошував до співробітництва в «Хаті», в цьому альманасі не друкувалися.
Чи ти читав «Оповідання» Марка Вовчка? — В дальшому листуванні Шевченка з Я. Г.
Кухаренком про твори Марка Вовчка не йдеться; чи надіслав Шевченко обіцяну книжку — не

відомо.

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/502654.html

2. http://izbornyk.org.ua/shevchenko/lystydo.htm

3. http://litopys.org.ua/shevchenko/lystydo.htm

4. http://izbornyk.org.ua/shevchenko/lystydo.htm

3.6.21 Записка про доручення попередньо розглянути твори до нового видання. 21
січня 1859 р. (2009-06-07 06:00)

№ 499. 1859 р., січня 21. Записка начальника III відділу В. А. Долгорукова про доручення

міністрові народної освіти попередньо розглянути твори Шевченка, подані для нового видання
1 Я просил г. мин[истра] нар[одного] просвещения предварительно приказать стихотворения

Шевченки рассмотреть со всею строгостию частным образом и затем о последующем меня

уведомить. 21 января ДМШ, А-52, спр. 81, ч. 6, арк. 136 — 136 зв. Оригінал. 1 Записка олівцем

на звороті [1]документа № 485.

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/525899.html

3.6.22 Лист цензора про розгляд книг. 23 січня 1859 р. (2009-06-07 12:00)

№ 500. 1859 р., січня 23. Лист члена Головного управління цензури О. Г. Тройницького

до директора канцелярії міністра народної освіти О. Берте з повідомленням про те, що він

розглянув книжки Шевченка й подає про них писаний відзив

Милостивый государь Александр Александрович.

Честь имею возвратить присланную мне вчера вашим превосходительством книжку — поэмы

Шевченка, рассмотренную мною по поручению господина министра народного просвещения,
с мнением моим относительно второго ее издания, и прошу покорнейше принять уверение в

совершенном моем почтении и преданности.

23 января 1859

А. Тройницкий

ДМШ, А-9, спр. 375, арк. 8. Оригінал.
На документі помітки: «2»; «24 января 1859».

3.6.23 11. РОЗПИСКА Т. Г. ШЕВЧЕНКА III ВІДДІЛУ. 23 січня 1859. С.-Петербург
(2009-06-07 18:00)

Портфель с моими рисунками получил обратно из третьего отделения его величества канцелярии.

Т. Шевченко
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1859, генваря 23.

Примітки

Подається за автографом (ІЛ, ф. 1, № 505, арк. 1). На документі напис «143», що визначає аркуш
справи (НМТШ, № а-52, спр. 81, ч. 6), в якій раніше знаходився цей документ, увесь написаний
рукою Шевченка.
Вперше надруковано в журналі «Глобус» (1925. — № 5. — С. 106).
Вперше введено до зібрання творів у виданні: Шевченко Т. Повне зібр. творів. — К., 1929. — Т.
3. — С. 166.
Портфель с моими рисунками... — Йдеться про портфель, одібраний у Шевченка під час арешту

1847 р. (див. [1]лист начальника III відділу О. Ф. Орлова до київського цивільного губернатора І.
І. Фундуклея 2 червня 1847 р. (Тарас Шевченко. Документи та матеріали до біографії. — С. 136).

№ 501. 1859 р., 23 січня. Розписка Т. Г. Шевченка в одержанні ним портфеля з малюнками

Коментар за виданням документів КМТ

Ч. VI, арк. 143. Автограф. Нині зберігається в 1н-ті літ-ри ім. Т. Г. Шевченка АН УРСР,
від рукоп. — Ф. 1. — Спр. 505.

Опубл: Глобус 2. — 1925. — № 5. — С 106; Т. Г. Шевченко в документах і матеріалах. —
С. 211 (з Датою 23 січня 1959); Тарас Шевченко. Повне зібр. творів: У 10 т. — Т. 6. — С.
243; Кирило-Мефодіївське товариство: У 3 т. — К.: Наук. думка, 1990. — Т. 2. — С. 369. 1

Оригінал втрачений. Із справи він був вилучений, напевне, 4 червня 1907 р., про що свідчить

довідка помічника начальника архіву від 12 жовтня 1912 р. (Ч. VI, арк. 2, 3), а також запис на

арк. 143: «Расписка Шевченко в получении портфеля с материалами от 29 января 1859 г.» [У
цьому виданні документ датовано не 23, а 29 січня 1859 р.] 2 «Глобус» — український двотижневий

ілюстрований журнал, в якому висвітлювалися питання науки, мистецтва, літератури і спорту, а
також друкувалися документи з історії революційного руху. Видавався 1923 — 1935 pp. y Києві.

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/289528.html

3.6.24 Відзив цензора про твори Шевченка. 23 січня 1859 р. (2009-06-08 06:00)

№ 502. 1859 р., січня 23. Відзив члена Головного управління цензури О. Г. Тройницького про

твори Т. Г. Шевченка, що їх він розглянув

О втором издании поэм Шевченко

По поручению господина министра народного просвещения, я прочитал со вниманием

представленные ко второму изданию две поэмы.на малороссийском языке Т. Г. Шевченко под

заглавием: «Чигиринский Кобзарь» и [1]«Гайдамаки», к коим присоединено и стихотворение

[2]«Гамалия».
Первая из этих поэм состоит из 8-ми отдельных и не образующих собственно одного целого

песен, в которых воспоминаются былые времена Малороссии и борьба казачества с бывшими

его врагами. В первой из этих песен: «Думы мои, думы мои» — слишком горько высказывается

скорбь автора об уничтожении казачьей вольности, над могилою которой, по словам его, Орел
черный сторожем литае, и грусть его на чужбине, т. е. на севере России, по родине его Украйне.
Эту песню я полагал бы за лучшее исключить вовсе из второго издания поэм Шевченко: в ней

нет почти особо предосудительных стихов, кроме разве вышеприведенных, но общая мысль ее
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враждебна слиянию Малороссии с Великороссиею. Исключение этой песни, служащей как бы

только предисловием к поэмам, не повредит целости творения поэта, а между тем отстранит

тяжелую мысль, что он ставит и Россию в числе бывших врагов Украйны. Следующие за тем

семь песен, элегического содержания, не представляют ничего противного правилам цензуры;
хотя в последней из них: «Катерына» — и горько выражается упрек Русскому, соблазнившему и
потом жестоко покинувшему молодую малороссиянку, но в ней нет направления, враждебного
целому народу. Эти семь песен тем безпрепятственнее могут быть дозволены, по моему мнению,
ко вторичному напечатанию, что встречающиеся в них ряды точек дают повод предполагать

об исключении, при первоначальном цензировании, стихов, содержавших предосудительные

выражения или мысли.
Поэма [3]«Гайдамаки», в живых и поэтических картинах, воспроизводит эпизоды старинной борьбы

Украйны с Польшею. В первой половине ее изображается страшное разорение Украйны поляками

и евреями, а во второй — кровавая месть малороссийских наездников, гайдамаков, над теми

и другими. Картины эти вообще мрачны и унылы, как и предмет, ими описываемый: но в

этих изображениях событий, давно уже перешедших в область истории, я не встретил ничего

несогласного с правилами цензуры.
Стихотворение [4]«Гамалия» поэтически передает рассказ об одном из казачьих набегов на

Турцию.
Как поэма [5]«Гайдамаки», так и стихотворение [6]«Гамалия» могут быть безпрепятственно

разрешены, по моему мнению, ко второму изданию.

Член Главного управления

цензуры А. Тройницкий

С.-Петербург,
23 января 1859

ДМШ, А-9, спр. 375, арк. 9 — 10. Оригінал.

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev117.htm

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev122.htm

3. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev117.htm

4. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev122.htm

5. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev117.htm

6. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev122.htm

3.6.25 Із записів М. Білозерського. Знайомство з Марко Вовчком (2009-06-08 12:00)

* *

23 января 1859 г. Шевченко познакомился с М. А. М[аркови]ч; Шевченко от автора «Народних
оповідань» был в неописанном восторге. 24 января он повидался с А. М. Кулиш, у которой ровно
[1]12 лет назад был в «боярах»: восторг был большой; Шевченко заплакал при свидании. Затем

пел, но мало. От «золота» (жена М. А. М[аксимови]ча) был в восторге: «Коли б така у мене була
жінка — повінчався б да й умер». Земляки из Борзенщины прислали Шевченку сала и наливок.
Около половины марта 1859 г. К[очу]бей заказал Шевченку написать четыре картины масляными

красками, за что назначил 4 т. руб. сер. Помню два сюжета для этих картин: один — «як русалки
місяць ловлять», а другой про Сомка Мушкета:

А Сомко Мушкет на конику та й не вигравав,
Коня здержує, до себе притягує...
Думає-гадає...
Ой щоб сто чортів вбили ту його думу та гаданнє...

2677

http://litopys.org.ua/shevchenko/shev117.htm
http://litopys.org.ua/shevchenko/shev122.htm
http://litopys.org.ua/shevchenko/shev117.htm
http://litopys.org.ua/shevchenko/shev122.htm
http://litopys.org.ua/shevchenko/shev117.htm
http://litopys.org.ua/shevchenko/shev122.htm


Н. Белозерский, Тарас ГригорьевичШевченко по воспоминаниям разных лиц, «Киевская старина»,
1882, октябрь, стор. 73 — 74. [Див. [2]переклад]

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/241810.html

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/spog37.htm

3.6.26 Лист міністра народної освіти про цензуру творів. 25 січня 1859 р.
(2009-06-08 18:00)

№ 503. 1859 р., січня 25. Лист міністра народної освіти Є. П. Ковалевського до начальника III
відділу В. А. Долгорукова про розгляд членом Головного управління цензури О. Г. Тройницьким
творів Т. Г. Шевченка, представлених до видання

Милостивый государь князь Василий Андреевич.

Согласно желанию вашего сиятельства, я пригласил члена главного управления цензуры,
действительного статского советника Тройницкого рассмотреть частным образом сочинения Т.
Шевченко под заглавиями: «Кобзарь» и [1]«Гайдамаки». Г[осподин] Тройницкий полагает, что эти
сочинения могут быть одобрены к новому изданию, кроме [2]первой песни в поэме «Чигиринский
Кобзарь». Причины, на которых г. Тройницкий основывает свое мнение, ваше сиятельство,
изволите усмотреть из прилагаемой у сего копии с его записки. Я с своей стороны вполне

разделяю его мнение.
Препровождая при сем экземпляр сочинений Шевченко, имею честь быть с истинным почтением

и совершенною преданностию вашего сиятельства покорнейший слуга.

Вашего сиятельства покорнейший слуга Е. Ковалевский

25 января 1859 г.

Его сият[ельст]ву князю В. А. Долгорукову

ДМШ, А-52, спр. 81, ч. 6, арк. 139 — 139 зв. Оригінал.
На документі резолюція В. А. Долгорукова: «Пер[едать] завтра утром, представить в то же

время справку о Шевченке, не вынимая ее из дела. 26 января. Долгоруков» та написи: «№ 374»;
«28 января 1859 года».

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev117.htm

2. http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev115.htm

3.6.27 Відповідь начальника III відлу міністру народної освіти. 28 січня 1859 р.
(2009-06-09 06:00)

№ 504. 1859 р., січня 28. Відповідь начальника III відділу В. А. Долгорукова міністру народної
освіти Є. П. Ковалевському в справі видання «Кобзаря» і «Гайдамаків» Т. Г. Шевченка

28 января 1859 г.
№ 193

Господину министру народного просвещения
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Вследствие отношения вашего превосходительства за № 142, имею честь уведомить, что к

изданию напечатанных прежде сочинений художника Шевченко я с своей стороны препятствия

не встречаю с тем, чтобы оные были вновь подвергнуты цензурному рассмотрению и чтобы при

этом обращено было особенное внимание на поэму «Чигиринский Кобзарь».

Генерал-адъютант князь Долгоруков

ДМШ, А-9, спр. 375, арк. 12. Оригінал.
На документі написи: «С возвращением книжки»; «30 января 1859, № 681»; «5 февраля»; «269»;
«156»; «5 февраля».

3.6.28 Споминки І. Тургенєва. Зовнішність, поведінка, спроби аналізу (2009-06-09 18:00)

* *

[...] Я познакомился с народным поэтом Малороссии незадолго до его кончины и встречался

с ним довольно редко.
Первое наше свидание произошло в Академии художеств, вскоре после его возвращения в

Петербург, зимою, в студии одного живописца, у которого Тарас Григорьевич намеревался

поселиться. Я приехал в Академию вместе с Марьей Александровной Маркович (Марко Вовчок),
которая незадолго перед тем тоже переселилась в нашу северную столицу и служила украшением и

средоточием небольшой группы малороссов, съютившейся тогда в Петербурге и восторгавшейся
ее произведениями: они приветствовали в них — так же, как и в стихотворениях Шевченка

— литературное возрождение своего края. В студии художника, куда мы прибыли с г-жею
Маркович, уже находилась одна дама (тоже малороссиянка по происхождению), которая также

желала увидеть Тараса Григорьевича — г-жа Кар[ташев]ская 1; в ее доме, по вечерам, часто

собиралась та группа, о которой я говорил; и Шевченко, познакомившись с г-жею Кар-ской,
стал посещать ее чуть не каждый день. Мы прождали около часу. Наконец явился Тарас

Григорьевич — и, разумеется, прежде чем кого-либо из нас, приветствовал г-жу Маркевич: он
уже встречался с нею, был искренно к ней привязан и высоко ценил ее талант. Широкоплечий,
приземистый, коренастый, Шевченко являл весь облик козака, с заметными следами солдатской

выправки и ломки. Голова остроконечная, почти лысая; высокий морщинистый лоб, широкий
так называемый «утиный» нос, густые усы, закрывавшие губы; небольшие серые глаза, взгляд
которых, большей частью угрюмый и недоверчивый, изредка принимал выражение ласковое,
почти нежное, сопровождаемое хорошей, доброй улыбкой; голос несколько хриплый, выговор
чисто русский, движения спокойные, походка степенная, фигура мешковатая и мало изящная.
Вот какими чертами запечатлелась у меня в памяти эта замечательная личность. С высокой

бараньей шапкой на голове, в длинной темносерой чуйке с воротником из черных мерлушек,
Шевченко глядел истым малороссом, хохлом; оставшиеся после него портреты дают вообще

верное о нем понятие. Нам всем, тогдашним литераторам, хорошо было известно, какая злая

судьба тяготела над этим человеком; талант его привлекал нас своею оригинальностью и силой,
хотя едва ли кто-нибудь из нас признавал за ним то громадное, чуть не мировое значение,
которое, не обинуясь, придавали ему находившиеся в Петербурге малороссы; мы приняли его

с дружеским участием, с искренним радушием. С своей стороны он держал себя осторожно,
почти никогда не высказывался, ни с кем не сблизился вполне: все словно сторонкой пробирался.
Он посетил меня несколько раз: но о своей изгнаннической жизни говорил мало; лишь по иным
отрывочным словам и восклицаниям можно было понять, как солоно она пришлась ему и какие он
перенес испытания и невзгоды. Он мне показал крошечную книжечку, переплетенную в простой

дегтярный товар, в которую он заносил свои стихотворения и которую прятал в голенище сапога,
так как ему запрещено было заниматься писанием; показал также свой дневник, веденный им

на русском языке, что немало изумляло и даже несколько огорчало его соотчичей; рассказал свои
комические отношения с двумя-тремя женами киргизов, бродивших около места его заключения
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— и сознался в вынесенном им оттуда пристрастии к крепким напиткам, от которого он уже потом
до самой смерти отвыкнуть не мог. Собственно поэтический элемент в нем проявлялся редко:
Шевченко производил скорее впечатление грубоватого, закаленного и обтерпевшегося человека с
запасом горечи на дне души, трудно доступной чужому глазу, с непродолжительными просветами
добродушия и вспышками веселости. Юмора, «жарта» — в нем не было вовсе. Только раз,
помнится, он прочел при мне свое прекрасное стихотворение «Вечір» (Садок вишневий и т. д.)
— и прочел его просто, искренне; сам он был тронут и тронул всех слушателей: вся южнорусская
задумчивость, мягкость и кротость, поэтическая струя, бившая в нем, тут ясно выступила на

поверхность. Самолюбие в Шевченке было очень сильное и очень наивное в то же время: без
этого самолюбия, без веры в свое призвание он неизбежно погиб бы в своем закаспийском

изгнании; восторженное удивление соотчичей, окружавших его в Петербурге, усугубило в нем

эту уверенность самородка поэта. Во время своего пребывания в Петербурге он додумался

до того, что нешутя стал носиться с мыслью создать нечто новое, небывалое, ему одному

возможное — а именно: поэму на таком языке, который был бы одинаково понятен русскому и

малороссу; он даже принялся за эту поэму и читал мне ее начало — Нечего говорить, что попытка
Шевченка не удалась, и именно эти стихи его вышли самые слабые и вялые из всех написанных

им: бесцветное подражание Пушкину. Читал Шевченко я полагаю, очень мало, — (даже Гоголь
был ему лишь поверхностно известен), а знал ещё меньше того... но убеждения, запавшие ему в
душу с ранних лет, были непоколебимо крепки. При всем самолюбии в нем была неподдельная

скромность. Однажды на мой вопрос: какого автора мне следует читать, чтобы поскорее выучиться

малороссийскому языку? он с живостью отвечал: «Марко Вовчка! Он один владеет нашей речью!»
— Вообще это была натура страстная, необузданная, сдавленная, но не сломанная судьбою,
простолюдин, поэт и патриот... Оканчивая этот небольшой очерк, я припоминаю еще один факт

из ссылочной жизни Шевченка, делающий честь тогдашнему главному начальнику Оренбургского
края, В. А. Перовскому. Шевченко, как известно, был в молодости довольно замечательным

пейзажистом; в крепости ему было запрещено не только писать стихи, но и заниматься живописью.
Какой-то чересчур исполнительный генерал, узнав, что Шевченко, несмотря на это запрещение,
написал два-три эскиза, почел за долг донести об этом Перовскому в один из его приемных дней;
но тот, грозно взглянув на усердного доносителя, значительным тоном промолвил: «Генерал, я
на это ухо глух: потрудитесь повторить мне с другой стороны то, что Вы сказали!» — Генерал

понял, в чем дело, и, перейдя к другому уху Перовского, сказал ему нечто, вовсе не касавшееся
Шевченка. Вспоминается мне также, что он, живя в Академии, занимался гравированием на

меди посредством острой водки — офорт — и воображал, что открыл нечто новое, какой-то
улучшенный способ в этом искусстве. И. С. Тургенев 2, Споминки проШевченка. Т. Г. Шевченко,
Кобзарь, Прага, 1876, стор. III — VII. [[1]djvu] Примітки 1 Карташевська Варвара Яківна (1832
— 1902) — сестра Миколи Макарова, поміщика Ликери Полусмакової. В її будинку на Великій

Московській вулиці у Петербурзі в 50 — 60-х роках відбувалися літературні вечори, на яких часто
бували Тургенєв, Писемський, Анненков, О. Жемчужников, Шевченко та ін. Шевченко був у

дружніх відносинах з Карташевськими, написав портрет дочки В. Я. Карташевської — Н. В.
Карташевської. 2 Тургенєв Іван Сергійович (1818 — 1883) — видатний російський письменник,
автор спогадів про Шевченка, вперше надрукованих у «Кобзарі», виданому в Празі у 1876 р. В

Петербурзі зустрічався з Шевченком і як член Літературного фонду клопотався про викуп братів

і сестер його з кріпацтва.

1. http://upload.com.ua/get/900835655/

3.6.29 Лист про цензурний перегляд творів Шевченка. 5 лютого 1859 р.
(2009-06-10 06:00)

№ 505. 1859 р., лютого 5. Лист канцелярії міністра освіти до куратора Петербурзького учбового
округу I. Д. Делянова про цензурний перегляд творів Т. Г. Шевченка і виключення з них окремих

місць

5 февраля 1859 г.
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№ 305
Ответ на № 1209
О сочинениях Тараса Шевченки

Господину попечителю С.-Петербургского учебного округа

Имея честь возвратить при сем вашему превосходительству представленную С.-Петербургским
цензурным комитетом в Главное управление цензуры от 27 декабря 1858 года книгу сочинений

Тараса Шевченко, содержащую в себе стихотворения «Чигиринский Кобзарь», [1]«Гайдамаки» и

[2]«Гамалия», я покорнейше прошу вас, милостивый государь, предложить комитету рассмотреть
сию книгу на основании общих цензурных постановлений с тем, чтобы при этом обращено было

особенное внимание на поэму «Чигиринский Кобзарь», из коей, во всяком случае, должна быть
исключена первая песня: [3]«Думы мои, думы» — и заключение о том, полагал ли бы Комитет

возможным допустить вышеозначенную книгу к печати и в каком виде, представить на усмотрение
Главного управления цензуры.

Министр народного просвещения Е. Ковалевский
Директор А. Берте

ДМШ, А-10, спр. 157, арк. 3 — 3 зв. Оригінал.
На документі написи: «Г. ц[ензор] Палаузов представил при донесении от 28 сего апреля взамен

этой книги рукописную книгу — «Поэзия Т. Шевченко».
Опред[елено] представить в главн[ое] упр[авление] ценз[уры]».

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev117.htm

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev122.htm

3. http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev115.htm

3.6.30 154. М. Я. МАКАРОВ. 9 лютого 1859. Петербург (2009-06-10 18:00)

Дядьку! Приходьте лишень у четвер вареників їсти.
Ваш Н. Макаров,

9 февраля

Коментарі:

Подається за автографом: ІЛ. Ф. 92. № 269.
Вперше надруковано у виданні: Чалый М. К. Жизнь и произведения Тараса Шевченка. — С. 130.
Дата в автографі: «9 февраля». Рік встановлюється за змістом: судячи із запрошення на «четвер»,
лист написано перед цим днем, а саме 1859 р. 9 лютого припадало на середу.

Макаров Микола Якович (1828 — 1892) — петербурзький чиновник і літератор. Підтримував

близьке знайомство з багатьма російськими та українськими письменниками. Познайомився з

Шевченком навесні 1858 р. Походив з Чернігівщини. Брат В. Я. Карташевської, в родині

якої Шевченко познайомився з Ликерою Полусмаковою — колишньою кріпачкою Макарових.
Шевченко присвятив М. Я. Макарову вірш «Барвінок цвів і зеленів», написаний під враженням

розриву з нареченою.

В старому правописі: Дядьку! приходьте лышень у четверъ вареникивъ іисты. Макаровъ.
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3.6.31 Поезії. Лютий 1859 р. (2009-06-11 06:00)

15 лютого 1859 р., С.-Петербург

{ [1]Подражаніє 11 псалму }

17 лютого 1859 р., С.-Петербург.

{ [2]Марку Вовчку }

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev2118.htm

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev2119.htm

3.6.32 Повідомлення про участь Шевченка в академічній виставці. Березень 1859 р.
(2009-06-11 18:00)

№ 506. 1859 р., березень. Повідомлення в журналі «Архитектурный вестник» про участь Т. Г.
Шевченка в академічній виставці

Художники, выставившие свои произведения в Имп. Ак. худ. в 1859 году.
...По скульптуре, гравированию и медальерному искусству: Н. С. Пименов граф Ф. П. Толстой,
Бродский, Каменский, Лаверецкий, Румянцев, Чижов, Цейдлер, Константинов, Чукмасов,
Матушевский, Шевченко, Пай, Хениш, Либерих.

Архитектурный вестник, 1859, № 3, с. 266.

3.6.33 Запис у щоденнику О. Нікітенка. 10 березня 1859 р. (2009-06-12 06:00)

№ 507. 1859 р., березня 10. Запис у щоденнику О. В. Нікітенка про участь Т. Г. Шевченка у

ювілейному вечорі на честь актора О. Є. Мартинова

10. Вторник. Обед у Дюссо, данный литераторами в честь актера Мартынова. Собралось человек
сорок. Мартынову поднесли письмо, подписанное всеми присутствовавшими, и портреты их в

прекрасно переплетенном альбоме. Письмо прочитал за обедом Дружинин, во время тоста.
Потом Некрасов прочел стихи в честь Мартынова. Обед был весел и оживлен, но без криков,
возгласов и всяких излишеств, какими обыкновенно отличаются наши триумфальные обеды. Все
было искренно, просто и потому хорошо. Да, я забыл еще, что [А. Н.] Островский произнес

довольно длинную речь от имени драматических писателей. Я за обедом сидел между Шевченком

и Языковым 1. Никитенко А. В. Дневник в 3-х т., т. 2, с. 70. Примітки 1 На обіді були також

присутні М. Г. Чернишевський та М. О. Добролюбов. 2 Мартинов Олександр Євстрафійович

(1816 — 1860) — актор Олександринського театру в Петербурзі. 3 Дружинін Олександр Васильович

(1824 — 1864) — критик і белетрист, один з засновників Літературного фонду в Петербурзі.
4 Некрасов Микола Олександрович (1821 — 1874) — видатний російський поет, революційний
демократ, редактор-видавець журналу «Современник», на відзначення смерті Шевченка написав

2682

http://litopys.org.ua/shevchenko/shev2118.htm
http://litopys.org.ua/shevchenko/shev2119.htm


вірш «На смерть Шевченка». 5 Островський Олександр Миколайович (1823 — 1886) — великий

російський драматург. Його п’єсу «Свои люди — сочтемся» Шевченко згадує в [1]щоденнику.

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev501.htm

3.6.34 Квиток на вхід до Ермітажу. 14 березня 1859 р. (2009-06-12 18:00)

№ 508. 1859 р., березня 14. Квиток на вхід до Ермітажу, виданий Т. Г. Шевченкові начальником

2 відділу Ермітажу

[1] Билет для входа в императорский Эрмитаж № 82

Билет сей выдается только художникам, которые во время занятий в Эрмитаже должны иметь

оный всегда при себе, для предъявления в случае надобности; передавать же сей билет другому

отнюдь не дозволяется 1. Художнику Тарасу Шевченко. 1859 года марта 14 дня Начальник 2
отделения Эрмитажа [підпис] ІЛ, ф. 1, № 379, арк. 1 — 1 зв. Оригінал. 1 Квиток на спеціальному

бланку.

1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/r2NRhU4J-ZRwpYEJOcGjOA?feat=embedwebsite

3.6.35 Подражаніє Ісайї. 25 березня 1859 р. (2009-06-13 06:00)

25 березня 1859 р., С.-Петербург

{ [1]Ісаія. Глава 35 (Подражаніє) }

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev2120.htm
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3.6.36 Портрет Миколи Сєверцова. 27 березня 1859 р. (2009-06-13 18:00)

[1]

Портрет Миколи Олексійовича Сєверцова. Кольоровий папір, італійський та білий олівець (29,8
× 28). [Пб.]. 27.III 1859.

[2]

Див. також:
http://litopys.org.ua/shevchenko/shev10034.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev10034.htm
http://kobzar.univ.kiev.ua/draws/description/434.html

1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/GlX9hd_2UvnDKX-67BVcMQ?feat=embedwebsite

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev10034.htm

3.6.37 (2009-06-14 06:00)

[1]Кониський О. Я. Тарас Шевченко-Грушівський: Хроніка його життя [Під час перебування в

Петербурзі (березіль 1858 — червень 1859), стор. 17]

XIII

Вельми мало маємо матеріалу на те, щоб подати ширші і докладні звістки про життя нашого

поета за лютий — май р. 1859, доки він не виїхав на Україну. Річ певна, що йшло воно своєю

чергою, нічим не відрізняючись від попереднього. З 17 січня аж до 25 березіля зовсім не маємо

навіть листів ні до Шевченка, ні від Шевченка. Треба гадати, що за сей час нічого більш-менш
видатного в житті поета не трапилося, але ж нас інтересують не самі видатні факти, а кожна

подробиця з його життя. На жаль, не маємо навіть звісток про те, що ото за величання було 10
квітня в страстну п’ятницю у Куліша, на котре він запрошував Шевченка 985, щоб поблагословив те
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величання. Одначе я не боюся, що зроблю помилку, постановивши собі дві гадки: а) що за перші
три місяці р. 1859 Шевченко більш за все працював коло гравюри і б) що осередком думок його

того часу було сподіване скасовання крепацтва. Першу гадку я виводжу з того, що в квітні наш

художник подав до ради академічної свої гравюрні роботи, просячи йому надати звання академіка;
він до своєї просьби додав, що коли ті гравюри не задовольнять, так щоб рада академічна загадала
йому свою програму. Рада признала ті гравюри вповні відповідними. 16 квітня прирадила вважати
Шевченка призначеним в академіки 986. Другу мою гадку, опріч всього іншого, підтримують вірші
поета, написані того часу. Діло відоме, що длявість урядових робіт в справі визволення крепаків
дивовала тоді і хвилювала усіх ліпших людей Росії. Ретрогради і прихильники крепацтва всіма

заходами пильновали гальмовати визволення і коли можна — загальмовати його на довгі літа.
Ретрогради і обскуранти часом так зручно впливали на молодого царя з нетвердим характером, що
здавалося — от-от пропаде справа визволення. До того ж справу проводили втайні, в пресі майже
не було звісток про рух справи, в відносинах до преси починали пробиватися віщуни реакції; задля
досліду над пресою організовано потайний комітет 987. Все оце, певна річ, тяжко відбивалося

на змученій душі поета, і не диво, що вилилося в віршах його, майже повних розпуки: Не жди

сподіваної волі! 988 Вона заснула. Цар Микола Її приспав; а щоб збудить Хиренну волю треба

миром, Громадою обух сталить 989 Та добре вигострить сокиру, Та й заходиться вже будить; А
то проспить собі, небога, До суду Божого страшного... Скоро знов чутка перемінилася, і стали
говорити, що справа визволення крепаків не заснула, наш поет переймається ясною надією, що
небавом Спочинуть невольничі Утомлені руки, І коліна відпочинуть, Кайданами куті. Радуйтеся,
вбогодухі, Не лякайтесь дива: Се Бог судить, визволяє Довготерпеливих 990. І от в думках віщого
поета росте-спіє сподівання, що по скасуванню крепацтва: Оживуть степи, озера, І не верстовії,
А вольнії, широкії Скрізь шляхи святії Простелються, і не знайдуть Шляхів тих владики, А раби

тими шляхами Без гвалту, без крику Позіходяться докупи, Раді та веселі; І пустиню опанують

Веселії села 991. 985 Чалий, с. 131. 986 Истор[ический] вест[ник]. — 1896. — [Кн.] VI. — С.
900. 987 Див. Дневник Никитенка за 1859 р. в «Русской старине». — [1890. — Кн. X. — С.
137 — 186]. 988 Кобзарь. — 1876. — Т. II. — С 210. 989 По всіх «Кобзарях» в оцих віршах

друкують спалить, коли се очевидно помилка. Обуха спалить не можна, і Шевченко не вжив би

слова спалить. Обух звичайно сталять на те, щоб він добре бив і не плющився. 990 Кобзарь. —
1876. — Т. І. — С. 250. 991 Ibidem. — С. 250. Коментар ...в квітні наш художник подав до

ради академічної свої гравюрні роботи, просячи йому надати звання академіка... — 16 квітня

Шевченко разом із заявою подав на розгляд Ради два свої офорти — [2]з картини Рембрандта

«Притча про робітників на винограднику» та І. І. Соколова «Приятелі» (X, №№ 32, 38); того ж

дня Рада прийняла ухвалу визнати Шевченка призначеним в академіки і задати йому програму

(Тарас Шевченко: Документи..., с. 310 — 311) і лише 2 вересня 1860 р. надала йому звання

академіка гравюри (там же, с. 355). ...задля досліду над пресою організовано потайний комітет.
— 24 грудня 1858 р. професор Петербурзького університету й цензор О. В. Нікітенко записав

у щоденнику: «Обедал у графа Блудова. Были Плетнев и Тютчев. Разговор о знаменитом,
только что состоявшемся учреждении для сдерживания писателей, которые, по мнению Чевкина,
Палима и других, подготовляют в России революцию. Теперь вздумали создать комитет, который
бы любовно, патриархально и разумно направлял литературу нашу, особенно журналистов, на
путь истинный... Но кто же члены этого «троемужия», как называет его Тютчев? Это всего

любопытнее: [Н. А.] Муханов (товариш, нашего министра), гр. А. В. Адлерберг [сын В. Ф.
Адлерберга] и [А. Е.] Тимашев. Если бы нарочно постарались отыскать самых неспособных

для этой роли людей, то лучше не нашли бы. Они будут направлять литераторов, советовать
им, рассуждать с ними о важнейших вопросах, нравственных, политических, литературных, — они,
которые никогда ни о чем не рассуждали, ничего не читали и не чнтают! Смех и горе!» (Там же.
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— С. 50). [3]Попередня [4]Наступна

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/4899.html

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/521094.html

3. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/532657.html

4. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/542605.html

3.6.38 Портрет Василя Леонтійовича Кочубея. Весна 1859 р. (2009-06-14 12:00)

[1]

Портрет Василя Леонтійовича Кочубея. Полотно (овал), олія (92 × 76,7). [Пб.]. [III — 25.V]
1859.
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[2]

По верхньому краю овала червоною фарбою кирилицею напис: Его царскаго пресвЂтлаго

величества войска запорожскаго генеральный судія Василий Кочубей.

Див. також:
http://litopys.org.ua/shevchenko/shev10035.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev10035.htm
http://kobzar.univ.kiev.ua/draws/description/435.html

1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/4AMZpx1z7y664XOhyVLVaQ?feat=embedwebsite

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev10035.htm

3.6.39 (2009-06-14 18:00)

[1]Кониський О. Я. Тарас Шевченко-Грушівський: Хроніка його життя [Під час перебування в

Петербурзі (березіль 1858 — червень 1859), стор. 18]

Крепацтво — се була та глибочезно і невимовно болюча рана поета, про яку він не спроможен був
говорити байдуже, а в змаганнях доходив до патосу. Правда, що він і взагалі коли змагався, так
горячився; в горячності його не було ні злоби, ні пихи, був тільки святий огонь почуття правди і

справедливості 992. Тільки тоді, коли він помічав, що суперечник його набирається пихи, він тоді
змагався причеписто і різко. Тоді він якось систематично вередив своє наболіле серце споминками
свого життя гіркого та споминками з крепацтва, тоді він ніби зростав, доходив до патосу, починав
імпровізовані, й імпровізація його силою свого чуття і огню нагадувала геніального трагіка

Олдріджа 993. В змаганнях він часто висловлювався так гостро, що бесіда його примушувала його
розмовників боятися його або затикати уха і втікати. В годину великого хвильовання душі, каже
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в своїх споминках Яків Полонський 994, він відпихнув би хоч кого хижим проявом своєї загарливої

ненависті до всього, що нагадувало йому крепацьке життя. Раз якось він, коли був в гостях у

Полонського, згадав свій вік дитинний, згадав, що кревняки його ще й досі в крепацтві, з тих
споминок він аж заплакав, аж зубами заскреготів і нарешті так кулаком об стіл ударив, що чашки
з чаєм полетіли зі столу на долівку і побилися на черепки. В ту хвилину, додає Полонський, годі
було втихомирити Шевченка, та я й не бажав заспокоювати його, бо вповні поділяв його ненависть
до всякої неволі. Додамо ще, що, як знати з віршів Тарасових «Така як ти колись лілея», — так

19 квітня якась [2]«Лілея», якийсь «Дніпровий цвіт» чимсь зворушила йому душу і викликала оті
високопрекрасні вірші. В день написання він передав їх Честахівському, а останній, на превеликий
жаль, почив, не повідавши нам про те, а він певне знав, які умови викликали ті вірші. Оце і все,
що відомо нам з життя Тарасового в Петербурзі за перші чотири місяці р. 1859. Додати хіба,
словами К. Ф. Юнге, «що ще була одна хмара на обрію тодішнього Тарасового життя: його
тягло на дорогу йому, рідну Україну. Як часто, — каже Катерина Федорівна, — він мені говорив

про свій рідний край любий! Говорив він багацько, говорив гарно. Він малював мені і степи з

їх могилами одинокими, і хутори, що тонуть в садах черешневих, і старі верби, що схилили віти,
і крутий берег Києва, і його монастирі золотоверхі. «От би де нам з вами пожить, говорив він.
От би де вмерти!» Слухаючи його поетичні бесіди захватні, я полюбила незнайомий мені край»
995. Бажання Кобзаря поїхати на Україну здійснилося в червні 1859 року. 992 Вестн[ик] Евр[опы].
— 1883. — [Кн.] VIII. — [С. 839]. 993 Кобзарь. — 1876. — С. XVI. 994 Ibidem. — С. X — XIV.
Коментар ...19 квітня якась «Лілея», якийсь «Дніпровий цвіт» чимсь зворушила йому душу... — За

свідченням Г. Честахівського, поезію «...Така, як ти, колись лілея...» присвячено дочці священика
Крупицького, яку поет побачив на вечорі у Медико-хірургічній академії у квітні 1859 р. (Наше
минуле. — 1919. — № 1/2. — С. 22). Треба: «Дністровий цвіт». [3]Попередня [4]Наступна

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/4899.html

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev148.htm

3. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/542032.html

4. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/543132.html

3.6.40 Борис Суханов-Подколзін (2009-06-15 06:00)

[1]

Борис Суханов-Подколзін. Етюд. Тонований папір, італійський олівець, крейда (25,4 × 34,5).
[Пб.]. [Н. р. III 1859].
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[2]

Див. також:
http://litopys.org.ua/shevchenko/shev10036.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev10036.htm
http://kobzar.univ.kiev.ua/draws/description/436.html

Див. [3]спогади Суханова-Подколзіна про Шевченка.

1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/7FuVNd8lvMTAObB7YkKa6A?feat=embedwebsite

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev10036.htm

3. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/533116.html

3.6.41 (2009-06-15 12:00)

[1]Кониський О. Я. Тарас Шевченко-Грушівський: Хроніка його життя [Під час перебування в

Петербурзі (березіль 1858 — червень 1859), стор. 19]

XIV

Насамкінець гляньмо на той портрет Тараса Григоровича, що подали нам з тих часів видатніші

письменники російські: [2]Полонський і [3]Тургенєв 996. Тургенєв повідав нам у своїх споминках,
що з Шевченком він вперше спізнався в студії якогось художника (він, на жаль, не назвав

його). Приїхав він до того художника з Марковичкою (Марко Вовчок), що зажила тоді великої

популярності, найпаче серед молодіжі, «своїми» «Народними оповіданнями». От яким малює нам

Тургенєв Шевченка: широкоплечий, присадкуватий, коренастий, се був козак з слідами солдатської
муштри. Голова у його була гостроверха, майже зовсім лиса, чоло високе, зморшковате, очі
невеликі, сірі, ніс широкий, губи були прикриті широкими, густими, довгими, сивими вусами.
Погляд у Шевченка був здебільша суворий і недовірчивий, інколи світився ніжною ласкою, вкупі з
доброю, гарною.усмішкою. Постать Кобзаря була вайловата і мало хупава, рухи спокійні, хода
поважна. Голос трохи хрипкий, вимова «чисто русская». Не скажу, що роаумів Тургенєв під

терміном «чисто русская»? Коли нашу вимову українську — так се правда. Люди, що особисто
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знали. Шевченка, казали мені, що по його вимові з третього слова знати було, що він українець.

Інакше воно й не могло бути. [4] Одягався Шевченко в

високу смушкову шапку і в кожух з чорним коміром; се був, каже Тургенєв, сущий, певний

українець. З людьми він поводився обережно і майже ніколи не висловлювався до краю, ні з
ким він не зблизився вповні, а все був наче на узбіч. Мабуть, Тургенєв тут розумів письменників
великоросійських, так і тоді не зовсім вірно, бо, як я казав, з Курочкіним, з Старовим він зійшовся

зовсім близько! Письменникам російським добре була відомаШевченкова доля, талант його вабив
їх своєю оригінальністю і силою, але, додає Тургенєв, «ледві хто з нас (письменників) надавав

таланту його те величезне, трохи що не всесвітнє значіння, яке надавали йому українці». Тут у

Тургенєва величезна помилка, бо річ відома, що і Добролюбов, і ще більш Григор’єв дивилися на
Шевченків талант, яко на талант великий, що мав велике значіння 997. Час, що минув по смерті
Шевченка, показав, що слова Григор’єва 998 були пророчими, хоча вага і значіння Шевченка і

його творів, дякуючи цензурним і всяким іншим лиходійним умовам в Росії, ще й досі далеко-
предалеко від свого зеніту. Самолюбство у Шевченка було велике, але простосерде; без сього
самолюбства, без віри в своє призвання він пропав би на засланню. От з останньою умовою, що
каже Тургенєв, згодитися не можна. Вірити в своє призвання і призначення було за Шевченком

повне право, але від погибелі спасла його інша віра, віра в свою національно-народну ідею,
в свій ідеал. Інакше трохи з сього боку змалював Шевченка д. Полонський. «Шевченко, —
каже він, — зовсім не здавався придавленим, з людьми поводився просто і свобідно, ніколи не

пишався, так як се звичайно буває з людьми, котрих доля, обминувши дарами високими, наділила
бісом самолюбства». Перегодом і Тургенєв додає, що при всьому самолюбстві у Шевченка була

природжена скромність. Взагалі, натура у його була загарлива, нездержлива, придавлена, але не
зломана: він був простолюдин і поет. 995 Воспоминания о Тарасе Шевченко. — К., 1988. — С

333 — 334. 996 Кобзарь. — 1876. — Споминки Тургенєва і Полонського. — [Т. I]. 997 Время. —
1861. — Кн. IV. — Стаття Аполона Григорьєва, с. 636 — [637]. 998 Навіть д. Скабичевський, хоч
і завів Шевченка до історії «Новейшей русской литературы», хоч і каже, що задля великоросів не
треба перекладати українських творів Шевченка, бо великорос дуже легко «понимает речь хахла
слово в слово», а проте признає і він, Скабичевський, що Шевченко навіки зістанеться «великим
украинским поэтом» [с. 479 — 481]. [5]Попередня [6]Наступна

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/4899.html

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/524824.html

3. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/539792.html

4. http://picasaweb.google.com/litopys/invaWB?feat=embedwebsite#5335924940799155762

5. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/542605.html

6. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/543560.html
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3.6.42 Русалки (2009-06-15 18:00)

[1] [2] [3]

Русалки. Папір, сепія, білило (30,3 × 45,4). [Пб.]. [Н. р. III 1859].

[4]

Див. також:
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http://litopys.org.ua/shevchenko/shev10037.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev10037.htm
http://kobzar.univ.kiev.ua/draws/description/437.html
http://kobzar.info/kobzar/works/pictures/1859/09/30/59.html

Русалка. Етюд. Тонований папір, вугіль, білило (35,9 × 28,8). [Пб.]. [Н. р. III 1859].

[5]

Русалка. Етюд. Тонований папір, вугіль, білило (36 × 28,3). [Пб.]. [Н. р. III 1859].
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[6]

Русалка. Етюд. Тонований папір, вугіль, білило (34,5 × 55,8). [Пб.]. [Н. р. III 1859].

[7]

1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/HoVESvUTD7_5joqkE17LeA?feat=embedwebsite

2. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/40o-NwXSSllrCauyfrWQtA?feat=embedwebsite

3. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/HVf1VWWoSejDIsFK7Z8IWw?feat=embedwebsite

4. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev10037.htm

5. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev10107.htm

6. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev10108.htm

7. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev10109.htm
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3.6.43 (2009-06-16 06:00)

[1]Кониський О. Я. Тарас Шевченко-Грушівський: Хроніка його життя [Під час перебування в

Петербурзі (березіль 1858 — червень 1859), стор. 20]

Але ж «елемент поетичний з’являвся у його рідко. Шевченко справляв вражіння людини

ніби грубіянської, загартованої, з запасом гіркоти на дні душі, неприступної задля чужого ока.
Просвітки добродушності й веселощів пробивалися у його ненадовго. Жарту у його зовсім не

було», — каже Тургенєв.
Раз якось він читав у Тургенєва свої прекрасні вірші «Вечір», читав просто, щиро, виразно. Читання
перейняло усіх слухачів. «Українська задума, рахманність і поетична цівка, що була у Шевченка,
виступили тоді наверх».
Читав Шевченко, [2]каже далі Тургенєв, мало, а знав ще менш, але переконання його були

нестеменно міцні.
Шевченко, [3]повідає Полонський, не був веселим балаклієм. Розумний з природи, він не був ні

ученим, ні начитаним. По своїм поглядам він був демократом, не з теорії, а за самої природи. В
свойому демократизмі він не дав би собі справоздання, так само, як і в тому, через що він так

глибоко перейнявся духом народних українських пісень і дум, що і становить характерну рису його
музи.
Пушкіна він не любив єдине за те, що той був автором поеми «Полтава». З погляду Шевченка,
Кочубей був тільки донощиком. Чим більш Полонський боронив Пушкіна, тим більш Шевченко

ганьбив його. Полонський дивує, що після такого змагання Шевченко зберіг до його щиру

приязнь, бо, каже він, Шевченко не був з тих людей, що легко сходяться з людьми, котрі не
такої думки, як вони, найпаче, коли думки чи змагання йдуть про рідний край. «Не скажу, —
читаємо далі у Полонського, — яких політичних думок тримався Шевченко, в усякому разі, гадаю,
що політичні переконання його були стільки ж непрактичні, скільки благородні. Катерину II він
уважав виноватою за закріпощеная народу на Україні і більш нічого не хотів ні чути, ні бачити.
Крепацтво він ненавидів всіма сторонами своєї душі» 999. Як бачимо, духовий і моральний портрет
нашого поета не всюди зовсім вірний, але лагодити його я тут не буду, спинюся тільки коло однієї
ще риси, що зовсім вірно вивів на Шевченковому патреті Тургенєв. «Під час свого перебування в
Петербурзі Шевченко доміркувався, — як каже Тургенєв, — до того, що не жартома став носитися
з думкою написати щось таке нове, чого ще не було, і, можливо, тільки задля його, себто написати
поему такою мовою, щоб була однаково зрозумілою і велико росу («русскому»), і українцеві

(«малоросу»), він навіть прийнявся був писати і початок тієї поеми читав Тургенєву. Одначе проба
не вдалася, і вірші тієї поеми були в’ялими і найгіршими з усього, що написав Шевченко, вийшло
безбарвне наслідування Пушкіну» 1000. Жодної основи нема у мене на те, щоб не йняти віри

Тургенєву, але нема її і на те, щоб згодитися, що Шевченко дійсно не жартома брався написати

оту чудну поему. Саме під час знайомості Тургенєва з Шевченком в російській пресі починали вже

гомоніти, що української мови нема, а те, що ми називаємо мовою українською, єсть «наречие»
мови «русской» і що літературна мова «русская» однаково зрозуміла і великоросам, і українцям.
Тоді вже в деяких органах преси російської починалося і глузовання з української мови. Мова

наша зазнала такого глузовання і від самого Тургенєва. Перегодом, правда, він інакше глянув

на нашу мову, переклавши на мову російську «Народні оповідання» Марка Вовчка. Річ певна, що
Шевченко пам’ятовав, як один з героїв Тургенєва — Пігасов (в повісті «Рудин», написаній ще року
1855) 1001 глузує і з української мови, і з українських поетів, і взагалі з українців! 999 Кобзарь.
— 1876. — Споминки Полонського. — [Т. І. — С. XII]. 1000 Кобзарь. — 1876. — Споминки

Тургенєва. — [Т. І. — С] VI. 1001 Див.: Писання Тургенєва виб[рані]. — 1869. — Т. 3. — С. 257.
Коментар Перегодом, правда, він [Тургенєв. — Ред.] інакше глянув на нашу мову, переклавши
на мову російську «Народні оповідання» Марка Вовчка. — Переклад виконала сама письменниця,
а Тургенєв відредагував і погодився підтримати публікацію своєю передмовою та авторитетом

(Б. Б. Лобач-Жученко. Літопис життя і творчості Марка Вовчка. — К., 1983. — С. 42, 45, 330)
[4]Попередня [5]Наступна
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1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/4899.html

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/539792.html

3. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/524824.html

4. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/543132.html

5. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/544140.html

3.6.44 Приятелі в шинку. Весна 1859 р. (2009-06-16 12:00)

[1]

Приятелі. Папір, офорт, акватинта 14,2 × 20,2; 18 × 23; (31,2 × 35). [Пб.]. [Н. п. 15.III] 1859.

[2]

Див. також:
http://litopys.org.ua/shevchenko/shev10038.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev10038.htm
http://kobzar.univ.kiev.ua/draws/description/438.html

16 квітня 1859 р. Шевченко подав офорт до Академії мистецтв на здобуття звання академіка.
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1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/C3bdgaS1_Ry4cLESSOVZjA?feat=embedwebsite

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev10038.htm

3.6.45 (2009-06-16 18:00)

[1]Кониський О. Я. Тарас Шевченко-Грушівський: Хроніка його життя [Під час перебування в

Петербурзі (березіль 1858 — червень 1859), стор. 21]

Хоча Шевченко і не був чоловіком ученим, а все ж він був настільки освіченим і розвиненим, що
своїм значним прирожденним розумом тямив всю неможливість написати поему такою «русскою»
мовою, щоб однаково була зрозумілою і великоросам, і українцям. Тямив він, що такої мови нема,
і при умовах, які панують у Росії, її і не може бути, бо в Росії перш за все зовсім бракує тих факторів,
які при інших умовах устрою державного і життя політичного, соціально-морального і взагалі

культурного впродовж вельми довгого часу може б спроможні були б вплинути на вироблення

однієї загальної мови задля росіян більш-менш освічених. Тямив також Шевченко, що сучасна

мова російська загальна на всю Росію тільки урядово, та ще й з примусу, яко мова державна, але
ж дорогою примусу і гнобительства мови інших народів ніколи не можна досягти «объединения»
мови. Тямлячи се все, і не можна було Шевченкові братися не жартома до написання поеми

такою мовою, якої на світі нема; коли ж він до сього брався, так брався не інак, як саме жартома,
та тільки [2]Тургенєв не догадався, що поет наш жартує.
Ми всі добре відаємо, що Шевченко без краю любив свою рідну мову і, певна річ, не проміняв би
її ні на яку в світі. Правда, він чимало написав і мовою російською, але писання його доводять

яскраво, яку величезну вагу має про письменника його рідна мова! Шевченко поет український і

Шевченко повістяр російський не одно те саме! Різниця тут страшенна, спостережена ще Сергієм
Аксаковим, і різниця та тим більше бере за очі, що велика більшість Шевченкових повістей мовою

російською написана з життя українців!
Двома заходами брався Шевченко писати мовою російською, обидва рази не з доброї волі і

обидва нещасливо. Першим разом його примусила російська критика, другим— російська неволя.
Першим разом він хотів довести, що мовою російською він орудує не згірше і щоб не казали

москалі, що «я языка их не знаю», як писав він у листі до Григорія Тарновського 1002; другим разом

не можна йому було писати інакше, як не по-російськи: писати на засланню дозволено йому було

лишень мовою російською, а рідною забороняли. Факт певний, що Шевченко великоросійської

мови не любив, називав її черствою 1003, але не любити — не значить вороговати. Шовіністом

або найменшим хоча ворогом якого-будь народу і його мови наш поет ніколи не був. 1002 Основа.
— 1861. — Кн. V. — С. 5. — [Лист до Г. С. Тарновського від 25 січ. 1843 р.]. 1003 Див.: [3]Лист
його до Кухаренка [від] 30 верес. р. 1842. — Зоря. — 1895. — № 5. Коментар ...не можна було
Шевченкові братися не жартома до написання поеми такою мовою, якої на світі нема... — Такий

твір невідомий. [4]Попередня [5]Наступна

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/4899.html

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/539792.html

3. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/106642.html

4. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/543560.html

5. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/555115.html
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3.6.46 Старець на кладовищі. Весна 1859 р. (2009-06-17 06:00)

[1] [2]

Старець на кладовищі. Папір, сепія (28,7 × 21,6). [Пб.]. [Н. п. 15.III] 1859. Іноді датується

1856 роком.

[3]

По нижньому краю малюнка чорнилом рукою Шевченка напис: Надежде Васильевне Тарновской
на память [8 октября 1859 года || Т. Шевченко].

Див. також:
http://litopys.org.ua/shevchenko/shev10039.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev10039.htm
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http://kobzar.univ.kiev.ua/draws/description/439.html

Старець на кладовищі. Папір, офорт, акватинта 28,4 × 20,8; 32,2 × 29,9; (43,6 × 30,9). [Пб.].
[Н. п. 15.III] 1859.

[4]

Див. також:
http://litopys.org.ua/shevchenko/shev10040.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev10040.htm
http://kobzar.univ.kiev.ua/draws/description/440.html
http://kobzar.info/kobzar/works/pictures/1859/09/30/60.html

Старець на кладовищі. Папір, олівець (28,1 × 21,4). [Пб.]. [Н. р. 15.III 1859].
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[5]

1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/8yKWEB6DMC-yeuExpROVaw?feat=embedwebsite

2. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/gvZMvzXuvkpa7tJQWEZpWQ?feat=embedwebsite

3. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev10039.htm

4. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev10040.htm

5. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev10110.htm

3.6.47 Із листа Г. П. Ґалаґана до К. В. Ґалаґан. 10 квітня 1859 р. (2009-06-17 12:00)

[...] Мало кого я перевидал в Петербурге. Из наших малороссиян видел Андр[ея] Марковича и

Шевченка. Последний, кажется, ведет себя очень хорошо. Кулиш сделался совершенно невыносим

для всех. Характер до того самонадеянный, желчный, завистливый, что со всеми перессорился,
и Марку Вовчку так надоел, что она готова бежать от него. Свою жену Кулиш бросил, и она,
бедная, очень жалка. Все берут в ней большое участие, и я хочу ее навестить. Шевченко говорит,
что он ожидает от Кулиша, что он с ума сойдет.

10 апреля 1859 г., Петербург

Маркевич Андрій Миколайович (1830 — 1907) (син історика М. А. Маркевича) — сенатор,
організатор і перший голова Товариства ім. Т. Г. Шевченка в Петербурзі.

[1]Т. Г. Шевченко в епістолярії відділу рукописів. — К., 1966. — С. 26-27. Опубл. також:
Г. Галаган, Письмо к жене от 10 апреля 1859 г., [2]Дорошкевич О. Шевченко в приватному

листуванні // «Записки історично-філологічнго відділу АН УРСР», кн. VII — VIII, 1926, стор. 379
— 380.

2699

http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/8yKWEB6DMC-yeuExpROVaw?feat=embedwebsite
http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/gvZMvzXuvkpa7tJQWEZpWQ?feat=embedwebsite
http://litopys.org.ua/shevchenko/shev10039.htm
http://litopys.org.ua/shevchenko/shev10040.htm
http://litopys.org.ua/shevchenko/shev10110.htm


1. http://litopys.org.ua/shevchenko/epis.htm

2. http://izbornyk.org.ua/shevchenko/doroshk.htm

3.6.48 Фотографія Шевченка. Березнь-квітень 1859 р. (2009-06-17 18:00)

[1]

Фотографія Шевченка (№ 3). Фото А. Деньєра. Весна 1859.
[2]Фотографії Т. Г. Шевченка

Третій знімок — в смушковій шапці й кожусі, з поголеною бородою — зроблено в квітні 1859
у того ж А. Деньєра. З цього фото Л. Жемчужников замовив у Парижі літографський портрет

(його майстерно виконав літограф А. Муйєрон) і привіз до Петербурга. Шевченко ствердив

літографію підписом і користувався нею, працюючи над [3]останнім офортним автопортретом.
Після смерті поета художники В. Мате, М. Мурашко, Ф. Красицький та ін. користувалися цим

знімком для створення живописних, графічних і скульптурних портретів Шевченка. З цього ж фото

І. Крамськой на замовлення П. Третьякова — засновника Третьяковської картинної галереї —
1871 виконав [4]один з найкращих портретів Шевченка.

[5]
Деньєр Генріх. Портрет Т. Шевченка. 1859. Санкт-Петербург. Фотографія. 24,1 × 19,3.
Національний музей Тараса Шевченка, № ф-75.
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[6] [kramskoy_1871.jpg] І. Крамськой, 1871. [7] [ph49_2.jpg] Мульєрон

Адольф. 1859-1860. Папір, літографія. [8] [mate.jpg] Гравюра В. Мате

за фотографією 1859 р. [9] [118.jpg] Худ. Уча Малакійович Джапарідзе.
1948.

1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/7iDyDBazotymAkiGaTUHTw?feat=embedwebsite

2. http://izbornyk.org.ua/shevchenko/photos.htm

3. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev10062.htm

4. http://picasaweb.google.com/litopys/invaWB?feat=directlink#5335924940799155762

5. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/RRTBK_Nn9VWYKAPp6MTalQ?feat=embedwebsite

6. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/A_4jK6NfG7hht88aRuuzUw?feat=embedwebsite

7. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/SyyAlEoNOf70Qr28XtkFWw?feat=embedwebsite

8. http://picasaweb.google.com/lh/photo/edBKPyyvDC6cuxzMvOqYxA?feat=embedwebsite

9. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/fm1TqwamcmcO2vKWOJDJwQ?feat=embedwebsite

3.6.49 152. ЛИСТ ДО М. В. МАКСИМОВИЧ. 25 березня 1859. С.-Петербург
(2009-06-18 06:00)

25 марта 1859.

Сьогодня був я у Александры Михайловны. Вона мені показувала ваше последнее письмо до неї.
Спасибі вам, моє серденько, що ви мене згадуєте і не забуваєте моєї просьби. Спасибі вам ще

раз і ще раз. Як Бог поможе мені до мая місяця кончить мої діла з цензурою, то насиплю повну

кишеню грошей та й чкурну через Москву прямо на Михайлову гору. Добре, дуже б добре було,
якби-то воно так сталося, як гадається. Та вже нехай як буде, так і буде, а я хоч без грошей

придибаю-таки до вас сим літом, та як Бог та ви поможете, то, може, й одружуся. Якби-то так

сталося, дуже добре було б. Аж страх обісіло вже мені бурлакувати. На сей раз посилаю вам свій

портрет, тілько ви його не показуйте моїй молодій, а то злякається. Оставайтеся здорові, нехай
вам Бог помага на все добре. Згадуйте інколи искреннего вашого Т. Шевченка.

Передайте моїй будущій молодій княгині оцю невеличку і не весільну пісеньку:

Якби мені черевики,
То пішла б я на музики...
Горенько моє!
Черевиків немає,
А музика грає, грає,
Жалю завдає!
Ой піду я боса полем,
Пошукаю свою долю:
Доленько моя!
Глянь на мене, чорнобриву,
Моя доле неправдива,
Безталанна я!
Дівчаточка на музиках

У червоних черевиках —
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Я світом нужý...
Без розкоші, без любові
Зношу свої чорні брови —
У наймах зношу!..

От вам і друга невеличка:

Якби мені, мамо, намисто,
То пішла б я завтра на місто;
А на місті, мамо, на місті
Грає, мамо, музика троїста,
А дівчата з парубками

Лицяються... Мамо! Мамо!
Безталанна я!
Ой піду я Богу помолюся,
Та піду я у найми наймуся,
Та куплю я, мамо, черевики,
Та найму я троїсті музики:
Нехай люди не здивують,
Як я, мамо, потанцюю...
Доленько моя!
Не дай мені вік дівувати,
Коси мої плести, заплітати,
Бровенята дома зносити,
В самотині віку дожити.
А поки я заробляю,
Чорні брови полиняють.
Безталанна я!

Поздоровляю вас з святим Великоднем!
Фотограф збрехав, не приніс мені портрета. Нехай до другого разу. А на сей раз скажіте їй, що я
лисий і сивоусий, то вона, сердешна, і так злякається.
Як буде ласка написать до мене, то напишіть усе гарненько і дрібненько, та й адресуйте в С.-
Петербург, в Академию художеств, такому-то, цебто мені.

Примітки

Подається за виданням: Шевченко Т. Повне зібр. творів. — К., 1929. — Т. 3. — С. 167 —
168, де опубліковано за автографом, що належав Науковому товариству ім. Т. Шевченка у Львові,
нині не відомим.
Вперше надруковано в журналі «Киевская старина» (1885. — № 2. — С. 336-337).
Вперше введено до збірника творів у виданні: Шевченко Т. Твори: В 2 т. — СПб., 1911. — Т. 2.
— С. 430.

Сьогодня був я у Александры Михайловны. — З О. М. Куліш Шевченко познайомився 1847
р. на хуторі Мотронівка Чернігівської губернії (тепер у складі с Оленівки Борзнянського району

Чернігівської області), будучи боярином на її весіллі з П. О. Кулішем. Про відвідини її Шевченком

(після повернення подружжя Кулішів із закордонної подорожі та поїздки в Україну влітку 1858 р.)
є згадка [1]в спогадах М. М. Білозерського: «24 января он повидался с А. М. Кулиш, у которой
ровно двенадцать лет тому назад был в „боярах“: восторг был большой; Шевченко заплакал при

свидании. Затем пел, но мало. От „золота“ (жена М. А. М[аксимович]а) был в восторге: „Коли б
така у мене була жінка — повінчався б да й умер“» (Белозерский Н. Тарас Григорьевич Шевченко

по воспоминаниям разных лиц // Киевская старина. — 1882 — № 10. — С. 73 — 74).
...не забуваєте моєї просьби. —Шевченко просив М. В. Максимович допомогти йому одружитися.
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...до мая місяця кончить мої діла з цензурою... — Клопотатися про дозвіл надрукувати свої твори

Шевченко почав одразу після повернення до Петербурга, звертався в цій справі до НІ відділу й

до цензурних органів. 23 грудня 1858 р. він подав до Петербурзького цензурного комітету твори,
видані до заслання, однак розгляд їх тривав майже рік, і лише 28 листопада 1859 р. було дозволено
знову їх надрукувати з багатьма вилученнями (Тарас Шевченко. Документи та матеріали до

біографії. — С. 303, 346).
...чкурну через Москву прямо на Михайлову гору. — Шевченко виїхав з Петербурга в Україну

25 травня 1859 р., до с Прохорівки приїхав 13 червня 1959 р. й прожив там понад тиждень,
намалювавши портрети М. О. та М. В. Максимовичів.
«Якби мені черевики...» — Вірш написаний на засланні у другій половині 1848 р. Вперше

надрукований у журналі «Народное чтение» (1859. — № 5. — С. 168). Автограф, надісланий
М. В. Максимович, не мав відмін від тексту першодруку. Нині він не відомий.
«Якби мені, мамо, намисто...» — Вірш написаний на засланні у другій половині 1848 р. Вперше
надрукований у журналі «Основа» (1861. — № 7. — С. 2). Автограф, надісланий М. В.
Максимович, тотожний текстові в «Більшій книжці» й мав незначні різночитання з першодруком.
Нині він не відомий.
Поздоровляю вас з святим Великоднем! — Великдень 1859 р. припадав на 12 квітня.

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/539120.html

3.6.50 155. П. О. КУЛІШ. 10 квітня 1859. Петербург (2009-06-18 12:00)

Сьогодні свята п’ятінка, добродію, і ввечері добрі люде будуть її в мене величати; то приходьте,
коли Ваша ласка, поблагословите величаннє.

П. Куліш.

Коментарі:

Подається за автографом: ІЛ. Ф. 92. № 121.
Вперше надруковано у виданні: Чалый М. К. Жизнь и произведения Тараса Шевченка. — С. 131.
Автограф не датований. Упорядники Повного зібрання творів Тараса Шевченка (Т. 3.
Листування. — К., 1929. — С. 340) умовно датували лист 1858 — 1860 рр. Таке ж датування

збережено у виданні «Листи до Т. Г. Шевченка» (С. 155). Однак до 1858 р. лист відноситися не
може: як видно зі згадки про «святу п’ятінку», його написано за два дні до Великодня, який 1858
р. припадав на 23 березня. Шевченко в цей час перебував у Москві, П. О. Куліша теж не було в

Петербурзі — ще в лютому він виїхав за кордон (див. його лист до Шевченка від 14 лютого 1858
р.).
1859 р. Великдень припадав на 12 квітня, отже, «свята п’ятниця» була 10 квітня. П. О. Куліш

саме в цей час збирався виїхати за кордон у зв’язку з передбачуваним від’їздом Марка Вовчка.
Можливо, з цим і була пов’язана зустріч петербурзьких знайомих, на яку він запрошував Шевченка.
Якраз 10 квітня 1859 р. [1]Г. П. Галаган у листі до дружини згадує про всіх трьох письменників:
«Кулиш сделался совершенно невыносим для всех, характер до того самонадеянный, желчный,
завистливый, что со всеми перессорился и Марку Вовчку так надоел, что она готова бежать от

него... Шевченко говорит, что он ожидает от Кулиша, что он с ума сойдет» (Записки історично-
філологічнго відділу ВУАН. — К., 1926. — Т. 7 — 8. — С. 379 — 380).

В старому правописі: Сёгодни свята пьятинка, добродію, и ввечери добри люде будуть іи въ мене
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велычаты, то приходьте, коли ваша ласка, поблагословиты велычанc. Кулишъ. (С. 340)

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/544653.html

3.6.51 Споминки Г. Честахівського про Одарку (2009-06-18 18:00)

* *

[1] Кобзар Тарас Григорович Шевченко якось дуже бідкався, що
не збреде натурниці для парсунку виду козацької вроди.
— А постривайте, батьку, я понашпорю, чи не надибаю де гніздечка, щоб підодрать орлицю, може
бог погодить, а фортуна стане в пригоді.
— Будьте ласка, сердешно вас прошу, поклопочіться, як мога, бо мені дуже, дуже треба.
Я пішов до знакомої сім’ї української і почав благати жінку Горпину, рідну сестру українського
маляра Петра Соколенка, щоб вона сама, а коли хоче, то ще з ким-небудь, повела свою сестру

Одарочку 1 в Академію, до батька Тараса — звести її вид на папері. Горпина Соколиха не знала,
як се діло укукобити, і каже: «Я не знаю, треба спитатися братів, що вони скажуть». А брати

тоді пробували в Україні, в Славгороді. На велику силу ублагав її, виміг слова, що піде з сестрою
до Кобзаря, але ж щоб братам написати про се, і то тільки тим, що як ще жила на Вкраїні, то
перечувала про мене добре від братів, як було поприїздять з Петербурга, а тепер і сама добре

знала, який я чоловік; а то ні в світі не пішла б... Я при ній написав від себе лист і послав братам

її Соколенкам в Україну, щоб вони не жахалися цього діла, як сестра їх Горпина, а ще гордували
б тим, що їх Одарочка стане в пригоді і послужить тому, хто став дуже в великій пригоді усій

Україні... Я навпослі дознав, як се склалось, уже без мене. Ось як було: у суботу Одарочка

прийшла додому від модниці французки, де вчилась шиття; а в неділю, з своєю заміжньою сестрою

Горпиною і родичем, жонатим чоловіком архітектором Хижняком, ранком, в десятім часі, чорнява
сімнадцятилітня Одарочка — в білій чохлатій сорочці з червоною стьожкою, в плахотці, запасці,
стрічках, кісниках і головка квітами заквітчана, як маківка на городі, опинилась — зацвіла в

Кобзаревій майстерні. У понеділок я навідався до Кобзаря, — дознать, чи приходила Одарочка до
його? Він, як орел крилами, ухопив мене дужими руками і придавив до своїх дужих орлих грудей:
— Спасибі тобі, мій голубе сизий, моє серденько любе, за твою добру ласку, бодай тебе ніколи

лихо не знало! — А за віщо се, батьку? — Учора в мене був Великдень в перший раз після того,
як вигнала мене лиха доля з України... Учора я так зрадів, звеселів, обновивсь серцем, як радіють
вірущі, що Христа дочитались на Великдень, — наче важке тягло з грудей зсунулось. Десять років
просидівши в Оренбурзі, наче в густім тумані, як кайданник в мурах, не бачивши сонця, ні живої
людини, а вчора несподівано — чорнява Одарочка, як маків квіт на сонечку, загорілась на моїх
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очах, пилом припалих, і як те сонечко ясне освітила мої очі, просяяла туман з душі заснутого

серця... Хвалити бога, що не вмер на чужині, оце довелось побачить, подивиться на маків квіт

з козацького огороду! Що за люба дівчина ота Одарочка, який голосочок, яка мова, дзвенить
краще срібла, а душа — яка славна, чиста! Ще не вспіла зачумитись смердючим духом. Як

пташка з божого раю нащебетала мені в оціх мурах сумних. Наче ненька Україна тхнула мені в
серце теплим, легким духом, пахучими нивами, запашистим квітом вишневих садочків й трави

зеленої, як побачив чистісіньку свою людину, почув рідну мову. Ох, боже мій, коли б скоріш літо,
помандрую на Вкраїну, дуже закортіло! Де ви й видрали оцю мальовану пташеньку? Я розповів,
що вона кріпачка, вся сім’я і весь рід її — кріпаки князів Голіциних. Брати наче з води виросли,
як один хороші на вроду. Федір — кухарем, Микола — панькає коло князя, чистить чоботи і всяке
збіжжя, а Петро — маляр — попихач усяких відбутків у княгині. Я розповів, а Кобзар тихесенько
ходив, трошки похило, вздовж майстерні, в бархатних чоботах і кобиняці козацькому. Густі брови
його осунулись, наче темна хмара холодно насумрила очі... Промовив: — Горе-горенько в світі,
лишенько тяжке, яке добро гине і нікому рятувати! Споминки Г. Н. Честахівського, «Зоря», 1895,
ч. 5, стор. 98 — 99. [Див. [2]текст] 1 Крім згадок художника Честахівського, інших відомостей про
Одарку Соколівну та її братів, кріпаків кн. Голіцина, в шевченківській літературі немає.

1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/8V8A1DUOC8UYLner9Mn3xw?feat=embedwebsite

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/spog82.htm

3.6.52 Фотографія Шевченка з друзями. 1859 (2009-06-19 06:00)

[1]

Фотографія Шевченка (№ 4) серед приятелів. Фото А. Деньєра. 1859.
[2]Фотографії Т. Г. Шевченка

На фото Тарас Шевченко з Г. Честахівським, братами О. та М. Лазаревськими і П. Якушкіним.
Лейпцигський майстер Ф. Брокгауз викадрував з цієї групи постать Шевченка і вигравірував її на

сталі; пізніше і рос. майстри робили з цього фото гравюри на металі, дереві.
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[3]
Гравюра Ф. Брокгауза за фотографією Шевченка

[4] [5] [6]
Деньєр Генріх. Шевченко серед приятелів. 1859. Санкт-Петербург. Фотографія. 25 × 30,3; 30,7 ×
45,5. Національний музей Тараса Шевченка, № ф-2.

1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/wAnoSJkC9Hs4YbU7gQps5w?feat=embedwebsite

2. http://izbornyk.org.ua/shevchenko/photos.htm

3. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/gjwMj8eVtQdVC64bUAP83A?feat=embedwebsite

4. http://picasaweb.google.com/lh/photo/WbnyURSJgl5VAEtTXp0IZg?feat=embedwebsite

5. http://picasaweb.google.com/lh/photo/IHuC0do5kElKju4_f75ibA?feat=embedwebsite

6. http://picasaweb.google.com/lh/photo/gYjQ8ihxz_GW_Dpk7cfEcA?feat=embedwebsite

3.6.53 14. ЛИСТ ДО РАДИ АКАДЕМІЇ МИСТЕЦТВ. 16 квітня 1859. С.-Петербург
(2009-06-19 12:00)

В Совет Императорской Академии художеств

художника Академии Тараса Шевченка

Прошение

Получив звание художника в 1844 году, с того времени я постоянно занимаюсь гравированием

на меди. Представляя на благоусмотрение Совета две гравюры моей работы: одну с картины
Рембрандта, изображающую притчу о [1]виноградаре и делателях, другую с картины Соколова

[2]Приятели, покорнейше прошу Совет Императорской Академии художеств удостоить меня

звания академика, если мои работы будут признаны удовлетворительными, или же дать мне

программу для получения сего звания.
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Художник Тарас Шевченко

1859 года

апреля 16 дня

Примітки

Подається за оригіналом (ІЛ, ф. 1, № 25, арк. 1). Рукопис невідомої особи з підписом Шевченка:
«Художник Тарас Шевченко».
Вперше введено до зібрання творів: Шевченко Т. Повне зібр. творів. — К., 1929. — Т. 3. — С.
169.
На документі написи: «16 апреля 1859», «По совету», «Работы в залах», «№ 676».

Получив звание художника в 1844 году... — Звання некласного художника Шевченкові присуджено

постановою Ради Академії мистецтв 22 березня 1845 р. (Тарас Шевченко. Документи та матеріали
до біографії. — С. 66).
...одну с картины Рембрандта, изображающую притчу о виноградаре и делателях... — Див.
примітку до листа до С. Т. Аксакова від 15 липня 1858 р.
...другую с картины Соколова Приятели... — Офорт із картини російського художника І. І.
Соколова [3]«Приятелі» виконано не пізніше 15 березня 1859 р. у Петербурзі.
...прошу Совет Императорской Академии художеств удостоить меня звания академика... —
Для здобуття звання академіка некласним художникам необхідно було представити в Академію

мистецтв свої праці для одержання звання кандидата або «назначеного» в академіки, а потім

порушити клопотання про надання їм програми на звання академіка. Рада Академії мистецтв 16
квітня 1859 р. ухвалила: «По прошению гравера Тараса Шевченко (№ 676) определено: Шевченко

по представленным гравюрам признать назначенным в академики и задать программу на звание

академика по гравированию на меди» (Див.: Тарас Шевченко. Документи та матеріали до

біографії. — С. 311). На здобуття звання академіка Шевченко подав офорт «Вірсавія», виконаний
не пізніше 30 травня 1860 р. у Петербурзі за фотографією з картини К. Брюллова (біблійний
сюжет про Вірсавію Шевченко використав у поемі «Царі»). 2 вересня 1860 р. на попередньому

перед урочистими річними зборами засіданні Ради Академії мистецтв ухвалено: «Определено во
уважение искусства и познаний в Художествах, доказанных исполненными работами по заданной
от Академии программе и по другим известным трудам, признать академиками: [...] по

гравированию Тараса Шевченко и представить о сем на утверждение Общего Академического

собрания» (Там само. — С. 355).

№ 509. 1859 р., квітня 16. Заява Т. Г. Шевченка до Ради Академії мистецтв про надання

йому звання академіка

1. http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev10032.htm

2. http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev10038.htm

3. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/543770.html
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3.6.54 Призначення Шевченка в академіки. 16 квітня 1859 р. (2009-06-19 18:00)

№ 510. 1859 р., квітня 16. Виписка з журналу попереднього засідання Ради Академії мистецтв

про призначення Т. Г. Шевченка в академіки

Выписка из журнала предварительного заседания

Совета Академии художеств от 16 апреля 1859 года

...Ст. 11. По прошению гравера Тараса Шевченко [№ 676], определено: Шевченко по

представленным гравюрам признать назначенным в академики и задать программу на звание

академика по гравированию на меди.

Верно: А. Всеславин

ДМШ, А-7, спр. 96, арк. 16. Оригінал.

3.6.55 Така, як ти, колись лілея... 19 квітня 1859 р. (2009-06-20 06:00)

19 квітня 1859 р., С.-Петербург.

{ [1]N. N. («Така, як ти, колись лілея...») }

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev2121.htm

3.6.56 156. Р. К. ЖУКОВСЬКИЙ. 28 квітня 1859. Петербург (2009-06-20 18:00)

Жалею очень, что не застал Вас, Тарас Григорьевич, но я теперь знаю Вашу квар[тиру] и

постараюсь посетить Вас и час о чем потолковать, авось!

Вас уважающий Р. Жуковский

28 апреля 1859 г.

Адрес жительст[ва]: у Влад[имира] ц[еркви],
дом барона Фредерикса с Графского переулка,
квар[тира] № 28, спр[осить] Жуковского.

N. В. С 4-х часов всегда принять готовый.

Коментарі:

Подається за автографом: ДМШ. Г — 608 (на звороті аркуша — ескіз вази з квінтами та профіль

Шевченка).
Вперше надруковано у виданні: Листи до Т. Г. Шевченка. — С. 157.
Дата в автографі: «28 апреля 1859 г.».

Жуковський Рудольф Казимирович (1814 — 1886) — російський художник. Приятелював із

Шевченком. З 1833 по 1839 рр. навчався в Академії мистецтв, у 1839 та 1842 рр. брав участь в

академічних виставках, разом із Шевченком працював над ілюстраціями до книг М. О. Полевого
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«История Суворова» (СПб., 1843) та «Русские полководцы» (Спб., 1845). 1849 р. притягався

до слідства у справі таємного гуртка петрашевців. Здобув звання академіка 1853 р. Відновив

знайомство з Шевченком після заслання.
...я теперь знаю Вашу квар[тиру]... — Шевченко жив у цей час на квартирі в М. М. Лазаревського
в будинку графа О. С. Уварова на Великій Морській вулиці (нині вул. Герцена, 48; флігелі —
набережна Мойки, 93).

На звороті записки:

[1]

Шевченко Тарас (?). Автопортрет. 1859. Папір, туш-перо. 20,7 × 16,7.

1900 р. цей рисунок зареєстровано в «Каталоге Музея украинских древностей В. В. Тарновского»
(№ 378) як автопортрет Шевченка. З цим же визначенням 1911 р. він був експонований на

шевченківській виставці в Москві, тоді ж з цього портрета були виготовлені ювілейні емалеві

жетони (О. Новицький, Тарас Шевченко як маляр, Львів — Москва, 1914, стор. 40).
Портрет виконано невластивою для рисунків Шевченка подвійною лінією контура та

одноманітною округлою штриховкою.
За композицією і характером зображення, а також за формою контура та окремих штрихів на

обличчі й одягу даний рисунок дуже близький до портрета Шевченка в профіль, зробленого на

полях друкованого вірша «Николаю Ивановичу Уткину в день его пятидесятилетнего юбилея. 12
декабря 1859 года» невідомим художником, можливо, М. Й. Мікешиним [2](див. коментар№ 345
— 346).

1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/QLXXsSd8Fgp5CGfjKMeJzA?feat=embedwebsite

2. http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev1005.htm#nom344

3.6.57 Невольник. 28 квітня 1859 р. (2009-06-21 06:00)

28 квітня 1859 р.

{ [1]Невольник. Поема }
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1. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev2122.htm

3.6.58 Мій Боже милий, знову лихо!.. Весна 1859 р. (2009-06-21 18:00)

квітень — травень 1859 р., С.-Петербург

{ [1]«Мій Боже милий, знову лихо!..» }

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev2123.htm

3.6.59 Відзив цензора про розглянуті твори Шевченка. 28 квітня 1859 р.
(2009-06-22 06:00)

№ 511. 1859 р., квітень 28. Відзив цензора С. М. Палаузова про розглянуті ним твори Т. Г.
Шевченка, представлені в цензурний комітет

Господину председателю С.-Петербургского цензурного комитета
Цензора Палаузова

Донесение

Честь имею представить вашему превосходительству отзыв о стихотворениях Тараса Шевченки,
представленных им в цензурный комитет на рассмотрение. Стихотворения эти под заглавием:
«Поэзия Тараса Шевченки. Том первый» (в 4 д[оли] л[иста], стр. 338) — были почти все

напечатаны разновременно, отдельными книжками и в разных повременных изданиях,
за исключением только некоторых переложений из псалмов, присовокупленных автором

впоследствии к настоящему первому тому своих сочинений.
Общий характер поэзии Т. Шевченки, за исключением некоторых повестей и баллад, как-
то: «Катерина», «Наймычка», «Утопленна» и др. — относится не столько к бывшей

независимости Малороссии, сколько к минувшей ее славе, выражавшейся в ее походах на

Цареград, как напр[имер] [1]«Гамалия», в ее повсеместном восстании на жидов и польское иго,
как напр[имер] [2]«Гайдамаки». Воинская слава Малороссии, перешедшая в народную думу

и предание, составляет неотъемлемую собственность этой страны, признанную за ней самой

историей. Не одна страница «Истории Малороссии» Бантыша-Каменского, Маркевича и др[угих]
историков свидетельствует об этом обстоятельстве; не одна дума и песня в сборниках, изданных
разновременно Срезневским, Максимовичем, Метлинским и др[угими], повторяет рыцарские

подвиги украинцев и запорожцев и вообще дикую удаль козачества; все они проникнуты

грустью и сожалением о прошедшей славе сынов Украины. Сглаживать подобный колорит в

произведениях литературных из опасения, чтобы не возбудить местный патриотизм, было бы

излишним опасением, потому что все доселе изданные малороссийские думы еще в большей

мере пропитаны тем же духом воинственной эпохи Малороссии.
Рассмотрев с этой точки произведения Т. Шевченки, я не могу, однако ж, не указать на некоторые
места, равно также и отдельные пьесы, которые полагал бы подвергнуть или совершенному

исключению, или же только изменению смысла. Как те, так и другие следовало бы представить

на благоусмотрение Главного управления цензуры. Так, напр[имер], стихи, отмеченные красным
карандашом на стр. 14, 17 (обор[от]), 71 и 92 приличнее было бы вовсе исключить из этого

собрания, как резкое противоречие современного развития общества. Если поэт восклицает с

сожалением:
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Не вернеця воля,
Не вернуця Запорожци.
Не встануть Гетманы,
Не покрыють Украину

Червони жупаны!..

— то едва ли можно допустить, чтобы большинство искренно желало возвращения того

дикого состояния Украины, в каком она находилась во времена гетманщины. Без всякого

патриотического лицеприятия можно сказать утвердительно, что Малороссия только со времени

ее присоединения к Великороссии отдохнула от постоянных бичеваний, которые она терпела

то со стороны татар, то от Польши. Равным образом имею честь обратить внимание и на

отмеченные места на стр. 79 (об[орот]) и 82 в стихотворении «Тарасова ночь»; стр. 83 — 87 —
в двух отрывках из неоконченных и утраченных штук, и отмеченные стихи на стр. 88 и 89 (на
об[ороте]).
Имея в виду предложение г. министра народного просвещения к вашему превосходительству

от 5 февраля за № 305, в котором указывается на исключение, во всяком случае, первой песни:
«Думы мои, думы...» я, с своей стороны, приемлю смелость представить, что так как это

стихотворение есть не что иное, как поэтическое введение, в котором поэт посвящает свои

песни Украине, способной лучше понимать его произведения, то не нахожу причины, почему бы
следовало исключить вполне эту в высшей степени превосходную пьесу. Одно только место в

этой песне могло бы быть подвергнуто цензурному контролю, это со стиха:

А над нею (над Украйной) орел черный
Сторожем литає...

и до стиха:

Тильки сльозы за Украйну,
А слова немає...

и то в таком случае, если в орле проявляется олицетворенная власть, стерегущая Украину;
но подобное объяснение было бы неуместною натяжкой. Только последующие стихи той же

песни:

журбою —
Не наклычу соби доли...

до слов:

Хто ж сыроти завидує,
Карай того, Боже! —

заставляют задуматься своею неопределенностью выражения и темнотою мысли. К чему

именно относится тайный их смысл, определить трудно.
По моему мнению, самая незначительная часть представленного собрания стихотворений Т.
Шевченки, и то мною указанных мест, может быть подвергнута вторичному рассмотрению

главного управления цензуры Остальные же пьесы не заключают в себе ничего противного

общим правилам цензурного устава и к напечатанию их никакого препятствия не встречается.

Цензор Палаузов

28 апреля 1859 г.
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ДМШ, А-9, спр. 375, арк. 16 — 17, 17 зв. Оригінал.

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev122.htm

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev117.htm

3.6.60 Фотографія Шевченка, 1859 (2009-06-22 12:00)

[1]

Фотографія Шевченка (№ 5) А. Деньєра. 1859.
[2]Фотографії Т. Г. Шевченка

[3] [4] [5] [6]

Деньєр Генріх (?). Портрет Т. Шевченка. 1859. Санкт-Петербург. Фотографія. 12,2 × 8,4.
Національний музей Тараса Шевченка, Кн. № ф-2789.

В. Яцюк: Донедавна цей фотопортрет знали по двом відбикам з Будинку-музею Шевченка в

Києві та з Прилуцького краєзнавчого музею. Нині відомо п’ять примірників фотографії (два у

Москві, у фондах музеїв, два у київських зібраннях, використані як фронтиспіси у Кобзарі 1860
року, один в Петербурзі, в музеї Інституту російської літератури з архіву Марка Вовчка.)
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1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/z5vaQyGuRXzgNRWG0NjdnA?feat=embedwebsite

2. http://izbornyk.org.ua/shevchenko/photos.htm

3. http://picasaweb.google.com/lh/photo/wq4hMeyeB6o6_OP6YRy1DA?feat=embedwebsite

4. http://picasaweb.google.com/lh/photo/yHMpH_hAtrn0T_aaWRQnrw?feat=embedwebsite

5. http://picasaweb.google.com/lh/photo/zoBHnpdxSwMjWiRDu47Qlg?feat=embedwebsite

6. http://picasaweb.google.com/lh/photo/B_cavWQOfEuRhG8A7tGH4g?feat=embedwebsite

3.6.61 Спогад В. Ковальова (2009-06-22 18:00)

* *

По возвращении Т. Гр. в Петербург ему было отведено в здании Академии помещение рядом с

академическою церковью, состоящее из одной комнаты, разделенной на две части: на антресоли
и мастерскую; на антресолях стояла его постель. В 59 году я был в Петербурге и посетил его в

этой его квартире. При этой встрече я был поражен резкою переменою его внешности: это не

был прежний широкоплечий, коренастый, с целыми (sic) волосами на голове, мужчина в сером

сюртуке, каким я его знал прежде; предо мною был совершенно исхудалый, лысый человек, без
кровинки в лице; руки его сквозили до того, что видны были насквозь (!) кости и жилы... Я чуть

не прослезился.
Многие, конечно, помнят, какой энтузиазм в то время вызывали литературные произведения Т.
Гр. в его земляках и особенно в землячках. Институты на юге России были полны его горячими

поклонницами. Разговаривая о прошлом и обратившись к настоящему, Т. Гр., между прочим,
сказал: «Нынешним летом я приеду к вам в Полтаву; там у меня есть еще товарищ Ткаченко

(учитель полтавской гимназии), а вы подыщите мне невесту». Видя его хворым, я в душе не

одобрял его намерения жениться, но он прибавил: «Ви не подумайте, що я хочу взяти за себе

баришню; мені висватайте яку-небудь попівну, таку, щоб і чоботи з мене знімала». — «Шкода, —
кажу, — а як розбере, що ви за чоловік ї яку добули собі славу, то зараз скаже, що мені подобає

не така доля, Годі вам, Тарасе Григоровичу, тільки лишні клопоти будуть».
Известно, что Тарас Григорьевич, чем более приближался к концу жизни, тем более все думал о

женитьбе, известно также, чем кончились его попытки выбрать себе жену из девушек простого

сословия, нисколько его не понимавших. Он тешил только свое воображение, для этих же девушек,
хоть и простых, но с самостоятельными понятиями и склонностями, никакой гений не заменит

молодости. Так и кончил Тарас Григорьевич свой век одиноким.
В Полтаве мне уже не пришлось с ним более видеться...

Воспоминания В. В. Ковалева о Т. Г. Шевченко, «По морю и суше», 1896 № 8, стор. 136 —
137. [Див. [1]текст і [2]переклад]

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/vosp23.htm

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/spog23.htm

3.6.62 Спогад К. Юнґе. Поїздка на тоню (2009-06-23 06:00)

* *

Не забыть мне одну, совершенную в эту весну [1859 г.] с Пассеком, Шевченкой, Щербиной и

еще некоторыми друзьями, поездку «на тоню». Ездят ли теперь «на тоню», как мы ездили?
Отправлялись мы с утра, возбужденные и веселые. Город, с его духотою, заботами и тревогами,
постепенно исчезал из наших глаз и пропадал в утренней дымке, как бы навсегда... Взрослые

делались детьми, радостно вдыхали свежий воздух, любовались на появившиеся в бархатной
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мураве ранние весенние цветочки. Мы с интересом следили за рыбной ловлей, беседовали с

рыбаками, слушали их песни. Расположившись на траве, мы ели уху, пили чай, болтали, острили,
пели и уезжали уже ночью, освеженные и телом, и душой...

Е. Ф. Юнге, Воспоминания, стор. 285 — 286. [Див.[1]переклад]

1. http://izbornyk.org.ua/shevchenko/spog60.htm

3.6.63 Цензурний запис про рукопис Шевченка. 30 квітня 1859 р. (2009-06-23 18:00)

№ 512. 1859 р., квітня 30. Запис у журналі Петербурзького цензурного комітету про рукопис

«Поэзия Т. Шевченка. Том первый»

Предложения

1. От 5-го февраля 1859 г.,№ 305. Г. министр народного просвещения, возвращая книгу сочинений
Тараса Шевченко, содержащую в себе стихотворения: «Чигиринский Кобзарь», [1]«Гайдамаки» и
[2]«Гамалия», — просит его превосходительство предложить Комитету рассмотреть сию книгу

на основании общих цензурных постановлений с тем, чтобы при этом обращено было особенное

внимание на поэму «Чигиринский Кобзарь», из коей во всяком случае должна быть исключена

первая песня «Думы мои, думы», и заключение о том, полагал ли бы Комитет возможным

допустить вышеозначенную книгу к печати, и в каком виде, представить на усмотрение Главного
управления цензуры. Г. цензор Палаузов представил, при донесении от 28 сего апреля, взамен этой
книги рукописную книгу: «Поэзия Т. Шевченко». Определено: представить в Главное управление
цензуры.

ЦДІА СРСР (тепер РДІА), ф. 777, оп. 27, № 50, арк. 145-145 зв. Оригінал.

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev117.htm

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev122.htm

3.6.64 153. ЛИСТ ДО Н. Б. СУХАНОВОЇ. 4 травня 1859. С.-Петербург
(2009-06-24 06:00)

4 мая.

И вчера не мог и сегодня не могу насладиться вашим лицезрением, всемилейшая Наталия

Борисовна. В субботу вечером, непременно, буду вас лично благодарить за фотографии, которые
вы вручите сегодня вручителю сей неуклюжей и притом лаконической записки.

Искренний ваш Т. Шевченко

На звороті:
Высокоблагородной Наталии Борисовне Сухановой.
В Большой Конюшенной. Дом Мятлевой.

Примітки

Подається за першодруком: Шевченко Т. Повне зібр. творів. — К., 1929. — Т. 3. — С.
170, де лист надруковано за автографом, нині не відомим.
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Суханова Наталія Борисівна— поміщиця з Воронежчини, в петербурзькій квартирі якої збиралися
відомі письменники та художники — І. С. Тургенєв, Я. П. Полонський, А. М. Майков, М. Ф.
Щербина, І. К. Айвазовський, М. С. Пименов, І. І. Соколов та ін. За свідченням К. Ф. Юнге в

листі до О. П. Новицького, це була «богатая барыня, которая разыгрывала меценатку и отчасти
лезла в аристократию, но была очень пустая женщина» (Шевченко Т. Повне зібр. творів. — К.,
1929. — Т. 3. — С. 831). Шевченко познайомився з нею 1858 р. через родину Толстих, бував у
неї вдома, намалював і подарував їй портрети її синів Бориса та Гаврила, давав уроки малювання
синові Борису. Н. Б. Суханова придбала в Шевченка кілька його малюнків.
...буду вас лично благодарить за фотографии... — На початку знайомства Шевченко подарував

Н. Б. Сухановій сепію «Казарма» — один із кращих своїх малюнків періоду заслання (протягом
тривалого часу його місцеперебування було невідомим, лише у 80-х роках малюнок виявлений у

приватній колекції і опублікований І. Я. Зільберштейном у журналі «Огонек» (1984. — № 11. —
С. 24). Коли згодом Шевченко попросив повернути йому цей малюнок для зняття з нього копії,
Н. Б. Суханова відмовилась це зробити й взялася сама замовити фотознімок. З цього приводу

й розпочалося листування Шевченка з Н. Б. Сухановою (Суханов-Подколзин Б. Воспоминание о
Т. Г. Шевченке его случайного ученика // Киевская старина. — 1885. — № 2. — С. 238 — 239).
[Див. [1]переклад.]

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/spog79.htm

3.6.65 15. ЛИСТ ДО ПРАВЛІННЯ АКАДЕМІЇ МИСТЕЦТВ. 5 травня 1859. С.-
Петербург (2009-06-24 18:00)

В Правление Императорской Академии художеств

художника Тараса Шевченка

Прошение

Покорнейше прошу правление Императорской Академии художеств выдать мне вид на проезд

в губернии: Киевскую, Черниговскую и Полтавскую, сроком на пять месяцев, для поправления

здоровья и рисования этюдов с натуры.

Художник Т. Шевченко

1859 года

мая 5 дня

Примітки

Подається за оригіналом (ІЛ, ф. 1, № 250, арк. 1). Рукопис невідомої особи з підписом Шевченка

«Художник Т. Шевченко».
Вперше надруковано в «Записках Наукового товариства імені Шевченка» (Т. 119-120. — С. 68).
Вперше введено до зібрання творів: Шевченко Т. Повне зібр. творів. — К., 1929. — Т. 3. — С.
169.

...прошу правление Императорской Академии художеств выдать мне вид на проезд... —
Шевченко, перебуваючи після звільнення із заслання під поліцейським наглядом, не мав права

виїхати в Україну без дозволу міністра імператорського двору і начальника III відділу. 23 травня

1859 р. В. А. Долгоруков дав дозвіл на виїзд і розпорядження встановити над поетом нагляд

під час подорожі: «Уведомить, что препятствий нет, а между тем о наблюдении за Шевченкою
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предварить местное жандармское начальство» (Тарас Шевченко. Документи та матеріали до

біографії. — С. 316).

№ 513. 1859 р., травня 5. Заява Т. Г. Шевченка до Академії мистецтв про видачу йому

посвідчення для подорожі на Україну

3.6.66 Лист Ф. Толстого до В. Адлерберга про дозвіл виїхати в Україну. 5 травня
1859 р. (2009-06-25 06:00)

№ 514. 1859 р., травня 5. Лист віце-президента Академії мистецтв Ф. П. Толстого до міністра

імператорського двору В. Ф. Адлерберга про дозвіл Т. Г. Шевченкові виїхати на п’ять місяців
на Україну

5 мая 1859 г.
№ 588

Господину министру императорского двора

От 10 февраля 1858 года объявлено было вашим сиятельством высочайшее его императорского

величества повеление о дозволении отставному рядовому, художнику Шевченко проживать в С.-
Петербурге и для усовершенствования в живописи посещать классы Академии. С того времени

Шевченко, занимаясь с особенным успехом частию живописью, и в особенности, гравированием
на меди иглою, не подверг себя в Академии ни малейшему невыгодному замечанию в отношении

его поведения и образа мыслей.
Ныне он, Шевченко, просит дозволения отправиться на пять месяцев в губернии: Киевскую,
Черниговскую и Полтавскую для рисования этюдов с натуры.
Не удовлетворяя просьбы Шевченко сам собою, имею честь испрашивать по содержанию оной

разрешения вашего сиятельства.

Вице-президент граф Федор Толстой

ЦДІА СРСР, ф. 472, оп. 111/948, спр. 1, арк. 16 — 16 зв. Оригінал.
На документі резолюція В. Ф. Адлерберга: «Представить великой княгине. 6 мая 1859 г.» та

написи: «№ 3175/731»; «5 мая, № 59».

3.6.67 Цензурний запис про рукопис Шевченка. Травень-листопад 1859 р.
(2009-06-25 18:00)

№ 515. 1859 р., травня 5 — листопада 30. Запис у реєстрі Петербурзького цензурного комітету

про рукопис «Поэзия Т. Шевченка. Том первый»

№ Время вступления Заглавие книги или рукописи, имя сочинителя,
переводчика или издателя Число страниц От кого представлена Когда

отдана цензору Время одобрения или неодобрения Имя цензора Время

обратной выдачи Расписка получившего Когда поступила в цензуру по

напечатании и № билета, выданного на выпуск в свет
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556 [Мая 5] Рукоп[ись] Поэзия Т. Шевченко. Том первый 339 От г.
Шевченко Мая 5 в Главн[ое] управ[ление] цензуры. Август 25, в

Духов[ную] ценз[уру] Одобрено 28 ноября Палаузов Ноябр[я] 30
Возвращена в типографию Кулиша

ЦДІА СРСР (тепер РДІА), ф. 777, оп. 27, № 219, арк. 95 зв. — 96. Оригінал.

3.6.68 Супровідний лист цензора про твори Шевченка. 5 травня 1859 р.
(2009-06-26 06:00)

№ 516. 1859 р., травня 5. Супровідний лист при відзиві цензора С. М. Палаузова про твори Т. Г.
Шевченка, надісланий головою Петербурзького цензурного комітету І. Д. Деляновим Головному

управлінню цензури

5 мая 1859 года

№ 458

В Главное управление цензуры

Г. цензор С.-Петербургского цензурного комитета Палаузов представил в комитет полученную

им от г. Шевченка рукописную книгу под заглавием: «Поэзия Т. Шевченки. Том первый»,
взамен доставленной при предложении г. министра народного просвещения от 5-го февраля

сего года за № 305 печатной книги сочинений Тараса Шевченко, и в особом донесении, от 28-
го минувшего апреля, изъяснил о возможности дозволить к печатанию представленные ныне

рукописные стихотворения г. Шевченко, из которых бóльшая часть была уже напечатана.
Цензурный комитет, находя, с своей стороны, донесение г. цензора Палаузова основательным,
имеет честь представить о сем вместе с подлинным донесением и принадлежащую к оному

означенную рукопись «Поэзия Т. Шевченко» на благоусмотрение Главного управления цензуры.

Председатель И. Делянов
Секретарь А. Ярославцев

ДМШ, А-9, спр. 375, арк. 15 — 15 зв. Оригінал.
На документі написи: «7 мая 1859. № 3188»; «15 июня»; «№ 1108».

3.6.69 Спогади О. Благовєщенського про роботи Шевченка. Весна 1859 р.
(2009-06-26 18:00)

* *

[...] Некоторые из друзей советовали ему и в гравюре придерживаться сюжетов из истории

и современного быта Малороссии. Шевченко, взявшись за гравюру, видимо, интересовался

великим в офорте и живописи Рембрандтом; начал рисовать и гравировать копии с офортов этого
знаменитого голландского мастера, стремился воспроизводить картины русской живописной

школы, являлся и портретистом. Из всех видов гравирования ему полюбилось больше всех

гравирование на меди крепкой водкой (a l’eau forte). Почти все его гравюры 1858 — 1861 г.
исполнены этим способом. Первыми граверными опытами Шевченка были: 1) пять копий с

гравюр Рембрандта: «Виноградари», «Сцена в купеческой конторе» и др., 2) две хохлушки, 3)
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одалиска, 4) головка, 5) собственный портрет художника, 6) малороссийский крестьянин-странник
и 7) «Спящая женщина с открытою грудью и папироской в руке».
В апреле 1859 г. Шевченко, представляя некоторые из этих гравюр на усмотрение совета

Академии художеств, просил удостоить его звания академика или задать программу на получение
этого звания. Совет 16 апреля постановил признать его «назначенным в академики и задать

программу на звание академика по гравированию на меди». Кроме этого важного для Шевченко

поощрения со стороны Академии, товарищ президента граф Ф. П. Толстой тогда же

рекомендовал его с самой лучшей стороны министру императорского двора графу Адлербергу.
Испрашивая ему разрешение отправиться на пять месяцев в Малороссию для рисования этюдов

с натуры, граф Толстой, между прочим, 5 мая 1859 г. писал министру двора, что отставной

рядовой художник Шевченко, со дня приезда в Петербург, занимался с особенным успехом частью

живописью, а в особенности гравированием на меди. Мы не знаем, какая программа задана была
Шевченку от совета на звание академика. Несомненно, что на годичную академическую выставку

1860 г. в залах Академии им доставлены были пять гравюр a l’eau forte: «Вирсавия» с картины
Брюллова, два пейзажа с А. Мещерского и М. Лебедева, собственный портрет и этюд и, кроме
того, собственный живописный портрет. Получить академическое звание экспоненту тогдашних
выставок вообще было нелегко. [...]
Получив звание назначенного академика, Шевченко осмелился осуществить свою любимую мечту

— посетить родные места — и 5 мая 1859 г. подал в правление Академии художеств прошение

«о выдаче ему вида на проезд в губернии Киевскую, Черниговскую и Полтавскую, сроком на 5
месяцев, для поправления здоровья и рисования этюдов с натуры».
Препятствий к этой поездке не нашлось, так как Шевченко, по отзыву графа Ф. П. Толстого,
по возвращении в 1858 г. в Петербург, «не подверг себя в академии ни малейшему замечанию в

отношении его поведения и образа мыслей», но билет на проезд в Малороссию был выдан ему

от петербургского полицмейстера только в первых числах июня, как отставному рядовому —
художнику.

О. Благовещенский. «Исторический вестник», 1896, № 6, стор. 896-905. [Див. [1]текст і

[2]переклад]

1. http://izbornyk.org.ua/shevchenko/vosp62.htm

2. http://izbornyk.org.ua/shevchenko/spog62.htm

3.6.70 154. ЛИСТ ДО М. В. МАКСИМОВИЧ. 10 травня 1859. С.-Петербург
(2009-06-27 06:00)

1859.
10 мая.

Воистину Христос воскресе!
Мій любий, мій єдиний друже! Спасибі вам, моє серденько, за ваше щиреє, ласкавеє письмо. В той

самий день, як я получив його, заходився клопотать о паспорті, та й досі ще не знаю, чи дадуть

мені його, чи ні. Перше в столицю не пускали, а тепер з ції смердячої столиці не випускають.
Доки вони будуть згнущатись надо мною? Я не знаю, що мені робить і що почать. Утікти хіба

нищечком до вас та, одружившися, у вас і заховаться. Здається, що я так і зроблю. До 15 мая

ждатиму паспорта, а там що буде, то нехай те й буде. А поки що буде, посилаю вам свій портрет,
тілько, будьте ласкаві, не показуйте портрет дівчатам, а то вони злякаються, подумають, що я

гайдамацький батько, та ні одна й заміж не піде за такого паливоду. А тим часом одній найкращій

скажіть тихенько, щоб рушника дбала та щоб на своєму огороді гарбузів не сажала. Так що ж,
позичить, як на своєму не посадить. О! бодай так[о]ї сусіди одцурались!
Оставайтеся здорові, мій любий, мій єдиний друже! В маї або в іюні побачимось, а поки що де

набачите, що гарбузи посажені, то так з коренем і виривайте.
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Искренний ваш Т. Шевченко

Примітки

Подається за автографом (ІЛ, ф. 1, № 194).
Вперше надруковано в журналі «Киевская старина» (1885. — № 2. — С. 337 — 339) з кількома
купюрами цензурного характеру.
Вперше введено до збірника творів у виданні: Шевченко Т. Твори: В 2 т. — СПб., 1911. — Т. 2.
— С. 430.
Відповідь на невідомий лист М. В. Максимович.

В той самий день, як я получив його, заходився клопотать о паспорті... — Прохання видати йому

документ на проїзд до Київської, Чернігівської та Полтавської губерній терміном на п’ять місяців
«для поправления здоровья и рисования этюдов с натуры» Шевченко подав до ради Академії

мистецтв 5 травня 1859 р. (Тарас Шевченко. Документи та матеріали до біографії. — С. 313).
До 15 мая ждатиму паспорта... — Начальник III відділу В. А. Долгоруков сповістив міністра

імператорського двору В. Ф. Адлерберга про дозвіл Шевченкові виїхати в Україну 24 травня 1859
р. Одночасно було віддано розпорядження про встановлення над Шевченком в Україні суворого

поліційного нагляду ([1]Тарас Шевченко. Документи та матеріали до біографії. — С. 317 — 318).
...посилаю вам свій портрет... — Фотознімок, про який ішлося ще в попередньому листі до М. В.
Максимович [2]від 25 березня 1859 р., нині не відомий.

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/docum.htm

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/545484.html

3.6.71 Вечір в Альбано поблизу Рима. Весна 1859 р. (2009-06-27 18:00)

[1] [2]

Вечір в Альбано поблизу Рима (Ліс). Папір, туш, перо, сепія (22,5 × 28,2). [Пб.]. [Н. п. 25.V
1859].
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[3]

Малюнок виконаний за однойменною картиною М. І. Лебедева, яка належала Музею Академії

художеств.

Див. також:
http://litopys.org.ua/shevchenko/shev10041.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev10041.htm
http://kobzar.univ.kiev.ua/draws/description/441.html

Вечір в Альбано поблизу Рима (Ліс). Папір, офорт, акватинта 22,5 × 28,2; 27,3 × 30,7; (29,3
× 37,2). [Пб.]. [Н. п. 25.V] 1859.

[4]

Офорт виконаний за одноймен ним пейзажем М. I. Лебедева не пізніше 25.V 1859 р., коли
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Шевченко одержав дозвіл на виїзд з Петербурга в Україну

Див. також:
http://litopys.org.ua/shevchenko/shev10042.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev10042.htm
http://kobzar.univ.kiev.ua/draws/description/442.html

1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/eWQ3IZThm0v6WE8fWc586Q?feat=embedwebsite

2. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/HlJuxmRL5gP2Y5KiesHzIw?feat=embedwebsite

3. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev10041.htm

4. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev10042.htm

3.6.72 Лист міністра з приводу клопотання Ф. Толстого про дозвіл Шевченкові поїхати
в Україну. 10 травня (2009-06-28 06:00)

№ 517. 1859 р., травня 10. Лист міністра імператорського двору В. Ф. Адлерберга до президента
Академії мистецтв з приводу клопотання Ф. П. Толстого про дозвіл Шевченкові поїхати на п’ять
місяців на Україну

10 мая 1859, № 2429

О художнике Шевченко

Ее императорскому высочеству президенту императорской Академии художеств

Вице-президент императорской Академии художеств вошел ко мне с представлением о просьбе

отставного рядового, художника Шевченки о дозволении ему отправиться на пять месяцев в

губернии: Киевскую, Черниговскую и Полтавскую, для поправления здоровья и для рисования

с натуры этюдов, присовокупляя, что он, Шевченко, занимаясь с особенным успехом живописью,
и в особенности гравированием на меди иглою, не подверг себя ни малейшему со стороны

академического начальства замечанию в отношении поведения и образа мыслей.
Представляя о таковом ходатайстве тайного советника графа Толстого на благоусмотрение

вашего императорского высочества, имею честь покорнейше просить о последующем почтить

меня уведомлением.

Министр императорского двора гр[аф] Адлерберг

ЦДІА СРСР (тепер РДІА), ф. 472, оп. 111/948, спр. 1, арк. 18 — 18 зв. Оригінал.
На документі резолюції президента Академії художеств великої княгині Марії Миколаївни:
«Согласна. Мария» та В. Ф. Адлерберга: «Исполнить по согласию ея высочества. 12 мая,
1859. гр[аф] Адлерберг».

3.6.73 З каталога академічної виставки. 12 травня 1859 р. (2009-06-28 18:00)

№ 518. 1859 р., травня 12. З каталога академічної виставки про експонування трьох офортів Т.
Г. Шевченка

Гравирование:
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[...]
Г[осподин] Шевченко

113. [1]Нищий на кладбище.
114. [2]Работники виноградаря, с картины Рембрандта.
115. [3]Приятели, с картины И. Соколова.
(Признан назначенным в академики).
. . . . . . . . . . . . . . . .
Указатель художественных произведений, выставленных в залах Императорской Академии

Художеств. Спб., 1859, с. 10.

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/544401.html

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/521094.html

3. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/543770.html

3.6.74 Записка Ф. Толстого з проханням повідомити про рішення щодо подорожі. 20
травня 1859 р. (2009-06-29 06:00)

№ 519. 1859 р., травня 20. Записка Ф. П. Толстого до секретаря великої княгині Марії

Миколаївни Є. І. Мюссара з проханням повідомити його про рішення президента Академії

мистецтв з приводу клопотання Т. Г. Шевченка щодо подорожі на Україну

Милостивый государь Евгений Иванович!

Получив сведение, что от господина министра императорского двора послано ее императорскому
высочеству президенту императорской Академии художеств отношение на счет увольнения в

отпуск художника Шевченко, покорнейше прошу ваше превосходительство по воспоследовании

решения ее высочества не оставить меня вашим уведомлением.

Примите уверение в совершенном моем почтении и преданности.

Граф Федор Толстой

№ 675
20 мая 1859 года

Его пре[восходительст]ву Е. И. Мюссару

ДМШ, А-7, спр. 96, арк. 18. Оригінал.
На документі резолюція президента Академії художеств великої княгині Марії Миколаївни:
«Согласна. Мария» та напис: «Наддачину напомнить ее высочеству, чтоб прислать бумагу сюда».

3.6.75 Лист до начальника III відділу про клопотання щодо подорожі в Україну. 20
травня 1859 р. (2009-06-29 18:00)

№ 520. 1859 р., травня 20. Лист виконуючого обов’язки міністра імператорського двору О. В.
Адлерберга до начальника III відділу В. А. Долгорукова про клопотання Т. Г. Шевченка щодо

подорожі на Україну

В Царском селе

20 мая 1859
№ 2736
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Милостивый государь князь Василий Андреевич.

Бывший вице-президент императорской Академии художеств граф Толстой вошел к господину

министру императорского двора с представлением о просьбе отставного рядового, художника
Шевченки о дозволении ему отправиться на пять месяцев в губернии: Киевскую, Черниговскую
и Полтавскую, для поправления здоровья и для рисования с натуры этюдов, присовокупляя, что
он, Шевченко, занимаясь с особенным успехом живописью и в особенности гравированием на

меди иглою, не подверг себя ни малейшему со стороны академического начальства замечанию в

отношении поведения и образа мыслей.
Имея в виду, что высочайшее разрешение означенному художнику проживать в С.-Петербурге
с тем, чтобы он подвергнут был здесь строгому полицейскому надзору, последовало по

всеподданнейшему докладу вашим сиятельством сообщенного вам графом Владимиром

Федоровичем от 2 февраля минувшего года за № 630 ходатайства ее императорского высочества

президента Академии, — я покорнейше прошу вас, милостивый государь, уведомить меня,
полагаете ли возможным удовлетворить вышеизложенную просьбу Шевченки?
К сему имею честь присовокупить, что на увольнение его в вышеупомянутые губернии ее

высочество изволили изъявить согласие.
Примите, милостивый государь, уверение в совершенном моем почтении и преданности.

Граф Александр Адлерберг

Его сият[ельст]ву кн[язю]
В. А. Долгорукову

ДМШ, А-52, спр. 81, ч. 6, арк. 144 — 145. Оригінал.
На документі резолюція: «Уведомить, что препятствий нет, а между тем о наблюдении за

Шевченкою предварить местное жандармское начальство. 23 мая» та написи: «23 мая 1859 года»;
«№ 1810».

3.6.76 Лист штабс-офіцерові корпусу жандармів по Київській губернії про нагляд. 23
травня 1859 р. (2009-06-30 06:00)

№ 521. 1859 р., травня 23. Лист таємного радника III відділу М. М. Попова штаб-офіцерові
корпусу жандармів по Київській губернії Л. В. Грибовському про встановлення нагляду за Т. Г.
Шевченком під час подорожі по Україні

Секретно

23 мая 1859 года

№ 1077

Господину подполковнику к[орпу]са ж[андармов] Грибовскому

Художник Тарас Шевченко отдан был в 1848 г.1 по высочайшему повелению в военную службу.
В 1857 году всемилостивейше разрешено уволить его в отставку, с учреждением за ним в

месте его жительства надзора, а в прошедшем году дозволено ему проживать в С.-Петербурге
и для усовершенствования в живописи посещать классы Академии художеств, с тем, однако,
чтобы он подвергнут был здесь строгому полицейскому надзору и чтобы начальство Академии

имело наблюдение, дабы он своего таланта не обращал во зло. Ныне он отправляется в

Киевскую, Полтавскую и Черниговскую губернии для поправления здоровья и рисования с натуры

этюдов. По поручению г. г[енерал]-а[дъютанта] князя Долгорукова считаю долгом сообщить
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о сем в[аше]му в[ысокоблагоро]дию для должного с вашей стороны наблюдения за художником

Шевченко во время пребывания его в Киевской губернии. Т[айный] с[оветник] Попов 2 23 мая 1859
года № 1078 ДМШ, А-52, спр. 81, ч. 6, арк. 147 — 147 зв. Відпуск. 1 Замість «1847 г.» у документі
помилково написано «в 1848 г.». 2 Листи такого ж змісту були надіслані полковнику корпусу

жандармів Шульговському в Чернігівську губернію та полковнику корпусу жандармів Лаптеву в

Полтавську губернію.

3.6.77 Повідомлення начальника III відділу про дозвіл виїхати в Україну. 23 травня
1859 р. (2009-06-30 18:00)

№ 522. 1859 р., травня 23. Повідомлення начальника III відділу В. А. Долгорукова в. о. міністра
імператорського двору О. В. Адлербергу про дозвіл Т. Г. Шевченкові виїхати в подорож на

Україну

23 мая 1859 г.
№ 10716

Милостивый государь граф Александр Владимирович!
Вследствие отношения вашего сиятельства за № 2736, имею честь уведомить, что к

удовлетворению просьбы художника Шевченко о дозволении ему отъезда в Киевскую,
Черниговскую и Полтавскую губернии, для поправления здоровья и рисования с натуры этюдов,
я со своей стороны препятствия не встречаю.
Примите, милостивый государь, уверение в совершенном моем почтении и искренней

преданности.

Князь Василий Долгоруков

Его сиятельству графу А. В. Адлербергу.

ЦДІА СРСР (тепер РДІА), ф. 472, оп. 111/948, спр. 1, арк. 21. Оригінал.
На документі резолюція: «Сделать распоряжение об увольнении в отпуск» та написи: «26 мая

1859»; «№ 3894/877».

Опубл.: Т. Г. Шевченко в документах і матеріалах. — С. 214; Тарас Шевченко. Документи і

матеріали. — С. 85: Ткаченко M. M. Літопис життя і творчості Т. Г. Шевченка. — С 245;
Кирило-Мефодіївське товариство: У 3 т. — К.: Наук. думка, 1990. — Т. 2. — С. 371.

3.7 July

3.7.1 Лист петербурзькому обер-поліцмейстерові про дозвіл виїхати в Україну. 24
травня 1859 р. (2009-07-01 06:00)

№ 523. 1859 р., травня 24. Лист канцелярії Академії мистецтв петербурзькому обер-
поліцмейстерові П. А. Шувалову про дозвіл Т. Г. Шевченкові виїхати на Україну

24 мая 1859 г.
№ 694

Милостивый государь граф Петр Андреевич!
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Состоящий под надзором полиции, обучающийся в императорской Академии худож[еств] и ныне

признанный от оной за успехи его в гравировании назначенным в академики Тарас Шевченко

желает отправиться на пять месяцев в губернии: Киевскую, Черниговскую и Полтавскую для

поправления здоровья и рисования этюдов с натуры.
Вследствие чего имею честь уведомить ваше сиятельство, что к таковому отпуску Шевченко

со стороны Академии препятствий не имеется. И ее императорское высочество, президент,
государыня великая княгиня Мария Николаевна изволили изъявить на то свое согласие.
Примите уверение в совершенном моем почтении и преданности.

ДМШ, А-7, спр. 96, арк. 19 — 19 зв. Відпуск.

3.7.2 155. ЛИСТ ДО Д. О. ХРУЩОВА. 24 травня 1859. С.-Петербург
(2009-07-01 12:00)

24 мая.
Во имя Божие подождите меня в Москве до 28 мая. Если не можете, то с получением сего

уведомьте.

Искренний ваш

Т. Шевченко

Примітки

Подається за автографом (ІЛ, ф. 1, № 244).
Вперше надруковано у виданні: Шевченко Т. Повне зібр. творів. — К., 1929. — Т. 3. — С.
170, як лист до невідомої особи, хоча в коментарях висловлювалося припущення, що йдеться про
Д. О. Хрущова (Там само. — С. 831). Адресат і рік написання записки встановлюються за її

змістом: збираючись в Україну, Шевченко домовився про спільний виїзд з Д. О. Хрущовим. Довге
зволікання з офіційним дозволом змусило його просити свого супутника зачекати в Москві, якщо
не вдасться разом виїхати з Петербурга. Одержавши дозвіл 25 травня, Шевченко наступного ж дня

поїздом виїхав з Петербурга до Москви, де перебував один день, разом із Д. О. Хрущовим та Д.
О. Криловим (який їхав з ними тільки до Тули) вони вирушили в Україну (Жур П. Третя зустріч:
Хроніка останньої мандрівки Т. Шевченка на Україну. — К., 1970. — С. 28 — 35) і 6 червня 1959
р. прибули до маєтку Д. О. Хрущова в с Лихвині (тепер Лебединського району Сумської області).
Хрущов Дмитро Олександрович (1825 — ?) — поміщик, член Харківського губернського комітету
по підготовці селянської реформи. Прибув до Петербурга в першій половині квітня 1859 р.,
щоб представити проект харківського дворянства до Головного комітету. Шевченка з ним міг

познайомити його давній приятель І. Л. Дзюбин, який разом з Д. О. Хрущовим учився в

Харківському університеті.

3.7.3 156. ЛИСТ ДО М. О. МАРКОВИЧ. 25 травня 1859. С.-Петербург
(2009-07-01 18:00)

25 мая.

Спасибі тобі, моя доню любая, моя единая, що ти мене хоч у Дрездені згадала. Я ще й досі

тут, не пускають додому. Печатать не дають. Не знаю, що й робить. Чи не повіситься часом? Ні,
не повішусь, а втечу на Україну, оженюсь і вернуся як умитий в столицю. Коли ви вернетесь до
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нас? Якби через рік, то дуже добре було б. З Кожанчиковим я бачився позавчора, і він мені нічого
не казав про «Ледащицю». Серденько моє! Не посилайте поки що нічого отим книгарям — поки

вас лихо не прискрипало. Бо вони не бачать, а носом чують наші злидні. А втім робіть, як самі
знаєте. Восени буде у нас свій журнал під редакцією Белозерского і Макарова. Підождіть трошки.
А поки що нехай вам Бог помагає на все добре. Тричі цілую вас і вашого Богдася, амінь.

Т. Шевченко

Як матимете час, то пишіть до мене через Камінецького, бо він знатиме, де я повертаюсь.

Примітки

Подається за автографом (ІЛ, ф. 1, № 200).
Вперше надруковано в журналі «Правда» (1875. — № 14. — С. 574).
Вперше введено до збірника творів у виданні: Шевченко Т. Твори: В 2 т. — СПб., 1911. — Т. 2.
— С. 438, де лист помилково віднесено до 1860 р.
Відповідь на невідомий лист М. О. Маркович (Марка Вовчка).

Спасибі тобі, моя доню любая, моя єдиная, що ти мене хоч у Дрездені згадала. — М. О.
Маркович, літературний псевдонім Марко Вовчок, виїхала за кордон на лікування 29 квітня 1859
р. й прибула до Дрездена близько 8 травня 1859 р. Своєю «донею» Шевченко назвав її також у

вірші «Марку Вовчку», у присвяті до поеми [1]«Неофіти» з датою 3 квітня 1859 р. (автограф не

відомий) та в дарчому написі на «Кобзарі» 1860 р.
Печатать не дають. — Розгляд рукописної збірки «Поезія Т. Шевченка. Том первий», поданої
Шевченком до цензури в квітні 1859 р. (замість раніше розглянутих там його друкованих творів),
тривав у різних цензурних інстанціях протягом усього літа й осені 1859 р. Врешті Шевченкові було

дозволено надрукувати лише опубліковані до заслання твори.
...втечу на Україну, оженюсь... — Поїздка Шевченка на батьківщину була пов’язана також з його

прагненням одружитися; сприяти в цьому він просив М. В. Максимович у листах до неї від 22
листопада 1858 р., 25 березня та 10 травня 1859 р.
Коли ви вернетесь до нас? Якби через рік, то дуже добре було б. — У листі до Марка Вовчка від

3 листопада 1859 р. М. Я. Макаров сповіщав: «Шевченко думает, что Вам лучше оставаться в

Дрездене на зиму...» (Листи до Марка Вовчка. — Т. 1, — С. 70). В листі, написаному близько
1 червня 1859 р., Марко Вовчок відповіла: «Ми ще й самі не знаємо, коли повернемось: тут
живеться, кажу, і тихо і добре, то може, воно буде і по Вашому слову» ([2]Листи до Тараса

Шевченка. — С. 131). Перебування Марка Вовчка за кордоном тривало до лютого 1867 р.; її
останній лист від 8 березня 1861 р. з Рима вже не застав Шевченка живим.
З Кожанчиковим я бачився позавчора, і він мені нічого не казав про «Ледащицю». — Д. Ю.
Кожанчиков був видавцем збірки Марка Вовчка «Украинские народные рассказы» в перекладі І.
С. Тургенєва (СПб., 1859). «Ледащиця» — оповідання Марка Вовчка, завершене за кордоном.
Українською мовою вперше надруковано в журналі «Основа» (1861. — № 7), в російському

перекладі (з позначкою: «перевод с украинского Марии Маркович») — в редагованому Я. П.
Полонським журналі «Русское слово» (1859. — № 9). Не знаючи, що Шевченко тоді вже виїхав

в Україну, Марко Вовчок у листі до М. Я. Макарова від 25 червня 1859 р. просила: «Узнайте
хоть через Т[араса] Г[ригорьевича], если Вам самим что помешает, получил ли Полонский перевод
„Ледащицы“ и что он с ним сделал?» (Листи Марка Вовчка. — Т. 1. — С. 55).
Не посилайте поки що нічого отим книгарям... — Відповідаючи Шевченкові на цю пораду, Марко

Вовчок писала в листі від початку червня 1859 р.: «З роботою я не хапаюся і не спішуся, а
„Ледащицю“ тому послала, що була вже написана, то нехай не лежить» (Листи Тараса Шевченка.
— С. 131).
Восени буде у нас свій журнал під редакцією Белозерского і Макарова. — Здобуття дозволу на

видання українського журналу зайняло більше часу, ніж передбачалося. В листі від 3 листопада

1859 р. М. Я. Макаров сповіщав Марка Вовчка: «Журнала малороссийского тоже нет.
Сколько разладу произошло здесь от замедления выхода журнала! Кулиш и Симонов выходят
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из себя, затевают предприятия (литературные), хлопочут, суетятся. Белозерский огрызается,
оправдывается и желает поддержать и осуществить ту идею о журнале, которую себе составил»
(Листи до Марка Вовчка. — Т. 1. — С. 69 — 70). Високо цінуючи талант і мовну майстерність

Марка Вовчка, В. М. Білозерський повідомляв їй у листі від 4 листопада 1859 р., що «„Огляд“
или „Основа“ — будет, но в 1861 году» (Там само. — С. 71), і просив надсилати для майбутнього
журналу не лише оповідання, а й статті, подорожні нариси тощо. Свою роль відіграло й листування

письменниці з Шевченком. У тому ж листі В. М. Білозерський писав: «Мы с Костомаровым

прочитали Ваше последнее письмо к Т[арасу] Г[ригорьевичу] и наслаждались Вашим искусством

писать свободно и изящно письма по-малорос[сийски]. I знаете, що мені прийшло на думку: як би
то добре було, коли б Ви написали кілька листів з-за границі в „Основу“? Опишіть те, що бачите,
чуєте і думаєте, по-своєму і по-нашому: се б послужило приміром і доброю-доброю наукою. Од
Вас би навчились, що по-нашому можна писать і говорить ясно і розумно обо всіх речах на світі»
(Там само. — С. 73).
Макаров Микола Якович (1823 — 1892) — російський та український громадський діяч і журналіст.
Родом з Чернігівщини, вчився в Ніжинській гімназії вищих наук, служив у фінансовому відомстві у
Петербурзі, працював у журналі «Современник», приятелював з Марком Вовчком. Брав участь у
створенні журналу «Основа». Шевченко познайомився з ним у Петербурзі навесні 1858 р., згодом
присвятив йому вірш «Барвінок цвів і зеленів», подарував автопортрет з дарчим написом.
..цілую... вашого Богдася. — Маркович Богдан Опанасович (1853 — 1915), син Марка Вовчка та

О. В. Марковича. Згодом російський журналіст і педагог, учасник суспільно-визвольног руху.
Камінецький — Д. С. Каменецький.

Варіанти

19-го що ти мене хоч у Дрездені згадала / що ти мене аж у Дрездені згадала

Не посилайте поки що нічого отим книгарям — поки вас лихо не прискрипало. Бо вони не бачать,
а носом чують наші злидні / Не посилайте поки що нічого отим книгарям. В[они?]

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev2109.htm

2. http://izbornyk.org.ua/shevchenko/lystydo.htm

3.7.4 157. ЛИСТ ДО В. В. ТАРНОВСЬКОГО. Травень 1859. С.-Петербург
(2009-07-02 06:00)

Вручителю сего вручите сало.

Т. Шевченко

На звороті:
Благородному Василию Васильевичу

малому

Тернавскому.
В доме Федорова.

Примітки

Подається за автографом (ІЛ, ф. 1, № 207).
Вперше надруковано у виданні: Шевченко Т. Повне зібр. творів. — К., 1929. — Т. 3. — С. 171.
Датується проміжком часу між приїздом В. В. Тарновського до Петербурга та від’їздом Шевченка

в Україну.
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3.7.5 157. Л. В. ТАРНОВСЬКА. Травень 1859. Петербург (2009-07-02 12:00)

Любезнейший Тарас Григорьевич!

Не знаете ли Вы адреса, где живет художник Трутовский, мне необходимо видеться с ним по

поручению Николая Аркадича Ригельмана. Завтра мы надеемся уехать; итак, до радостного

свидания на милой Украине.

Вам преданная

Л. Тарновская

Коментарі:

Подається за автографом: ЦНБ. III. 4883.
Вперше надруковано: Шевченко та його доба. — 36. 2. — К., 1926. — С. 160.
Автограф не датовано. Датується орієнтовно за згадкою про близький від’їзд Шевченка з

Петербурга на Україну.

Тарновська. Людмила Володимирівна (? — 1898) — мати В. В. Тарновського (молодшого),
поміщиця з Чернігівщини; була знайома з Шевченком до заслання.
Трутовський Костянтин Олександрович (1826 — 1893) — український художник, академік Академії
мистецтв з 1860 р. Автор малюнків і картин з життя Шевченка, ілюстратор його творів.
Рігельман Микола Аркадійович (1817 — 1888) — чиновник канцелярії Київського генерал-
губернатора, співробітник Археографічної комісії. Познайомився з Шевченком 1840 р. у

Петербурзі. Притягався до слідства у справі Кирило-Мефодіївськог братства. Навесні 1857 р.
брав участь в організації матеріальної допомоги Шевченкові ([1]Т. Г. Шевченко в епістолярії

відділу рукописів ЦНБ АН УРСР. — К., 1966. — С. 23). Надрукував позитивну рецензію на поему

Шевченка «Наймичка» (Русская беседа. — 1857 — № 8).
...до радостного свидания на милой Украине. —Шевченко виїхав з Петербурга близько 26 травня
1859 р. Повертаючись з України, Шевченко перебував у Качанівці 20 — 21 серпня 1859 р., де
бачився з В. В. Тарновським (молодшим). Про свою зустріч з Л. В. Тарновською та В. В.
Тарновським (старшим) у Петербурзі Шевченко сповіщав їхнього сина в листі від 28 вересня 1859
р.

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/epis.htm
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3.7.6 Карта подорожі Т. Шевченка влітку 1859 р. (2009-07-02 18:00)

[1]

26 травня Шевченко виїхав з Петербурґа в Москву залізницею.
27-29 травня у Москві.
29 травня разом з Д. Хрущовим виїхав в Україну.
1 червня Шевченко з Хрущовим зупинились на два дні у Ф. Лазаревського в Орлі.
5 червня прибуває в Лихвин, до маєтку Хрущова.
6 червня на хуторі Хрущова Новь, поблизу Лихвина.
6-9 червня Шевченко гостює в Лебедині, на хуторі Новь та в Лихвині.
10 червня в Пирятині відвідав Мокрицького.
12 червня приїхав до Переяслава, де зупинився у Козачковського. Заночував у Козинцях.
13-26 червня у Максимовича в Прохорівці, на Хуторі Михайлова Гора.
27 червня в Кирилівці серед рідних.
28 червня (неділя) прибув до Корсуня, до троюрідного брата Варфоломія.
28-30 червня в Моринцях та Кирилівці.
5 липня прибув у Межиріч, домовлятися з Парчевським про ділянку.
5-8 липня у Корсуні.
8 липня виїхав в Кирилівку до братів та сестри, потім через Городище та Млиїв до Межиріч.
10 липня перебуваючи у Межирічі оглядав місцевість біля села Пекарі. Інцидент з

«богохульством».
11 липня Шевченко поїхав в Городище, де зустрівся з Симиренком і Яхненком.
12 липня повернувся в Корсунь до Варфоломія.
13 липня виїхав до Межиріч, з наміром зустрітися з Парчевським і обговорити умови купівлі

ділянки. Не зустрівшись, пішов у Пекарі, переправився через Дніпро і біля будинку Максимовича

був заарештований і направлений до Мошнів.
13-18 липня на квартирі у станового пристава у Мошнах.
18 липня Шевченка під арештом доставили у Черкаси.
18-21 липня у Черкасах під арештом на квартирі земського ісправника Табачникова.
22-26 липня знову у Мошнах, де його навіщає Максимович.
27 липня по дорозі до Києва зупинився в Зеленьках.
30 липня Шевченка доставлено до Києва.
31 липня — 7 серпня Шевченко живе в Києві, в будинку Ю. Ботвиновського, який взяв поета на

поруки.
7 серпня перебирається на квартиру до Гудовського, а потім на Пріорку.
12-13 серпня. Останню ніч свого перебування в Києві поет провів у будинку І. Юскевича-

2729



Красковськоо.
13 серпня виїхав із Києва в Переяслав до Козачковського.
бл. 16 серпня прибув у Переяслав, де пробув два дні.
20 серпня через Яготин і Пирятин прибув до Прилук. З Прилук вирушив до Конотопа.
20-21 серпня проїздом у Качанівці відвідав Тарковського. Приїхав у Гирявку, до Лазаревської та її
родини.
25 серпня виїхав із Гирявки разом з братами Лазаревськими Іваном та Федором до Кролівця

26 серпня подорожні заночували у Кролевці.
2 вересня Шевченко з І. Лазаревським виїхали з Орла до Москви.
бл. 4 вересня прибули до Москви.
6 вересня виїхав залізницею з Москви до столиці.
7 вересня вранці Шевченко прибув поїздом до Петербурґа.

1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/bms8GQs7kfRBQThdxYD2EA?feat=embedwebsite

3.7.7 Лист до чернігівського цивільного губернатора про встановлення суворого
нагляду. 27 травня 1859 р. (2009-07-03 06:00)

№ 524. 1859 р., травня 27. Лист виконуючого обов’язки петербурзького обер-поліцмейстера О.
С. Савенкова до чернігівського цивільного губернатора про встановлення за Т. Г. Шевченком

суворого поліцейського нагляду під час перебування його на Україні

27 мая 1859 года

№ 219

Господину Черниговскому гражданскому губернатору

С[екретно]

Состоящий по высочайшему повелению под строгим надзором полиции, обучающийся в

императорской Академии художеств и признанный ныне за успехи в гравировании назначенным в

академики, Тарас Шевченко, с разрешения президента Академии, ее императорского высочества,
государыни великой княгини Марии Николаевны, отправляется на пять месяцев в губернии:
Киевскую, Черниговскую и Полтавскую для поправления здоровья и рисования этюдов с натуры.
Выдав Шевченко 25 сего мая за№ 208 свидетельство на свободный проезд в означенные губернии,
я имею честь уведомить об этом ваше превосходительство и покорнейше просить, не изволите ли
признать возможным сделать распоряжение к учреждению за Шевченком, во время проживания
его во вверенной вам губернии, помянутого надзора, о последствиях которого меня уведомить
1. По болезни свиты его величества генерал-майора графа Шувалова Полицеймейстер полковник

Савенков Правитель канцелярии Мокрицкий ДМШ, А-12, спр. 50, арк. 2 — 2 зв. Оригінал. На

документі написи: «№ 681»; «5 июня 1859». 1 Такого ж змісту документ був надісланий київському

цивільному губернатору П. I. Гессе (див. ДМШ, А-20, спр. 173, арк. 1-1 зв.).

3.7.8 Лист Адлерберга про дозвіл Шевченкові виїхати в Україну. 28 травня 1859 р.
(2009-07-03 18:00)

№ 525. 1859 р., травня 28. Лист в. о. міністра імператорського двору О. В. Адлерберга до віце-
президента Академії мистецтв Г. Г. Гагаріна про дозвіл Т. Г. Шевченкові виїхати на Україну

28 мая 1859 г.
№ 2826
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Разрешение на № 588

Милостивый государь князь Григорий Григорьевич

На отношение бывшего вице-президента императорской Академии художеств к г-ну министру
императорского двора от 5-го сего мая, имею честь уведомить ваше сиятельство, что к

дозволению отставному рядовому, художнику Шевченко отправиться на пять месяцев в губернии:
Киевскую, Черниговскую и Полтавскую, для поправления здоровья и для рисования с натуры

этюдов, по изъявленному на то согласию ее императорского высочества, президента Академии
художеств, препятствия не состоит.
Примите, милостивый государь, уверение в совершенном моем почтении и преданности.

Граф А. Адлерберг

Его Сия[тельст]ву кн[язю]
Г. Г. Гагарину

ДМШ, А-7, спр. 96, арк. 20 — 20 зв. Оригінал.
На документі резолюція: «Объявить г-ну Шевченко о позволении» та написи: «К сведению, г.
Шевченко получил уже билет на проезд от г. С.-П[етер]бургского обер-полицмейстера»; «В пр.
17 июня»; «Получено 29 мая 1859»; «6 июня».

3.7.9 В Лихвині. 6-9 червня 1859 р. (2009-07-04 06:00)

[1] [2]

В Лихвині. Папір, туш, перо, сепія (16,2 × 23). Лихвин. [6 — 9.VI 1859].
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[3]

Див. також:
http://litopys.org.ua/shevchenko/shev10073.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev10073.htm
http://kobzar.info/kobzar/works/pictures/1859/10/01/73.html

В Лихвині. Папір, туш, перо (16,2 × 22,7). Лихвин. [6 — 9.VI 1859].

[4]

Дуб. Етюд. Папір, олівець, туш, перо (16,2 × 22,7). [Лихвин]. [6 — 9.VI 1859].
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[5]

Етюд того ж дуба, що й на попередньому рис. але з іншої точки.

Дуб. Папір, олівець, туш, перо (16,2 × 22,9). [VI — VIII 1859].

[6]

Справа вгорі олівцем рукою Шевченка напис: Козакуватий дидъ.

1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/TttgkhT_WIjexrE684lpUA?feat=embedwebsite

2. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/Jow1PrI_9bd6PAjTSTgvsw?feat=embedwebsite

3. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev10073.htm

4. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev10075.htm

5. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev10076.htm

6. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev10082.htm
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3.7.10 (2009-07-04 18:00)

[1]Кониський О. Я. Тарас Шевченко-Грушівський: Хроніка його життя [Під час останньої подорожі
на Україну (червень — вересень 1859), стор. 1]

ТАРАС ШЕВЧЕНКО

під час останньої його подорожі на Україну

(3/15 ЧЕРВНЯ — 7/19 ВЕРЕСНЯ 1859 р.)

Блукав я по світу чимало,
Носив і свиту, і жупан:
На що вже лихо за Уралом

Отим киргизам: от же й там
Їй же Богу лучче жити,
Ніж нам на Вкраїні..

Якось недавно довелось

Мені заїхать на Вкраїну,
І я, заплакавши, назад
Поїхав знову на чужину

Т. Шевченко

І

За увесь час свого тяжкого перебування на засланню Шевченко ніколи не покидав заповітної своєї

думки, загарливої своєї жадоби вернутися на Україну. Бачили ми, що більш за все нудила йому

дух, ссала йому серце журлива гадка: що він може вмерти на чужині, що поховають його не на

Україні!

Холоне серце, як згадаю,
Що не в Украйні поховають!..

Такою думкою журився наш Кобзар з самого початку і до кінця свого заслання. І скоро прийшла
до його звістка, що «цар звелів розбивати його кайдани», першою думкою і заходами його було: з
Новопетровського рушити на Чорноморщину, а звідтіль через Крим на Україну 1004. Перегодом,
за порадою Лазаревського, Шевченко мусив покинути оцю думку і простовати з заслання через

Нижній Новгород до Петербурга, а потім гадав він попрацювати над гравюрою два роки, зовсім
вже перебратися на свою любу Україну 1005. По приїзді в столицю думка про поїздку на Україну

ніби трохи притихла була, властиво ні з чого не знати, щоб вона стояла у Тараса раз по раз на

першому місці і турбу вала його. Річ натуральна: після зневоленого життя жовнірського життя

в столиці, в Академії, нові обставини, старі й нові приятелі й знайомі, повітання, далі праця,
клопоти — все оце полонило своїм впливом думку про поїздку на Україну і тримало її в полоні

більш за півроку. Скоро ж Тарас хоч трохи улаштовав своє життя в столиці і скоро уляглися

перші натуральні хвилювання, зараз прокинулася стара заповітна нестерпна думка — побачити

Україну, побачити дорогих серцю братів і сестру. І от в листопаді того ж 1858 року, пишучи до

Максимовички, Тарас виразно призначає час своєї подорожі на Україну. «На те літо, — каже він,
— як Біг поможе, буду в Києві і на Михайловій горі» 1006. Така велика подорож вимагала під той

час, коли на цілу Росію тільки й було залізниць, що з Петербурга до Царського Села та до Москви,
чимало коштів. Шевченко сподівався, що на гроші він розживеться з видання свого «Кобзаря».
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Коло сієї справи він заходився небавом по приїзді до столиці, і хоча справа з цензурою йшла

мляво, одначе в березілі р. 1859 у поета була надія, що до мая він скінчить се діло і тоді, писав
він 25 березіля до Максимовички, «насиплю повну кишеню грошей та й чкурну через Москву на

Михайлову гору. Та вже хоч і без грошей, а сього літа придибаю до вас». Одначе цензура гаялася
з дозволом надруковати «Кобзаря», а щоб продати право на видання і взяти гроші, перш ніж

цензура дала дозвіл, на се годі було сподіватися. Небавом запевне стало знати, що «Кобзарь» не
дасть Кобзареві грошей на подорож. Разом знати й те, що на кошти десь розжився Шевченко і

гадав собі рушити на Україну зараз услід за тим, як Маркевичі— Опанас з жінкою (Марко Вовчок)
— виїдуть за границю. Трапилася, одначе, несподівана перешкода. Річ відома, що в Петербурзі

Шевченко перебував під пильним доглядом поліції, і начальство Академії художеств «повинно
було по царському наказу пильновати, щоб він не повертав на лихо свого таланту» 1007. Значить,
на виїзд з Петербурга йому треба було не тільки дозволу Академії, а ще й «виду» (паспорта з

поліції). 1004 Кобзарь. — 1895. — Т III. — С. 10. [[2]Запис у щоденнику від 13 черв. 1857 р.]
1005 Ibidem. — С. 28. [[3]Запис від 26 черв. 1857 р.] 1006 Киев[ская] стар[ина]. — 1885. — Кн.
III. — С. 355; Михайлова гора — хутір Максимовича біля Дніпра в Золотоніському повіті. 1007

Истор[ический] вестн[ик]. — 1896 — Кн. VI. — С. 897. [4]Попередня [5]Наступна

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/4899.html

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/29939.html

3. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/35943.html

4. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/544140.html

5. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/555401.html

3.7.11 (2009-07-05 06:00)

[1]Кониський О. Я. Тарас Шевченко-Грушівський: Хроніка його життя [Під час останньої подорожі
на Україну (червень — вересень 1859), стор. 2]

Канцелярією начальника петербурзької поліції (обер-поліціймейстера) правив тоді земляк і давній
Шевченків знайомий Іван Мокрицький 1008. Тим-то, покладаючись на його протекцію, він

сподівався, що поліція не воловодитиме його і швидко видасть йому «вид». Але ж коли він

вдався до поліції, так показалося, що дістати «вид» — річ не так-то проста: треба перейти кілька
бюрократичних «митарств», треба, щоб поліція мала згоду не тільки від Академії художеств, але
ще й від «III отделения», тоді тільки може вона видати «вид» «отставному рядовому оренбургского
линейного № 1 баталиона» Тарасу Шевченку 1009. Мусив Шевченко вдатися з просьбою до

«правлення» Академії, щоб видало йому «вид» на 5 місяців на поїздку в Київщину, Чернігівщину і
Полтавщину: їхав він задля того, щоб поправити здоров’я і малювати етюди з натури 1010. Граф
Федір Толстой мусив спитати «III отделение», чи не має воно якої перешкоди на поїздку Шевченка

на Україну, і додав найкращу атестацію про поводження і «образ мыслей»Шевченка. Інакше йому
не можна було діяти. Оця переписка бентежила Шевченка. 10 мая він пише до Максимовички 1011:
«Клопочуся коло паспорта та й не знаю— чи дадуть мені його, чи ні? Перш в столицю не пускали, а
тепер з сієї поганої столиці не випускають. Доки вони будуть знущатися з мене! Я не знаю, що мені
робити і що мені почати! Утікти хіба нишком та й сховатися у вас? Здається, я так і зроблю: до 15
мая ждатиму паспорта, а там—що буде те й буде». 11-го мая Маркевичі рушили за границю. Тарас
лишився в Петербурзі. Минуло і 15 мая, а «виду» йому не давали, бо з «III отделения» не приходила
відповідь. 25 мая Тарас писав до Марковички в Дрезден 1012: «Я й досі ще тут (у Петербурзі). Не
пускають додому і печатати («Кобзаря») не дають. Не знаю, що й робити. Чи не повіситись? Ні,
не повішуся, а втечу на Україну». Нарешті 29 мая «III отделение» повідомило Академію, що воно
не має перешкоди на поїздку Шевченка на Україну 1013. Академія написала в поліцію, і з початку
червня обер-поліціймейстер видав Шевченкові «вид», написавши до київської адміністрації, щоб
поліція доглядала за Шевченком під час перебування його в Київщині 1014. Жодної звістки не

маємо про те, коли саме Шевченко виїхав з Петербурга, одначе день той можна визначити без

помилки. Під віршами його «Пісня» («Ой по горі ромен цвіте») 1015 стоїть дата «7 червня 1859,
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Лихвин». Село Лихвин в Харківщині, майже на межі з Полтавщиною. На те, щоб приїхати сюди

з Петербурга, не зупиняючись ніде в дорозі, треба 5 — 6 день. З сього й виходить, що Шевченко

рушив з Петербурга не пізніш 3/15 червня. 1008 Кобзарь. — Т. 3. — 1895. — С. 189. 1009 Киев[ская]
стар[ина]. — 1885. — Кн. III. — С. 329. [Тарас Шевченко: Документи... — С. 313 — 319]. 1010

Истор[ический] вестн[ик]. — 1896. — Ки. VI. — С. 902. 1011 Киев[ская] стар[ииа]. — 1885. —
Кн. III. — С. 357. 1012Правда. — 1875. — С. 574. 1013 Истор[ический] вестн[ик]. — 1896. — Кн.
VI. — С. 902. 1014 Чалий, с. 142. [Тарас Шевченко. Документи... — С. 317]. 1015 Хата. — 1860.
— С. 90. Коментар Мусив Шевченко вдатися з просьбою до «правления» Академії, щоб видало

йому «вид»... — Тарас Шевченко: Документи..., с. 313; заяву Шевченко подав 5 травня 1859 р.

[2] Граф Федір Толстой мусив спитати «III отделение», чи не

має воно ... перешкоди... — За відомими нині документами, хід справи такий: одержавши заяву

Шевченка, віце-президент Академії мистецтв Ф П. Толстой того ж дня надіслав запит міністрові

царського двору В. Ф. Адлербергу (там же, с. 313); тоді його син і наступник О. В. Адлерберг

звернувся з таким же запитом до президента Академії мистецтв великої княгині Марії Миколаївни,
сестри царя (там же, с. 314, 315); далі справа перейшла до рук його тимчасового замісника, О. В.
Адлерберга, який звернувся 20 травня ще й до III відділу. Тим часом, теж 20 травня, Ф. Толстой
звернувся до канцелярії президента, і одержав дозвіл Марії Миколаївни (там же, с. 315, 316). Не
виключено, що це було його останнє офіційне клопотання на цій посаді, бо.тоді ж, у травні, його
зміщено з посади віце-президента Академії мистецтв, її обійняв Г. Г. Гагарін. Одержавши від В.
Долгорукова повідомлення про відсутність перешкод для подорожі Шевченка, О. В. Адлерберг

повідомив Г. Г. Гагаріна листом від 28 травня 1859 р. про такий дозвіл (там же, с. 319). Тим часом

Ф. Толстой уже надіслав офіційне клопотання з канцелярії Академії мистецтв до петербурзького
обер-поліцмейстера П. А. Шувалова (там же, с. 318), а виконуючий обов’язки петербурзького

обер-поліцмейстера О. С. Савенков видав такий дозвіл Шевченкові («свидетельство на свободный
проезд») 25 травня й одразу ж розіслав листи чернігівському й київському цивільним губернаторам

про встановлення над поетом таємного нагляду (там же, с. 318, 319, 322); останні ж повідомили

про це всім городничим та ісправникам. Одночасно аналогічну роботу провів по жандармській

мережі й III відділ. Жодної звістки не маємо про те, коли саме Шевченко виїхав з Петербурга... —
Документальних даних про це немає. Автори «Біографії» Т. Г. Шевченка (1984, с. 438) вважають,
що Шевченко виїхав до Москви в день одержання квитка на проїзд — 25 травня; П. Жур, подаючи
розклад руху поїздів на Москву (о 12-й та о 14 год.), з більшою вірогідністю вказує на 26 травня; в
Москві чекав на Шевченка Д. О. Хрущов (Жур П. В. Третя зустріч: Хроніка останньої мандрівки
Т. Шевченка на Україну. — К., 1970. — С. 30 — 33). ...Шевченко рушив з Петербурга не пізніш

3/15 червня. — «Судяче з листа Ф. М. Лазаревського до матері, Шевченко й Хрущов прибули в

Орел 1 — 2 червня, отже, виїхали з Москви не пізніше 29 — 30 травня, бо при тодішній швидкості
руху поштових екіпажів на цей шлях треба було близько півтори доби» (Жур П. В. — Там же. —
С. 35). [3]Попередня [4]Наступна
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1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/4899.html

2. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/uGmQJYYnhfItlAQFvIN3Nw?feat=embedwebsite

3. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/555115.html

4. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/557931.html

3.7.12 Священик (2009-07-05 18:00)

[1]

Священик. Папір, туш, перо (16,1 × 22,9). [Пб.]. [Н. p. 10.V 1858].

[2]

1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/Tm9KtAcXHaWHcXIxWha-_Q?feat=embedwebsite

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev10068.htm

3.7.13 158. Бр. ЗАЛЕСЬКИЙ. 2 червня 1859. Рачкевичі (2009-07-06 06:00)

Друже мой дорогой! На днях я узнал от молодого Чарноцкого, который встречал тебя у графини
Толстой, твой адрес и хотел тебе писать, когда мне отдали твое письмо. Я хотел сказать тебе, как
искренному моему другу, о величайшей милости Божьей, постигшей ныне меня. Так, друже мой
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дорогой! В Вильне, в том же месте, где одиннадцать лет тому назад я, кажется, навсегда прощался
со всем дорогим в жизни, вблизи той чудотворной иконы Матери Божьей мне довелось встретить

чудную женщину, которая согласилась быть спутницей моей на последние годы жизни... Я женюсь,
мой милый Тарасе, и нахожусь в таком блаженном состоянии, какого даже в мечтах моих я не

надеялся на земле. Невеста моя, лет 25-ти, высоко девственная, нравственная и эстетически даже
богатая натура. Она несколько лет прожила за границей, искренняя подруга Богдана, любящая все
нам дорогое, почитающая искусство и красоту во всех созданиях Божьих и глубоко религиозная.
Три недели тому назад это совершилось, и я до сих пор не могу опомниться, не могу надивиться
милосердию Божьему, пославшему мне, грешному, такой луч счастия. Она сама училась живописи,
и мы скоро поедем на несколько месяцев за границу любоваться произведениями искусства

и учиться, — пока предполагаемая реформа не потребует присутствия нашего здесь. Новые
горизонты деятельности, любви и труда раскрыл Бог передо мной. Порадуйся и помолись за

меня, друже мой дорогой!
Как истинный эгоист, я начал мое к тебе послание собственною моей историею, но я уверен,
что ты в благородном сердце твоем обрадуешься моему счастью, и этих несколько слов родят в

твоем воображении целую, по-твоему выражению, роскошную библиотеку, так, как я обрадовался
содержанием твоего коротенького письма. Да, друже мой, как ты теперь счастлив, и как я

сочувствую твоему теперешнему, так мне понятному счастью. Ты увидел Киев, широкий Днепр,
твой хутор, твою» Украину и все, все твое! Да благословит всякое создание Господа Бога и дивные
дела его.
«Трио» твое, друже мой дорогой, не знаю совершенно, где ныне находится, может быть, ты с ним

встретишься теперь на родине. Знакомые несколько лет тому назад люди разбрелись, и многих

из них не знаешь, где искать, как же знать судьбу картины! Но у меня есть копия, помнишь, та,
которую я делал в Каратау, я ее хранил в память тебя, друже мой дорогой, и незабвенных этих

дней. Ныне посылаю ее тебе, друже мой дорогой; она, натурально, не заменит оригинала, на ты
ее исправишь и во всяком случае она может пригодиться тебе. По миновении в ней надобности

ты мне ее возврати так, как воспоминание, с которым мне тяжело было бы расстаться. Есть у
меня еще подобная копия «Цыгана» — все, разумеется, к твоим услугам.
Гравюр твоих не прислал мне еще Сова, но я надеюсь получить их — во всяком случае, ты меня

не оставишь без них — правда, мой друже? Многие оценят их лучше, правильнее меня, но более
искреннего по сердцу приветствия они, ей-богу, не найдут нигде, и помни, что ныне не я один

буду любоваться ими, а я вдвоем.
Почти три недели тому назад я дал моей невесте фотографию с этого знакомого тебе св. Петра,
рисованного, помнишь, в Каратау — фотография отправлена к Богдану вместе с одним письмом

твоим, именно тем, где ты упоминаешь о книжке его стихотворений. Он хранит несколько твоих
рисунков и просил убедительно достать ему твой автограф, и во имя любви моей для обоих вас

я расстался с этим письмом.
Возвратившись в Петер[бург], напиши мне, друже мой дорогой, — у меня теперь так

преисполнено сердце, что я совершенно не способен писать длинные письма, но зато люблю

всех моих друзей, кажется, еще искреннее.
Письма твои найдут меня всегда, где бы я ни был, если их адресовать будешь чрез Слуцк в имение
Рачкевичи.

Целую тебя от целой души —
Твой Бронислав.

2 июня 1859 г., Рачкевичи.

Дописка М. М. Лазаревського:
20 июня 1859, Спб.
Третьего дня я получил это письмо с картинкою, которую оставил до твоего приезда. Кажется,
на след[ующей] неделе я уезжаю домой.
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Тв[ой] М. Лазаревский.

На четвертій сторінці: Тарасу Григорьевичу Шевченке.

Коментарі:

Подається за автографом: ІЛ. Ф. 92. № 92.
Вперше надруковано: Киевская старина. — 1897. — № 3. — С. 473 — 475, з допискою М. М.
Лазаревського, датованою 20 червня 1859 р.
Дата в автографі: «2 июня 1859 г., Рачкевичи».

...мне отдали твое письмо. — Цей лист Шевченка нині не відомий.

...одиннадцать лет назад... прощался со всем дорогим в жизни... — Заарештований удруге 1846
р. за зв’язки з польським визвольним рухом, Бр. Залеський 1848 р. був засланий із Вільна в

Оренбурзький окремий корпус рядовим солдатом.
...вблизи той чудотворной иконы... — Образ Матері Божої Остробрамської, одна з найбільших
католицьких святинь у Вільні, виставлений у каплиці, вбудованій у ворота середньовічного міста

— Остру браму.
Богдан — Юзеф Богдан Залеський (1802 — 1886), польський поет «української школи», який

емігрував після поразки польського повстання 1831 р. Цікавився творчістю Шевченка, мав у себе
його вірші та малюнки, 1861 р. написав вірш «Тарасова могила».
Ты увидел Киев, широкий Днепр... — Виїхавши на Україну наприкінці травня 1859 р., Шевченко

потрапив до Києва лише в серпні, після арешту поблизу села Пекарів на Канівщині, і перебував
під поліційним наглядом.
«Трио» твое... — Йдеться про Шевченків малюнок сепією часів Каратауської експедиції, на якому
зображено казахську родину (т. 9,№5). Нині зберігається в Національному музеї у Варшаві (відділ
графіки, шифр: Rys. Pol. 2238), зроблена Бр. Залеським копія — ДМШ (шифр: Г — 298).
«Цыган» — малюнок Шевченка (т. 9, № 14).
Гравюр твоих не прислал мне -еще Сова... — Які офорти Шевченка мав надіслати Бр. Залеському
Е. Желіговський, нині не відомо.
...знакомого тебе св. Петра, рисованного... в Каратау...— Йдеться про сепію Шевченка «Апостол
Петро», нині не відому (див. Т. 9, № 191); Ескіз до неї зберігається в ДМШ (т. 9, № 123). Див.
також лист Бр. Залеського від 18 вересня 1856 р.
...вместе с одним письмом твоим... — Тобто з листом від 9 жовтня 1854 р.
Он хранит несколько твоих рисунков... — Які малюнки Шевченка мав Богдан Залеський, нині не
відомо.
...получил это письмо с картинкою... — Копією Шевченкового малюнка «Тріо».

3.7.14 159. М. О. МАРКОВИЧ. Початок червня 1859. Дрезден (2009-07-06 18:00)

Учора одібрала Ваш лист, добрий мій та щирий Тарас Григорович. Тілько шкода, що Ви мені не

сказали, куди се Ви замислили втікати і де будете мені мачухи шукати?
Жити у Дрездені добре, тихо. Робота йде дуже швидко. Більш тут зробиш у місяць, як де-небудъ
у два роки. А Богданко поступив у німецьку школу і дуже з своєю вченостію несеться, а проте
Вашої примовки не забув. «Щоб вас лихо не знало!» — каже німченятам, а вони тілько цікаво

уші наставляють та дивляться на його. Коли б то Ви та перебігли якось за границю! Тут би Ви

й діла багато наробили і одпочили б трохи. Ви сього слова не занедбайте, а, коли Ваша ласка,
подумайте.
Ми ще й самі не знаємо, коли повернемось: тут живеться, кажу, і тихо, і добре, то, може, воно
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буде і по Вашому слову.
З роботою я не хапаюся і не спішуся, а «Ледащицю» тому послала, що була вже написана, то нехай
не лежить. Печататься, здається, до осені нічого не буде, будемо «Хату» дожидати. Та скажіть,
мені, чи схочуть «Інститутку» для першої книжки? Чи для першої їм треба якої новини. А ще

ви мені скажіть, як іде переводу Кожанчикова і чи багато зосталось ще книжок? Що ж Ви, чи
пишете? Що написали? Чи співаєте «Зіроньку»? Що малюєте? Бувайте ж здорові та пишіть, та
по-батьківськи цілий листок запишіть, а не те, що три слова черкнути та й бувайте здорові.
Низенько кланяємось усім землякам. Чи поїхав Мих[айло] Матв[йович] на Вкраїну? Чи втік куди-
небудь Ченстоховський? Чи не разом з ним отсе Ви захожуєтесь втікати?

Щиро Вам прихильна

М. Марков[ич].

P. S. Коли встигнете, то пришліть з Николаем Яковлевичем свій портрет, отой, що у свиті.
Чи вже Білозерські поїхали? Що Мотря робить? Чи здорова вона? Чому Вас[иль] Михайл[ович]
мені не одпише? Чи одібрав він мій лист?
Опанас Вам дуже кланяється.

Коментарі:

Подається за автографом: ІЛ. Ф. 77. № 124. Арк. 87 — 88.
Вперше надруковано: Чалый М. К. Жизнь и произведения Тараса Шевченка. — С. 178, з
пропусками й неточностями. Повністю — в журналі «Культура» (1925. — № 3. — С. 35 — 36);
публікація М. С. Возняка.
Автограф не датований. Датується за згадкою «Богдан вот уже четыре дня как поступил в школу»
в листі Марка Вовчка до I. С. Тургенєвя від 13 — 14 червня 1859 р. (Листи Марка Вовчка. — К.,
1984. — Т. 1. — С. 54).
Відповідь на [1]лист Шевченка від 25 травня 1859 р.

...куди се Ви замислили втікати і де будете мені мачухи шукати? — Жартівливий відгук Марка

Вовчка, яку Шевченко називав своєю «донею», на висловлений ним у згаданому листі намір:
«...втечу на Україну, оженюсь і вернуся як умитий в столицю». З проханням допомогти йому

одружитися Шевченко звертався до М. В. Максимович, яка жила тоді на хуторі Михайлова Гора

поблизу с Прохорівки на Канівщині.
Жити у Дрездені добре, тихо. — Виїхавши з Петербурга 29 квітня 1859 р., Марко Вовчок прибула

до Дрездена 7 — 8 травня.
...Богданко поступив у німецьу школу... — Йдеться про Марковича Богдана Опанасовича (1853
— 1915), сина письменниці.
...може, воно буде і по Вашому слову. — Відповідь на пораду Шевченка залишитися у Дрездені

на рік.
«Ледащицю»... послала... — Йдеться про автопереклад оповідання, надісланий Марком Вовчком

Я. П. Полонському для редагованого ним журналу «Русское слово» {надруковано в № 9 за 1859
р.).
...будемо «Хату» дожидати. — Відповідь на пораду Шевченка у згаданому листі не надсилати своїх

творів до російських видань, поки в Петербурзі не почне виходити український журнал: «...восени
буде у нас свій журнал під редакцією Білозерського і Макарова». На початку червня 1859 р. Марко

Вовчок сповіщала І. С. Тургенєва: «Белозерский, когда в августе возвратится с семейством из

деревни, будет издавать журнал «Хату» (Листи Марка Вовчка. — Т. 1. — С. 52).
...чи схочуть «Інститутку» для першої книжки? — Повість Марка Вовчка «Інститутка» українською
мовою, яка призначалася для «Хати», вперше була опублікована в журналі «Основа» (1862. — №
3). У листі до Д. С. Каменецького від 11 серпня 1861 р. П. О. Куліш пропонував випустити
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її окремим виданням: «Якщо «Хата», коли ще не буде «Інститутки», не вийде, то слід видати

окремою книжкою — дешево, дешево!» (Киевская старина. — 1898. — Кн. 12. — С. 133
— 134). За свідченням М. К. Чалого, перебуваючи в серпні 1859 р. у Києві, Шевченко «до
небес превозносил «Оповідання» Марка Вовчка. Говоря об «Институтке», посвященной ему

Вовчком, Тарас Григорьевич сделал довольно странное сопоставление, сравнив малороссийскую
писательницу с Жорж Зандом, которая, по его мнению, Марье Александровне «і в кухарки не

годиться» (Чалый М. К. Жизнь и произведения Тараса Шевченка. — С. 147 — 148).
...як іде перевод у Кожанчикова... — Йдеться про видання «Украинские народные рассказы Марка

Вовчка» (СПб., 1859), яке вийшло накладом Д. Ю. Кожанчикова й продавалося в його книгарні.
Чи співаєте «Зіроньку»? — Улюблена пісня Шевченка «Ой зійди, зійди, зіронько вечірняя».
Чи поїхав Мих[айло] Матв[ійович] на Вкраїну? — М. М. Лазаревський збирався виїхати з

Петербурга наприкінці червня 1859 р.
Чи втік куди-небудь Ченстоховський? — Мовиться про українського художника Честахівського

Григорія Миколайовича (1820 — 1893), з яким Шевченко приятелював у Петербурзі в останні

роки життя. На Україну влітку 1859 р. разом із Шевченком він не їздив.
...пришліть з Николаем Яковлевичем свій портрет... — Тобто з М. Я. Макаровим, петербурзьким
знайомим Шевченка і Марка Вовчка, який мав їхати за кордон. Марко Вовчок зустрілася з ним

26 липня 1859 р. в Аахені (Лобач-Жученко Б. Б. Літопис життя і творчості Марка Вовчка. — С.
59). Чи передав Шевченко через нього свій портрет Марку Вовчкові — не відомо.
...отой, що у свиті. — [2]Автопортрет Шевченка, намальований у Нижньому Новгороді на початку
січня 1858 р. (Т. 10, № 18). М. М. Лазаревський зробив з нього 50 фотовідбитків, які

поширювалися в Петербурзі.
Що Мотря робить? — Ідеться про служницю Марка Вовчка, яка залишилася в Петербурзі.
Василь Михайлович — В. М. Білозерський. Згаданий тут лист Марка Вовчка до нього нині не

відомий.
Опанас — О. В. Маркович.

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/553440.html

2. http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev10018.htm

3.7.15 Висловлювання І. Тургенєва про батьківщину. Літо 1859 р. (2009-07-07 06:00)

Каковы были жары? Я думаю, и у Вас, в Германии, было не легче. — Сегодня первый серый,
прохладный день. Я сижу перед окном, дающим в сад. Я хотел продолжать мою повесть —
и начал писать Вам. Всё очень тихо вокруг: слышатся детские голоса и шаги (у г-жи Виардо

прелестные дети) — в саду воркуют дикие голуби — а малиновка распевает; ветер веет мне в

лицо — а на сердце у меня — едва ли не старческая грусть. Нет счастья вне семьи — и вне

родины; каждый сиди в своем гнезде и пускай корни в родную землю... Что лепиться к краешку
чужого гнезда? — Когда-нибудь поговорим об этом.
Я рад за Шевченка, что он уехал в Украйну; я думаю — там ему будет лучше. Поклонитесь от

меня (письменно) Макарову и Белозерскому...

И. С. Тургенев, Письмо к М. А. Марко Вовчок, Твори Марка Вовчка, т. IV, К., 1928, стор.
351. Також: Листи до Марка Вовчка: У 2 т. — К., 1979. — Т. 1: Листи 1850-1869 рр. — С. 59.

3.7.16 З листа Ф. М. Лазаревського до А. О. Лазаревської. 3 червня 1859 р. Орел
(2009-07-07 12:00)

После отъезда Вани 1 ко мне заезжал Шевченко з Хрущовым 2, из Лебедина, знакомым Марьи

Тимофеевны 3. В конце августа Шевченко обещал заехать и к Вам. По словам Шевченко, Миша
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4 будет у Вас в конце этого ме[ся]ца. О брате Василии 5 ничего не сказал. У меня все по-
старому, так что и писать не о чем... К твоему сведению, Ваня, передаю, что Миша передал

мне чрез Шевченко книги, которые переплетал Круг. 3 июня 1859 г., Орел Примітки 1 І. М.
Лазаревського, молодшого брата Федора Лазаревського. 2 Хрущов Дмитро Олександрович —
поміщик, член Харківського губернського комітету по впорядкуванню селян-кріпаків. Знайомий

Т. Г. Шевченка. Під час останньої подорожі на Україну (1859) поет кілька днів жив на хут.
Хрущових у Лихвині, де малював і написав вірш «Ой по горі ромен цвіте». 3 M. T. Нероди. 4 M.
M. Лазаревський. 5 Про В. M. Лазаревського. [1]Т. Г. Шевченко в епістолярії відділу рукописів.
— К., 1966. — С. 27. Опубл. також: Ф. Лазаревский, Письмо к матери от 3 июня 1859 г. К.
Лазаревська, Шевченко й родина Лазаревських, газ. «Пролетарська правда» від 12 січня 1939 р.

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/epis.htm

3.7.17 Ой по горі роман цвіте... 7 червня 1859 р. (2009-07-07 18:00)

7 червня 1859 р., Лихвен.

{ [1]«Ой по горі роман цвіте...» }

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev2124.htm

3.7.18 Розпорядження чернігівського цивільного губернатора ісправникам про нагляд.
9 червня 1859 р. (2009-07-08 06:00)

№ 526. 1859 р., червня 9. Розпорядження чернігівського цивільного губернатора городничим та

земським ісправникам про встановлення суворого нагляду за Т. Г. Шевченком

9 июня 1859 г.

№ 462. Г. Черниговскому полицеймейстеру.
№ 463. Г. » земскому исправнику
№ 464. Г. Нежинскому городничему
№ 465. Г. » зем[скому] исправнику
№ 466. Г. Борзенскому городничему
№ 467. Г. Борзенскому зем[скому] исправнику

На отношение бывшего вице-президента императорской Академии художеств к г-ну министру
императорского двора от 5-го сего мая, имею честь уведомить ваше сиятельство, что к

дозволению отставному рядовому, художнику Шевченко отправиться на пять месяцев в губернии:
Киевскую, Черниговскую и Полтавскую, для поправления здоровья и для рисования с натуры
1, и получив от С.-Петербургского обер-полицеймейстера свидетельство 25 мая за № 208 на

свободный проезд в означенные губернии. Получив о сем отношение С.-Петербургского обер-
полицеймейстера, предписываю в[ашему] в[ысокоблагоро]дию в случае приезда Шевченки в город

N, N уезда, учредить за ним полицейский надзор, о последствиях прямо мне донести. ДМШ, А-12,
спр. 50, арк. 3. Відпуск. 1 Текст документа до слів «с натуры» узятий з попереднього [1]за № 588.

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/554656.html

3.7.19 Цензурний запис про рукопис Шевченка. 9 червня 1859 р. (2009-07-08 12:00)

№ 527. 1859 р., червня 9. Запис про рукопис «Поезія Т. Шевченка. Том перший» у реєстрі,
поданому Петербурзьким цензурним комітетом до Головного управління цензури
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№ Время вступления Заглавие рукописи или печатной книги и от кого

представлена Число страниц Время одобрения или неодобрения Имя

цензора, подписавшего оную

556 [Мая] 5 Рукоп[ись]: Поэзия Т. Шевченко. Том первый. От г. Шевченко

339 Представлена в Главное управление цензуры

ЦДІА СРСР (тепер РДІА), ф. 777, оп. 1, № 4760, арк. 162. Оригінал.

3.7.20 Ой маю, маю я оченята... 10 червня 1859 р. (2009-07-08 18:00)

10 червня 1859 р., Пирятин.

{ [1]«Ой маю, маю я оченята...» }

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev2125.htm

3.7.21 (2009-07-09 06:00)

[1]Кониський О. Я. Тарас Шевченко-Грушівський: Хроніка його життя [Під час останньої подорожі
на Україну (червень — вересень 1859), стор. 3]

II

В петербурзькому комітеті, організованому в справі скасовання крепацтва, заступником

Харківщини був дідич Хрущов. Здається, з ним Шевченко спізнався у другого харківського дідича,
молодого генерала Крилова. Останнього Тарас не вподобав, він здався йому хоч і приязним, але
не симпатичним, а обід його, справлений на честь Тараса, хоча й був «трохи що не царський», але
показався Тарасові прісним» 1016. Так ото укупі з Хрущовим Шевченко і виїхав з Петербурга.
Маєтність Хрущова була біля міста Лебедина в селі Лихвині. Хрущов прохав Тараса завітати

до його. Чи в самому Лихвині, чи, може, в Лебедині поет наш спізнався з двома братами

Заліськими 1017, Олексієм ї Максимом (попом), та з художником Цеге фон Мантейфелем 1018.
Брати Заліські були щирі українці, люди гостинні і на всю околицю вславилися вмілостію варити

і пити варенуху. Кажуть, що біля їх у Лебедині був невеличкий кружок «варенушників», який
потроху нагадував колишнє товариство Закревського — «мочимордів». Головою «варенушників»
був Олексій Заліський. Ніхто літне і смачніше за його не вдатен був зварити варенуху. Лебединські
варенушники заходилися на честь Шевченка зварити «кашу». Тарас охоче прийняв запросини на

ту «кашу». Після 12-літнього вигнання з рідного краю він тепер був серед рідної, любої України,
серед її природи, що саме тоді розповнилася усією своєю красою весняною; серед її людей, а до
того перед ним воскресали, хоч і не вповні, образи колишнього товариства щирого в пирятинських
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степах. [2] Варити кашу зібралися на хуторі Хрущова

«Новь», біля Лихвина, на березі веселої річки Псьола. Звісним звичаєм, спершу ловили рибу, потім
вже варили кашу і смаковали варенухою. Варенушники — ті по свому «статуту», опріч варенухи,
жодних напоїв не вживали. Шевченко лишив нам пам’ятку того «варенухопитія». Перед мене

лежить фотографія з малюнка, де він змалював, мабуть, вже фінал варенухопитія. На малюнку
бачимо, опріч пристроїв до варенухопитія — пляшки, шклянки і т. ін., трьох варенушників. Один з
цих так вже «наваренушився», що не спроможен сидіти: він лежить, голови його не видко (кажуть,
то і єсть отець Максим). Останні два варенушники сидять обнявшись і куняють: один підпер

голову лівшою, заплющив очі і ніби зажурився чогось, тримаючи правшою руку свого товариша,
що обняв його, і тулить свою твар до його, щоб поцілуватися. Під малюнком власною рукою

Шевченка [3]написано: «Варенушному архімайстрові О. М. Заліському на пам’ять 9-го юня 1859
на Нові Т. Шевченко» 1019. Коли не в ніч і після «каші», так рано-вранці другого дня Шевченко

рушив від Хрущова і 10 червня був в Пирятині. Тут він написав вірші: «Ой маю я оченята» 1020.
Після сього стріваємо нашого Кобзаря в Переяславі у його старого приятеля доктора Андрія

Козачковського. Сюди він приїхав вранці не пізніше 12 червня, саме під час ярмарку в дев’яту
п’ятницю. Значить, він цілу добу їхав до Переяслава і ні до кого по дорозі не звертав. Та й ні

до кого було йому заїхати. Стара Вільхівська з Мосівки була вже на тім світі, і Мосівку шарпали

судовими процесами Селецький, Тарновський (Василь Петрович) і інші, правлячи ті гроші, що
сліпа й глуха 80-літня бабуся «позичала» у них, властиво, програвала у карти. Де-Бальмени —
«не ті стали»; Закревський, кажуть, ледві ноги волочив... В Яготині (через Яготин і шлях лежав!)
княжни Рєпніної не було, вона жила в Москві, а хоч би й була в Яготині, так ледві чи заїхав би до

неї поет після того вражіння, яке зробила на його княжна, коли вони бачилися вторік в Москві. 1016

[4]Записки... — С. 195. 1017 Залеськими. — Ред. 1018 Лист д. Абрамцова. — [ІЛ. — Ф. 77. — №
127. — Арк. 54]. 1019 Фототипію з сього малюнка надруковано в№ 8 1896 року в одеській часописі
«По морю и суше». На фототипії, замість підпису, зробленого Шевченком, стоїть, не знати з

якої речі, підпис по-московськи: «Компания». 1020 Кобзарь. — 1876. — Т. І. — С. 352. («Ой
маю, маю я оченята...» — Ред.). Коментар Чи в самому Лихвині, чи, може, в Лебедині поет наш
спізнався з двома братами Заліськими Олексієм і Максимом (попом) та з художником Цеге фон

Мантейфелем. — Ці знайомства відбулися в Лебедині: садиба Залєських була на Михайлівській

вулиці; художник Отто Максимович Цеге фон Мантейфель служив у одному з розквартированих

у Лебедині полків — ймовірно, у Вознесенському уланському принца Гессенського полку (Жур П.
В. Третя зустріч, с. 39 — 41). Шевченко лишив нам пам’ятку того «варенухопитія». Перед мене

лежить фотографія з малюнка, де він змалював, мабуть, вже фінал варенухопитія. — Йдеться

про один з відбитків офорта Шевченка з картини І. І. Соколова [5]«Приятелі» з дарчим написом

О. М. Залєському (X. — № 38. — С. 26 — 27). [6]Попередня [7]Наступна

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/4899.html

2. http://picasaweb.google.com.ua/litopys/invaWB?feat=embedwebsite#5339469832041238194

3. http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev607.htm

4. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/212841.html
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5. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/543770.html

6. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/555401.html

7. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/558954.html

3.7.22 Спогад А. Козачковського. 12 червня 1859 р. Переяслав — Козинці
(2009-07-09 18:00)

* *

В июне 59 года, утром, на двор квартиры моей въехала почтовая телега. Сидевший в ней показался
мне похожим на Шевченка. Я не ошибся; молча мы поздоровались, молча он приветствовал мою
семью, молча несколько раз с заметным волнением прошел по комнате, потом посметрел в окно

на ярмарочное движение и высказал желание посмотреть ярмарку; мы отправились. Дорогой он

объяснил, что вошел ко мне как угорелый, потому что из Петербурга до моей квартиры почти не

вставал с телеги: с таким нетерпением он летел в свою родную старину. Зашла речь об ожидаемой
тогда воле. В то время у нас уже совершалось по требованию правительства обсуждение об

улучшении быта крестьян, в котором я принимал письменно деятельное участие. Не стесняясь его
симпатиями, я откровенно высказал свой взгляд на ожидаемую реформу, указывая на некоторые,
по моему мнению, практические неудобства и затруднения.
Грустное впечатление производил на него взгляд мой. Возвратившись с ярмарки, он рассеялся,
разговорился; вспомнил о грустном пребывании его в Новопетровске, хотя ему там было легче,
нежели в Орской крепости. Зашла речь о Гоголе. Он не сочувствовал ему. По его словам,
неудавшиеся честолюбивые мечты стали причиною умственного его расстройства. Я напомнил

Шевченку несколько коротких его произведений, забытых им; он записал их. Вообще из разговора
оказалось, что из написанных до 46-го года его произведений многие потеряны безвозвратно.
После обеда отправились в Козинцы в 2 верстах от Днепра. Нетерпение скорее увидеть «Дніпро
широкополий, і гори, і кручі» заставило его, не дожидаясь запряжки лошадей, отправиться пешком.
Мы застали его на половине пути на траве, в раздумьи по случаю разделения дороги на две ветви,
и отправились вместе. Вечером устроили на Днепре рыбную ловлю. Она вышла не совсем удачно,
зато тихая, украинская ночь с мириадами звезд на чистом своде неба, как-будто нарочно, во всем
чарующем его величии, приветствовала так давно знакомого ей поэта. Глядя на окружающие его
родные ему картины природы, поэт сказал: «как хорош быт поэта, если бы он мог быть только

поэтом и не гражданином». Лежа на берегу, мы несколько часов провели в беседе. Закончив

прогулку вкусной ухой, отправились на ночлег в Козинцы. На другой день, утром, он на дубе

отправился к М. А. Максимовичу в Прохоровку.

А. Козачковский, Из воспоминаний о Т. Г. Шевченке, газ. «Киевский телеграф», 1875, № 25.
[Див. [1]текст і [2]переклад]

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/vosp19.htm

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/spog19.htm

3.7.23 Рішення передати твори Шевченка на розгляд цензора. 13 червня 1859 р.
(2009-07-10 06:00)

№ 528. 1859 р., червня 13. Журнал засідання Головного управління цензури з рішенням передати

на розгляд твори Т. Г. Шевченка члену Головного управління цензури О. Г. Тройницькому

13 июня 1859 года

Журнал X заседания гл[авно]го упр[авлени]я ц[ензу]ры

Об испрашиваемом г. Шевченко
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дозволении напечатать книгу:
«Поэзия Т. Шевченко. Том первый»

Статья 15. Главному упр[авлени]ю ц[ензу]ры доложено, что художник, отставной рядовой

Тарас Шевченко вошел в С.-П[етер]б[ургски]й ц[ензурный] к[омитет] с прошением, в котором

изъясняет, что он получил высочайшее соизволение для проживания в столице, но, нуждаясь
в дневном пропитании, просит дозволить ему новое издание напечатанных его сочинений под

заглавием: «Кобзарь» и [1]«Гайдамаки», при чем представил книгу сих сочинений. Цензурн[ый]
к[омите]т, не имея в настоящее время сведений касательно новых распоряжений о г. Шевченко

и приняв в соображение распоряжение бывшего м[инист]ра н[ародного] просвещения] графа

Уварова в 1847 г. о недозволении, между прочим, к новому изданию сочинений Шевченко и

объявлений о них, представил от 27 декабря минувшего года за № 1209 просьбу Шевченко на

рассмотрение гл[авного] упр[авления] ц[ензуры].
Означенная книга сочинений Шевченко была передана г. м[инист]ром н[ародного] просвещения]
на предварительное рассмотрение члену гл[авно]го упр {авлени]я ц[ензу]ры, действительному
с[татско]му с[оветни]ку Тройницкому, который в письменном отзыве изъяснил, что одну из

восьми песен, входящих в состав поэмы «Чигиринский кобзарь», а именно: «Думы мои, думы»,
он полагал бы исключить вовсе из второго издания поэм г. Шевченки, так как общая мысль

означенной песни враждебна слиянию Малороссии с Великороссиею, а исключение этой песни,
составляющей как бы предисловие к поэмам, не повредит целости сочинения. Что же касается

до поэмы [2]«Гайдамаки», изображающей разорение Украины поляками и евреями и месть над

ними малороссийских наездников гайдамаков, события, перешедшие давно в область истории, и
до присоединенного к сочинению стихотворения [3]«Гамалия», описывающего один из набегов

казачьих на Турцию, то, по мнению действительного с[татско]го с[оветник]а Тройницкого,
означенные стихотворения могут быть безпрепятственно разрешены ко второму изданию.
Г. главный начальник над III отд[елением] собств[енной] его имп[ераторского] вел[ичества]
канцелярии ген[ерал]-адъ[ютант] кн[язь] Долгоруков в отзыве своем по сему предмету, от 28
января текущего года за № 193, изъяснил, что к изданию напечатанных прежде сочинений

художника Шевченко он с своей стороны препятствия не встречает, с тем, чтобы оные были

вновь подвергнуты цензурному рассмотрению и чтобы при этом обращено было особенное

внимание на поэму «Чигиринский кобзарь».
Вследствие сего упомянута[я] книга г. Шевченко была препровождена г. м[инист]ром нар[одного]
пр[освещения] на рассмотрение С.-П[етер]б[ургско]го ц[ензурного] к[омитета]. Ныне представлена
г[лавному] у[правлению] ц[ензуры] от 5 мая текущего года за № 458, изъясняет, что цензор,
надв[орный] сов[етник] Палаузов, внес в комитет полученную им от г. Шевченко рукописную

книгу под заглавием: «Поэзия Т. Шевченки. Том первый», взамен прежней вышеозначенной

книги. При сем г. Палаузов в донесении ком[итет]у изложил, что, по его мнению, стихотворения
г. Шевченки под заглавием: «Поэзия Тараса Шевченки. Том первый», относящаяся по большей
части не столько к бывшей независимости Малороссии, сколько к минувшей ее воинской

славе, перешедшей в народную думу и предания, не заключают в оебе ничего противного

общим правилам цензурного устава и к напечатанию их никакого препятствия не встречается, за
исключением весьма немногих мест, которые могут быть подвергнуты вторичному рассмотрению

гл[авно]го упр[авлени]я ц[ензу]ры, а именно: стихов, отмеченных красным карандашом на стр.
14, 17 (обор[оте]), 71 и 92, на стр. 79 (обороте]) и 82 в стихотворении: «Тарасова ночь»; на стр 83
— 87 в двух отрывках из неоконченных и утраченных штук, на стр. 88 и 89 (об[ороте]). Что же

касается до стихотворения «Думы мои, думы», которое, как излагает г. Палаузов, есть не что
иное, как поэтическое введение, в котором поэт посвящает свои песни Украйне, способной лучше
понимать его произведения, то за исключением одного места в оной, со стиха:

А над нею (над Украйной)
Орел черный

Сторожем литае...
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и до стиха:

Только слезы за Украйну.
А слова немае...

которое могло бы быть подвергнуто цензурному контролю в таком случае, если в орле

подразумевать власть, стерегущую Украйну, упомянутое стихотворение может быть допущено ко
второму изданию. С.-П[етер]б[ургский] ц[ензурный] к[омитет],с своей стороны, находит донесение
цензора Палаузова основательным.

(4 декабря 1858 г., № 375).

Главное упр[авление] ц[ензуры] [о]пределило: рассмотрение рукописи под заглавием «Поэзия
Тараса Шевченки. Том первый» передать члену сего упр[авления] действительному] с[татскому]
с[оветнику] Тройницкому.

Верно: тит[улярный] сов[етник] В. Поливанов

ДМШ, А-9, спр. 375, арк. 18 — 20. Копія.
На документі написи: «Гл[авное] упхравление] ц[ензуры]. Передать на предв[арительное]
закл[ючение] его пр[евосходительству] А. Н. Тройницко[му]»; «Исполнено 15 июня 1859».

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev117.htm

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev117.htm

3. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev122.htm

3.7.24 160. М. М. ЛАЗАРЕВСЬКИЙ. 13 червня 1859. Петербург (2009-07-10 18:00)

13 июня 1859. С.-Пб.

На днях был у меня Брылкин, приезжавший сюда на сутки. Он сказал, что формовщик, которому
ты заказывал для Брылкина две статуи, хоть и сделал их, но одну кому-то раньше еще продал, а
потому он сам уже заказал у него же две статуи и сам рассчитается с ним. Просил тебе кланяться
низенько.
Я передавал об этом Честаховскому, который тоже был у формовщика, и убедился, что все это

правда. Поэтому я 50 р. не получу от Брылкина.
Нового в П[етер]бурге ничего не слышно. Желяховский завтра едет и кланяется тебе.
О кн[язе] Гагарине есть уже в газетах, а о гр[афе] Ф[едоре] П[етровиче] нет ничего еще.
Я уеду, кажется, к 1 июля на м[есяц]. Прощай, будь здоров и вертайся счастлив.

Тв[ой] Михайло.

Коментарі:

Подається за автографом: ЦНБ. III. № 4875.
Вперше надруковано: Киевская старина. — 1901. — № 2. — С. 599 — 300.
Дата в автографі: «13 июня 1859. С-Пб.».

Брилкін Павло Олександрович — капітан Волзької пароплавної компанії «Меркурій», брат

управителя Нижегородської контори цієї компанії М. О. Брилкіна. Шевченко познайомився з
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братами Миколою, Петром та Павлом Брилкіними в Нижньому Новгороді восени 1857 р., бував
в їхніх родинах, підтримував приятельські взаємини.
Желяховский — Е. Желіговський.
О кн[язе] Гагарине есть уже в газетах, о гр[афе] Ф[едоре] П[етровиче] нет ничего еще. —
Царським указом від 13 травня 1859 р. граф Ф. П. Толстой, багатолітній віце-президент Академії
мистецтв, який підтримував демократичні погляди і настрої творчої незалежності російських

художників, був звільнений від цієї посади і символічна призначений помічником президента

— сестри царя Олександра II, великої княгині Марії Миколаївни. Указом від 15 травня 1859
р. віце-президентом Академії мистецтв призначено російського художника і архітектора князя

Гагаріна Григорія Григоровича (1810 — 1893). Повідомлення про обидва укази надруковано в

газеті «Северная пчела» від 30 травня 1859 р. (там уміщено й річний звіт Академії мистецтв за

1858 р., з яким востаннє як віце-президент виступив Ф. П. Толстой).

3.7.25 (2009-07-11 06:00)

[1]Кониський О. Я. Тарас Шевченко-Грушівський: Хроніка його життя [Під час останньої подорожі
на Україну (червень — вересень 1859), стор. 4]

III

Так ото ранком під ярмарок сидів собі Козачковський в господі та журився думкою про

сподіване перенесення з Переяслава в Полтаву духовної семінарії, де він і учителював, і

лікарював. Перенесення було йому зовсім не на руку. Родинні і матеріальні умови не давали

йому перебиратися в Полтаву, значить — мусив він іти на пенсію, а пенсія та була така мізерна,
що з неї жодним чином прожити не можна. Правда, про перенесення семінарії тоді ще тільки

говорили, фактом сталося воно лишень року 1862, але ж чутка та не могла не турбовати старого

Андрія Йосиповича. І от, може, в тих думках, згадав він і Андруші, і той свій хуторець, де
р. 1845 садили вони з Шевченком дерева. А коли згадав се, то вже ж неминуче подумав: де

то тепер Тарас? Думає Андрій Йосипович і, дивлячись у вікно, бачить — люди рушають на

ярмарок. Аж ось відчиняється брама, і до його в двір в’їздить поштовий возок, парокінь, а на

возі якийсь сивоусий чоловік в білому літньому пальті... То був Тарас Григорович. Мовчки вони

привіталися, пішли до світлиці, мовчки привітав Шевченко родину Козачковського і почав ходити

по хаті. Походивши, спинився проти вікна, постояв, подивився, як люди ідуть і їдуть ярмарковати,
і висловив Козачковському бажання піти й собі подивитися [2]на ярмарок 1021. Я зовсім розумію

становище Тарасової душі в той час, розумію, чому він мовчав: спомини минулого і сила почуття не
давали говорити. Величезна маса споминок, мимо волі його, неминуче повинна була стати перед
ним і придавити його так, що уста німіли. З того часу, коли він останнім часом бачився в Андрушах

з Козачковським, «минали дні, минали ночі», і минуло 14 літ, та яких літ! яких тяжких літ! Він
тоді був молодим парубком, повним здоров’я, повним рожевих надій побратися з молоденькою

Федосією Григорівною Кошицівною, «та й жити, як всі люде живуть...» 1022. Де все те ділося? Все
лишилось отам в степу безлюдному, в Азії. Вітер розвіяв надії, заслання та казарма проковтнули
і літа, і здоров’я... Все те він мусив згадати, не можна було не згадати... Згадав і «те, що
вимовить не вмію...». Що він тепер? Бурлака-дід, недобиток «московського блага», без сили,
без здоров’я... І думне чоло його похмаріло, і найліпше, що можна було зробити в ту годину, піти
на ярмарок — глянути на тих людей, яких він не бачив так довго-довго! Вернувшись з ярмарку,
Козачковський почав читати з голови деякі вірші, написані Тарасом ще до заслання. Тарас не
пам’ятав їх, позабував, і позаписував їх собі з уст Козачковського. Стало тоді розмовникам знати,
що чимало віршів, написаних Шевченком до року 1846, пропало навіки. По обіді Тарас висловив
бажання подивитися на хутір Козачковського та на Дніпро. Козачковський казав запрягти бричку,
але Тарас не схотів дожидатися: вельми вже тягло його швидше побачити як ...Сивий наш козак
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Дніпро з лугами вигравав. Він, не дожидаючи, заким злаштують бричку, пішов сам пішки. Коли
Козачковський догнав його, він сидів на траві біля роздорожжя: може, не відав, кудою йти, чи
направо, чи наліво? Чи, може, певніш гадати останнє, він присів полюбовати з краси природи.
Було під вечір, картина могла бути дивна, та, яку він змалював у свому «Сні» 1023: Вечірнє сонечко
гай золотило, Дніпро і поле золотом крило... Собор Мазепин сяє-біліє, Батька Богдана могила
мріє; Київським шляхом верби похилі Трибратні давні могили вкрили; З Трубайлом Альта між

осокою Зійшлись, з’єднались, мов брат з сестрою. І все те, все те радує очі, А серце плаче... Можна

без помилки гадати, що того вечора серце й душа нашого поета переживали оті самі вражіння,
почуття і думки, які він вложив в душу і в серце дідові-українцеві’ в своєму прекрасному «Сні».
(NB. Я певен, що «Сон» Шевченко написав після заслання і невірно його зареєстровано до творів

1847). Увечері заходилися ловити рибу. Риба не йшла, хоча її все-таки наловили і зварили кашу.
Та хоч би яка там смачна не вдалася ся каша, а гору брала чарівна сила природи. «Ніч, — каже

Козачковський, — була тиха, місячна, українська ніч з міріадами зірок на чистому блакитному

небі. Своєю величавою красою чарівною вона привітала так давно знайомого їй поета. Дивлячись
навкруги і любуючи з чарівної краси, Тарас мовив: «Як добре було б жити поетові, коли б йому

можна було бути тільки поетом і не бути горожанином» 1024. Лежачи на березі Дніпра-Славути,
старі приятелі вели бесіду і про минуле України, і про сучасне. На превеликий жаль, Козачковський
не списав нам усіх подробиць тієї цікавої розмови, але не трудно здебільша вгадати зміст її,
відаючи, що Козачковський був чоловік освічений, щирий і певний син України: він до кінця свого
віку не стратив, як і Шевченко, віри, що «українці не позбулися ще, не сплюндрували ще спадщини
своїх батьків, себто тих елементів, з яких склалася і повинна скластися в будущині, хоча і в іншій
форм і, відповідній своєму часу, наша слава»1025. Розмовники трохи не зійшлися в своїх думках

про близьке тоді скасовання крепацтва. Звісно, Шевченкові думки йшли геть дальше, ніж думки

Козачковського. Але се ні на зерно не шкодило їх щирому приятельству. Козачковський глибоко

шановав і любив Шевченка, високо ставив його твори і був тієї думки, що твори дорогого йому

гостя-друга— «стають задля щирого українця живою, тужливо-радісною, як і наша пісня народна,
картиною, що показує нам наше славетне минуле та не безрадісне ще і не до решти ще пропаще

сучасне» 1026. На другий день Шевченко попрощався з своїм старим другом і поплив «дубом» по
Дніпру на село Прохорівку до другого свого приятеля, до Михайла Максимовича, що перебував

тоді у себе на хуторі — Михайловій горі 1027. 1021 Киевский телеграф. — 1875. — № 25. 1022

Русская старина. — 1883. — Кн. IX. — [3]Лист до Бодянського [від 3 січ. р. 1850]. 1023 Кобзарь.
— 1876. — Т. II. — С. 99. 1024 Киев[ский] телегр[аф]. — 1875. — № 25. 1025 Чалий, с. 176. 1026

Киев[ский] телегр[аф]. — 1875. — № 25. 1027 Ibidem. Коментар Я певен, що «Сон» Шевченко

написав після заслання і не вірно його зареєстровано до творів 1847. — Біограф помилився: у
«Малій книжці» автограф поеми вміщено між творами 1847 р.; звідси орієнтовна дата — грудень

1847 р. (Шевченко Т. Г. ПЗТ. У 12 т. — К., 1990. — Т. 2. — С. 462). [4]Попередня [5]Наступна

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/4899.html

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/558223.html

3. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/356528.html

4. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/557931.html

5. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/560600.html

3.7.26 Лист про подання творів на розгляд цензури. 15 червня 1859 р. (2009-07-11 18:00)

№ 529. 1859 р., червня 15. Лист канцелярії міністра народної освіти до члена Головного

управління цензури О. Г. Тройницького про подання йому на розгляд творів Т. Г. Шевченка

Канцелярия министра народного просвещения, во исполнение определения Главного управления
цензуры, имеет честь препроводить у сего к его превосходительству Александру Григорьевичу на

рассмотрение представление С.-Петербургского цензурного комитета от 5 мая сего года за№ 458,
с относящимися к оному приложениями о сочинениях Т. Шевченко, и дела Главного управления
цензуры 1858 года за № 375, касающееся сего предмета.
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№ 1395
15 июня 1859 г.
Его превосх[одительст]ву А. Г. Тройницкому

ДМШ, А-9, спр. 375, арк. 21. Відпуск.

3.7.27 Розпорядження ісправникам і городничим про встановлення суворого нагляду.
15 червня 1859 р. (2009-07-12 06:00)

№ 530. 1859 р., червня 15. Розпорядження київського цивільного губернатора П. І. Гессе

земським ісправникам і городничим про встановлення суворого нагляду за Т. Г. Шевченком під

час його перебування у Київській губернії

Секретно

15 июня 1859 года

Г. г. земским исправникам и городничим

С.-Петербургский обер-полицеймейстер сообщает мне, что 25 прошлого мая за № 208
выдано им свидетельство состоящему по высочайшему повелению под строгим надзором

полиции, обучающемуся в императорской Академии художеств и признанному ныне за успехи

в гравировании назначенным в академики Тарасу Шевченко, отправляющемуся с разрешения

президента Академии, ее императорского высочества, государыни великой княгини Марии

Николаевны в губернии: Киевскую, Черниговскую и Полтавскую для поправления здоровья и

рисования этюдов с натуры сроком на пять месяцев.
Поставляя о сем в известность ваше в[ысоко]б[лагородие], предписываю по прибытии Шевченко

в ваше ведомство учредить за ним самый строгий надзор, о последствиях которого и о времени

выезда его мне донести.

№ 3472.

Исправ[никам]: Городн[ичим]:
3850 Бердичев[скому] 3862
— 51 Васильков[скому] — 63
— 52 Звенигор[одскому] — 64
— 53 Киевск[ому] — 65
— 54 Каневск[ому] — 66
— 55 Липовецк[ому] — 67
— 56 Радомышль[скому] — 68
— 57 Сквирск[ому] — 69
— 58 Таращ[анскому] — 70
— 59 Умань[скому] — 71
— 60 Чигиринск[ому] — 72
— 61 Черкасск[ому] — 73

ДМШ, А-20, спр. 173, арк. 2 — 3, 3 зв. Відпуск.
На документі напис: «Пооборотист[ей]. Г[ессе]».
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3.7.28 Рапорт з проханням повідомити про час приїзду Шевченка до Києва. 16 червня
1859 р. (2009-07-12 18:00)

№ 531. 1859 р., червня 16. Рапорт штаб-офіцера корпусу жандармів по київській губернії Л. В.
Грибовського київському цивільному губернатору П. І. Гессе з проханням повідомити його про

час приїзду і виїзду Т. Г. Шевченка з Києва

Секретно

16-го июня 1859 года

№ 118

Начальнику Киевской губернии, господину
генерал-лейтенанту и кавалеру Гессе

Рапорт

Управляющий III-м отделением собственной его императорского величества канцелярии отзывом

от 23-го минувшего мая за№ 1077 уведомил меня, что художник Тарас Шевченко, отданный в 1848
году по высочайшему повелению в военную службу, а в 1857 году уволен из оной с учреждением за

ним в месте его жительства надзора, отправился из Санкт-Петербурга в Киевскую, Полтавскую
и Черниговскую губернии для поправления здоровья и рисования с натуры этюдов; донося о

сем вашему превосходительству, приемлю честь почтительнейше испрашивать начальничьего

распоряжения вашего превосходительства, в случае прибытия Шевченка в Киевскую губернию

и выезда из оной, почтить меня своим уведомлением.

Подполковник Грибовский

ДМШ, А-20, спр. 173, арк. 4 — 4 зв. Оригінал.
На документі написи: «К докладу»; «Копия»; «3079»; «16 июня 1859 г.».

3.7.29 161. М. М. ЛАЗАРЕВСЬКИЙ. 17 червня 1859. Петербург (2009-07-13 06:00)

[1]
17 июня
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Посылаю тебе письмо Марьи Александровны, вчера принесенное Каменецким. Нового ничего.
Я, может быть, уеду к концу этого м[еся]ца в Малороссию.

Прощай.

Весь тв[ой] Мих[айло].

Коментарі:

Подається за автографом: ЦНБ. III. № 4876.
Вперше надруковано: Шевченко Т. Г. Повне зібрання творів, — К., 1929 — Т. 3. Листування. —
С. 319.
Дата в автографі: «17 июня». Рік встановлюється за згадкою про [2]лист Марка Вовчка від початку

червня 1859 р.

...письмо Марьи Александровны... — Лист Марка Вовчка до Шевченка з Дрездена від початку

червня 1859 р.
...принесенное Каменецким. — У листі до Д. С. Каменецького Марко Вовчок зазначала:
«Уведомьте меня, пожалуйста, где Тарас Григорьевич? Я ему пишу с этою же почтою» (Листи
Марка Вовчка. — Т. 1. — С. 52).

1. http://picasaweb.google.com.ua/litopys/invaWB?feat=embedwebsite#5339469811893871298

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/556184.html

3.7.30 З нарису М. Чалого про пізніше ставлення Максимовича до Шевченка
(2009-07-13 12:00)

* *

Во время политехнической выставки в Москве, в 1872 г., покойному Маслову, обратившемуся к

Максимовичу за материалами для биографииШевченка, пришлось выслушать от нашего ветерана-
литератора нечто весьма удивившее его. Михайло Александрович отнеся к своему разбитому

кумиру крайне строго и даже несправедливо. Он не советовал Маслову писать биографию

Шевченка, находя в жизни его столько грязного и безнравственного, что изображение этой

стороны затмит все хорошее. Он будто бы и сам собирался писать биографию поэта, но ему

тяжело было приниматься за нее.
Во время последнего пребывания Шевченка в Малороссии, Т. Г—ч, как известно, гостил у

Максимовича на Михайловой горе, с неделю, хотя, по словам Михайлы Александровича, он

приходил только ночевать к нему, а остальное время проводил в поле и в других местах, где
рисовал, беседовал с крестьянами и пьянствовал; а в разговорах с женою его кощунствовал, что
весьма часто делал и в больших компаниях. Такой резкий приговор над симпатичною личностью

«щирого земляка», имя которого составило гордость Украины, приговор, — напоминающий

скорее циническую [1]ругань полтавского дворянина П. М[артос]а, чем всеми до того уважаемого

писателя, — конечно, глубоко возмутит всех многочисленных почитателелей нашего Шевченка.
Всякий, прочитавши помещенные выше письма Максимовича к поэту, без сомнения, придет
к заключению, что Михаил Александрович высоко ценил поэзию Шевченка и питал к нему

неподдельные чувства уважения, как к поэту и человеку, поставившему своими песнями родное

слово наше на высоту, недосягаемую ни для одного украинского писателя, что он составляет нашу
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народную славу, что им не перестанет гордиться пред другими национальностями каждый, кто
любит свою родину..
Между тем, едва прошло каких-нибудь 10 лет, как тот же преданный, униженно благоговеющий

пред каждым стихом Кобзаря поклонник высказал о нем мнение совершенно противоположное.
«К произведениям поэта продолжает Маслов, автор «Наума» отнесся с тою же несправедливою

строгостью, как и к его симпатической личности: в одних (напр. в Наймичке) он находил мало

художественности (!); в других (в Гайдамаках и в Чернеце) мало исторического колорита (!) и

верности. Вообще он указывал в его стихотворениях на бедность рифм, предпочитая Шевченку,
в этом отношении, Гулака-Артемовского и даже Котляревского, замечая притом, что Тарас

Григорьевич мало пользовался народными малороссийскими песнями, которые чрезвычайно

богаты рифмами. У Шевченка, по его мнению, не было никакого эстетического развития

и никаких художественных идеалов (!). Недостаток образования и лень мешали ему строго

относиться к своим произведениям, отделывать их. Он всегда удовлетворялся тем, что сразу

напишется, а писал он большею частию в пьяном виде. Либеральные стихи свои Шевченко начал

писать с той поры, как попал в кружок Костомарова, Кулиша и К°».
Такое явное противоречие собственным словам почтенного антиквария покойный Маслов

объяснял себе литературною завистью и преклонностию лет, когда человек становится близок

к состоянию невменяемости.

М. К. Чалый, Жизнь и произведения Тараса Шевченка, К., 1882, стор. 202-203.

1. http://izbornyk.org.ua/rizne/vestnzr04.htm

3.7.31 (2009-07-13 18:00)

[1]Кониський О. Я. Тарас Шевченко-Грушівський: Хроніка його життя [Під час останньої подорожі
на Україну (червень — вересень 1859), стор. 5]

IV

У Максимовичів Тарас Григорович гостював більш тижня. Сюди, опріч всього іншого, вабила
поета сподіванка, що Максимовичка знайде йому «молоду княгиню» і оженить його 1028. Час

перебування поета на Михайловій горі я вважаю з погляду психологічного за час великої ваги, тим-
то радо б записав до оцієї хроніки усяку найменшу дрібничку з Тарасового життя на Михайловій

горі. Подробиці того життя показали б нам і психологічне, і моральне становище під той

час і Шевченка, і Максимовича, можна б було нам з тих подробиць запевне знати, що саме

спричинилося тій різкій переміні в поглядах Максимовича на Шевченка, на його поводження і

на його твори. На превеликий жаль, про час перебування поета на Михайловій горі Максимович

не тільки не списав споминок, а навіть не хотів розповісти про те Маслову, коли останній прохав
його про се. Максимович не радив навіть Маслову писати Шевченкову життєпись, говорячи, що
«в життю нашого поета стільки бридкого і неморального, що ся сторона покриє усі останні добрі
сторони його життя». Тільки всього й повідав він Маслову, що Шевченко, перебуваючи у його

на хуторі, приходив до його хати тільки ночувати, а увесь останній час вештався по полі і деінде:
там малював, розмовляв з селянами та пиячив, а в розмовах з жінкою його богохульствовав; се
він вельми часто чинив і в великому товаристві» 1029. Такі Максимовичеві думки здаються мені

занадто чудними і ледві чи правдиві вони. З фактів, заведених вже до попередніх моїх нарисів,
відаємо, як глибоко Максимович шановав Шевченка, як він виявляв свою приязнь до його, напр.,
в Москві в березілі р. 1858. Тоді він шановав його гучним бенкетом, вславляв його і промовами,
і віршами в листах 1030 величав його «любим та дорогим», дяковав йому за «прегарні листи до

його і до його Марусеньки», радів думкою, щоб одружити Тараса на Михайловій горі і т. ін., а
тепер в якихсь Тарасових вчинках знайшов силу чогось і бридкого, і неморального. На те, щоб
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так різко перемінити думку про свого друга, треба, щоб за останнім були дійсно великі вчинки

паскудні. Обвиновачуючи так Шевченка, Максимович ніби забув про свій моральний обов’язок,
властивий кожній людині, що шанує сама себе і своє слово: обов’язок певними фактами довести

своє обвиновачування. Максимович не вказав ніже єдиного бридкого і неморальногоШевченкового

вчинку... А цікаво б було знати нам ті вчинки, а то тепер без них, стиснувши серце, мусимо в словах
Максимовича добачати тільки самий покліп. Я гадаю, що й оте «пиячество й богохульство», що
справляв би то Шевченко, перебуваючи на Михайловій горі, — просто вигадка, викликана якимсь
не відомим нам незадоволенням Максимовича на Шевченка. Коли б Шевченкове пиячество

і богохульство були правдою, так як же його погодити з тим бенкетом на честь Шевченка,
що справляв Максимович у себе на хуторі в липні 1859, як се зараз побачимо? Ганьблячи

перед Масловим не тільки Шевченка, але й твори його, Максимович не добачав у його навіть

«жодного естетичного розвитку і жодного художественного ідеалу» Вірші свої Шевченко писав би

то здебільшого «під п’яну руку» 1031. Вияснити причину отакого осуду Шевченка і його творів не

тільки цікаво, але й вельми важно задля біографії Шевченка, а ще більш задля характеристики

Максимовича. Небіжчик Маслов гадав, що до такої переміни поглядів Максимовича спричинилася

літературна заздрість його і старий його вік. На мою думку, сього не досить. 1028 Киев[ская]
стар[ина]. — 1885. — Кн. III — С. 335. 1029[2]Чалий, с. 202 — 203. 1030 Чалий, с. 137. 1031

[3]Чалий, с. 203. Коментар Я гадаю, що й оте «пиячество а богохульство», що справляв би то

Шевченко, перебуваючи на Михайловій горі, — просто вигадка, викликана якимсь не відомим

нам незадоволенням Максимовича на Шевченка. — Справді, причина такого «незадоволення»
невідома й понині; П. Жур пояснює-міркує так: «Пісному непитущому Максимовичу розмови

Шевченка в шинку з селянами здалися пияцтвом. Але його твердження відносно того, що

Шевченко «кощунствував», тобто викривав офіційну релігію, перекриваються свідченням М. П.
Драгоманова: «Покійний Максимович розказував нам, щоШевченко справді в якомусь шинку коло

Канева говорив, що «мати Божа була покриткою». Певно, що Шевченко не раз тоді говорив те,
про що він думав і писав. А писав він тоді, як ми бачимо, протицерковні речі, такі, як «Марія»
(Драгоманов М. П. Шевченко, українофіли й соціалізм. — Цит. за кн.: Жур П. В. Третя зустріч,
с. 69). М. О. Максимович у листі до Шевченка від 6 жовтня 1859 р. висловлює від себе й

дружини нічим не захмарені дружні почуття: «От всей души желаем Вам здоровья, светлого духа
и художественного, творческого вдохновения на берегах Невских. Не забывайте нас и хоть изредка
отзывайтесь к нам сюда, на берега днепровские, где в окрестностях Михайловой Горы оставили

Вы о себе живейшие и самые сердечные воспоминания. А на правом стороне Днепра Вы стали

лицом мифическим, о котором идут уже баснословия и легенды, наравне с преданиями старых

времен. ... Прошу Вас прислать оттиски всех до єдиного гравюр Ваших, ибо мне хочется иметь

полную коллекцию произведений Вашего резца. А стихотворения Ваши? Чем кончилась судьба

их в цензуре и скоро ли мы увидим их в печати?..» (Листи до Т. Г. Шевченка, с. 166 — 167).
[4]Попередня [5]Наступна

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/4899.html

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/560333.html

3. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/560333.html

4. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/558954.html

5. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/561654.html
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3.7.32 Портрет Михайла Максимовича. 19 червня 1859 р. (2009-07-14 06:00)

[1]

Портрет Михайла Олександровича Максимовича. Тонований папір, італійський олівець, крейда
(34 × 26,9). [Прохорівка]. 19.VI 1859.

[2]

Див. також:
http://litopys.org.ua/shevchenko/shev10043.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev10014.htm
http://kobzar.univ.kiev.ua/draws/description/443.html
http://kobzar.info/kobzar/works/pictures/1859/09/28/46.html
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1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/1uTrcl7FOqMU-uFRQv_6GQ?feat=embedwebsite

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev10043.htm

3.7.33 Коло Канева. Начерки. Літо 1859 р. (2009-07-14 12:00)

[1] [2]

Коло Канева. Кольоровий папір, олівець, туш, перо (16,2 × 23,7). [12.VI — 27.VIІ 1859].

[3]

Лікар. Папір, туш, перо (16,2 × 23). [Пб.]. [Н. p. 10.V 1858].
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[4]

Узлісся. Папір, олівець, туш, перо (16,2 × 23). [VI — VIII 1859].

[5]

1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/-HkZkca7Y5Htz-h0Z10p7g?feat=embedwebsite

2. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/qmT6XNThGHfv622dm_tM2g?feat=embedwebsite

3. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev10077.htm

4. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev10072.htm

5. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev10081.htm
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3.7.34 Портрет Марії Максимович. 22 червня 1859 р. (2009-07-14 18:00)

[1]

Портрет Марії Василівни Максимович. Тонований папір, італійський олівець, крейда (34 × 26,5).
[Прохорівка]. 22.VI 1859.

[2]

Див. також:
http://litopys.org.ua/shevchenko/shev10044.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev10044.htm
http://kobzar.univ.kiev.ua/draws/description/444.html
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1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/KJHIHCplxOWvTSszx_zOsw?feat=embedwebsite

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev10044.htm

3.7.35 (2009-07-15 06:00)

[1]Кониський О. Я. Тарас Шевченко-Грушівський: Хроніка його життя [Під час останньої подорожі
на Україну (червень — вересень 1859), стор. 6]

V

Лишивши у Максимовича свій пакунок і деякі речі, Шевченко переправився дубом на правий

берег Дніпра у Канів, а звідтіль поїхав кіньми до своїх родичів в Кирилівку. Простував він через

містечко Городище (звідкіль був родом Семен Гулак-Артемовський) Городище було маєтностю

князя Воронцова, і на землі його брати Семеренки спорудили добру цукроварню і чимало дечого

іншого промислового і культурного, такого, що на той час звертало на себе велику увагу. Платон
Семеренко користовався не тільки на Україні, але й далеко поза нею доброю славою не тільки яко

промисловець, але яко розвинений і гуманний українець, демократ і патріот. Вже ж Шевченкові

цікаво було спинитися в Городищі, щоб подивитися на цукроварню і спізнатися з Семеренком і

з управителем його Хропалем. В Городищі перебув Шевченко один тільки день і поїхав далі в

Кирилівку 1032. [2] В батьківській хаті Шевченка жив

тоді старший за його брат Микита, жінка його Палажка і діти їх: Петро, літ 12, Прокіп, на 6-м
годі, та сестра їх Ірина, тоді ще дівка (потім вона побралася з Ковтуном). Другий, молодший
брат Тарасів — Йосип, побравшись з сестрою Варфоломея Шевченка, Мотрею, жив окремо,
як і сестра Ірина, тоді вже вдова Бойчиха. Коли Тарас приїхав до батьківської хати, Микити

Григоровича не було дома (розповіла мені р. 1892 вдова Микитиха). Дівка (себто Ярина) була
на городі, а Микитиха поралася то коло печі, то по хаті дещо прибирала. «Було ранком в суботу,
добре пам’ятаю, за день перед Петром, — казала мені Микитиха. — Чую, собаки на когось

гавкають; глянула я з вікна, бачу, хтось такий незнайомий йде з вулиці в двір, прямо до хати.
Я вийшла назустріч йому в сіни. Прийшов він до сіней, я стою на порозі, дивлюся та думаю:
що воно таке, мовчить, не привітається, тільки дивиться на мене, дивиться так якось журливо;
дивлюсь і я, та не тямлю, хто такий оце з довгими, сивими вусами. А далі як промовив він:
«Не пізнаєш, Палажко?» — так той голос так і покотився до мене в серце на саме дно. Я

тоді як крикну: «Братику мій, Тарасе! де ти взявся!» — та так на груди йому і впала. Обнімає

він мене, цілує, сльози йому так і капають, а нічого не говорить, мовчить». Розпитавшись про

життя, Тарас пішов оглянути батьківський двір і сад. Тринадцять літ не бачив він їх, не бачив

родичів і рідного села, але переміна невелика! Та сама хата, що й була, з чорним димарем, тільки
трохи похилилася, та біля причілка нема вже яблоні, біля котрої був колись квітник «незабутної
сестри Катерини, його няньки ніжної»: яблоня всохла, зрубали її; всохла і розлога верба, що
стояла біля воріт, а все останнє по-давньому; кріпацька неволя, а з нею робота тяжка не на себе,
злидні, сум та журба. Тарас посидів трохи в саду коло ручая, потім пішов до сестри Ірини. [3]
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«Була я тоді на городі, — розповідала д. Чалому Ірина
Григорівна 1033, — грядки копала. Дивлюся — біжить моя дівчинка: «Мамо, мамо! вас якийсь

Тарас кличе. Скажи, каже, матері, що до неї Тарас прийшов». «Який Тарас? — питаю, а сама і з
місця не рушу. Аж Ось і сам він іде». «Здрастуй, сестро!» Я вже й не пам’ятаю, що зо мною діялося

тоді! От ми сіли на призьбі, він, сердешний, положив голову до мене на коліна, та все просить,
щоб я розказувала про своє життя гірке. От я й розказую; він, покійничок, слухає, та все додає:
«Еге ж! так, сестро, так». Наплакалася я доволі, доки розказала до кінця, як мій чоловік вмер.
Тарас встав, подивився на небо, перехрестивсь і каже: «Молись, сестро! Молися, і ти вільна,
і я вільний». «Ти вільна» — се значило, що вона повдовіла і позбулася свого чоловіка п’яниці.
«А коли ж ми всі будемо вільні від панів?» — спитала Палажка. Тарас махнув рукою і мовив:
«Ще, сестро! до того не раз тебе виб’ють на панщині...» Другого дня Тарас пішов до церкви. З

церкви він прийшов до батьківської хати з своїми старими, ще шкільними товаришами Тарасом

Гончаренком і Петром Бондаренком. Небавом поприходили інші люди та все розпитували у

Тараса: чи скоро вийде сподівана воля? Увечері (29 червня) Тарас пішов до попа отця Григорія

Кошиці: він хотів більш за все побачити старе своє кохання Федосію Григорівну. Але вона й не

вийшла до його, «щоб не завдавать серцю жалю». З Кирилівки Тарас поїхав до свояка Варфоломея
Шевченка. По дорозі заїздив в Моринці, оглядав церкву всередині і, казали мені люди р. 1891,
щось малював. Що саме він малював? Певне, вид з церкви або з іконостасу, але я про те

не довідався і не скажу, чи був, чи є який малюнок з Моринець між тими, що лишилися по

смерті художника. 1032 Киев[ская] стар[ина]. — 1889. — Кн. II. — С. 460. 1033 Чалий, с. 139.
Коментар В Городищі перебув Шевченко один тільки день і поїхав далі в Кирилівку. — Так було,
як доводить П. Жур, лише першого приїзду. За кілька днів Шевченко знову повернувся у Мліїв і

пробув там довший час, спинившись у будинку управляючого Хропаля, якому подарував на спомин
свій [4]офорт «Приятелі». Цукроварня й механічний завод, що утворили окре ме містечко між

Городищем та Мліївом, були на той час не лише найсучаснішим виробництвом, устаткованим
імпортною технікою, — але являли зразок раціонального, гуманного впорядкування життя не

лише службовців, але й робітників цих заводів. Комплекс містив житлові будинки, лікарню, школу,
навіть аматорський драматичний театр, крамниці. Можна думати, що тоді Шевченко заручився

обіцянкою П. Симиренка надати фінансову допомогу для видання «Кобзаря». По дорозі заїздив

в Моринці ... щось малював. — Такий малюнок не відомий. [5]Попередня [6]Наступна

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/4899.html

2. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/k4pPtosSDZ3DkHqTm12_ag?feat=embedwebsite

3. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/w9lVL6UANoP4kz-0ldCuZw?feat=embedwebsite

4. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/543770.html

5. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/560600.html

6. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/562806.html

3.7.36 Шевченко у батьківській хаті. 27 червня 1859 р. (2009-07-15 12:00)

* *

Коли Тарас приїхав до батьківської хати, Микити Григоровича [Шевченка] не було дома (розповіла
мені р. 1892 вдова Микитиха). Дівка (себто Ярина) була на городі, а Микитиха поралася то коло

печі, то по хаті дещо прибирала. Було ранком в суботу, добре пам’ятаю, за день перед Петром,
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— казала мені Микитиха. — Чую собаки на когось гавкають: глянула я з вікна, бачу хтось такий
незнайомий йде з вулиці в двір, прямо до хати. Я вийшла назустріч йому в сіни. Прийшов

він до сіней, я стою на порозі, дивлюся та думаю: що воно таке, мовчить і не привітається,
тільки дивиться на мене, дивиться так якось журливо, дивлюсь і я, та не тямлю, хто такий

отсе довговусий і сивовусий. А далі як промовив: «Не пізнаєш, Палажко?» так той голос так і

покотився до мене в серце на саме дно. Я тоді як крикну: «братіку мій Тарасе! де ти взявся!»
та так на груди йому і впала. Обнімає він мене, цілує, сльози йому так і капають, а нічого не

говорить, мовчить.

[1]
Брати Т. Шевченка, Йосип і Микита. Фото

О. Кониський, Тарас Шевченко під час останньої його подорожі на Україну, «Записки наукового

товариства імені Шевченка», Львів, кн. XV, 1897, стор. 11. [Див. [2]текст]

1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/ca5-X-AgdWFI6733V2Fvlw?feat=embedwebsite

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/561654.html

3.7.37 Розповідь Ярини Бойко. Сестра. 27 червня 1859 р. (2009-07-15 18:00)

* *

Була я на городі — полола. Дивлюсь — біжить моя дівчина: «Мамо, мамо, вас якийсь Тарас

гукає! Скажи, каже, матері, що до неї Тарас прийшов».
— Який Тарас? — питаю, а сама і з місця не зоступлю. Аж ось і сам він іде.
— Здраствуй, сестро!
Я вже й не пам’ятаю, що зо мною було.
От ми сіли гарненько на присьбі; він, сердешний, положив голову на мої коліна, та все просить
мене, щоб я йому розказувала про своє життя гірке. От я йому й розказую, а він, покійничок, слухає
та все додає: «Еге ж! сестро, так!» Наплакалась я доволі, аж покіль не доказала до кінця — як

мій чоловік вмер. Він сердешний встав, подививсь на небо, перехрестивсь та й сказав: «Молись,
сестро, молись! І ти вільна, і я вільний!»

Розповідь Ярини Бойко. Сава Ч[алий], (Новые) материалы для биографии Т. Г. Шевченка,
«Основа», 1862, червень, стор. 3.
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3.7.38 Спогади про відвідування Шевченком рідних місць (2009-07-16 06:00)

* *

Приехал какой-то пан в село и остановился у их хаты. Дети рассыпались, как воробьи, потому что
тогда еще была панщина, и очень часто старосты ловили детвору на работу.
Бежал и Иван. Но дядько поймал его, — обнял и заплакал.
— Ото, — каже, — пани, — усіх дітей перелякали...
Потом он велел сходить за старухой Лимарихой. Пускай она варит ужин, а он сходит за

«горилкой».
Праздновали целую неделю. Собирались в саду и вели беседы. В течении этого времени он никого

из своих родственников на панщину не пустил.
— Побудьте, рідні, зо мною!..
Управляющий Энгельгардта Зинькевич тогда и возмущался.
— Хто це такий Шевченко?
Но Тарас Григорьевич уже решил, что ему надо сделать.
[...] Он собственноручно остриг своего другого племянника Андрея, который служил козачком у

пана Зинькевича и гриву отрастил.

Рассказ Ивана Шевченко. Петр Кореневский, На родине великого Кобзаря, газ. «Киевская
мысль», 1914, № 56.

* *

Позвали его с поля.
— Який-то пан приїхав!..
Он прибежал, но сразу так и не узнал своего крестного. А тот его обо всем расспрашивает. Мать

уже знала секрет, варила «вечерю» да ухмылялась втихомолку.
— Так ти Трохим Шевченко?
— Ага! — кажу.
Долго он с ним беседовал. А потом вдруг бросился к нему на шею.
— Доброго сина маю!..
На следующее утро он собрал в саду много-много детей, давал им конфеты, бегал, в жмурки с

ними играл. Гостил он тогда целую неделю.
Тогда же вышел у него инцидент с управляющим Зинькевичем. Тот велел выпороть целую партию

крестьян, в том числе и женщин. Шевченко и послал к нему будто бы такую записку: «В двадцать

четыре часа тебя не будет!..»
Он этого не сделал, потому что власти такой не имел. Но бить после этого меньше стали.

Рассказ Трофима Шевченко. Петр Кореневский, На родине великого Кобзаря, газ. «Киевская
мысль», 1914, № 56.

3.7.39 Спогад Варфоломія Шевченка. 28 червня 1859 р. (2009-07-16 18:00)

* *
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[1] Тарас не любив розказувати про свою минувшість, і я, примітивши
це, пильнував, щоб не вдовольняти своєї цікавости, розпитуючи його, і тим заподіювати йому

душевний неспокій. Одначе ж минувшість Тарасова вельми займала мене. Було, як зустрінемося
(а стрічалися ми до заслання його дуже рідко), то я почну йому розповідати про свою минувшість.
Раз я йому розказав, як, бажаючи вчитися і знати, мені доводилось гнутися перед кожним, у кого
можна було добути книжку. «Так, братику, так! — одповів мені Тарас, — і я спізнавався і здружився

спершу з сторожами, а потім з найменшими школярами, покіль боком та скоком просунувся у ту

святиню науки!.. Зате ж як здав екзамен, так наробив такого, що сором тепер і згадувати! Як

здав я екзамен та як почав гуляти, то опам’ятався тільки тоді, як минуло моїй гульні два місяці!..
Прочунявши, ото лежу собі вранці та гадаю: а що ж тепер діяти? Аж гульк! хазяйка прийшла

та й каже: „Тарас Григорович! Не маю чим дальш воювати! Від вас належиться за два місяці за

квартиру, харчі і прачку! Або давайте гроші, або вже не знаю, що з вами й робити“. Тільки що пішла
від мене хазяйка, приходять прикажчики, один услід другого, та все-то за грішми: „Пожалуйте, —
кажуть, — по счетцу-с“. „Що його робити?!“ — думаю; беру „счетцы“ і кажу: „Добре! Лишіть счоти,
я передивлюсь і пришлю гроші“, а собі на умі: коли-то я пришлю і де добуду грошей? Тільки що се

думаю, приходить до мене Полевой і каже, що він гадає видати „Двенадцать русских полководцев“,
то щоб я намалював йому портрети їх. Зрадів я, думаю: правду люде кажуть: „Голий — ох! а за
голим бог“. Умовились ми з Полевим, він дав мені завдатку, оцими грішми я й визволився з

пригоди, та з того часу й зарікся, щоб раз у раз хазяйці платити попереду за місяць, бо добре знав,
що в мене ніколи в кишені гроші не задержаться».
Після од’їзду Тараса з Кирилівки у Київ я довго не мав про нього ніякої звістки, а вже не скоро
почув, що Тараса і декого з його знайомих позасилали кудись далеко, але куди, за віщо і як? — про

це нічого не міг довідатися. Ходили усякі чутки; один розказував другому, кожний своє, кожний
нищечком; але, треба правду сказати, що вірно ніхто нічого не знав.
Раз сиджу я за своєю роботою в кирилівській конторі, чую — дзвінок; дивлюся, поштові коні і
віз; з воза зліз якийсь немолодий офіцер, гусарин, і пішов до головного управителя. Трохи згодя

приїжджий гусарин і головний управитель пішли в сад і через сад прямо до моєї господи... там

зробили трусанину... Чого вони шукали, і досі не знаю, а потім вже головний управитель говорив

мені, що той гусарин— його сусід по маєтності у Білій Русі і добрий його знайомий, і що від нього
він довідався, що Тараса справді завдали на заслання за те, що він хотів зробитися гетьманом

Малорусі... Треба додати, що й управитель, і гусарин були поляки.
Так ішов час. Ні я, ні рідні браття Тарасові нічого про нього не знали; не знали навіть, де б

нам довідатися про нього, де б дістати його адресу... Даремно! зійдемось, було, пожуримося,
розкажемо один другому те, що нічого не знаємо, та й годі! Правда, до Києва і інших великих міст
я не їздив, а на селах що і від кого взнаєш? Наїздила до нас «буркова» шляхта і молола всячину,
але все те, що говорилося шляхтою, зводилося на те, що Тарас хотів, гетьманувати, і за те його
завдали кудись аж в Азію... Були й такі шляхтичі, що говорили: «Коли б Шевченкові вдалося

зробитися гетьманом, то, певно б, тоді і Польща воскресла...» Так-то вони знали Шевченка і його

думки і погляди на шляхетську Польщу!..
В 1857 р. я оселився в Корсуні, і траплялося мені їздити в Полтавщину; тут-то од деяких панів

я прочув вперше, що Тараса помилували вже і вернули з заслання. Боже, як я зрадів!.. Але не

довго я радів: коли б це правда була, думав я, то, певно б, Тарас написав до мене. Побачився з
Микитою, передав йому, що сам чув: обидва ми і вірили, і не вірили, і не знали, що діяти!..
Аж ось в іюні в 1859 р. сиджу я в своїй хаті, дивлюся, що приїхало простим візком, парокінь: на
возі сидить хтось з великими сивими вусами, в парусиновому сірому пальто і в літньому брилі:
бачу, минув він двері в мою хату з улиці та прямо до воріт. Я подумав, що певно це хтось з цих,
що шукають собі служби в економіях. Одначе в серці у мене щось неспокійно тьохнуло і я якось

інстинктивно вибіг на улицю і пішов назустріч до приїжджого; а він тимчасом успів вже перейти

двором і з других дверей ввійшов у сіни; я вернувся, дивлюсь: він відчиняє двері в хату і каже
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до мене: «ну, познавай же! чи що!..» Я й не стямився!.. «Батьку ти мій рідний!» — скрикнув я

і прожогом кинувся до нього на груди!.. То був Тарас! ми мовчали та тілько обнявшися ридали,
наче діти. Вибігла моя жінка та й собі в сльози... в ту годину ми всі наче поніміли: слів не було,
тільки сльози так і котилися. Так мовчки стояли ми на однім місці і ридали сльозами радості, аж
покіль не підійшов Тарасів фірман і не спитав, що йому робити?
Тарас закватирував у мене на весь час, доки думав пробути на Україні. «Так, так, братику! —
говорив до мене Тарас, — у тебе, у тебе буду я; бо на всій святій Україні нігде і ні в кого не буде
мені так тепло, як у тебе».

В. Г. Ш[евченко], Споминки про Тараса Григоровича Шевченка, «Правда», 1876, № 1, стор.
26 — 28. [Див. [2]повний текст]

1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/GE1xuobPe3T8_Rn9G18RVg?feat=embedwebsite

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/spog04.htm

3.7.40 (2009-07-17 06:00)

[1]Кониський О. Я. Тарас Шевченко-Грушівський: Хроніка його життя [Під час останньої подорожі
на Україну (червень — вересень 1859), стор. 7]

VI

Про приїзд Тараса в Корсунь 1034 до Варфоломея останній розповів так 1035: «В червні бачу я,
щось приїхало до моєї кватери простим возом парокінь. На возі сидить хтось з великими сивими
вусами. На йому сіре парусинове пальто і літній бриль. Бачу я, той приїзжий минув двері до моєї
хати, що були з вулиці, та йде до брами. Я подумав, що то, мабуть, хтось з тих, що шукають

собі служби в околицях, одначе серце моє щось неспокійно тьохнуло, і я якось інстинктивно вибіг
на вулицю, щоб зустрінути приїжджого. А він тим часом встиг перейти через двір та через другі

двері в сіни. Я вернувся, дивлюся — він відчинив двері в хату та й каже до мене: «Ну, познавай
же!» Я й не стямився! «Батьку ти мій рідний!» — скрикнув я і прожогом кинувся йому на груди.
То був Тарас. Ми мовчали та тільки, обнявшись, ридали, мов діти. Вибігла моя жінка та й собі в
сльози. В ту годину усі ми ніби оніміли. Так ми стояли, аж доки не прийшов Тарасів фурман і не

спитав, що йому робити. Тарас закватеровав у мене на увесь час, доки думав пробути на Україні.
«Так, так, братику, — говорив він, — у тебе, у тебе буду я, на всій Україні ніде і ні в кого не

буде мені так тепло, як у тебе». [2] У мене вже була нагода

2764

http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/GE1xuobPe3T8_Rn9G18RVg?feat=embedwebsite
http://litopys.org.ua/shevchenko/spog04.htm


говорити, що Варфоломей до своїх споминок про Тараса позаводив чимало такого, чого дійсно

не було і не могло бути. Тепер знов мушу сказати дещо про непевність Варфоломеєвих споминок.
В одному місці навіть д. Чалий глянув на їх скептично і назвав їх «доволі безбарвними». У мене

виникає непевність не тільки про приятельство і дружні відносини Тараса до Варфоломея до часу

останнього приїзду поета в Корсунь. Якось воно чудно, що за всі 13 літ, з того часу, як Тарас

останнім разом перед засланням був в Кирилівці, приятелі і свояки ні разу не перекинулися ніже

єдиним словом! Правда, що Тарас не обзивався і до рідних братів, і до сестри, але се могло бути
через те, що вони люди темні, неписьменні, крепаки і трудно було сподіватися від них відповіді.
Що інше Варфоломей, людина письменна, занадто обачна, занадто спостережлива і метка; чи
написати самому до Тараса першим, чи відповісти на його лист, — се не становило про його

жодної трудності. Чом же вони не листовалися? Чом Варфоломей за увесь час перебування Тараса

в Азії ні разу, ніже єдиною копійкою не запоміг йому? А у його була спромога вислати хоч раз

на рік кілька карбованців. Оті думки примушували мене вистежити скільки можливо, коли саме

Варфоломей спізнався з Тарасом особисто: чи до заслання останнього, чи вже після заслання.
Тарасів небіж Прокіп Шевченко казав мені, що дядько спізнавсь з Варфоломеєм особисто лише

під час останнього приїзду свого в Кирилівку. Але уважаючи на те, що під той час Прокопові не

було ще й 6 літ, я не покладався на його, а з певного джерела (з метрики) довідався, що Тарасів
брат Йосип побрався з Варфоломеєвою сестрою Мотрею 28 вересня р. 1841, коли Тарас був у

Петербурзі. Значить, особисто він спізнавсь з Варфоломеєм не раніш р. 1843. Але знайомість їх
до р. 1859 була тільки знайомість, а до щирого приятельства не доходило тоді у них. В споминках

Варфоломеєвих бачимо такі очевидні невірності, що дивуємось, як він відважився писати їх і

друковати. Сам він каже, що Тарас приїхав до його в кінці червня. Запевне відав Варфоломей,
що Тараса арештовано тим разом в половині липня; Тарас після арешту вже не вертався ні до

Кирилівки, ні до Корсуня; не вважаючи на се все, Варфоломей каже, що «Тарас під час того

приїзду прожив у його в Корсуні місяців зо два або, може, трохи менше»1036. Річ певна, що коли б
і не трапилася Тарасові та пригода, що не дала йому перебути в Каневському і в Звенигородському
повітах більш двох тижнів, то й тоді б він не прожив у Варфоломея двох місяців, бо сього у його і на
думці не було. В листі до Лазаревського з Межиріч 10 липня 1859 1037 він писав, що думає виїздити
вже в Гирівку (Конотопського повіту, де жила неня Лазаревських). До всього сього не можна мені
не зауважити ще й от що: Варфоломей Шевченко служив того часу за управителя чи за оконома у

князя Лопухіна, значить, чи хотів, чи не хотів, а мусив орудовати і орудовав крепацькими «душами».
Не треба нагадувати, як Тарас дивився на крепацтво, на працю їх на панів і на всяких панських

сіпак. Отже, чи захотів би він сидіти в Корсуні і щодня бачити, як його свояк і приятель, його
названий брат, що й сам був колись крепаком, жене на панщину сотні таких же многострадальних
молодиць, як і Ірина Григорівна! Ні! певна річ! на такі добровільні муки Тарас Григорович не

пішов би! І дійсно, бачимо, що в Корсуні у Варфоломея Тарас пробув тільки ледві кільки день.
Перебуваючи в Корсуні, Тарас, каже Варфоломей, вставав вельми рано, о 4 годині, і йшов гуляти
в лопухинський сад та в парк 1038. Сад в Корсуні, перерізаний річкою Россю, з її прегарними
гранітовими берегами, з її прозорою водою, порогами і водоспадами, така чарівна місцевість, що
не можна було Тарасові-художникові і поетові не надитись туди. Він вибирав в саду затишний

куточок, сідав на камені й малював краєвиди до самого обіду... «Здається, — каже Варфоломей
1039, — не минув він ні одного куточка, щоб не змалювати його в своєму альбомі». Я ладен сьому

йняти віри, одначе не відаю, кому дістався той альбом, і ніколи не траплялося мені чути, щоб у

кого-небудь були Тарасові малюнки з краєвидів корсунського саду. Траплялося, каже Варфоломей,
що Тарас їздив з ним в поле дивитися на роботу (на косовицю або на жнива) і, їздячи, завжди
звертав його увагу на те, щоб якомога більш заводити машин, «щоб більш працювала пара, а
менш людські руки» 1040. Я певен, що таких поїздок було вельми, вельми мало. «Їздячи, Тарас
інколи розкаже, було, дещо з свого тяжкого життя на засланню, але як розкаже? Почне, скаже
кільки коротких, рваних слів та й годі». Він не любив ворушити свого давнього лиха», — так каже

Варфоломей. Що Тарас не любив розповідати про своє заслання — річ се відома і певна, і ледві
чи розповідав він Варфоломеєві навіть і те, що написав останній в своїх споминках. Факти, подані
Варфоломеєм, які він чув би то з уст Тараса, занадто вже сухі і ще більш непевні: хіба ж можна

допустити, щоб Тарас розповідав таку нісенітницю, що «його з Петербурга заслали р. 1847 прямо
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за Арал»?? Дивує мене ще й от що. Небавом по смерті Тараса Варфоломей подав д. Чалому свою
переписку з поетом, а д. Чалий надруковав її 1041. Чом же тоді Варфоломей не розповів усього

того, що чув від Тараса про його заслання, а заходився згадувати і друковати через 16 років після

Тарасової смерті 1042? «Тарас любив, — каже Варфоломей, — жити сем’янином». Бачачи родинне
життя, він не раз казав Варфоломеєві: чи сподобить то Господь мене завести своє кишло, хатину
і жінку та діждати дітей. «Часто ми, — каже Варфоломей, — розмовляли про се діло, і Тарас
прохав мене знайти йому місце задля оселі й дівчину. Але дівчина щоб доконче була українкою,
проста, не панського роду, сирота і наймичка». Не йму я віри, щоб Тарас говорив тоді підкреслені
слова: він дійсне писав їх до Варфоломея, але геть пізніш, коли Варфоломей став впевняти його,
щоб він побрався з панночкою. (Про се буде річ далі). «От, — каже далі Варфоломей, — стали

ми з ним їздити і шукати такого місця, «щоб Дніпро був під самим порогом», і небавом знайшли

справді чудове місце, над самим Дніпром з невеличким ліском. Ся земелька, десятин, може,
зо дві, належала на власність пану Парчевському. Стали ми його єднати, він ні се ні те, рад би

й продати, та видко, що чогось мулиться, наче хоче воловодити». 1034 З Кирилівки до Корсуня

верстов 25. 1035 Правда. — 1876. — [№ 1]. — С. 27. 1036 Ibidem. 1037 Основа. — 1862. — Кн. III.
— С. 18. 1038 Про корсунський сад дивись мою статтю в «Зорі» [1862. — № 5] «Подорож в рідні

села Шевченка;. 1039 Правда. — 1876. — [№ 2]. — С. 64. 1040 Правда. — 1876. — [№ 2]. — С. 64.
1041 Основа. — 1862. — [Кн. VI. — С. 5 — 25]. 1042Правда. — 1876. — [№ 2]. — С. 65. Коментар І
дійсно, бачимо, що в Корсуні у Варфоломея Тарас пробув тільки ледві кільки день. — Відомі такі

дати кількох приїздів Шевченка до Корсуня: 28 червня (того ж дня виїхав у рідні села), між 5 і 8
липня, 11 — 12 липня 1859 р. ([3]Анісов В., Середа Є. Літопис життя і творчості Т. Г. Шевченка.
— К., 1976. — С. 282-284). Не йму я віри, щоб Тарас говорив тодіпідкреслені слова; він дійсне

писав їх до Варфоломея, але геть пізніш... — Йдеться про лист Шевченка до В. Г. Шевченка

від 2 листопада 1859 р., де поет писав про наймичку Варфоломія Харитину Довгополенко, до якої
бажав посвататися, а Варфоломій його відмовляв: «Ще ось що: може, Харита скаже, що вона

вбога сирота, наймичка, а я багатий та гордий, то ти скажи їй, що в мене багато дечого нема, а
часом і чистої сорочки; а гордості та пихи я ще в моєї матері позичив, у мужички, у безталанної
крепачки». І 7 грудня 1859 р.: «Твоя порада добра. Спасибі тобі. Та тілько забув ось що, а ти
це добре знаєш: я по плоті і духу син і рідний брат нашого безталанного народу, та й як же себе

поєднать з собачою панською кров’ю. Та й що та панночка одукована робитиме в моїй мужицькій
хаті! З нудьги пропаде та й мені укоротить недовгого віку». [4]Попередня [5]Наступна

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/4899.html

2. http://picasaweb.google.com.ua/litopys/invaWB?feat=embedwebsite#5335142947203489426

3. http://litopys.org.ua/shevchenko/litop06.htm

4. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/561654.html

5. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/565340.html

3.7.41 В Корсуні. Літо 1859 р. (2009-07-17 18:00)

[1]
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В Корсуні. Кольоровий папір, туш, перо (16,2 × 22,9). Корсунь. [28.VI — 12.VIІ 1859].

[2]

Див. також:
http://litopys.org.ua/shevchenko/shev10078.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev10078.htm
http://kobzar.info/kobzar/works/pictures/1859/10/01/77.html

1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/5sMmdh85qWlcca2H9z5QpA?feat=embedwebsite

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev10078.htm

3.7.42 Рапорт про прибуття Шевченка до Корсуня. 2 липня 1859 р. (2009-07-18 06:00)

№ 532. 1859 р., липня 2. Рапорт канівського земського ісправника С. О. Котлярова київському
цивільному губернатору П. I. Гессе про прибуття Т. Г. Шевченка до Корсуня та встановлення за

ним суворого поліцейського нагляду

Секретно

Его превосходительству господину киевскому гражданскому губернатору каневского земского

исправника

Рапорт

Состоящий по высочайшему повелению под строгим надзором полиции академик Тарас

Шевченко, как видно из рапорта пристава 3 стана вверенного мне уезда от 30 прошлого июня за№
57, прибыл в м. Корсунь к родственнику своему елисаветградскому 3-й гильдии купцу Варфоломею
Шевченку, и за ним учрежден самый строгий полицейский надзор.
О чем вашему превосходительству во исполнение предписания, от 15 истекшего июня за № 3854,
почтительнейше донося, честь имею присовокупить, что за получением донесения о времени

выезда Шевченка, а также что окажется по наблюдении, я в то же время донесу вашему
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превосходительству.

Земский исправник Котляров

№ 302
2 июля 1859 года

По секретной части. С донесением о прибытии в Каневский уезд академика Шевченко

ДМШ, А-20, спр. 173, арк. 5 — 5 зв. Оригінал.
На документі резолюція: «К докладу» та написи: «3598»; «7 июля».

3.7.43 Начерки. Літо 1859 р. (2009-07-18 18:00)

[1] [2] [3]

Лопухи та інші начерки. Папір, олівець, туш, перо (16,2 × 23). [VI — VIII1859].
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[4]

Лопухи. Папір, олівець (16,1 × 22,9). [1858 — 1859].

[5]

Дерева. Етюд. Папір, туш, перо (23 × 16,2). [Корсунь]. [28.VI — 12.VII 1859].
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[6]

Дерево. Папір, туш, перо (22,8 × 16,2). [VI — VIII 1859].

[7]
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1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/eWQXzCpv5RO8qfkKp5mEiQ?feat=embedwebsite

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev10079.htm

3. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev10080.htm

4. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev10074.htm

5. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev10071.htm

6. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev10079.htm

7. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev10080.htm

3.7.44 Розповіді селян. 5-12 липня 1859 року. Пекарі (2009-07-19 06:00)

* *

Шевченка я бачив, як оце вас бачу. Я був ще хлопцем, та ми під Княжою * складали камінь. А
Шевченко ходив з управляючим пана Парчевського 1, ото його були Пекарі, Хмельна і... (он назвал
еще много других селений), з Оксентієм Тельмешенком. А дід Прохір, той, що держав шинк під

Княжою на Пластунці, водив їх по шпилях. Ото вони прийшли до нас, так і тиква була у них.
Оксентій, управляючий, і каже до мене: «покинь та принеси води на Княжу». А мені не хотілось,
уже було нерано, не докладу осьмини; а Оксентій приказує: «іди, пан дасть грошей». Та ми тоді

були панські, не можна було не послухать. А Шевченко каже: «іди, я тобі дам півкарбованця».
Ото я набрав води і виніс на Княжу, та й не вірю, щоб пан дав грошей. А вони сидять на Княжій,
на самому шпилечку, Шевченко і дав мені два четвертака, таких грошей вже тепер нема. Ото я

радію, біжу з гори та й кажу другому, що зо мною складав камінь: «бач, пан дав півкарбованця».
Та тоді я ще не знав, хто то такий за пан. Дід Прохір проводив їх та й іде додому низом, я й питаю:
«хто це за пан?» Він каже: «це Шевченко, ото що казали, що буде в Пекарі». Ото вони ходили

скрізь по шпилях, а Шевченко більш усього облюбовав гору Чернечу, де тепер його могила, він
казав: «оце могила Підкови, отут і мене поховайте». А Шевченко був не дуже високий, борідка
у нього невеличка, сивенька. В Пекарях він жив недовго, побув днів два чи три, у людей не був,
а побув у попа Маковецького. Під княжою єсть долина Пластунка, тепер там яр, а перш була

така гарна долина, там був шинк, держав його дід Прохір, та й баба там його була. Горілка

там дуже дешева, осьмина стоїла два шаги, л в Каневі 4 шаги. На зелені святки сходились туди

хлопці і дівчата, та і старі, з Канева, брали в тому шинку горілку да розходились по долині; ото
пили, а потім захожувались битись. В тім шинку бував і Шевченко. Переїхав він на ту сторону в

Прохорівку, там ходять баби в чорних хустках і запасках, то він приказував і нашим: «ходіть баби
в намитках та плахтах»; а тепер, якбы в намитці пройти по селу, то затюкали б; і плахти уже

позакидали». Розповідь Василя Галушковського. Н. Беляшевский. Рассказы крестьян с. Пекарей
о Т. Г. Шевченке, «Киевская старина», 1894, февраль, стор. 167 — 168. * Княжа гора — урочище

возле Пекарей. [1] Хата в селі Пекарях, в якій бував

Шевченко в 1859 р. * * * Шевченка Тараса я бачив, як оце вас бачу. Я був побережником-козаком,
стеріг ліса панського. Він (Шевченко) приїздив та ходив скрізь по сих горах, то я його водив, а він
дав мені карбованця і товаришу моєму побережнику дав теж карбованця. А всі урочища він знав, —
вийме книжечку, подивиться та й каже: «оце Княжа гора, оце Мар’їна»... Розповідь Мусія Селюка

(він же Шпильовий). Н. Беляшевский, Рассказы крестьян с. Пекарей о Т. Г. Шевченке, «Киевская
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старина», 1894, февраль, стор. 168 — 169. 1 Парчевський Никодим Павлович (народився у 1813
р.) — багатий поміщик-поляк, власник Межиріцького маєтку. В 1859 р. Т. Г. Шевченко хотів

купити у нього ділянку землі біля Дніпра, щоб збудувати собі хату.

1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/tOCpdVoBypn1gYr6GzM-bQ?feat=embedwebsite

3.7.45 Розпорядження про суворий нагляд. 9 липня 1859 р. (2009-07-19 18:00)

№ 533. 1859 р., липня 9. Розпорядження київського цивільного губернатора П. І. Гессе

канівському земському ісправникові С. О. Котлярову про суворий нагляд за Т. Г. Шевченком

№ 4535

Секретно

Г. Каневскому земскому исправнику

Впоследствие рапорта в[ашего] в[ысоко]б[лагородия] от 2 июля за№ 302 предписываю наблюдать

за всеми действиями и сношениями академика Шевченка, доносить мне почаще о последствиях

сих наблюдений, а по выбытии его из вашего ведомства, тотчас доставить мне сведения о времени
выезда и месте, куда он отправится.

Под[писал] г[енерал]-л[ейтенант] Гессе
Скрепил правит[ель] [канцелярии] Кулжинский
Верно: [підпис]

ДМШ. А-20, спр, 173, арк. 7 зв. Відпуск.

3.7.46 Повідомлення про встановлення суворого поліцейського нагляду. 9 липня 1859
р. (2009-07-20 06:00)

№ 534. 1859 р., липня 9. Повідомлення київського цивільного губернатора П. І. Гессе штаб-
офіцерові корпусу жандармів по Київській губернії Л. В. Грибовському про прибуття Т. Г.
Шевченка до Корсуня і встановлення за ним суворого поліцейського нагляду

Секретно

1859 года

9 июля

№ 4533

Г. штаб-офицеру корпуса жандармов подполковнику Грибовскому

Каневский земский исправник доносит мне, что состоящий по высочайшему повелению под

строгим надзором полиции академик ТарасШевченко прибыл в м. Корсунь к родственнику своему
елисаветградскому 3-й гильдии купцу Варфоломею Шевченку, и за ним учрежден самый строгий

секретный надзор.
Уведомляя об том вас, м[илостивый] г[осударь], впоследствие представления от 16-го прошлого

июня за№ 118, имею честь присовокупить, что о последствиях надзора за Шевченком я не оставлю

уведомить вас в свое время.

Под[писал] ген[ерал]-лейт[енант] Гессе
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Прав[итель] канц[елярии] Кулжинский

ДМШ, А-20, спр. 173, арк. 6 — 6 зв. Відпуск.

3.7.47 Повідомлення про встановлення суворого поліцейського нагляду. 9 липня 1859
р. (2009-07-20 18:00)

№ 535. 1859 р., липня 9. Повідомлення київського цивільного губернатора П. І. Гессе

київському, подільському і волинському генерал-губернатору І. І. Васильчикову про прибуття

Т. Г. Шевченка в Корсунь і встановлення за ним суворого поліцейського нагляду

9 июля 1859 г.
№ 4534

Господину Киевскому военному, Подольскому и Волынскому генерал-губернатору

С.-Петербургский обер-полицмейстер в отзыве ко мне от 27 прошлого мая за № 218 уведомил,
что 25-того мая выдано им свидетельство состоящему по высочайшему повелению под строгим

надзором полиции, обучающемуся в императорской Академии художеств и признанному ныне

за успехи в гравировании назначенным в академики — Тарасу Шевченко, отправляющемуся с

разрешения президента Академии, ее императорского величества, государыни Великой княгини

Марии Николаевны в губернии: Киевскую, Черниговскую и Полтавскую, для поправления

здоровья и рисования этюдов с натуры, сроком на 5 месяцев.
Вследствие сего, в то же время поставив о том в известность начальников градских и земских

полиций вверенной мне губернии, предписал, по прибытии Шевченка в их ведомство, учредить
за ним самый строгий надзор.
Ныне получено мною донесение Каневского земского исправника, что Шевченко прибыл в м.
Корсунь к родственнику своему, елисаветградскому 3 гильдии купцу Варфоломею Шевченко и что

он, исправник, учредил за ним строгий секретный надзор.
Долгом считаю довести об этом до сведения вашего сиятельства, почтительнейше докладывая,
что я подтвердил исправнику, чтобы он о последствиях надзора за Шевченком присылал мне по

временам донесения, а по выезде его доставил бы в то же время особое донесение о месте, в
которое он выедет.

Генерал-лейтенант Гессе
Правитель канцелярии Кулжинский

ІЛ, ф. 1, № 404, спр. 173, арк. 9. Рукописна копія з оригіналу. Копія пізнішого часу.
На документі резолюція Селецького: «Губ[ернаторам], чтобы уведом[или] вы князя о последствиях

наблюдения и о времени выезда. Селецкий».

3.7.48 Розповідь Миколи Кириляки. Пекарі (2009-07-21 06:00)

* *

Як сестру заміж отдавали, то Шевченко був у нас і в хаті, просив, щоб пісні співали з давніх

пісень; ото співають, а він записує. Козирок у нього був білий, чемерочка теж біла.
Балакучий був.

Розповідь Миколи Кириляки. Н. Беляшевский, [1]Рассказы крестьян с. Пекарей о Т. Г. Шевченке,
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«Киевская старина», 1894, февраль, стор. 169.

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/vosp69.htm

3.7.49 Начерки. Рось, Межиріч. Літо 1859 р. (2009-07-21 12:00)

[1] [2]

В Межирічі. Папір, туш, перо (16,2 × 22,6). Межиріч. [5 — 12.VII 1859].

[3]

Латаття. Начерк. Папір, олівець (16,2 × 22,6). [VI — VIII 1859].
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[4]

Понад Россю. Папір, олівець (21,8 × 30,4). VII 1859.

[5]

Понад Россю. Начерк. Папір, олівець (21,8 × 30,4). [VII. 1859].
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[6]

1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/jtZF0Z5YPfjBXEX0RYCwBQ?feat=embedwebsite

2. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/9p8Eolj0cQ4jabpSHPUi5A?feat=embedwebsite

3. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev10083.htm

4. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev10084.htm

5. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev10111.htm

6. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev10112.htm

3.7.50 Інцидент 10 липня 1859 р. (2009-07-21 18:00)

[1]Кониський О. Я. Тарас Шевченко-Грушівський: Хроніка його життя [Під час останньої подорожі
на Україну (червень — вересень 1859), стор. 8]

Земля та (лежить вона між Каневом і селом Пекарями) дійсне вельми сподобалася Тарасові.
Їздячи оглядати землі, Тарас спізнався з управителем Парчевського — Вольським і умовилися з

ним, перш ніж єднатися в ціні, обміряти землю. На обмір призначили 10 липня. Землеміра мусив
привезти Вольський. Ранком 10 липня вони і з’їхалися в Межирічі. Але, перш ніж взятися до

роботи, річ звичайна, сіли «випили по чарці та перекусили». Тим часом сюди ж таки приїхали

польські шляхтичі — брат Вольського, Козловський і інші, приїхали вони нібито польовати, але, я
гадаю, що дійсно притягла їх туди цікавість побачити Шевченка, познайомитися з ним. Мисливці

розташовалися в холодку під розлогою грушею, запросили до сього гурту Тараса і землеміра і

заходилися «полювати» на чарку. Спершу розмова йшла туго, Тарас сидів мовчки і не виявляв

своєї дивовижі з Козловського. А дивоватися було з чого: на польовання Козловський приїхав,
наче на бал: на йому був фрак, ясні рукавички новенькі, лакировані ботики на ногах. Хоч зараз до
вальсу. Чарка, друга «старки» розв’язала язики, і мабуть-таки вона головним чином спричинилася

вельми важній, вельми характерній і дуже прикрій пригоді, що знівечила те обмірювання землі,
знівечила заходи Тарасові придбати ту землю і самого його примусила покинути Україну і вертати

швидше до столиці.

2776

http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/jtZF0Z5YPfjBXEX0RYCwBQ?feat=embedwebsite
http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/9p8Eolj0cQ4jabpSHPUi5A?feat=embedwebsite
http://litopys.org.ua/shevchenko/shev10083.htm
http://litopys.org.ua/shevchenko/shev10084.htm
http://litopys.org.ua/shevchenko/shev10111.htm
http://litopys.org.ua/shevchenko/shev10112.htm


[2] Жодної звістки не маємо, на чому саме скінчилося
обмірювання землі Парчевського. Тільки й відомо нам, що того ж дня Шевченко, вернувшись
в Межирічі, написав листи: згаданий вгорі до Лазаревського і до Марковички (останній до нас

не дійшов). З листа його до Варфоломея 13 липня знати, що при тому обмірюванні землі

Варфоломея не було і що Тарас умовився з Парчевським побачитися у Межирі чах і вже ж ні

на що більш, як на те, щоб поєднатися на землю. Одначе Парчевський не приїхав, принаймні Шев

ченко його не діждався і поїхав у Канів; там купив «гербового» паперу задля написання акту про
землю і, посилаючи папір до Варфоломея, прохав «писати на тому папері, що знаєте і що вам Біг

на розум пошле»; се значило, що зміст акту на ту землю він віддавав на волю Варфоломеєві. На
листі до Варфоломея не визначено, звідкіль він його писав. Річ певна, що гербового паперу, опріч
Канева, ніде було купити, купити його можна було тільки в «казначействі» і то вдень, до вечера.
Значить, Тарасові можна було дістати того паперу тільки 11 липня. На мою думку, того ж дня він

з Канева рушив в Городище до Семеренка і приїхав туди коли не вночі, так увечері.
В Городищі закватирував він у Хропаля (Семеренкового управителя). Тут зазнав поет великої

до себе поваги. Ква теру йому улаштували з повним комфортом. Обідати кликав до себе

Семеренко і сам ходив з ним показувати йому цукроварню, школу і ін. Тарас, оглядуючи школу,
так радіє з неї, що кинувся цілувати Семеренка і мовив: «Батьку! чого ти тут наробив!» В обох

показалися на очах сльози 1043. Д. Чалий оповідає 1044, що Тарас прожив тоді у Городищі три

дні і в ті дні по всяк вечір до Хропаля збиралася городищанська інтелігенція, щоб подивитися

на рідного поета, послухати його і хоч одним словом перекинутися з ним. Він був веселий,
розповідав анекдоти — а на се він був великий майстер! — читав свої твори. Такого читання

художницького, розповів нам Хропаль, нікому з нас ні до того, ні після того не доводилося чути.
В пам’ять Хропаля найбільш глибоко запало читання віршів «На панщині пшеницю жала». Оці

вірші, каже Хропаль 1045, «немов громовина та, бентежили і хвилювали усіх нас, хто слухав, як
автор читав їх». Оглядаючи Семеренків сад, Шевченко похвалився, мабуть, що купує собі шматок
землі, щоб осадити свій хутір, і висловив, що бажав би завести і собі садок. Семеренко обіцяв

запомогти йому в сій справі. Запомогти було легко. Платон Федорович кохався в рослині, держав
добрих садів ників і великий питомник різних дерев і кущів. От він і обіцяв з свого розсадника

спорудити Тарасові такий садок, щоб був йому до смаку, не вимагаючи від поета ні клопоту,
ні коштів. В розмові з Семеренком зайшла якось річ про те, що давно вже нема «Кобзаря» в

продажі. Тарас на те мовив, що видавці-кацапи вельми скупі, а у самого його на видання коштів
нема. Платон Федорович взявся охоче запомогти поетові в сій справі, а потім дійсно запоміг.
Раділи городищанці гостюванню у них найліпшого сина України, запевно сподіваючись, що він

перебуде у них довший час. Аж ось увечері все перемінилося. Хропаль, зайшовши чогось до одного
з своїх урядників, де звичайно закватеровував, коли приїздив чого в Городище, становий пристав

з Мошен, застав тут, як оповідає д. Ча лий 1046, станового Добржинського. В розмові Хропаль

похвалився, що у його ночує Шевченко. «Який се Шевченко? Чи не академік 1047?» — спитав

Добржинський. «Він самий», — відповів Хропаль. «От, спасибіг, що похвалилися. Я оце саме

прийняв приказ від ісправника Табачникова, щоб доглядати за Шевченком ». Звісно, Хропаль, хоч і
добре відав про Шевченкову долю, але треба гадати, що «прикультивірованим» нам звичаєм і виду

не подав і розпитав в Добржинського, з якої причини Табачников дав такий приказ. Показалося,
що то добуток зносин петербурзької поліції з київською, щоб доглядати за Шевченком. Д. Чалий
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1048, розповідаючи, мабуть, чи не з переказу Хропаля, про те перебування Шевченка в Городищі,
додає, що Добржинський зрадів, довідавшись, що Тарас у Семеренка, і мовив ніби сам до себе:
«Тепер, знаючи, де Шевченко, я відзначуся перед начальством». І більш би то нічого не сказав.
В. останній вечір свого гостювання, вже при заході сонця, Шевченко ніби про щось згадав і

прохав Хропаля дати коней йому їхати зараз в- Кирилівку, а потім в Корсунь до Варфоломея.
Коней дали, і він зараз же поїхав. Тим часом ісправник Табачников, прийнявши якийсь донос

на Шевченка, звелів становому Добржинському арештовати його. Становий і арештовав його на

Дніпрі. Арешт Шевченка факт. Про сей арешт, про причини його і про перебування Шевченка

в арешті, спершу в Мошнах, потім у Черкасах, досі написано вельми багато, але певного мало.
Щоб хоч трохи підійти ближче до правди, мусимо критично переглянути видатніші звістки про сю
подію. Мусимо вернутися аж до того обмірювання землі Парчевського біля Межиріч, де ми бачили
вже Шевченка 10 липня в гурті з Вольським, Козловським і іншими. 1043 Киев[ская] стар[ина]. —
1889. — Кн. II. — С. 460 — 462. 1044 Ibidem. 1045 Ibidem. 1046 Ibidem. 1047 Треба замітити, що
Шевченко тоді ще не був академіком. Петербурзька поліція знала його тільки яко «отставного
рядового» і писати про його яко про академіка вона не могла. 1048 Киев[ская] стар[ина]. — 1889.
— Кн. II. — С. 462. Коментар Землеміра мусив привезти Вольський. — 10 липня «Шевченко

приїхав у контору Межиріцького маєтку, де його чекали управляючий Вольський і землемір Іван

Іванович Хілінський — літній, 55 років, чоловік, який недавно оселився в цих місцях. ... Землемір
взяв з собою двох ... робітників — Тимофія Григоровича Садового і його сина Романа. Приїхали
на берег Дніпра біля Пекарів, на гору Мотовилівщину, де Шевченкові сподобалося десятин зо

дві землі.... Хілінський з батьком і сином Садовими почали обміряти ділянку.... Не встиг ще

Хілінський закінчити свою роботу, як на гору піднявся молодший брат управляючого Вольського
Болеслав, а з ним родич Хілінського Козловський — франт — у фраці і білих рукавичках» (Жур

П. В. Третя зустріч, с. 132, 133). Шевченко покепкував а недоречного вбрання, тоді, побачивши,
що той образився, перепросив його, а за спільним сніданком зав’язалася богословська суперечка.
26 липня 1859 р. штаб-офіцер корпусу жандармів по Київській губернії Л. В. Грибовський (один з
тих, хто дістав розпорядження III відділу наглядати за поетом) доносив начальникові III відділу
В. А. Долгорукову: «...Между же завязавшимся разговором беседующих, Шевченко, держа в руках
сорванный листок с липового дерева, который, показывая полесовщику (Т. Садовому. — Ред.),
спросил его, кто создал этот листок? Полесовщик отвечал: «Бог». На этот ответ Шевченко

стал бранить полесовщика, произнося страшное богохульство, утверждая, что нет Бога, а Матерь

Божию называл покрыткою, признавая только верование в Иисуса Христа и то не как в Бога, а как
в человека, умом своим заслужившим вечное между людьми уважение к нему. От богохульства

своего Шевченко отрекается, но он действительно произносил вышесказанные слова, будучи в то
время в нетрезвом виде...» (Тарас Шевченко: Документи..., с. 331). [3]Попередня [4]Наступна

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/4899.html

2. http://picasaweb.google.com.ua/litopys/invaWB?feat=embedwebsite#5339469734112298642

3. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/562806.html

4. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/569512.html

3.7.51 158. ЛИСТ ДО М. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО. 10 липня 1859. Межиріч
(2009-07-22 06:00)

10 июля,
с. Межиріч.

Спасибі тобі, за твоє письмо і за письмо М[арии] А[лександровны]. Я це думаю їхать у Гирівку,
добре було б, якби і ти туди хоч к половині августа приїхав, а раньше, то ще лучше, лучше б. А

поки те буде, пошли мій коротенький лист М[арии] А[лександровне]. Та щоб не даром німці папір

возили, то напиши і ти їй на другім чистім боці, вона, я знаю, буде дуже, дуже рада.
Добре було б, якби ти побачився з Кожанчиковим та розпитав би його про ту прокляту цензуру.
Як побачиш Костомарова, то поцілуй його за мене, Каменецького тож, а Александру Ивановну
аж тричі. Оставайся здоров, нехай тобі Бог помагає на все добре.
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Т. Шевченко

Чи граф Ф[едор] П[етрович] в Академії, чи ні?

Примітки

Подається за автографом (ІЛ, ф. 1, № 168).
Вперше надруковано в журналі «Основа» (1862. — № 3. — С. 18-19).
Вперше введено до збірника творів у виданні: Шевченко Т. Твори: В 2 т. — СПб., 1911. — Т. 2.
— С. 430 (з помилкою в даті: 10 июня 1859 г.).
Відповідь на лист М. М. Лазаревського [1]від 17 червня 1859 р. ([2]Листи до Тараса Шевченка. —
С. 132).

Спасибі тобі... за письмо М[арии] А[лександровны]. — [3]Лист Марка Вовчка до Шевченка від

початку червня 1859 р. з Дрездена, надісланий до Петербурга на адресу Д. С. Каменецького, був
пересланий М. М. Лазаревським Шевченкові в Україну ([4]Листи до Тараса Шевченка. — С. 131
— 132).
Я це думаю їхать у Гирівку... — село, де жила мати братів Лазаревських. Шевченко перебував

тут 21 — 25 серпня 1859 р., повертаючись до Петербурга після арешту в Україні. Висловлений
ще до арешту намір Шевченка відвідати Гирівку пов’язаний з бажанням побачитися з М. М.
Лазаревським, який у листі від 17 червня 1859 р. сповіщав, що наприкінці червня, можливо, поїде
в Україну.
...пошли мій коротенький лист М[арии] А[лександровне]. — Цей лист до Марка Вовчка нині не

відомий. Чи виконав М. М. Лазаревський прохання Шевченка написати їй від себе — також не

відомо.
Кожанчиков — Д. Ю. Кожанчиков.
Костомаров — М. І. Костомаров.
Каменецький — Д. С. Каменецький.
Александра Ивановна — О. І. Гулак-Артемовська.
Чи граф Ф[едор] П[етрович] в Академії, чи ні? — У травні 1859 р. Ф. П. Толстого було звільнено
від обов’язків віце-президента Академії мистецтв і переведено на символічну посаду помічника

президента.

Варіанти

13-м Та щоб не даром німці папір возили, то напиши і ти їй на другім чистім боці / Та щоб

недаром німці папір возили, то напиши їй на другім чистім боці

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/559918.html

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/lystydo.htm

3. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/556184.html

4. http://izbornyk.org.ua/shevchenko/lystydo.htm

3.7.52 З начерку В. Маслова про поїздку в Україну (2009-07-22 18:00)

* *

Летом 1859 г. он посетил Малороссию и прежде всего навестил киевских друзей, а затем

прибыл в родимое село, где застал еще в живых некоторых родственников. Особенно радостно
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было для него свидание с сестрой Ириной, к которой он еще с детства питал нежные чувства

родственной любви и дружбы и не изменил их до конца. Но счастливые минуты встречи с

родными и отрадные воспоминания детства отравлялись для Тараса Григорьевича печальною

обстановкой, в которой он нашел дорогих и близких себе людей: те же тяжелые труды, безыходная
неволя и бедность, которые он испытал сам когда-то, то же крепостное бремя, но еще как

будто крепче налегшее на постаревшие головы, не чаявшие дождаться, когда сбудутся слухи о

свободе. В ту минуту Шевченко только страдал глубоко и ничем не мог помочь бедной семье

даже в материальном отношении, так что сестре Ирине, при расставаньи, уделил одну рублевую
бумажку; но впоследствии он сделал для родных все, что было в его силе. В 1860 году они, в
числе 11 человек, получили свободу, благодаря хлопотам и усилиям общества, образовавшегося
для вспомоществования бедным сочинителям и ученым людям, а равно и их семействам.
Из родного села Шевченко отправился в м. Корсунь (Киевск. губернии), к своему дальнему

родственнику и другу, к «названному брату» своему (как он его окрестил), В. Гр. Шевченку,
надеясь хотя здесь найти внутреннее успокоение. Два месяца провел Тарас Григорьевич у своего
друга, с которым не видался 12 лет, и действительно нашел здесь полный отдых для измученной
души и усталого тела. Пребывание в Малороссии вообще подействовало на Тараса Григорьевича

благодетельно, и он начал хлопотать о приискании и устройстве постоянного для себя жительства
в одном из мирных уголков ее. Не заботясь более о славе и чувствуя упадок творческих сил,
надломленный испытаниями судьбы, Шевченко мечтал провести остаток разбитой жизни вдали

от света и шума, среди родной природы и любимого простого народа. Место для жительства

он хотел избрать на берегу Днепра и часто беседовал с другом и названным братом о своем

намерении приобрести небольшой участок земли и построить хату с видом на Днепр. Для осмотра
местности они нередко предпринимали прогулки. Но мечта Тараса Григорьевича поселиться в

Малороссии не осуществилась.

В. П. Маслов, Тарас Григорьевич Шевченко. Биографический очерк, стор. 38 — 40. [Див.
[1]повний текст.]

1. http://izbornyk.org.ua/shevchenko/maslov.htm

3.7.53 Споминки Варфоломія Шевченка. Літо 1859 р. (2009-07-23 06:00)

* *

Живучи у мене, Тарас Григорович щиро полюбив мою сім’ю, особливо 11-літнього сина мого

Андрія: чи їде було куди, чи йде, Тарас раз у раз брав з собою мого Андрія. Андрій співав йому

наші пісні, котрими Тарас, як сам було говорить, «впивався» і розказував хлопцеві, що означає яка
пісня.
Літньою порою, особливо в час косовиці і жнив, мені ніколи було сидіти, треба було од зорі до

зорі піклуватися біля роботи, через що з Тарасом доводилося мені розмовляти тільки тоді, коли
було він зохотиться і поїде зо мною на роботу, або ввечері, коли бувало вернуся рано додому, що
ще Тарас не ляже спати. Він вставав дуже рано, о 4-ій годині. Встане й зараз у сад: а сад у Корсуні
(маєток князя Лопухіна 1) дуже, дуже хороший! раз що місце само по собі з природи дуже гарне,
а до того князь не пожалів грошей, щоб розвести свій сад на дивовижу! Вибере було Тарас в сему
саді який найкращий куточок і змалює його на папір. Здається, не залишив він ні одного куточка в
саду, щоб не змалювати його у свій альбом. Отже, поетична душа нашого мученика Кобзаря більш
любила ті куточки саду, в котрих іскуство людей не займало іскуства матері природи. Тарасові

більш подобалися глухі, густі кутки саду. Їздячи зо мною по роботах, Тарас завсігди пильнував

звертати мою увагу, щоб якомога більш заводити машин, щоб якомога менш робили людські

руки, а більш пара. При таких поїздках Тарас інколи розкаже було дещо з свого тяжкого життя на
засланні, але як розкаже! Почне, було, скаже кілька слів коротких, наче рваних. Та і такі розкази
траплялися рідко. Тарас не любив ворушити свого давнього лиха! З того, що я чув від нього, мені
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відомо, що незабавом після того, як вернувся він в Київ, бувши останній раз до заслання у мене,
його арештовано, одвезено в Петербург і вкинуто в Петропавловську кріпость; там він просидів,
мабуть, чотири місяці і відтіля прямо заслали його за Арал солдатом... Сидячи в кріпості, Тарас
запустив бороду, не голився і з бородою прибув за Арал. Раз ходить він понад Аралом і стрічає

козачого офіцера з уральських козаків; офіцер підійшов до нього і став просити благословенія,
вважаючи його за попа «розкольників». Тарас став змагатися і запевняти, що він не піп; але
офіцер став божитися і заприсягати, що про його благословення ніхто в світі не знатиме; далі
дістав з кишені бумажку 25 карб, і тиче Тарасові в руку, просячи прийняти на молитви. Тарас

не взяв грошей і не дав благословенія, одначе ж офіцер не запевнився і не повірив, що Тарас

не піп, засланий урядом за Арал. Така притча довела Тараса до того, що він швидше зголив

свою бороду. Через якийсь час прибула туди експедиція, знаряджена урядом описати Аральське

море. Начальник експедиції капітан Бутаков випросив у Тарасового начальства, щоб пустили з

ним Тараса. Начальство довго змагалося, далі пустило. Тарас споминав раз по раз Бутакова яко
чоловіка освіченого, чесного, правдивого і з щирим добрим серцем. «Це сам господь послав мені

спасителя, — говорив Тарас, — без Бутакова я погиб би, а то, провівши два роки в товаристві

цього чоловіка, я привик до свого лиха». Після експедиції Тараса перевели в Оренбург, а далі

заперли аж в Новопетровське укріплення, де він і пробув, аж поки не визволили його. З свого життя
в Новопетровському Тарас розказав мені один такий случай: «Іду, — каже, — улицею, стрічаю
офіцера; треба шапку зняти, а я якось замислився та й зняв шапку не тією рукою, якою приписано

в „Уставі“. За це мене, раба божого, під арешт на тиждень...» Я не знаю чоловіка, котрий би

любив наші пісні більш ніж Тарас. Оце було як тільки ввечері вернуся я з роботи додому, зараз
Тарас і веде мене в садочок і давай співати! А співаки з нас були безголосні: добрих голосів у

нас не було; але Тарас брав більш чувством: кожне слово його в пісні виливалось з таким чистим,
щирим чувством, що ледве який артист-співак виразив би краще Тараса! Найлюбійшою піснею

Тараса була «Ой зійди, зійди, зіронько вечірняя...» Скінчивши сю пісню, він зараз починав другу:
«Зійшла зоря із вечора, не назорілася; прийшов милий із походу, я й не надивилася». Пишучи отсі
споминки через 16 літ, я наче тепер чую, як Тарас, увечері при місяці, у мене в садочку співає,
як у голосі його виливається чувство, як його пісня говорить!.. Наче тепер бачу, як інколи було

під конець пісні затремтить його голос і на довгі вуси його скотяться з очей сльози. Заслання й
солдатчина за Аралом не загрубіли, не зачерствіли ніжного, доброго, м’якого і люблячого серця
Тараса... Тарас любив жити сім’янином; бачучи моє життя, він не раз говорив: «чи сподобить то
мене господь завести своє кішло, хатину, жіночку і діточок?» Часто ми розмовляли про се діло, і
завжди Тарас просив моєї ради й помочі знайти йому місце для оселі й «дівчину», але дівчина щоб
була доконче українка, проста, не панського роду, сирота й наймичка. От і стали ми з ним декуди

їздити і шукати йому задля кішла такого місця, «щоб Дніпро був під самим порогом». Незабаром
і знайшли ми таке місце, і справді чудовне! над самісеньким Дніпром, з невеликим ліском. Ся

земелька — може чи й було 2 десятини — належала до власності п. Парчевського. Стали ми

єднати сего поміщика: він — ні се, ні те; рад би і продати, та видно, що чогось мулиться, — ніби

хоче воловодити. Тим часом Тарас попрощався з Україною і поїхав в Петербург, препоручивши
мені купити грунт чи в Парчевського, чи де інде і збудувати йому хату. З того часу й почалася

між нами переписка [...] В останній раз, виряджаючи Тараса в Петербург, я провів його аж до

Межиріччя; а він усю дорогу твердив мені: «не гайся ж, братику, з грунтом, кінчай швидше з

Парчевським та будуй хату, так щоб нам укупі поселиться і доживати віку». В. Г. Ш[евченко],
Споминки про Тараса Григоровича Шевченка, «Правда», 1876,№ 2, стор. 64 — 66. [Див. [1]повний
текст] 1 Лопухін Павло Петрович (1788 — 1873) — князь, багатий поміщик, власник м. Корсуня.
В його економії служив (під час перебування Т. Г. Шевченка в 1859 р. на Україні) родич поета
Варфоломій Шевченко.

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/spog04.htm

3.7.54 Спогади Степана Чернавського (2009-07-23 18:00)

* *
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У Корсуні Тар. Гр. жив у Варфоломія Григоровича Шевченка, свого однофамильця й побратима,
що був тоді за управителя Корсунського ключа (маєтку). Шевченка тут вже знали добре й коли він

приходив на гулянку до Лопухинського парку, де завжди гуляла корсунська інтелігенція, то Тар.
Гр. кожний раз йшов в супроводі майже цілої юрби цікавих, і треба було тільки йому де-небудь
сісти на лаву, як вони негайно, оточуючи його, утворювали цілу живу стінку. Таке відношення

публіки не подобалось Тар. Гр., і він поспішав зникнути. До Корсуня приїжджав у той час з Києва
відомий українофіл, полковник Красовський, який теж приятелював з Шевченком.
Син Варфоломія Григ. Шевченка Андрій, тоді ще дуже молода людина, перейняв деякі пісні й

мотиви, котрі любив виспівувати сам Тарас Григорович. Мотив однієї з цих пісень на слова „Мати

Україна по лісу блукає“... не забув ще Степан Вик., в пам’яті котрого збереглись два куплети цієї
відомої пісні, яку він нам під акомпанімент гітари й співав своїм старим дріжачим голосом.

„Мати Україна

По лісу блукає,
Синів своїх вірних

До себе скликає.
Ой, Залізняче, де ти, де,
Промов хоч словечко до мене.
Збирайтеся, діти,
До рідної хати

Та підем у Холодний Яр

Волі добувати.
Ой, Залізняче, де ти, де,
Промов хоч словечко до мене“.

На жаль нам не прийшлось записати мотиву цієї пісні. Бував Тар. Гр. і в Мошнах; тут він якось

раз зайшов у шинок. Селяни, що були тут, гомоніли про свої справи та ремствували на тяжку

панщину...
„Хіба ви не знаєте, що треба зробити? — сказав їм Тар. Гр. Ось дайте мені жита та пшениці, я
зараз вам покажу, що треба зробити“. Коли йому принесено було й те й друге, Тар. Гр. набрав
жита в одну руку, а пшениці в другу, вдарив долонею об долоню, перемішав усе зерно й сказав

селянам: „От що треба зробити“. Так символично впливав Тар. Гр. на народну свідомість, аби
підтримати, можна сказати, і зміцнити в них протест проти кріпацтва, проти панщини.
Між іншим цікаво, як у народній свідомості відбилась особа самого поета. Якось зустрінувши

Мошенських селян — теслярів, Степан Вик. запитав у них, що чути про Шевченка. „Ми за такого

не чули“, сказав один. „Як не чули“, додав другий. „Хіба ти не чув, — отой самий мятежник,
мятежник“.

Спогади Степана Вікентійовича Чернавського. О. Олександрів 1, [1]Шевченко на Черкащині,
«Україна», 1925, кн. 1 — 2, стор. 159. 1 Спогади О. Олександрова (записані від селян в наші дні)
про перебування Шевченка на Черкащині в 1859 р. не мають за собою фактичного ґрунту. Імена
й прізвища селян та знайомих Тараса Шевченка, які згадано в цих спогадах, в біографії Шевченка

не зустрічаються.

1. http://izbornyk.org.ua/rizne/ukr08.htm

3.7.55 Спогад Андрія Варфоломійовича Шевченка (2009-07-24 06:00)

* *
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[1] До Варфоломія Шевченка, батька Андрія Варфоломієвича, Тарас Григорович
звертався в останні роки свого життя в різних ділових справах і особливо з проханням і дорученням

придбати десь над Дніпром землю, на якій можна було б збудувати хатинку із садом вишневим. То
були останні його мрії про тихе спокійне щастя у рідному краї, одружившись з якоюсь селянською
дівчиною.
А. Шевченко згадує ймення однієї з таких кандидаток, яка звалась Харитею 1. Служила покоївкою
у батьків його в Корсуні, але ще раніш була засватана за писаря Федя Гриненка, молодого й

гарного. Пізніше вони побрались. «А Тарас був сильно в ній закоханий у той час», — додає,
пригадуючи, наш бесідник. Обережний він, щоб не сказати більше, ніж напевно пригадує; на
більшу частину запитань тільки й чути «не знаю, не пригадую» і т. п. Батько Андр. Варф. був
спочатку управителем, а потім орендував маєток князів Лопухіних-Давидових у Корсуні, верствах
в двадцяти п’яти від Кирилівки. «Не один раз довелось мені, — оповідав він знову після довшої

паузи, — їхати вкупі з Т. Г. цим шляхом із Корсуня до Кирилівки. А раз, оце дуже добре пригадую,
то купив він мені у подарунок сопілку, — ішов чоловік з ними назустріч нам. А потім одняв, бо
я весь час на ній грав. Думав, мабуть, про щось своє, то йому й перешкоджало...» — Робив він

вам ще які подарунки? — Ні, не пригадую більше. А сестрам — дві їх було, вже померли, то
гарні коралі червоні привіз з Петербургу, ще й з дукачами. — Вчив він пісень вас, чи може казок,
та байки які оповідав? — Ні, не вчив. Але з батьком часто співав. Все таких пісень любив

співати, де про недолю жіночу говориться, ото як вийде дівчина заміж та нещаслива. А то ще

такі любив, що про волю співають. — А може пригадуєте які пісні, які вони часто співали? —
Та пригадую, тільки дві. Перша, дуже відома — «Помалесеньку, потихесеньку, моя мати, йди
— спить п’яниця в рубленій коморі...» [2][*] Друга — «Ой гиля-гиля, сірі гуси, гиля на Дунай,
Зав’язала голівоньку, сідай, та й думай; А вже тії сірі гуси не вертали б, А вже ж мої карі очі не

плакали б.» Пригадував Андр. Варф. тільки перший куплет цієї пісні. Із тих часів пригадував він
ще про те, як Т. Г. ходив у садок малювати. Звідтіль видко було річку Рось, що розливалася

п’ятьма рукавами. Часто увечері сходилися селяни, й усі разом вечеряли десь під яблунею чи під

грушею. Бачив він після від’їзду Тар. Гр. (як його заарештовано в Черкасах, що мати його 2),
дізнавшись від батька про можливість трусу, взяла всі речі, котрі залишились після поета і між

якими було чимало „списаних зшитків паперу“, понесла їх до льоднику і там спалила. Спогади

А. В. Шевченка. Федір Савченко, [3]Дещо з споминів родини поета, «Україна», 1925, кн. 1
— 2, стор. 160 — 161. 1 Довгополенко Харитина Василівна — дівчина-кріпачка князя Лопухіна,
яка була у Варфоломія Шевченка наймичкою. 2 Олександра Антонівна Кротова — «кацапка», але
розмовляла мішаниною, наполовину по-українськи. — Прим. авт.

1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/3tXgf7liEfIKvgPSufTryw?feat=embedwebsite

2. http://www.pisni.org.ua/songs/349020.html

3. http://izbornyk.org.ua/rizne/ukr08.htm

3.7.56 Розповідь Опанаса Дяченка. Вибір місця для хати. Липень 1859 р.
(2009-07-25 12:00)

* *

Шевченка я не бачив, а знаю, що єго перевозили в Прохорівку, а становий за ним в погоню.
Взяв в Пекарях чоловіка 5, та в Прохорівці єго й нагнали. То Шевченко нічого не сказав, дав ще
на водку нашим 5 карбованців; це казали оті, що перевозили. А в Межиріччі показав становому

бумагу, то становий сказав: везіть єго, куди хоче.
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Я єго не бачив, а добре єго знає дід Опанас Дяченко, він і пісні співає, як п’яненький, що Шевченко

його научив. (От Вакули Пархоменка).

К сожалению, во время моего посещения діда Опанаса он был не особенно разговорчив, от него
я узнал лишь следующее:

Шевченко хотів завод бумажний строїть, там, під Великим Городищем, казав, що тут на гору

машина буде бігать; там і сторож був, в куріні сидів, дід Перехристь, стеріг ліса; Шевченко йому

жалованьє платив, а як поїхав, то прислав гроші; за ним ні от стільки не осталось (дід показав на
сустав пальца).
Як іде Шевченко по селу, то як йде хто, він одійде трохи, подивиться і рисує.

Розповідь Опанаса Дяченка. Н. Беляшевский, Рассказы крестьян с. Пекарей о Т. Г. Шевченке,
«Киевская старина», 1894, февраль, стор. 169. [Див. [1]розповіді.]

Что именно эта местность, а не Чернеча гора, на которой погребен поэт, была облюбована

им, вопреки общепринятому в последнее время мнению [...], на это, кроме рассказа діда

Опанаса, указывает и следующее: с. Пекари принадлежало помещику Парчевскому и, при покупке
земли, лежащей над Великим Городыщем, которое относилось к некарскому имению, Шевченку

пришлось иметь дело с Парчевским; вследствие невольного отезда въ Петербург, Т. Г. поручил
устроить дело с покупкой усадьбы Варофломею Шевченку, который и взялся за хлопоты, но тут

препятствие явилось со стороны того же Парчевского, начавшего, по выраженію Варф. Гр. —
«крутыть хвостом». Варф. Г. начал поиски другого места. — Прим. Н. Беляшевського.

1. http://izbornyk.org.ua/shevchenko/vosp69.htm

3.7.57 Зустріч Шевченка із цукрозаводчиком Симиренком. 11 липня 1859 р.
(2009-07-27 12:00)

* *

По возвращении из ссылки, Т. Гр. весною 1859 года осуществил любимую свою мечту— посетить

родные места. В конце мая он выехал из Петербурга и после продолжительного путешествия

добрался до Переяслава. Отдохнувши после дороги у своего старого приятеля Козачковскаго, он
по Днепру отправился в Прохоровку, на Михайлову Гору, к М. А. Максимовичу. Прогостивши там
несколько дней, поэт Днепром же поплыл в Городище, на сахарный завод Яхненка и Симиренка.
В то время дела фирмы Яхненка и Симиренка находились в самом цветущем состоянии.
Заведение их своим обширным сахарным производством и громадною образцовой механической

мастерскою славилось чуть ли не по всей России. И действительно, при крепостном праве здесь

— в заведении братьев Яхненка и Симиренка — царил свободный вольнонаемный труд, щедро
оплачиваемый. Заботливость и попечение хозяев заведения о благосостоянии рабочих тружеников
и служащих на заводе были безмерны: благоустроенные в санитарном отношении казармы,
паровые бани, роскошная больница с богатой аптекой, прекрасная церковь, библиотека, училище
на 150 учеников, с семью преподавателями, большею частию университетского образования.
Предметы преподавались по программам технических училищ.
Такое редкое явление в крае, с крепостным по преимуществу населением, — было

явлением светлым и глубоко отрадным. Не удивительно, что Т. Гр., прибыв на свою

родину, подвергавшуюся эксплоатации жидов и помещиков, поспешил прежде всего увидеть

городищенское заведение братьев Яхненка и Симиренка, бывших, как и сам он, крепостными,
увидеть, так сказать, зорю наступавшего для его родины светлого дня свободы.
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[1]
В конце июня Ш-ко заехал к одному из служащих в заведении Александру Ивановичу Хропалю 1

и, не застав его дома, отправился к Платону Федоровичу Симиренку 2, главному руководителю
делами фирмы. Вернувшись домой, Хропаль, узнав о посещении его Шевченком, вслед за

ним отправился к Симиренку. Через несколько минут поэт был со всеми свой. Но на этот

раз посещение его ограничилось лишь несколькими часами. Спустя несколько дней, он снова

приехал, уже с намерением пожить в Городище подольше. Устроился он в квартире Хропаля

с большим комфортом. По вечерам туда приходили некоторые из служащих на заводе, люди
солидно образованные. Поэт часто воодушевлялся, рассказывал веселые анекдоты, читал

свои стихотворения, вписанные очень мелким почерком в небольшую переплетенную книжечку,
которую он обыкновенно носил за голенищем. Такого художественного чтения никому из

присутствующих не приходилось слышать ни прежде, ни после. «Глубоко врезалось в мою память,
— говорил А. И. Хропаль, — прочитанное им стихотворение «Сон». На панщыни пшеныцю

жала [...] В самый разгар деятельности комиссий об освобождении крестьян это стихотворение

потрясло всех нас как бы электрическим током». Обедал Т. Гр. у Платона Федоровича. Ему

оказывалось самое искреннее радушие. После обеда обыкновенно отправлялись осматривать

завод со всеми его приспособлениями. Ш-ко многому удивлялся, от многого приходил в восторг,
по осмотре же училища он порывисто обнял К. М. Яхненка 3, поцеловал его и с чувством

произнес: — Батьку! Що ты тут наробыв! — и на глазах его показались слезы. Однажды разговор

зашел о том, что в продаже давно нет сочинений «Кобзаря», на что поэт заметил, что издатели-
кацапы скупятся, а сам он для того не имеет средств. Тогда ему предложена была материальная
поддержка. Восхищаясь садом Хропаля, поэт выразил желание подобный «садочок» развести у

себя, в своей будущей усадьбе, на берегу Днепра. Ему и в этом обещано содействие: на заводе

имелись свои садовники, богатые школы фруктовых деревьев, разных декоративных растений

и кустарников, а имея свой пароход на Днепре, Яхненка пообещал даже перевезть деревья в

Канев. Одним словом, ему обещали устроить сад по его вкусу, без всяких с его стороны хлопот

и расходов. Во время пребывания Ш-ка на заводе А. И. Хропаль, делая свои распоряжения

по работам, зашел к одному из служащих, в квартире которого постоянно останавливались

приезжавшие в заведение чины полиции; там застал он пристава Добржинского 4, которому

при разговоре, между прочим, сказал, что у него ночует Шевченко. — Який Шевченко? Може

академик? — Да, академик! Пристав вскочил, как ужаленный. — От спасыби, що сказалы:
я только что получил предписание от исправника наблюдать за ним. Теперь я знаю, где он

находится. Вот и отличусь перед начальством, — прибавил он вполголоса, как бы про себя. В
этот раз Т. Г. Ш-ко пробыл в Городище трое суток. В последний вечер, при заходе солнца,
он как бы что-то вспомнил и, обратившись к Хропалю, попросил дать ему лошадей, объявив,
что ему нужно поехать в Кирилловку, а потом в Корсунь к своему родственнику Варфоломею

Шевченко. Лошади были поданы, и Алексей Иванович почти насильно навязал ему свой теплый

бурнус, так как ночь, несмотря на июнь, предвиделась довольно прохладная, а Т. Гр. был
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одет в легкое парусиновое пальто. На третий день лошади воротились с бурнусом. Между

тем на Шевченка был сделан донос, вследствие которого исправник Табачников 5 предписал

приставу Добржинскому арестовать академика Шевченка. Понятно, что этому поручению тот

был рад несказанно и пустился за поэтом в погоню. Ничего не подозревая, Т. Г. отправился к

своему старому приятелю М. А. Максимовичу, на Михайлову гору, куда он был приглашен на

парадный обед, нарочно для него устроенный. Во время обеда приехал пристав и хотел тот же час
арестовать дорогого гостя, не давши ему докончить обеда; но хозяин упросил его обождать, пока
он от него уедет: «Чтоб не у меня в доме», шептал он приставу в передней. Добржинский ушел

и сделал на поэта засаду у Днепра. Едва Ш-ко успел отплыть на несколько сажен от берега, как
становой налетел на него, пересадил на своего дуба и отвез в становую квартиру в Мошны. Здесь
поэт просидел три дня, переселившись в дом полковника Грудзинского; гулял в воронцовском

парке и с горя усердно поклонялся Бахусу. Получив известие об аресте Ш-ка, П. Ф. Симиренко

вместе с ВарфоломеемШевченком ездили в Мошны к главноуправляющему имениями Воронцова

Ягницкому, уважаемому всеми и влиятельному лицу, просить его ходатайства перед исправником
об освобождении арестанта. Тут случился жандармский офицер, добрый человек, который не

предавал вине Ш-ка особенного значения, обещая при том лично представить кн. Васильчикову
объяснение по этому делу в благоприятном для поэта смысле, что он, вероятно, и исполнил в пику
Табачникову, с которым у него были контры. Из Мошен Т. Гр. увезли в Черкассы, резиденцию
исправника, а оттуда пароходом отправили в Киев. [2]М. Чалый, Посещение Т. Г. Шевченком

сахарного завода Яхненка и Симиренка, «Киевская старина», 1889, февраль, стор. 459 — 464. [Див.
[3]переклад] Примітки 1 Хропаль Олександр Іванович (помер у 1886 р.) — зять Ф. С. Симиренка.
Шевченко познайомився з Хропалем під час перебування на заводі Яхненка і Симиренка влітку

1859 р. [4] 2 Симиренко Платон Федорович (помер
у 1863 р.) — син кріпака, згодом власник цукроварних заводів фірми «Яхненко — Симиренко».
З Т. Г. Шевченком познайомився в 1859 р. під час перебування поета на цукроварних заводах у

Городищі і Млієві, підтримував відносини і листувався з ним. Коштом П. Симиренка вийшов

«Кобзар» Шевченка у 1860 р. 3 Яхненко Кіндрат Михайлович (1783 — 1868) — син кріпака,
згодом голова найбільшої на Україні цукроварної фірми «Яхненко — Симиренко». З Шевченком

познайомився в 1859 р., під час перебування поета на цукроварних заводах у Городищі та Млієві. 4

Добржинський — пристав III стану на Черкащині, за наказом справника Табачникова заарештував

Шевченка біля садиби М. О. Максимовича на Михайловій горі. 5 Табачников — черкаський

справник, за виразом Шевченка, «подлая гнусная тварь» (Лист до Хропаля. 26 листопада 1859
р.). Ініціатор слідства про «богохульство» Шевченка в Межирічах; за його наказом Шевченко був

заарештований і відправлений в Київ до генерал-губернатора.

1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/l2nkEiwfGTOQHHazhf_l_g?feat=embedwebsite

2. http://izbornyk.org.ua/rizne/star19.htm

3. http://litopys.org.ua/shevchenko/spog68.htm

4. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/hfkpjbxQJZKZLCwoz2HUrg?feat=embedwebsite
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3.7.58 159. ЛИСТ ДО В. Г. ШЕВЧЕНКА. 13 липня 1859. Межиріч (2009-07-28 06:00)

Я не дождався Парчевського; то й не зробив нічого, тілько купив гербового паперу; а на папері
тім пишіть вже ви, що знаєте і що вам Бог на розум пошле. Оставайтеся здорові; нехай вам Бог

допомагає на все добре. Щирий брат ваш Т. Шевченко

Іюль 13, 1859.

Примітки

Подається за першодруком у журналі «Основа» (1862. — № 6. — С. 5) (публікація М. К. Чалого
в статті: Сава Ч. Новые материалы для биографии Шевченка).
Вперше введено до збірника творів у виданні: Шевченко Т. Твори: В 2 т. — СПб., 1911. — Т. 2.
— С. 430.
Зроблені в першодруці пропуски літер у прізвищах згадуваних Шевченком осіб відновлюються за

публікацією листа в журналі «Правда» (1875. — № 23. — С. 925).

Шевченко Варфоломій Григорович (1821 — 1892) — троюрідний брат Шевченка та його свояк

(молодший брат Шевченка Йосип був одружений із сестрою В. Г. Шевченка Мотроною). Поет
познайомився з ним 1844 р. Під час свого приїзду в Україну 1859 р. Шевченко відвідав його у

Корсуні, просив допомогти придбати земельну ділянку й побудувати на ній хату, а також сприяти

викупові Шевченкових родичів з кріпацтва. В. Г. Шевченко був одним з організаторів похорону

Шевченка, доглядав його могилу в Каневі, брав участь у заходах з увічнення пам’яті Шевченка.
Притягався до слідства за зв’язки з учасниками польського повстання 1863 р.
Я не дождався Парчевського; то й не зробив нічого... — Парчевський Никодим Павлович (1812
— 1867), поміщик, власник Межиріцького маєтку. Походив із шляхти Могилівської губернії.
Шевченко хотів купити в нього ділянку землі поблизу с Пекарів, але Н. П. Парчевський усіляко

зволікав з її продажем і зрештою відмовив.

3.7.59 Спогад Степана Чернавського про арешт (2009-07-28 18:00)

* *

Нарешті виникла ціла справа з обвинуваченням Тар. Гр. в кощунстві; справі, звичайно, дали
хід, і, коли Тар. Гр. повернувся з Руськополянської цукроварні Яхненка й Симиренка, навіть в

степу, його було заарештовано і надіслано до Черкас, а звідтіля й до Київа.
Черкаські приятелі Тар. Гр. проводили його до межі Канівського повіту. Тут на кордоні була

гора, так звана Микитина, через яку йшов шлях. Прощаючись хтось попросив Тар. Гр. сказать

що-небудь. „Що-ж Вам сказати, хіба що так“, сказав Тар. Гр. —

„Через гору Микитину

Ведуть Варку підтикану.
Іде Варка, репетує...
Ніхто Варки не рятує“.

Степан Викентієвич бачив уже, як під вечер за Сахнівкою, в напрямку до Київа, на добрих конях
з економії везли тоді Шевченка. Рядом з ним сидів пристав, на козлах з візником жандарм. У

Київі, як відомо, Тар. Гр. було представлено до генерал-губернатора, князя Васильчикова, який
запропонував Шевченкові виїхати до Петербургу.
— „Там, — казав Васильчиков, — люди більш освічені й Вас поймуть, а тут Ви будете лиш грати

в руку тим людцям, що не дадуть Вам спокою й будуть чинити Вам ріжні неприємності з бажання
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вислужитись“.
Натяк доволі ясний і нам тепер зрозумілий.

Спогади Степана Вікентійовича Чернавського. О. Олександрів, [1]Шевченко на Черкащині,
«Україна», 1925, кн. 1—2, стор. 160.

1. http://izbornyk.org.ua/rizne/ukr08.htm

3.7.60 Рапорт В. Табачникова про богохульство Шевченка. 15 липня 1859 р.
(2009-07-29 06:00)

№ 536. 1859 р., липня 15. Рапорт черкаського земського справника В. О. Табачникова київському
цивільному губернатору П. I. Гессе про «богохульство» Т. Г. Шевченка під час його перебування

в Черкаському повіті

Секретно

Господину Киевскому гражданскому губернатору

Черкасского земского исправника

Рапорт

Проездом чрез местечко Межирич 7-го июля я узнал, что 5 числа приехал сюда Тарас Шевченко,
тот самый, который за политические преступления был отдан в военную службу и по увольнении из

оной, на основании последовавшего предписания вашего превосходительства, должен находиться
под строгим секретным надзором. Сторонние лица, которых я спрашивал о поводах приезда

Шевченка, объявили, что Шевченко имеет намерение поселиться в Межиричском имении, для
чего предполагает избрать место в селении Пекарях, принадлежащем к сему имению, и построить
там дом.
Кроме сделанного было сейчас по получении предписания вашего превосходительства

распоряжения по уезду о надзоре на случай приезда Шевченка, после того я подтвердил, кому
следовало, о бдительном наблюдении за действиями Шевченка.
По прибытии же в местечко Межирич 12 июля дознано, что Шевченко чрез несколько времени по

приезде в Межирич осматривал местность селения Пекарей (от местечка Межиричи находится в

15-ти верстах над Днепром) и избрал место для своей оседлости. При осмотре места находились
дворяне: Витольд Вольский, Козловский и Хилинский и варшавский житель Молендский,
проживающие в Межиричском имении и занимающие некоторые экономические должности;
кроме того, был карбовничий пекарской люки крестьянин Тимофей Садовый. По выборе места

для дома начал Шевченко подчевать водкою, которой было распито две кварты, потом, показывая
Садовому оторванный тут же от липы лист, Шевченко спрашивал его по малороссийски— кто это

дал? И когда отвечал Садовый, что Бог, — то Шевченко отозвался; дурак ты, веруешь в Бога, и
затем прибавил: Бог, Саваоф, пусть он поцелует меня... (указывая на заднее место), затем назвал

божию матерь покрыткою *, выказывал свое верование в одного Иисуса Христа. Крестьянин

Садовый начал креститься и уклоняться от такого рассказа Шевченки, тогда Шевченко бранил

его словами: старый собака, невера и прогнал от себя.
Между же официалистами Межиричского имения разнеслись толки, будто Шевченко, кроме

богохульства, говорил еще бывшим около него означенным лицам, что не нужно ни царя, ни
панов, ни попов.
Но крестьянин Садовый, которого я спрашивал при бытности жандармского поручика

Крижицкого, находящегося в Межиричи по случаю производства следствия по делу чиновника

Монастырского, говорит, что Шевченко действительно произносил богохульство в таком виде,
как выше объяснено, и что кроме сего ничего другого против правительства он не слышал: но
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что Шевченко сказал это, как полагает, потому, что был пьян.
Дворяне: Витольд Вольский и Козловский, как бы подтверждая вышеизложенное относительно

богохуления и того, что Шевченко был пьян, прибавляют: что они сейчас же заметили, что

Шевченко должен быть или сумасшедший или полоумный, ибо когда что-либо он начинает

говорить, а они не могут понять и спрашивают разъяснения, то он их бранит грубыми словами;
относительно же выходок Шевченка против правительства Вольский и Козловский положительно

объясняют, что об этом ничего особенного он не говорил, Вольский добавил только, чтоШевченко

пел какие-то песни на малороссийском языке и рассказывал что-то из своего сочинения, которого
он ничего не понял.
Крестьянский мальчик, сын Садового, говорит, что он ничего не слышал, ибо бегал несколько раз
за водкою.
Дворянин Хилинский не спрошен по случаю отсутствия, а Молендский сознал, что он был пьян и
не может дать по означенному обстоятельству положительных сведений, да и не помнит ничего.
Сам же Шевченко на данные ему вопросы по обстоятельствам извета на него говорит, что
он, сколько помнит, ничего дурного не говорил ни пред означенными дворянами, ни пред

крестьянином Садовым, что на подобные выходки, в которых его оговаривают, он никогда не мог
решиться, ибо хорошо знает свое отношение к правительству и знает, что за ним наблюдают.
Донося о сем вашему превосходительству, имею честь доложить, что означенные нелепости,
сказанные бессознательно Шевченком, решительно не произвели никакого вредного влияния —
как вообще на слышавших их упомянутых лиц, так и в особенности на крестьянина Садового

— человека пожилого и известного в нравственном отношении. Но вместе с тем осмеливаюсь

присовокупить, что было бы полезным, не дозволя Шевченке дальнейших разъездов, выслать его
на место службы в С.-Петербург. До получения же разрешения по настоящему моему донесению,
я распорядился оставить Шевченка в квартире пристава 3 стана под особым надзором.
Об этом донесено мною и господину генерал-губернатору.

Земский исправник Табачников

По секретной части № 35
15-го июля 1859 года

Покрытками между крестьянами называются те девки, которые еще до замужества потеряли

девство; на голову таких девок, по обычаю, надевают платок и в простонародии называют

покрытками.

ДМШ, А-20, спр. 173, арк. 8 — 11, 11 зв. Оригінал.
На документі написи: «3777»; «17 июля».

3.7.61 Рапорт про від’їзд з Корсуня. 17 липня 1859 р. (2009-07-29 18:00)

№ 537. 1859 р., липня 17. Рапорт канівського земського справника С. О. Котлярова київському
цивільному губернатору П. I. Гессе про від’їзд Т. Г. Шевченка з м. Корсуня у Черкаський повіт
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[1] Секретно

Его превосходительству г. киевскому гражданскому губернатору
Каневского земского исправника

Рапорт

Состоящий по высочайшему повелению под строгим надзором полиции академик ТарасШевченко

на сих днях из м. Корсуна вверенного мне уезда выехал в Черкасский уезд.
О чем вашему превосходительству, во исполнение предписания от 9 настоящего июля за № 4535,
почтительнейше донося, честь имею присовокупить, что вместе с сим я уведомил черкасского

земского исправника о выезде в тот уезд Шевченка, а приставу 3 стана вновь предписал без

малейшего отлагательства донести мне как о том, которого именно числа Шевченко выехал в

Черкасский уезд, в какое селение, к кому именно, с какою целью, а также о том, что замечено за
Шевченком во время его проживания в м. Корсуне, как долго он находился там на жительстве,
с кем в особенности проводил время и чем занимался; по получении каковых сведений я в то же
время донесу вашему превосходительству об оказавшемся.

Земский исправник Котляров

№ 334. 17 июля 1859 года.

По секретной части. С донесением о академике Шевченке

ДМШ, А-20, спр. 173, арк. 12 — 12 зв. Оригінал.
На документі написи; «К докладу»; «К делу»; «№ 3851».

1. http://picasaweb.google.com.ua/litopys/invaWB?feat=embedwebsite#5339469788335321714
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3.7.62 В Черкасах. 18-22 липня 1859 р. (2009-07-30 06:00)

[1]

В Черкасах. Папір, олівець, туш, перо, пензель (16,2 × 22,8). Черкаси. [18 — 22.VII 1859].

[2]

Див. також:
http://litopys.org.ua/shevchenko/shev10085.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev10085.htm
http://kobzar.info/kobzar/works/pictures/1859/09/30/69.html

1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/dDigHkn5rZrAxfY7vaB3qQ?feat=embedwebsite

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev10085.htm
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3.7.63 Спогад М. Слюсаренка про перебування у Черкасах. 18-21 липня 1859 р.
(2009-07-30 18:00)

* *

У Черкасах Тар. Гр. жив тоді [18 — 22 липня 1859 р.] у місцевого ісправника Табашнікова,
що мешкав в будинку Шпаковських на Старособорній площі.
Черкаське суспільство надзвичайно приязно поставилось до прибуття дорогого гостя. Найближчим
через своє давнє знайомство Тар. Гр. був до сім’ї Цибульських. У будинку Цибульських (тепер на
цьому місці Державний банк) навколо Тараса Григоровича групувався невеличкий гурток його

друзів та прихильників, що складали постійне його оточення. У склад цього гуртка входили:
господар будинку Андрій Антонович Цибульський та його брат — Юхим Антонович, найближчий
приятель Шевченків, старий парубок, що був тоді за соборного титаря, потім священник

соборної парафії Петро Марковський, діякон троїцької парафії Микола Шпак, Степан Федорович

Хоменко, колишній моряк, бувалий Юхим Дем’янович Боковня, титар троїцької церкви, Андрій
Костянтинович Слюсар, коваль з Красної вулиці, та Никифор Цахмистренко, віковий, але ще

досить міцний дідок...
Тар. Гр., звичайно, був душею цього гуртка, в якому він, з погляду суворий, за приятельською

бесідою, особливо за чаркою горілки, своїм гумором, як пам’ятають оповідачі, часто морив зо

сміху.
Зодягався Шевченко «як шляхтич», дивився спідлоба, неначе б то суворо, сміявся рідко коли, але
там, де він був і балакав, часто можна було чути регіт його слухачів.
Тар. Гр. цікавився українською старовиною, особливо старовинним українським дерев’яним
посудом, який збирав і возив з собою. В цій збірці його була між іншим стара дерев’яна козацька
чарка, що подарував Шевченкові дід Вахмистренко.
Тар. Гр. любив випивати з цієї чарки й у Цибульських звичайно ставили її перед ним за столом.
Виїздячи з Черкас Тар. Гр. або забув, або просто залишив цю чарку у Цибульських, де вона, як
реліквія, зберіглась до сього часу... Незадовго перед смертю, Вас. Андр. Цибульський передав

цю чарку до черкаського музею, де вона зберегається й тепер.
Тар. Гр. любив слухати оповідання Вахмистренка про старовину і особливо про Гайдамаччину.
Часто можна було бачити, як Шевченко записував щось зі слів старого діда. Як відомо, Тар. Гр.
згадує про цього Вахмистренка в своїх листах [...] За останнього свого перебування в Черкасах, у
липні місяці того ж 1859 року, в будинку Цибульських, Тар. Гр. зустрінувся з Паньком Кулішем.
Куліш приїжджав до Черкас за грамотою польського короля Станіслава Августа, наданою місту

Черкасам в 1791 році в підтвердження попередніх королевських грамот на права й вільності

Черкасам...
Між Кулішем та Шевченком особливої приязні не було помітно. Куліш виглядав, як важливий

урядовець, Шевченко здавався звичайний і простий по одягу шляхтич.
Крім Цибульських, Тар. Гр. бував звичайно й у інших осіб, де його приймали з чисто українською
гостинністю, з щедрими частуваннями та випивкою, якої він не цурався...
Між іншим бував Тар. Гр. і в околицях черкаських, в Дахнівці, в сім’ї Юлії Іванівни Манусової.
Будинок Манусової серед великої, садиби, на березі Дніпра, набутий у шляхтича Скребоневського
(в останній час ця садиба належала Трегубовим). Гостюючи один час у Манусової, з іншими

знайомими, Тар. Гр., коли мимо нього одного разу проходила випадково дівчина з решетом

гороху, вхопив з решета жменю гороху, кинув горох на стіл і, вибравши одно зерно, сказав:
«Оце буде цар...» Потім перемішавши усі зерна, запропонував присутнім відшукати «царя», чого,
звичайно, ніхто зробити не міг.
З своїми приятелями Тар. Гр. любив бувати на Дніпрі, особливо на полтавському березі, в
урочищі «Домаха». Перевозили їх на своїй галярі, по звичаю, Слюсарі, що мешкали біля Дніпра;
серед гурту був і оповідач, Максим Васильович Слюсаренко.
Тут недалечко по «Домасі» була й пасіка Марковського. Коли ми руками, каже Максим

Васильович, ловили рибу серед очерету, Тар. Гр., ходячи по березі, усе дивувався, що голими

руками можна ловити рибу. «Ніколи цього не бачив», — казав він.
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Як відокремлене місце, «Домаха» особливо придатна була до гулянок. Сюди часто приїжджали

черкасці «варити кашу» і взагалі погуляти на дозвіллі, — часом знаходились такі, що бажали

побродити у воді з кабелою (бреднем). У цій справі, між іншим, з компанії Тар. Гр. особливо

визначався діякон Микола Шпак. Одного разу він особливо старався й глибоко залазив у воду,
його волосся пливло по воді, Тар. Гр., що був при цьому, змалював Шпака у цьому вигляді на

клаптику паперу, ще й підписав внизу:

«Оттак, як бач...
Заллє очі

й ходе, як квач».

Шпак, дійсно, любив випить. Усі засміялись, сміявся й сам Шпак. Але жарти ці, як ми побачимо
далі, дорого обійшлись Шевченкові.
В Черкасах Тар. Г. випадково познайомився з панотцем Шараєвським, і поїхав на його парафію
с. Мельники, біля Матронинського манастиря. У Шараєвського Шевченко жив місяць, часто

відвідуючи Матрониниський манастир й його околиці — відомий Холодний Яр.
[...] Взагалі, це був час, коли нарід хвилювали чутки про недалеку волю. Перебування Тар. Гр.
в краю було признано за небезпечне для загального спокою, і тому його постарались усунути.
Якимсь чином намальована Тар. Гр. карикатура на діякона Миколу Шпака, попала до рук

пристава, який настренчив Шпака подати скаргу на Шевченка за образу своєї особи.

Спогади Максима Васильовича Слюсаренка. О. Олександрів, [1]Шевченко на Черкащині,
«Україна», 1925, кн. 1 — 2, стор. 157 — 159.

1. http://izbornyk.org.ua/rizne/ukr08.htm

3.7.64 Замітка в герценівському «Колоколі» про інцидент з Шевченком
(2009-07-31 06:00)

* *

— В дополнение к [1]биографии [Т.] Г. Шевченко, напечатанной во 2 кн. Народного чтения.
— В прошлом году известный поэт Шевченко, после многолетней ссылки на берегах Каспийского
моря, получил наконец позволение съездить на родину, о чем тогда дано было знать губернаторам

малороссийских губерний, для сведения.
Минуя города и села, Шевченко спешил в свою родную, давно невиданную Кириловку. В м.
Межиричи, Черкасского уезда, он натолкнулся на тамошнего исправника Кабашникова, который,
как и другие его собратья, имел от Гессе предписание, неукоснительно наблюдать за таким-
то и за таким-то Шевченком. Встретившись с последним, Кабашникову, прежде всего пришло

на ум, содрать с него, в силу чего он и потребовал от Шевченка — снять с него портрет во

весь рост и безошибочно. Тот, отказался. Кабашников сейчас же арестовал его, донеся Гессе,
что им задержан отставной рядовой Тарас Григорьев сын Шевченко, уличенный в кощунстве и

богоотступничестве. Гессе приказал, не медля, препроводить Шевченка за конвоем в Киев. И

если бы не добрые люди, меж которыми нельзя не назвать жандармского генерала Куцинского,
то Шевченко долго бы прогостил в Киевской полиции.

«Колокол». Лондон, 1 сентября 1860 г. Смесь.

Примітки

...тамошнего исправника Кабашникова — Табачников Василь Олександрович (1826 — 1892)

2793

http://izbornyk.org.ua/rizne/ukr08.htm


вистежував Шевченка під час його поїздки по Черкащині в липні 1859 р. і скористався інцидентом,
що стався при обмірі земельної ділянки, яку Шевченко мав намір придбати поблизу с. Пекарів, для
звинувачення його в богохульстві, підбуренні селян та антиурядових висловлюваннях. За іншою
версією (відомою зі спогадів Ф. Г. Лебединцева), В. Табачников вимагав від Шевченка схвальної

оцінки своїх недолугих віршових вправ (Киевская старина. — 1887. — № 11. — С. 565). В будь-
якому разі, саме службова запопадливість В. Табачникова та його прагнення вислужитися були

причиною арешту Шевченка влітку 1859 р. і його вимушеного виїзду з України.
жандармского генерала Куцинского — Можливо, мається на увазі Крижицький (Кржижицький)
Олександр Костянтинович (1826 — ?) — поручик, ад’ютант корпусу жандармів Київської губернії.

1. http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev503.htm
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Михайло Драгоманов

До історії аресту Шевченка в 1859 р.

Діставши від ш[ановного] редактора «Зорі» запросини додати що-небудь для числа, котре

призначене на спомин XXIX-их роковин смерті Шевченка, поспішаюсь послати, що маю під рукою

з матеріалу, невідомого ще галицьким землякам.

1. Переглядаючи не видані ще, хоч вельми інтересні листи І. С. Тургенева до Герцена (в архіві
сина останнього, професора академії в Лозанні), я знайшов там в одному листі з весни 1861 р. ось
які слова:
«Скажи два слова в «Колоколе» о смерти Шевченка. Бедняк уморил себя неумеренным

употреблением водки. Незадолго перед смертью с ним случилось замечательное происшествие.
Один исправник (Черниговской губернии) арестовал его и отправил как колодника в губернский

город за то, что Шевченко отказался написать его портрет масляными красками во весь рост.
Это факт». (Розрядка оригіналу).
Виповнюючи просьбу Тургенева, Герцен, котрий говорив про Шевченка, що це «едва ли не

единственный народный поэт», написав кілька симпатичних слів з поводу смерті Шевченка в №
59 «Колокола» (1 апр[еля] 1861) і помістив коротке голосіння «от архидиакона Агапия» (Андрія
Гончаренка) 1. Тільки ж ми не будемо приводити тут ні слів Герцена, ні того голосіння, а
спинимось на тій біографічній деталі, котру дає лист Тургенєва. Як звісно, Тургенєв, котрий
знав Шевченка особисто, був досить близько знакомий з приятелями Шевченка, напр., з сім’єю
Оп. Маркевича. Певно, він чув від кого-небудь з приятелів про той факт, про котрий він оповіда
Герценові. Тільки ж, пишучи свій лист в Парижі через два роки після факту, він помиливсь у

деталях. І так пригода з Шевченком сталась не в Чернігівській, а в Київській губернії, а також з

других звісток про тодішній арест Шевченка не видно, щоб його везено «как колодника» 2. Не

глядячи на такі помилки, оповідання Тургенєва інтересне по тому мотиву до аресту Шевченка,
про який, очевидно, скоро по факту розказували близькі до поета люди. Ще за життя Шевченка в

Герценовім «Колоколе» (№ 80, 1 сентября 1860) було напечатане [1]ось яке оповідання:

«В дополнение к биографии Т. Шевченка, напечатанной в 2 кн. «Народного
чтения». В прошлом году известный поэт Шевченко после многолетней ссылки на

берегах Каспийского моря получил наконец позволение съездить на родину, о чем

тогда дано было знать губернаторам малороссийских губерний — для сведения. Минуя

города и села, Шевченко спешил в свою родную, давно не виденную Кирилловку. В м.
Межиричье, Черкасского уезда, он натолкнулся на тамошнего исправника Кабашникова
3, который, как и другие его собратья, имел от Гессе 4 предписание неукоснительно

наблюдать за таким-то и таким Шевченком. Встретившись с последним, Кабашникову
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прежде всего пришло на ум содрать с него, в силу чего он и потребовал от Шевченка

снять с него портрет во весь рост и безошибочно. Тот отказался. Кабашников сейчас
же арестовал его, донеся Гессе, что им задержан отставной рядовой Тарас Григорьев

сын Шевченко, уличенный в кощунстве и богоотступничестве. Гессе приказал немедля
препроводить Шевченка за конвоем в Киев. И если бы не добрые люди, меж которыми

нельзя не назвать жандармского генерала Куцинского, тоШевченко долго бы прогостил

в киевской полиции».

Цей варіант історії аресту Шевченка досі не попадавсь на очі біографам поета, а він

небезінтересний, бо передає той же мотив про портрет, котрого требував від Шевченка ісправник.
Окрім того, тут маємо звістку про мотив, котрий поставлений був в доносі на Шевченка:
«Кощунство и богоотступничество». В книзі д. Чалого приведено два варіанти історії доносу

на Шевченка, — один, котрий іде від Варфоломея Шевченка, по котрому на Тараса донесли

пани поляки, які закликали поета на полювання в Межиріччі, і коли за закускою «зайшла
розмова про монахів узагалі і про київських почастно», — і, як каже Чалий, — «Тарас наш,
по своему обыкновению, быть может, несколько резко отозвался об этом отжившем уже свое

время институте», то «поляки, которым до православного монашества не было никакого дела

(??), виступили на зтот раз ярыми его поборниками: снарядив жидка, они отправили его с

доносом к жандармскому офицеру, который якобы случился как раз в это время в Межиричье».
Шевченко буцімто ще різко відповів на запитання жандарма (офіцера таємної політичної поліції),
і той його арестував і одіслав у Черкаси. Цей варіант мало заслуговує на віру через те вже, що
з других, пряміших джерел, що показані і в наведених працях д. Чалого, видно, що арестовав

Ш[евчен]ка не жандарм, а чиновник поліції явної, становий, і не в Межиріччі, а на Дніпрі, коло
хутора Максимовичового, так що з цього варіанту можна взяти за певне хіба тільки те, що

Шевченко говорив щось непочтиве про монахів на полюванні з панами в Межиріччі. По варіанту
Максимовича, Шевченко роздразнив одного здибаного ним панка коло Межиріччя і Пекарів, і
той би то доніс на Шевченка перше жандарму, а потім, коли той не звернув уваги, ісправнику
Табашникову, котрий і звелів арестовати Ш[евчен]ка. В цьому оповіданні не приведено вини

Шевченка, яка була написана в доносі. Я ж пам’ятаю, що Максимович розповідав мені, як я

був у нього в хуторі літом 1866 p., що Шевченко розмовляв за Дніпром з усякими компаніями,
в тім числі і з мужицькими, про те, як казав Максимович з прикрістю, що «матір божа була

покритка». Зо мною тоді був у Максимовича один земляк, котрий і досі жиє і, певно, пам’ятає
той наш пробуток на Михайловій горі, і може доповнити мій спомин. Пригадуючи тепер

слова Максимовича, я виводжу, що Шевченко мав розмовляти на тему своєї поеми «Марія»,
котру як раз коло того часу він складав. Не знаючи в 1866 р. про ту поему, котру товариші

Шевченка держали в міцному схові аж до празького видання «Кобзаря» 1876 — 1877 р., я не

міг більше розпитувати Максимовича про цю справу, тільки ж добре пам’ятаю приведені вище

його слова. Зваживши, що реабілітація матері-покритки була однією з найлюбимиших думок

Шевченка, і що «Марія» його зовсім органічно завершує його трилогію «Катерина»— «Наймичка»
— «Марія», і що він узяв до «Марії» епіграфом слова акафіста «Радуйся, яко ты обновила еси

зачаття студно», я цілком вірю оповіданню Максимовича, тільки думаю, що Ш[евчен]ко вів свої

розмови зовсім не для «кощунства», а, власне, зо своєю думкою реабілітації матері — дівчини-
покритки. Інтересно, що слова Максимовича добре підходять до того місця в кореспонденції в

«Колоколе», де говориться, що Шевченка винили «в кощунстве и богоотступничестве». Жарти над

монахами навряд чи дали б підставу для останнього обвинувачення. Як би там не було, а справа
офіціального доносу на Шевченка зостається невиясненою і буде такою, аж поки не буде звісний

документ доносу, котрий, певно ж, зоставсь в губернаторській і генерал-губернаторсьій канцелярії
в Києві. Дивує нас, що д. Чалий, котрий розказує про милостиву аудієнцію Шевченка у генер[ал]-
губерн[атора] кн[язя] Васильчикова, котра закінчила цю пригоду, покликується на присутнього

при тій аудієнції чиновника секретної секції канцел[ярії] генер[ал]-губ[ернаторства] Андрієвського
і все-таки не приводить, в чім же винуватили Шевченка донощики, про що, певно, мусив знати

Андрієвський. Зваживши на такий пробіл навіть в повнішій біографії Шевченка, ми думаємо, що
мають свій інтерес два свідоцтва з 1860 — 1861 [pp.], котрі ми навели вище, — лист Тургенєва

і допись у «Колоколе». Вони мусять звернути увагу краєвих дослідачів на два пункти, котрі ще
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тепер можна вияснити: 1) на те, як ісправник Табашников требував з Шевченка (до аресту чи,
може, по аресту) портрета і 2) на те, в чому, власне, донощики обвиняли Шевченка, а коли «в
кощунстве и богоотступничестве», то з якою мотивировкою. Не знаємо, що скажуть дослідачі,
котрим доступніші документи того часу, ніж нам, але скажемо, що нам здаєтся, що допись

в «Колоколе» вийшла од людини, близької до Шевченка. Між іншим, автору її звісна поезія

Ш[евченк]ова «До сестри» («Минаючи убогі села»), тоді ще, пам’ятається, не напечатана. Автор
спомина між «добрими людьми», котрі помогли Ш[евченк]ові викрутитись із біди, жандарма

генерала Куцинського (?). Тепер в статті д. Чалого в «К[иевской] старине» говориться про

«доброго чоловіка»— жандармського офіцера, котрий ще в Мошнах обіцявсь «представить кн[язю]
Васильчикову объяснение по этому делу в благоприятном для поэта смысле» і котрий, певно, це й
зробив через свого прямого начальника жандармського генерала в Києві. Історія з портретом

могла вплинути на те, щоб справа повернулася на користь Шевченка проти Табашникова, «с
которым, — як каже Чалий, — у жандармского офицера были контри...». Примітки 1 З листа

Шевченка, який ми напечатали в№ 1 «Товариша», видно, що Ш[евчен]ко передав Герценові свого
«Кобзаря» «с благоговейным поклоном». 2 Див. М. Чалого «Жизнь и произведения Тараса

Шевченка». К., 1882, [стор.] 141 — 142 і його ж: «Посещение Т. Г. Шевченком сахарного завода

Яхненка и Симиренка». — «Киевская старина», 1889, кн. 2, [стор.] 461 — 463. 3 У д. Чалого

— Табашников. 4 Тодішній «гражданский губернатор» в Києві. [2]Драгоманов М. П. Листочки

до вінка на могилу Шевченка в XXIX роковини його смерті // Драгоманов М. П. Літературно-
публіцисичні праці: У 2-х т. — К., 1970. — Т. 2. — С. 289-296.
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[1]Кониський О. Я. Тарас Шевченко-Грушівський: Хроніка його життя [Під час останньої подорожі
на Україну (червень — вересень 1859), стор. 9]

VII

Д. Чалий 1049 і всі інші, хто подавав про Тарасову пригоду звістки, в один голос кажуть, що тут був
донос. Донос такий факт певний, як і самий арешт Шевченка, але, хто і з якого приводу зробив

той донос? Небіжчик Тургенєв навесні р. 1861, коли Шевченка не було вже на сім світі, подав
небіжчику Герцену звістку, що один ісправник «Чернігівської губернії», арештовавши Шевченка,
вирядив його, наче «колодника», до губернського міста за те, що Шевченко не схотів намалювати

з його олійними красками патрета на цілу постать. [2]В «Колоколі» 1 жовтня р. 1861 додано,
що Табачников, арештовавши Ш[евчен]ка, писав до київського губернатора Гессе, що полонив

Шевченка за «богохульство і боговідступництво». А Гессе казав вирядити Ш[евчен]ка під вартою
до Києва, і коли б за Шевченка не заступився жандар, то довелось би йому довго гостювати

в київській поліції 1050. Ледві чи треба говорити про непевність оцих звісток. Мені траплялося

говорити з людьми, що добре знали Табачникова. Ніхто не обзивався про його добрим словом, але
усі казали, що неможливо навіть гадати, аби він допустився такої нахабності, щоб став вимагати
у Шевченка намальовання портрета без грошей, та ще, як сказано в «Колоколі», безошибочно, і,
нарешті, щоб відважився арештовати Шевченка з тої причини, яку подав «Колокол» і Тургенєв!
Самовольство київської поліції і адміністрації нехай і буде, що річ звичайна, але ж то був такий

час, що «шила б в мішку не сховав» ні Табачников, ні Гессе! Таким чином, оцей привід до доносу
мусимо цілком знехтувати. Так само треба знехтувати і звістку М. Ф. 1051, що Шевченка

арештовано за якусь промову «на базарі в Межирічах на возі з сіном». Треба мені незвичайно

бистрокрилої та широкої фантазії на те, щоб виобразити собі, хоч в гадках, що Шевченко виліз
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серед базару на високий віз сіна і звідтіль держав промову! Я не спроможен сього виобразити навіть

задля легенди! Певніш від інших свідків в сій справі можна б було взяти Варфоломея Шевченка.
Він розповів нам 1052, що коли на отому польованні в Межирічах зайшла в веселому товаристві

весела бесіда і почали балакати про ченців, так Тарас висловив те, що думав про них. «В той час,
немов наумисне, був в Межирічі жандар-офіцер. Поляки зараз послали до його жида з доносом, що
Шевченко богохульствує. Жандар покликав до себе Тараса і каже до його: «Про вас говорять, що
ви богохульствуєте?» «Може, й говорять, — відповів Тарас, — про мене можна всячину плести, бо
я чоловік «патентований». От про вас так певне нічого не скажуть». І повезли Тараса в Черкаси, а
потім у Київ 1053. Я вже говорив, що Варфоломея в Межирічах не було; побачимо, що не було там
і жандара. Бачили ми теж, що Тарас після 10 липня був у Каневі і в Городищі і арешт його стався
за кілька день після того «польовання». Нарешті, з Варфоломеєвого оповідання виходить так,
ніби поляки те «польовання» ужили яко засаду проти Тараса і злапали його. Коли б воно справді
так було, так, певна річ, поляки б зуміли спорудити якусь іншу, розумнішу западню і повели б

справу так, щоб не знати було їх рук. Якби хтіли вони спокушати Шевченка, зманюючи його до

«противозаконной» бесіди, вони б вирядили на се «польовання» когось вдатнішого і розумнішого,
ніж пан Козловський в бальному убранню. Таким чином, і оповідання Варфоломеєвого не можна
прийняти яко певне. 1049 Чалий, с. 141. 1050 Див.: [3]Листочки до вінка на могилу Шевченка [в XIX
роковини його смерті. — Львів, 1890. — С. 3 — 14]. 1051 Ист[орический] вест[ник]. — [1890. —
Кн. XII]. — С 823. 1052 Правда. — 1876. — [№ 2]. — С. 66. 1053 Ibidem. [4]Попередня [5]Наступна
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[1]Кониський О. Я. Тарас Шевченко-Грушівський: Хроніка його життя [Під час останньої подорожі
на Україну (червень — вересень 1859), стор. 10]

Д. Чалий, з переказу Максимовича і Марка Андрієвського, що був урядником у генерал-
губернатора князя Васильчикова і по наказу останнього брав Шевченка на опит, інакше знов

розповів про сю пригоду. Коли Шевченко з своїми товаришами оглядав землю Парчевського,
сказано у д. Чалого, до їх підійшов якийсь поляк, убраний у фрак, рукавички, лакові ботики і з

рушницею за плечима. Ш[евчен]ко спитав, звідкіль він і чого йому треба. Той по-польськи мовив:
«Na polowanie» [На полювання. — Ред.]. Шевченко став кепковати з його убрання і голосно мовив:
«Дивись, яка кумедна фігура». Поляк образився і нагадав, що він сам служив становим. «Еге! так
ви ще й алтинник!» — мовив, регочучи, Шевченко. Пан той обурився, вернувся в Межирічі і

подав донос жандару, але жандар на той донос не звернув уваги. Тоді той поляк послав донос

в Черкаси, до ісправника Табачникова, а сей, ворогуючи з жандарем, щоб напакостити йому,
а самому вислужитись, звелів приставу Добржинському арештовати Шевченка 1054. І тут знов

бачимо щось неясне, недокінчене: раз, не названо того панка-доносчика, а друге, не розказано,
що таке він написав в доносі, що давало право Табачникову ужити такого гострого заходу, як
арешт. Мені поталанило у д. В. Т. 1055 перечитати то «объяснение», що дав Шевченко на опиті

Андрієвському. Він оповів, що в Київщину прибув на те, щоб побачитися з родичами і придбати

собі шматок землі. Знайшовши землю між Каневом і Пекарями в маєтності Парчевського, він з

управителем останнього Вольським, взявши землеміра, поїхали обміряти ту землю. В Межирічі

приїхали якось між 10 — 13 липня. Ще не скінчили вони роботи, як приїхали туди брат Вольського
і з ним кревняк землеміра шляхтич Козловський. Шевченко, побачивши на останньому фрак і

білі рукавички, мимоволі став реготати і кпити. Коли ж Козловський образився, він попрохав у

його вибачення і покликав до себе під липу випити і закусити. Тут були і два робітники і чули

їх розмову, але ледві чи розуміли її, бо розмовляли по-польськії. Козловський зняв бесіду змісту
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релігійного і вдався в богословські змагання. Щоб спинити таку бесіду, Ш[евчен]ко мовив по-
московськи: «Теология без живого Бога не в состоянии (не спроможна) создать даже (навіть) вот
такого липового листочка». Козловський замовк, але перегодом знов спитав Ш[евчен]ка, якої він
думки про матір Ісуса Христа. Шевченко, замість відповіді, спитав, якої думки пан Козловський

про Пречисту Діву. Козловський мовчав, а Тарас мовив: «Ми повинні благоговіти перед Матір’ю
Того, хто прийняв за людей муки і смерть на хресті». Потім вони розійшлися. Шевченко на

другий день поїхав в Городище до Семеренка, де пробув одну добу, і поїхав в Корсунь, потім у

Кирилівку, знов в Межирічі, в Пекарі, а звідтіль в Прохорівку 1056 до Максимовича. Так розповів

Шевченко на опиті. Вже ж пак і у його не все сказано щиро, звісно, на опиті!.. Він мусив де про що
промовчати, не сказати подробиць отих «богословських дебатів» і те, що сказав, може, сказав не
зовсім так, як було воно насправді. Вже ж не можна на се і дорікати йому, хоча не можна приймати
цілком яко правдиве його пояснення. Річ очевидна тільки, що була якась розмова, що сталася

приводом обвиновачувати його за богохульство. Що то за «богохульство» таке було? Драгоманов
1057 гадав, що Шевченко читав мужикам частини з своєї поеми «Марія» або говорив про неї, а
слова його перекрутили яко зневагу на Пречисту Діву! Гадка ся не здається мені відповідною вже

через те, що «Марію»Шевченко написав чотири місяці після «полювання» в Межирічах. З другого
джерела відомо, що жандарський офіцер Грабовський стежив за Шевченком і довідався, ніби поет,
як був у Городищі, дак збирав слуг, пив з ними горілку і, показуючи одному листок з дерева,
спитав: хто сотворив оцей листок? Той відповів: «Бог». За се Ш[евчен]ко став ганьбити його і

вельми «богохульствовати». Таким чином, «богохульство» перейшло вже аж в Городище! Одно

слово, з усіх звісток, нами наведених, жодної не можна брати як цілком певну. Такої нестеменно
певної звістки і не матимемо, доки не будуть оголошені акти урядові про арешт Шевченка, а
вони повинні бути в архівах київського губернатора і генерал-губернатора. Коли з того, що

досі відомо, повибирати ті зернята, які здаються нам певними, так усю пригоду про привід до

арешту Шевченка можна уявити собі так. На отому обмірюванні землі, на отому «польованню»
біля Межирічі і Шевченко, і все товариство, яке там трапилося, добряче випили. Відомо, що
напідпитку Тарас не вмів держати язика за зубами, на слово був він нездержливий. Отож коли

зайшла не відповідна усім умовам, між людьми підпилими, бесіда про Матір-Діву, так Шевченко

не остерігся висловити ті думки про непорочність Марії, які висловив в поезії з сією назвою,
був собі безпечен, та й поїхав у Городище, може, й забувши вже про свої «богословські дебати».
А тим часом Козловський, роздратований за кепковання з його, щоб помститися, подав донос

Табачникову чи сам, чи через кого іншого. По приказу Табачникова Добржинський, довідавшись,
де Шевченко, приїхав в Городище. Він тямив, одначе, що арешт Шевченка чи в домі такої

людини, як Семеренко, чи в домі його управителя Хропаля про них річ не тільки дуже прикра,
а й страховита. Тим-то він і вдався до Хропаля, щоб потайно остерегти його про сподіваний

арешт. Вже ж і Семеренко, і Хропаль бажали, щоб сю подію пристав справив не на очах у їх і не

в Городищі, я гадаю, що Добржинський, взявши доброго хабаря з Семеренка, порадив їм швидше

вирядити Шевченка з Городища. Тоді дали коней Тарасові і він на всю ніч поїхав в Корсунь, а
Добржинський за ним назирцем і був певен, що Шевченка він з очей не спустить і що поет не

втече його рук. Таким чином, виїзд Шевченка з Городища стався несподівано швидко, і певна річ,
що поет пробув у Городищі не більш однієї доби, як він і сказав Андрієвському, а не три доби,
як каже д. Чалий. 1054 Чалий, с. 142. 1055 В. Тарновського [?]. — Ред. 1056 Прохорівку. — Ред.
1057 Ист[орический] вестн[ик]. — [1890. — № 12]. — С. 823. Коментар Мені поталанило у д.
В. Т(арновського. — Ред.) перечитати то «объяснение»... — Текст Шевченкового свідчення

на допиті в Києві див.: Тарас Шевченко: Документи..., с. 334, 335. А тим часом Козловський,
роздратований за кепкування з його, щоб помститися, подав донос Табачникову, чи сам, чи через
кого іншого. — Це питання досі не з’ясоване: П. Жур доводить, що «нема достатніх підстав

вважати Козловського донощиком. Стверджувати це — значить пом’якшувати вину Табачникова,
Добржинського і тих, «кому слід» було за завданням земського справника пильно стежити «за
діями Шевченка». Поет був заарештований не внаслідок випадкового доносу шляхтича, який по-
дурному образився на Шевченка, а в результаті того, що за ним невідступно стежили поліцейські

шпики. Саме вони, нацьковані заздалегідь справником і становим, винюхували, випитували про

поведінку поета у всіх, хто з ним спілкувався, саме вони й донесли поліції на Шевченка» (Жур П.
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Третя зустріч, с. 144). Вже ж і Семеренко, і Хропаль бажали, щоб сю подію простав справив не на

очах у їх... —Це припущення біографа суперечить фактам доброзичливого ставлення названих осіб

до поета (добрий прийом у Мліеві, пізніша допомога з видання «Кобзаря» 1860 р.). [2]Попередня
[3]Наступна
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на Україну (червень — вересень 1859), стор. 11]

VIII

Про те, коли саме, де і за якими обставинами пристав Добржинський арештовав Ш[евчен]ка,
теж не однакові звістки.
Сам Шевченко розповів Андрієвському, що коли він під’їздив до Максимовичевого саду, так
Добржинський з соцькими і десятниками наздогнав його, арештовав і повіз в Мошни.
Другого дня ранком, каже Ш[евчен]ко, я бачився в Мошнах з ісправником і жандарським офіцером

і вони сказали, що я, як був у Мошнах, дак п’яний «богохульствовав»; мене се так здивовало і

насмішило, що я не схотів про се і говорити».
Інакше про се розповідає д. Чалий.
Спершу він казав 1058, що пристав арештовав Ш[евчен]ка, коли поет їхав до Максимовича на обід,
споружений на шанобу йому. Другим разом 1059 д. Чалий, з переказу Максимовичевої сестри, що
була ігуменею панянського монастиря біля Ржищева, розповів, що Ш[евчен]ко, нічого не відаючи
про донос, приїхав до Максимовича на парадний обід. Коли саме гості обідали, прибіг становий
і хотів зараз же з-за обіду брати Ш[евчен]ка, але Максимович упрохав його підождати, заким
Ш[евчен]ко, пообідавши, поїде від його. «Щоб не в мене в господі се сталося», — говорив

він приставу, вийшовши до його в прихожу. Становий пристав згодився, поїхав собі і засів біля

Дніпра. Ледві Шевченко, вертаючись з обіду, відплив кільки сажнів від берега, Добржинський
наздогнав його, спинив, пересадив до себе на дуба і тоді поплив з своїм бранцем в Мошни. Між

оцима звістками бачимо неповноту і противоріч. Перш за все, не знати, якого саме дня сталася

оця сумна подія. Далі мені здається: ледві чи був Шевченко на тому обіді у Максимовича, бо
інакше він, вертаючись, забрав би і всі свої речі. Оце одно. А друге — бачимо, що про арешт

Ш[евчен]ка Максимович довідався тільки «перед Іллею (себто 20 липня ст. ст.) від висланого

гонця з Пекарів» 1060. Вже ж коли б було так, як розповіла Чалому ота черниця, так чи можна

ж гадати, щоб Максимович не вирядив кого подивитися і сказати йому: чи гаразд Ш[евчен]ко
переправиться через Дніпер? Нарешті, перевозчики, що перевозили Ш[евчен]ка на правий берег,
подали б Максимовичу, не гаючись, звістку про пригоду з його гостем! А щодо дня арешту,
так мені здається, що без помилки можна сказати, що стався він 15 липня: Тарас в оповіданні

Андрієвському каже, що 17 липня в Мошни прибули і брали його на опит Табачников і жандарський

офіцер Кржижицький. А прибули вони, одержавши звістку від Добржинського, що вислав її до

Черкас на другий день після того, як полонив Шевченка. Таким чином, треба признати найбільш
правдивими ті обставини арешту, які розповів Шевченко Андрієвському. Після опиту Тарас прохав
Кржижицького взяти його з собою і відвезти до Києва, куди Кржижицький того ж дня їхав, але той
не згодився, говорячи, що в екіпажі у його нема місця 1061. Довідавшись, що Тарас в Мошнах в

арешті, Семеренко, Хропаль і Варфоломей їздили туди і прохали головного управителя маєтності
Воронцова Ягницького, щоб він заступився за Тараса перед Табачниковим і умовив його випустити

поета з арешту. «Тут саме у Ягницького трапився жандарський офіцер (Кржижицький), — каже

д. Чалий, — людина добра; він не надавав Шевченковому вчинку ваги і обіцяв, що вдасться

до генерал-губернатора і особисто йому пояснить справу на користь Шевченка». В Мошнах
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пробув Шевченко три дні, жив в домі полковника Грудзин ського під доглядом соцького, гуляв по
воронцовському парку, «та с горя предавался Бахусу» 1062, додає шановний біограф!.. Відаючи з

«показання»Шевченка, що 18 липня його під вартою відвезли в Черкаси, мені не здається певною
наведена вгорі звістка про Кржижицького. Опит Шевченка в Мошнах справляли Табачников з

Кржижицьким 17 липня і того ж дня вкупі поїхали в Черкаси. Хоч з Черкас до Городища не більш
25 верстов, але все-таки трудно мені припустити таку добрість у Кржижицького, щоб він того ж

самого дня поїхав до Ягницького, нібито відаючи, що Семеренко клопочеться про того самого

Шевченка, якого він, Кржижицький, не схотів брати з собою і допустив везти на простому возі

під вартою десятників!.. Коли Тараса привезли з Мошен до Черкас, Табачников лишив його у

себе на кватері під вартою, ждучи з Києва відповіді на питання, що чинити далі з Шевченком?
Відповіді треба було ждати кілька день, бо телеграфу з Черкас до Києва тоді не було. І заким

прийшла відповідь, Шевченко мусив сидіти в арешті у Табачникова. Що діялося тоді у поета на

душі, знати з віршів його, написаних в Черкасах: 20 липня «До сестри» і 21-го «Колись дурною

головою». Намалювавши жахливу картину загального побуту крепаків, а найпаче побуту своєї

«єдиної многострадальної святої сестри», поет прокидається ніби після сну, де йому ввижалося,
що та сестра вже на волі, «неначе в раї спочиває». І бачить він замість раю, що наяву сестра на

панщині, а він в неволі, як воно і дійсно було! Поет на другий день питається сам у себе: І де я в
світі заховаюсь? Щодень Пілати розпинають, Морозять, шкварять на огні. 1058 Чалий, с. 142. 1059

Киев[ская] ст[арина]. — 1889. — Кн. II. — С. 462. 1060Чалий, с. 142. 1061 Показаніє Андрієвському

[Тарас Шевченко: Документи... — С. 334 — 335]. 1062 Киев[ская] стар[ина]. — 1889. — Ки. II.
— С. 462. Коментар А щодо дня арешту, так мені здається, що без помилки можна сказати,
що стався він 15 липня... — Сучасні дослдники, простеживши хід подій за відомими нині й не

відомими Кониському документами й спогадами, погодились на тому, що арешт стався увечері 13
липня 1859 р., коли поет, як він і писав у своєму свідченні на допиті в Києві, залишивши Межиріч,
підходив до саду маєтку Максимовича — Михайлової Гори (Жур П. В. Третя зустріч, с. 139; Т.
Г. Шевченко: Біографія — К., 1984, — С. 449). Опит Шевченка в Мошнах справляли Табачников

з Кржижицьким 17 липня... — Цей допит, точніше — допити усіх учасників сніданку в Пекарях

відбулися не пізніше 15 липня, оскільки в цей день земський справник В. О. Табачников уже

склав і відправив свій [2]рапорт київському цивільному губернатору П. І. Гессе {Тарас Шевченко:
Документи.... с. 325, 326). Коли Тараса привезли з Мошен до Черкас... — Це було 18 липня, за
свідченням поета М. Андрієвському у Києві. [3]Попередня [4]Наступна

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/4899.html

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/568048.html

3. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/569732.html

4. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/574120.html

3.8.4 Споминки Варфоломія Шевченка про інцидент з богохульством (2009-08-03 06:00)

* *

В останній раз, виряджаючи Тараса в Петербург, я провів його аж до Межиріча, а він всю дорогу

твердив мені: «Не гайся ж, братику, з грунтом, кінчай швидше з Парчевським та будуй хату, так
щоб нам укупі поселиться і доживати віку».
В Межирічі Тарас не минув-таки пригоди. Ляшки-панки спорудили полювання і запросили до себе
Тараса. Це було влітку 1859 р. Година стояла чудова. Тарас хоч і не любив полювати, але любив
повеселитися у товаристві. У веселій компанії пішла весела річ: стали говорити про ченців; Тарас
не любив брехати, говорив те, що думав, і виповів свій погляд на ченців. В той час, наче умисне,
був у Межирічі жандармський офіцер. Поляки зараз підослали до нього з доносом, що Шевченко

богохульствує. Позвали Тараса зараз до жандарма.
— Про вас говорять, що ви тут богохульствуєте, — сказав жандарм.
— Може, й говорять, — одповів Тарас, — про мене можна всячину плести, бо я чоловік вже

«патентований»; от про вас так певно, що нічого не кажуть.
І знов повезли Тараса спершу в Черкаси, а потім у Київ. У Києві тоді був генерал-губернатором
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князь Васильчиков; він, розпитавши у Тараса усю подробицю «богохульства», порадив йому їхати
швидше в Петербург, «де люди освічені і не чіпляються до дрібниць, бажаючи вислужитись за

рахунок свого ближнього».

В. Г. Ш[евченко], Споминки про Тараса Григоровича Шевченка, «Правда», 1876, № 2, стор.
66. [Див. [1]повний текст]

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/spog04.htm

3.8.5 М. Молчановський. Арешт Т. Г. Шевченка в 1859 році (2009-08-03 18:00)

Н. Молчановский

АРЕСТ Т. Г. ШЕВЧЕНКА В 1859 ГОДУ. (Материалы для биографии).

Обстоятельства этого печального случая, доставившего поэту немало горьких минут и лишившего
его возможности провести на родине последние дни жизни, до сих пор с точностью не

выяснены. По поводу задержания Тараса Григорьевича в 1859 году в литературе явилось несколько
легендарных сказаний, доныне не опровергнутых целиком. Так, по слухам, дошедшим до

покойного И. С Тургенева, Шевченко разгневал исправника Табачникова и был арестован за

то, что отказался написать портрет его масляными красками во весь рост; в м. Межириче Ш.
будто-бы произносил на базаре с воза сена «богохульственныя» речи (легенда некоего М. Ф.)
и т. д. Биографам поэта приходится критически разбирать эти легенды и из остатков делать

правдоподобное заключение (А. Я. Конисский, Жизнь укр. поэта Т. Г. Шевченка. Одесса, 1898.
Стр. 588).
На основании случайно уцелевших документальных данных есть возможность восстановить

главные обстоятельства печального события и отвести каждому из участников его подобающее

место.
Необходимо припомнить прежде всего, что дело «обнаружено» и двинулось по установленному

порядку из м. Межирича, принадлешавшего в то время польскому помещику Н. Парчевскому.
Данные для подозрений против Шевченка добыты от служащих Парчевского, совершенно так, как
в 1861 г. известная тревога над могилой поэта 1) была поднята тем же Парчевским. Создательно
или искренно — трудно сказать, но обыватель этот изображал из себя в некотором смысле

маниака. По поводу скромного художника Честаховскаго, занимавшегося в 1861 г. обделкой

могилы Шевченка, Парчевский писал кн. Лопухину: «La ville de Kaniew est le foyer d’une con-
spiration contre les propriétaires et Korsoun en est le succursale, il y a des agents très actifs parmi
les adeptes de Schewtchénko. Nous sommes tous sur un volcan, l’ignorance ou l’indifférence de la
police n’est que surprenante». И далее: «Il est permis à chacun de défendre, qui sait, peut-être sa
vie, — le temps presse». Для характеристики этого обывателя любопытно post-scriptum к его

знаменитому письму от 12 июля 1861 г.: «J’aurais demandé à ce que cette lettre soit brûlée». И вот

во владениях такого-то обывателя поэт задумал найти приют на родине: нетрудно догадаться,
что из сего произойти могло. Дело было так. 25 мая 1859 г. петербургский полициймейстер

выдал свидетельство сроком на 5 месяцев «состоящему по Высочайшему повелению под строгим

надзором полиции, обучающемуся в Имп. академии наук и признанному ныне за успехи в

гравировании назначенным в академики Тарасу Шевченко, отправляющемуся, с разрешения

президента академии. Ея. Имп. Выс. Вел. княгини Марии Николаевны, в губернии Киевскую,
Черниговскую и Полтавскую для поправления здоровья и рисованья этюдов с натуры». Тогда

же извещен об этом киевский губернатор ген. лейт. Гессе, который предписал начальникам

градских и земских полиций губернии, по прибытии Ш. в их ведомство, учредить за ним самый

строгий надзор. К 9 июля Гессе получил извещение каневского земского исправника, что Ш.
прибыл в м. Корсунь к родственнику своему, елисаветградскому 3 гильдии купцу Варфоломею

Шевченку, и что строгий секретный надзор учрежден. Ген.-лейт. Гессе подтвердил исправнику,
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чтобы он присылал по временам донесения «о последствиях надзора» на Ш., a по выезде его

доставил немедленно особое донесение о месте, в которое он выедет. К 15 июля черкасский

земский исправник Табачников рапортовал генерал-губернатору князю И. И. Васильчикову,
что 5 июля приехал в м. Межирич Тарас Шевченко, тот самый, который за политические

преступления был отдан в военную службу и по увольнении из оной, на основании последовавшего
предписания нач. губернии, должен находиться под строгим секретным надзором.» 7 июля

Табачников производил расспросы в м. Межириче (резиденции Н. Парчевскаго) и узнал, что Ш.
имеет намерение поселиться в межиричском имении, для чего предполагает избрать место в с.
Пекарях и построить там дом. Табачников подтвердил кому следовало о бдительном наблюдении

за действиями Шевченка. 12 июля в том же фатальном м. Межириче исправником дознано, что
через несколько времени по приезде туда Ш. осматривал местность с. Пекарей, в 15 верстах от

Межирича, и избрал место для своей оседлости. При осмотре места находились дворяне Витольд
Вольский, Козловский и Хилинский и варшавский житель Молендский, занимавшие экономическия
должности в межиричском имении Парчевского; кроме того при этом был карбовничий Пекарской

Луки кр. Тимофей Садовый. По выборе места для дома 2) (так рассказывает исправник далее)
начал Ш. потчевать водкой, которой было выпито две кварты. Затем, показывая Садовому

оторванный тут же от липы лист, Ш. (будто бы) спрашивал его по малороссийски: «кто это дал»?
и когда Садовый отвечал, что Бог, то Ш. отозвался: «дурак ты, веруешь в Бога», затем позволил

себе в крайне резкой и неприличной форме произнести хулу на Бога Саваофа и Матерь Божию

и выказывал свое верование в одного Иисуса Христа. Садовый стал креститься и уклоняться

от такого разговора. Тогда Ш. бранил его словами «старый собака, невіра» и прогнал от себя.
Это дознал исправник в Межириче, очевидно, от «оффициалистов» Парчевскаго, еще до беседы
своей с Садовым. Между оффициалистами — разсказывает исправник — разнеслись толки, будто
Ш. кроме богохульства говорил еще бывшим около него названным выше лицам о ненадобности

властей, панов и попов. Но Садовый, допрошенный исправником и жандармским поручиком

Крижицким (который находился в Межириче для следствия о чиновнике Монастырском), показал,
что Ш. «действительно произносил богохульство в таком виде, как изложено выше, и что кроме
того ничего другого против правительства он, Садовый, не слышал, но что Ш. сказал это, как
полагает, потому, что был пьян». — Дворяне Вольский и Козловский, «как бы подтверждая

вышеизложенное относительно богохуления и того, что Ш. был пьян, прибавляют, что они сейчас
же заметили, что Ш. должен быть или сумасшедший или полоумный, ибо когда что либо он

начинает говорить, а они не могут понять и спрашивают разъяснения, то он их бранит грубыми

словами». О выходках против правительства Вольский и Козловский положительно объяснили,
что ничего особенного Ш. об этом не говорил. Вольский добавил, что Ш. пел какие-то песни на
малороссийском языке и расказывал что-то из своего сочинения, которого Вольский не понял.
Крестьянский мальчик, сын Садового, показал, что ничего не слышал, ибо бегал несколько

раз за водкою. Хилинский не допрошен за отсутствием, а Молендский заявил, что был пьян,
положительных сведений дать не может, да и не помнит ничего. «Сам же Шевченко, на данные
ему вопросы по обстоятельствам извета на него, говорит, что он, сколько помнит, ничего дурного
не говорил ни пред означенными дворянами, ни пред кр. Садовым, что на подобные выходки,
в которых его оговаривают, он никогда не мог решиться, ибо хорошо знает свое отношение к

правительству и знает, что за ним наблюдают». Конечно, исправник мог тут же сделать очную

ставку с карбовничим Садовым, на которого предусмотрительно был возложен весь onus probandi,
и вся эта пошлая сплетня тогда же разлетелась бы как дым. Но для очной ставки потребовался

бы привод к присяге, и Табачников ограничился таким заключением: «означенные нелепости,
сказанные бессознательно Шевченком, решительно не произвели никакого вредного влияния как
вообще на слышавших их упомянутых лиц, так и в особенности на кр. Садоваго, человека

пожилого и известного в нравственном отношении». Но вместе с тем исправник полагал, что
«было бы полезным, не дозволяя Шевченку дальнейших разъездов, выслать его на место службы в

С.-Петербург». Впредь до распоряжения, исправник приказал оставить поэта в квартире пристава
3 стана (в м. Мошнах) под особенным надзором. Получив рапорт Табачникова, кн. Васильчиков
18 июля предложил и. д. киевского губернатора распорядился высылкою Ш. в Киев под надзор

полиции, приказав полициймейстеру по прибытии Ш. немедленно о нем доложить. 31 июля
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кн. Васильчиков предписал полициймейстеру оставить Ш. в Киеве под надзором полиции,
а чиновнику особых поручении кол. сов. Андреевскому поручил допросить подробно Ш. по

содержанию донесения исправника, стараясь при этом удостовериться в образе мыслей его. Тогда
же предполагалось предписать полициймейстеру доставить Ш. за надлежащим присмотром к

Андреевскому в указанное последним время, но это предписание не состоялось по желанию самого

Андреевскаго. Тот же чиновник отклонил и мысль выслать Ш. с жандармом прямо из Мошен в

столицу к тамошнему военному генерал-губернатору. Еще до свиданья с Шевченком Андреевский

наметил решение — приказать поэту возвратиться в столицу к своим занятиям. 8 августа

Андреевский представил кн. Васильчикову при рапорте «данное академиком Ш. объяснение на

счет разговора, веденного будто бы им в Каневском уезде, близь села Пекарей, при обмере участка
земли, которую он имел намерение купить там». При этом (писал Андр.) долгом доставляю

доложить вашему сиятельству, что академик Ш., сколько можно заключить из наблюдений над

ним и из суждений его о разных предметах, предан безусловно вере предков своих, от которой в

том племени, к коему он принадлежит, не было еще примеров вероотступничества; напротив,
в нем слишком заметно врожденное, вовсе даже не скрываемое им пренебрежение ко всему

латинскому и польскому, и потому весьма вероятно, что он, как и сам это подтверждает, сперва
подсмеивался над странным нарядом родственника землемера Хилинскаго, некоего Козловскаго,
явившегося неизвестно зачем на место, где была измеряема земля а потом, когда Козловский

завел неуместный разговор о богословии, мог дать ему на его расспросы несколько колкий ответ,
чем, конечно, возбудил еще более негодование к себе. — В других отношениях и суждениях

академик Шевченко соблюдал в Киеве должное приличие и осторожность и не подал ничем

повода к невыгодному в чем либо о себе заключению». Подлинного показания поэта я не видел.
В одном из документов оно передано так: «В объяснении своем Шевченко изложил, что желая

купить в Черкасском уезде, между г. Каневом и с. Пекарями, у помещика межиричского имения
Парчевского кусок земли для водворения на постоянное жительство, он, совместно с землемером,
поехал для измерения избранного им места; среди производства работ прибыл к ним некто

Козловский в странном костюме, над которым он, Шевченко, начал подсмеиваться; за завтраком
Козловский завел с ним богословский разговор; в цели прекращении этого разговора Шевченко

сказал, что теология без живого Бога не в состоянии создать даже древесного листка; потом
Козловский опять спросил Шевченка что он думает о матери Иисуса Христа, на что Шевченко

ответил: пред Матерью, родившею нам Спасителя, который пострадал и умер за нас на кресте,
мы все должны благоговеть; если бы Она не родила Его, то была бы обыкновенная женщина».
Такова истинная природа этого древесного листка, столь нелепым образом якобы предъявленного

поэтом карбовничему Садовому. 8 августа и. д. губернатора, вице губернатор Селецкий, донес на
усмотрение кн. Васильчикову, что «вызванный» в Киев академик Тарас Шевченко обратился

к нему с просьбою о дозволении выехать в С.-Петербург. Соглание дано 11 августа, а три

дня спустя, 14 августа, «вырвался я из того святого Киева и теперь направляюсь без оглядки

в Петербург» (письмо к Варф. Шевченку 20 авг. 1859 г. — «Основа» 62 г., кн. IV). День спустя кн.
Васильчиков изложил кн. Долгорукову свой взгляд на все это дело: «Соображая объяснения

Шевченка, я прихожу к заключению, что взведенное на него обвинение могло возникнуть по

недоразумению лиц, пред которыми он вел разговор, или, быть может, вызвано неудовольствием,
возбужденным им к себе насмешками над Козловским и резкими ответами на разговоры его о

богословии. Потому, не придавая делу этому особого значения, я оставляю его без последствий

и разрешил Шевченке, согласно изъявленному им желанию, возвратиться в С.-Петербург. К сему

имею честь присовокупить, что если бы Шевченко пожелал поселиться в здешнем крае, то я

полагал бы отклонить его намерение. Водворение его здесь я не почитаю удобным не потому,
чтобы он возбуждал опасения прежним его политическим поведением, но по той причине, что он
известен здесь как человек окомпрометировавший себя в политическом отношении, поступки его
и слова некоторые лица могут истолковать в ином смысле, придавать им особенное значение и

возбуждать на него подозрения и обвинения, подобно описанному выше случаю». Таково это дело,
не представлявшее для своего времени ничего выдающегося или чрезвычайного. Беспристрастие
требует признать, что самый способ «производства» в Киеве и сравнительно благополучный исход
его свидетельствуют уже о некотором смягчении недавней суровой практики. Едва-ли можно
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сомневаться также, что поэту в всяком случае не удалось бы надолго обресть душевный мир

в межиричском осином гнезде 3). Решение кн. Васильчикова не допускать «водворения Ш. в

здешнем крае» осталось неизвестным поэту. Мечта переселиться на родину не оставляла его

до самой могилы. Еще на смертном одре Шевченко распрашивал о киевском шоссе и сказал:
«не доеду на проклятых перекладных, а ехать надо; тут я, если останусь, умру непременно».
Накануне рокового дня поэт мечтал о поездке весною на родной Днепр: «Да, если бы на родину:
там, может быть, я и выздоровел бы». [1]Молчановский Н. Арест Т. Г. Шевченка в 1859 г.
(Материалы для биографии) // Киевская старина. — 1889. — Т. 64. — № 2. — Отд. 1. —
С. 143-150. Примітки 1) Тревога эта подробно описана [2]И. Билыком в «Киев. Старине» 1886
г. № 4, стр. 708-729. 2) Гора Мотовиловщина над Днепром. 3) Припомним, что даже мертвый

Шевченко был невыносим для «обывателей» этого гнезда, и уже 31 июля 1861 г. губернский

предводитель дворянства Горват серьезно ходатайствовал перед властями о перенесении праха

поэта из Канева «в такое место, где сборища и скопища простонародья не могли бы иметь места»,
а каневский уездный предводитель даже рекомендовал разрыть могилу, дабы «показать народу,
что ножов там вовсе не было». Это осиное жужжанье пошло и дальше. В 1862 г. подольское

польское дворянство, ходатайствуя о присоединении Подольской губернии к царству Польскому,
во всеподданнейшем адресе инсинуировано так: «в центре управления, в Киеве, развивается

общество будто бы последователей Шевченка, каких-то коммунистических понятий. Цель их

взволновать народ и довести до истребления собственников земли; общество это существует уже
более четырех лет». (См. Журн. Мин. Юст. за 1863 г., апрель. Русская угол. хроника, стр. 165).

1. http://izbornyk.org.ua/rizne/star26.htm

2. http://izbornyk.org.ua/rizne/star26.htm

3.8.6 Лист про відправлення Шевченка до Києва. 18 липня 1859 р. (2009-08-04 06:00)

№ 538. 1859 р., липня 18. Лист київського, подільського і волинського генерал-губернатора І. І.
Васильчикова виконуючому обов’язки київського цивільного губернатора П. Д. Селецькому про

відправлення Т. Г. Шевченка до Києва під нагляд поліції

[1] Секретно

18 июля 1859 года

№ 2714

Господину исправляющему должность

Киевского гражданского губернатора

Ваше высокородие получили донесение черкасского земского исправника о неуместных рассказах
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академика Тараса Шевченка.
Покорнейше прошу вас, милостивый государь, распорядиться выслать Шевченка в Киев под

надзор полиции, приказав полицмейстеру, по прибытии сюда Шевченка, немедленно мне о нем

доложить.

Генерал-губернатор князь Васильчиков

ДМШ, А-20, спр. 173, арк. 13. Оригінал.
На документі написи: «К докладу»; «3804»; «19 июля».

Див. також: http://litopys.org.ua/pics/shev/lyst 1859.jpg

1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/qWGTgGukEhbLJ4NWKM68Uw?feat=embedwebsite

3.8.7 Сестрі. 20 липня 1859 р. (2009-08-04 12:00)

20 липня 1859 р., Черкаси.

{ [1]Сестрі }

Минаючи убогі села, Понаддніпрянські невеселі, Я думав, де ж я

прихилюсь? І де подінуся на світі? І сниться сон мені: дивлюсь, В

садочку, квітами повита, На пригорі собі стоїть, Неначе дівчина,
хатина. Дніпро геть-геть собі розкинувсь! Сіяє батько та горить!
Дивлюсь, у темному садочку, Під вишнею у холодочку, Моя єдиная сестра!
Многострадалиця святая! Неначе в Раї спочиває Та з-за широкого Дніпра
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Мене, небога, виглядає. І їй здається, виринає З-за хвилі човен,
доплива... І в хвилі човен порина. — Мій братику! Моя ти доле! — І ми

прокинулися. Ти... На панщині, а я в неволі!.. Отак нам довелося йти

Ще змалечку колючу ниву! Молися, сестро! Будем живі, То Бог поможе

перейти.

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev2126.htm

3.8.8 Із нарису М. Чалого про обставини затримання Шевченка (2009-08-04 18:00)

* *

20 июля, оставив свой чемодан у Максимовича, Шевченко очутился в Мошнах, а потом в Черкасах

по следующему обстоятельству:
В Межиречье паны устроили охоту и пригласили поэта принять в ней участие. Хотя Тарас

Григорьевич никогда не был охотником, но не прочь был погулять в веселой компании. Во время
закуски зашла речь о монашестве вообще и о киевских монахах в особенности. Тарас наш, по
своему обыкновению, быт может, несколько резко отозвался об этом отжившем уже свое время

институте. Поляки, которым до православного монашества не было никакого дела, выступили на
сей раз ярыми его поборниками: снарядив жидка, они отправили его с доносом к жандармскому

офицеру, который якобы случился как раз в это время в Межиречье.
Жандарм потребовал поэта к себе для объяснения:
— Про вас говорят, что вы богохульствуете? — Задал он вопрос.
— Может и говорят, отвечал Ш—ко: про мене можна всячину плести, бо я чоловік патентований,
от про вас, вірно, нічого не скажуть».
Жандарм его арестовал и отправил в Черкасы.
Так рассказывает об аресте поэта Варф. Григорьевич,

О том же казусе, случившемся с нашим Кобзарем, М. А. Максимович передавал иначе.
Отыскивая себе усадебное место между Межиречьем и Пекарями, Ш—ко с небольшой компанией,
его сопровождавшей, сделал привал для отдыха. В это время к ним подошел господин во фраке,
перчатках, лакированных ботинках и с ружьем через плечо. На вопрос Ш—ка, откуда он взялся

и что ему нужно? господин отвечал по-польски: na polewanie! Тарас Григорьевич не утерпел,
чтобы не подтрунить над странным костюмом франта-охотника и громко сказал: «дивись, яка
кумедна фігура!» Поляк вломился в амбицию и между прочим упомянул, что был сам становым

приставом.
— А, так ви ще й алтинник! — отвечал ему с хохотом Шевченко. Пан, окончательно взбешенный,
прямо отправился в Межиречье, посылая Тарасу Григорьевичу угрозы.
Действительно, он сперва донес на поэта жандармскому офицеру, и когда тот не придал

доносу его никагого значения, он написал в Черкасы к исправнику Табачникову, который, из

личности к жандарму, желая насолить ему и вместе с тем отличиться перед начальством,
распорядился арестовать Ш—ка. Его арестовать пристав Добржанский на Днепре, когда поэт ехал
к Максимовичу, торопясь на званый обед, нарочно для него устроенный. Пристав привез Тараса в
свою резиденцию Мошны, где Шевченко прожил три дня у своего знакомого Грудзинского, гуляя
часто в воронцовском парке, и усердно поклоняясь Бахусу. Из Мошен его увезли в Черкасы, а
потом в Киев.
Арестом своим Ш—ко обязан был петербургскому начальству, которое, при отъезде поэта на

родину, послало тайное предписание полицейским властям «строго наблюдать за отставным

солдатом Тар. Шевченком.»
Сидя в заключении в Черкасах, Ш—ко написал одно из лучших своих стихотворений: [1]«До
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сестры».

М. К. Чалый, Жизнь и произведения Тараса Шевченка, К., 1882, стор. 141-142. [Див. [2]текст]

1. http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev2126.htm

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/vosp67.htm

3.8.9 Розпорядження відправити Шевченка до Києва. 20 липня 1859 р.
(2009-08-05 06:00)

№ 539. 1859 р., липня 20. Розпорядження виконуючого обов’язки київського цивільного

губернатора П. Д. Селецького черкаському земському справникові В. О. Табачникову відправити
Т. Г. Шевченка до Києва

Секретно

20 июля 1859 года

№ 4808

Г[осподину] черкасскому земскому исправнику

Впоследствие рапорта в[ашего] в[ысоко]б[лагородия] [1]от 15 июля за № 35 поручаю вам

распорядиться выслать находящегося в м. Межиричах, Черкасского уезда Тараса Шевченко в

г. Киев под надзор здешней полиции и об исполнении сего в то же время мне донести.

И[сполняющий] д[олжность]
губернатора вице-губернатор Селецкий

ДМШ, А-20, спр. 173, арк. 14, 14 зв. Відпуск.

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/568048.html

3.8.10 Розпорядження повідомити про прибуття Шевченка до Києва. 20 липня 1859
р. (2009-08-05 18:00)

№ 540. 1859 р., липня 20. Розпорядження виконуючого обов’язки київського цивільного

губернатора П. Д. Селецького київському старшому поліцмейстеру повідомити про прибуття

Т. Г. Шевченка до Києва

Секретно

20 июля 1859 года

№ 4809

Г[осподину] киевскому старшему полицмейстеру

Предписав вместе с сим черкасскому земскому исправнику выслать в г. Киев под надзор полиции
находящегося в Черкасском уезде известного в[ашему] в[ысоко]б[лагородию] из предписания

начальника губернии от 15 июля за № 3865 художника Тараса Шевченко и поставляя о сем вас в

известность, предписываю по прибытии сюдаШевченко немедленно доложить об этом г. генерал-
губ[ернато]ру.
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ДМШ, А-20, спр. 173, арк. 14, зв. 15. Відпуск.

3.8.11 Рапорт канівського земського справника С. Котлярова. 21 липня 1859 р.
(2009-08-06 06:00)

№ 541. 1859 р., липня 21. Рапорт канівського земського справника С. О. Котлярова

виконуючому обов’язки київського цивільного губернатора П. Д. Селецькому з переліком місць,
в яких перебував Т. Г. Шевченко з 8 по 12 липня

Секретно

Его превосходительству господину киевскому гражданскому губернатору

каневского земского исправника

Рапорт

Вашему превосходительству в дополнение рапорта, от 17 настоящего июля за № 334,
почтительнейше честь имею донести, что состоящий под строгим надзором полиции академик

Тарас Шевченко, как видно из донесения пристава 3 стана от 16 сего июля за № 64, 8 числа

сего месяца выехал из м. Корсуна первоначально в с. Кириловку Звенигородского уезда к своим

родственникам, оттуда поехал в м. Городище и Межиричи Черкасского уезда, затем 11 числа

прибыл опять в Корсунь к Варфоломею Шевченке, а 12 числа выехал в м. Межиричи, отколь
имел намерение отправиться чрез г. Киев в С.-Петербург. В Корсуне он пробыл первоначально с

28 июня по 8 июля, особенных занятий в Корсуне не имел, а приезжал по родству для свидания,
и в поступках его ничего предосудительного не замечено.

Земский исправник Котляров

№ 341
21 июля 1859 года

По секретной части

С донесением о академике Шевченке

ДМШ, А-20, спр. 173, арк. 16, 16 зв. Оригінал.
На документі написи: «К докладу»; «К делу»; «3928»; «24 июля».

3.8.12 Колись, дурною головою... 21 липня 1859 р. (2009-08-06 12:00)

21 липня 1859 р., Черкаси.

{ [1]«Колись, дурною головою...» }

Колись, дурною головою,
Я думав, — горенько зо мною!
Як доведеться в світі жить?
Людей і Господа хвалить?
В багні колодою гнилою

Валятись, старітися, гнить,
Умерти й сліду не покинуть

На обікраденій землі...
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О горе! горенько мені!
І де я в світі заховаюсь?
Щодень пілати розпинають,
Морозять, шкварять на огні!

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev2127.htm

3.8.13 160. ЛИСТ ДО М. В. І М. О. МАКСИМОВИЧІВ. 22 липня 1859. Мошни
(2009-08-06 18:00)

[1] Мошны,
22 июля

1859.

Мои единые други! Я опинився аж у Мошнах, а чого я тут опинився, про те скажу вам, як

побачимось, а на сей раз вручителю сего вручите мои вещи і гроші, і сорочку, як пошита, і бриль.
Може, я ще заїду до вас, як вертатимусь у Петербург, а може й ні, я ще й сам добре не знаю.
Оставайтеся здорові! Нехай вам Бог помагає на все добре. На той рік, може, буду вашим сусідом,
а поки що не забувайте щирого вашого

Т. Шевченка.

А саквояж ваш я таки трохи попом’яв. Вибачайте!

На звороті:
В Прохоровке

Ее превосходительству

Марье Васильевне

Максимович.
Или Михайлу Александровичу

Максимовичу.

Примітки

Подається за автографом (ІЛ, ф. 1, № 195).
Вперше надруковано в журналі «Русский библиофил» (1914. — № 1. — С. 15).
Вперше введено до зібрання творів у виданні: Шевченко Т. Повне зібр. творів. — К., 1929. — Т.
3. — С. 172.
Я опинився аж у Мошнах... — Заарештований 13 липня 1859 р. поблизу хутора Максимовичів
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Михайлова Гора, Шевченко був доставлений становим приставом О. Ф. Добржинським на

поліцейському човні по Дніпру та річці Вільшанці у станову квартиру, що містилася в містечку

Мошни Черкаського повіту Київської губернії (тепер село Мошни Черкаського району Черкаської

області). Тут Шевченко перебував до 18 липня (поки не був перевезений до Черкас), а 22 липня

знову повернутий у Мошни.
Може, я ще заїду до вас, як вертатимусь у Петербург, а може й ні... — Спростовуючи пред’явлені
йому звинувачення в «богохульстві», Шевченко сподівався, що йому вдасться виправдатися.
Однак, згідно з розпорядженням київського, волинського і подільського генерал-губернатора І.
І. Васильчикова від 18 липня 1859 р., його було відправлено з Мошнів до Києва 26 липня 1859 р.;
після проведеного жандармами слідства Шевченко змушений був залишити Україну й 13 серпня

виїхав з Києва до Петербурга (Тарас Шевченко. Документи та матеріали до біографії. — С. 327
— 339).
На той рік, може, буду вашим сусідом... — Сподівання Шевченка оселитися в Україні не

здійснилися. В секретному рапорті І. І. Васильчикова начальникові III відділу В. А. Долгорукову
зазначалося, «что если бы Шевченко пожелал поселиться в здешнем крае, то я полагал бы

отклонить его намерение» (Тарас Шевченко. Документи та матеріали до біографії. — С. 339).

1. http://picasaweb.google.com.ua/litopys/invaWB?feat=embedwebsite#5339469848306809858

3.8.14 162. М. О. та М. В. МАКСИМОВИЧІ. 23 липня 1859. Михайлова гора
(2009-08-07 06:00)

Коханий земляче! Кланяємось Вам сердечне з Михайлової Гори і дуже тужимо знову об Вашому

приключаю; бо нам перед Ільєю сказали нарочнії з Пекарів, що Вас уже випустили з Мошен і

що Ви з Пекарів поїхали в Межиріч до пана Парчевського, а вчора сказала ще, що Ви вже аж у

Переяслава; аж бачу, все брехня, і Ви в Мошнах... З посланим, по письму Вашому, посилаю Вам

чемодан і погребець Ваш, і в сім пакеті 50 рублей Ваших, а прочії привезу сам в Мошни, куди і

без того хотів я їхать із Вами вмісті. До збачення! Зостаємось Ваші щирії приятелі

Михайло Максимович,
Марья Максимович.

23 июля 1859 г.

На четвертій сторінці:
Тарасу Григорьевичу Шевченку.

Коментарі:

Подається за автографом: ІЛ. Ф. 1. № 269.
Вперше надруковано у виданні: Чалый М. К. Жизнь и произведения Тараса Шевченка. — С. 142
— 143, з пропусками й неточностями.
Дата в автографі: «23 июля 1859 г.».
Відповідь на лист Шевченка від 22 липня 1859 р. з Мошен.

...тужимо знову об Вашому приключаю... — Йдеться про арешт Шевченка 13 липня 1859 р.
поблизу садиби Максимовичів на Михайловій горі.
...перед Ільєю сказали нарочнії... — Арешт Шевченка став відомий селянам навколишніх сіл, і
вони сповістили про це М. О. Максимовича. День святого Іллі відзначався православною церквою
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20 липня.
Пекарі — село під Каневом (тепер Канівського району Черкаської області), поблизу якого

Шевченко хотів придбати ділянку землі під хату; під час її обмірювання 12 липня 1859 р. стався

інцидент, внаслідок якого Шевченка було звинувачено в богохульстві й заарештовано.
...що Вас уже випустили з Мошен... — Після арешту Шевченко був доставлений поліційним

човном із Михайлової гори до містечка Мошни, де була станова квартира пристава Ф. В.
Добржинського, й перебував тут до 18 липня; потім був доставлений у Черкаси, де його тримали
до 22 липня. Після цього Шевченка знову перевезли в Мошни, звідки 26 липня відправили до

Києва.
Межиріч — містечко Канівського повіту Київської губернії (тепер Канівського району Черкаської
області); Шевченко бував тут у Вітольда Вольського— управителя маєтку поміщика Парчевського

Никодима Павловича (1812 — 1867), в якого хотів купити земельну ділянку.
...привезу сам в Мошни... — Цей приїзд не відбувся, Шевченко з М. О. Максимовичем більше

не бачилися.

3.8.15 Відзив цензора про твори з рекомендаціями. 25 липня 1859 р. (2009-08-07 18:00)

№ 542. 1859 р., липня 25. Відзив члена Головного управління цензури О. Г. Тройницького про

розглянуті ним твори Т. Г. Шевченка

О рукописи:
«Поэзия Т. Шевченки, том 1-й»

Рассмотревши вновь, по поручению Главного управления цензуры, представленные к

напечатанию, в рукописном экземпляре, стихотворения художника Т. П. 1 Шевченко, о которых

я имел честь представить мнение свое г.-ну министру народного просвещения, в январе месяце
текущего года, по доставленному мне тогда печатному экземпляру, я нашел в рукописи несколько
пьес и отрывков, не бывших в печатном собрании. Это печатное собрание поэм г. Шевченко

я признавал возможным допустить ко второму изданию, без всяких изменений, с исключением
только первой песни: «Думы мои, думы мои», с каким заключением согласился и г. министр

народного просвещения. Но настоящая рукопись, по моему мнению, едва ли может быть

разрешена к печати без значительных исключений. В ней встречается несколько стихотворений

и отрывков, проникнутых слишком резко чувством скорби поэта об уничтожении самобытности

казачества, в виде гетманщины и Запорожья, и о слиянии Малороссии с Русскою империею. Не
думаю, чтобы удобно было допускать в печати выражение подобных чувств, и при этом полагаю,
что пьесы или отрывки, заключающие в себе такие мысли, лучше вовсе не разрешать к печатанию,
нежели ограничиваться исключением из них двух или трех стихов; исключение отдельных слов или
стихов нарушает обыкновенно логическую связь целой пьесы, и, давая отгадывать настоящую

мысль автора, возбуждает, между тем, неудовольствие в читателе, лишая его рельефного

заключения или поэтического выражения мысли, в том виде, в каком оно вылилось из-под пера

автора. По этому соображению и согласно с прежде высказанным мною мнением, я полагал бы

за лучшее исключить вовсе первую вводную песнь: «Думы мои, думы мои», или, по крайней мере,
всю часть ее от стиха: «За карии очинята» до стиха: «Карай того, боже!». Без всякой неуместной
натяжки, предполагаемой рассматривавшим рукопись г. Шевченки г. цензором Палаузовым,
нельзя не видеть в этой части упоминаемой песни выражения грусти автора о нынешней судьбе

Малороссии, со времени подчинения ее под власть России, между тем как в начале и в конце

песни высказывается только личная тоска поэта об удалении его из дорогой и милой родины,
Украйны, в край для него чужой. В указываемом г. цензором и вполне признаваемом мною

высоком поэтическом достоинстве этой песни, я вижу еще больше причин к предлагаемому

мною исключению: именно по поэтическому достоинству своему, эта песнь врежется в память

всякого малороссиянина, восприимчивого к преданиям украинской старины, а этого едва ли
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следует желать для блага самой Украйны. За тем, и по тому же соображению, я полагал бы

исключить в местах, на которые г. цензор Палаузов обращает внимание главного управления

цензуры: на стр. 14 и 15 в стихотвор[ении] Основьяненко, стихи от: Правда море, правда сыне
до та позички ззилы На стр. 17 стихотворение N.N. вполне. На стр. 71 и 72 в стихотворении

«Дума», стихи от Отож мене вже сліпого до Що розкажуть люде На стр. 19-й, на обороте, мне
казалось бы приличным исключить два стиха: Така божа воля Неправедна, а її вже... На стр. 60-й
на обор[оте1 заменить другим эпитетом эпитет святой, придаваемый гетманщине: выражения

эти неуместны. Сверх того, я признавал бы нужным исключить вовсе: 7-мь стихотворений под

общим заглавием: «Отрывки из неоконченных и утраченных штук» на стр. 83 до 94, указываемые
и г. цензором Палаузовым, по резкости проникающего все эти сожаления об исчезновении

вольностей Украйны и по превознесению, в последних двух стихотворениях, идей всеславянства

и реформатора Гуса, называемого святым; равно как и все введение к. поэме [1]«Гайдамаки» на
стр. 106 до 111, от стиха: Все йде. все минає и краю немає до В далеку дорогу. Введение это,
сколько я могу припомнить, не было в печатном экземпляре поэм г Шевченки и оно почти не

имеет связи с поэмой [2]«Гайдамаки», а между тем в нем слишком сильно, до слез, выражается
скорбь об исчезнувшем былом времени гайдамачества. Считаю неизлишним присовокупить, что
я вообще считал бы предпочтительнее разрешить второе издание напечатанных уже поэм г.
Шевченки, нежели печатать ныне представленную рукопись с многочисленными предлагаемыми

исключениями, и, может быть, еще другими, которые встретила бы цензура, как напр[имер],
в недостающих в рукописных примечаниях к поэме [3]«Гайдамаки». Не считаю себя вправе

представлять какое-либо мнение о степени верности переложения на малороссийское наречие

нескольких «Псалмов», помещенных в конце рукописи. Член Главного управления цензуры Л.
Тройницкий 25 июля 1859 г. ДМШ, А-9, спр. 375, арк. 23 — 25, 25 зв. Оригінал. 1 У документі

помилково замість «Т. Г.» написано «Т. П.».

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev117.htm

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev117.htm

3. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev117.htm

3.8.16 Журнал засідання цензури з рішенням дозволити нове видання творів. 25 липня
1859 р. (2009-08-08 06:00)

№ 543. 1859 р., липня 25. Журнал засідання Головного управління цензури з рішенням дозволити

нове видання творів Т. Г. Шевченка

XI зас[едание] 25 июля 1859
О новом издании сочинений Т. Шевченко

Статья 18. Главному упр[авлению] ц[ензуры] доложено, что в конце 1858 и в начале текущего годов
находилась в рассмотрении м[инистерст]ва нар[одного] просв[ещения] для дозволения к новому

изданию печатная книга сочинений Т. Шевченко, под заглавием «Кобзарь» и [1]«Гайдамаки», в
которой св[ерх] этих двух стихотворных произведений заключалось и третье: [2]«Гамалия»
Г[осподин] министр нар[одного] пр[освещения] поручил эту книгу рассмотрению члена гл[авного]
упр[авления] ц[ензуры] Д. С. Тройницкого, и по сношении с главным начальником над III
отд[елением] собств[енной] его имп[ераторского] вел[ичества] канц[елярии], который уведомил,
что к изданию напечатанных прежде сочинений художника Шевченко, он не встречает

препятствий, с тем, чтобы оные были вновь подвергнуты цензурному рассмотрению и при этом

обращено было особенное внимание на поэму «Чигиринский Кобзарь»— 5 февраля текущего года
предложить С.-П[етер]б[ургскому] ц[ензурному] к[омитету] рассмотреть оную на основании общих

цензурных постановлений, и обратить особенное внимание на поэму «Чигиринский Кобзарь», из
коей во всяком случае должна быть исключена первая песня: «Думы мои, думы», — и заключение

о том, полагал ли бы комитет возможным допустить вышеозначенную книгу к печати, и в каком
виде представить на усмотрение Г[лавного] у[правления] ц[ензуры].
К[омитет] 5 мая текущего года за № 458, донес Г[лавно]му упр[авлению] ц[ензуры], что
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цензор, надв[орный] сов[етник] Палаузов внес в оный полученную, им от г[осподина]
Шевченко рукописную книгу под заглавием: «Поэзия Т. Шевченки» — взамен прежней

вышеозначенной книги. Г[осподин] Палаузов, а донесении к[омитет]у изъяснил, что

стихотворения, вошедшие в рукопись, были почти все напечатаны разновременно, отдельными
книжками и в разных повременных изданиях, за исключением тольно некоторых переложений из

псалмов, присовокупленных автором впоследствии к настоящему первому тому своих сочинений.
Г[осподин] Палаузов в заключении своем не встречает препятствий к напечатанию рукописной

тетради: «Поэзия Тараса Шевченки, т. 1», с находящеюся в ней песнею: «Думы мои, думы»,
за исключением из сей последней и других стихотворений некоторых мест, указанных в его

донесении. — Ком[итет], с своей стороны, находит донесение цензора Палаузова основательным.
Гл[авное] упр[авление] ц[ензуры], рассмотрев сие дело, в заседании 13 июня текущего года

определило: рассмотрение рукописи «Поэзия Тараса Шевченки, т. 1», передать члену сего

упр[авления] д[ействительному] с[татскому] с[оветнику] Тройницкому.
Ныне действительный] с[татский] с[оветник] Тройницкий, в письменном отзыве от 25 сего

июля, изъяснил, что в рассмотренной им рукописи он нашел несколько пьес и отрывков, не

бывших в печатном собрании сочинений г. Шевченко, и что рукопись эта едва ли может

быть разрешена к печати без значительных исключений, так как в ней встречаются места и

отрывки, проникнутые слишком резко скорбью об уничтожении самобытности казачества, в виде
гетманщины и Запорожья, и о слиянии Малороссии с Русской империею. Представляется нужным
исключить: всю первую песню «Думы мои, думы», или, по крайней мере, всю часть ее, от стиха:
«За карии очинята», до стиха: «Карай того, боже!» — семь стихотворений под общим заглавием

«Отрывки из неоконченных и утраченных штук», на стр. 83 до 94, по резкости проникающего их

сожаления об исчезновении вольностей Украины; все введение к поэме [3]«Гайдамаки», стр. 106
— 111, от стиха: «Все йде все минає и краю немає» до: «В далеку дорогу»; и несколько стихов и

слов на стр. 14, 15, 17, 19 (на об[ороте]), 60 (на об[ороте]), 71 и 72.
В заключение д[ействительный] с[татский] с[оветник] Тройницкий присовокупляет, что он

вообще считал бы предпочтительнее разрешить второе издание напечатанных уже поэм г.
Шевченко, нежели печатать ныне представленную рукопись с многочисленными предлагаемыми

исключениями и, может быть, еще с другими, которые встретила бы цензура, так, напр[имер], в
недостающих в рукописи примечаниях к поэме [4]«Гайдамаки».
Главное управление цензуры, рассмотрев представление СПб. ц[ензурного] ком[итета] от 5
мая сего года за № 458 о рукописи под заглавием «Поэзия Т. Шевченки. Том первый» и

заключение о ней д[ействительного] с[татского] с[оветника] Тройницкого, признало напечатание

оной, с многочисленными предполагаемыми исключениями неудобным, и потому определено:
разрешить новое издание напечатанной уже книги г. Шевченко, препровожденной м[инист]ром
н[ародного] пр[освещения] к г. поп[ечителю] СПб. у[чебного] окр[уга] 5 февраля текущего года за
№ 305, содержащей в себе стихотворения «Чигиринский Кобзарь», [5]«Гайдамаки» и [6]«Гамалия»,
исключив из песни «Думы мои, думы мои» часть ее от стиха «За карии очинята» до стиха

«Карай того, боже!». О возможности же допущения к печати переложения «Псалмов Давида»
1, помещенного в вышеупомянутой рукописи, снестись СПб[ургскому] ц[ензурному] к[омитету]
предварительно с духовною цензурою. Верно: тит[улярный] сов[етник] В. Поливанов ДМШ,
А-9, сцр. 375, арк. 26-27, 27 зв. Копія. На документі написи: «Исполнено 11 августа 1859
г.»; «Желательно все исключить». 1 Запитання стосується до місця в кінці документа від слів:
«Чигиринский Кобзарь» до слів: «Псалмов Давида».

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev117.htm

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev122.htm

3. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev117.htm

4. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev117.htm

5. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev117.htm

6. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev122.htm
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3.8.17 (2009-08-09 06:00)

[1]Кониський О. Я. Тарас Шевченко-Грушівський: Хроніка його життя [Під час останньої подорожі
на Україну (червень — вересень 1859), стор. 12]

21 липня Тарас посилає листа до Кржижицького, просячи швидше його випустити з арешту.
Відповіді не прийшло.
Сидячи ще в Мошнах, Тарас послав через посланця [2]лист до Максимовича, просячи віддати

гонцеві тому речі, що залишив він на Михайловій горі. Максимович [3]23 липня прислав до його

пакунок, скриньку і 50 руб. грошей, пишучи, що то гроші Тарасові, «а останні сам привезу в

Мошни» Лист Максимовича прийшов до Тараса вже в Черкаси і, певна річ, хоч трохи розігнав його
нудьгу. Варто навести тут початок тої» листа, щоб запевнитися, що про приїзд Добржинського

до Максимовича звістка не певна. «Дуже тужимо над вашою пригодою, — писав Максимович,
— бо нам перед Іллею (себто до 20 липня) сказав післанець з Пекарів, що вас уже випустили

з Мошен і що ви з Пекарів поїхали в Межиріч до пана Парчевського, а вчора сказали, що ви

вже аж в Переяславі, бачу, все оце брехня, ви і досі в Мошнах» 1063. Нарешті 24 липня прийшов

з Києва [4]наказ: привезти туди Шевченка. Того ж дня під вартою соцького повезли його на

пароході в Київ. Генерал-губернатором у Києві був тоді князь Василь чиков, чоловік не лютий.
Він звелів свойому урядникові Андрієвському взяти Шевченка на опит. Шевченко розпо вів те

все, що я вгорі подав з його «объяснения». Після опиту Васильчиков покликав до себе Шевченка,
говорив з ним і запевнився, що «Шевченко безусловно предан вере своих предков», а вся справа
з «богохульством» виникла з непорозуміння тих людей, перед котрими він розмовляв, а може,
сприяла тут і ворожнеча за глузування з Козловського. Генерал-губернатор велів визволити

Шевченка, дозволивши йому перебувати в Києві скільки треба, і мовив: «Їдьте швидше до

столиці, там люди більш розвинені і не чіпляються до дрібниць ради того, щоб вислужитися

коштом ближнього» 1064. Д. Чалий чув від Андрієвського, що коли Васильчиков покликав до

себе Шевченка, щоб особисто розпитати його про пригоду з ним, так Тарас так перелякався,
що, виправдуючись перед князем, плакав 1065. Не було б нічого чудного, коли б Тарас справді до
сліз перелякався. Знав він добре з тяжкого досвіду, який у нас Habeas corpus! Не трудно було

йому злякатися, згадавши пережиті ним десять літ в неволі. Але ж ми відаємо, що навіть в

лабетах Дубельта і Орлова, а потім Обручова і Потапова він не лякався. Певніш буде сказати, що
сльози його перед Васильчиковим, коли вони були, стають нам певним свідком не переполоху,
а того, до якого високого ступня була зруйнована і збентежена уся нервова система у поета, як
підупало його здоров’я фізичне. Шеф жандарів князь Долгорукий, одержавши з Києва або від князя
Васильчикова звістку про пригоду з Шевченком, велів покликати поета, висловити йому сувору

догану і остерегти, що коли він не буде дуже обережним, так нехай не нарікає тоді «на нас» за ті
добутки, на які заробить. 1063 Чалий, с. 142 [Листи до Т. Г. Шевченка. — С. 161]. 1064 Чалий, с. 143.
1065 Чалий, с. 143. Коментар Нарешті 24 липня прийшов з Києва наказ: привезти туди Шевченка.
— Це було розпорядження [5]від 20 липня 1859 р. П. Д. Селецького, виконуючого обов’язки
київського цивільного губернатора, черкаському земському справникові В. О. Табачникову (Тарас
Шевченко: Документи..., с 327). Того ж дня під вартою соцького повезли його на пароході в

Київ. — До Києва Шевченко їхав кіньми у супроводі соцького, вирушивши 26 липня. Збереглася
нотатка: «Драбівка — од Деренковця 5 вер. Данило Сучок — Зеленьки. Ерошевицкий» (ІЛ. — Ф.
1. — № 455); У Зеленьках 27 липня він записав пісню «Ой п’яна я, п’яна». До Києва прибули 30
липня. Уже наступного дня Шевченко був визволений з-під арешту: його взяв на поруки священик
Ю. Г. Ботвиновський, добрий приятель давнього знайомого поета художника й фотографа І.
В. Гудовського. Генерал-губернатором у Києві був тоді князь Васильчиков, чоловік не лютий.
Він звелів свойому урядникові Андрієвському взяти Шевченка на опит. — М. Андрієвський,
чиновник для особливих доручень при генерал-губернаторі, людина освічена й доброзичлива,
дав сприятливий відзив про інцидент і поведінку поета в Києві. Письмове свідчення Шевченка

датоване 6 серпня 1859 р. ([6]Тарас Шевченко: Документи. — с. 334 — 336). Шеф жандарів князь

Долгорукий, одержавши з Києва від князя Васильчикова звістку про пригоду з Шевченком, велів
покликати поета, висловити йому сувору догану і остерегти... — І. І. Васильчиков, не надаючи

2814



значення інциденту, усе ж додав міркування, що тяжко позначилося на долі поета, перешкодивши
його наміру оселитися на Україні: «К сему имею честь присовокупить, что если бы Шевченко

пожелал поселиться в здешнем крае, то я полагал бы отклонить его намерение. Водворение его
здесь я не почитаю удобным не потому, чтобы он возбуждал опасения прежним его политическим

поведением, но по той причине, что он известен здесь, как человек, скомпрометнровавший себя

в политическом отношении, поступки его и слова некоторые лица могут истолковывать в ином

смысле, придавать им особенное значение и возбуждать на него подозрения к обвинению, подобно
описанному выше случаю». (Там же. — С. 339). Справді, під виглядом турботи про поета

маємо руйнування всіх його мрій і планів, що, безумовно, наблизило його загибель. [7]Попередня
[8]Наступна

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/4899.html

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/573053.html

3. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/573316.html

4. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/572110.html

5. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/572110.html

6. http://izbornyk.org.ua/shevchenko/docum.htm

7. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/569897.html

8. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/576651.html

3.8.18 Донесення про антирелігійні висловлювання Шевченка. 26 липня 1859 р.
(2009-08-10 06:00)

№ 544. 1859 р., липня 26. Донесення штаб-офіцера корпусу жандармів по Київській губернії Л.
В. Грибовського начальникові III відділу В. А. Долгорукову про антирелігійні висловлювання Т.
Г. Шевченка

Секретно

№ 155 26 июля 1859 года

О художнике Шевченке

Состоящий под секретным надзором и находящийся в Черкаском уезде художник Тарас Шевченко

12-го числа сего месяца, прибывши в м. Межиричи для покупки пустопорожнего места на

постройку себе усадьбы, пригласил служащих в Межиричской экономии дворян: Вольского,
Козловского, Хилинского, Молендского и полесовщика крестьянина Тимофея Садового. После

выбора удобного места для постройки усадьбы Шевченко угощал всех этих лиц водкой, между же
завязавшимся разговором беседующих, Шевченко, держа в руках сорванный листок с липового

дерева, который, показывая полесовщику, спросил его, кто создал этот листок? Полесовщик

отвечал: «бог». На этот ответ Шевченко стал бранить полесовщика, произнося страшное

богохульство, утверждая, что нет бога, а матерь божию называл покрыткою *, признавая только
верование в Иисуса Христа и то не как в бога, а как в человека, умом своим заслужившим

вечное между людьми уважение к нему. От богохульства своего Шевченко отрекается, но он

действительно произносил вышесказанные слова, будучи в то время в нетрезвом виде, по этому
случаю по распоряжению его сиятельства господина генерал-губернатора, Шевченко требуется в

Киев.
О чем для начальничьего сведения вашего сиятельства приемлю честь почтительнейше доложить.

Подполковник Грибовский

Шефу жандармов,
господину генерал-адъютанту
и кавалеру князю Долгорукову І
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Покрытками в Малороссии называются те крестьянские девушки, которые до замужества своего
потеряли девство и имели детей.

ДМШ, А-52, спр. 81, ч. 6, арк. 148 — 149, 149 зв. Оригінал.
На документі резолюція В. А. Долгорукова: «Иметь в виду запросить какие ограничения сняты
последними разрешениями с художника Шевченко 4 августа» та написи: «№ 2591»; «5 августа 1859
года».

3.8.19 Донесення про відправку Шевченка до Києва. 26 липня 1859 р. (2009-08-10 18:00)

№ 545. 1859 р., липня 26. Донесення черкаського земського справника В. О. Табачникова

виконуючому обов’язки київського цивільного губернатора П. Д. Селецькому про відправку Т. Г.
Шевченка до Києва

Секретно

Господину киевскому гражданскому губернатору

черкасского земского исправника

Рапорт

Во исполнение предписания вашего превосходительства от 20 июня за № 4808, выслав вместе

с сим Тараса Шевченка в город Киев в ведение киевского старшего полицмейстера, имею честь

о том донести вашему превосходительству.

Земский исправник Табачников

№ 40
26 июля 1859 года

ДМШ, А-20, спр. 173, арк. 17. Оригінал.
На документі написи: «4010»; «30 июля»; «К делу»; «К докладу».

3.8.20 161. ЛИСТ ДО М. В. І М. О. МАКСИМОВИЧІВ. 26 липня 1859. Мошни
(2009-08-11 06:00)

Други мои единые!

По требованию начальства я завтра буду в Києві. Добре б ви зробили, якби й ви рушили в Киев.
Помолилися б Богу і за одним заходом зо мною б побачилися, бо на Михайловій горі, не знаю,
чи швидко нам доведеться бачитися. А тим часом нехай вам добре сниться.

Не забувайте Т. Шевченка.

1859.
26 июля.
Мошны.
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На звороті:
Ее превосходительству

Марии Васильевне Максимович.
В Прохоровке.

Примітки

Подається за автографом (ІЛ, ф. 1, № 196).
Вперше надруковано в журналі «Русский библиофил» (1914. — № 1. — С. 15. Публікація П. I.
Зайцева).
Вперше введено до зібрання творів у виданні: Шевченко Т. Повне зібр. творів. — К., 1929. — Т.
3. — С. 172 — 173.

...я завтра буду в Києві. — До Києва Шевченка доставлено 30 липня 1859 р. (Тарас Шевченко.
Документи та матеріали до біографії. — С. 332).
Добре б ви зробили, якби й ви рушили в Киев. — Очевидно, цей лист був затриманий у Мошнах

для перлюстрації. На автографі є позначка рукою М. О. Максимовича: «Получено 4 августа». В
листі до Шевченка від 6 жовтня 1859 р. М. О. Максимович зазначав: «Жалею сердечно, что не

увидели[сь] мы еще раз; но Ваше письмо, зовущее нас в Киев, шло к нам из Мошен десять дней и

застало меня нездорового» ([1]Листи до Тараса Шевченка. — С. 137). З родиною Максимовичів

Шевченко більше не бачився.

1. http://izbornyk.org.ua/shevchenko/lystydo.htm

3.8.21 Розпорядження про допит Шевченка. 31 липня 1859 р. (2009-08-11 18:00)

№ 546. 1859 р., липня 31. Розпорядження київського генерал-губернатора І. І. Васильчикова

чиновнику особливих доручень М. О. Андрієвському провести допит Т. Г. Шевченка

№ 3039
31 июля 1859 г.

Секретно

Чиновнику особых поручений г[осподину] коллежскому советнику Андреевскому

В Киевскую губернию недавно прибыл с разрешения президента Академии художеств, ее

императорского высочества государыни великой княгини Марии Николаевны, в временный

отпуск, академик Тарас Шевченко.
Мною получено донесение, что Шевченко приехал из Черкасского уезда в Межиричское имение

и предполагает в с. Пекарях строить для себя дом. При избрании места для дома, он угощал

водкой бывших при этом экономических служителей и с одним крестьянином завел неуместный

разговор, в котором отвергал существование бога и святость пресвятой девы.
Разговор ведено было Шевченком в нетрезвом будто виде. Шевченко по распоряжению моему

доставлен в Киев. Поручаю вашему высокоблагородию допросить подробно Шевченка по

изложенным выше обстоятельствам, стараясь при этом удостовериться в образе мыслей его.
О последующем вы доложите мне.

ІЛ, ф. 1, № 404, спр. 173, арк. 22.
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3.8.22 163. Д. Ю. КОЖАНЧИКОВ. 31 липня 1859. Петербург (2009-08-12 06:00)

Милый и многоуважаемый Тарас Григорьевич!

Что это такое значит? Лазаревский меня поразил как громом, или, как нынче говорят у нас,
миром 12 июля. Я Вам уже с месяц назад писал одно письмо с прописанием всех обстоятельств;
теперь решаюсь послать другое, тем же самым путем — на авось; другого не знаю. Вот судьба

Ваших стихотворений: Вы знаете рапорт Палаузова и что министра нет в городе. Это бы

ничего, и дело бы давно кончено, да проклятое чиновничество с своими крючками везде пакостит.
Вам известно, что Ваши стихотворения Главное правление цензуры поручило рассмотреть их

Цензурному комитету. Комитет, как коллективное существо, поручил это исполнить Палаузову, и
тот написал известный Вам рапорт. Рапорт и отмеченные места читал Цензурный комитет и во

всем одобрил мнение Палаузова. Кажись, чего бы лучше? Так нет, в Главное правление цензуры
Комитет донес так: вот, дескать, мнение Палаузова о стихах Шевченко и более ни слова. Дело это
попало к Арсеньеву, который мне объявил: «Спрашивали мы не мнения Палаузова, а Комитета,
и если я рапорт доложу Муханову, то он наверное обратит его в Цензурный комитет, и дело будет
испорчено; а лучше надо подождать Ковалевского». Будь этот рапорт одобрен Комитетом, мы
бы разрешили, не говоря ни слова. Поэтому-то и я даже просил приостановить дело до министра.
Ну теперь, Тарас Григорьевич, как поживаете Вы-то? Что Ваша супруга? А нары в Вашей

мастерской? Мы и теперь часто вспоминаем о Вас и Вашей женитьбе. С Николаем Ивановичем

я видаюсь решительно каждый день. Что за прелесть этот Николай Иванович! Чемболее узнаешь
его, тем более любишь. Время проводим недурно; намедни я, Николай Иванович и Котляревский
ездили в Псков. Кричим, спорим, как в двадцать лет. Новостей у нас хороших немного; в

будущем все становится мрачнее и мрачнее, так что иногда мороз по коже подирает. Погода
отвратительная, уже целый месяц дожди и холод. Поволжье готовится к голоду; везде страшные
пожары и далеко не случайные. Ну, да о новостях, надеюсь, скоро услышите сами, полагая, что Вы
будете скоро между нами. А пока Вам сообщу самую грустную новость: Полонский без места и

без денег с страшным ревматизмом в ногах валяется на мельнице Штакеншнейдера за Гатчиною.
А его не распустившийся еще цветочек плачет втихомолку, поглядывая на сына да калеку мужа.
Много бы хотелось предъявить обвинений на человечество; да самому, как подумаешь, становится
страшно. Скажу одно: Полонский буквально ползает по полу на четвереньках, а человек, ей-богу
ведь, хороший, или, как Вы говорите, гарный. ОМарье Александровне ни слуху ни духу; обещалась
высылать статьи и ничего не высылает; тоже, должно быть, хорошо! Кому же в ум пойдет на

желудок петь голодный. Тургенев обещался к июлю прислать ее «Институтку» по-русски, и также
нет слуха. Приезжайте поскорее, право, уж очень хочется обласкать Вас, а пока целую крепко,
крепко, по-братски искренно любящий Вас

Д. Кожанчиков

31 июля 1859 г.

Коментарі:

Подається за автографом: ІЛ. Ф. 92. № 102.
Вперше надруковано у виданні: Листи до Т. Г. Шевченка. — С. 161 — 162.
Дата в автографі: «31 июля 1859 г.».

Кожанчиков Дмитро Юхимович (1819 — 1877) — російський книгар і видавець. Походив із

кріпаків, підтримував зв’язки з демократичними колами в Петербурзі й революційною еміграцією

за кордоном, поширював прогресивні видання. Видавав і продавав у своїх книгарнях твори

українських письменників—Марка Вовчка, М. І. Костомарова. Познайомився з Шевченком після

його повернення із заслання, погодився бути видавцем його творів, однак за життя Шевченка цей
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намір не здійснився. Коштом Д. Ю. Кожанчикова вийшло перше посмертне видання «Кобзаря»
(СПб., 1867).
Лазаревский меня поразил, как громом... — Які відомості про Шевченка дістав Д. Ю.
Кожанчиков від М. М. Лазаревського, не відомо.
...миром 12 июля... — Йдеться про несподіване закінчення франко-італійсько-австрійської війни,
яка почалася в квітні 1859 р.
Я Вам уже с месяц назад писал одно письмо... — Цей лист нині не відомий.
...послать другое, тем же самым путем... — Очевидно, лист було передано через котрогось

із Шевченкових знайомих на Україні й Шевченко одержав його після того, як під арештом був

доставлений у Київ 30 липня 1859 р.
Вот судьба Ваших стихотворений... — Дбати про друкування своїх творів Шевченко почав одразу

після повернення до Петербурга. По офіційний дозвіл на нове видання поезій, написаних до

заслання, він звернувся в листі від 27 жовтня 1858 р. до начальника III відділу В. А. Долгорукова,
який доручив органам цензури піддати їх «строгому рассмотрению» (Тарас Шевченко: Документи
та матеріали до біографії. — С. 300 — 303). У листі до М. О. Максимовича від 22 листопада

1858 р. Шевченко сповіщав: «Книжник Кожанчиков заходився був печатать мою поезію, так
шеф жандармов запретив. Возмутительна, каже». 27 грудня 1858 р. Шевченко подав до Санкт-
Петербурзького цензурного комітету примірник видання «Чигиринський Кобзар і Гайдамаки» з
доданою до нього поемою [1]«Гамалія» (СПб., 1844), який було передано на відгук цензорові

С. М. Палаузову. 21 січня 1859 р. начальник III відділу В. А. Долгоруков (у відповідь на

запит міністра народної освіти Є. П. Ковалевського від 16 січня 1859 р.) підтвердив, що він

розпорядився «стихотворения Шевченки рассмотреть со всею строгостью частным образом и

затем о последующем меня уведомить» (Там само. — С. 306 — 307). Після цього друковані твори
Шевченка було доручено розглянути членові Головного управління цензури О. Г. Тройницькому,
який у відгуку від 23 січня 1859 р. визнав можливим їх нове видання, за винятком вірша «Думи
мої, думи мої» (Там само. — Є. 307 — 308).
Тим часом Шевченко, скориставшись прихильним ставленням цензора С. М. Палаузова (який
був учнем О. М. Бодянського, досліджував історію слов’янських народів, зокрема діяльність Яна
Гуса, і поділяв ідеї міжслов’янського єднання) замість друкованого видання 1844 р. подав до

Санкт-Петербурзького цензурного комітету рукописну збірку «Поезія Т. Шевченка. Том первий»,
до якої ввів також деякі раніше не друковані твори. С. М. Палаузов загалом схвалив цей рукопис,
зробивши в ньому кілька часткових вилучень, і не погодився з вимогою О. Г. Тройницького

про заборону вірша «Думи мої, думи мої». Підтримавши цей висновок С. М. Палаузова,
Санкт-Петербурзький цензурний комітет 5 травня 1859 р. передав рукопис «Поезія Т. Шевченка.
Том первий» на розгляд Головного управління цензури, яке повернуло рукопис тому ж О. Г.
Тройницькому. Однак він заперечив проти опублікування рукопису й зажадав повернутися до

друкованого видання 1844 р., що й було ухвалено Головним управлінням цензури 25 липня 1859 р.
(Там само. — С. 330 — 331).
Таким чином, висловлюючи в листі від 31 липня 1859 р. побоювання, що «дело будет испорчено»
й повідомляючи Шевченка, що він просив відкласти розгляд до повернення міністра народної

освіти Є. П. Ковалевського, Д. Ю. Кожанчиков, очевидно, ще не знав про згадану ухвалу

Головного управління цензури від 25 липня 1859 р. Не зовсім відповідало дійсності й уявлення Д.
Ю. Кожанчикова, що «проклятое чиновничество своими крючками везде пакостит»: як видно

з перелічених вище документів, подвійний розгляд творів Шевченка в Санкт-Петербурзькому
цензурному комітеті та Головному управлінні цензури був спричинений насамперед вимогами

начальника III відділу В. А. Долгорукова; розбіжність позицій С. М. Палаузова і Санкт-
Петербузького цензурного комітету, з одного боку, та О. Г. Тройницького і Головного управління
цензури — з другого, очевидно, пояснюється саме тиском жандармського відомства.
Вы знаєте рапорт Палаузова... — Схвальний відгук С. М. Палаузова про рукопис «Поезія Т. Г.
Шевченка. Том первий» датовано 28 квітня 1859 р. й затверджено цензурним комітетом 5 травня
1859 р. Очевидно, він одразу ж став відомий Шевченкові, оскільки того ж 5 травня Шевченко

звернувся до Академії мистецтв по дозвіл виїхати на Україну (Там само. — С. 311 — 313). Як

припускає П. В. Жур, обнадієний цим відгуком і не маючи коштів для подорожі, Шевченко взяв у
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Д. Ю. Кожанчикова аванс за майбутнє видання, від якого відмовлявся восени 1858 р. (Див.: Жур

П. Третя зустріч. — К., 1980. — С. 19). Оскільки ж під час Шевченкового перебування у Млієві

промисловець П. Ф. Симиренко погодився позичити йому кошти для видання на вигідніших

умовах, Д. Ю. Кожанчикову, за його власним свідченням у листі до М. М. Лазаревського (ІЛ. Ф.
1. № 296), цей аванс було повернуто.
Муханов Микола Олексійович (1802 — 1871) — заступник («товариш») міністра народної освіти
в 1858 — 1861 рр.; із 1859 р. — член Комітету в справах друку, таємний радник і сенатор.
Підписав листа від 11 серпня 1859 р. до куратора Петербурзького учбового округу і голови Санкт-
Петербурзького цензурного комітету І. Д. Делянова про ухвалу Головного управління цензури

дозволити до друку лише опубліковані до заслання твори Шевченка (Тарас Шевченко: Документи
та матеріали до біографії. — С. 337).
Ковалевський Євграф Петрович (1790 або 1792 — 1867) — російський геолог і етнограф, почесний
член Петербурзької академії наук. У 1858 — 1861 рр. — міністр народної освіти і начальник

Головного управління цензури. Не чинив перешкод публікації Шевченкових творів. У листі до

В. А. Долгорукова від 25 січня 185,9 р. погодився з висновком О. Г. Тройницького про

можливість перевидання опублікованих раніше творів Шевченка за друкованим виданням 1844 р.
У відповідь на це начальник III відділу зажадав, щоб ці твори були «вновь подвергнуты цензурному

рассмотрению» (Там само. — С. 308 — 309).
Что Ваша супруга? — Питання пов’язане з поширеними серед петербурзьких знайомих Шевченка

чутками, що він поїхав на Україну одружуватися.
С Николаем Ивановичем я видаюсь решительно каждый день. — Д. Ю. Кожанчиков підтримував
приятельські взаємини з М. І. Костомаровим. За спогадами Д. Л. Мордовцева, бував у нього
на квартирі в «Балабінських номерах» (Див.: Спогади про Тараса Шевченка. — С. 349), видавав
його твори. М. І. Костомаров залишив теплі спогади про Д. Ю. Кожанчикова (Новое время. —
1877. — 20 груд.). Текст «Кобзаря», що його видав 1867 р. Д. Ю. Кожанчиков, був підготований
М. І. Костомаровим та Г. С. Вашкевичем.
Котляревський Олександр Олександрович (1837 — 1881) — російський археолог і етнограф, згодом
професор російської словесності в Дерптському та Київському університетах.
Полонський Яків Петрович (1819 — 1898) — російський поет. Познайомився з Шевченком 1858
р. в Петербурзі, підтримував із ним приятельські взаємини, разом брали участь у літературних

читаннях. Після падіння з дрожок мав травму коліна, ходив на милицях. Його доглядала дружина
— Устюжська Олена Василівна.
Штакеншнейдер Андрій Іванович (1802 — 1865) — петербурзький архітектор.
О Марье Александровне ни слуху ни духу... — Марко Вовчок перебувала тоді в Німеччині

(переїжджаючи з Дрездена до Швальбаха та Аахена) й підтримувала з Д, Ю. Кожанчиковим,
який, був видавцем її оповідань у російському перекладі, ділові стосунки через спільних знайомих.
У листі до М. Я. Макарова від 25 червня 1859 р. вона просила: «...узнайте хоть через Тараса

Григорьевича, если вам самим что помешает, получил ли Полонский перевод «Ледащицы» и что
он с ним сделал... Тоже прошу Кожанчикова (и кланяюсь ему), чтобы за перевод «Институтки»
выслали через Вас, если можно, потому что, я думаю, к тому времени получится от Ивана

Сергеевича перевод» (Листи Марка Вовчка. — Т. 1. — С. 55). Вітання Д. Ю. Кожанчикову

Марко Вовчок передавала й у листі до Я. П. Полонського від 27 липня 1859 р. (Там само. — С.
60).
Тургенев обещался к июлю прислать ее «Институтку»... — I. С. Тургенєв затримався з

перекладом повісті «Інститутка» до жовтня 1859 р. Російською мовою її опубліковано в журналі

«Отечественные записки» (1860. — № 1).

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev122.htm
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3.8.23 Спогад В. Тарновського. Фотографія Шевченка (2009-08-12 18:00)

* *

Тарновский рассказывал, что, бывши в 1859 г. летом в Киеве, Шевченко останавливался у

Сенчилы, на Подоле. Приходит студент и застает Шевченко, пожирающего редьку; студент
стремится облобызать Тараса; Шевченко, усмехаясь, отклоняется: «Бачите, ділом зайнятий». Он
был одет в парусиновое пальто и такие же панталоны, шляпу имел белую пуховую и сильно

поношенные сапоги.

Н. Белозерский, Тарас ГригорьевичШевченко по воспоминаниям разных лиц, «Киевская старина»,
1882, октябрь, стор. 74. [Див. [1]текст]

[2]

Фотографія Шевченка (№7). Фото І. Гудовського, 1859.
[3]Фотографії Т. Г. Шевченка

[4] [5] [6]
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Гудовський Іван. Портрет Т. Шевченка. 1859. Київ. Фотографія. 8,1 × 6,6. Національний

музей Тараса Шевченка, № ф-105.
Праворуч, трохи нижче від стільця дворядковий напис: 1859 III

1. http://izbornyk.org.ua/shevchenko/vosp37.htm

2. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/ixvgXd4SK0sHpbUgUGcNGg?feat=embedwebsite

3. http://izbornyk.org.ua/shevchenko/photos.htm

4. http://picasaweb.google.com/lh/photo/dRgyLMZjuhCxQUaBZI0aBg?feat=embedwebsite

5. http://picasaweb.google.com/lh/photo/yFtqdqwM8nC4QcmpiMGKfQ?feat=embedwebsite

6. http://picasaweb.google.com/lh/photo/2LbAANjLD1EaFdlHkNxOlA?feat=embedwebsite

3.8.24 Побіжний спогад Ф. Лебединцева. 1 серпня 1859 р. (2009-08-13 06:00)

Настал 1859 год. В каникулярное время я очутился почему-то в Киеве, а не у родных;
очутился здесь и Тарас Григорьевич, доставленный сюда под арестом черкасским исправником

Табачниковым после известной катехизации с зернами, произведенной Тарасом в какой-то
корчме... Грустная эта история могла бы, говорят, кончиться ничем, но тут примешалось будто бы
личное самолюбие исправника, неосторожно задетое Шевченком. Исправник, видите ли, любил
в часы досуга предаваться поэтическим излияниям, и когда Тарас был доставлен к нему, то
он, после расспросов, успокоив его, накормил его даже обедом, а после обеда представил ему

на суд некоторые из своих стихотворений, вынув их из столика, у которого они сидели. Тарас,
прослушав одно или два стихотворения и будучи, вероятно, в состоянии некоторого подпития и

веселого настроения, взял из рук исправника тетрадку его стихов, положил обратно в ящик из

которого они были вынуты, и, заперши на ключ, выбросил ключ в растворенное окно, дав совет
непризнанному поэту не искать ключа. Обидевшийся исправник сказал что-то резкое Шевченку,
он ответил тем же. Исправник в старой стереотипной форме указал на свое служебное положение,
Шевченко отвечал: «Дурний ти з твоїм...» Тогда исправник дал место правосудию, и раба божия
Тараса препроводили в Киев, а здесь посадили в крепость. Пока подлежащие власти разбирали

дело о неудачном гаданьи Тараса на зерне, его выпросил к себе на поруки мой школьный товарищ
священник Ефим Ботвиновский, которому Н. С. Лесков в своих «Печерских антиках» посвятил
несколько страниц.
Было 1-е августа, праздник происхождения, точнее предхождения или преднесения честных древ

животворящего креста. На Подоле, в церкви братского монастыря, служил литургию нынешний

петербугский, а тогда киевский митрополит Исидор, а оттуда совершал обычный крестный ход на
Днепр для освящения воды. Я пошел на церемонию и шел рядом с процессиею. Тут подмигнул
мне шедший в процессии о. Ефим. Я подошел к нему, а он шепчет мне: «Тебе Тарас шукає».
— «Где, что и как?» — спрашиваю я, не зная ничего предыдущего, и о. Ефим передал мне всю

историю привезения, как он выразился, «честных мощей Тараса» в Киев и содержания их у него

на поруках. Я выразил намерение самолично в тот же день отправиться на поклон к великому

поэту, но о. Ефим отклонил меня от этого. «Загуляв, — говорит, — козак з горя та з печалі. Десь
тиняється по ярам та горам... Не ночует даже иной раз у меня; и сегодня нет его дома. Жди,
пока сам забредет к тебе». Я прождал дня три; наведался сам, но и хозяина дома не застал.

Ф. Лобода [Лебединцев Феофан Гаврилович]. Мимолетное знакомство мое с Т. Г. Шевченком и

мои об нем воспоминания. Воспоминания о Шевченко, К., 1988, С. 43-50. [Див. [1]переклад]

1. http://izbornyk.org.ua/shevchenko/spog06.htm
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3.8.25 164. М. I. КОСТОМАРОВ. 2 серпня 1859. Петербург (2009-08-13 18:00)

СПб, 1859, августа 2

Коханий Тарасе! Будь ласків, друже, найди де-небудь намальованого або награвірованого

Сковороду, хоч малого, хоч великого, а то хоч двох або трьох, коли вони різняться між собою.
Мене прохали в бібліотеці, щоб я написав до тебе й попрохав тебе об сім. Ти собі їздиш та

їздиш по Україні, а я собі сиджу та все сиджу, та вже не за Україною, а за варягами та за

хвинськими і турецькими народами, котрі помішались з руським народом. Вірші теж досі лежать

десь і не двигаються. Приїзди швидше, щоб тебе здоровим угледіть. Може, в Україні зостанешся:
козакуватимеш або оженишся.
Пиши до мене. Білозерський уїхав до своїх в Кострому і прислав відтіль листа і просить, щоб
думали об його журналі і готовили, що можна.

Н. Костомаров.

Коментарі:

Подається за автографом: ІЛ. Ф. 77. № 124. Арк. 55.
Вперше надруковано: Правда. — 1888. — № 10. — С. 215, з кількома неточностями.
Дата в автографі: «СПб., 1859, августа 2».

...найди де-небудь намальованого або награвірованого Сковороду... — Творчістю українського

філософа й письменника [1]Сковороди Григорія Савича (1722 — 1794) Шевченко цікавився все

життя, в дитинстві переписував його вірші, згадував у повістях [2]«Близнецы», «Наймичка»,
написаних на засланні. Чи вдалося йому надіслати М. І. Костомарову [3]портрет філософа —
не відомо.
Ти собі їздиш та їздиш по Україні... —Шевченко перебував на Україні протягом червня— першої

половини липня 1859 р. Після арешту 13 липня 1859 р. поблизу Михайлової гори був доставлений

до Києва 30 липня 1859 р., де й одержав лист М. І. Костомарова.
...я собі все сиджу та все сиджу... — Про свою напружену підготовку влітку 1859 р. до

читання курсу лекцій у Петербурзькому університеті М. І. Костомаров згадував і в своїй

автобіографії: «Дожидаясь решения судьбы моей, я погрузился в занятия рукописями и книгами

императорской Публичной библиотеки... Пользуясь близостью помещения, каждое утро из

нумера своей гостиницы, находившейся рядом с библиотекой, уходил я туда и, несмотря на

длинные летние дни, просиживал там до ночи» (Костомаров Н. И. Исторические произведения.
Автобиография. — К., 1989. — С. 524).
Може, в Україні зостанешся... — Після арешту за звинуваченням у «богохульстві» та підбуренні
селян проти поміщиків Шевченко був висланий із Києва до Петербурга з таємною забороною

повертатися на Україну (Див.: Тарас Шевченко: Документи та матеріали до біографії. — С. 339).
Білозерський ... просить, щоб думали об його журналі... — В. М. Білозерський після арешту й

заслання до Петрозаводська повернувся до Петербурга і брав участь в організації українського

журналу «Основа», кошти на видання якого дав родич його дружини, костромський поміщик

Катенін Микола Іванович.

1. http://izbornyk.org.ua/skovoroda/skov.htm

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev401.htm

3. http://izbornyk.org.ua/skovoroda/skov118.htm
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3.8.26 Рапорт з переліком місць Канівського повіту, де перебував Шевченко. 3 серпня
1859 р. (2009-08-14 06:00)

№ 547. 1859 р., серпня 3. Рапорт канівського земського справника С. О. Котлярова виконуючому
обов’язки київського цивільного губернатора П. Д. Селецькому з переліком місць, в яких

перебував Т. Г. Шевченко в Канівському повіті

Секретно

Его превосходительству господину киевскому гражданскому губернатору каневского земского

исправника

Рапорт

Пристав 3 стана от 16 и 25 минувшего июля за № 64 и 68 донес мне, что находившийся в м.
Корсуне у двоюродного брата своего Варфоломея Шевченка академик Тарас Шевченко 8-го июля
первоначально выехал из м. Корсуна в с. Кириловку Звенигородского уезда к родным братьям

своим Никите и Осипу Шевченкам и сестре вдове Ирине Бойковой, из Кириловки чрез Городище
приехал в Межиричи для свидания с помещиком Парчевским, в имении коего желает купить

место над рекою Днепром для устройства усадьбы, на которой по возвращении из С.-Петербурга
намерен поселиться на жительстве, но не застав Парчевского, возвратился опять в Корсунь к

Варфоломею Шевченке 11 июля, а 12 числа выехал вторично в Межиричи к Парчевскому для

изъясненной надобности, отколь предположил отправиться чрез Киев в С.-Петербург. Во время
нахождения его, Шевченка, в Корсуне, то есть от начала прибытия в Корсунь с 28 июня по день

выезда, он особенных занятий здесь не имел, а только гостил у двоюродного брата Варфоломея
Шевченка и в поступках его ничего предосудительного не замечено.
О чем вашему превосходительству, в дополнение рапорта моего от 17 минувшего июля за№ 334,
честь имею почтительнейше донести.

Земский исправник Котляров

№ 372
3 августа 1859 г.
В секр[етную] часть
С донесением о выезде из м. Корсуна академика Шевченка

ДМШ, А-20, спр. 173, арк. 18 — 19. Оригінал.
На документі написи: «К докладу»; «4117»; «7 августа».

3.8.27 (2009-08-15 06:00)

[1]Кониський О. Я. Тарас Шевченко-Грушівський: Хроніка його життя [Під час останньої подорожі
на Україну (червень — вересень 1859), стор. 13]

IX

Визволений з полону Тарас Григорович закватеровав у художника-фотографа Гудавського [?] 1066.
Тут він спізнався з священиком з Троїцької церкви Єфимом Ботвиновським, чоловіком добрим,
гостинним, але трохи чудним і питухою. Отець Єфим своєю простотою сподобався Тарасові.
На другий день Ботвиновський, закликавши свого приятеля Балабуху, теж доброго питуху, і ще
декого, та вкупі з Тарасом і рушили погуляти на лівий берег Дніпра. Там, розповідає д. Чалий,
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вони «пили до положення риз». Тарас би то так напився, що, «зарившись по саму шию в пісок, не
хотів звідтіль вилазити, благаючи, щоб його не займали і лишили ночувати на лугу, бо там йому

так гарно» 1067.

[2] Київ. Поділ. Літографія I пол. XIX ст.

Небавом після сього Ботвиновський запросив до себе на вечерок Шевченка. Гостей зібралося

чимало. Бесіда йшла весела, і гості не спостерегли, як і ніч минала. Аж ось о годині 3 ночі Тарас
зразу заходився прощатися. Отець Ботвиновський і його гості стали прохати Тараса ще посидіти.
Він наче й згодився був, але за кілька хвилин попрощався і пішов. Брама була на замку, і отець
Єфим з своєї щирої гостинності не велів відмикати її і нікого з гостей не випускати з двору, а
сам благав Тараса не йти і вернутися до світлиці. Де там! Скоро Тарас почув приказ: «Нікого
не випускати з двору», — він так люто обурився, що господар мусив звеліти відімкнути браму

і знов прохати Тараса вернутися до світлиці і підождати, заким запряжуть йому бричку. Тарас і
слухати не хотів, зараз же, скоро відімкнули браму, пішов пішки до господи, не вважаючи, що на
вулиці було болото, а він був без калош. Гості гадали собі, що се просто Тарасові витребеньки,
але потім вже по довшім часі дехто довідавсь сущої тому причини. Між гостями Ботвиновського

Шевченко помітив одного, що показався йому людиною небезпечною, начебто шпигом. Подаючи
оцю звістку 1068, автор її Н-в не назвав на ймення того небезпечного чоловіка, але з натякань його
можна гадати, що то був Віктор Аскоченський, колишній професор Київської духовної академії.
Він спізнався з Шевченком ще року 1846, тоді він був учителем у Сипягіна, небожа тодішнього
київського генерал-губернатора Бібікова, і жив у його. У Києві ходила про Аскоченського вельми

лиха чутка. Отого небезпечного чоловіка, додав Н-в, «ніхто не вважав за чоловіка путящого, але
його усі приймали, він скрізь бував і скрізь, де можна було, напивався». Шевченкові здалося, що
він прийшов і до Ботвиновського, яко «соглядатай». Після сього Шевченко став на тому, що ліпше
кинути кватеру у Гудовського та знайти собі хату де-небудь на передмістю Києва. Пішов він шукати
на Преварку. Іде по Преварці 1069, бачить — стоїть хатина, не то панська, не то мужича, біла, наче
сметана, та ще й садочком обросла, а надворі порозвішувані дітські сороченята, сушаться вони та
рукавчатами махають, ніби кличуть його до себе. Він зайшов і прохав господиню приняти його

на кватеру, погодовати і напоїти його «на віру», бо тоді у його грошей не було. Господиня була
трохи хора і трохи через те чудна собі; почувши від чоловіка зовсім їй невідомого таку оригінальну

прозьбу, вона згодилася прийняти його наборг на кватеру. Потім вже вона довідалася, що то був
Шевченко. «Не минуло й тижня, як Шевченко на новій кватері став своїм чоловіком і став звати

господиню дядиною. Швидко спізнався він і з сусідами, а найпаче з їх білоголовою дітворою.
Діти бігали за ним гуртом і кричали: «Дядьку! розкажи нам ще одну казочку!» Небавом Шевченко

прохав господиню позичити йому 10 копійок, «бо дуже треба», і дозволити наймичці її Оришці

випрати йому сорочки його і хустки. Волю його вволили. Перучи хустки Шевченкові, Оришка
знайшла в них позав’язувані в узликах гроші: в одному 25 карб., в другому 3. Потім, переглядуючи
Шевченкові речі, господиня знайшла в одній книжці його ще 15 карб. Шевченко дуже зрадів

тій «находці», але «цілий день ходив потім якийсь замислений і все пригадував собі, коли він

позакладав в книжки та позав’язував в хустки оті гроші. Одначе так і не згадав. Тут не буде

зайвим пригадати, що в переддень виїзду Шевченка з Черкасів Максимович прислав йому 50 карб.
Не можна мені згодитися, щоб Шевченко був таким розкидливим і таким забудьком, яким видає

його Лободиха. Принаймні не доводилося мені стрівати в життю Шевченка фактів, щоб свідчили
про таку його розкиданість і непам’ять. З отих «знайдених» грошей Тарас не хотів заплатити

за кватеру, «бо то, мабуть, дурні якісь гроші», казав він, а діждавшись неділі, справив за ті гроші
бенкет задля сусідніх дітей. Пішов він на базар і накупив там таку силу іграшок і ласощів, що ледві
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доніс, утомився вельми дуже, увесь був у поті, у куряві; бараняча шапка була у його на потилиці,
у сорочці комір розхристаний, сам він веселий і радий. Двір посипали свіжою травою, дітвора
раділа, гралася, качалася по траві, а Тарас теж радів і говорив: «Припадають сердеш ні діти, наче
до рідної матері, а подумаєш: із-за чого? Із-за жмені горіхів». По обіді перекупка, договорена
Шевченком, привезла цілий візок яблук, груш, пряників, бубликів і інших ласощів. З двору бенкет
перейшов на вигін. Шевченко бігав, метушився, поучував дітвору, реготав і змагався з хлопцями,
що радили, аби він дівчатам давав менше ласощів, «бо вони плакси, і смаркаті». Посходилися і

люди дорослі, дивилися і голосно говорили, що «оцей старий (Шевченко), мабуть, божевільний».
1066 Русский инвалид. — 1861. — № 268. (Гудовського І. В. — Ред.). 1067 Чалий, с. 150. 1068

Русский инвалид. — 1861. — [2 груд.] — № 268. 1069 Пчела. — 1875. — № 42. — С. [501 — 503].
Споминки про Шевченка Крапивіної (Степаниди Лободихи). [3]Попередня [4]Наступна

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/4899.html

2. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/fgpzmCzqED2IonEpPaf7XA?feat=embedwebsite

3. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/574120.html

4. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/576907.html

3.8.28 (2009-08-16 06:00)

[1]Кониський О. Я. Тарас Шевченко-Грушівський: Хроніка його життя [Під час останньої подорожі
на Україну (червень — вересень 1859), стор. 14]

[2] Живучи на Преварці, Шевченко вставав з сонцем,
«щоб бачити, як тополі прошумлять на добридень, і чути, як птаство прощебече свій перший привіт
ранку». Вставши, витягав з колодізя відро свіжої води, вмивався нею, молився Богу, випивав до
чаю чарку горілки і заїдав її пшоном. Пшоно було раз у раз у його в кишені. Чай хоч і пив, але
не дуже його любив і жартуючи говорив: чай зветься (по-польськи) гербатою; хто його п’є, той
на старість горбатіє. З страви він більш за все любив борщ, затовчений пшоном та старим салом,
гречані вареники з сиром та галушки. Але після вареників і галушок у його була раз у раз печія.
Печію проганяв він пшоном та «трошки горілочки, бо клин треба виганяти клином». Любив

кавуни й сливи. По обіді ішов в сад, лягав під яблунею і гукав до себе дітей. Діти лазили по йому,
пустовали, він був про них іграшкою. «Кого люблять діти, — говорив він, — значить, той не зовсім
ще поганий чоловік». Засипаючи, Тарас починав хропіти; тоді діти втікали геть, знаючи, що коли
«дядько» заснув, так вже не до іграшки з ним. Проспавши годин зо дві, Тарас знов випивав чарку і
заїдав шпоном. П’яним ніхто ні разу не спостеріг його. Під чаркою він був тільки веселим, більш
говірким і жартовливим і прохав співати йому пісень. А в розкішні темносині оксамитові ночі

українські він трохи не до самого світу ходив по двору та по саду, кажучи, що незчисленні зірочки
не пускають його до хати, кивають йому, щоб він не спав. Звичайно спав він дуже мало 1070.
Живучи на кватері, навідувався і в Київ і заходив до свого старого приятеля Сошенка. Тут з ним
спізнався і Михайло Корнієвич Чалий, що був тоді інспектором другої київської гімназії. Раз якось
у Спасівку Михайло Корнієвич, прийшовши ранком до Сошенка, застав тут і Шевченка: приятелі
снідали солоним судаком. Опріч Сошенкової жінки і небоги його Ганни, була тоді в гостях у

Сошенків якась панна Леонтина. Тарас був веселий, жартовав з Леонтиною, кепковав з «старого
ледаща», себто з Сошенка, говорив компліменти його чорноокій небозі ї нарешті заспівав люблені
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його пісні «Зіроньку», «Сірі гуси» і ін. З Сошенчихою і Леонтиною він розмовляв по-польськи,
хоча обидві вони дуже добре говорили мовою російською 1071. Панна Леонтина перейнялася

захватом від приязні нашого поета до неї і нишком казала Сошенчисі, що «Pan Szewczenko bardzo
dobre mówi po polsku, lecz w jego mowie zawsze jest coś chlopskiego». («Пан Шевченко дуже добре

говорить по-польськи, але в його мові є завжди щось хлопське». — Ред.). Тарас не тільки не

образився за се, а навпаки, се влещувало йому, бо він, говорячи мовою польською, все-таки не

страчував свого демократичного характеру. Але панна Леонтина йому не сподобалася, і потім
в листі з Петербурга він радив Сошенковій небозі «не радитись з панною Леонтиною, бо вона

добру не навчить». Після сієї зустрічі з д. Чалим Шевченко на другий день увечері завітав і до

його. В розмові критиковав Некрасова, занадто вславляв «Оповідання» Марка Вовчка і, рівняючи
Марковичку до Жорж Занд, казав, що остання не годиться першій і в куховарки 1072. Потім

Тарас, Чалий і Сошенко пішли любовати Дніпром вночі. «Під впливом чарівної картини Дніпра

у Шевченка зараз зникла веселість, він замовк і став сумним. Що було тоді у його на душі,
каже д. Чалий, те лишилося про нас загадкою. На щастя, такий настрій стояв недовго. Сошенко
своїми споминками про давнє життя в Петербурзі, споминками, повними чистого гумору, потроху
розвеселив Шевченка, і він на сей раз якось ніби покинув свою замкненість і розповів дещо з своєї

плавби по Аральському морю 1073. З часу тодішнього перебування Шевченка у Києві Бартенєв

розповів Маслову такий випадок. Один старий генерал бажав пошановати нашого поета бучним

обідом і запросив на той обід гостей з великих панів. Довго ждали Шевченка на обід, а його нема.
Генерал, нарешті, послав свого лакея довідаться, чи буде Шевченко. Слуга, вернувшись, повідав,
що Шевченко давно вже в пекарні й розмовляє з фірманами тих гостей, що поприїздили на обід.
Д. Чалий, заводячи до свого «Свода» оцей случай, додав, що чи умисне, чи не умисне Шевченко

вчинив таку незвичайність, але вчинок той треба признати недобрим, коли, опріч Бартенєва,
ствердять його ще інші люди 1074. Про сей обід чув і я у Києві. Казано мені, що той генерал

був — Селецький. Селецький з Шевченком був дійсно знайомий, бо стрівав його у Вільхівської в
Мосівці. Поет не любив його і зневажав 1075, а проте я певен, що раз би Тарас згодився прийти

до його на обід, то такого вчинку не заподіяв би. Ще більш певен я, що від Селецького Шевченко

не згодився прийняти обід. Бачився він у Києві з старими знайомими професорами університету

Селіним та Іванишевим. Не відомо, як вони поводилися з поетом. Мабуть, добре, бо в листі до
Тарновського 28 вересня р. 1859 1076 він переказує їм поклін і просить поціловати їх. Увесь останній
вечір свого перебування у Києві— 13 серпня—Шевченко гостював в учителя Івана Красковського

і раював, слухаючи, як пані Красковська співала українські пісні. Рано-вранці 14 серпня Тарас «до
педантизму вірно розплатився на Преварці». (Перед тим до його прийшли гроші з Петербурга).
«Щедро обдарував він слуг, особливо дурну голубку Оришку, що не вміла утаїти грошей, знайдених
у його в хустках». Сусідові-робітнику, що перебивався з поденщини і ходив Тарасові по горілку, він
дав на прощання тільки 10 коп., «бо він потурав старому голову морочити» 1077. З Києва Шевченко

того ж дня виїхав на Переяслав. Д. Чалий 1078 каже, що він «направив свою путь в Конотопський

повіт до матері Лазаревських», але не зовсім справедливо: правда, він заїздив до Лазаревської,
але з Києва поїхав не просто до неї, а заїздив в Переяслав. 1070 Пчела, Ibidem. 1071 Чалий, с. 146
— 147. 1072 Ibidem. — [С.] 148. 1073 Ті етюди я позаводив у сю хроніку на відповідних місцях.
1074 Ibidem. — [С] 150. 1075 Правда. — 1875. — [№ 24]. — С. 971. [Лист Т. Г. Шевченка до В.
Г. Шевченка від 23 груд. 1860 р.]. 1076 Киев[ская] стар[ина]. — 1883. — Кн. II. — С. 406. 1077

Правда. — 1876. — [№ 3]. — С. 105. [3]Попередня> [4]Наступна
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3. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/576651.html

4. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/582626.html

3.8.29 Довідка начальнику III відділу про поїздку Шевченка в Україну. 5 серпня 1859
р. (2009-08-17 06:00)

№ 548. 1859 р., серпня 5. Довідка канцелярії III відділу начальнику III відділу В. А. Долгорукову
про поїздку Т. Г. Шевченка на Україну
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Справка. Художнику Шевченке в феврале 1858 года дозволено проживать в С.-Петербурге
и посещать классы Академии художеств, с тем, чтобы он подвергнут был здесь строгому

полицейскому надзору и чтобы начальство Академии имело должное наблюдение, дабы он не

обращал во зло своего таланта.
В начале сего года он, по сношению с вашим сиятельством министра императорского двора,
уволен для поправления здоровья и для рисования с натуры этюдов, в Киевскую, Полтавскую и

Черниговскую губернии. Об этом сообщено для учреждения за ним со стороны корпуса жандармов

надлежащего наблюдения, местным штаб-офицерам.

5 августа 1859 г.

ДМШ, А-52, спр. 81, ч. 6, арк. 150, 150 зв. Оригінал.
На документі резолюція В. А. Долгорукова: «Написать пол[ковнику] Грибовскому, чтобы он с

доклада князя Васильчикова сообщил мне то, что показал Шевченко в Киеве. 6 августа».

3.8.30 Спогад П. Юскевич-Красковського (2009-08-17 18:00)

* *

Говорив Шевченко низьким голосом, навіть посмішка у нього виходила «на басах». Але в співах
його голос набував якоїсь ніжності і висоти. Він співав під кларікорди, любив слухати, як співають
інші, і в хорі він завжди виділявся своєю виразною передачею і смислу окремих слів, і характеру
всієї пісні. Любив він пісні народні і переважно сумні. Співали у нас і веселих пісень, але я не

пам’ятаю, щоб в них поет брав участь...
Шевченко вражав усіх своїми знаннями, особливо з історії України. А тут без знання латинської

мови, якою було написано багато документів з історії України і Польщі, обійтися було дуже важко.
Можна гадати, що за цими документами він вивчав і латинську мову 1, що при його величезних

природних здібностях було неважко. Спогади П. І. Юскевич-Красковськог. Вс. Чаговець, Великий
поет в пам’яті київлян, «Літературна газета» від 17 лютого 1939. 1 Шевченко латинської мови не

вивчав. Слухаючи в Академії художеств лекції з анатомії, він міг засвоїти латинський алфавіт і

деякі слова з медичної термінології.
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3.8.31 Фотографія Шевченка. Київ, серпень 1859 (2009-08-18 06:00)

[1]

Фотографія Шевченка (№6). Фото І. Гудовського, 1859.
[2]Фотографії Т. Г. Шевченка

[3] [4] [5] [6] [7]

Гудовський Іван. Портрет Т. Шевченка. 1859. Київ. Фотографія. 14,5 × 100; 165 × 100.
Національний музей Тараса Шевченка, № ф-326.

Фірма «Шерер і Набгольц» пізніше виконала з цього знімка фотогравюру, на якій було замінено

інтер’єр.
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7. http://picasaweb.google.com/lh/photo/anhUf22kko9ka8EKPrZCxA?feat=embedwebsite

3.8.32 12. СВІДЧЕННЯ Т. ШЕВЧЕНКА НА ДОПИТІ В СПРАВІ ОБВИНУВАЧЕННЯ
ЙОГО У БОГОХУЛЬСТВІ. 6 серпня 1859. Київ (2009-08-18 18:00)

Объяснение Академии художеств, академика Тараса Шевченка, данное на основании предписания
г. киевского воєнного, подольского и волынского генерал-губернатора чиновнику особых

поручений коллежскому советнику Андреевскому.

Августа 6 дня 1859 года

Из Петербурга приехал я в Киевскую губернию с целью повидаться с родственниками и

приобрести небольшой кусок земли, где бы можно было водвориться на постоянное жительство.
Когда нашел я желаемое место между городом Каневом и селом Пекари, в имении помещика

Парчевского, то, взявши у управляющего имением его, Вольского, в местечке Межиричи,
землемера, отправился туда, чтобы отмерять землю сколько надобно. Это случилось между

10-м и 13-м числом июня. Землемер, взявши с собою двух рабочих, имена коих упомнил, приехал
на место, но не успел он кончить измерения, как приехал к нам брат управляющего и привез с

собою родственника землемера, какого-то Козловского в фраке и белых перчатках. Увидев такого
франта между гор и лесу, я невольно захохотал и долго еще продолжал подсмеиваться над ним;
заметив же, что он не умеет отвечать на шутку шуткою, я попросил у него извинения и, окончивши
работу, пригласил его закусить под липу, здесь же находились и два рабочие, и, вероятно, слышали
наш разговор, но сколько они его понимали не знаю, потому что мы разговаривали по-польски,
рабочие эти из села Пекарей крестьяне помещика Парчевского. Во время завтрака г[осподин]
Козловский завел со мною какой-то богословский разговор на польском языке; чтобы прекратить

этот разговор, я ему сказал— по-русски, что теология без живого Бога не в состоянии создать даже
этого липового листка, и при этом вырвал листок с липы и показал ему. Козловский замолчал,
минут несколько спустя он обратился ко мне с вопросом на русском языке: как я думаю о матери

Иисуса Христа? Подобный вопрос меня смутил и, не зная как отвечать ему на него, я в свою

очередь его спросил, что он сам думает о Пречистой Деве? Он так долго искал ответа, что я,
не дождавшись его, в нетерпении сказал: перед Матерью, родившею нам Спасителя, который
пострадал и умер за нас на кресте, мы все должны как истинные христиане, благоговеть, иначе,
если бы она не родила Его, она была бы обыкновенная женщина.
На другой день выехал я из местечка Межиричи в Городищенский завод господ Яхненка и

С[и]миренка, прогостивши у чих сутки, поехал я в местечко Корсунь и в село Кириловку

Звенигородского уезда для свидания с моими братьями, оттуда возвратился я опять в местечко
Межиричи, чтобы лично условиться с помещиком Парчевским о покупке земли, но не дождавшись
его, выехал из оного местечка в село Пекари, а оттуда, переправившись через Днепр, пошел я

в село Прохоровку, Полтавской губернии, к бывшему профессору и ректору университета св.
Владимира г. Максимовичу; не дошедши несколько шагов до его саду, меня догнал становый

пристав с местечка Мошны, Киевской губернии, с несколькими десятниками и тысяцким, и

арестовав меня, привез в оное местечко, не объяснивши причины, по какому праву он это

сделал; на другой день поутру в квартире станового увиделся я с черкасским исправником и

жандармским офицером, которые мне сказали, что будто бы я в местечке Межиричи, в нетрезвом
виде богохульствовал, — при этом находились тут же и еще каких-то два чиновника. Меня это

так изумило и рассмешило, что я не нашел нужным объясняться с ними; когда же жандармский
офицер сказал, что он донесет об этом киевскому генерал-губернатору, то я тут же просил

его взять меня с собою в Киев, так как он в тот же день отправлялся туда, — в чем он

мне отказал, якобы за неимением места в экипаже. На другой день, то есть 18-го июля,
был я препровожден в город Черкассы, где несколько дней просил г. исправника, чтобы он

отпустил меня на честное слово в Киев; но он отказал мне в моей просьбе. Тогда я написал

письмо к вышеупомянутому жандармскому офицеру Кржижицкому, в котором изложил все, что и
теперь излагаю, предположив, что он покажет мое письмо его сиятельству генерал-губернатору
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князю Васильчикову. Исправник же, получив предписание киевского гражданского губернатора,
отправил меня с соцким в Киев. Не уверяю, но предполагаю, что вся эта история произошла

вследствие бессильного мщения г. Козловского. Если не будет принято во внимание мое

показание, то прошу, в удостоверение справедливости сказанного мною здесь, сделать строгое

расследование.

Академик Т. Шевченко 1 К сему присовокупляю, что брат управляющего Вольского и землемер

были тут же, но в разговоре не участвовали. Имени землемера не припомню, не знаю также,
чиновник ли он или просто шляхтич; фамилия его Хилинский, а лет ему будет за пятьдесят.
Академик Т. Шевченко Объяснения отбирал коллежский советник Андреевский Примітки

Подається за оригіналом. Рукопис невідомої особи з підписом Шевченка (ІЛ, ф. 1, № 247, арк. 1
— 3). Вперше надруковано в журналі «Киевская старина» (1898. —№ 3. — С. 432 — 434). Вперше
введено до зібрання творів у виданні: Шевченко Т. Повне зібр. творів: У 10 т. — К., 1957. —
Т. 6. — С. 244 — 247. Объяснение... коллежскому советнику Андреевскому. — Андрієвський

Марко Олександрович (бл. 1811 — ?) — чиновник для особливих доручень при київському

генерал-губернаторі. М. Андрієвський, прихильно ставлячись до Шевченка, сам допитував його

і допоміг його звільненню. У рапорті чиновника особливих доручень М. О. Андрієвського

київському, подільському і волинському генерал-губернатору І. І. Васильчикову про одержання

від Шевченка свідчення зазначається: «...академик Шевченко соблюдал в Киеве должное приличие

и осторожность и не подал ничем повода к невыгодному в чем-либо о себе заключению»
(Тарас Шевченко. Документи та матеріали до біографії. — С. 336). Из Петербурга приехал

я в Киевскую губернию с целью повидаться с родственниками и приобрести небольшой кусок

земли, где бы можно было водвориться на постоянное жительство. — Київський, подільський
і волинський генерал-губернатор І. І. Васильчиков у листі від 15 серпня 1859 р. написав до

начальника III відділу В. А. Долгорукова про наслідки слідства над Шевченком, зазначаючи: «К
сему имею честь присовокупить, что если бы Шевченко пожелал поселиться в здешнем крае,
то я полагал бы отклонить его намерение [...] по той причине, что он известен здесь, как
человек скомпрометировавший себя в политическом отношении...» (Тарас Шевченко. Документи
та матеріали до біографії. — С. 339). ...нашел я желаемое место между городом Каневом

и селом Пекари, в имении помещика Парчевского...— Див. коментар до листів Шевченка.
...привез с собою родственника землемера, какого-то Козловского... — Козловський Адальберт

— службовець у Н. П. Парчевського. Познайомившись з А. Козловським під час обмірювання

ділянки землі біля с. Пекарі, Шевченко покепкував з його зовнішнього вигляду. Той помстився

Шевченку, звинувативши його в блюзнірстві, що спричинилося до арешту поета. ...завод Яхненка и
С[и]миренка... — Див. коментар до листа Шевченка до П. Ф. Симиренка від 26 листопада 1859 р.
...для свидания с моими братьями... — Йдеться про рідних братів Микиту Григоровича та Йосипа

Григоровича Шевченків і троюрідного брата Варфоломія Григоровича Шевченка, який допомагав
поетові придбати ділянку землі для будівництва хати. ...меня догнал становой пристав с местечка
Мошны... — Добржинський Франц Вікентійович (1810 — ?) — пристав 3-го стану земської

поліції Черкаського повіту, на квартирі якого в м. Мошни Шевченко перебував під арештом з

15 по 18 і з 22 по 26 липня 1859 р. Тогда я написал письмо к вышеупомянутому жандармскому

офицеру Кржижицкому... — Крижицький (Кржижицький) Олександр Костянтинович (1826 — ?)
— поручик, ад’ютант корпусу жандармів Київської губернії. У липні 1859 р. О. К. Крижицький,
перебуваючи в Черкаському повіті, брав участь у слідстві в справі Шевченка. Лист Шевченка

до О. К. Крижицького не відомий. ...несколько дней просил г. исправника... — Йдеться про

Табачникова Василя Олександровича (1826 — 1892), за наказом якого пристав Ф. Добржинський
наглядав за Шевченком і заарештував його. В. О. Табачников допитав свідків і повідомив

про результат розслідування київського цивільного губернатора П. І. Гессе (Тарас Шевченко.
Документи та матеріали до біографії. — С. 325 — 326). На його квартирі Шевченко перебував

під арештом з 18 по 22 липня 1859 р. (Там само. — С. 332). № 549. 1859 р., серпня 6. Свідчення
Т. Г. Шевченка на допиті в справі обвинувачення його в богохульстві ІЛ, ф. 1, № 247, арк. 1-3
Оригінал. 1 Підпис «Академик Т. Шевченко» під документом та дописка до документа від слів

«к сему...» до слів «Академик Т. Шевченко» написані рукою Т. Г. Шевченка.
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3.8.33 Спогад Ф. Лебединцева. Київська пиятика та чаювання. Після 6 серпня 1859
р. (2009-08-19 06:00)

* *

6-го августа, в день преображения господня, на Подоле случился большой пожар. Я пошел на

пожарище почти в сумерки и неожиданно встретил там о. Ефима [Ботвиновского]; он тотчас

всадил меня на свой скот и препроводил к себе на Старый Киев для свидания с объявившимся

Тарасом. У меня невольно забилось сердце при мысли о скором свидании с человеком, которого
я давно чтил в душе за его несравненный талант; молодое воображение рисовало его в каких-
то причудливых, необыкновенных чертах; я думал о первой встрече, первом приветствии и,
признаюсь, смущен был немало, не зная, с чего начать. Увы! скоро все мечты рассеялись, как дым,
при виде глубоко-грустной картины: Тарас, которого не оказалось в комнатах, вскоре найден нами
у ворот в преждевременном и отнюдь не непорочном сне. Указанное обстоятельство нисколько,
разумеется, не уменьшило моего глубокого уважения к поэту и сердечных моих симпатий к нему,
но повергло меня в неописуемое смущение, в котором я счел за лучшее удалиться в комнаты. Не
меньше моего, кажется, смущен был и Тарас Григорьевич, когда кое-как разбуженный о. Ефимом,
вошел с ним в комнату и увидел меня. «Ох, Зелена, [1]Зелена!» - повторял он со вздохом, то
глядя на меня, то опуская голову на грудь. Хотя радушный хозяин поспешил расшевелить нас

наливочкою, но разговориться на сей раз мы никак уже не могли, и я скоро отправился к себе на
квартиру.
На другой день, часов в 5-ть пополудни, Т. Гр. пришел ко мне и тут уже мы разговорились не

по-вчерашнему. С первых почти слов он заговорил о задуманном тогда в Петербурге издании

«Основы», ее задачах и целях, силах, способах и пр. Я в свою очередь сообщил Т. Гр. о

готовившемся у нас периодическом издании, духовном и даже специальном, но с местным

историко-литературны и церковно-проповедничским отделом, к сожалению, почти не тронутыми
потом при выполнении. Тарас Гр. отнесся к нашему предприятию с величайшим сочувствием и

одобрением, желал нам полного успеха, но в то же время, указывая на свое петербургское издание,
широкое и более местное по своей задаче, заохочивал меня к участию в нем, просил указать других,
готовых трудиться на этом поприще. Трудно было мне дать какой-либо удовлетворительный

ответ на теплые задушевные слова земляка-поэта; никто в нашем заколдованном кружке не

обмакивал еще пера для печати и сам я ничего также не писал и не печатал, кроме одной

маленькой статейки, случайно и без моего ведома попавшей в том году в «Русскую беседу» 1

Была, правда, у меня на сей раз одна небольшая вещица, написанная мною по-малорусски, в виде
образчика, для поддержания местной идеи, которую я проводил в программе нашего издания,
но, боясь судьбы стихов Табачникова, я не вдруг и после некоторого насилия над собою решился

показать ее великому моему гостю. Он попросил меня прочесть, и не успел я окончить, как он

обеими руками взял ее у меня из рук и, закладывая в свой карман, сказал: «Тепер хоть ви мені

що, а вже я вам і до віку вічного не оддам». Так и не отдал он уже мне моего, увез с собою в

Петербург, читал землякам, восторгался чистотою речи, ее ритмом, речитативом, как говорил

он мне сам, как писали мне другие. Он не мог надивиться, как сохранил я, пройдя школу, такую
чистую народную речь, а меня удивляло самое его удивление. «Ведь это та же родная речь,
которой научила нас одна мать — Зеленая Дубрава, — думал я, обращаясь мысленно к поэту,
давшему образцы бессмертной речи, — только владеем мы ею неодинаково, ибо неодинаковыми
талантами наделил нас бог». Немного позже, когда с изданием «Основы» заговорили в ней

на разных языках под названием малорусского, я понял причину удивления Шевченка моей
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немудрой речи. [2] Не помню, в этот ли раз, или
при другом посещении, Тарас Гр. рассказывал мне, в какое недоумение привели его присланные
ему П. А. Кулишем в Нижний Новгород известные «Оповідання Марка Вовчка», снабженные его
предисловием. «Сижу я, бачите, в Нижньому та виглядаю того розришенія (ехать в Москву), як
стара баба літа. Коли це присилає Пантелеймон оті оповідання і так уже їх захваляє та просить,
щоб я їх прочитав і сказав своє слово. Я, звичайно, починаю спершу з передмови. І двох страничок
не перечитав, згорнув та й кинув за лаву. —Пьфу, кажу; хіба не видно Кулішевої роботи. — Лежали

вони там кілька неділь. Коли знов пише до мене Куліш, нагадує та просить, щоб скоріше перечитав
або хоть так звернув. Тоді я розкрив посередині і читаю. — Е, кажу собі, це вже не Кулішева

мова, і, перечитавши до остатку, благословив обома руками». В эти первые дни свидания моего

с Тарасом Григорьевичем он получил известия о том, что дело его приходит к благополучному

контру и что ему будет разрешено свободно отправиться, куда хочет. Тарас Гр. заметно повеселел
и вскоре перешел на жительство от о. Ефима Ботвиновского к фотографу Гудовскому, жившему
на углу Мало-Житомирской улицы со стороны Крещатика. Тут мне пришлось побывать у него еще
раза два по особому его поручению. Просил он меня поискать, не найдется ли где в Киеве списка
его поэмы «Иван Гус», просил также принести ему для прочета большую тетрать малорусских

стихотворений покойного ныне профессора К. Д. Думитрашка 2 Поиски за «Гусом» оказались

совершенно безуспешными, а по поводу стихотворений Думитрашка, которые мы читали вместе,
он выразил сожаление, что этот бесспорно даровитый человек вздумал перекладывать стихами

оригинальные народные легенды, причем совершенно утрачивался иногда натуральный их букет.
Гораздо большую услугу, говорил Тарас Гр., оказал бы науке ваш поэт, если бы записал дословно

все эти легенды и рассказы, как они живут в устах народа. В поисках за «Гусом» Шевченко

припоминал некоторые места из этой поэмы и мурлыкал их про себя; но и то, что можно было

расслышать, давно улетело из памяти моей. Помню, что, живши еще у о. Ефима Ботвиновского,
он записал карандашом на клочке бумаги следующие стихи из тирады о папе: І на апостольськім
престолі Чернець годований сидить. Людською кров’ю він шинкує І рай у найми оддає... О

милий боже! Суд твій всує І всує царствіє твоє. По поводу тех же поисков случилось Тарасу Гр.
познакомиться с столоначальником Киевской консистории, Данилом Кирилловичем Поставским,
и узнать от него много малорусских анекдотов, которых он прежде никогда не слыхал. В числе их

особенно заинтересовал его анекдот о молодой канонархине женского монастыря, посредством
припевов к стихирам передававшей своей подруге весть об ожидающем ее свидании. Передавая
мне этот анекдот во время прогулки по Крещатику, Тарас Гр. до того увлекся им, что, забывая о
проходящей публике, далеко не вполголоса напевал: «Мене ждуть праведниці, а тебе, Палажко,
на горі семінаристи ждуть, дендеже» и проч. Случилось мне за короткое время моего знакомства с
Тарасом Григорьевичем быть с ним вместе на одном семейном обеде, а в другой раз на скромном
гуляньи на Оболоне близь Почайны. Радушнейший хозяин, пригласивший Тараса Григорьевича

на обед, пожелал выдержать все предковские церемонии угощений, поэтому пили «стуканця»
настоящей запеканки на калгане и баддяне, пили до борщу и после борщу, пили потому, что
рыба в воде плавала, и потому, что она воду любила, полоскали зубы и на потуху пили. День

был нестерпимо жаркий, в комнате — духота; к концу обеда Тарас Григорьевич, видимо,
ослабел. Когда потом замужняя дочь хозяина села за фортепьян и под аккомпаниман его запела

общеупотребительные тогда «Віють вітри» и «Їхав козак за Дунай» (изданий народных песен

с музыкою тогда совсем еще не было), он стал непринужденно и с некоторым раздражением
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высказывать свое неодобрение всему этому наследию гр. Сарти и других италианско-малорусскх
композиторов. Совсем иначе прошло чаепитие на Почайне, устроенное молодыми почитателями
таланта Шевченка из чиновничьего и педагогического кружков. Компания была небольшая;
собрались моди близкие; пили чай, расположившись на траве и вели беседу о прелестях киевской
природы и Украины вообще, о минувших временах, о багатстве народной поэзии, о необходимости
собирать памятники народного творчества и пр. и пр. Ничего лишнего не было ни в речах, ни
в угощении; вечер прошел живо и закончился общим удовольствием. Дорогой наш гость был

сначала задумчив и молчалив; потом мало-помалу разговорился, восхищался Днепром, Почайной
3, видом Киева, Андреевской церкви, Щекавицы, а когда солнце скрылось за горами, легкий туман
пошел по Оболонью и вверху на чистом небе стали показываться то там, то сям ярко светившие

звезды, Шевченко, стоя лицом к западу, своим чистым, серебристым, чуть-чуть дрожавшим

голосом запел свою любимую песню: Ой ізійди, зійди, та вечірняя зіронько... И пел он с таким

одушевлением, с таким глубоким чувством, что звуки этой песни и теперь спустя 26 лет отдаются в
моих ушах. Воздух постепенно свежел; август давал себя знать и мы поспешили по домам. Отъезд
Шевченка из Киева в Петербург последовал так скоро и неожиданно, что я не мог ни проститься
с ним, ни проводить его. Ф. Лобода, Мимолетное знакомство мое с Т. Гр. Шевченком и мои

об нем воспоминания, «Киевская старина», 1887, ноябрь, стор. 570 — 575. [Див. [3]переклад]
Примітки 1 «Русская беседа» — слов’янофільський журнал, виходив у Москві в 1856 — 1860 рр. під
редакцією О. Кошелєва та Т. Філіпова при активній участі I. Аксакова. 2 Думитрашко Костянтин

Данилович (1815 — 1886) — поет і перекладач, магістр богословія. 3 Почайна — невеличка річка.
В старі часи вона протікала через весь Поділ (Київ) паралельно Дніпру і впадала в нього трохи

нижче Хрещатицького пам’ятника. У 80-х роках XIX ст. Почайни вже не було.

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/176639.html

2. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/r4SrbEDujwL0yyzxc9EIKQ?feat=embedwebsite

3. http://izbornyk.org.ua/shevchenko/spog06.htm

3.8.34 Лист з проханням повідомити про одержані свідчення. 7 серпня 1859 р.
(2009-08-19 18:00)

№ 550. 1859 р., серпня 7. Лист таємного радника III відділу М. М. Попова; штаб-офіцерові
корпусу жандармів по Київській губернії Л. В. Грибовському з проханням повідомити III відділ
про [1]одержані від Т. Г. Шевченка свідчення на допиті

7-го августа 1859 года

№ 1485

Секретно

Господину подполковнику корпуса жандармов Грибовскому

Вследствие записки вашего высокоблагородия за № 155 и по поручению г[осподина] генерал-
адъютанта князя Долгорукова прошу вас, по предварительном докладе г. киевскому военному

губернатору, сообщить князю Василию Андреевичу показания, какие будут даны в Киеве

художником Шевченко относительно богохульных рассуждений его, изложенных в помянутой

записке.

Подписал за отсутствием управляющего Отделением

Тайный советник Попов

ДМШ, А-52, спр. 81, ч. 6, арк. 151. Відпуск.
На документі напис: «По № 2591».

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/577856.html
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3.8.35 Рапорт про одержані від Шевченка свідчення. 8 серпня 1859 р. (2009-08-20 06:00)

№ 551. 1859 р., серпня 8. Рапорт чиновника особливих доручень М. О. Андрієвського київському,
подільському і волинському генерал-губернатору І. І. Васильчикову про одержані від Т. Г.
Шевченка свідчення

Секретно

Господину киевскому военному подольскому

и волынскому генерал-губернатору
чиновника особых поручений коллежского советника Андриевского

Рапорт

Вследствие предписания вашего сиятельства за № 3039 честь имею представить данное

академиком Шевченком [1]объяснение на счет разговора, веденного будто бы им в Киевском

уезде, близ села Пекарей, при обмере участка земли, который он имел намерение купить там.
При этом долгом поставляю доложить вашему сиятельству, что академик Шевченко сколько

можно заключить из наблюдений над ним и из суждений его о разных предметах, предан

безусловно вере предков своих, от которой в том племени, к коему он принадлежит, не было

еще примеров вероотступничества; напротив, в нем слишком заметно врожденное, вовсе даже

не скрываемое им пренебрежение ко всему латинскому и польскому, и потому весьма вероятно,
что он, как и сам это подтверждает, сперва подсмеивался над странным нарядом родственника

землемера Хилинского, некоего Козловского, явившегося неизвестно зачем на место, где была
измеряема земля; а потом, когда Козловский завел неуместный разговор о богословии, мог дать
ему на его распросы несколько колкий ответ, чем, конечно, возбудил еще более негодование к

себе. В других отношениях и суждениях академик Шевченко соблюдал в Киеве должное приличие

и осторожность и не подал ничем повода к невыгодному в чем-либо о себе заключению.

Коллежский советник Андриевский

№ 313
8 августа 1859 года

Киев

ІЛ, ф. 1, № 404, спр. 173, арк. 31. Рукописна копія з оригіналу. Копія пізнішого часу.

1. http://ua_kobzar.livejournal.com/577856.html

3.8.36 Лист про прохання Шевченка дати дозвіл на поверення до Петербурга. 8 серпня
1859 р. (2009-08-20 18:00)

№ 552. 1859 р., серпня 8. Лист виконуючого обов’язки київського цивільного губернатора П. Д.
Селецького київському, подільському і волинському генерал-губернатору І. І. Васильчикову про
прохання Т. Г. Шевченка дати дозвіл на повернення до Петербурга

Секретно

8 августа 1859 года

№ 5207

Г[осподину] генерал-губернатору
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Вызванный в г. Киев, на основании предложения в[ашего] в[ысокопревосходителства] от 18
прошлого июля за № 2714 академик Тарас Шевченко обратился ко мне с просьбою о дозволении

ему выехать в С.-Петербург.
Ходатайство это имею честь представить на благоусмотрение в[ашего]
в[ысокопревосходителст]ва, испрашивая в разрешение предписания.

Под[писал] и[сполняющий] д[олжность]
гражд[анского] губ[ернатора] вице-губ[ернатор] Селецкий
Скрепил за п[равителя] канц[елярии] Скрипунов
Верно: Скрипунов

ДМШ, А-20, спр. 173, арк. 20. Відпуск.

3.8.37 Фрагменти статті С. Крапивиної за переказом сестри. 7-12 серпня 1859 р.
(2009-08-21 06:00)

С. М. Крапивина (Лобода)
НЕСКОЛЬКО СЛОВ О ТАРАСЕ ШЕВЧЕНКО

В 1862 году случилось мне быть в Киеве, где жила тогда с семейством моя сестра, В. М.
П[ашковск]ая, в доме которой Шевченко прожил ровно три недели в последний свой проезд по

Малороссии.
Сестра проводила лето того года на самой окраине города — предместии Переварках. Не знаю,
какими именно путями, то есть по чьему совету или указанию, но Шевченко, выжидавший тогда

высылки каких-то денег из Петербурга, пришел к сестре и прямо обратился к ней с предложением:
взять его на квартиру, «попоить и покормить» в кредит, на что она, больная и, вследствии болезни,
причудливая, и согласилась, заинтересованная как оригинально-типичной наружностью поэта, так
и его оригинальным предложением, хотя совершенно не знала, с кем, собственно, имеет дело.
Она умела отлично читать его произведения, из которых «Наймичку», «Катерину», «Тополю» и
несколько мелких «думок» знала на память, но никогда не видела его портрета, а он почему-то
не сразу сказал ей, кто он такой: «Як бачите, чоловік... Шов, шов, бачу — хатка, не та панська, не
то мужицька — біла, біла, як сметана, та ще й садочком обросла; а на дворі дитячі сороченятка
сушаться — рукавами махають — мене кличуть, я й зашов!..»
Дело объяснилось, и Шевченко поселился у сестры в одной комнатке, с окном в небольшой, но
густой фруктовый садик; и не прошло и недели, как он был уже своим — не только с детьми

сестры, но и с нею самою, называя ее то «тіточкою», то «дядиною», а также и со всеми соседками
и их белоголовыми ребятищками, бегавшими за ним с возгласами: «Дядьку! Да расскажи ж бо ще

хоть одну казочку!» [...]
Шевченко вставал аккуратно с восходом солнца, чтобы видеть, как просыпаються — прошумят

«на-добрыдень» высокие тополи и «пташки прощебечут» свой первый привет утру... Молился и

умывался на дворе, сам вытаскивал себе «погожей» — свежей воды из глубокого колодца. До чая
всегда выпивал добрую чарку «горілочки», закусывая, или, вернее, загрызая ее «жменько пшонько
пшоньця», которое постоянно носил просто в кармане своих широких, «як море», шаровар. Он

уверял, что закуски «здоровійшой», как эта, не может быть, «бо оно і смачне, і зуби точить —
тільки, бог милує, не на людей, а на мясо і хліб святий, — і у животі выстрібає усяку там нечисть,
що на кишках осідає». Чай пил, но не любил его, называя его по-польски «гербатою», и говорил,
что, кто много ее употребляет, тот под старость горбатеет...
Любимым его кушаньем был настоящий малороссийский борщ, «затертий пшонцем и затовчений

старим салом», вареники с творогом из грубой гречневой муки и такие же «галушки»; но от двух
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последних блюд у него каждый раз подымалась мучительнейшая изжога, от которой он лечился

пшеном же, предпосылая ему «горілочку», — «бо нічим не выбьешь клина, як клином!»Из фруктов
предпочитал «кавуны» (арбузы) и «ягоду сливу».
После обеда он обыкновенно выходил в садик, ложился лицом вверх под густолиственную яблонь

и громким голосом сзывал к себе ребятишек «на бесіду, пока не засну, а тоді — втікайте!»
Они по нем бесцеремоннейшим образом ползали, тормошили его за усы, которыми он умел

шевелить по-кошачьи, — словом, детски злоупотребляли еого добродушной готовностью служить

им игрушкой; но он оставался довольным этими чувствительными признаками детской любви и

полного к нему доверия: «Кого люблять дітки — той, значить, не зовсім ще поганий чоловік!»...
Но потом вдруг раздавался неестественно сильный, резкий всхрап, и маленьки мучители мигом

разбегались прочь, зная, что теперь уже не до игр с «дядьком, бо, бач, хропе, наче коняка!...
Тікаймо, бо начне брикатися...» Не открывая глаз, Шевченко всегда улыбался своему способу

отгонять своих друзей [...]
В царственно роскошные, безлунно-бархатные, темно-синие южные ночи Шевченко любил

бродить по двору и садику почти до рассвета. Он говорил, что бесчисленные «зірочки» (звездочки)
не пускают его в хату — все мигают ему, чтобы он не спал, «разуму и головы не засыплял»...
Вообще же он спал очень мало [...]
После его отъезда все дети сестры, она сама, соседки и их ребятишки плакали и долго-долго
скучали. В короткий промежуток времени симпатичный автор «Кобзаря» успел так привязать

к себе всех окружающих, что его считали чуть ли не ближе родного! Даже ко всему апатичная

кухарка Федора, которую постоянно поддразнивал Шевченко тем, что она носит височки, — и та

объявила сестре, что у нее «наче камнем сердце навалило, як дядько від’їхав» [...]
Сестра всегда говорила, что ее мимолетное знакомство с Шевченко было золотым лучом солнца

в ее жизни.

[1]С. М. Крапивина (Лобода). Несколько слов о Тарасе Шевченко // Т. Г. Шевченко в

воспоминаниях современников. — М., 1962. — С. 361-363; 477-478.

Примітки

Печатается по изданию С. Крапивина, Несколько слов о Тарасе Шевченко, журн. «Пчела», 1875,
№ 42, 2 ноября, где опубликовано впервые.
Лобода (урожд. Пашковская) Степанида (Стефанида) Матвеевна (1827 — 1887) — писала под

псевдонимом «С. Крапивина»; автор повестей, рассказов и очерков, жена Виктора Васильевича
Лободы, революционного деятеля, офицера, в начале 60-х гг. члена первой «Земли и воли».
Помимо публикуемых воспоминаний, напечатала также заметку «Жуткий вечер из жизни Т. Г.
Шевченко» (журн. «Пчела», 1878, № 5, 29 января, стр. 66).
Не знаю, какими именно путями, то есть по чьему совету или указанию... — Очень трудно,
разумеется, предположить, что находившийся под полицейским следствием в августе 1859
г. Шевченко случайно отыскал дом свояченицы революционного деятеля В. В. Лободы,
находившийся на далекой окраине Киева, и «прямо обратился к ней»; вероятно, еще в Петербурге
поэт, уезжая на Украину, запасся рядом адресов лиц, с которыми ему предстояло установить

связи. Арест в июле под Прохоровкой и последующий приезд в Киев — уже не свободный, а
вынужденный и поднадзорный — нарушил все планы Шевченко, который после этого должен

был возвратиться в Петербург. Виктор Лобода жил в это время в Полтаве, где руководил

созданием подпольной организации, влившейся затем в «Землю и волю»; был арестован осенью

1862 г., уже после своего переезда в Смоленск, и сослан в Пермь. Еще в 1859 г. был связан

с подпольными революционными кружками Харькова, Киева, Чернигова, а также Петербурга и
Москвы. Любопытно, что в устной традиции сохраняется свидетельство современников, которые
считали, что Шевченко жил на Приорке, скрываясь от властей; старожил этого предместья Киева,
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Иван Герасимович Кагарлицкий, вспоминает: «Моя бабка, Софья Павловна Кагарлицкая-Пихур
(1798 — 1903), рассказывала, что Т. Г. Шевченко, находясь в Киеве, жил в доме № 5, по

Вышгородской улице. В народе говорили, что Т. Г. Шевченко прячется здесь, преследуемый
правительством, живет тайно».
...высылки каких-то денег из Петербурга... — Сведения ошибочные: Шевченко в это время

находился под следствием, которое закончилось высылкой поэта с Украины. «Не придавая

делу этому особого значения, я оставляю его без последствий», — сообщал 15 августа 1859 г.
киевский генерал-губернатор князь Васильчиков начальнику III Отделения, князю Долгорукову, о
прекращении следствия по «делу» Шевченко, но тут же добавлял: «Если бы Шевченко пожелал

поселиться в здешнем крае [на Украине], то я полагал бы отклонить его намерение».

1. http://izbornyk.org.ua/shevchenko/lobod.htm

3.8.38 Переказ М. Чалого спогадів С. Крапивиної (Стефаніди Лободи)
(2009-08-21 18:00)

* *

24 июля Шевченка пароходом привезли в Киев. К счастью нашего Кобзаря, генерал-губернатором
был в то время не безжалостный и бессердечный Бибиков, а человек в высокой степени гуманный,
не веривший на слово донесениям ни тайной, ни явной полиции — Кн. Илларион Илларионович
Васильчиков. Выслушав объяснение Шевченка, (присутствовавший при этой аудиенции, чиновник
Андриевский передавал нам, что Тарас до того струсил, что, оправдываясь перед князем, плакал),
Васильчиков велел его освободить из-под ареста и позволил остаться в Киеве, (под наблюдением,
впрочем, жандармского полковника), сколько потребуется ему для его надобностей.
— Поезжайте отсюда скорее в Петербург, сказал он Тарасу Григорьевичу: там, стало, люди более
развитые и не придираются к мелочам из желания выслужиться на счет ближнего.
Объяснившись таким образом с генерал-губернатором, Шевченко пошол искать квартиры, так как
ему нужно было остаться на некоторое время в городе, чтобы дождаться из Петербурга каких-то
денег. Не желая поселиться в центре Киева, он отправился на Подол и пройдя Плоскую часть,
очутился на Преварке.
«Йшов та йшов — бачу хатина стоить, не то панська, не то мужича, біла-біла, наче сметана, та ще
й садочком обросла, а на дворі розвішані дитячі сороченята, сушаться та й рукавчатами махають,
ніби кличуть мене до себе, от я й зайшов умовитись за кватеру і попросив хозяйку погодовати

мене в довг!»
Так говорил Шевченко совершенно незнакомой ему женщине, вошедши на двор ее жилища.
— Хто ж ви такий? — предложила вопрос хозяйка.
— Як бачите, чоловік собі! — отвечал незнакомец.
Несмотря на такое странное предложение — покормить и попоить в долг, хозяйка, быть может,
именно в силу этой оригинальности, приняла поэта на квартиру.
Чрез несколько дней дело выяснилось, кто такой был оригинал-квартирант. С своей стороны

Т. Г-ч узнал, что его хозяйка, женщина болезненная и некрасивая, была рьяною поклонницей

поэзии Шевченка и любительницею малорусских песен, которые она иногда пела по просьбе

квартиранта. Он был в восторге от такой находки; скоро стал своим человеком но только с детьми

хозяйки, но и с нею самой, титулуя ее то «титкой», то «дядыной», Мужа ее поэт не жаловал за

блестящие гудзыки его вицмундира. А наполнявшая улицу белоголовая дитвора доставляла ему

самое приятное развлечение. Дети звали его «дядьком».
Г-жа Крапивина, сестра хозяйки, передала в живом рассказе несколько эпизодов из трехнедельного

пребывания Шевченка на Преварке.

Просит квартирант хозяйку, чтобы она дозволила няньке Оришци помыть его рубахи и носовые
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платки и заняла бы ему десять к. с, бо дуже треба! Хозяйка с удовольствием сделала и то и другое.
Оришка была простая деревенская женщина, натура, еще не успевшая заразиться цивилизацией

большого города. Разбирая переданную ей кучу белья, она заметила два узелка на кончиках

платков. Развязавши их, она нашла в одном 25-рублевую бумажку, а в другом трехрублевую.
Вместо того, чтобы присвоить себе такой клад, который был больше ее годового жалованья,
что, конечно, не преминула бы сделать всякая киевская горничная или кухарка, она, в простоте
души, объявила хозяйке о своей находке. Т. Г-ч не столько обрадовался случайному открытию

залежавшихся капиталов, сколько удивился необыкновенной честности «дурной Оришки», которая
могла бы на эти деньги сделать себе полный гардероб. «Дядына» предложила ему пересмотреть
все его имущество, вмещавшееся в небольшом чемодане, и нашла за обертками книг еще 15
рублей. Из найденных таким образом 43 рублей Ш-ко не захотел заплатить за квартиру ни одной
копейки: «бо то, — говорил он, — якісь дурні гроші, коли я зовсім забув про їх, а дурному дурна
й дорога!».
На эти деньги, дождавшись воскресения, он задумал задать детворе знатное угощение. Детей

набежало с полсотни. Тарас Григорьевич между тем отправился на базар и накупил столько

ласощей, что едва донес до квартиры. Двор усыпали свежескошенной травой, дети качались

и кувыркались, оглашая окрестности звонкими, веселыми голосами. Но этим дело еще не

кончилось: после обеда торговка привезла целый воз яблоков, груш, пряников, бубликов и проч.
и проч. Это второе угощение сделано было уже за городом, на прилежащем к Преварке выгоне,
куда хозяйка, опасаясь за целость своего садика, выпроводила шумную ватагу, вместе с своим

квартирантом. А Т. Г-ч был сам не свой: бегал, суетился, хохотал, дурачился. Взрослые люди
смотрели со стороны на это гульбище и громко заявляли, «що старий, мабуть, теє... трошки

божевільненький»
Во все время своего квартирования на Преварке Шевченко постоянно вставал не позже 4 часов,
чтобы послушать, как птички прощебечут свой первый привет летнему утру. Умывался он и

молился на дворе, вытянувши собственноручно из глубочайшего колодезя ведро «погожей» воды.
До чаю выпивал чарочку и заедал пшеном — «бо воно й смачно і зуби гострить, і в животі

вискрібає всяку нечисть». Любимой его стравой был борщ, затовченный салом и заправленный

пшеном, гречаные вареники и галушки. После обеда он шел в сад, ложился под яблоней и громко
сзывал детей на розмову.
«Кого люблять діти, — говаривал он, — той значить ще не зовсім поганий чоловік». Как

только Тараса Григ. начинал одолевать сон, дети, по условию, должны были тихонько

удалиться. «Тікаймо, бо дядько вже хропе, наче коняка!» — говорили они, разбегаясь. Проспавши
богатырским сном часа два, Тарас снова выпивал чарочку и заедал пшеном. При всем том, г-
жа Крапивина свидетельствует, что сестра ее ни разу не видала своего квартиранта пьяным, он
только, подпивши, становился веселее и разговорчивее.
В роскошные, темносиние, бархатные украинские ночи Шевченко любил ходить по двору иногда

до утренней зори, говоря притом, что «неисчисленные зироньки не пускают его у хату». Спал он
вообще очень мало.
Наконец, около 10 августа, были получены деньги, давно ожидаемые. Их принес ему, по

поручению жандармского полковника, гимназист Маркевич. Шевченко, до педантизма точно,
расчитался с хозайкой, не забыв ни одной ее услуги, сверх уговору; щедро обделил прислугу,
а особенно «дурну Оришку, що не вміла грошей утаїти, бо сказано: у жінки більш серця, ніж
розуму». Соседу-работнику, приносившему ему горилочку, дал один гривенник, «за те, що він

потурав старому голову морочити». Накануне выезда он принес хозяйке и ее детям 15 фунтов

фиг, «щоб вони їли та не кашляли». Со слезами проводили обитатели Преварки любого Кобзаря;
даже до всего апатичная кухарка Федора и та выразилась об нем так: «наче каміння навалило на
серце, як поїхав дядько». А больная хозяйка, услаждавшая надтреснутым от болезни голосом слух

поэта своими песнями, умирая, сказала, что кратковременное пребывание Шевченка в ее доме

было светлым лучем солнца в ее неприглядной жизни.

Воспоминания С. Крапивиной 1. М. К. Чалый, Жизнь и произведения Тараса Шевченка, стор.

2839



143 — 146. Примітки 1Крапивина С. — псевдонім письменниці Лободи Стефаниди Матвіївни

(1827 — 1887). Крім оповідань і повістей, друкованих в тогочасних журналах («Пчела», «Детское
чтение», «Семейные вечера», «Семья и школа»), написала спогади [1]«Несколько слов о Т. Г.
Шевченко» («Пчела», 1878, № 2, 5). Як матеріал до біографії Шевченка М. К. Чалий використав
обидві статті Крапивиної в своїй книзі «Жизнь и произведения Т. Г. Шевченко» (К., 1882).

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/579307.html

3.8.39 Лист про дозвіл Шевченкові повернутися до Петербурга. 11 серпня 1859 р.
(2009-08-22 06:00)

№ 553. 1859 р., серпня 11. Лист київського, подільського і волинського генерал-губернатора І. І.
Васильчикова виконуючому обов’язки київського цивільного губернатора П. Д. Селецькому про

дозвіл Т. Г. Шевченкові повернутися до Петербурга

Секретно

11 августа 1859 года

№ 3150

Господину исправляющему должность киевского

гражданского губернатора

Вследствие представления вашего высокородия [1]за № 5207, имею честь уведомить, что

академику Тарасу Шевченку можно дозволить возвратиться в С.-Петербург.

Генерал-губернатор князь Васильчиков

ДМШ, А-20, спр. 173, арк. 21. Оригінал.
На документі помітка: «11 августа».

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/578851.html

3.8.40 З нарису М. Чалого про проживання на Пріорці (2009-08-24 06:00)

* *

О моем личном знакомстве с Тарасом Григорьевичем, стихами которого я бредил с 1840 года, т.
е. со времени ныхода в свет «Кобзаря», я расскажу все, что сохранила моя память.

[1] Поселившись на Преварке, почти за городом, поэт странствовал по стогнам
богоспасаемого града все в одном и том же парусинном пальтишке, порядком позаношенном.
Первая моя встреча с ним произошла у нашего общего приятеля Ивана Максимовича Сошенка,
квартировавшего тогда в церковном доме всех скорбящих. Это было в успеньев пост. Друзей
застал я за завтраком, который, по случаю поста, был довольно скуден: на столе стояла

долговязая бутылка с водкою, а в руках обоих приятелей было по половине соленого платаного

судака, которым они лакомились без помощи ножа, отрывая куски рыбы то руками, то зубами.
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Тарас Григорьевич был тогда, что называется, в ударе: много шутил с вертливой панной

Леонтынкой, знакомой жены Сошенка, говорил комплементы «чорнявой Ганнуси», племяннице
Ивана Максимовича, высказывал свои суждения о разных литературных и художественных

знаменитостях, подтрунивал над «старым ледащо» — самым хозяином и в заключение (признак
хорошего расположения духа) спел несколько любимых своих песен: «Зіроньку», «Сірі гуси»
и др. С женой Сошенка и панной Леонтыной все время говорил по-польски, хотя они обе

прекрасно понимали и русскую речь. Кокетливая панна была в восторге от любезностей поэта,
хотя не утерпела конфиденциально сообщить Сошихе свое мнение об успехах Шевченка в польском

языке: «Pan Szewczenko bardzo dobrze mówi po polsku, ale w jego mowie zawsze jest coś chłopskiego!»
(«Господин Шевченко очень хорошо разговаривает по-польски, но в его языке всегда есть что-
то мужицкое!») Тарас Григорьевич не только не обиделся таким резким приговором панны, а
напротив, она польстила его самолюбию, что, говоря на панском языке, он все-таки не терял

своего демократического характера, оставаясь верен родной национальности. Из писем поэта ко

мне и к старому Сохе [И. М. Сошенко] можно отчасти видеть, какое впечатление произвела

на него шустрая панна, задавшая мыслию skokietować Шевченка во что бы то ни стало; но

он ее понимал отлично. Посылая чернявой Ганнуси [племянница И. М. Сошенка] сборник
малороссийских песен с нотами, он дал ей совет «не радиться с панною Леонтиною, бо вона

добру не навчить».
В тот же самый день вечером, возвращаясь с купанья, я видел Тараса через окно в ресторане

Европейской гостинницы, в общей столовой, уписывающим ростбиф: как видно, платаный судак

возбудил в нем сильный аппетит.
На другой день вечером поэт удостоил и меня своим посещением. За чаем и за ужином он

рассказывал о своих петербургских знакомствах с литераторами и художниками, критиковал

Некрасова и до небес превозносил «Оповидання» Марка Вовчка. Говоря об «Институтке»,
посвященной ему Вовчком, Тарас Григорьевич сделал довольно странное сопоставление, сравнив
малороссийскую писательницу с Жорж Зандом 1, которая, по его мнению, Марье Александровне

«і в кухарки не годиться»! Пользуясь прекрасною лунною ночью, какие только бывают в

нашей благословенной Украине, мы втроем отправились на прогулку. Долго бродили мы за

Михайловской оградой, откуда, как известно, открывается великолепный вид на Заднепровье.
Под влиянием очаровательной картины Днепра наш Кобзарь мгновенно утратил всю свою

веселость, сделался сосредоточенно-молчаив и грустен. Что было тогда у него на душе, для нас
осталось загадкой. Поэт вообще не любил делиться своими задушевными думами в такие минуты,
даже с самыми близкими людьми. К счастью, такое настроение длилось недолго. Сошенко

своими воспоминаниями о давнопрошедшей жизни в Питере, большею частью впроголодь, когда
они оба были молоды и сильны духом, рассказами, исполненными неподдельного юмора, мало-
помалу расшевелил старого коллегу. Изменив на сей раз обычной своей несообщительности и

сдержанности, Тарас Григорьевич рассказал один эпизод из своего плавания по Аральскому морю.
На Арале есть плавучие острова, образовавшиеся от гниения морской растительности. Плавая

однажды на небольшом ялике с пятью матросами между высоким тростником, они пристали к

одному из таких островов. Вышедши из ялика, чтобы побродить на свободе, Шевченко спрятался

в траве, лег догоры черева и предался поэтическому созерцанию неба. Не заметив сперва его

отсутствия, матросы отчалили. Потом, оглядевшись, вернулись к острову и стали кричать и звать
проказника: «а я собі лежу та мовчу. Бо думка була, бачите, у мене така, щоб зовсім там зостаться,
та бісові матроси знайшли таки мене у траві» [епізод вигаданий]. Единственное в то время

скульптурное украшение нашего Киева — памятник св. Владимира, произведение барона Клодта
2, нашему взыскательному художнику больно не приглянулось. «Що то за пам’ятник? Поставив

якусь каланчу, а зверху Владимира, мов часового на варті: стоїть та дивиться, чи не горить що

на Подолі?» Интересно сопоставить с этим мнение Ш-ка о памятнике Крылову, произведение
того же скульптора (см. Дневник). Затем Ш-ко рассказал преуморительный анекдот из времен

своего странствования по Малороссии в 40-годах. «Був я в гостях у пристава. Під Великдень

пішли ми з ним на діяніє. Постоявши у церкві, щоб часом не заснуть під однообразное чтеніє

дячка, в ожиданії батюшки, я вийшов і приліг собі під орішиною над рівчаком, которий весною

порядочно наповнювався водою. Через ручей була перекинута кладка. Люди весело гомонять,
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стекаясь до церкви і несучи з собою пасхи і поросят, а я собі лежу та слухаю. От дивлюсь, аж
іде й сам панотець у своїй празничній рясі і тільки що зійшов на середину кладки, а я: тю! А він

шубовсь у воду, а я — драла. Увійшов у церкву, став собі межи людей, а ні чичирк». Зашла

речь об охоте. «Я раз тоже охотився, — сказав Тарас Григорович. — Пригласили меня раз

полтавські пани на охоту. Доїхавши до місця, вони погнались з собаками за зайцем, а я остався
в тарантасі при багажі. Ждав я їх, ждав — скука. Ось я, від нічого робить, і став пробувати все,
що було привезено з дому: різні горілки, наливки, смачні закуски — ніщо не оставлено мною

без уваги. Вернулись з повідними трофеями мої герої і найшли мене сплячим сном невинності.
Кинулись до короба з провізією, а там уже і без них похазяйнував гулящий чоловік». От недостатка
ли строго критического анализа или от особенного настроения минуты — увлекаться весьма

посредственными произведениями, если в них выразилась удачно хоть одна черта, сродная душе
нашей, — Тарас Григорьевич иногда рассыпался в похвалах таким стихотворениям, которые

стояли неизмеримо ниже всего, что им самим написано. Так, между прочим, поэт восхищался

весьма обыкновенными стишками «Козаночек» 3 или хоть бы и «Институткой» Марка Вовчка,
одной из слабейших с повестей. Ш-ко, как мы видим, не обладал анализом строгой критики: он
любил и ценил всякий талант, даже второстепенный, лишь бы он не был извращен, а прост и

задушевен. М. К. Чалый, Жизнь и произведения Тараса Шевченка, стор. 146 — 151. Примітки
1 Жорж Занд (псевдонім Аврори Дюдеван) (1804 — 1876) — видатна французька письменниця;
ім’я її було дуже популярне в передових колах Росії 40 — 60-х років XIX ст. 2 Клодт (Клодт фон
Юргенсбург) Петро Карлович (1805 — 1867) — відомий російський скульптор і педагог, з 1838
р. академік. Автор пам’ятника Крилову у Петербурзі та кн. Володимиру у Києві, відкритому в
1853 р. Був особисто знайомий з Шевченком. Зберігся портрет Клодта, виконаний Шевченком

у 1861 р. Клодт зробив з воску посмертну маску з обличчя Т. Г. Шевченка. 3 М. К. Чалий має

на увазі вірш Щоголева «Гречкосій», що був надрукований в альманасі Куліша «Хата» (1860), цей
твір починається рядками: Ой у мене був коняка, Був коняка-розбишака, Була шабля і рушниця, І
дівчина чарівниця... і закінчувався таким куплетом: Ой у лісі луна гине, Із-за хмари місяць плине,
Вітер віє-повіває — Казаночок простигає.

1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/yd_tJS4H-S1uWOqj1Gzrrg?feat=embedwebsite

3.8.41 Спогад киянина Кисілевського (2009-08-25 12:00)

* *

Войдя в мой кабинет, Кисилевский увидел гипсовый бюст Шевченка по модели П. П. Забелло.
Остановившись, он набожно перекрестился и проговорил: «Царство Тобі небеснеє, дядьку

Тарасе»! Я уже знал, что старик неграмотен, и потому спросил, почему он знает Шевченка.
Оказалось, что он был близко знаком с последним, который не раз посещал его и других

мещан в их домах в киевском предместьи Куреневке. Когда «дядько Тарас» приходил к кому-
нибудь из них [киевлян], то хозяин обыкновенно приглашал своих приятелей: приход Шевченка

преимущественно бывал в праздники и был для всех праздником, рассказывал Кисилевский.
Происходило угощение «як на весіллі», много пели, Шевченко декламировал свои произведения

и много рассказывал о старине, о крепостном праве, о разных бедствиях украинского народа.
«Він все говорить, а ми слухаємо, а часом і плачемо»... Слушая в 1899-м году Татарчуков, я
живо вспомнил о Кисилевском, с которым беседовал за 25 лет перед тем: старики с одинаковой

любовью, вернее с благоговением относились к памяти Тараса Григорьевича. И в обоих случаях

передо мной неотразимо стояла мысль о том, что Шевченко, так часто обращавшийся к

образованным землякам своим с заветом, ярко выраженным в стихах «обниміте ж, брати мої,
найменшого брата», сам в своей жизни свято исполнял этот завет, служа для современников и

потомства найболее ярким образцом любви к родному народу

Воспоминания Кисилевского. В. Беренштам, Т. Г. Шевченко и простолюдины, его знакомцы

(из встречи и воспоминаний), «Киевская старина», 1900, февраль, стор. 260. [Див. [1]переклад і

[2]повний текст.]
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1. http://litopys.org.ua/shevchenko/spog25.htm

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/vosp25.htm

3.8.42 З нарису М. Чалого про пиятику в Києві (2009-08-26 12:00)

* *

К сожалению, пребывание Ш-ка в Киеве в 1859 году не ограничилось такими скромными

прогулками, в сообществе людей, умевших находить удовольствие в интимной беседе, не прибегая
к возбуждающим веселость средствам, людей, которые знали цену своему Кобзарю, дорожили его
знакомством, ловили каждое его слово на лету. Нашлись в Киеве люди, которые, ради только

того, чтобы похвалиться близким своим знакомством с Шевченком, втянули его в кутеж, как
в былые времена достойные члены общества мочемордия. Киевскими мочемордами на сей раз

оказались: священник троицкой церкви отец Ефимий и закадычный собутыльник его молодой

купец Балабуха. Запасшись целой батареей бутылок, безобразники завладели Тарасом и повезли

его за Днепр. Пили, конечно, до положения риз... Зарывшись в песок по шею, Шевченко не

хотел оттуда вылазить, умоляя своих амфитрионов оставить его ночевать на луту: «колыж тут

так гарно»!
Несмотря на эксцентричность такого желания подгулявшего Кобзаря, ему все-таки лучше было

бы остаться ночевать на вольном воздухе днепровских лугов, чем провести ночь на дворе

отца Ботвиновского, под воротами. Дело в том, что, увезши гостя домой (за софийской

оградой), хозяин запер ворота и насильно не отпустил его до 8 часов утра. Подвергнувшись

такому ограничению своей свободы, Тарас Григорьевич не захотел оставаться в комнатах, а
выругавшись вволюшку, вышел на двор и улегся под воротами. Из заключения освободил его

Сошенко, наговорив гостеприимному не по разуму хозяину весьма нелестных для иерейского слуха
любезностей.
Г. Бартенев, считая Шевченка гениальным поэтом, весьма дурно отзывался о нем покойному

Маслову, как о человеке и в подтверждение своего мнения сообщил между прочим один факт,
относящийся к последнему его пребыванию в Киеве, — требующий, впрочем, свидетельства

других лиц, менее предубежденных. — Один старый генерал задумал устроить для поэта обед, на
который были приглашены некоторые почитатели его таланта из высшего круга. Прождав час иди
два, хозяин послал лакея осведомиться о причине неявки гостя. Возвратившийся слуга доложил
барину, что Шевченко уже давно находится на кухне, вместе с кучерами наехавших гостей, беседует
с ними о чем-то, вероятно, о господах их. Сделано ли это поэтом умышленно, или просто по

увлечению своими демократическими идеями — во всяком случае поступок Шевченка не может

быть одобрен, если он подтвердится показанием других лиц.
Последний вечер (или лучше сказать ночь) своего пребывания в Киеве Шевченко провел у старого

педагога Ивана Даниловича Красковского 1, которого супруга Елизавета Ивановна очаровала

поэта пением малороссийских песен. Затем, на рассвете, забравши на Преварке свою мизерию,
он рушил за Днепр, направив свой путь в Конотопский уезд 2, к матери своего друга Михайлы,
— «божественной старушке» Аф. Ал. Лазаревской. М. К. Чалый, Жизнь и произведения Тараса

Шевченка, стор. 146 — 151. 1 Юскевич-Красковський Іван Данилович (народився у 1808 р.) —
вчитель латинської мови в Другій київській гімназії. Як відомо, останній день перебування у Києві
Шевченко прогостював у родині Красковських на Іринінській вулиці. 2 Шевченко виїхав з Києва 13
серпня 1859 р. в Переяслав до А. Козачковського. 20 серпня по московському тракту через Яготин
та Пирятин приїхав до Прилук. Проїздом Шевченко завітав до В. Тарновського в Качанівці. До
родини Лазаревських в Гирівку прибув 21 серпня.
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3.8.43 Михайло Драгоманов про громадську справу (2009-08-27 12:00)

* *

Звісно, всякій постійній праці громадській, та ще й упорядкованій, на дорозі стояли казенні

перешкоди. Тільки ж ми бачили, що поляки, напр., а найбільше, власне, ті, що попробували

кари за царя Миколи, не зупинились, а робили своє діло, вже як його вони розуміли, a робили. До
них не можна й оддалека рівняти наших українолюбців, навіть і самих братчиків 1845 — 46 pp.
Молодші ж українолюбці, які появились у останні роки життя Шевченкового в Харкові й Києві,
були ще дуже молоді, та до того зглядались на старших, і навіть опісля не зробили за себе й того,
що старші, а потім розбрелись або замовкли ще більше, ніж старші.
Ми говоримо це все не для того, щоб винуватити кого, а тільки для того, щоб показати міру й

силу грунту й товариства, на якому й з яким мусив жити й працювати Шевченко. Міра та й сила

була, як бачимо, дуже невисока, навіть нижча, ніж могла б бути й у такій землі, як Росія. [...]
В нас є кілька звісток про життя Шевченка на Україні 1859 р. Між тими звістками виступає

оповідання д. С. Крапивиної про життя Шевченка в Києві в її сестри. В цьому оповіданню,
як завше, наш кобзар виглядає найсимпатичнішою людиною, яка шуткує зі старими, грається з

дітьми, не думає про себе, про гроші, носом чує других таких же людей і т. ін. Тільки тут же

й у цьому всьому видно всю безцільність цього життя день за днем, а до того ще всю духову

самоту поета («Правда», 1876, ст. 102 — 105). І ми самі пам’ятаємо, що, прибувши в Київ у 1859
p., ми застали в товаришів — студентів університету чутку, що тепер у городі Шевченко, але не
пам’ятаємо ніякого глибокого сліду того пробування. Кілька товаришів наших, які були знайомі з
Шевченком, казали було, що треба зібратись на вечір і що на нього прийде й Шевченко, потім це

все залишили — мабуть, «страха ради», а скоро Шевченко й виїхав, і тільки й зосталось сліду його
пробування, що фотографія. Навіть багато розмови не було між студентами про це пробування,
а не то вже яких планів, замірів спільної праці, до якої б воно підбило молодіж. А ми мусимо

додати, що кружок студентський, у якому ми жили, був той самий, який вів перед у всіх тодішніх
справах російської молодіжі, і що з нього скоро після того, в початку 1860 p., забрано було з 12 осіб
до кріпості за тайне політичне товариство, заложене в Харкові, і що й між забраними було вже

кількох ревних українофілів. Правда, що в усьому тому харківському товаристві українолюбство

не виступало досить ясно і що тодішні українолюбці харківські й київські не були чим-небудь
упорядкованим і з ясними замірами.
В усякім разі революціонери не живуть так безцільно, як Шевченко в Крапивиної; пробування
революціонерів не проходить так безслідно для більш прихильних для революції куп людських,
як пробування Шевченка в Києві в 1859 p. A з другого боку, справді здібні для якої-небудь
упорядкованої громадської праці люди не пропустили б так пробування коло себе такого чоловіка,
як Шевченко, як пропустили київські українолюбці.
І тут ми здибуємось із тою же самою думкою: Шевченко не міг виступити на Україні в 1859 р. не
то як революціонер, а й як громадівський чоловік, бо й сам до того ще не виріс, а громада ще
менше.
[...] Тут нема нічиєї особистої вини, а є тільки хиби всієї громади української Шевченкового

часу. Хиби ті, по нашій думці, ось які: недостача широкої науки про світ і людей та недостача

впорядкованої спілки (організації) не тільки між купами українолюбців і народолюбців по всій

Україні, а й між членами одної якої купки з докладним поділом праці. Як наслідок цих двох хиб,
виходила третя: недостача сміливого, вільного вчинку (ініціативи) й сили продержати свою дорогу

через усі перешкоди, які безпремінно мусило спіткати українство, та ще й прихильне мужицтву, і
які всі його прихильники мусили наперед знати, приносячи «не мир, но меч» у теперішні державні
й громадські порядки, що давлять Україну й її мужицтво. Дякуючи цим трьом хибам, не тільки
не могли витримати старші українолюбці — навіть такі, як Шевченко, з своєю працею, якої їм,
певно, бажалось, а не могли й привернути до себе всі найліпші сили своєї країни, найширші голови,
найгарячіші серця, найосвітніші розуми, яких велика частина розбрелась по чужих кутках, де вони
вбачили більше європейства, спільності й вільного вчинку і куди вони понесли й ті добрі зерна,
які в них закинуло, та не здоліло випестити українство.
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Михайло Драгоманов. Шевченко, українофіли й соціалізм. В кн.: [1]Михайло Драгоманов.
Вибране («...мій задум зложити очерк історії цивілізації на Україні»). — К., 1991. — С. 387-
388, 393, 402-403.

1. http://litopys.org.ua/drag/drag.htm

3.8.44 Розпорядження повідомити про одержання дозволу. 12 серпня 1859 р.
(2009-08-28 12:00)

№ 555. 1859 р., серпня 12. Розпорядження виконуючого обов’язки київського цивільного

губернатора П. Д. Селецького старшому київському поліцмейстеру повідомити Т. Г. Шевченка

про одержання дозволу на виїзд до Петербурга

Секретно

12 августа 1859 г.
№ 5308

Г[осподину] киевскому старшему полицмейстеру

Г[осподин] генерал-губернатор, вследствие ходатайства находящегося в г. Киеве под надзором

полиции академика Тараса Шевченко, разрешил ему выехать в С.-Петербург.
Поставляю об этом в известность в[аше] высокородие впоследствие предписания моего от 20
июля за № 4808, поручаю вам объявить об этом Шевченко, донести мне о времени выезда его и

о последствиях наблюдения вашего за ним.

И[сполняющий] д[олжность] граж[данского]
губернатора вице губер[натор] Селецкий
Правит[ель] канц[елярии] Кулжинский

ДМШ, А-20, спр. 173, арк. 22 — 23 зв. Відпуск.

3.8.45 Лист про наслідки слідства над Шевченком. 15 серпня 1859 р. (2009-08-29 12:00)

№ 556. 1859 р., серпня 15. Лист київського, подільського і волинського генерал-губернатора
І. І. Васильчикова начальникові III відділу В. А. Долгорукову про наслідки слідства над Т. Г.
Шевченком

Секретно

15 августа 1859 года

№ 3189

Главному начальнику III отделения собственной его
императорского величества канцелярии, господину
генерал-адъютанту князю Долгорукову

С разрешения президента Академии художеств ее императорского высочества государыни великой

княгини Марии Николаевны прибыл в Киевскую губернию, в временный отпуск, академик

Тарас Шевченко, сочинявший возмутительные и в высшей степени дерзкие стихотворения, и
определенный было за это в 1847 году рядовым в Оренбургский отдельный корпус.
Вскоре по прибытии его сюда, получено было мною сведение, что он предполагает строить в с.
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Пекарях Черкасского уезда, дом для себя и что при избрании места для дома Шевченко угощал

водкою бывших при этом экономических служителей и вел неуместный разговор, в котором

отвергал будто существование бога и святость пресвятой девы.
Как подобный разговор мог возбудить толки, то я приказал доставить Шевченка в Киев и поручил

одному из состоящих при мне чиновников особых поручений допросить Шевченка.
В объяснении своем Шевченко изложил, что желая купить в Черкасском уезде между г. Каневом
и с. Пекари у помещика Межиричского имения Парчевского кусок земли, для водворения на

постоянное жительство, он совместно с землемером, поехали для измерения избранного им

места; среди производства работы прибыл к ним некто Козловский, в странном костюме, над
которым он, Шевченко, начал подсмеиваться; за завтраком Козловский завел с ним богословский

разговор; в цели прекращения этого разговора, Шевченко сказал, что теология без живого бога

не в состоянии создать даже древесного листка, потом Козловский опять опросил Шевченка, что
он думает о матери Иисуса Христа, на что Шевченко ответил: перед матерью, родившею нам

спасителя, который пострадал и умер за нас на кресте, мы все должны благоговеть, если бы она

не родила его, то была бы обыкновенная женщина.
Чиновник, отбиравший прописанное объяснение, удостоверяет, что Шевченко, сколько можно

заключить из наблюдений над ним и из суждений его о разных предметах, предан безусловно вере
предков своих и что в нем заметно даже врожденное, вовсе им не скрываемое, пренебрежение ко
всему латинскому и польскому.
Соображая объяснение Шевченки, я прихожу к заключению, что взведенное на него обвинение

могло возникнуть по недоразумению лиц, пред которыми он вел разговор, или, быть может,
вызвано и неудовольствием возбужденным им к себе насмешкою над Козловским и резкими

ответами на разговоры его о богословии. Потому, не придавая делу этому, особого значения,
я оставляю его без последствий и разрешил Шевченке, согласно изъявленному им желанию,
возвратиться в С.-Петербург.
О вышеизложенном долгом поставляю довести до сведения вашего сиятельства.
К сему имею честь присовокупить, что если бы Шевченко пожелал поселиться в здешнем крае, то
я полагал бы отклонить его намерение. Водворение его здесь я не почитаю удобным не потому,
чтобы он возбуждал опасения прежним его политическим поведением, но по той причине, что он
известен здесь» как человек скомпрометировавший себя в политическом отношении, поступки его
и слова некоторые лица могут истолковывать в ином смысле, придавать им особенное значение

и возбуждать на него подозрения и обвинения, подобно описанному выше случаю.

Генерал-губернатор князь Васильчиков

ДМШ, А-52, спр. 81, ч. 6, арк. 152 — 153, 153 зв. Оригінал.
На документі резолюція В. А. Долгорукова: «Несмотря на все здесь изложенное призвать

Шевченку и сделав ему строгое внушение, присовокупить, чтобы он был весьма осторожен; в
противном случае, чтобы он не пенял на нас за те последствия, которым он сможет подвергнуться.
23 августа. Долгоруков» та написи олівцем: «Справиться возвратился ли Шевченко и если

возвратился, то пригласить в четверг 26 августа (кілька слів нерозбірливо)»; «25 августа 1859
г.»; «№ 2781».

3.8.46 Рапорт про від’їзд Шевченка з Києва. 15 серпня 1859 р. (2009-08-30 06:00)

№ 557. 1859 р., серпня 15. Рапорт київського старшого поліцмейстера виконуючому обов’язки
київського цивільного губернатора П. Д. Селецькому про від’їзд Т. Г. Шевченка до Петербурга

Секретно

Господину киевскому гражданскому губернатору
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и кавалеру Киевского старшего полицеймейстера

Рапорт

Во исполнение предписания вашего превосходительства от 12 сего августа за № 5308 честь

имею донести, что состоящий под секретным надзором полиции академик Санкт-Петербургской
Академии художеств Тарас Шевченко 13 числа сего месяца выехал в С.-Петербург, при чем

почтительнейше докладываю, что во время пребывания Шевченка в городе Киеве, за ним

предосудительного ничего не замечено.

Старший полицеймейстер

подполковник [підпис]

№ 830
15 августа 1859 года

По секретной части.

ДМШ, А-20, спр. 173, арк. 23. Оригінал.
На документі написи: «К докладу»; «4270»; «16 августа».

3.8.47 Спогад А. Козачковського про перебування в Переяславі. Не пізніше 16 серпня
1859 р. (2009-08-31 06:00)

* *

[1] На пути из Киева Шевченко заехал ко мне, пробыл
у меня около 2 суток. Заметно мрачное настроение духа было следствием известного неприятного

случая с ним в Киевск. губернии; особенно резко оно отразилось в фотографическом его портрете,
снятом в Киеве, которого экземпляр он оставил мне; в нем, впрочем, я нахожу гораздо более

сходства, чем в литографированном.
В это последнее свидание он высказал мне намерение через два года взять в орендное содержание

небольшое пространство земли на Днепровских горах против Прохоровки, построить небольшой
домик и там провести остаток жизни. Скоро после отъезда в Петербург он прислал мне

«Кобзаря». На письмо мое к нему в Петербург он не ответил, и меня тяготила мысль, что,
может быть взгляды мои на ожидаемую крестьянскую реформу не согласовались с его взглядами,
но друг его, М. М. Лазаревский бывший у меня после его смерти, заверил меня, что это не имело
никакого влияния на то глубокое чувство привязанности ко мне, которое он сохранил до самой

смерти.

А. Козачковский, Из воспоминаний о Т. Г. Шевченке, газ. «Киевский телеграф», 1875, №25.
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[Див. [2]переклад]

1. http://picasaweb.google.com.ua/litopys/invaWB?feat=embedwebsite#5339469879866347282

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/spog19.htm

3.8.48 Якби-то ти, Богдане п’яний... 18 серпня 1859 р. (2009-08-31 12:00)

18 серпня 1859 р., Переяслав

{ [1]«Якби-то ти, Богдане п’яний...» }

Якби-то ти, Богдане п’яний,
Тепер на Переяслав глянув!
Та на замчище подив[ив]сь!
Упився б! здорово упивсь!
І препрославлений козачий

Розумний батьку!.. і в смердячій
Жидівській хаті б похмеливсь

Або б в калюжі утопивсь,
В багні свинячім.

Амінь тобі, великий муже!
Великий, славний! та не дуже...
Якби ти на світ не родивсь

Або в колисці ще упивсь...
То не купав би я в калюжі

Тебе преславного. Амінь.

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev2128.htm

3.8.49 (2009-08-31 18:00)

[1]Кониський О. Я. Тарас Шевченко-Грушівський: Хроніка його життя [Під час останньої подорожі
на Україну (червень — вересень 1859), стор. 15]

X

На першу Пречисту 15 серпня в одній з переяславських церков, в тій би то, де присягав

Хмельницький і московські посли р. 1654, був храм. Мабуть, не буде помилкою гадати, що
Шевченко тому й поїхав на Переяслав і поїхав саме 14 серпня, щоб подивитися на масу простого
народу, яка зійде[ть]ся на той храм.
Ще меншою помилкою буде сказати, що те, що бачив Тарас в Переяславі, зробило на душу його
тяжке вражіння, таке тяжке, що в день свого виїзду з Переяслава він написав їдке дорікання

Богданові Хмельницькому:

Якби то ти, Богдане п’яний!
Тепер на Переяслав глянув

Та на замчище подививсь,
Упився б, здорово б упивсь!
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Дійсно, було чим впитися! Замість обіцяного і сподіваного життя «вільного з вільним, рівного
з рівним», стояла «кругом» така «калюжа» всякого лиха, всякої «неправди і неволі», що було б в
чому «утопитися». Міазми тієї «смердячої калюжі» повинні були великим сумом-журбою огорнути

поетову душу. І Козачківський повідав 1079 нам, що поет, перебуваючи у його, як вертався з Києва,
був вельми охмарений. Між іншим, він хвалився Козачковському, що хоче взяти в оренду (державу)
невеликий шматок землі на правому березі, на Дніпрових горах проти Прохорівки, збудує там собі

оселю і доживатиме свого віку. Думка оселитися власним кишлом на Україні пановала тоді в душі

поета. 20 серпня, переїздячи через Прилуку, він пише до Варфоломея 1080: «Чи ти зробив що з

Вольським? Як ні, так зроби як умієш і як тобі Біг поможе, бо мені і вдень.і вночі сниться ота
благодать над Дніпром, що ми з тобою оглядали». Того ж дня Тарас рушив на Конотоп, а звідтіль
на хутір до Лазаревських. «Родина -Лазаревських, мати і шість синів, — каже д. Чалий 1081, —
була рідким взірцем родинної прихильності і любові. Усі шість синів вельми любили свою неню.
Не було такого року, щоб на день її іменин два або три з них не приїхали до неї, а інший рік і всі
з’їздилися на хутір. З Федором і Михайлом Шевченко спізнався в Оренбурзі р. 1847, а з Василем
в Петербурзі р. 1858. Стару Лазаревську він називав «божественною бабусею». Померла вона р.
1879. 26 серпня Шевченко був вже в Кролевці і взяв там з каз начейства «подорожнюю» І082 за №
1260 на проїзд почтови ми кіньми від міста Сєвська до міста Кром 1083. Значить, у Лазаревської
він був вельми недовго, бо опріч її він за їздив ще в Качанівку до Василя Тарновського 1084 і

в Сокиринці. У Тараса трапилося тоді таке безгрошів’я, що як писав він 28 вересня до В. С.
Тарновського, коли б не заїхав був до його, так довелося б і в Москві захряснути на безгрошів’ї. [2]

В Качанівку Шевченко приїхав на жидівській балагулі, одягнений
в літнє пальто полотняне, на голові солом’яний бриль. Не доїздячи до панського будинку, він
спинився в тому дворі, де стайні, і звідтіль пішов в будинок до панів. Тоді ще був живий старий

Василь Тарновський (наступник Григо рія), що вельми щиро шановав нашого Кобзаря. Двері в
будинку були не замкнеш, в прихожій світлиці нікого не було, слуги сиділи в буфетному покої. Тарас
пішов нагору схода ми і декламував якісь вірші. Слуги, почувши ступні і незнайомий голос, вибігли
з буфету. Старіший з них зараз пізнав Шевченка, привітав його, поцілувалися. Старого пана не

було в господі, а молодий син його Василь, почувши від слуги, що прийшов Шевченко, зараз вибіг
назустріч і привітав його сердешно 1085. Не довго Шевченко перебував у Качанівці: 27 серпня він

був вже в Сєвську: тут, як се знати з «подорожньої», він взяв поштових коней і рушив на Кроми.
До міста Кром 110 верстов, значить, не далі другого дня Тарас пересів у Кромах в поштовий

диліжанс і поїхав далі. На переїзд до Петербурга треба було не більш 3-4 днів. А як Тарас ранком

7 вересня 1086 був вже в Петербурзі, то з сього знати, що він трохи чи не з тиждень перебував в

Москві. Про се перебування тільки й відомо нам, що він заходив там до Семеренкового агента

Пурлевського, обідав у його і подаровав би то йому власної роботи малюнок, намалювавши самого
себе, як його, коли він був жовніром на засланню, б’ють з обох боків різками, а під малюнком

тим підписав: «Отакі ми! Отак нас» 1087. У мене була вже нагода говорити і довести, що за

увесь час перебування Шевченка жовніром ніколи, ніхто не карав його по тілу, і всі перекази про
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се просто брехні гидкі. Тим-то я признаю нічим більш як вигадками і всі звістки про портрети

і малюнки Шевченка з намальованням, як над ним справляють екзекуцію. До таких вигадок я

залічую і звістку про малюнок у Пурлевського. 1078 Чалий, с. 151. 1079 Киевский телеграф. —
1875. — Ч. 25. 1080 Правда. — 1875. — [№ 23]. — С. 925 — і Основа. — 1862. — Кн. VI.
1081 Чалий, с. 151. 1082 «Подорожняя» — ніби білет урядовий з дозволом брати, звісно, за гроші,
поштових коней. Ся «подорожняя» зберігається в музеї Василя Тарновського. [Нині — ІЛ. — Ф.
1. — № 467. — Арк. 1]. 1083 Повітові міста в Орловщині. 1084 Киев[ская] стар[ина] — 1883. —
Кн. II. — С. 406. 1085 З листа до мене О. М. Плачиндаря. — [ІЛ. — Ф. 77. — № 127.Арк.
116, зв.]. 1086 Правда. — 1875. — [№ 23]. — С. 926. 1087 Киевская старина. — 1885. — Кн.
II. — С. 45. Коментар ...в день свого виїзду з Переяслава він написав їдке дорікання Богданові

Хмельницькому: «Якби то ти, Богдане п’яний.» — Цей автограф має авторську дату: «18. Август.
В Переяслові». 26 серпня Шевченко був уже в Кролевці і взяв там з казначейства «подорожнюю»
за № 1260 на проїзд почтовими кіньми від міста Сєвська до міста Кром (там же, с. 341). З

Гирівки до Кролевця він їхав разом з Іваном та Федором Лазаревськими, які привезли поета до

господи своєї сестри, Глафіри Огієвської. ...він заходив до Семеренкового агента Пурлевського ...
і подаровав би то йому власної роботи малюнок... — Чутки про існування малюнка передавали

М. Д. Білозерський, А. І. Родзевич, однак постали вони, найпевніше, з приводу іншого малюнка,
справді існуючого (опублікував ж. «Сяйво». — 1914. —№ 2. — С. 49), де поета зображено під час
муштри з рушницею, коли він відпрацьовує «тихий учебный шаг» — стоїть на носку однієї ноги, а
другу тягне догори. Виконав цей шарж В. П. Воронцов, офіцер в Новопетровському укріпленні

(X. — № 342. — С. 104, 105). [3]Попередня [4]Наступна

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/4899.html

2. http://picasaweb.google.com.ua/litopys/invaWB?feat=embedwebsite#5335142954462369026

3. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/576907.html

4. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/587473.html

3.9 September

3.9.1 Запис у журналі цензурного комітету. 19 серпня 1859 р. (2009-09-01 06:00)

№ 558. 1859 р., серпня 19. Запис у журналі Петербурзького цензурного комітету про рукопис

«Поэзия Т. Шевченка. Том первый»

Предложения

4. От 11 августа 1859 г. № 1727. Главное управление ценсуры, рассмотрев представление С.-
Петербургского ценсурного комитета от 5 мая сего года за № 458 о рукописи под заглавием

«Поэзия Т. Шевченки. Том первый», представленной сим Комитетом вместо печатной книги

г. Шевченки, содержавшей в себе стихотворения «Чигиринский Кобзарь», [1]«Гайдамаки» и

[2]«Гамалия», находило нужным сделать в этой рукописи многие исключения и потому, 25
истекшего июля, признало удобнейшим разрешить новое издание напечатанной уже книги г.
Шевченки, препровожденной г. министром народного просвещения к г. председателю ценсурного

комитета 5 февраля текущего года за № 305, исключив в ней из песни «Думы мои, думы

мои» часть ее от стиха «За карии очинята» до стиха «Карай того, боже!». О возможности же

допущения к печати переложения «Псалмов Давида», помещенного в вышеупомянутой рукописи,
предоставило С.-Петербургскому ценсурному комитету снестись предварительно с духовною

ценсурою. О сем определении Главного управления ценсуры г. управляющий Министерством

народного просвещения уведомляет его превосходительство, для предложения С.-Петербургскому
ценсурному комитету, присовокупляя, что на основании суждений, бывших в Главном управлении

ценсуры, не следует разрешать напечатание в новом издании сочинений г. Шевченки введения к

поэме [3]«Гайдамаки», помещенного на стр. 106 до 111-й рукописи, от стиха: «Все йде, все минає
и краю немає» до стиха «В далеку дорогу», если оно и находится в печатной книге. Рукопись
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«Поэзия Т. Шевченки. Том первый» у сего возвращается. Определено: принять к сведению и

сообщить предварительно на рассмотрение в Комитет духовной ценсуры переложения «Псалмов
Давида».

ЦДІА СРСР (тепер РДІА), ф. 777, оп. 27, № 50, арк. 263 — 264. Оригінал.

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev117.htm

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev122.htm

3. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev117.htm

3.9.2 Повідомлення про виїзд до Санкт-Петербурга. 20 серпня 1859 р.
(2009-09-01 12:00)

№ 559. 1859 р., серпня 20. Повідомлення виконуючого обов’язки київського цивільного

губернатора П. Д. Селецького офіцеру корпусу жандармів Л. В. Грибовському про виїзд Т.
Г. Шевченка до Петербурга

Секретн[о]
20 августа 1859 года

№ 5495

Г[осподину] штаб-офицеру корпуса жандармов
подполковнику Грибовскому

В дополнение к отношению начальника губернии от 9-го прошлого июля за № 4533 имею честь

уведомить вас, милостивый г[осударь], что состоящий под секретным надзором полиции академик

Тарас Шевченко, согласно распоряжению г, генерал-губернатора, 13 числа сего месяца выехал в

г. С.-Петербург.
Под[писал] и[сполняющий] д[олжность]
губ[ернатора] вице-губ[ернатор] Селецкий
Пр[авитель] канц[елярии] Кулжинский
Верно: упр[авляющий] частью [підпис]

ДМШ, А-20, спр. 173, арк. 24. Відпуск.

3.9.3 Повідомлення про виїзд із Києва. 20 серпня 1859 р. (2009-09-01 18:00)

№ 560. 1859 р., серпня 20. Повідомлення виконуючого обов’язки київського цивільного

губернатора П. Д. Селецького петербурзькому обер-поліцмейстеру П. О. Шувалову про виїзд Т.
Г. Шевченка з Києва до Петербурга

20 августа 1859 года

№ 5496

Г[осподину] с.-петербургскому обер-полицмейстеру

В последствие отношения от 27-го за № 218 имею честь уведомить в[аше] с[иятельст]во, что
прибывший в Киевскую губернию академик Тарас Шевченко 13-го сего августа выехал из Киева

обратно в С.-Петербург.

ДМШ, А-20, спр. 173, арк. 24 зв. Відпуск.
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3.9.4 162. ЛИСТ ДО В. Г. ШЕВЧЕНКА. 20 серпня 1859. Прилуки (2009-09-02 06:00)

20 августа.
Прилуки.

14 августа вирвався я з того святого Києва і простую тепер не оглядаючись до Петербурга. А

проїзжаючи Пирятинський повіт, я прочув, що в Кочубеєвих добрах не було добра та й не буде.
Отой Ракович, що писав до тебе, посадив у Згурівці свого приятеля, якогось п’яницю і здирцю

Браньковича. Тепер він тільки що приймається управлять. Цур йому, тому Кочубеєві! Ладнай з

отим жидом, що ти казав мені, лучче буде.
Чи ти зробив що з Вольським? Як ні, то зроби як умієш і як тобі Бог поможе, бо мені і вдень і
вночі сниться ота благодать над Дніпром, що ми з тобою оглядали.
Не здивуй, що я так мало пишу тобі. Ніколи. Сьогодня рушаю в Конотоп. Напиши мені в

Петербург по тому адресу, що єсть у тебе. А тим часом цілую тебе, сестру і ваших діточок.
Оставайся здоров.

Щирий брат твій Т. Шевченко

Примітки

Подається за автографом (ІЛ, ф. 77, № 124, с 158).
Вперше надруковано в журналі «Основа» (1862. — № 6. — С. 5).
Вперше введено до збірника творів у виданні: Шевченко Т. Твори: В 2 т. — СПб., 1911. — Т. 2.
— С. 430 — 431.

14 августа вирвався я з того святого Києва... — Виконуючий обов’язки київського цивільного

губернатора П. Д. Селецький дав розпорядження старшому київському поліцмейстеру повідомити
Шевченка про те, що йому дозволено виїхати до Петербурга 12 серпня 1859 р. У рапорті

поліцмейстера від 15 серпня 1859 р. зазначено, що Шевченко виїхав з Києва 13 серпня 1859 р.
(Тарас Шевченко. Документи та матеріали до біографії. — С. 338 — 339).
...простую тепер не оглядаючись до Петербурга. — Покидаючи Україну, Шевченко відвідав

по дорозі дорогі йому місця й зустрівся з давніми друзями. З Києва поштовим трактом на

перекладних він через Бровари та Бориспіль поїхав до Переяслава, звідти через Яготин, Пирятин,
Прилуки заїхав до Качанівки, зупинився на хуторі Лазаревських у Гирівці, через Кролевець, Глухів,
Севськ, Кроми, Орел прибув до Москви. До Петербурга він повернувся 7 вересня 1859 р.
...проїзжаючи Пирятинський повіт... — У Пирятині Шевченко, можливо, знову зустрічався зі своїм
знайомим, українським літератором Таволгою-Мокрицьким Петром Миколайовичем (1818 — ?),
в якого гостював 10 червня 1859 р., на початку своєї подорожі в Україну. Близький друг О. В.
Марковича та Марка Вовчка, в листі до неї [1]від 25 червня 1861 р. П. М. Таволга-Мокрицький

засвідчив, що під час зустрічі з Шевченком у Пирятині «тільки й розмови було у нас, що про Вас—
наша радість! Співав мені Ваших пісень, да: „Ні, каже, — далеко куцому до зайця“ — не заспіває

б то так» (Листи до Марка Вовчка. — Т. 1. — С. 129).
...в Кочубеєвих добрах не було добра та й не буде. — Йдеться про багатого полтавського

поміщика Кочубея Петра Аркадійовича (1825 — 1893), вченого-мінералога й хіміка, з яким

Шевченко зустрічався в Петербурзі й на його замовлення виконав кілька малярських творів.
Дізнавшись про порядки в маєтках П. А. Кочубея, Шевченко відраджував В. Г. Шевченка від

наміру влаштуватись управителем одного з них.
Отой Ракович, що писав до тебе... — Раковичі — українські поміщики, родичі Тарновських. Про
кого з них ідеться, не відомо.
Згурівка — село Прилуцького повіту Полтавської губернії (тепер — селище міського типу

Яготинського району Київської області), маєток П. А. Кочубея.
Чи ти зробив що з Вольським? — Управитель Межиріцького маєтку поміщика Н. П.
Парчевського Вольський Вітольд-Мартин-Казимір-Фелікс (1817 — 1885). Походив із сім’ї збіднілих
дворян — вихідців із Білорусії. Прихильно ставився до Шевченка й допомагав йому придбати
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земельну ділянку поблизу с Пекарів. Згодом його брат Вацлав разом із синами Генріхом та

Михайлом брали участь у польському повстанні 1863 р. (Див.: Жур П. Третя зустріч. — С. 121).
Сьогодня рушаю б Конотоп. — У Прилуках, де написано листа від 20 серпня 1859 р., Шевченко

був, очевидно, лише проїздом. Того ж дня він відвідав Качанівку, де завітав до В. Тарновського,
й увечері 21 серпня прибув до Гирівки.
Напиши мені в Петербург по тому адресу, що єсть у тебе. — Тобто на адресу М. М.
Лазаревського: будинок О. С. Уварова на Великій Морській вулиці. Як встановлено П. В.
Журом, фасад цього будинку виходив на Велику Морську вулицю, 50 (нині № 48), а флігель, де
й була квартира М. М. Лазаревського, — на набережну Мойки, 88 (нині № 93). Див.: Жур П.
Шевченківський Петербург. — К., 1972. — С. 121.
...цілую тебе, сестру і ваших діточок. — Шевченко має на увазі дружину В. Г. Шевченка

Олександру Антонівну (дівоче прізвище — Кротова) та їхніх дітей Каленика, Андрія, Йосипа,
Прісю.

1. http://ua_kobzar.livejournal.com/726721.html

3.9.5 Із нарису М. Чалого про А. О. Лазаревську. 21 серпня 1859 р. Гирівка
(2009-09-02 12:00)

* *

В укромном уголке конотопского уезда, черниговской губернии, жила почтенная старушка— мать

шести сынов-соколов. Старшего из них Василия Матвеевича Лазаревского братья уважали за

батька и недаром: с его помощью все они повыходили в люди и сделались впоследствии весьма

полезными деятелями на различных поприщах государственной службы.
Семейство Лазаревских представляет редкий образец родственной любви и привязанности. Все

шесть братьев питали к матери примерные чувства сыновней любви. Не проходило года, чтобы
в день ее ангела двое или трое из них не посетили своей обожаемой матери, а то и все шестеро

съезжались в хутор, не взирая ни на какие расстояния от мест своего служения. С двумя из ее

сыновей — Федором и Михаилом Т. Г-ч познакомился в 1847 году в Оренбурге, а с их матерью
во время последней своей поездки в Малороссию в 1859 году. Он иначе не называл ее, как

«божественною старушкой».
Под обаянием тихой, безмятежной жизни счастливых обитателей уединенного от городкого шуму
и потонувшего в садах хутора, написано прелестное стихотворение «Вечер» 1, посвященное Аф. Ал.
Лазаревской и неправильно отнесенное в издании Кожанчикова к 1847 года. М. К. Чалый, Жизнь

и произведения Тараса Шевченка, стор. 152. Примітки 1 Повертаючись з України і завітавши

у серпні 1859 р. в село Гирявку Конотопського повіту Чернігівської губернії до матері братів

Лазаревських, Шевченко подарував автограф вірша [1]«Садок вишневий коло хати...» з дарчим

написом Афанасії Олексіївні Лазаревській.

1. http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev201.htm
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3.9.6 Портрет Афанасії Лазаревської. 22 серпня 1859 р. Гирівка (2009-09-02 18:00)

[1]

Портрет Афанасії Олексіївни Лазаревської. Тонований папір, італійський олівець, крейда (29,5
× 23,1). [Гирівка]. 22.VIII 1859.

[2]

А. О. Лазаревська - мати братів Лазаревських, знайомих Шевченка.
1859 р. під час перебування в Україні Шевченко заїздив до с. Гирівки, Конотопського повіту, на
Чернігівщині, де прожив з 21 до 25 серпня.

Див. також:
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1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/Am_DOenWM-kJnBtnvRx9QA?feat=embedwebsite

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev10045.htm

3.9.7 Лист до духовної цензури. 25 серпня 1859 р. (2009-09-03 06:00)

№ 561. 1859 р., серпня 25. Лист голови Петербурзького цензурного комітету І. Д. Делянова до
Петербурзького комітету духовної цензури з проханням повідомити, чи можуть бути дозволені

до друку переспіви псалмів, уміщені в рукописі «Поэзия Т. Шевченка. Том первый»

25 августа 1859 года

№ 857

В С.-Петербургский комитет духовной ценсуры

В С.-Петербургский ценсурный комитет поступили на рассмотрение стихотворения Т. Шевченки,
в которых на страницах 162 — 169 находятся, «переложения псалмов Давида».
Предварительно одобрения этой рукописи к напечатанию, С.-Петербургский ценсурный комитет
имеет честь препроводить оную в С.-Петербургский комитет духовной ценсуры и покорнейше

просить об уведомлении, не встречается ли препятствий к дозволению напечатать «переложения
псалмов Давида».

Председатель И. Делянов
Секретарь Загибенин

ЦДІА СРСР (тепер РДІА), ф. 807, оп. 2, № 1302, арк. 1. Оригінал.
На документі написи чорнилом га олівцем: «Пол[учено] 1 сент[ября] № 819»;. «Спр[авка]
и опр[еделение]. На основании 195 ст. ценз[урного] уст[ава] в Конференцию о назначении

временного члена».

3.9.8 Подорожна Шевченка. 26 серпня 1859 р. (2009-09-03 12:00)

№ 562. 1859 р., серпня 26. Подорожна Т. Г. Шевченка від м. Севська до м. Кром

По указу его величества

государя-императора Александра Николаевича, самодержца всероссийского и прочая, и прочая,
и прочая.
От города Севска до г. Кром академику Тарасу Шевченку с будущим из почтовых давать по две

лошади с проводником, за указанные прогоны, без задержания дана в городе Кролевце 1859 года.

Августа 26 дня

С сей подорожной за 110 верст

1 руб. 10 коп. взято за бланк 30 к.
Черниговский гражданский губернатор,
в звании камергера двора его величества,
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действительный статский советник

и кавалер [підпис]
За казначея [підпис]
Бухгалтер [підпис]

ІЛ, ф. 1, № 467, арк. 1. Оригінал.
На документі написи: «От Кошелевки до Волобуевой 27-го августа по полудни в ½ 8 ч.
смотрит[ель] Лебедев»; «№ 42»; «№ 1260».
Документ на гербовому бланку.

3.9.9 Із листа А. О. Лазаревської до О. М. Лазаревського. 26 серпня 1859 р.
(2009-09-03 18:00)

Твое письмо от 6-го августа получила 23-го в воскресенье. Что помешало мне писать 21-го августа:
приехал вечером часов в 10-ть Шевченко, а после его приезда приехал и Федор, не надолго. 25-го
Федор уехал опять по делам, и Шевченко с ним поехал до Севска. Мне жаль, что Федор на такое
короткое время приезжал, конечно, нельзя было дольше пробыть дома. На другой же день, т. е.
22-го августа, у нас были все гирявские и Александр Кандыба. В воскресенье тоже, и я не успела
написать; в понедельник опять гости, и Белозерский приезжал видеться с Шевченко.

26 августа 1859 г., [Гирявка]

Арх. О. М. Лазаревського

[1]Т. Г. Шевченко в епістолярії відділу рукописів. — К., 1966. — С. 27.

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/epis.htm

3.9.10 Із спогадів Ф. Лазаревського (2009-09-04 06:00)

* *

В августе 1859 года я несколько дней провел с Тарасом у матери в селе Гирявке, в Конотопском
уезде 1. Съехались мы совершенно случайно. Возвращаясь из своей поездки на родину, по дороге
из Киева в Петербург, он заехал в Гирявку и к нашему общему удовольствию застал там и меня;
объезжая свой район по удельному ведомству, я заехал погостить у матери. Живя в Гирявке,
Тарас, по обыкновению, вставал очень рано и отправлялся в сад, садился там под вербою и

оставался в созерцательном состоянии до чаю. Настроение его, вследствие испытанных им на

родине неприятностей, было какое-то удрученное... Впрочем, это состояние не помешало Тарасу
Григорьевичу нарисовать тогда портрет нашей матери для подарка брату Михаилу. Из Гирявки
мы выехали вместе. Я довез его до Севска и повернул в сторону — осматривать свое удельное

хозяйство, а он поехал дальше один на почтовых. Из воспоминаний Ф. М. Лазаревского о

Шевченке, «Киевская старина», 1899, февраль, стор. 167. 1 Гирявка — село Конотопського повіту

на Чернігівщині; тепер с. Шевченкове, Дубов’язівського району, Сумської обл.

3.9.11 Рапорт про проїзд через Кролевець. 31 серпня 1859 р. (2009-09-04 12:00)

№ 563. 1859 р., серпня 31. Рапорт кролевецького городничого І. Ф. Стражевського

чернігівському цивільному губернатору про проїзд Т. Г. Шевченка через Кролевець
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Его превосходительству господину черниговскому

гражданскому губернатору и кавалеру

С[екретно]

Кролевецкого городничего

Рапорт

Вашему превосходительству имею честь донести, что сего 26-го августа проследовал чрез

город Кролевец обратно в Санкт-Петербург академик Тарас Шевченко, по свидетельству

Санкт-Петербургского обер-полицеймейстера, выданному с разрешения президента Академии ее
высочества, Шевченко, как из означенного свидетельства видно, уволен в губернии: Киевскую,
Полтавскую и Черниговскую на пять месяцев, для снятия этюдов с натуры; в городе Кролевце

ночевал и пробыв всего 11 часов, получил по отзыву моему из Кролевецкого уездного казначейства
подорожную от г. Севска до г. Кром — уехал по тракту на Москву.

Подполковник Стражевский

№ 342
31 августа 1859 года

С донесением о времени

выезда из города Кролевца

академика Шевченки

ДМШ, А-12, спр. 50, арк. 4, 4 зв. Оригінал.
На документі написи: «994»; «3 сентября 1859».

3.9.12 Супровідна записка начальнику III відділу. 1 вересня 1859 р. (2009-09-04 18:00)

№ 564. 1859 р., вересня 1. Супровідна записка штаб-офіцера корпусу жандармів Л. В.
Грибовського, надіслана начальнику III відділу В. А. Долгорукову разом з копією свідчень Т.
Г. Шевченка на допиті

Секретно

№ 188
1 сентября 1859 года

За небытностию господина генерал-губернатора в Киеве, во время полученного секретного

предписания от 7-го числа прошлого августа за № 1485, ныне же, по возвращении его

сиятельства г. генерал-адъютанта князя Васильчикова, я приемлю честь представить при сем

на благоусмотрение вашего сиятельства копию с отобранного в Киеве от академика Шевченки

объяснения, по предмету богохульных его рассуждений.

Подполковник Грибовский

Шефу жандармов,
господину генерал-адъютанту
и кавалеру князю Долгорукову 1.
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ДМШ, А-52, спр. 81, ч. 6, арк. 154. Оригінал.
На документі резолюція: «Представить на основании переписки 10 сентября» та «По возвращении
Шевченки в С.-Петербург исполнить резолюцию его сиятельства на прежней бумаге».

3.9.13 Цензурний запис духовної цензури про «Псалми Давидові». 1 вересня 1859 р.
(2009-09-05 06:00)

№ 565. 1859 р., вересня 1. Запис у журналі Петербурзького комітету духовної цензури про

«Псалми Давидові» Шевченка

1859 года 1-го сентября
в присутствии членов С.-Петербургского
комитета духовной цензуры

докладывано:
5. Отношение С.-Петербургского цензурного комитета от 25 августа сего года за № 857-м,
при котором препровождает для рассмотрения рукопись, заключающую на страницах 162 — 169
«переложения псалмов Давида» (на малороссийском языке).

определено:
На основании указанной статьи цензурного устава, просить Конференцию о назначении

временного члена для рассмотрения присланной из С.-Петербургского цензурного комитета

рукописи.

Справка. На основании 195 ст[атьи] цензурного устава следует просить Конференцию С.-
Петербургской д[уховной] академии о назначении временного члена для рассмотрения означенной
рукописи.

ЦДІА СРСР (тепер РДІА), ф. 807, оп. 2, № 1359, арк. 176, 177. Оригінал.

3.9.14 165. В. Г. ШЕВЧЕНКО. Кінець серпня — початок вересня 1859. Корсунь
(2009-09-05 12:00)

...Твоє діло за покупку землі я не зміг нічим кончить; получив од нього такий одвіт, що як він

побачиться з генерал-губернатором, то зараз потім дасть резолюцію настоящу...

Коментарі:

Подається за першодруком уривка листа: Основа. — 1862. — № 6. — С. 6. Повний текст

листа не відомий.
Дати в першодруці немає. Датується орієнтовно на підставі відповіді Шевченка на цей лист від.
10 вересня 1859 р.

Твоє діло за покупку землі я не зміг нічим кончить... — Ідеться про купівлю земельної ділянки

в маєтку поміщика Н. П. Парчевського поблизу с Пекарі на Канівщині, внаслідок інциденту при

обмірі якої Шевченко був заарештований.
...получив од нього такий одвіт... — Посилання на київського генерал-губернатора було тільки

приводом для відмови . продати ділянку Шевченкові. Насправді Н. П. Парчевський був наляканий
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антипоміщицькими висловлюваннями Шевченка й намагався уникнути сусідства з ним. Після

поховання Шевченка на Чернечій горі Н. П. Парчевський скаржився губернській адміністрації,
нібито могила поета стала осередком змови місцевого селянства проти поміщиків (Смерть і

похорон Т. Г. Шевченка. — К., 1961. — С. 95).

3.9.15 З листа Ф. M. Лазаревського до А. О. Лазаревської. 4 вересня 1859 р.
(2009-09-06 06:00)

Выехавши из дому, я по дороге заезжал к Платону 1 кормить лошадей. Платон весьма много

тешил Тараса своими рассказами. Поздно вечером приехали в Кролевец 2, ночевали там и выехали

часов в 11 утра. Потом останавливались еще в Глухове у Дмитрия Петровича, ночевали под

Ельском, и на другой день рано утром разъехались: я в имение, а Тарас в Орел. В имении я

спешил окончить дела, желая застать в Орле Тараса и Ваню 3, приехал сюда 2 сентября в ночь и

не застал уже их. 4 сентября 1859 г., Орел Примітки 1 П. Г. Колодчевському. 2 Зупинялися у Г.
М. Огієвської. 3 І. М. Лазаревського. [1]Т. Г. Шевченко в епістолярії відділу рукописів. — К.,
1966. — С. 28.

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/epis.htm

3.9.16 Спогад М. Костомарова (2009-09-07 06:00)

* *

С сентября [1859 г.], когда в столицу возвращались с дач, с деревень и со всяких поездок, круг
знакомых стал для меня расширяться. Из близких, старых знакомых явились в то время в город
Белозерский и Шевченко; последнего видел я еще в мае, но потом он уехал в Малороссию

и возвратился к осени. По-прежнему стал он мне близким человеком. Хотя после своего

освобождения он вдавался в большое употребление вина, но это не вредило никому, разве только
его физическому здоровью. Напрасно г. Кулиш в последней своей книге «История воссоединения
Руси» презрительно обругал музу Шевченка «пьяною» и риторически заметил, что тень поэта «на
берегах Ахерона 1 скорбит о своем прежнем безумии». Муза Шевченка не принимала на себя

ни разу печальных следствий, расстраивавших телесный организм поэта; она всегда оставалась

чистою, благородною, любила народ, скорбила вместе с ним о его страданиях и никогда не

грешила неправдою и безнравственностью. Автобиография Н. И. Костомарова под ред. В.
Котельникова, М., 1922, стор. 261. [Див. [1]автобіографію Костомарова] 1 Ахерон — річка, що
знаходиться в Північній Греції. У грецькій міфології— «річка вічних страждань», через яку повинні
перепливати душі померлих.

1. http://litopys.org.ua/kostomar/kos29.htm

3.9.17 Спогад Акакія Церетелі. Докладна розповідь українцям про Грузію. Осінь 1859
— весна 1860 р. (2009-09-07 12:00)

* *

Тараса Григорьевича Шевченка я видел только раз на своем веку [1859 г.], — у Николая Ивановича

Костомарова, профессора русской истории. Признаюсь, первое впечатление мое было не в пользу
его: юношескому моему воображению он представлялся всегда каким-то гигантом, окруженным
ореолом славы, а между тем передо мной стоял обыкновенный добродушный старик, скорее
загнанный, чем идейный борец.
Хозяин, заметив мое смущение и поправив очки, начал задавать мне вопросы, на которые мне не
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раз приходилось отвечать.
— Вы, грузины, православные христиане? — спросил он меня неожиданно.
— Да, конечно! — ответил я.
— С каких пор?
— Когда с первого века Андрей Первозванный прибыл к понтийским берегам вместе с спутником

своим Симоном Кананитом (который похоронен у нас, в Абхазии), тогда апостол многих из

грузин обратил в христианство в Западной Грузии. В четвертом же веке вся Грузия признала

христианство... и западная и восточная части приняли христианство из рук св. равноапостольной
Нины.
— Все это вы знаете по устному преданию или же есть и письменные данные?
— Конечно, письменные!..
— Значит, есть у вас письменность? — вмешался вдруг Шевченко. — И с какого века?
— Есть указания на период дохристианский, в устных преданиях, былинах, сказках, но несомненные
доказательства имеются с пятого века. До наших дней сохранились манускрипты, гуджары и

исторические записки.
— В двенадцатом веке, при царице Тамаре, литература ваша была в полном расцвете? — спросил

опять Костомаров.
— И раньше, но тогда появились знаменитые прозаики, вроде Моисея Хонели, и мировые позты:
Руставели, Шавтели, Чахруха 1 и другие. — Но почему об этом всем никто не знает? — вмешался

опять Шевченко. — Благодаря постоянной войне с магометанством грузины вели замкнутую

жизнь, и идейная работа всегда шла келейно. — Но теперь ведь полвека, как вы успокоились

в руках России. И отчего же вы, теперешние грузины, умалчиваете? Или прошлое уже не

интересует вас? — На это много причин, но... позвольте о них умолчать. — Аа... Понимаю...
понимаю... — Я все о том думаю, — заговорил Костомаров, — как это царство, окруженное
со всех сторон магометанским миром, могло удержать и царство, и православие свое?.. —
Олицетворив национальность с религией, грузины оборонялись в продолжении нескольких веков

и мученическими подвигами донесли православие до девятнадцатого столетия и вручили его

могущественной русской державе в чистом виде и вместе с царством. — Как с царством? —
спросил Шевченко. — Царь грузинский от имени народа заключил контрактат с русскими о

сюзеренстве. — Нет, нет! Меня интересует религиозная сторона. Вы сказали, что до 19-го
столетия религию вы донесли в чистом виде. Что это значит? — Без всякой ереси и суеверия. —
Религия без суеверия? Вы не признавали нечистых сил и не боролись против них? — Боролись, но
не так, как в других христианских государствах, где свирепствовала инквизиция и где оговоренных
в колдовстве жгли тысячами. Мы оборонялись только крестным знамением. — Может быть,
предание умалчивает об этом? — По крайней мере, об этом не говорят нам ни законодательство,
ни история. — Как?! У вас были и законы писанные? а не только адаты? — Конечно, были:
царя Георгия Блистательного, Атабега Агбуги, царя Вахтанга и др., и по ним решались дела.
Это сообщение очень удивило Шевченка, он подсел ближе, сделался словоохотливее и стал

расспрашивать меня о многом. — Как много общего у этого народа с нашим! — заметил

он. Шевченко вздохнул и стал говорить об Украине, унии и проч. Говорил грустным тоном, но
оживленно, и я не узнал в нем прежнего старика. Беседа наша тянулась до трех часов ночи.
Разошлись мы друзьями, дав друг другу обещание встречаться почаще. Но, увы, моему счастью
не удалось сбыться: я заболел тифом и пролежал в постели три месяца. В это время он уже

уехал на Украину, и после того мне не пришлось встречаться с ним. Эта первая и последняя

встреча осталась у меня светлым воспоминанием на всю мою жизнь. Признаюсь, я первый раз

понял с его слов, как надо любить родину и свой народ. Воспоминания Акакия Церетели 2.
Левая Асатиани, Жизнь Акакия Церетели, Тбилиси, 1947, стор. 77 — 79. Примітки 1 Мосе

Хонелі, Шота Руставелі, Іоане Шовтелі, Чахрухадзе — найвидатніші представники грузинської

літератури XI — XII ст. До нас дійшли їх прозові твори і панегірики у віршах, присвячені цариці
Тамарі. 2 Церетелі Акакій Ростомович (1840 — 1915) — грузинський поет-лірик і белетрист. Будучи
студентом Петербурзького університету, познайомився з Шевченком на квартирі у Костомарова.
На ювілейному вечорі, присвяченому 100-річчю з дня народження Т. Г. Шевченка, у Тбілісі

виступав з спогадами про Кобзаря.
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3.9.18 163. ЛИСТ ДО В. Г. ШЕВЧЕНКА. 10 вересня 1859. С.-Петербург
(2009-09-07 18:00)

С.-Петербург. 1859, 10 сентября.

7 сентября вранці приїхав я в Петербург і прочитав твоє письмо у М. М. Л[азаревського]. Пишеш,
що тебе не було дома, що ти хлопців возив у Херсон. Добре зробив єси! Та тілько чи притокмив
ти їх у те училище торгового мореплаванія? Якщо притокмив, то молися Богу та лягай спати: з
хлопців будуть люде... тілько треба спать на одно око.
Пишеш, що бачився з Парчевським; і я з ним бачився в Черкасах. Те саме він і мені говорив,
що й тобі; нехай собі робить, як знає. А ти, мій рідний брате, зроби так, як умієш і як тобі Бог

допоможе. Продать він землі тієї не волен, а законтрактовать на 25 літ волен, с согласия опеки.
Якби ти побачився з Вольським та з ним добре поговорив та умовився. Та вже там роби, як знаєш
і умієш, та тілько зроби, бо мені й досі сниться Дніпро і темний ліс попід горою. Контрактуй на

своє ім’я. На сей случай я оставив письмо у Вольського і аркуш гербового паперу в 90 коп. На

тім тижні у мене будуть гроші, то як треба буде, то я зараз і пошлю тобі. Добре було б, якби
Йосип або Микита взялися за постройку: веселіше б гроші платить. Якби ти побачився з ними.
Як побачиш Дзендзєловського, Липомана і Грудзинського і його стару матір, то поцілуй їх всіх за
мене.
Чи ти получив моє письмо з Прилук?
Пришли мені оту маленьку книжечку і клаптики з нею; хоч перепиши; мені розрішено друковать,
то книжечка та тепер мені треба. Посилаю Рузі не всеобщую историю, а Робінзона Крузо: для

языка це буде лучче. Історію пришлю на той рік або сам привезу.
Сестру, тебе і всіх діточок ваших тричі цілую. Оставайся здоров. Нехай тобі Бог помагає на все

добре. Брат Т. Шевченко

Примітки

Подається за першодруком у журналі «Основа» (1862. — № 6. — С. 5 — 6).
Вперше введено до збірника творів у виданні: Шевченко Т. Твори: В 2 т. — СПб., 1911. — Т. 2.
— С. 431.
...прочитав твоє письмо у М. М. Л[азаревського]. — Нині відомий лише уривок листа В. Г.
Шевченка, опублікований у журналі «Основа» (1862. — № 6. — С. 6) (див.: [1]Листи до Тараса

Шевченка. — С. 134).

...ти хлопців возив у Херсон. — Йдеться про намір В. Г. Шевченка віддати своїх синів Каленика

та Андрія навчатися в Херсонське училище торговельного мореплавства. Як видно з листів від 22
та 29 січня 1861 р. до В. Г. Шевченка, Шевченко допомагав влаштувати Каленика після закінчення

Херсонського училища на службу в Одесі.
Пишеш, що бачився з Парчевським; і я з ним бачився в Черкасах. — Не заставши власника

межиріцького маєтку Н. П. Парчевського в Межирічі, Шевченко зустрівся з ним у Черкасах, де
перебував під арештом з 18 по 22 липня 1859 р. Наляканий наміром «політично неблагонадійного»
поета оселитися поблизу Межиріча, Н. П. Парчевський відмовив йому в продажу земельної

ділянки. У розмові в цій справі з В. Г. Шевченком восени 1859 р. Н. П. Парчевський посилався на
те, що нібито повинен узгодити свій дозвіл на продаж землі з київським генерал-губернатором, про
що В. Г. Шевченко у згаданому листі сповіщав поета: «Твоє діло за покупку землі я не міг нічим
кончить; получив од нього такий одвіт, що як він побачиться з генерал-губернатором, то зараз

потім дасть резолюцію настоящу». Справжні причини цієї відмови Н. П. Парчевський виклав

після смерті Шевченка у листі до київського губернського жандармського управління, зазначивши,
ніби поховання Шевченка в Каневі посилило загрозу селянських заворушень і становить пряму

небезпеку для навколишніх поміщиків. Про це ж писав М. К. Чалий у своїй примітці до

опублікованого ним уривка з листа В. Г. Шевченка: «По всему было можно заметить, что
П[арчевск]ий не желал иметь соседом такого человека, как Шевченко» (Основа. — 1862. —
№ 6. — С. 6). Очевидно, так само сприйняв зволікання Н. П. Парчевського і Шевченко.
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Продать він землі тієї не волен, а законтрактовать на 25 літ волен, с согласия опеки. —
Межиріцький маєток, один із найбільших на Україні (понад 15 сіл, 22 730 десятин землі, близько 5
тисяч кріпаків) колись належав князю Потьомкіну, потім його племінникові Василю Енгельгардту.
Розорений нащадками й обтяжений великими боргами, маєток 1835 р. потрапив в опіку. Дрібний
чиновник Н. П. Парчевський купив його 1849 р. в онуки В. В. Енгельгардта княгині Катерини

Багратіон, але сам заліз у борги й за участь у незаконних фінансових операціях був висланий

до Самари, а потім відданий під поліційний нагляд. У фактичне володіння маєтком він вступив

тільки в січні 1853 р., однак для забезпечення виплати боргу, що становив понад 1 млн карбованців,
маєток одразу ж був відданий під дворянську опіку і продажу не підлягав (див.: Жур П. Третя

зустріч. — С. 119 — 120).
На сей случай я оставив письмо у Вольського... — Цей лист нині не відомий.
Добре було б, якби Йосип або Микита взялися за постройку: веселіше б гроші платить. — Брати

Шевченка Микита Григорович та Йосип Григорович були добрими теслями. Ще в часи навчання

в Академії мистецтв Шевченко почав матеріально допомагати їм; він прагнув, щоб плата за

будівництво майбутньої хати також стала їхнім заробітком.
Як побачиш Дзендзєловського, Аипомана і Грудзинського...— Йдеться про Шевченкових

знайомих, з якими він заприятелював, подорожуючи Україною 1859 р. Дзендзєловський Іван

Павлович (бл. 1805 — ?) — власник механічного підприємства по виробництву обладнання для

цукрових заводів, що містилося в с Луці поблизу Межиріча на заарендованій у Н. П. Парчевського
в 1852 р. землі. Походив зі Львівщини, звідки переїхав 1846 р. Міг зацікавити Шевченка як один

з перших підприємців на Наддніпрянщині, пов’язаних з мліївським заводом П. Ф. Симиренка

та К. М. Яхненка. Ліппоман Феліціан Йосипович (1824 — ?) — дрібний урядовець маєтку

графа Воронцова у Мошнах, поляк за національністю. Служив діловодом у дворянській опіці в

Чигирині, 1855 р. переїхав у Мошни. Перебуваючи тут під арештом у липні 1859 р., Шевченко

бував у сім’ях Ліппомана та Грудзинського — очевидно, також урядовця воронцовського маєтку.
Свідчення про це є в листі від 10 вересня 1859 р. київського гімназиста В. П. Маслія, який
зустрічався з Шевченком у Мошнах під час канікул: «...я приходил к г. Грудзинскому, чтобы у

него познакомиться с Вами... Наконец последний раз я видел Вас перед выездом в Киев у г.
Липпомана» ([2]Листи до Тараса Шевченка. — С. 135).
Чи ти получив моє письмо з Прилук } — Лист до В. Г. Шевченка від 20 серпня 1859 р.
Пришли мені оту маленьку книжечку і клаптики з нею... — У першодруці листа М. К. Чалий

зробив таку примітку до цих слів: «„Книжечка“ — собрание стихотворений последних 12 лет.
„Клаптики“ — два маленькие лоскутка синей почтовой бумаги; на них написаны были три

маленьких стихотворения Шевченка» (Основа. — № 6. — С. 6). Очевидно, йдеться про «Малу

книжку» й автографи написаних на Україні віршів Шевченка.
...мені розрішено друковать... — Ухвалою Головного управління цензури від 25 липня 1859
р. Шевченкові було дозволено перевидати лише друковані до заслання твори; поданий ним на

розгляд цензури рукопис «Поезія Т. Шевченка. Том первий» був відхилений.
Посилаю Рузі не всеобщую историю, а Робінзона Крузо... — Шевченко надіслав дочці В.
Г. Шевченка Прісі (1847 — 1913), яка навчалася в Києві у пансіоні Соар, французьку книжку

«Adventures de Robinson Crusoe, par Daniel do Foë» з написом: «Любій Прісі на пам’ять од дядька
Тараса Шевченка. 1859. Сентября 12» (нині зберігається в Державному музеї Максима Горького

у Москві).
Сестру... і всіх діточок ваших тричі цілую. — Див. примітку до листа до В. Г. Шевченка від 20
серпня 1859 р.

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/lystydo.htm

2. http://izbornyk.org.ua/shevchenko/lystydo.htm
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3.9.19 (2009-09-08 00:00)

[1]Кониський О. Я. Тарас Шевченко-Грушівський: Хроніка його життя [В останні часи свого віку,
стор. 1]

ТАРАС ШЕВЧЕНКО

в останні часи свого віку.

I

Вранці 7 вересня р. 1859 Шевченко вернув з подорожі на Україну 1088. Подорож та не відсвіжила

його, не підкріпила йому здоров’я, не підбадьорила йому духа. Навпаки, вона ще більш нагнала на

душу йому журби, ще більш охмарила його: отрута тяжкого життя ще глибше розлилася по всьому
організму. Коли б поет не зазнав був тієї огидливої пригоди, яку спорудив йому в Черкасах якийсь
донощик та ісправник Табачников, то й тоді подорож на Україну не принесла б йому великої

користі, хіба б тільки відсвіжила йому трохи покалічене здоров’я тіла. Раз, що подорож та була

вельми коротка — три тільки місяці, а друге, що на кожному ступню на Україні він бачив те лихо,
що цілий вік гризло його, що «в Сибір його водило», він бачив на Україні народ в ярмі, своїх рідних
братів і сестер бачив на панщині, бачив, що «кругом неправда і неволя». Заспокоїтись нічим йому

було! Спочити нема де, ніже єдиного кутка вільного, щасливого! Туга і сльози за зневолену Україну
на довгий час одірвали були його від рідного краю, від родичів, від приятелів і закинули в пустиню,
в казарму. Десять літ скнів він там одиноким, самітним. Повернувшись на Україну і побачивши

віч-на-віч її долю, він, «минаючи убогі села, понаддніпрянські невеселі», думав: «Де я прихилюсь?»
А прихилитися змученій душі десь треба було. Він заходився шукати собі такого притулку. Знайшов
його, але дякуючи ябеді і тому лиходійно-бюрократичому ладу, що панував на Україні, поет мусив
«заплакавши, їхати назад знов на чужину». З часу поїздки на Україну цілком опанувало його і вже

ніколи не покидало дві думки, два головні бажання його, що в інтересах переважно особистих

кермували усім останнім віком його. То були ті зовсім натуральні, природжені усім людям

бажання, про які поет зовсім справедливо сказав у своїх віршах: ... я так мало, небагато Благав

у Бога: тільки хату, Одну хатиночку в гаю, Та дві тополі біля неї, Та безталанную мою, Мою

Оксаночку. Завести на Україні власну оселю, одружитися і, працюючи коло гравюри на користь

народові, доживати тихо свого віку тяжкого, политого і облитого скорботним горем та гарячими

сльозами — от ті бажання! Поет добре тямив, почував і бачив, що життя його в столиці, як
прирівняти до недавно минулого життя підневольного в казармі, можна назвати світлим раєм.
Але сей рай був на чужині, не було в сьому раю рідного поетові народу і, опріч усього іншого, —
гниле повітря сього «світлого раю» тяжко впливало на його здоров’я, руйнуючи і так вже досить

зруйновані сили. Життя в Петербурзі, хоч яке б воно добре не було, мусило дуже хвилювати

Тарасову душу. Не можна було йому не почувати, що на серці у його в такий незаповнений ніким
куточок, якого ніхто з його приятелів не заповнить — заповнити, здавалося йому, може тільки
друге серце, жіноче серце... Поет розумів, що й страшна хмара недугу починає ближче та ближче
насуватися на його. Коли раз якось Лев Михайлович Жемчужников, глибоко люблячи і шануючи

Тараса і яко поета, і яко чоловіка, відважився розгорнути перед ним можливу будущину його

самітнього життя в столиці, так у Тараса сльози виступили і він, утерши їх, промовив: «Правда!
Крий Боже, крий Боже!» 1089. Свідомість такого становища неминуче повинна була збільшувати

тугу і скорб душі поетової, роз’ятрувати незадоволення самим собою і своїм життям і гнати його з

столиці на Україну, гнати в обійми якогось любленого товариша — друга — жінки, — щоб хоч на

останку віку спочити, «дурячи себе самого». Згуртувавши все оце, нам стане ясно, чому Шевченко,
вернувшись до Петербурга, увесь перейнявся бажанням швидше перебратися на власне кишло на

Україну та одружитися. На третій день по приїзді в Петербург поет береться турбувати листами

про справу придбання землі свого названого брата і свояка Варфоломея. Ми знаємо, що вони вдвох
знайшли в добрах Парчевського біля Канева такий шматок землі, що вельми подобався Тарасові:
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виїздячи з України, він прохав Варфоломея швидше скінчити справу про ту землю. Але, як писав
Варфоломей, показалося, що Парчевському не вільно продати ту землю, а волен він віддати її

в найми на 25 років. «Як би ти, — пише Тарас 10 вересня 1090 до Варфоломея, — побачився з

Вольським (управитель в добрах Парчевського) та з ним добре поговорив, та умовився. Та вже
роби, як там знаєш і вмієш та тільки роби, бо мені і досі сниться Дніпро і темний ліс попід

горою. Грошей, як треба буде, на тім тижні пошлю». Тарас був певен, що справа за ту землю

скінчиться хутко, і в тому ж листі додає Варфоломеєві: «Добре б було, коли б Йосип або Микита
1091 взялися за постройку (житла), веселіш би гроші платить». Варфоломей — не вгадати — чи

не тямив, чи не хотів зрозуміти тієї величезної ваги, яку мала для Тараса скорість в придбанні

землі і швидший переїзд його на Україну. Взагалі, в сій справі поводження Варфоломея здається

нам якимсь млявим: чинить він якось дляво, мішаючи часом до сієї справи що інше, не відповідне
інтересам Тараса. Трохи чи не цілих два місяці Варфоломей не присилав до Тараса жодної звістки.
Нарешті, як знати се з Тарасового листа, писаного 2 листопада, справа з Парчевським десь і через

щось загаковалась, щось таке її загальмувало. Варфоломей не написав навіть Тарасові виразно: чи
буде що з тієї справи, чи ні, і Тарас мусив писати до Вольського, просячи, щоб він казав «просто»:
чи буде що з сього, чи ні?» 1092. Очевидно, що він сподівався ще на добрі добутки, тим-то й додає
в листі до Варфоломея: «А доки каша — будемо масла добувати. У мене думка ось яка. Поки

що буде (з землею), купити у Вольського лісу: дубів 40, вирубати, та нехай собі сохне. А скласти

їх можна біля Пекарів 1093 на Росі 1094, на жидівській лісовій пристані і пильні . Як ти думаєш: чи
до ладу воно буде? Якщо до ладу — напиши мені хутенько, я зараз і гроші вишлю. Чи так, чи сяк,
а треба десь зупинитися, бо в Петербурзі я не всижу, він мене задушить. Нудьга така, що нехай

Біг боронить всякого хрещеного і нехрещеного чоловіка». Якби не робота, то я давно б одурів.
Аж надто стало тяжко на самоті. Сам не знаю, для кого і для чого роблю. Слава мені не поможе
і мені здається, як не заведу свого житла, то вона мене і вдруге поведе Макарові телята пасти.
Максимович уступає мені в Прохорівці таке саме добро (землю), як і в Парчевського, тільки що не
біля Дніпра: от моє лихо! Видно Дніпро, та далеко, а мені його треба коло порога. Ні вже! нехай
Вольський хоч чорта перескочить, а докаже мені дружбу». Парчевський, замість простої відповіді,
почав воловодити. Здається, він не тямив на яку ступити і як в сій справі повести діло так, щоб
і Богові догодити і чорта не дратовати? Під впливом інтересів кишені і поради Вольського він і

хотів би відпустити Тарасові ту земельку, але ж з другого боку він боявся, щоб сусідня шляхта не
ремствовала на його за те, що він посприяє сісти біля неї ворогу шляхетських тенденцій і кріпацько-
панських інтересів. Як потім стало знати, канівський маршалок Янковський і інші шляхтичі дуже

змагалися проти того, щоб Шевченко оселився в Канівському повіті. Прийнявши від Вольського

і від Варфоломея звістку про крутанину «щепотинника» Парчевського, Тарас 7 грудня 1096 пише

до Варфоломея, щоб торгувався з дідичем Понятовським за ту землю, яку обібрав він в добрах

останнього. Грунт той був також на правому березі Дніпра, ближче до Києва, на самім краю

села Стайок. Місце те вельми сподобалося Варфоломеєві, «мабуть, — казав він 1097, — на всій

довжині Дніпра не знайти другого такого гарного. Тільки от лихо: старий Дніпро щовесни бере

собі потроху з тієї землі і коли він не одвернеться, так літ за 20 — 30 і всю її забере». Варфоломей
так невиразно написав про землю Понятовського, що Тарас мусив питатися: «Чи багато тієї землі?
Яка вона? Чи можна садок розвести? Та ще, щоб справді, каже, сердитий Дніпро не нашкодив»
1098. Ще ні до чого не прийшло в справі з Понятовським, як Варфоломей рає нову землю в

Пекарях у Змієвського. Тарас 12 січня відповідає, що нехай на Змієвського і буде добра надія,
а з Понятовським треба тепер зробити діло, взять землю в посесію і купити дубового лісу. Не
знати, з якої причини Варфоломей знов знехтовав і Понятовського, і Змієвського, і знов рає нову
землю, якої він і сам не бачив: земля та була власність Трощинського, на лівому боці Дніпра в
Переяславському повіті біля села Рудяків: «Коло села є ліс, луг, озера кругом лісом пообростали».
Якийсь Григорович розповідав Варфоломеєві, що «там такі місця гарні, що трудно знайти такі

і понад цілим Дніпром» 1099. Чудне діло: Варфоломей добре відав, що Тарасові треба, «щоб
грунт був над самим Дніпром», щоб «Дніпро був біля порога», відав, що Тарас жадає, Щоб хоч

умерти на Дніпрі Хоч на малесенькій горі, — а проте, нехтуючи землі Понятовського і Змієвського
та пропонуючи Рудяки і озера з лугами, ні слова не каже про Дніпро. Через се Тарас у листі 1
лютого р. 1860 1100 знов питає у його: «Чи той грунт над самим Дніпром? Бо коли не над
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Дніпром, так мені його й за копу не треба». Не маючи відповіді, він знов пише до його 18
лютого 1101, питаючи, що зроблено з Трощинським? «Якщо добре зроблено за грунт, то дбай

дубовий, берестовий, ясеновий, кленовий і липовий ліс і пиши про дерево». Тарас був певен, що
Варфоломей довів уже до краю справу з землею і при листі тому посилає до його план хати і

каже: «Поміркуй і роби, як сам добре знаєш. Мені тільки й треба, щоб робоча хата була дубова,
та круглий ганок скляний на Дніпро» 1102. 1088 Правда. — 1875. — [№ 23]. — С. 926. [Лист до В.
Г. Шевченка від 10 верес. 1859 р.]. 1089 Основа. — 1861. — Кн. III. — С. 2. 1090 Правда. — 1875.
— [№ 23]. — С. 926. 1091 Рідні брати Тарасові, обидва теслі. 1092 Правда. — 1875. — [№ 23]. —
С. 926. 1093 Село біля Канева. 1094 Річка, біля Пекарів вона вливається в Дніпро. 1095 Тартак. 1096

Правда. — 1875. — [№ 23]. — С. 927. 1097 Ibidem. — С. 627. 1096 Ibidem. — С. 628. 1099 Основа.
— 1862. — Кн. VI. — С. 14. 1100 Кобзарь. — 1876. — Т. II. — С. 151. 1101 Правда. — 1875. — [№
23]. — С. 929. 1102 Ось той план, що прислав Шевченко: [план хати — креслення — X, № 115].
Коментар ...він, «минаючи убогі села, понаддніпрянські невеселі...» — Початкові рядки з вірша

«Сестрі», присвяченого рідній сестрі поета, Ярині Бойко; авторська дата— «20 июля, в Черкасах».
...поет мусив, «заплакавши, їхати назад знов на чужину». — Перефразовані рядки з поезії «І виріс
я на чужині» (написаний орієнтовно наприкінці вересня — в грудні 1848 р. на Косаралі). Біограф
явно припускається анахронізму. ...«я так мало, небагато // Благав у Бога...»— фрагмент з поезії

«Не молилася за мене...» (орієнтовно січень — квітень 1850 р., Оренбург). ...Тарас мусив писати
до Вольського... — Невідомо, чи написав Шевченко листа до Вольського, про який він у листі

до В. Шевченка від 2 листопада 1859 р. повідомляє: «Я пишу йому, а ти ... перешли або сам ...
передай йому письмо моє». [2]Попередня [3]Наступна

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/4899.html

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/582626.html

3. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/589650.html

3.9.20 Спогади Костомарова (2009-09-08 06:00)

* *

В бытность мою в Петербурге в вышеозначенное время [весна 1857 г.] пришли ко мне три

неизвестных лица, рекомендуясь от имени моих знакомых Белозерского и Кулиша. Одним был

Желиговский 1, поэт, известный в польской литературе под псевдонимом Антона Совы; другой
— Сераковский, только что освобожденный из ссылки в Оренбургский батальон, где он сблизился
с Шевченком, с которым пришлось ему тянуть солдатскую лямку; третий — Спасович 2, тогда
только что поступавший в адьюнкты Петербургского университета [...] С этого дня началось

мое знакомство с этими людьми. Желеховский, пробывши в Петербурге после того около

трех лет, часто виделся со мною у Белозер., с которым был дружен и неоднократно вместе с

ним посещал меня. Он читал свои польские стихотворения, сколько помнится, драматической
формы и при этом чтении не раз присутствовал Шевченко. Н. Костомаров, Петербургский
университет начала 1860-х годов, «Юбилейный сборник Литературного фонда», СПб. 1909,
стор. 125 — 126. [Див. [1]повний текст автобіографії] * * * У меня были и тогда назначены

вторники, на которых неизменными посетителями были в то время: Чернышевский 3, Кавелин
4, Калиновский 5, Желиговский, Сераковский, Белозерский, Шевченко и другие. Вечера эти были

очень оживленные, что отчасти объясняется тем напряженным состоянием, в каком находилось

тогда все петербургское общество; встречались люди и наговориться не могли. Все казалось

ново, все занимало. Каких только вопросов ни касались, спорили, горячились. В октябре меня

утвердили в звании профессора. Первый объявил мне об этом Шевченко... Автобиография Н. И.
Костомарова, «Русская мысль», 1889, июнь, стор. 33. Примітки 1 Желіговський Едуард Вітольд

(1816 — 1864) — політичний засланець, польський поет, виступав під псевдонімом Антоній Сова.
Шевченко познайомився з Желіговським в Оренбурзі, а повернувшись з заслання, зустрічався з ним
у Петербурзі. Желіговський на пам’ять Шевченкові записав в щоденник вірш «До брата Тараса

Шевченка» і збирався перекласти на польську мову поему «Катерина». Шевченко присвятив

Желіговському вірш «Посажу коло хатини». 2 Спасович Володимир Данилович (1829 — 1906)
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— юрист, публіцист ліберального напряму, професор Петербурзького університету, співробітник
журналу «Вестник Европы». В 1861 р. вийшов у відставку в знак протесту проти закриття

університету урядом в зв’язку з студентськими заворушеннями. Постійний відвідувач вівторків

М. І. Костомарова. 3Чернишевський Микола Гаврилович (1828 — 1889) — видатний російський

революціонер-демокра, вчений, критик, письменник, керівник революційно-демократчного руху

60-х років XIX ст. Познайомився з Т. Г. Шевченком після повернення останнього із заслання і був

з ним у дружніх відносинах. В статтях «Національна безтактність» і «Нові періодичні видання»
Чернишевський дає високу оцінку творчості поета. 4 Кавелін Костянтин Дмитрович (1818 —
1885) — публіцист, юрист, професор Петербурзького університету. В 40-х роках співробітничав
в «Отечественных записках» і «Современнике», в 60-х роках перейшов на реакційні позиції

і вороже ставився до революційних демократів. 5 Калиновський Бальтазар Хомич (1827 —
1884) — економіст, ад’юнкт-професор Петербурзького університету, пізніше юрист. За політичну
неблагонадійність неодноразово підлягав репресіям. Був постійним відвідувачем літературних

вівторків М. І. Костомарова.

1. http://litopys.org.ua/kostomar/kos30.htm

3.9.21 166. В. П. МАСЛІЙ. 10 вересня 1859. Київ (2009-09-08 12:00)

Киев, 1859 года, 10 сентября

Мій любий земляче, Тарас Григорьевич!

Так как я думаю, что такое неожиданное, и, может быть, не в пору начатое письмо мое с

первого разу озадачит Вас, навеет много различных дум и не расположит Вас к моим искренним

словам и мыслям, выработавшимся на степях Украины, — то прежде всего прошу Вас. дорогой
певец, не смотрите на это письмо как на что-нибудь странное, необыкновенное, родившееся в

минуту праздности и наполненное пустословием, не смотрите на меня как на хитрого льстеца,
как на чье-нибудь орудие — но взгляните на меня с высоты своего многостороннего гения как на

малоросса-степняка, как на украинца, родного Вам по языку, по обычаям, по любви к «нашей
рідній неньці» и к литературе. Предугадывая Ваш малороссийский взгляд, просвечивающий

так ярко в Ваших творениях, взгляд «певца Малороссии милой своей», я открываю Вам свою,
быть может, еще детскую, еще не совершенно установившуюся душу (т. е. дух), и уверен, что не
сделаюсь предметом насмешки как в глазах Ваших, так и в глазах Ваших друзей. Цель этого

письма, по-моему, совершенно невинная, бескорыстная — познакомиться с Вами, величайший
поэт новейшего времени, хотя заочно, т. е. письменно, если нельзя было этого сделать лично.
Я надеюсь, что Вы не отвергнете моей просьбы, столь для меня драгоценной, столь для Вас

удобоисполнимой. Вы меня видели и, может быть, помните. В июле месяце этого года Вы

были в нашей неблагодарной Украине, были в местечке Мошнах. Я, услышав о Вашем приезде,
решительно забыл все, что вокруг меня делалось. Меня занимала одна мысль — увидеть Вас, и
я увидел; но Вы были тогда грустны, неприступны для разговора. Вы, верно, помните, когда Вы
приехали с гимназистами станового Добржинского под горы, они пошли прощаться с полковником
Ягницким, — а я выбежал увидеть в первый раз малороссийского гения, о котором я часто

мечтал и восхищался созданиями. Я просил Вас к себе в дом, вспоминая профессора Павлова, Вы
отказали. Я отправился с Вами к новому княжескому дому, желая услышать от Вас пророческое
слово. Вы смотрели на меня недоверчиво, подозрительно — но напрасно: я следил за Вами,
но не как сторож, не как шпион, а как Ваш преданнейший слуга, каждую минуту готовый к

услугам, как почитатель Вашего гения, я пред Вами благоговел. Нет, должно быть, Вы забыли

эти минуты, которые провели Вы с неведомым гимназистом; да, Вы забыли — но я не забуду

их, пока будет греметь на свете слава Шевченка. Потом я приходил к г. Грудзинскому, чтобы
у него познакомиться с Вами, просил у Вас тогда «Украинец» Максимовича, и тем кончилось.
Наконец, последний раз я видея бас перед выездом в Киев у г. Липпомана. Эти три свидания,
как три путеводные звезды, как вера, надежда и любовь, будут моими руководителями в жизни.
Вы спросите, может быть, отчего во мне родилось такое непреодолимое желание познакомиться с
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Вами, такое благоговение к Вам и даже эта дерзость писать к Вам? Это ясно. Посмотрите, вот на
горизонте взошло солнце, облило весь мир своими благотворными лучами, дало человеку случай
насладиться его светом и теплотой — вдруг скрылось, оставив после себя мрак и холод. Человек
ощущает неприятное состояние, ему хочется еще полюбоваться красным солнышком, он ждет его
с благоговением. Так и Вы, наше украинское солнце, наша гордость, явились у нас в Малороссии,
дали взглянуть на себя и скрылись мимолетной звездой, оставив сиротами своих земляков, свою
родину. Мы не верим, чтобы присутствие Ваше в Малороссии было так кратковременно; нам
хочется еще взглянуть на Вас или по крайней мере поговорить с Вами. Вот первая причина,
первое побуждение к знакомству с Вами. Вторая причина, более основательная, заставляет меня
поближе сойтись с Вами.
Давно уже я посвятил свою жизнь на изучение Ваших творений, вытканных из горя и печали

и подбитых гневом — труд, на который мало человеческой жизни, над ним должны трудиться

века и потомства. Несколько лет я собираю Ваши сочинения, ищу во многих малороссийских

библиотеках, перерываю шкафы— и труд мой часто увенчивается успехом. Последнее сочинение,
приобретенное мною, есть [1]«Сон», эта гениальная сатира, отразившая в себе так метко пороки

петербургских придворных вельмож, карающая так грозно наших мучителей, раскрывающая раны
нашей Украины. Также недавно попалось мне в руки сочинение «Сидючи в неволі», не знаю, Ваше
или нет?
И как после всех трудов моих, после всех розысков, часто тщетных, претерпенных гонений от

гимназического начальства, не любить Вас, не благоговеть пред Вашими созданиями и не просить
Вашего знакомства? Вы, может быть, оскорбитесь этой просьбой гимназиста, осмелившегося
открыть Вам свою душу, сказать свое правдивое слово? В таком случае я прошу у Вас извинения

в моей необдуманности и вместе с тем прошу, чтобы Вы представили в этом гимназисте

истинного малороссиянина, преданного своей родине душою и телом, не жалеющего для нее

своей крови и жизни — и Вы мне напишите несколько строк, чего я так алчу. Да при том, я
уже в седьмом классе, приготовляюсь выйти в люди, следовательно, и я скоро буду в состоянии

приносить пользу человечеству, а в особенности своей родине, и Вы не унизитесь, исполнивши мою
просьбу. Я и теперь занимаюсь нашей еще бедной малороссийской литературой, имею под руками

многие малороссийские сочинения, между которыми как алмаз блистают Ваши [2]«Гайдамаки»,
«Катерина», [3]«Кавказ», «До Основ’яненка». Многие лица просили у меня Ваши сочинения,
хотели отдать в печать (недавно один знакомый мне помещик, ехавши в Париж, хотел взять

Ваши сочинения для напечатания), но я, благоговея пред Вашим желанием, не мог отдавать их.
Между прочим, скажите, скоро ли мы увидим Ваши сочинения в печати, по крайней мере, хотя
некоторые; я думаю охотников-издателей много найдется. Мы этого ждем с нетерпением: пусть
мир узнает, что и угнетенная Малороссия может выражать мировые истины, что и она имеет

своих поэтов и художников.
Итак, я надеюсь, что Вы не откажете мне в малейшей доле своего расположения, что Вы

позволите мне занять место хотя в тени Вашей славы, чем обяжете меня на всю жизнь мою,
посвященную на служение родине — дорогой Малороссии.
Как признак того, что моя просьба не огорчила Вас, напишите мне несколько строчек, сделайте
мне какое-нибудь поручение, которое я с любовью совершу во имя Шевченки великого. Этого

благоволения я буду ждать каждую минуту с величайшим нетерпением и вместе с величайшим

торжеством. Адрес мой: в Киев, 1-ю гимназию, воспитаннику 7-го класса Василию Павловичу

Маслию.
В ожидании от Вас весточки и хорошего расположения остаюсь преданнейшим Вам поклонником

и земляком В. Маслий.

P. S. Уведомьте меня, пишете ли Вы теперь что-нибудь или оставили на будущее; я желал бы

прочесть хоть маленькое новейшее Ваше стихотворение.

Коментарі:

2867



Подається за автографом: ЦНБ. III. № 4889.
Вперше надруковано: Шевченко та його доба. — Вип. 2. — К., 1926. — С. 160 — 163.
Дата в автографі: «Киев, 1859 года, 10 сентября».

Маслій (Маслов) Василь Павлович (1841 — 1880) — учень Першої київської гімназії. Цікавився
українською літературою і поезією Шевченка. Перебуваючи на канікулах у Мошнах, зустрівся з

Шевченком, продовжував збирати матеріали про Шевченка, серед них і недруковані твори. Згодом
став його першим біографом, видав критико-біографічний нарис [4]«Тарас Григорьевич Шевченко»
(М., 1874). Зазнавав переслідувань, помер від сухот (Див.: Жур П. Третя зустріч. — С. 172 —
178).

...Вы приехали с гимназистами станового Добржинского... — Пристав 3-го стану земської

поліції Черкаського повіту Добржинський Франц Вікентійович (1810 — ?) здійснював нагляд за

Шевченком під час його перебування на Черкащині влітку 1859 р., заарештував і допитував його за
сфабрикованим поліцією звинуваченням у богохульстві. В Мошнах перебували на канікулах сини

Добржинського Олександр та Антон.
Ягницький Іван Тимофійович (1792 — 1862) — відставний полковник, колишній ад’ютант графа

М. С. Воронцова, управитель його маєтку в Мошнах. Приятель П. Ф. Симиренка й хрещений

батько його доньки Наталії. В. Г. Шевченко та П. Ф. Симиренко приїздили до І. Т. Ягницького
поклопотатися про заарештованого Шевченка, після чого йому було дозволено залишити станову
квартиру й оселитися в с Підгорах, де він відвідував палац і парк князя Воронцова, квартири
управителя Ягницького, службовців М. П. Ярового, Грудзинського та Ф. Й. Липомана (двом
останнім Шевченко згодом передавав вітання з Петербурга в листі до В. Г. Шевченка від 10
вересня 1859 р.).
...вспоминая профессора Павлова... — В. П. Маслій виховувався в сім’ї свого дядька М.
П. Ярового (землеміра з Чигиринщини), одруженого з Катериною Капітонівною — донькою

викладача малювання в Київському університеті К. С. Павлова, добре знайомого з Шевченком.
...«Украинец» Максимовича... — Збірка, видана М. О. Максимовичем (М., 1859), де було вміщено
його переклади з Псалтиря та «Слова о полку Ігоревім», а також нариси про Полтаву, Золотоношу
і листи до М. П. Погодіна про Богдана Хмельницького.
...сочинение «Сидючи в неволі»... — Йдеться про вірш Шевченка «Мені однаково, чи буду».
Заголовок походить із списку, зробленого П. О. Кулішем 1856 р. (т. 2, с 450). Під цим заголовком

вірш був опублікований у львівському журналі «Мета» (1863. — № 4). Як свідчить лист В. П.
Маслія, ще в 50-х роках він поширювався на Україні в рукописних копіях.
...Вы мне напишите несколько строк... — Чи відгукнувся Шевченко на це прохання, невідомо.

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev128.htm

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev117.htm

3. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev139.htm

4. http://izbornyk.org.ua/shevchenko/maslov.htm

3.9.22 Лист П. Пипіної до батьків. 22 вересня 1859 року (2009-09-08 18:00)

* *

Не дают кончить письмо, уж двенадцатый час, проспали, мы нынче. Сегодня может быть будем
у Костомарова, опять увижу Шевченко, один раз уж видела у нас. Он в самом деле похож на...*

П. Пыпина 1, Письмо к родителям от 22 сентября 1859 г. Мариэтта Шагинян, Шевченко, М.,
1941, стор. 256. * В родині Чернишевських говорили, що Шевченко «похож на Гарибальди». 1

Пипіна Пелагія Миколаївна (1835 — 1909) — двоюрідна сестра М. Г. Чернишевського.
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3.9.23 Мангишлацький сад. Офорт. Не пізніше 24 вересня 1859 р. (2009-09-09 00:00)

[1]

Мангишлацький сад. Папір, офорт, акватинта 15,6 × 22,2; 18,4 × 23; (21,3 × 25,5). [Пб.]. [Н.
п. 24.IX] 1859.

[2]

Див. також:
http://litopys.org.ua/shevchenko/shev10046.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev10046.htm
http://kobzar.univ.kiev.ua/draws/description/446.html

1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/9w0gMzm5jCYSU-ycRPqACg?feat=embedwebsite

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev10046.htm
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3.9.24 164. ЛИСТ ДО В. В. ТАРНОВСЬКОГО. 28 вересня 1859. С.-Петербург
(2009-09-09 06:00)

Любий мій Василь Васильевич!

Якби не трапилися ви або я до вас не заїхав, то довелося б мені в Москві захряснуть на безгрішші.
А тепер, спасибі вам і моїй неледачій долі, тепер я в Петербурге, неначе в своїй господі. Вчора
бачився я з вашим батьком і матер’ю і з моєю кумасею. Ви їх ще не швидко побачите дома.
Посилаю вам з братом вашим письмо оце і по четыре экземпляра моєї роботи, а один любому

невеличкому Горленяткові. Перешліть йому, будьте ласкаві. Та напишіть, щоб воно не забувало

обіцянки. Як побачите Іванишева і Селіна, то поцілуйте їх за мене.
Нехай вам Бог помага на все добре.

Щирий ваш

Т. Шевченко

1859.
Сентября 28.

Примітки

Подається за автографом (ІЛ, ф. 1, № 208).
Вперше надруковано в журналі «Киевская старина» (1883. — № 2. — С. 406) з помилковою

атрибуцією адресата як В. В. Тарновського-старшог.
Вперше введено до збірника творів у виданні: Шевченко Т. Твори: В 2 т. — СПб., 1911. — Т. 2.
— С. 431 (з тією ж помилковою атрибуцією).

Якби не трапилися ви або я до вас не заїхав... — По дорозі з Прилук до Конотопа 20 — 21
серпня 1859 р. Шевченко відвідав Качанівку — маєток своїх давніх знайомих Тарновських. Тут він
зустрівся із сином господаря, В. В. Тарновським-молодшим, і позичив у нього гроші на дорогу до
Петербурга (Н. М. В Качановке // Киевская старина. — 1897. — № 2. — С. 33 — 35).
Вчора бачився я з вашим батьком і матер’ю і з моєю кумасею. — В. В. Тарновський-старший, його
дружина Тарновська Людмила Володимирівна (? — 1898) та сестра Тарновська Надія Василівна
перебували у цей час у Петербурзі.
Посилаю вам з братом вашим письмо оце і по четыре экземпляра моєї роботи... — Шевченко

мав намір передати свого листа і відбитки офортів з братом адресата Тарновським Володимиром

Васильовичем (1839 — 1917), на той час студентом Московського університету. Однак Володимир
Тарновський уже поїхав тоді з Петербурга, й листа переслала синові Л. В. Тарновська, про що є
її власне свідчення: «Посылаю тебе письмо Шевченки, которое он принес тогда, как Володя уже

уехал» (Дорошкевич О. Шевченко в приватному листуванні // Записки Історично-філологічнго
відділу УАН. — К., 1926. — Т. 7-8. — С. 377).
...один любому невеличкому Горленяткові. — Комусь із дітей Горленків, які жили в сусідній

з Качанівкою Іваниці, можливо, Горленку Василеві Петровичу (1853 — 1907), майбутньому

українському літературознавцеві, фольклористу й мистецтвознавцеві.
Як побачите Іванишева і Селіна... — Через В. В. Тарновського, який після канікул мав

повернутися до Києва, Шевченко передав вітання своїм знайомим, професорам Київського

університету Іванишеву Миколі Дмитровичу (1811 — 1874) та Селіну Олександру Івановичу (1816
— 1877).
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М. Д. Іванишев

3.9.25 Спогад Д. Мордовця. Осінь 1859 р. (2009-09-09 12:00)

* *

Було се року божого 1859-го, коли я, молода ще людина, двадцяти восьми літ, четвертий рік

стояв на уряді редактора «Саратовских губернских ведомостей» **, ще й «начальника газетного
стола» та ще на придачу і на уряді «переводчика губернского правления [...]»
Оселився я тоді у «Балалаївці», якраз коло самої Публічної бібліотеки. У ті часи про сю

«Балалаївку» у Петербурзі, як ото у козацьких думах співають, «Слава дибом встала». Се була

гостинниця Балабаєва з «номерами» і у тих «номерах» та ще з «мусікією», як казав батько Тарас,
проживав тоді і Микола Костомаров, працюючи на професуру до університету.
Первий, кого я побачив, прийшовши до Костомарова, був батько Тарас.
— А чув, чув, земляче, про те, як ви у реп’яхи ускочили, — сказав сміючись і здоровкаючись зі

мною Тарас.
— Е! бодай воно скисло! — махнув я рукою.
— Се пусте, хлопче, — додав ласкавим голосом автор «Кобзаря», — коли заразом у «холодну» не
посадовили, то вам байдуже й думать про се... Он нас з Миколою колись, як того Семена Палія,
вмент «на колесниці та на коні» — і засадовили у ту високу та гостру швайку **, що за Невою...
Коли двері рип! — і на порозі показалась руда голова.
— Ніт бога, крім бога, і Ніколай пророк його! — промовив рудоголовий.
Це був Чернишевський, Микола Гаврилович. Такими словами він раз у раз шкілював над

Костомаровим і моєю жінкою (вона тут же була), шкілював за те, що й вони над ним шкілювали.
— Здоров був, вовче у овечій кожушині! — одрубав Костомаров. А Чернишевський до мене:
— Читали, читали, — каже, — ваше обличение... Назвать героев бутырцев *** «мокрыми орлами»,
чуть не курами! Да за это обличение сидеть вам в месте злачне, в месте прохладне, иде же
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праведний пророк Николай и кобзарь Тарас упокояшася... Так, Тарас Григорьевич?..
— Ні, трохи не так, — відповів батько Тарас, — а ви там так посидите!
— Що ж, — сказав я, — і я посидю там! Заробила коза те, чим їй роги правлять!
І пішла у нас весела розмова, бо за Чернишевським незабаром придибали у «Балалаївку» і

Печерський Мельников, і Іван Федорович Горбунов 1, і Митро Юхимович Кожанчиков 2. У ті

часи «Балалаївка» була якоюсь літературною корчмою. Тут, було, Горбунов розказує свої тільки
що з печі витягнені гаряченькі бублики — жартівливі оповіданнячка, котрі потім розлітались по

усіх усюдах, а наша громадка аж за животи хапалась. Тут, було, Печерський-Мельников повідає, як
він, мов на ведмедів з ратищем, ходив на старообрядців, що ховались «В лесах» і «На горах» (його
твори); а Кожанчиков так, було, й сипле, мов з рукава, усякими літературними побрехеньками та
книжними новинами. — А знаєте, господа, — обертається до нас рудоголовий Чернишевський

з жартливим посміхом, — еду я это сюда мимо думы, коли глядь на небо и диву дался: что
за история творится на небе во вселенной? Там появилась какая-то новая, неведомая звезда,
да такой величины и блеска, такое светило, что, пожалуй, и Сириусу и Артуру нос утрет. Коли
подъезжаю сюда, глядь, а звезда эта как раз над «Балалаевкой»... — Это, видите ли, новое
светило появилось в «Балалаевке», — скривився Горбунов і очима показує на Костомарова. — Та

ні! — озвався Микола, — це над Тарасовою головою зійшла нова зірка, бо його тепер Петербург
не зна де й посадовить та чим і частувать. — Так, так, — каже Печерський, — про эту ж звезду

Тарас Григорьевич и мурлычет весь вечер: Ой зійди зійди, зіронько вечірняя... Воно ж так і було.
Увесь тобі вечір батько Тарас усе ходить по «номеру», та все якось-то тихенько та гарненько

мугиче собі: Ой зійди, зійди, зіронько вечірняя, Ой вийди, вийди, дівчино моя вірная... Сьорбаючи
так склянку за склянкою, та помацає пляшечку з коняком, подивиться на світ та до Хоми, що
змалку та до сивого волоску був ніби джурою у пана Миколи. — Хомо, а подивись, козаче: вже
пляшечка й порожня, матері його сто копанок! Отої Москалі усе видудлили! То Хома й принесе

другу пляшечку. Довгенько таки ми засиділись тоді у Миколи. На другий день пішов я до батька
Тараса. А жив він тоді в Академії художеств, у невеличкій та світленькій студії. Застав я батька
у чомусь біленькому, — чи то свитина полотняна, уся замурзана фарбами та іншими плямами,
чи то «спінжачок» задрипаний. Сидів Тарас за своїми «офортами» і з великим запалом працював

біля їх, бо дуже до душі припала йому ця праця. Став він тут показувать мені свої «офорти»,
свого власного компонування і деякі гарні копії з великих майстрів. Тут же й подарував мені на

добру незабудь кілька там своїх «офортових» малюнків, котрі я потім у дев’яностому, мабуть, році
передав до українського музею невмирущої пам’яті Василя Васильовича Тарновського 3, а він мені
за ці подарунки привіз із Києва гарний Тарасів портрет, що й досі веселить мою козачу хатину у

столярному закутку. — А там (себто там!..) — там, де козам роги правлять, там, — каже, — ні

до офортів, ні до інших малюнків моя солдатська рука і доторкнутись не сміла, — там був отой

зась!.. Тільки як я з адміралом Бутаковим плавав по Аму-Дар ї та по Аралу, мені вільно було

малювати у альбом Бутакова... Живучи там у «Балалаївці» і працюючи у Публічній бібліотеці за

одним столом з Добролюбовим, блаженної пам’яті другом Чернишевського, зайшли ми якось з

жінкою до Костомарова. — Не бачили, — питає він нас, — Тараса? — Ні! А що? — Та бог

його знає, що й думать! От вже три дні й три ночі, як не був він в Академії, і ніде його не видко!
— А может, он, как Иона, во чреве китове, — усміхнувся Чернишевський. — Може й там на

лихо, — похитав головою Костомаров. — Я вже посилав Хому і до графа Толстого (що був тоді
віце-президентом Академії художеств) і до Василя Матвієвича Лазаревського, — так і вони нічого

не знають. Дуже нам прикро тоді стало. Чи не попав часом знов сердешний у ту государственну

«холодну», що у ціпного мосту? * А за віщо? На це ніхто не міг дати відповіді... Так може за

понюх табаки й заперли. І пропаде чоловік ні за цапову душу... А чи довго ж і був він на волі! Чи
рік, чи два роки... Сидимо отак та сумуємо. Коли чуєм — щось у коридорі за дверима бубонить...
Прислухаємось — коли чути: Ой зійди, зійди, зіронько вечірняя... Ми думали — це Хома. Так

ні! Про вовка помовка, а вовк і шасть у хату... Рип двері — і на порозі стоїть Тарас. Жінка моя

як зірветься з місця та до нього: — Голубчику! де це ви пропадали? — Та застукали мене, як
ото співають у пісні: Застукали мене Разсукини сини, Богучарські пани... Вибачайте, пані-матко,
за цих «панів», не вдержався... Застукали мене гаспідські пани — Жемчужніков 4 та отой граф

Олексій Товстий (Толстий)... Поманили мене, як цапа капустою, українськими варениками, та й
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продержали у Товстого під арештом аж три дні, поки не втік, — матері їх сто копанок чортів! —
А ми вже думали, чи не теє-то, як його... — усміхнувся Костомаров. — Яко Иона во чреве китове,
— додав Чернишевський. — Ні вже — кат мене бери — протух за Аралом. — Ну, і за те хвалити
бога... А нам таке лізло у голову, що аж-аж! — промовив хазяїн. — А воно, бач, приїхала Хима з
Єрусалима. — Та ще й яка... Ой зійди, зійди... —Що це я! — зупинив він сам себе, обертаючись до
мене. — А як ви? Ще черга ваша не прийшла? — Ні, дякувать господеві, і не прийде! — Як так,
матері його? — Та господь ізглянувся на мене! — кажу. —Ще вчора Тройницькии 5 казав, що мене
вирятував ухналь. — Який ухналь? Той, що в підіски заганяють? — Та вже ж він... Я чув від старих

людей, що коли нема під рукою ні гаків великих, ні гвіздків добрих, то часом і ухналь чоловікові

у пригоді стане... Таким ухналем став для мене саратовський губернатор. Він так написав про

мене Ланському 6, ще й Мілютіну Миколаю Олексійовичу 7, — таке надряпав, що буцім я такий

чолов’яга, така спасенна душа, так працюю на користь урядові, що й не сказати! Ланський і

покажи того листа другим міністрам, та й государю «всеподаннейше» доложив так щиро, що
царське величество всемилостивійше й дарували мені грішному мою провину. — Оттак ухналь,
матері його! — вдарився Тарас об поли руками. — То-то воно й є!.. Які великі гаки та шпигори

стирчать тут, а бач, нічого задля мене не зробили! А вискочив ухналик і викрутив мене, хоч
самому і залили за шкуру сала. — Нехай скисне та «холодна» та та «швайка!» — промовив батько

Тарас. Ой зійди, зійди, зіронько вечірняя... Більше я вже й не бачив батька. Данило Мордовець 8,
З минулого та пережитого, «Літературно-наукови вістник», 1902, червень, стор. 243 — 252. [Див.
[1]текст] Примітки * Видавалася в Саратові з 1838 р. ** Тобто в Петропавловську кріпость. ***
Офіцери Бутирського полку. * Тобто в Петропавловську кріпость. 1 Горбунов Іван Федорович

(1831 — 1895) — артист Олександринського театру, письменник. Прославився як талановитий

оповідач побутових сцен. 2 Кожанчиков Дмитро Юхимович (помер у 1887 р.) — книготорговець

і видавець. Друкував твори Писемського, Гончарова, Островського, Костомарова та ін. Йому

належить і видання творів Т. Г. Шевченка в 1867 р., так званий кожанчиківський «Кобзар», під
редакцією і з передмовою М. І. Костомарова. 3 Тарновський (молодший) Василь Васильович

(1837 — 1899) — поміщик с. Качанівки, колекціонер. Знайомий з Шевченком ще з дитячого

віку, коли поет, у 1845 р. гостював у його батька в с Качанівці. Музей української старовини В.
В. Тарновського, Велика Шевченківська колекція (малюнки, офорти, малярське та гравірувальне
приладдя, меморіальні речі), яку В. В. Тарновський (молодший) почав колекціонувати ще в 1857
р. У 1897 р. В. Тарновський передав музей у власність. Чернігівському земству. За літературними
джерелами, у Мордовцева знаходилося близько 20 малюнків Т. Г. Шевченка, виконаних у

різні періоди олівцем та аквареллю: «Куток Смоленського кладовища», «Натурщик», «Портрет
невідомої в коричневому вбранні», «Селянське подвір’я з возом», «Мангишлацький сад» та ін.
4 Жемчужников Олексій Михайлович (1821 — 1902) — поет-лірик, сатирик. Разом з братом

Володимиром Михайловичем Жемчужниковим (1830 — 1884) та графом О. К. Толстим видав

цикл сатири і пародій під іменем Козьми Пруткова. 5 Тройницький Олександр Григорович (1807
— 1871) — статський радник, у 1853 — 1868 рр. член головного управління цензури (пізніше —
голова ради у справі друку і товариш міністра внутрішніх справ). За дорученням міністра освіти

Ковалевського переглянув «Кобзар» і [2]«Гайдамаки» Т. Г. Шевченка і дав свої висновки, «что
эти сочинения могут быть одобрены к новому изданию». 6 Ланський Сергій Степанович (1787
— 1862) — міністр внутрішніх справ з 1855 по 1861 р. 7 Мілютін Микола Олексійович (1818 —
1872) — російський державний діяч, активний учасник і фактичний керівник підготовчих робіт по

проведенню селянської реформи 1861 р. 8 Мордовець (Мордовцев) Данило Лукич (1830 — 1905)
— письменник, історик, публіцист. В молоді роки був близький до М. Г. Чернишевського. У 1859
р., будучи редактором «Саратовских губернских ведомостей», виступав з статтями ліберального

характеру. Довгий час був членом Літературного фонду. Співробітничав у журналах «Русское
слово», «Отечественные записки», «Дело», «Русский вестник» та ін.

1. http://izbornyk.org.ua/shevchenko/spog77.htm

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev117.htm
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3.9.26 Рапорт про перебування Шевченка в Черкасах. 29 вересня 1859 р.
(2009-09-09 18:00)

№ 566. 1859 р., вересня 29. Рапорт черкаського городничого київському цивільному губернатору
П. І. Гессе про перебування Т. Г. Шевченка в м. Черкасах

Секретно

№ 470
29 сентября 1859 г.

Господину киевскому гражданскому губернатору

черкасского городничего

Рапорт

Вашему превосходительству в исполнение предписания от 15 июля за№ 3873 имею честь донести,
что академик Тарас Шевченко в июле месяце был в г. Черкассах самое короткое время и потом

черкасским земским исправником отправлен в г. Киев.

Городничий [підпис]

ДМШ, А-20, спр. 173, арк. 25. Оригінал.
На документі написи: «143/59»; «К делу»; «5725»; «2 октября».

3.9.27 (2009-09-10 00:00)

[1]Кониський О. Я. Тарас Шевченко-Грушівський: Хроніка його життя [В останні часи свого віку,
стор. 2]

Минуло півтора місяця. Варфоломей «замовк, немов йому заціпило». «Чи ти вмер, чи тільки ще

занедужав, чи, може, крий, Боже! запишався?» — питається Тарас листом 23 березіля 1103. Знати,
що справа з землею кортить йому, що длявість і воловодіння хвилює його. «Чи ти зробив що з

Понятовським або з Трощинським? — питається він. — Якщо ні, чи не зробиш чого з Змієвським?
От би добре було! А ду бового, кленового, липового і ясенового лісу чи придбав?» Через день,
25 березіля, прийшла Варфоломеєва відповідь і лист Трощинського. Знати, що останній за землю
хотів 1500 карб., а Варфоломей писав, що як врахували той ліс, що треба на хату по Тарасовому

плану, так вийшло його на 1100 карб., а ще ж то треба і комору, і повітку. І от з сієї причини

Варфоломей подає іншу раду: «У Трощинського, — каже він , — єсть хороший дім у Ржищеві 1105,
за містечком, над Дніпром, на дуже, дуже хорошому місці: він купив його за 2500 карб., а продає
за 1500. Є при домі великий город, вітряк і інше». Варфоломей радить купити сей дім, «а як не
сподобається, так у Трощинського є інший грунт над самим Дніпром в лісі, тільки на лівому березі
і не так далеко видно, як з правого берега». Очевидно, що отака одна за одною нова все порада

надопекла Тарасові. Згоджується нарешті він купити дім Трощинського у Ржищеві, пише про се

Варфоломеєві і просить «придбати лісу на надвірню комору, що буде його робочою». Але й тут

нічого не вийшло, хоча й не знати, з якої причини. Здається, Варфоломей почав «ждати самого

Тараса», хоча останній «чотири рази писав йому, що того літа (1860) на Вкраїну не приїде». З листа
Тараса, писаного 15 мая 1106, можна гадати, що Варфоломей до купівлі землі у Трощинського став
примішувати свою особисту справу. Знаючи Тарасову добрість, я бачу з того листа, що він почав

трохи ремствувати на Варфоломеєву тяганину. «Занехай Ржищев, — писав він. —Цур тому домові,

2874



повітці і вітрякові і отим трьом грушам. Якщо тобі дуже подобається пан Трощинський, то бери
його в службу, я чув, що він і заможний, і не лукавий. А там, як матимеш час, то подивися сам

на Рудяки, бо Григорович і збрехати уміє. Як сподобаються тобі оті Рудяки, то возьми в посесію

20 десятин на 25 літ. Як зробиться так, як оце я пишу, то дбай о дубовім лісі на робочу мені...
Чи не бачився з Змієвським? Отой грунт, що ми з тобою оглядали, в печінках мені сидить».
Минуло знов півтора місяця. Знов Варфоломей замовк. А Тарасові з думки не йде своє кишло

біля Дніпра, і 29 червня він знов питає Варфоломея: «Чи був у тих Рудяках? Що там бачив і

чи зробив що з Трощинським?» 1107 Але при ходить звістка 1108, що Варфоломей, залишивши і

Забару, і Ржищев, і Рудяки, і Межирічі, вибрав іншу землю: «Вище по Дніпру від того місця, де
сам Тарас вибрав біля Пека рів, між Каневом та Пекарями на високій горі міських земель Канева

є лісочок, посеред його поляна. Далеко від міста. На тій горі дуже багато дичок, яблунь та груш,
і завести садочок можна. А Дніпро буде тобі під ногами. Кринична вода недалеко. Риба щоранку
буде свіжа, бо рибалки попід порогом возитимуть її до міста». Зрадів Тарас і 1 липня відписує

Варфоломеєві: «Бери 10 десятин землі з умовою виплатити гроші впродовж году трьома ратами

і зараз же напиши, чи багацько тобі треба грошей на почин?» Не відомо, Варфоломей не подав

звістки, що він відпи сав Тарасові, але останній за місяць послав до його 1000 карб., просячи його:
«купчий акт зробити на своє ім’я та купити на хату соснового дерева, а на двері і одвірки ясе нового
або дубового». Хата щоб була 10 аршинів впоперек, а 20 вдовж. Тепер, здавалося Тарасові, —
край ділу. Тепер тільки швидше б збудувати хату. Але ж будувати нову вже запізно, на зиму не
встигне. Почув він, що якась попадя в Пекарях продає хату. Він радить Варфоломеєві купити ту

хату, перевезти і поставити. «А навесні нехай би сестра Ірина з меншим сином перевезлася в

ту хату та й хазяйнувала». Через три дні — 25 серпня він посилає до Варфоломея новий план

хати і просить окопувати леваду і купувати ліс. «Добре б було, каже він, коли б сестра Ірина

перевезлася на мій грунт рано навесні, а літом ми з жінкою прибудемо». Одно слово Тарас був

певен, що справа з купівлею землі дійшла вже до краю, зовсім скінчена. Та не так воно дійсно

було. У Варфоломея зайшла тяганина з землеміром, як знати се з листа Тарасового 5 жовтня.
Але прецінь вже й тяганина та, здавалося, уладжена. Перегодом здавалось, що перешкода зникла
і жодної якої-будь причини нема. З останніх 5 листів до Варфоломея бачимо, що про землю вже

нема клопоту. Варфоломей вдається до його вже з своїми особистими справами: то треба йому

кредиту, бо він має думку крамарювати книжками та чаєм: то просить Тараса купити в Петербурзі
задля його ремінну свиту з відлогою, то покло потатись за дітей його, щоб прийняли одного в ту,
другого в другу школу, і в останній справі написати в Київ до Се лецького, що був тоді, здається,
віце-губернатором. Тарас усе те охоче справляє, опріч останнього, бо щодо Селецького, так 23
грудня він писав Варфоломеєві так: «я лучче тричі чорта в... поцілую, як маю писати отому

поганому Селецькому. Я тобі вже писав: як будеш у Києві, порадься з Чалим та з Сошенком, вони
тебе на все добре наставлять» 1109. Тим часом сіпака землемір щось крутив, і Тарас в листі 22
січня 1861 радить Варфоломеєві: «заткни пельку отому клятому землемірові», попросту сказавши
— радив дати хабаря. З того ж листа бачимо, що справа з землею ще не доведена до краю, а се
бентежило нашого Кобзаря, тоді вже безнадійно хорого! Він просить Варфоломея: «роби швидше
з тим сердешним грунтом та зараз же і напиши мені, щоб я знав, що з собою робити: чи їхати

весною в Канев, чи ні»1110. За тиждень, 29 січня, в своєму останньому листі до Варфоломея знов
він просить, «кінчати швидше в Каневі, та написати, як скінчиш, щоб я знав, що робити з собою

навесні» 1111. Але ж! лиха доля в сьому разі тяжко поглумилася з безталанного страдальника.
Вона не дала йому дожити до весни і живому приїхати в нову хату на той грунт. Навесні на той
самий грунт біля Канева прибула хата-домовина з кістками Тарасовими. Таким чином майже

за цілих два роки з усіх Тарасових заходів і клопотів придбати собі оселю біля Дніпра, нічого не

вийшло. Ні в споминках Варфоломея 1112, ні де інде мені не довелося знайти певної звістки про

те: на чому саме Тарасова смерть застала справу про придбання задля його землі біля Канева, на
тій Чернечій горі, де він тепер спочиває? На превеликий жаль, Варфоломей Шевченко не розповів

того, що ліпше за всіх, а може, тільки один він і відав, і повинен був широко розповісти, розказати
усі подробиці, що не дали придбати Тарасові грунт на Чернечій горі. Варфоломей тільки й сказав,
що скрізь, де знаходив він грунти, траплялася одна та сама головна притичина: «Треба спитати
генерал-губернатора, чи можна Шевченкові купувати землю»? 1113 Добре! Але ж чи питався хто?
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Чи питалася канівська міська рада? І коли питалася, так що відповів на те генерал-губернатор?
Ми знаємо, що Шевченко ніколи не був позбавлений прав горожанських, значить, ні за ким і не

було права ані заборонити йому куповати землю, ані дозволити те, що й не було заборонене,
значить, і питатися про дозвіл у генерал-губернатора не треба було. 1103 Правда. — 1875. — [№
6]. — С. 14. 1104 Основа. — 1862. — Кн. VI. — С. 14. [Листи до Т.Г.Шевченка, с. 177]. 1105

Містечко на правім березі Дніпра. — Ред. 1106 Правда. — 1875. — [№ 24]. — С. 967. 1107 Правда.
— 1875. — [№ 24]. — С. 967. 1108 Основа. — 1862. — Кн. VI. — С. 19. 1109 Правда. — 1875. —
[№ 24] — С. 971. 1110 Правда. — 1872. — [№ 24]. — С. 972. 1111 Ibidem. 1112 Ibidem. — 1876. —
[№ 2]. — С. 64 — 69. 1113 Ibidem. — С. 66. Коментар Але приходить звістка, що Варфоломій

... вибрав іншу землю: «Вище по Дніпру від того місця...» — фрагмент листа В. Шевченка до

Т. Шевченка за публікацією в «Основі»; датується орієнтовно червнем 1860 р. (Листи до Т. Г.
Шевченка, с. 185). ...але останній (Т. Г. Шевченко. — Ред.) за місяць послав до його 1000
карб., просячи його: «купчий акт зробити на своє ім’я...» — Лист Т. Шевченка до В. Шевченка

від 29 липня 1860 р. з Петербурга. ...траплялася одна й та сама головна притичина: «Треба
спитати генерал-губернатора, чи можна Шевченкові купувати землю?» — Див. лист київського

генерал-губернатора І. І. Васильчикова до В. А. Долгорукого від 15 липня 1859 р. (Тарас
Шевченко: Документи..., с. 338, 339), де, по суті, забороняється сприяти переселенню поета на

Україну. [2]Попередня [3]Наступна

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/4899.html

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/587473.html

3. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/598345.html

3.9.28 Із листа Л. Тарновської до сина. 30 вересня 1859 року (2009-09-10 06:00)

* *

Друг мой милый, мой пижончик, посылаю тебе письмо Шевченки, которое он принес тогда, как
Володя уже уехал. Шевченко тебя очень полюбил, но жалеет, что мало с тобой пробыл.
Я взяла у тебя его картин по одному екземпляру, ежели они тебе нужны, то я возвращу. Я
переписываю для тебя стихи его, которые он нам дал целую книжку. Те, которые у Володи, я
уже не буду переписывать, те возьми у него...

Л. Тарновская 1, Письмо к сыну В. В. Тарновскому от 30 вересня 1860 г., [1]Дорошкевич О.
Шевченко в приватному листуванні // «Записки історично-філологічнго відділу АН УРСР», кн.
VII — VIII, 1926, стор. 377. 1 Тарновська Людмила Володимирівна (померла у 1898 р.) — мати В.
В. Тарновського (молодшого), була в дружніх відносинах з Т. Г. Шевченком. Див. також [2]лист
Шевченка до В. Тарновського від 28 вересня 1859 р.

1. http://izbornyk.org.ua/shevchenko/doroshk.htm

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/588815.html
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3.9.29 167. М. О. та М. В. МАКСИМОВИЧІ. 6 жовтня 1859. Михайлова гора
(2009-09-10 12:00)

[1] Коханий земляче, Тарас Григорьевич!

Через Ивана Ив[ановича] Соколова шлем к Вам наши приветы с Михайловой Горы; а с

тем вместе посылаю Вам вышитую для Вас украинскую сорочку, позабытую Вами сорочку и

платок и обещанный Вам 3-й том летописи Величковой..От всей души желаем Вам здоровья,
светлого духа и художественного, творческого вдохновения на берегах Невских. Не забывайте нас
и хоть изредка отзывайтесь к нам сюда, на берега Днепровские, где в окрестностях Михайловой

Горы оставили Вы о себе живейшие и самые сердечные воспоминания. А на правой стороне

Днепра Вы стали лицом мифическим, о котором идут уже баснословия и легенды, наравне с

преданиями старых времен. Жалею сердечно, что не увидели[сь] мы еще раз; но Ваше письмо,
зовущее нас в Киев, шло к нам из Мошен десять дней и застало меня нездорового. Так мы и

остаемся даже до сего дня безвыездно, отлагая посещение Киева все впредь... Зимовать остаюсь
в Малороссии и, всего вероятнее, что не в Киеве, а на Михайловой Горе.
Еще раз желаю Вам здоровья и поэтического воодушевления и, обнимая Вас мысленно, остаюсь
навсегда душевно преданный Вам

М. Максимович.

6 окт[ября] 1859.
Михайлова Гора.

Прилагаю при сем письмо к Вам, из С[анкт]-П[етер]б[урга] присланное.
Прошу Вас прислать оттиски всех до единого гравюр Ваших, ибо мне хочется иметь полную

коллекцию произведений Вашего резца. А стихотворения Ваши?.. Чем кончилась судьба их в

цензуре и скоро ли мы увидим их в печати?.. Дайте, Бога ради, весточку о себе, когда Вы из

Киева выехали и как живется Вам там на севере?.. Господь да хранит Вас!

Дописка М. В. Максимович:
Желаю и я Вам всего лучшего и прошу Вас не забывать нас; я очень жалею, что не видела Вас

больше, но надеюсь увидеть Вас на будущее лето, желаю Вам от всей души здоровья и успеха в

Ваших занятиях.
Преданная Вам

Маруся.

Коментарі:
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Подається за автографом: ІЛ. Ф. 1. № 270.
Вперше надруковано у виданні: Чалый М. К. Жизнь и произведения Тараса Шевченка. — С. 155
— 156, з неточностями й без приписки М. В. Максимович. Дата в автографі: «6 окт[ября] 1859.
Михайлова Гора».
Наприкінці листа від М. О. та М. В. Максимовичів Шевченко згодом записав чорнові варіанти

заключних рядків свого вірша «Марку Вовчку»:

І тую думоньку, О доле!
Єдиная моя ти доне,
Твоєю, серце, назову.
Пророче наш! Моя ти доне,
Твоєю думу назову.

Відповідь на лист Шевченка від 26 липня 1859 р. з Мошнів.
Відповідь Шевченка — лист від 9 жовтня 1859 р. з Петербурга.

Соколов Іван Іванович (1823 — 1910) — російський художник, академік Академії мистецтв

з 1857 р. Цікавився Україною, багато малюваа там. Повернувшись із заслання, Шевченко

зустрічався з ним 7 квітня і 7 травня 1858 р. й розглядав зроблені ним на Україні малюнки, про
що зробив запис у щоденнику. [2]Офорт із картини І. І. Соколова «Приятелі» 16 квітня 1859 р.
Шевченко подав до Академії мистецтв на здобуття звання академіка. За гіпотезою П. В. Жура,
на картині І. І. Соколова зображено Шевченка: «Це сам Шевченко слухає пісню селянина» (Жур

П. Третя зустріч. — С. 78 — 79). Побувавши на Україні, Шевченко в другому тисненні офорту

додав підпис — рядки з пісні про Харка, ватажка селянського повстання XVIII ст.
...обещанный Вам 3-й том летописи Величковой. — З літописом українського історіографа й

письменника Величка Самійла Васильовича (1670 — після 1728 р.) Шевченко познайомився в

рукопису ще до заслання. В листах від 15 листопада 1852 р. та 1 травня 1854 р. з Новопетровського
укріплення Шевченко просив О. М. Бодянського надіслати йому видані на той час томи літопису.
Бодянський передав їх Шевченкові через козачого офіцера М. Ф. Савичева, однак той затримав

книжки в себе, й Шевченко отримав їх від нього лише 20 березня 1858 р. у Москві. Третій том

літопису був виданий у Києві 1855 р. Три томи видання «Самоил Величко. Летопись событий

в Юго-Западной России в XVII веке». (К., 1848 — 1855) були в особистій бібліотеці Шевченка,
опис якої складено після його смерті (Тарас Шевченко: Документи та матеріали до біографії.
— С. 366). Знайомство з літописом С. Величка відбилося в ряді творів Шевченка на історичну

тематику (див.: Дзира Я. Творчість Шевченка і літопис Величка // Вітчизна. — 1962. — № 5).
...в окрестностях Михайловой Горы оставили Вы о себе живейшие и самые сердечные

воспоминания — За свідченням місцевих краєзнавців, серед селян с. Прохорівки довго зберігалася
пам’ять про спілкування з Шевченком і навіть існував звичай відзначати дні «від святого Юрія

до святого Овсія» (14 — 22 червня), що збігалися з часом його перебування там (Жур П. Третя

зустріч. — С. 71).
...на правой стороне Днепра Вы стали лицом мифическим...— Народні перекази та легенди про

перебування Шевченка на Канівщині влітку 1859 р. зібрано в статтях [3]М. Ф. Біляшівського

«Рассказы крестьян с. Пекарей о Т. Г. Шевченке» (Киевская старина. — 1894. — №2), О. К.
Дорошкевича «Шевченко в селянських переказах» (Життя й революція. — 1929. — № 3) та ін.
Прилагаю при сем письмо к Вам, из С[анкт]-П[етер]б[урга] присланное. — Про який лист до

Шевченка йдеться, невідомо. Збереглися надіслані йому в цей час із Петербурга листи Д. Ю.
Кожанчикова від 31 липня 1859 р. та від М. І. Костомарова від 2 серпня 1859 р.
Чем кончилась судьба их в цензуре... — Див. коментар до листа Д. Ю. Кожанчикова від 31
липня 1859 р.
...когда Вы из Киева выехали... — Шевченко виїхав із Києва 13 серпня 1859 р. й прибув до

Петербурга 7 вересня 1859 р. Про себе він сповістив М. О. та М. В. Максимовичів у листі від 9
жовтня 1859 р.
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1. http://picasaweb.google.com.ua/litopys/invaWB?feat=embedwebsite#5339469899337161186

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/543770.html

3. http://izbornyk.org.ua/shevchenko/vosp69.htm

3.9.30 165. ЛИСТ ДО І. М. СОШЕНКА. 9 жовтня 1859. С.-Петербург
(2009-09-10 18:00)

1859.
9 октября.

Посилаю тобі, мій искренний друже, дещо моєї нікчемної роботи. А любій панночці Ганнусі,
замість мазурок Шопена, наші пісні. Нехай грає та виспівує, та не радиться з панною Валентиною,
вона її доброму не научить.
Напиши мені свій адрес і напиши, як зовуть пана і пані Красковських і як зовуть Чалого і Чалиху.
Андрієвському сам занеси рисунок і гарненько поклонись йому од мене.
Не забувай искреннего твого друга Т. Шевченка.

Адрес:
В С. Петербург. В Большой Морской,
в доме графа Уварова. Его высокоблагородию
Михайлу Матвеевичу

Примітки

Подається за автографом (ІЛ, ф. 1, № 206).
Вперше надруковано в журналі «Киевская старина» (1895. — № 2. — С. 43) без дати.
Вперше введено до збірника творів у виданні: Шевченко Т. Твори: В 2 т. — СПб., 1911. — Т. 2.
— С. 434 (теж без дати).

Посилаю тобі, мій искренний друже, дещо моєї нікчемної роботи. — З Сошенком Іваном

Максимовичем (1807 — 1876), українським художником і педагогом, Шевченко подружив 1836
р. у Петербурзі. Навчаючись в Академії мистецтв (1834 — 1838), І. М. Сошенко звернув увагу

на малярську обдарованість Шевченка, познайомив його з Є. П. Гребінкою, В. І. Григоровичем,
О. Г. Венеціановим, а через них — з К. П. Брюлловим та В. А. Жуковським. У Петербурзі

Шевченко деякий час мешкав на одній квартирі з І. М. Сошенком, 1846 р. зустрічався в Ніжині,
1859 р. — у Києві. Згодом описав своє знайомство з ним у повісті [1]«Художник». Спогади І. М.
Сошенка про Шевченка в записі М. К. Чалого опубліковано в журналі «Основа» (1862. — № 5).
Разом із листом від 9 жовтня 1859 р. Шевченко надіслав І. М. Сошенкові свої офорти.
А любій панночці Ганнусі... наші пісні. — У серпні 1859 р. Шевченко познайомився в родині І.
М. Сошенка з його племінницею «чорнявою Ганнусею» й надіслав їй з Петербурга українські пісні
з нотами в обробці для фортепіано. Очевидно, це були «Малороссийские народные песни» А.
Маркевича, вміщені в «Записках о Южной Руси» (СПб., 1857. — Т. 2).
...не радиться з панною Валентиною, вона її доброму не научить. — Ідеться про знайому дружини

І. М. Сошенка панну Леонтину, польку за національністю, яка намагалася кокетувати зШевченком

і закинула йому «щось хлопське» в загалом добрій польській вимові (див.: Чалий М. К. Жизнь и

произведения Тараса Шевченка. — С. 147). Про недобрий вплив панни Леонтини на племінницю
І. М. Сошенка згодом писав М. К. Чалий у листі до Шевченка від 29 листопада 1860 р. ([2]Листи
до Тараса Шевченка. — С. 172).
Напиши мені свій адрес... — За свідченням М. К. Чалого, І. М. Сошенко жив тоді в будинку, що
належав церкві «Всіх скорбящих» (нині вул. Велика Житомирська, 36).
...як зовуть пана і пані Красковських... — 3 викладачем латинської мови у 2-й київській гімназії
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Юскевичем-Красковськм Іваном Даниловичем (1807 — 1887) Шевченко познайомився, ймовірно,
ще до заслання. Зустрічався з ним 1859 р.; в його будинку (на розі Ірининської вулиці та

Михайлівського провулка, нині не існує) провів останній вечір перед від’їздом із Києва 13 серпня

1859 р. Дружина І. Д. Красковського Єлизавета Іванівна (дівоче прізвище Анастасієнко), за
спогадами М. К. Чалого, «очаровала поэта пением малороссийских песен» (Чалый М. К. Жизнь

и произведения Тараса Шевченка. — С. 151).
...як зовуть Чалого і Чалиху. — Інспектор 2-ї київської гімназії (в якій І. М. Сошенко з 1856 р.
викладав малювання) Чалий Михайло Корнійович (1816 — 1907) познайомився з Шевченком у

серпні 1859 р. на квартирі І. М. Сошенка, листувався з ним, допомагав поширювати [3]«Букварь
южнорусский», збирав біографічні матеріали про Шевченка і 1882 р. видав його перший життєпис.
Дружина М. К. Чалого Надія Василівна — донька священика Стрітенської церкви В. Панова,
вийшла заміж 1855 р. Брала участь у громадському житті, викладала у Фундуклеївській жіночій

недільній школі. Шевченко відвідував родину Чалих в їхньому будинку на Великій Житомирській

вулиці (див.: Жур П. В. Шевченківський Київ. — К., 1991. — С. 230 — 231).
Андрієвському сам занеси рисунок і гарненько поклонись йому од мене. — Андрієвський Марко

Олександрович (бл. 1811 — ?) — чиновник для особливих доручень при київському генерал-
губернаторі. Провадячи слідство в справі про «богохульство» Шевченка, дав сприятливий для

поета висновок, чим допоміг залагодити інцидент. Крім переданого через І. М. Сошенка

малюнка (очевидно, офорта з картини М. І. Лебедева «Вечір в Альбано поблизу Рима», один
із відбитків якого з дарчим написом Шевченка «Пану Андриевскому» зберігається в НМТШ),
Шевченко подарував М. О. Андрієвському також «Кобзар» 1860 р.

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev402.htm

2. http://izbornyk.org.ua/shevchenko/lystydo.htm

3. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev511.htm

3.9.31 (2009-09-10 22:50)

[1]

Реальные знакомства для реального секса! Зарегистрируйся на сайте ”Вконтакте для взрослых”
бесплатно!

1. http://auricuiaausx.blogspot.com/

3.9.32 166. ЛИСТ ДО М. О. І М. В. МАКСИМОВИЧІВ. 9 жовтня 1859. С.-
Петербург (2009-09-11 00:00)

1859.
9 октября

Мої любії, мої единые друзі, чи ви ще й досі, на Михайловій горі гуляючи, дивитесь на задніпрянські
гори? Благо вам, мої единые друзі! Я вже другий місяць як гнию в петербургскому болоті та тілько

сьогодня урвав швидкий час, щоб написать вам хоч тілько те, що я живий і здоровий. До 16 августа
я піджидав вас у Києві, а потім як чкурнув, то через тиждень і дома опинився. А тепер сижу собі,
работаю та згадую собачого сина черкаського ісправника Табашникова. Та іноді мошнянських

панночок. Щоб женихи снилися!
На те літо, як Бог поможе, побачимось, то розкажу вам дрібненько все, що, робили з мене в Києві,
а тепер ніколи.
Пишіть до мене, як буде ласка, так: В С. Петербург. В Большой Морской, в доме графа Уварова.
Михайлу Матвеевичу Лазаревскому.
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Бувайте здорові та веселі, поклоніться низенько од мене старим Деркачам та задніпрянським

горам.
Не забувайте щирого вашого друга Т. Шевченка.

Примітки

Подається за автографом (ІЛ, ф. 1, № 197).
Вперше надруковано в журналі «Русский библиофил» (1914. — № 1. — С. 16).
Вперше введено до зібрання творів у виданні: Шевченко Т. Повне зібр. творів. — К., 1929. — Т.
3. — С. 174 — 175.

До 16 августа я піджидав вас у Києві... — Шевченко виїхав з Києва 13 серпня 1859 р.
...згадую собачого сина черкаського ісправника Табашников а. — Прагнучи вислужитися перед

начальством, справник Черкаського повіту Київської губернії Табачников Василь Олександрович

(1826 — 1892) вистежував Шевченка під час його поїздки по Черкащині в липні 1859 р. і скористався
інцидентом, що стався при обмірі земельної ділянки, яку Шевченко мав намір придбати поблизу с.
Пекарів, для звинувачення його в богохульстві, підбуренні селян та антиурядових висловлюваннях.
Та іноді мошнянських панночок. — Можливо, йдеться про дочок станового пристава Ф. В.
Добржинського, який мешкав у Мошнах, — Олену (1842 — ?) та Феклу (1849 — ?) (див.: Жур П.
Третя зустріч. — С. 129).
На те літо, як Бог поможе, побачимось... — Цей намір Шевченкові здійснити не вдалося.
...поклоніться низенько од мене старим Деркачам... — Відставний засідатель нижнього земського

суду в Золотоноші Деркач Левко Павлович (1788 — ?) та його дружина Катерина Іванівна (тітка
М. О. Максимовича по батькові) жили в сусідньому з Прохорівкою селі Сушках і часто бували у

Максимовичів на Михайловій Горі. Шевченко познайомився з ними влітку 1859 р. і підтримував
приязні взаємини. Надіслав їм «Кобзар» 1860 р. з дарчим написом: «Льву Павловичу Деркачу з
дітками і внучатами на вспомин. Тарас Шевченко» (нині зберігається в Літературномеморіаль-
ному будинку-музеї Т. Г. Шевченка у Києві).

3.9.33 Лист про призначення духовного цензора. 9 жовтня 1859 р. (2009-09-11 06:00)

№ 567. 1859 р., жовтня 9. Лист члена конференції Петербурзької духовної академії В. І.
Долоцького до Петербурзького комітету духовної цензури про те, що тимчасовим цензором

переспівів псалмів, уміщених у рукопису «Поэзия Т. Шевченка. Том первый», призначено В.
М. Карпова

9 октября 1859 г.
№ 202

С.-Петербургскому комитету духовной цензуры

Вследствие представления С.-Петербургского комитета духовной цензуры, от 8 минувшего

сентября за№ 822, академическая Конференция сим предлагает Комитету, что временным членом

оного для рассмотрения рукописи на малороссийском языке «Поэзия» Шевченки назначен ею

профессор Академии Василий Карпов, о чем и дано ему знать выпискою из журнала.

Член конференции профессор В. Долоцкий
Секретарь Е. Ловягин

ЦДІА СРСР (тепер РДІА), ф. 807, оп. 2, № 1302, арк. 2. Оригінал.
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3.9.34 Запис про призначення духовного цензора. 9 жовтня 1859 р. (2009-09-11 12:00)

№ 568. 1859 р., жовтня 9. Запис у журналі Петербурзького комітету духовної цензури про

призначення В. М. Карпова тимчасовим цензором для розгляду переспівів псалмів, уміщених
у рукописі «Поэзия Т. Шевченка. Том первый»

1859 года октября 9 дня

в присутствии членов С.-Петербургского
комитета духовной цензуры

докладывано:
12. Отношение Конференции С.-Петербургской духовной академии от 9 сего октября за № 202
о том, что временным членом Комитета для рассмотрения рукописи на малороссийском языке:
«Поэзия Шевченки» назначен Конференциею профессор Академии Василий Карпов, которому уже
дано знать об этом выпискою из журнала Конференции.

определено:
Принять к сведению.

ЦДІА СРСР (тепер РДІА), ф. 807, оп. 2, № 1359, арк. 227, 229. Оригінал.

3.9.35 Із листа Ф. М. Лазаревського до А. О. Лазаревської. 14 жовтня 1859 р.
(2009-09-11 18:00)

Миша 1, спасибо ему, пишет, что выслал мне Ваш портрет, но я еще не получил его. Как я рад —
рад буду получить его! Жалею, что я не выпросил у Шевченко того, который он нарисовал у нас

дома...2 Холст на сорочки скоро вышлю, одну из них надо пошить так, как у Шевченко, а другую
так, как прежде. 14 октября 1859 г., Орел 1 M. M. Лазаревський. 2 Йдеться про [1]портрет А. О.
Лазаревської, намальований Т. Г. Шевченком під час відвідання с. Гирявки. [2]Т. Г. Шевченко в

епістолярії відділу рукописів. — К., 1966. — С. 28.

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/583951.html

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/epis.htm

3.9.36 Записка духовного цензора про «чужді думки». 20 жовтня 1859 р.
(2009-09-12 06:00)

№ 569. 1859 р., жовтня 20. Записка тимчасового члена Петербурзького комітету духовної цензури
В. М. Карпова про переспіви псалмів, уміщені в рукопису «Поэзия Т. Шевченка. Том первый»

В С.-Петербургский комитет духовной цензуры члена Конференции

С.-Петербургской д[уховной] академии профессора Карпова

Записка

Прочитав переложения нескольких псалмов на малороссийский язык, помещенные в рукописи

под заглавием: «Поэзия Т. Шевченки», я нашел их согласными с библейским текстом, кроме
нескольких стихов в псалмах 43, 52, 81 и 136, которые, как содержащие в себе мысли, чуждые
псалмопевцу, замараны мною.

Профессор Карпов
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20 окт[ября] 1859 года

ЦДІА СРСР (тепер РДІА), ф. 807, оп. 2, № 1302, арк. 3. Оригінал.
На документі написи: «Получ[ено] 23 октября 1859 г. № 1017»; «Опр[еделено]. По содержанию

записки цензора уведомить Спб. ц[ензурный] к[омитет] с возвращением рукописи».

3.9.37 167. ЛИСТ ДО Н. В. ТАРНОВСЬКОЇ. 22 жовтня 1859. С.-Петербург
(2009-09-12 18:00)

Кумасю, серце моє!

Увечері я буду у Карташевських. Ще на тім тижні обіцяно. Як матиму час, то прийду обідать, і
поговоримо. А поки що прийміть, моє серденько, моя єдиная кумасю! оцей нікчемний рисунок на

згадування 8 октября 1859 року.
Оставайтеся здорові.

І кум, і друг, і брат
ваш щирий

Т. Шевченко

22 октября

1859.

Примітки

Подається за автографом (ІЛ, ф. 1, № 213).
Вперше надруковано в журналі «Киевская старина» (1883. — № 2. — С. 407).
Вперше введено до збірника творів у виданні: Шевченко Т. Твори: В 2 т. — СПб., 1911. — Т. 2.
— С. 431.
Кумасю, серце моє! — З Н. В. Тарновською Шевченко познайомився 1843 р. в Качанівці; 1845 р.
у с Потоках разом із нею хрестив дитину в місцевого диякона М. Г. Говядовського. Шевченко

до самої смерті підтримував з Н. В. Тарновською теплі дружні взаємини, подарував їй «Кобзар»
1860 р. з дарчим написом: «Моїй любій єдиній кумасі Надежді Васильєвні Тарновській кум Т.
Шевченко» (нині зберігається в Чернігівському історичному музеї), присвятив кілька віршів.
Увечері я буду у Карташевських. — Карташевська Варвара Яківна (1832 — 1902), сестра

Шевченкового приятеля М. Я. Макарова, познайомилася з Шевченком 14 квітня 1858 р. через

Г. П. Ґалаґана (запис у щоденнику від 14 квітня 1858 р.). В її петербурзькій квартирі (Мала

Офіцерська, нині — Мала Московська вулиця, 4), де збиралися письменники, художники, вчені
(І. С. Тургенєв, М. О. Некрасов, Л. М. Жемчужников, М. І. Костомаров та ін.), часто бував

Шевченко.
...прийміть... оцей нікчемний рисунок... — Йдеться про сепію [1]«Старець на кладовищі»,
надіслану Н. В. Тарновській з дарчим написом (зберігається у НМТШ).

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/544401.html

3.9.38 168. Ф. Г. ЛЕБЕДИНЦЕВ. 22 жовтня 1859. Київ (2009-09-13 06:00)

22 октября 1859 года

Тарас Григорович!
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Нехай Вам Бог дає здоров’я, нехай віка прибавить! Спасибі Вам, що я побачив Вас і побалакав

з Вами хоть трошки. А про те жалкую і досі, що не довелось мені ще раз побачиться з Вами.
Прибігав я до Вас разів зо три та й ще раз довідався, як уже зовсім зібрався в дорогу — коли

ж Вам ніколи, здається, й просвітку не давали, — засмикали, як жиди того пана, що до склепу

закликають. Нехай буде, як сталось, а тим часом от що: чи отдали Вам мою казань, що читав

я перед Вами? Не повинна, здається, пропасти, а втім, хто його зна, бо й сам я не відаю, кому
її оддав. Вже останній раз прибіг я до Вас, та не застав не тільки Вас, але й Гудовських. От і

вийшов я на улицю, коли дивлюсь, — сидить на стовпчику якийсь льокай. «Чий ти?» — питаю

його. — «Гудовських», — каже. — «Де ж пани твої»?» — «Не знаю». — «А Тарас Григорович?»
— «В гімназії». — «Будь же ласкав, — кажу йому, — оддай осю бумагу Тарасу Григоровичу, як
вернеться він додому!» — Та й оддав йому ту казань. Отак було, а втім, хто його зна, може й
справді казна-кому оддав. Скажіть же, будьте ласкаві, чи вона у Вас, та казань, і що Ви думаєте

з нею зробить? Може, читали кому, так що люди кажуть? Мабуть, кепкують, глузують: «Це, —
скаже інший, — не проповідь, а «рассказ, описание». Нехай собі що хотять кажуть, а я хоч тричі
присягну, що так треба писать. Годів з п’ять я думав об сьому ділі, та й видумав, бачте, таке, що
аж ченці здивувались. Нехай їх, ченців тих, діла судять.
Вибачайте, Бога ради, що змикитив трошки перед Вами, бо й досі не прислав передмови до

теї казані. Якщо можете приткнуть її де-небудь, то пришлю, далебі, пришлю. Напишіть, будьте
ласкаві, хоч троє словечок — велике спасибі скажу. Послав би й тепер ту передмову, так не

дописана і не переписана: ніколи було і тепер дуже ніколи. Був я ще раз в Україні. Ненько рідная!
Нехай тебе Господь милує! Сонце палило вдень, і місяць вночі!.. Надивився доволі на панів, попів
і людей. Пани останню кров висисають, попи звичайно службу правлять, часом люльки курять,
в карти грають та ще й добре випивають, а нарід бідний терпить, терпить та сльози нищечком

витирає. Ніхто до його слова не промовить, ніхто йому не скаже, як то в світі Божому жить, щоб
Богові вгодить і душі добро придбать. Прожив я в Корсуні неділь зо дві. Там, коли пам’ятаєте,
рядом з братом моїм становий живе, так-таки хата коло хати. Як-то людей там мучать! Як вони

кричать та плачуть! А становий в шляфроку по стані походжає, люльку тягне, заглядає... не скажу
куди, та на ввесь рот свій репетує: «Дужче, дужче! Эх ты, бездельник! Я тебя самаво»... Прийшла
якось до брата мого убогая жінка — на чоловіка жаліться, вклонилась, взяла благословення та

й каже: «Батюшечко, серце, отець духовний! Змилосердіться надо мною, що я така нещасна,
дайте пораду. Чоловік мене не злюбив вже годів з п’ять: попереду, було; все б’є, потім од миски

одігнав, далі зовсім з хати вигнав, а тепер вже комору розкидає, щоб не було мені де й голову

прихилить, в мене ж діточок п’ятірко од його-таки, хліба дастьбі, зодягнуться нічим. Заступіться,
батюшечко, сердце, голубчику»! Розпитався брат мій ще трохи, та й каже: «Піди ж ти, голубко,
до станового та попроси і його, та що він тобі скаже, тоді вже прийдеш до мене». — «Нехай
мене Бог сохранить од того стану! Я ще зроду там не була», — сказала і трохи не заплакала. —
«Не бійся, — каже їй брат, — хіба ти худе що зробила... іди; от і становий по двору ходить».
Пішла та зараз і прибігла назад: побіліла, виду на її нема і труситься, неначе од пропасниці. «Що

тобі таке?» — питає її брат. — «Оце! — насилу промовила і тяжко зітхнула, — і не стямилась,
поки й до вас прибігла. Приходжу до його, вклонилась та й стала казать: ваше благородіє! така й
така річ... А він, пробачайте, поганець, як крикнув, як затупотів ногами та почав нівечити мене

словами, то я не знала вже, як і втікать од його. Нехай він западеться — той стан. Зроду-звіку не
піду туди». Пораяв брат і сам, як міг, а мені й досі жаль тої жінки. Отаке-то! А то знов писарець

невірний вилізе на «балкон» та звідтіль соцьких перекликає, та лає так скверно, що аж слухать

сумно. Підошви не варт, а коверзує. Горе, та й годі!
Що б іще Вам сказать? Недавно наша духовна цензура благословила напечатать одну проповідь

Філарета, що архієреєм в Чернігові. (Оцей самий Філарет недавно забрав з нашої консисторської

архіви деякі бумаги, а деякі прислав в нашу архіву. Треба подивиться, може, що й ласеньке є. Я хочу

написать до його, щоб він прислав з Глуховського монастиря Мельхиседекові бумаги. Філарет —
розумний чоловік, тілько біда, що кацап, хоч і трудящий). Проповідь написана була по-кацапськи,
бо Філарет і слова не втне по-нашому; так найшовся, бачте, священик, що переіначив ту проповідь.
Воно так неначе й по-нашому, але зовсім по-кацапськи. В цензурі, щоб Ви знали, всі кацапи; от
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питаю я того, що благословив печатать: «Чи ви розібрали, що там написано?» — «Как же-с! —
сказав він мені, — там все почти слова русские!» — Кумедія, та й годі!
Дописався до краю; тепер хоть і прощайте! Бувайте ж здорові! Щасти Вам Боже, де ви лицем

повернетесь.

Ваш земляк Феофан Лебединець.

Чи скоро одчинять вашу «Хату»? Напишіть, будьте ласкаві. Якщо в нас тісно буде, то й до

Вас — з чим Бог пошле. Думаю ще розказувать дещо. До Межиріча тепер не доїхав; Нехай
іншим часом. В Умань писав два рази, та й досі нема нічого. З нового року, здається, будем
печатать Мельхиседека і за Кушніра напечатаємо. Викохав я собі сина — журналом називають.
Сам його на світ породив, без попа ймення дав і хрестив, кумів не бравши. Пішов він до синоду

за благословенням. Коли б же то благословили, і щоб самому замість няньки буть. Не дай Боже,
як перейде на чужі руки! Не навчать добру, і піде послухачем!..

Коментарі:

Подається за першодруком: Киевская старина. — 1898. — № 11. — С. 45 — 48. Відомості про

чернігівського архієрея Філарета (що були, як зазначено в першодруці, дописані на полях листа)
введено в його текст після першої згадки про Філарета.
Дата в першодруці: «22 октября 1859 года».

Лебединцев Феофан Гаврилович (1828 — 1888) — український історик, педагог, журналіст

і громадський діяч. Виріс у сім’ї священика с Зелена Діброва на Звенигородщині (тепер
Городищенського району Черкаської області), з якою в юності спілкувався Шевченко й яка жила

по сусідству із сім’єю його сестри Катерини. Наприкінці 50-х років став викладачем Київської

духовної академії. У серпні 1859 р. зустрічався в Києві з Шевченком, згодом написав спогади про

нього: Лобода Ф. Мимолетное знакомство мое с Т. Г. Шевченком и мои об нем воспоминания

// Киевская старина. — 1887. — № 11. Заснував і редагував журнал «Киевская старина», де було
вміщено багато цінних матеріалів про життя й творчість Шевченка.
...побачив Вас і побалакав з Вами хоть трошки. — За спогадами Ф. Г. Лебединцева, ця зустріч
відбулася в нього на квартирі 7 Серпня 1859 р. Говорилось про підготовку в Петербурзі видання
українського журналу та в Києві — журналу «Руководство для сельских пастырей» (Там само. —
С. 571).
Прибігав я до Вас разів зо три... — Ці відвідини були пов’язані з проханням Шевченка пошукати в

Києві рукопис його поеми «Єретик» та познайомити його з недрукованими віршами українського
поета К. Д. Думитрашка (Там само. — С. 573).
...не застав не тільки Вас, але й Гудовських.- — Наступні зустрічі відбувалися на квартирі І. В.
Гудовського, куди Шевченко перейшов від священика Ю. Г. Ботвиновського, в якого його вперше
й побачив Ф. Г. Лебединцев.
...в гімназії... — Тобто в Другій київській гімназії. Шевченко в серпні 1859 р. відвідував її

викладачів — своїх знайомих М. К. Чалого, І. М. Сошенка, І. Д. Юскевича-Красковськоо.
Містилася на Бібіковському бульварі (тепер бульвар Т. Шевченка, 16).
...чи вона у Вас, та казань, і що Ви думаєте з нею зробить? — Ідеться про статтю Ф. Г.
Лебединцева «Об ярмарках (До сільських парафіян)», написану у формі церковної проповіді й

надруковану в журналі «Основа» (1861. —№ 6). У редакційній примітці до публікації зазначалося:
«Оцю бесіду з селянами привіз нам з Київщини наш славний Кобзар-народолюбець, дуже її

похваляючи. Він розумів її образцем учительної розмови з нашим щирим людом» (Там само.
— С. 78).
...й досі не прислав передмови до теї казані. — Проповідь Ф. Г. Лебединцева надруковано в

«Основі» без передмови.
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Напишіть, будьте ласкаві, хоч троє словечок... — Чи відповів Шевченко Ф. Г. Лебединцеву —
невідомо.
Там, коли пам’ятаєте, рядом з братом моїм становий живе... — У Корсуні жив брат Ф. Г.
Лебединцева священик Андрій Гаврилович Лебединцев (1826 — 1903). Згадка в листі засвідчує,
що Шевченкові, який неодноразово гостював у корсунському домі В. Г. Шевченка, це було

відомо. Стикався він і з корсунським становим приставом, описаним у листі Ф. Г. Лебединцева.
Як видно із секретного рапорту київського цивільного губернатора П. І. Гессе штаб-офіцерові
корпусу жандармів по Київській губернії Л. В. Грибовському від 9 липня 1859 р., одразу після
прибуття Шевченка до Корсуня за ним було встановлено «самый строгий секретный надзор»
(Тарас Шевченко: Документи та матеріали до біографії. — С. 324).
...проповідь Філарета... — Йдеться про відомого богослова та історика церкви, чернігівського
архієрея (з 1859 р.) Філарета (Гумілевського Дмитра Григоровича, 1805 — 1866). За свідченням

М. К. Чалого, він висловлював Шевченковому знайомому Р. Д. Тризні бажання познайомитися з
українським поетом. Під час перевезення тіла Шевченка з Петербурга карета Філарета зустрілася

з траурною процесією на Ланцюговому мосту під Києвом (див.: Чалый. М. К. Жизнь и

произведения Тараса Шевченка. — С. 190 — 191; Белозерский Н. М. Тарас Григорьевич

Шевченко по воспоминаниям разных лиц // Киевская старина. — 1882. — № 10. — С. 76).
Глухівський монастир — Петропавлівський монастир поблизу м. Глухова.. Існував з XVII ст.
Чи скоро одчинять Вашу «Хату»? — Перебуваючи в Києві, Шевченко дбав про автуру для

майбутньої української періодики й запрошував до співробітництва Ф. Г. Лебединцева. Однією

зі спроб домогтися видання українського періодичного органу в Петербурзі було звернення П. О.
Куліша в 1858 р. по дозвіл видавати журнал «Хата». Не одержавши дозволу, П. О. Куліш випустив

1860 р. два видання альманаху «Хата». Періодичний журнал виходив у Петербурзі в 1861 — 1862
рр. під назвою «Основа».
До Межиріча тепер не доїхав... В Умань писав два рази...— Очевидно, це відповідь на домовлені
з Шевченком у Києві пошуки можливих авторів для українських видань.
...будем печатать Мельхиседека... — Ф. Г. Лебединцев виявляв дослідницький інтерес до

діяльності українського церковного діяча XVIII ст., одного з ідеологів гайдамацького повстання

1768 р., активного борця проти католицької та уніатської експансії Мельхиседека (Значко-
Яворського Матвія Карповича, 1716 — 1809). Матеріали про нього Ф. Г. Лебединцев опублікував у
журналі «Руководство для сельских пастырей» (1860. —№ 49 — 52), у газеті «Киевские губернские
ведомости» (1861. — № 16 — 22), у збірнику «Архив Юго-Западной и Западной России» (К., 1864.
— Т. II. — Ч. 1).
...і за Кушніра напечатаємо. — Йдеться про статтю Ф. Г. Лебединцева «Страдание и мучение за
православие Даниила Кушнира, жителя млиевского», вміщену в журналі «Руководство для сельских
пастырей» (1860. — №2), в якій було опубліковано» нові матеріали про одну з жертв уніатського

терору на Україні у XVIII ст. Дізнавшись від Ф. Г. Лебединцева, що Д. Кушнір був титарем у

Млієві, а не Вільшаній, Шевченко почав робити відповідні виправлення в розділі «Титар» поеми
[1]«Гайдамаки», готуючи її до видання в новій збірці своїх творів, однак не довів цю роботу до

кінця й у «Кобзарі» 1860 р. залишив попередню локалізацію подій.
Викохав я собі сина — журналом називають. — Мова йде про журнал «Руководство для сельских
пастырей», організатором і редактором якого протягом 1860 — 1863 рр. був Ф. Г. Лебединцев.
Крім церковних, у журналі вміщувалося також чимало матеріалів з історії, археології, етнографії
України.

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev117.htm

3.9.39 Запис про відзив духовної цензури. 23 жовтня 1859 р. (2009-09-13 18:00)

№ 570. 1859 р., жовтня 23. Запис у журналі Петербурзького комітету духовної цензури про

відзив тимчасового члена В. М. Карпова про переспіви псалмів, уміщені в рукопису «Поэзия Т.
Шевченка. Том первый»
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1859 года октября 23 дня

в присутствии членов С.-Петербургского
комитета духовной цензуры

докладывано:
9. Записка члена Конференции С.-Петербургской духовной академии профессора Василья Карпова
о том, что рассмотренные им переложения на малороссийский язык нескольких псалмов,
помещенные в рукописи под заглавием: «Поэзия Т. Шевченки», по уставу цензуры, могут быть

одобрены к напечатанию, кроме некоторых стихов в псалмах 43, 52, 81 и 136, которые содержат
мысли, чуждые псалмопевцу.

определено:
По содержанию записки цензора уведомить С.-Петербургский цензурный комитет с возвращением
рукописи.

Справка. Означенная рукопись прислана при отношении С.-Петербургского цензурного комитета
от 25 августа сего года за № 857-м.

ЦДІА СРСР (тепер РДІА), ф. 807, оп. 2, № 1359, арк. 236, 237. Оригінал.

3.9.40 Во Іудеї во дні они... 24 жовтня 1859 р. (2009-09-14 06:00)

24 жовтня 1859 р., С.-Петербург.

{ [1]«Во Іудеї во дні они...» }

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev2129.htm

3.9.41 Із листа М. Чернишевського до Є. Ковалевського. 24 жовтня 1859 р.
(2009-09-14 12:00)

* *

Изъявили желание быть членами-учредителями Общества для вспомоществования нуждающимся
литераторам и ученым 1: Т. Г. Шевченко И. И. Панаев В. А. Ламанский
2 А. Н. Пыпин 3 Е. П. Карнович 4. Н. Чернышевский, Письмо к Е. П.
Ковалевскому 5 от 24 октября 1859 г., Полное собрание сочинений, т. 14., М, 1949, стор. 383.
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[1] Перший комітет Літературного

фонду. Фото 1859. Примітки 1 «Общество для вспомоществования нуждающимся литераторам

и ученым», або так званий Літературний фонд, засноване в 1859 р. у Петербурзі головним

чином представниками відомих тоді петербурзьких журналів «Современник», «Отечественные
записки». «Библиотека для чтения» (І. С. Тургенєв, К. Д. Кавелін, П. В. Анненков,
М. Г. Чернишевський, О. В. Нікітенко, А. О. Краєвський, С. С. Дудишкін, А. Д.
Галахов, А. П. Заболоцький, Десятовський, Є. П. Ковалевський, О. В. Дружинін).
Метою Літературного фонду було допомагати літераторам, ученим та їх осиротілим сім’ям;
сприяти виданню літературних та наукових праць. Членами Літературного фонду могли бути

не лише письменники і вчені, а й взагалі особи, «сочувствующие отечественной литературе

и просвещению». Кошти Літературного фонду складалися з членських внесків, пожертвувань,
доходів від видань, публічних лекцій, спектаклів літературних читань і т. д. 8 листопада 1859
р. відбулися перші збори товариства. 10 січня 1860 р. проведено перше літературне читання,
на одному з наступних читань виступав і Т. Г. Шевченко. Літературний фонд припинив

свою діяльність під час Жовтневої революції. 2 Ламанський Володимир Іванович (1833 — 1914)
— славіст, професор слов’янської філології в Петербурзькому університеті. 3Пипін Олександр

Миколайович (1833 — 1904) — історик літератури, професор Петербурзького університету,
двоюрідний брат М. Г. Чернишевського. 4 Карнович Євгеній Петрович (1823 — 1885) —
письменник, історик, співробітник журналу «Современник». 5 Ковалєвський Єгор Петрович (1811
— 1868) — письменник, голова Літературного фонду. Був у дружніх відносинах з Шевченком. Як
голова Літературного фонду в 1860 р. клопотався про визволення з кріпацтва родичів поета.

1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/avuQu6rK51unv0TIeJntcA?feat=embedwebsite

3.9.42 169. В. Г. ШЕВЧЕНКО. Жовтень 1859. Корсунь (2009-09-14 18:00)

...От що мені здавалось, читаючи книжку: неначе там занадто багато жалоби [скарги] за себе; якби
вона не вся вкупі, якби воно не все разом... а то неначе з лишком вже розливається жовч!..

Коментарі:

Подається за першодруком уривка листа: Основа. — 1862. — №6. — С. 8. Повний текст

листа не відомий.
Дати в першодруці немає. Датується орієнтовно за відповіддю Шевченка від 2 листопада 1859 р.:
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жовтень 1859 р.

От що мені здавалось, читаючи книжку... — Йдеться про «Малу книжку», рукописну збірку віршів
Шевченка, залишену ним у В. Г. Шевченка під час перебування на Україні влітку 1859 р. Про неї
Шевченко писав після повернення до Петербурга в листі до В. Г. Шевченка від 10 вересня 1859 р.:
«Пришли мені оту маленьку книжечку і клаптики з нею; хоч перепиши; мені розрішено друковать,
то книжечка та мені тепер треба». Не бажаючи сперечатися з В. Г. Шевченком, чиїх міркувань
про свою творчість Шевченко не поділяв (див. його лист до В. Г. Шевченка від 23 березня 1860
р.), він погодився з його зауваженням у листі-відповіді: «Нащот отієї книжечки ти сказав правду,
і спасибі тобі!»

3.9.43 Лист духовного цензора цивільному. 26 жовтня 1859 р. (2009-09-15 06:00)

№ 571. 1859 р., жовтня 26. Лист члена комітету духовної цензури архімандрита Фотія

петербурзькому цензурному комітету з міркуваннями щодо надрукування вірша Т. Г. Шевченка

«Давидові псалми»

26 октября 1859 г.
№ 966

В С.-Петербургский цензурный комитет

С.-Петербургский комитет духовной цензуры, возвращая при сем рукопись, под заглавием:
«Поэзия Т. Шевченки», препровожденную при отношении С.-Петербургского цензурного

комитета от 25-го августа сего 1859 года за № 857-м, честь имеет уведомить, что подлежащие

в ней духовной цензуре «переложения псалмов Давида», как согласные с библейским текстом,
могут быть одобрены к напечатанию, за исключением только нескольких стихов в псалмах 43, 52,
81 и 136, которые содержат в себе мысли, чуждые псалмопевцу.

Член комитета, архимандрит Фотий
Секретарь И. Чистович

ДМШ, А-10, спр. 157, арк. 12. Оригінал.
На документі написи: «Пол[учено] 27-го окт[ября]»; «Определено: передать конверт с рукописью
г[осподину] цензору Мацкевичу».

3.9.44 Цензурний запис. 29 жовтня 1859 р. (2009-09-15 12:00)

№ 572. 1859 р., жовтня 29. Запис у журналі Петербурзького цензурного комітету про «Псалми
Давидові», вміщені в рукопису «Поэзия Т. Шевченка. Том первый»

Отношения

17. От 26 октября 1859 г. № 966. С.-Петербургский комитет духовной ценсуры, возвращая
при сем рукопись под заглавием: «Поэзия Т. Шевченки», препровожденную при отношении С.-
Петербургского ценсурного комитета от 25-го августа сего 1859 года за № 857, уведомляет, что
подлежащие в ней духовной ценсуре «переложения псалмов Давида», как согласные с библейским

текстом, могут быть одобрены к напечатанию за исключением только нескольких стихов в псалмах

43, 52, 81 и 136, которые содержат в себе мысли, чуждые псалмопевцу. Определено: передать
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вместе с рукописью г. ценсору Мацкевичу.

ЦДІА СРСР (тепер РДІА), ф. 777, оп. 27, № 50, арк. 331 — 331 зв. Оригінал.

3.9.45 Фотографія Шевченка. О. Шпаковський (?), 1858-59 (2009-09-15 18:00)

[1]

Фотографія Шевченка (№10). О. Шпаковський, 1858-1859.
[2]Фотографії Т. Г. Шевченка

[3] [4] [5]

Шпаковський Олександр. Портрет Т. Шевченка. 1858-1859. Санкт-Петербург. Фотографія. 20
× 15; 22,5 × 17,5. Національний музей Тараса Шевченка, № ф-72.
Донедавна гадали, що фотографія зроблена наприкінці 1860-на початку 1861 р. Висловлювалося

припущення, що виготовив її Іван Александровський. Проте, на примірнику знайдено штамп Sch-
pakowski, що дозволяє припустити авторство Олександра Ілліча Шпаковського, Санкт-Петербург,
віл. Морська, 13, пом. 12. [В. М. Яцюк. Віч-на-віч із Шевченком: іконографія 1838-1861 років,
К., 2004, С. 89.]

1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/aB-EYF__pQXYkLU6Qx0BQQ?feat=embedwebsite

2. http://izbornyk.org.ua/shevchenko/photos.htm
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3. http://picasaweb.google.com/lh/photo/rLefONXfjLQ4KkQdgQk2lg?feat=embedwebsite

4. http://picasaweb.google.com/lh/photo/aB-EYF__pQXYkLU6Qx0BQQ?feat=embedwebsite

5. http://picasaweb.google.com/lh/photo/Yh1si_pphHIM9KEQCko_uQ?feat=embedwebsite

3.9.46 168. ЛИСТ ДО В. Г. ШЕВЧЕНКА. 2 листопада 1859. С.-Петербург
(2009-09-16 00:30)

1859 г. 2 ноября.

Ще позавчора передано мені твоє і Прісине письмо, а я тілько сьогодні заходився одвітувать.
За лежнею, бачиш, ніколи й посидіть. Погане ти пишеш про мою справу. Вольський, я знаю,
добрий і щирий чолов’яга, та чи вдіє він що в цій справі? От що! Я пишу йому, а ти, будь ласкав,
перешли або сам, як матимеш час, передай йому моє письмо. Нехай він тобі просто скаже: чи

буде що з сього, чи ні? А поки каша, то будем масла добувать. У мене думка ось яка: яка твоя буде
на се порада? Поки що буде, купить у Вольського дубів 40 лісу, вирубать, та й нехай собі сохне. А
скласти його можна коло Пекарів, на Росі, на жидівській лісній пристані і пильні. Як ти думаєш,
чи до ладу воно буде? Якщо до ладу, то хутенько напиши мені, то я зараз і гроші вишлю. Чи так,
чи сяк, а де-небудь треба прихилиться. В Петербурзі я не всижу, він мене задушить. Нудьга така,
що нехай Бог боронить всякого хрещеного і нехрещеного чоловіка.
Чи Хариту ще не приходив ніхто з нагаєм сватать? Якщо ні, то спитай у неї нишком, чи не дала б
вона за мене рушників? Або нехай сестра спитає, се жіноча річ. Оті одуковані та не надрюковані
панночки у мене у зубах нав’язли. Нехворощ!.. та й більш нічого!
А тим часом прошу твоєї щирої братньої поради — і перше так було, а тепер аж надто стало

тяжко на самоті. Якби не робота, то я давно одурів би; а тим часом і сам не знаю, для кого і

для чого роблю. Слава мені не помага, і мені здається, як не заведу свого кишла, то вона мене і
вдруге поведе Макарові телята пасти...
Харитина мені дуже, дуже подобалась. Порадься з своєю жінкою, а з моєю сестрою, та й мені

раду дайте. А поки що, нехай вам Бог помагає на все добре.
Щирий твій друг і брат Т. Шевченко

Напиши Прісі, що як буде добре вчиться та не пустовать, то я ще кращий пришлю їй подарунок.
Нащот отієї книжечки ти сказав правду, і спасибі тобі!
Ще ось що: може, Харита скаже, що вона вбога сирота, наймичка, а я багатий та гордий, то ти

скажи їй, що в мене багато дечого нема, а часом і чистої сорочки; а гордості та пихи я ще в моєї
матері позичив, у мужички, у безталанної кріпачки.
Чи так, чи сяк, а я повинен ожениться, а то проклята нудьга зжене мене з світа. Ярина-сестра
обіцяла найти мені дівчину в Керелівці; та яку ще вона найде? А Харита сама найшлась. Навчи
ж її і врозуми, що вона безталанною зо мною не буде.
Максимович у Прохорівці уступає мені таке саме добро, як і у Парчевського, тілько що не коло

Дніпра, от моє лихо! Видно Дніпро, та здалека, а мені його треба коло порога. Ні вже! нехай

Вольський хоч чорта перескочить, а мені дружбу докаже. А нащот дубового лісу, як ти лучче

придумаєш, так і зроби. Низенько кланяюся сестрі і цілую тричі Йосипка.

Примітки

Подається за першодруком у журналі «Основа» (1862. — № 5. — С. 7 — 8). Надруковано також у

журналі «Правда» (1875. —№ 23. — С. 926 — 927) з істотними відступами від тексту першодруку.
В реченні: «Слава мені не помага... вона мене і вдруге поведе Макарові телята пасти» друкарська
помилка, припущена в «Основі» («воно» замість «вона») виправляється за «Правдою».
Вперше введено до збірника творів у виданні: Шевченко Т. Твори: В 2 т. — СПб., 1911. — Т. 2.
— С. 432.

Ще позавчора передано мені твоє і Прісине письмо... — Ці листи до Шевченка нині не відомі. З
листа В. Г. Шевченка до нас дійшов лише один уривок (див.: [1]Листи до Тараса Шевченка. —
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С. 134).
Погане ти пишеш про мою справу. — Див. примітку до листа В. Г. Шевченкові від 10 вересня

1859 р.
Вольський, я знаю, добрий і щирий чолов’яга... Я пишу йому... — Лист до В. Вольського нині

не відомий.
Чи Хариту ще не приходив ніхто з нагаєм сватать? — Довгополенко Харитина Василівна (1841 —
?), кріпачка князя Лопухіна з с Саморідні Канівського повіту. Була служницею у В. Г. Шевченка в

Корсуні, де з нею й познайомився Шевченко. Спочатку він не звернув на неї особливої уваги, але
після повернення до Петербурга почав дедалі настійніше просити В. Г. Шевченка висватати за

нього Хариту. За спогадами В. Г. Шевченка, «в час приїзду Тараса до нас, в 1859 р., Харита була
якраз на порі. Не можна сказати, щоб вона була красива, але щось у неї було дуже симпатичне:
тихий характер, ніжне і добре серце, чиста душа і молоді літа були красою Харити» (Правда. —
1876. —№ 2. — С. 67). Хоча Харита відразу ж навідріз відмовилася йти заміж «за такого старого
та лисого», до того ж зовсім незнайомого й чужого їй чоловіка, В. Г. Шевченко не наважився

прямо написати Шевченкові, «що він зістарівся задля 18-літньої дівчини... що його молодість,
пора женитися з молодою — вже минули, навіки минули!» (Там само. — С. 67). Оскільки

Шевченко продовжував наполягати, В. Г. Шевченко якомога зволікав із відповіддю, а потім

вдався до обмови, натякнувши на непорядну поведінку дівчини. Невдовзі Харита вийшла заміж

за писаря з поміщицької економії, молодого й гарного парубка Федора Гриненка, однак шлюб не

був щасливим через пияцтво чоловіка. У 1894 р. спогади про Шевченка вже овдовілої на той час

Харити записав О. Я. Кониський (Зоря. — 1895. — № 5. — С. 97 — 98).
Нащот отієї книжечки ти сказав правду, і спасибі тобі! — Див. примітку до листа до В. Г.
Шевченка від 10 вересня 1859 р. У примітках до першої публікації коментованого листа Шевченка

М. К. Чалий процитував уривок із нині не відомого листа В. Г. Шевченка: «От що мені здалось,
читаючи книжку: неначе там занадто багато жалоби (скарги) за себе; якби вона не вся вкупі, якби
воно не все разом... а то неначе з лишкою вже розливається жовч» (Основа. — 1862. — № 6. —
С. 8). Шевченко дякував за це зауваження, не бажаючи вдаватися до полеміки, хоча, звичайно, не
погоджувався з ним. Однак коли трохи згодом В. Г. Шевченко почав радити йому виступити з

вірнопідданськими публікаціями, він не завагався дати йому недвозначну відсіч.
Ярина-сестра — Я. Г. Бойко.
Максимович у Прохорівці уступає мені таке саме добро, як і у Парчевського, тілько що не коло

Дніпра... —Очевидно, йдеться про усну домовленість; у відомому листуванні згадок про це немає.
Низенько кланяюся сестрі і цілую тричі Йосипка. — Див. лист до В. Г. Шевченка від 20 серпня

1859 р. та примітку до нього.

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/lystydo.htm

3.9.47 Із листа М. Макарова до Марко Вовчок. 3 листопада 1859 року (2009-09-16 06:00)

* *

[...] Шевченко по-прежнему очень любит Вас, кажется, даже более прежнего. Он часто

задумывается и, кажется, обдумывает и уже сочиняет что-то очень хорошее. Кулиш теперь в

Москве, но скоро будет здесь. [...]
Шевченко думает, что Вам лучше остаться в Дрездене на зиму, а я думаю иное...

Н. Макаров 1, Письмо к Марко Вовчок от 3 ноября 1859 г., [1]Дорошкевич О. Шевченко в

приватному листуванні // «Записки історично-філологічнго відділу АН УРСР», кн. VII — VIII,
1926, стор. 381. 1 Макаров Микола Якович (1828 — 1899) — чернігівський поміщик, співробітник
«Современника» та інших журналів. З Шевченком познайомився після повернення поета із

заслання. Наречена Шевченка — Ликера Полусмакова була кріпачкою Макарова.

1. http://izbornyk.org.ua/shevchenko/doroshk.htm
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3.9.48 Довідка про твори Шевченка. Листопад 1859 р. (2009-09-16 12:00)

№ 573. 1859 р., листопада 4 — грудня 4. Довідка про твори Шевченка, складена в канцелярії

міністра народної освіти на запит товариша міністра М. О. Муханова

Справка. В отношении бывшего главного начальника над III Отделением собственной его

императорского величества канцелярии генерал-адъютанта графа (ныне князя) Орлова, от 30 мая
1847 года за№ 897, по делу об Украйно-Славянском обществе, между прочим сказано: «Шевченко

сочинял стихи, на малороссийском языке, самого возмутительного содержания. В них он то

выражал плач о мнимом порабощении и бедствиях Украйны, то возглашал о славе гетманского

правления и прежней вольнице казачества, то с невероятною дерзостью изливал клеветы и желчь

на особ, к которым обязан питать благоговейное уважение. Часть стихотворений его, под

названием: «Кобзарь» напечатана в 1840 году. Сочинение это вследствие сего, по высочайшему

повелению, было подвергнуто запрещению и изъято из продажи.
Из отношения князя Орлова от 27 июня 1847 г. № 1107 видно, что стихотворения Шевченки

напечатаны были под заглавием: «Чигиринский Кобзарь» и [1]«Гайдамаки».

Помощник секретаря [підпис]

ДМШ, А-9, спр. 375, арк. 3. Оригінал.

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev117.htm

3.9.49 Спогад Н. Білозерської (2009-09-16 18:00)

* *

Я стала чаще видеть Н. Ив. [Костомарова] со времени возвращения Шевченка в Петербург,
которого он особенно любил. В их характерах было много общего: та же живость,
впечатлительность, то же присутствие сильного таланта, глубокое поэтическое чувство, любовь
ко всему прекрасному и одинаковое отвращение от всякого насилия и пошлости. Только Н. Ив.
был чужд той ненависти, доходящей почти до фанатизма, которую Шевченко, как человек из

народа, испытавший на себе всю тяжесть крепостного права, чувствовал к его угнетателям.
Особенно хороши бывали те вечера, когда они являлись вместе. Шевченко превосходно пел

малороссийские народные песни, так что даже немалороссы могли с удовольствием слушать его.
Все, что он говорил, было продумано и прочувствовано им, умно и талантливо выражено. Он

знал Байрона и Шекспира по русским переводам и тщательно изучил их, особенно последнего,
нередко цитировал его и всегда кстати.

Н. А. Белозерская 1, Николай Иванович Костомаров в 1857 — 1875 гг., «Русская старина», 1886,
март, стор. 611. 1 Білозерська Надія Олександрівна (народилася у 1838 р.) — дружина редактора

журналу «Основа» В. М. Білозерського. Була перекладачем в журналах «Отечественные записки»,
«Библиотека для чтения», «Русская старина» та ін. Знайома Т. Г. Шевченка.

3.9.50 Марія (поема). 11 листопада 1859 р. (2009-09-17 00:00)

11 листопада 1859 р., С.-Петербург.

{ [1]Марія (Поема) }

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev2130.htm
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3.9.51 Сама собі в своїй господі (2009-09-17 06:00)

[1] [2]

Сама собі в своїй господі. Папір, офорт, акватинта 18,5 × 25,5; 21,8 × 28; (31 × 43,7). [Пб.].
[Н. п. 11.ХІ] 1859.

[3]

Див. також:
http://litopys.org.ua/shevchenko/shev10047.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev10047.htm
http://kobzar.univ.kiev.ua/draws/description/447.html

Сама собі в своїй господі. Ескіз. Папір, олівець (26,5 × 37). [Пб.]. [Н. р. 21.V 1858].
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[4]

1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/9WjMXpmmMMW7c7Bap0_BNg?feat=embedwebsite

2. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/JMc6apw_U2lrwxL14hJOEQ?feat=embedwebsite

3. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev10047.htm

4. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev10101.htm

3.9.52 169. ЛИСТ ДО В. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО. 11 листопада 1859. С.-Петербург
(2009-09-17 12:00)

Шлю вам дві «Блудниці», обидві недороблені, у гості до вас не поїду, не можна, ніколи

байдикувать, треба трохи полежать. Ви казали, що в вас єсть якась зелена рясна рослина на шталт
хмелю чи винограду. Вручіть її вручителю «Блудниць», а я, не блудний, скажу вам спасибі.

P. S. А хміль таки хмелем.

На звороті:
Превысокоблагородному

Василию Матвеевичу

Лазаревскому.

Примітки

Подається за автографом (ІЛ, ф. 1, № 150).
Вперше опубліковано в журналі «Русский библиофил» (1914. — № 1. — С. 6) разом із факсиміле

автографа (публікація П. І. Зайцева).
Вперше введено до зібрання творів у виданні: Шевченко Т. Повне зібр. творів. — К., 1929. — Т.
3. — С. 169, з помилковим датуванням: «квітень».

Шлю вам дві «Блудниці»... — Два примірники офорта з написаною автором назвою [1]«Сама
собі в своїй господі». На одному з них дарчий напис: «Шанобному Василеві Лазаревському на

память Тарас Шевченко 1859 року 11 ноября» (нині зберігаються в Державному літературному

музеї в Москві).
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1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/595810.html

3.9.53 Про офорти Шевченка (2009-09-17 18:00)

* *

После возвращения в 1858 г. из ссылки Т. Г. Шевченко возобновил свои занятия офортом,
которые не оставлял до конца своей жизни. Этот новый период характеризуется дальнейшим

развитием реалистического метода и усовершенствованием техники офорта. Ряд копий с картин
Мурильо, Рембрандта, К. Брюллова, М. Лебедева, А. Мещерского, И. Соколова послужили

ему для разнообразнейших штудий офортной техники (игла, акватинта, лавис). В результате этих

занятий на протяжении двух лет он создал замечательную серию автопортретов и портретов Ф.
Бруни, П. Клодта, Ф. Толстого и других. Они вошли в сокровищницу русского гравирования как

золотой фонд реалистического искусства. Замечательные по своей выразительности, блестящие
по технике гравюры Т. Г. Шевченко до сих пор дают примеры высоких достижений в области

офортной гравюры.

Корнилов П. Е. Офорт в России XVII-XX веков. М., 1953, с. 55-56.

3.9.54 Подражаніє Едуарду Сові. 19 листопада 1859 р. (2009-09-18 00:00)

19 листопада 1859 р., С.-Петербург.

{ [1]Подражаніє Едуарду Сові }

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev2131.htm

3.9.55 170. ЛИСТ ДО П. Ф. СИМИРЕНКА. 26 листопада 1859. С.-Петербург
(2009-09-18 06:00)

С.-Петербург.
26 ноября

1859.

Милостивый государь

Платон Федорович.

Сегодня получил я мои сочинения из цензурного комитета, сильно пострадавшие от

долговременной пытки. Пострадавшие так, что издатель соглашается их напечатать на условии,
на которое я не могу и не должен согласиться. Ваше благородное предложение приму я теперь
как благодеяние с глубочайшей благодарностию. Издание будет стоить 1100 рублей. Если вы

согласитесь получить ваши деньги экземплярами книги, для меня это будет легче. Если же

деньгами, то я не обещаюсь вам уплатить ближе году с десятым процентом. Делайте как вам

Бог на мысль положит. Книга выйдет из типографии к Новому году.
Я слышал, что здоровье Кондрата Михайловича после его путешествия значительно

восстановилось. Дай Бог. Свидетельствую ему мое глубочайшее уважение. Поклонитеся от меня
Федору Степановичу, Настасии Михайловне и трижды Татьяне Ивановне. У вас теперь в самом

разгаре сахарное дело, и если не будете иметь время написать мне, то поручите это дело Алексею
Ивановичу. Примите мое глубокое почтение.
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Ваш покорный слуга

Т. Шевченко

Мой адрес.
С.-Петербург, в Большой Морской

улице, дом графа Уварова. Его высокоблагородию
Михайлу Матвеевичу

Лазаревскому

Примітки

Подається за факсимільною копією з автографа (ІЛ, ф. 1, № 695).
Вперше надруковано у виданні: Шевченко Т. Повне зібр. творів. — К., 1929. — Т. 3. — С. 177.

Симиренко Платон Федорович (1821 — 1863) — підприємець-цукрозавдчик, один із власників і

керівників фірми «Брати Яхненки і Симиренко». Шевченко познайомився з ним під час відвідання

цукрового заводу фірми в Городищі, був захоплений розмахом і технічним рівнем виробництва,
піклуванням про робітників і службовців, яких налічувалося близько 4 тис. Крім власне цукроварні,
однієї з найбільших у Росії й оснащеної найновішим закордонним обладнанням, між Городищем

і Млієвом було побудовано машинобудівний завод, що випускав сільськогосподарські машини,
устаткування для пароплавів та ін. (див.: Клебановский П. Воспоминания о фирме братьев

Яхненко и Симиренко // Киевская старина. — 1896. — № 3. — С. 103 — 105). Відмовившись

від використання кріпацької праці, фірма застосувала оплату за вільним наймом. «В заведении

братьев Яхненко и Симиренко царил свободный, вольнонаемный труд, щедро оплачиваемый.
Заботливость и попечение хозяев заведения о благосостоянии рабочих тружеников и служащих

на заводе были безмерны: благоустроенные в санитарном отношении казармы, паровые бани,
роскошная больница с богатой аптекой, прекрасная церковь, библиотека, училище на 150
учеников, с семью преподавателями, большею частью университетского образования. Предметы
преподавались по программам технических училищ» (Чалый М. Посещение Т. Г. Шевченко

сахарного завода Яхненко и Симиренко // Киевская старина. — 1889. — № 2. — С. 459).
Цікавився П. Ф. Симиренко й прогресивною суспільною думкою свого часу. Захопившись ідеями
утопічного соціалізму Шарля Фур’є (з якими він міг ознайомитися, вивчаючи у Франції цукроварну
справу), П. Ф. Симиренко зробив спробу заснувати в Городищі фаланстер і навіть побудував на

своєму заводі приміщення для нього (Україна. — 1927. — № 1-2. — С. 151).
Сегодня получил я мои сочинения из цензурного комитета, сильно пострадавшие от

долговременной пытки. — Див. примітку до листа до М. В. Максимович від 25 березня 1859
р. Дата цензурного дозволу «Кобзаря» 1860 р. — 28 листопада 1859 р. (Бородін В. С. Т. Г.
Шевченко і царська цензура. — К., 1969. — С. 128 — 135, 141).
Ваше благородное предложение приму я теперь как благодеяние с глубочайшей благодарностию.
— За свідченням М. К. Чалого, під час перебування Шевченка в Городищі П. Ф. Симиренко,
висловивши жаль з приводу того, що в продажу немає творів Шевченка, запропонував позичити
йому кошти на їх видання (Киевская старина. — 1889. — № 2. — С. 461).
Издание будет стоить 1100 рублей. Если вы согласитесь полунить ваши деньги экземплярами

книги, для меня это будет легче. — Видання «Кобзаря» 1860 р. обійшлося в 1048 крб. 10 коп.;
на покриття позиченої П. Ф. Симиренком суми в контору фірми було вислано 835 примірників

книги (Киевская старина. — 1899. — № 2. — С. 173).
...здоровье Кондрата Михайловича ... значительно восстановилось. — К. М. Яхненко (1790 —
1868), один із засновників фірми, колишній кріпак. Шевченко познайомився з ним влітку 1859 р.
у Городищі, передавав вітання в листах, подарував «Кобзар» 1860 р. з дарчим написом. У той час

К. М. Яхненко лікувався від наслідків перенесеного 1851 р. паралічу.
Поклонитесь от меня Федору Степановичу, Настасии Михайловне... — Батькові й матері П.
Ф. Симиренка. Ф. С. Симиренко (1791 — 1861) — один із засновників фірми і перших у Росії

цукрозаводчиків, колишній кріпак. Шевченко познайомився з ним улітку 1859 р. у Городищі.
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...и трижды Татьяне Ивановне. — Дружині П. Ф. Симиренка (дівоче прізвище Овчинникова).
Цікавилася питаннями освіти та мистецтвом, влаштовувала у Млієві літературно-музичні вечори.
Алексей Иванович — О. І. Хропаль (див. примітку до листа Шевченка О. І. Хропалю від 26
листопада 1859 р.).

3.9.56 Спогади про роботи Шевченка (2009-09-18 12:00)

* *

Эта гравюра («Компания») 1подарена была мне самим Тар. Григорьевичем в 1859 году. Т. Гр.
очень любил этот род [офорт] гравирования, в котором достиг известной степени совершенства.
Я видел в 59 году у него в мастерской большой, ¾ арш. в вышину, прекрасный рисунок «Сосновый
лес» 2. Воспоминания В. В. Ковалева о Т. Г. Шевченко, «По морю и суше», 1896, № 8,
стор. 136. [Див. [1]повний текст] * * * Портрет Шевченко, написанный им самим в 1859 году,
подарен мне покойным Тарасом Григорьевичем в память многолетней искренней между нами

приязни. О взаимных наших близких отношениях можно читать в оставленныхШевченко Записках,
напечатанных в журнале Основа, 1861, если не ошибаюсь, года. И. Дзюбин. Размеры подлинного

портрета 10×8 вершков. Портрет писан масляными красками и прекрасно сохранился. Копию с

этого портрета исполнил художник Жебровский. Рассказ Л. Н. Дзюбина 3. С. Неклюдов, Тарас
Григорьевич Шевченко, заметка о его портрете 1859 года, «Русская старина», 1891, май, стор.
447. Примітки 1 Мається на увазі [2]офорт Т. Г. Шевченка з картини І. Соколова «Приятелі в
шинку» (1859 р.). За офорти з картин Соколова «Приятелі в шинку» і Рембрандта «Причта про
виноградаря» Шевченкові 2 вересня 1860 р. рада Академії художеств присудила звання академіка
гравірування. 2 Можливо, що йдеться про копію М. И. Лебедева, з якої Т. Г. Шевченко робив

офорт [3]«Вечір в Альбано поблизу Рима». 3 Дзюбін Л. Н. — знайомий Т. Г. Шевченка ще з

часів навчання в Академії художеств. Після повернення із заслання поет зустрічався з Дзюбіним
і подарував йому свій автопортрет 1859 р. (Т. Г. Шевченко, Щоденник, записи від [4]31 березня,
[5]4 квітня, [6]29 квітня, [7]7 травня і [8]9 травня 1858 р.).

1. http://izbornyk.org.ua/shevchenko/vosp23.htm

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/543770.html

3. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/550943.html

4. http://ua_kobzar.livejournal.com/200361.html

5. http://ua_kobzar.livejournal.com/203458.html

6. http://ua_kobzar.livejournal.com/222778.html

7. http://ua_kobzar.livejournal.com/229014.html

8. http://ua_kobzar.livejournal.com/230426.html

3.9.57 171. ЛИСТ ДО О. І. ХРОПАЛЯ. 26 листопада 1859. С.-Петербург
(2009-09-18 18:00)

Щиро шануємий и многоуважаемый Алексій Іванович!

Мені оце прийшлось до скруту: сьогодні цензура випустила із своїх пазурів мої безталаннії думи та
так, проклята, одчистила, що я ледве пізнав свої діточки, а издатель, кацапська душа, половини
не дає того, що я прошу і що мені притьмом треба. З таким моїм лихом я оце до вас з Платоном

Федоровичем: вишліть мені, будьте ласкаві, 1100 карбованців, і я вам з великою дякою пришлю

к Новому року екземплярів книги на такую сумму або через рік гроші з невеликим процентом.
Зробіть як знаєте і як вам Бог на розум положе. Поклоніться од мене тричі Кондрату Михайловичу,
Федору Степановичу і всім, і всім! Титарівну ж тричі поцілуйте за мене, нехай воно здорове
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росте та щасливе буде! Оставайтесь здорові! Нехай вам Бог помагає на все добре! Не забувайте
искреннего вашого Т. Шевченка.

P. S. Як побачите Т[абачнико]ва, то заплюйте йому всю його собачу морду. Диво мені, що таку

подлую, гнусную тварь земля носить. Другим разом я вам напишу, що він хотів зо мною зробить.

Примітки

[1]Подається за першодруком у журналі «Киевская старина» (1889. — № 2. — С. 463).
Датується за одночасно написаним [2]листом до П. Ф. Симиренка аналогічного змісту.
Вперше введено до збірника творів у виданні: Шевченко Т. Твори: В 2 т. — СПб., 1911. — Т. 2.
— С. 433.

Хропаль Олексій Іванович (1813 — 1886) — службовець фірми Яхненків-Симиренка, найближчий
помічник і родич керуючого справами П. Ф. Симиренка (був одружений з його сестрою Наталією

Федорівною). Познайомившись із ним ще в 1845 р., Шевченко під час відвідин заводу жив у будинку

О. І. Хропаля і, за свідченням М. К. Чалого, в дружньому колі читав тут свої твори, «вписанные
очень мелким почерком в небольшую переплетенную книжечку, которую он обыкновенно носил за

голенищем. Такого художественного чтения никому из присутствующих не приходилось слышать
ни прежде, ни после» (Киевская старина. — 1889. — № 2. — С. 460). Шевченко подарував О. I.
Хропалю свій офорт [3]«Приятелі» та «Кобзар» 1860 р.
Мені оце прийшлось до скруту... — Див. лист до П. Ф. Симиренка від 26 листопада 1859 р. та
примітку до нього.
Платон Федорович — П. Ф. Симиренко.
Поклоніться од мене тричі Кондрату Михайловичу, Федору Степановичу... — К. М. Яхненку і Ф.
С. Симиренку.
Титарівну ж тричі поцілуйте за мене... — Рано овдовівши, О. І. Хропаль виховував двох дочок.
Старшу з них Катерину (1853 — ?) Шевченко називав титарівною, оскільки О. І. Хропаль був

титарем місцевої церкви.
Як побачите Т[абачнико]ва... Другим разом я вам напишу, що він хотів зо мною зробить. — В

[4]анонімній замітці герценівського «Колокола» за 1 вересня 1860 р. повідомлялося, що черкаський
справник (якого там названо «Кабашниковим») вимагав, щоб Шевченко «зняв з нього портрет

на повний зріст і безпомилково». За іншою версією [5](відомою зі спогадів Ф. Г. Лебединцева),
В. Табачников вимагав від Шевченка схвальної оцінки своїх недолугих віршових вправ (Киевская
старина. — 1887. — № 11. — С. 565). В будь-якому разі, саме службова запопадливість В.
Табачникова та його прагнення вислужитися були причиною арешту Шевченка влітку 1859 р. і

його вимушеного виїзду з України.

1. http://izbornyk.org.ua/rizne/star19.htm

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/596920.html

3. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/543770.html

4. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/569011.html

5. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/575928.html
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3.9.58 Автопортрет. 1859 (2009-09-19 06:00)

[1]

Автопортрет. Полотно, олія (44,4 × 35,5). [Пб.]. [1859].

[2]

Див. також:
http://litopys.org.ua/shevchenko/shev10048.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev10048.htm
http://kobzar.univ.kiev.ua/draws/description/448.html
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1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/n1iQvvVAQHzzbb9g0V_eMw?feat=embedwebsite

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev10048.htm

3.9.59 Спогад Лєскова (2009-09-19 12:00)

* *

Рассказывал он [Шевченко] нам как-то [...] как шел он раз поздним часом, в дождь и непогоду к

себе на Васильевский остров по Николаевскому мосту. Протянул ему какой-то горемыка руку, а
Шевченко, поленясь расстегивать да лезть в далекий карман, прошел... Идет и идет, хотя и не

по себе стало, на душе скребет что-то. Однако все идет. И вдруг слышит позади крики, беготню:
оглянулся — видит, к перилам люди бегут и в пустое место руками тычут, а того-то, что две-три
минуты назад просил, на мосту-то — и нет! С тех пор, говорил он, всегда даю: не знаешь —
может, он на тебе предел человеческой черствости загадал...

Лесков А. Жизнь Николая Лескова, М., 1954, с. 211; Лесков А. Жизнь Николая Лескова, М.,
1984, Т. 1., с. 294.

3.9.60 Запис А. Куліш (2009-09-19 18:00)

* *

Он [Шевченко] был моим старшим боярином и мне было приятно служить ему. С именем

Костомарова всегда соединяется в моей душе имя Шевченка...
[...] Шевченко любил столько же язык наших кобзарей и их дум, сколько его друг [Костомаров]
церковнославянщину, и часто просил моего мужа [П. А. Кулиша] прочитать ему то про Ганжу

Андыбера, то про Вдовиченка Коновченка и т. д.

А. Кулиш, Несколько встреч с Н. И. Костомаровым, «Киевская старина», 1885, июнь, стор.
257 — 258.

3.9.61 (2009-09-20 06:00)

[1]Кониський О. Я. Тарас Шевченко-Грушівський: Хроніка його життя [В останні часи свого віку,
стор. 3]

II

Разом з бажанням завести власне кишло на Україні огортає Шевченка друге ще більш палке,
загарливе бажання одружитися. Ми вже відаємо, що се бажання цілий вік не покидало його:
починаючи змалку, він голубив його, жив їм до останку.
Відаємо, що потреба життя родинного у Шевченка глибока, зростала вона і міцніла разом з його

літами. Ще коли він був, так би мовити, на порозі віку парубочого, коли йому «тринадцятий
минав», він сподівався одружитися колись з тією Оксаною, з якою «укупочці собі росли» і

«маленькими собі любились» 1114. Але ж вони «малими розійшлись, та вже й не сходились

ніколи». Тараса «по волі і неволі носило всюди», а тим часом Оксана, «ота маленька, кучерява,
помандровала за москалями та й пропала». Відомо, що Шевченко, як був молодим парубком,
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покохав «любу чорнооку Дуню Гашковську». Кріпацька неволя не дала йому одружитися з нею...
Року 1843 він покохав доню кирилівського попа Григорія Кошиці, молоденьку Федосію. І вона
його кохала: жадали вони побратися, та не було на те волі батьків Федосії. З того часу, аж до р.
1854, коли Шевченко «високо, чисто, всім серцем, всею благородною душею покохав паню Ускову»
1115, ми не маємо жодної, хоч трохи певної звістки, щоб він кого-небудь кохав глибоко, серйозно.
Правда, у споминках Чужбинського 1116 стріваємо звістки, що першими роками знайомості з ним
(виходить, що р. 1844 — 5) Шевченко аж тричі поривався коханням раз до якоїсь молодиці, але
ненадовго: «Славна молодичка, — казав він Чужбинському, — здається, й забудеш про неї, а
побачишся з нею, так тебе до неї й потягне». Вдруге на короткий час поривався він до якоїсь

красуні в Києві, що тоді (1846) причаровувала до себе всіх. Згадує Чужбинський ще про одне

поривання Шевченка до якоїсь зарученої вже гарненької селянської панночки, але додає, що всі

ті поривання не були серйозні, і він «за увесь час своєї знайомості з Шевченком не помітив,
щоб поет хоч раз єдиний був закоханий серйозно: жіноче товариство він любив і поривався, але
завжди ненадовго» 1117. Останню рису ми спостерігаємо за Шевченком цілий вік його: вдача

його в відносинах до жіноцтва — швидко займатися коханням і швидко гаснути. Глибока, палка
перейнятливість і тут, як і взагалі, була ознакою його вдачі й темпераменту. Ускову він покохав

глибоко, але теж ненадовго. В жовтні 1854 «Агата» була задля його «суща Божа благодать», а в
квітні р. 1855 «його єдина моральна опора» стає «людиною без життя, порожнечею» і наступає
розчарування і край коханню 1118. Кохання в Нижньому Новгороді до Піунівни було, може, й
палке, глибоке, але протяглося воно у поета, як бачили ми, менш двох місяців. Поривання

до Довгополенківни і Полусмаківни, як побачимо, не мали в собі й сліду серйозного глибокого

кохання. Се була тільки остання іскра, певніш сказати — теплий ще попіл великого, палкого, але
змученого і перегорілого вже серця. Останні два сватання його, говорячи правду, були властиво

потребою не кохання, а єдине потребою спекатися самітності. Шевченко тямив, що сили його

духово-моральні зруйновані, що вони гаснуть, але він не хотів сам собі признатися в тому, сам
себе дурив і гадав, що коли він побереться, так спекається того лиха, руїни, якого жодним чином

спекатися вже не можна було. Він гадав, що коли чиїсь «плечі молодії», людини молодої, свіжої,
бадьорої «підопруть його старі плечі», так дух його, серце, увесь духово-моральний організм

його теж помолодіє, набереться свіжості, бадьорості: він, зовсім натурально, жадаючи спочинку

і спокою, шукав саме того, чого вже не було в йому самому. Він гадав, що молоде подружжя

з свого свіжого серця переллє в його старе серце росу молодості, омолодить його, освіжить!
Овва! помилка стара як світ! 1114 Кобзарь. — Т. І. — С. 235. 1115 Киев[ская] стар[ина]. —
1883. — Кн. III. — С. 612. 1116 Воспоминання о Шевченке, 1861. — С. 32 — 35. 1117 Ibidem.
1118 Киев[ская] ст[арина]. — 1883. — Кн. І. — С. 173. Коментар ...коли йому «тринадцятий
минав»... — Тут і далі йдеться про поезії «Мені тринадцятий минало...», «Ми вкупочці колись

росли...», де вилито почуття першого юнацького кохання до односельчанки Оксани Коваленко;
однак закінчення поезії «Ми вкупочці колись росли...» — про те, що героїня «помандровала за

москалями та й пропала...» — стосується не згаданої особи, а типізованого образу знедоленої

покритки. ...у споминках Чужбинського стріваємо звістки, що першими роками знайомості з ним
(виходить, що р. 1844 — 5) Шевченко аж тричі поривався коханням раз до якоїсь молодиці...
— Можна здогадатися, що йдеться про Ганну Закревську, молоду дружину поміщика з Березової
Рудки Платона Закревського; вже значно пізніше, на засланні, 1848 р., поет присвятив їй поезії «Г.
3.» та «Якби зострілися ми знову...». [2]Попередня [3]Наступна

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/4899.html

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/589650.html

3. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/598634.html

3.9.62 (2009-09-20 18:00)

[1]Кониський О. Я. Тарас Шевченко-Грушівський: Хроніка його життя [В останні часи свого віку,
стор. 4]
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Спостерігаючи усі відомі нам випадки Тарасового кохання, не можна не помітити, що часом якого-
будь дрібного вчинку, зробленого любленою їм женщиною, такого вчинку, що здавався йому не

моральним, досить було на те, щоб кохання його дійшло до берега, розбилось і згасло.
В сьому разі недодержання свого слова найбільш вражало поета і відтручувало його. Київську

красуню він кидає за те, що вона не додержала обіцянки, кликавши його до себе. На Піунівну він
лютує страшенно теж за недодержання свого слова. Ускова розчаровує його тим, що грає в карти.
Важно б було довідатися, які саме женщини подобалися Шевченкові? Та, на превеликий жаль,
на се вельми бракує нам матеріалу. Чужбинський не списав нам хоч би рисами загальними ні

єдиного патрета з того жіноцтва, щодо якого він спостерігав у Шевченка поривання серця, тільки
й повідав, що «Шевченко любив женщини живої вдачі, щоб женщина була палка, загарлива, щоб
під нею земля горіла на три сажні».
Коли в останніх словах розуміти силу жвавості й енергії, то такою, говорено мені, і була Федосія
Кошицівна; Харитина Довгополенківна «молодою була проворна та жвава, наче та дзига» 1119.
Трохи такою здається мені і Піунівна, але таким вимаганням ледві чи відповідала Полусмаківна.
Що подобалося Шевченкові з жіночої краси фізичної? Задля відповіді можна крихтами назбирати
матеріалу. Карі, іноді чорні, очі та чорні брови так подобалися Тарасові, що він вважав їх за

нероз’єднану приналежність краси жіночої: де краса, там карі очі, чорні брови, біле лице 1120, там
стан гнучкий 1121. Що така саме жіноча краса вабила його і здіймала в серці у його кохання, бачимо
з того, що люба його Дуня Гашковська була чорноброва 1122. УФедосії Кошицівни чорні густі брови

облямовували великі карі очі 1123. У Довгополенківни «з-під тонких дужковатих брівок дивляться

поглядом трохи гострим великі чорні очі 1124. Ликерія теж кароока. В обох їх стан гнучкий,
тонкий 1125. Взагалі можна сказати, що усі відомі нам, яко Шевченкові люблениці, дівчата були
вродливі, гарні з себе. 1119 Лист П. Л. Крамаренківни. [ІЛ. — Ф. 77. — № 127. — Арк. 50]. 1120

Воспоминания о Шевченке. — С. 34. 1121 Див.: Кобзарь. — 1876. — Т. І. — С. 194, 215, 300; Т.
II, с. 86. 1122 Ibid[em]. — Т. І. — С. 236. 1123 Кобзарь. — Т. III. — С. III. 1124 [ІЛ. — Ф. 77. — №
127. — Арк. 50]. 1125 Ibidem. [2]Попередня [3]Наступна

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/4899.html

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/598345.html

3. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/617759.html

3.9.63 Зустрічі Шевченка з Костомаровим в Петербурзі (2009-09-21 06:00)

* *

Весною 1859 года я получил приглашение занять кафедру русской истории в Петербургском

университете и был утвержден в звании экстраординарного профессора в октябре того же года.
Я помещался тогда рядом с Публичной библиотекой, в доме Балабина, в просторной и светлой

комнате с перегородкою для постели: комната эта отдавалась от находившегося в том же доме

трактира. Помещение мое было не совсем удобно: за стеною, отделявшею мою комнату от

трактирного заведения, беспрестанно раздавались звуки органа и чаще всего терзали мой слух

арии из Риголетто, Трубадура и Травиаты. Но занимаясь каждодневно с утра до сумерек в

Публичной библиотеке и других книгохранилищах, я приходил в свое помещение только к ночи

спать и боялся тратить драгоценное время на приискание более удобного помещения, а потому
целый год терпел надоедливую музыку. Шевченко посещал меня по одному, а иногда и по два раза
в неделю. Я слышал стороною, что во время его последней поездки в Малороссию с ним случилась

какая-то неприятность, что к нему придиралась где-то полиция, что на него был послан какой-
то донос, и, вследствие этого, он должен был уехать из Малороссии ранее, чем бы ему самому

хотелось. Но сколько я ни пытался узнать об этом от него самого, он отделывался ничего не

значущими фразами, признаваясь, однако, что действительно были к нему придирки от какого-
то станового пристава, но не имели важных последствий. Видя, что он на счет этого не хочет

быть со мною откровенным, я не стал более допрашиваться, а он во все свои посещения сам

не заводил об этом речи. Подсмеиваясь над моим помещением, он говорил, что моя квартира

истинно гусарская, а уж никак не профессорская, и в ней приличнее было бы встретить груду
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опорожненных бутылок вместо ученых книг и бумаг. Однажды устроил он мне, по поводу моей

квартиры, такую шутку. Пришедши ко мне вечером и услыхавши от меня, что я сильно занят

приготовлением к завтрашней лекции и должен буду проработать половину ночи, он ушел в

трактир, застал там каких-то своих знакомых и уселся за чай, а половым приказал завести орган

и играть те именно арии, которые, как он слышал от меня, мне особенно надоели. Часа два с

ряду мучила меня эта музыка, наконец не стало терпения: понимая, что это Шевченко нарочно

дразнит меня, я вбежал в трактир и умолял его, ради человеколюбия, перестать терзать меня

такою пыткою. «А вольно тебе поместиться в застенке, — сказал он, — за то и терпи теперь

пытки!» Другие собеседники, слышавшие наш разговор, приказали половым перестать играть, но
Шевченко кричал: «Нет, нет! Валяйте из Трубадура, Риголетто и Травиаты, я это очень люблю!»
С тех пор, однако, он не приходил ко мне иначе, как по моему приглашению, зная наверное, что
я буду свободен, и тогда, ожидая гостя, для меня любезного и дорогого, я припасал бутылку рома
к чаю. Шевченко опорожнивал ее в один присест и при этом говорил: «Ты для меня не подавай

целой бутылки, а отливай половину и прячь до другого раза, когда я приеду к тебе. А то, сколько
бы ты ни подал — я все выпью. Поставишь ведро, я и ведро ухлопаю, а поставишь полубутылку—
я и тем доволен буду». Пьяным и в это время я не видал его ни разу, как и прежде. В разговорах

о своих литературных занятиях он был со мною сообщительнее, чем о своих прошлых житейских

приключениях; он часто и охотно делился своими стихотворениями, еще не видавшими света,
иное произносил на память, другое читал по собственноручной рукописи, и самую рукопись, по
моему желанию, оставлял у меня на время. Между прочим показывал он мне тогда маленькую

переплетенную книжечку, в которой написаны были произведения того горького времени, когда он
находился в военной службе. Ему тогда запрещено было писать и он держал эту книжечку не иначе
как в сапоге на своей ноге, и, по собственным словам его, если бы у него нашли эту книжечку,
то подвергся бы он жесточайшей ответственности уже за одно то, что осмелился писать, вопреки
высочайшему запрещению, не говоря о том, что большая половина стихотворений, написанных
его рукою в этой книжечке, была, по содержанию, нецензурного свойства. Кроме того, в это

время нередко видались мы у покойного графа Федора Петровича Толстого. Как покойный граф,
престарелый художник, так и его супруга и все семейство очень ласкали Шевченка и любили его,
столько же высоко ценя его двойной талант — художника и поэта, сколько за его прекрасную,
чистую душу, просвечивавшуюся во всех его речах и поступках.

[1]Н. И. Костомаров, Письмо к изд.-редактору «Русской старины» М. И. Семевскому, «Русская
старина», 1880, т. XXVII, стор. 603—605.

* *

Как только Костомаров приехал в Петербург, мы [семейство Толстых], само собой разумеется,
захотели познакомиться с ним; это оказалось не так-то легко: Н. И. наотрез отказался

знакомиться с «графами». «Ну, да ничего, — сказал Шевченко, — пусть себе фордыбачит, а
мы его поймаем. Пойдемте-ка в Публичную библиотеку, он там каждый день занимается, там я

вас с ним и познакомлю, — небось, сам тогда к вам запросится». Так и было сделано. С первой

минуты, как я увидела Костомарова и услышала его голос, мне показалось, что я с ним уже давно

знакома; на отца и мать он сделал такое же впечатление; вероятно, и мы ему сразу понравились,
потому что с тех пор он стал бывать у нас, с редкими исключениями, каждый день. Почти всегда
после его лекций (которые, когда только мог, посещал и отец мой) мы вместе отправлялись к

нам.

Е. Ф. Юнге, Воспоминания, стор. 219. [Див. [2]переклад]
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1. http://litopys.org.ua/shevchenko/ocherk.htm#pismo

2. http://izbornyk.org.ua/shevchenko/spog60.htm

3.9.64 Із нарису М. Чалого про частування в Петербурзі (2009-09-21 12:00)

* *

Жизнь Шевченка в столице, после возвращения из Малороссии, пошла по прежнему. Разные
знакомства немало мешали его занятиям. Кроме того, задумав поселиться на берегу Днепра и

завести свое «кишло», он все откладывал более серьезные работы, до устройства собственной

«рабочей». К сожалению, частые его посещения приятельских семейств, за исключением

артистических вечеров гр. Толстых, не ограничивались угощением одними беседами о поэзии

и живописи, а часто сопровождались обильными возлияниями в честь Бахуса, что весьма вредно
отозвалось на здоровье поэта. Если такой человек как Н. И. Костомаров, ожидая гостя припасал
бутылку рому к чаю, которую Тарас Григорьевич опоражнивал в один приcест, то что сказать

о других заправских хлебосолах, которые и сами не прочь выпить и закусить, коли случится

хороший человек. А покойник, на свою беду, не умел отказаться от угощения и не отличался

воздержаностию:
«Ты для меня не подавай целой бутыли рому (говорил он Николаю Ивановичу Костомарову в

1846 г.) а отливай половину до другого раза. А то сколько бы ты ни подал, я все выпью!»

М. К. Чалый, Жизнь и произведения Тараса Шевченка, стор. 157.

3.9.65 Костомаров і Шевченко в Петербурзі (2009-09-21 18:00)

* *

В последних месяцах 1859 года я, через посредство Шевченка, познакомился с домом покойного

вице-президента Академии художеств графа Федора Петровича Толстого и нашел там самый

любезный прием. Трудно представить себе старика, более доброго, горячо преданного искусству
и неравнодушного к всему входящему в область умственного труда. В то время он хотя и старый,
за 80 лет, но еще был бодр и свеж и его дом был постоянным местом соединения художников и

литераторов.

Автобиография Н. И. Костомарова под ред. В. Котельникова, стор. 265.

* *

[...] Приехал в Петербург Н. И. Костомаров и тоже сделался нашим постоянным гостем.
Какие были отношения между им и Шевченком лучше всего показывает маленький анекдот,
рассказанный самим Тарасом Григорьевичем: «Прихожу я вчера к Костомарову, звоню, он сам

открывает; «чорт, говорит, тебя принес мне мешать заниматься!» — Да, мне, говорю, тебя,
пожалуй, и не надо, я к твоему Фоме пришел, хочу поклон твоей матери послать, до тебя мне и
дела нет. — И просидели мы с ним после такой встречи до глубокой ночи, я уходить хочу, а он
не пускает.

Екатерина Юнге (Толстая), Воспоминания о Шевченке, «Вестник Европы», 1883, август, стор.
840 — 841. [Див. [1]переклад.]
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* *

Споры его [Костомарова] с Шевченком были моим наслаждением; контраст между этими двумя

друзьями во время спора был в высшей степени интересен и оба противника были очень милы,
каждый в своем роде: невозмутимое спокойствие Костомарова выводило кипятящегося Шевченка

из себя, так что он под конец, к нашему полнейшему удовольствию, начинал бранить Н. И. по-
малорусски.

Екатерина Юнге, Воспоминания о Н. И. Костомарове, «Киевская старина», 1890, январь, стор.
29.

1. http://izbornyk.org.ua/shevchenko/spog60.htm

3.9.66 170. В. П. ШЕВЧЕНКО. Листопад 1859. Корсунь (2009-09-22 00:00)

...Обашморив другий грунт, недалеко од Триполля, на самім краї села Стайок, над самісіньким

Дніпром, в іменії Пон[ятовсько]го. Там стоїть хуторець... Але ж місце, місце! То; мабуть, на всій
довжині Дніпра не знайдеться такого. Тілько й біда, то старий упрямий Дніпро все потрохи бере
щовесни тієї землі, так що, може, годів за 20 — 30, як не одверне, то і зовсім забере той грунт...
...Чоловік ти письменний; діло твоє таке, що, живучи над Дніпром на самоті тілько з жінкою,
часом, може, треба б похвалиться жінці, що оце мені прийшла така і така думка, то оце я так

написав, та й прочитать їй. Що ж вона тобі скаже?.. Тоді твоя нудьга ще побільшає, та вже тоді
хоч сядь та й плач: ніхто нічого не поможе. Або як дасть Бог діточок, хто ж їм стежку покаже?..
Насунувши тобі таку увагу, я жду, що ти скажеш, і як воно по-твойому?..

Коментарі:

Подається за першодруком уривка листа: Основа. — 1862. — №6. — С. 9. — Повний текст

листа не відомий.
Дати в першодруці немає. Датується орієнтовно за листом-відповіддю Шевченка від 7 грудня 1859
р.: листопад 1859 р.

...Обашморив другий грунт, недалеко од Триполля... — Після відмови власника Межиріцького

маєтку Н. П. Парчевського продати Шевченкові обрану нам землю на горі Мотовилисі поблизу

с. Пекарів В. Г. Шевченко почав підшукувати інші ділянки.
Трипілля — село Київського повіту Київської губернії (тепер Обухівського району Київської

області), розташоване на правому березі Дніпра.
Стайки — село поблизу Трипілля (тепер Кагарлицького району Київської області), пристань на

Дніпрі.
Понятовський — поміщик на Канівщині. В листі-відповіді Шевченко писав: «...поки що торгуйся

якомога з Понятовським через того старого економа. У Києві у мене нема нікого такого, щоб хто
добре знав Понятовського; пошукаю, чи не найду тут..Багатих усюди знають».
Там стоїть хуторець... — Хутір Забара біля с. Стайки.
Чоловік ти письменний... — Гостюючи влітку 1859 р. в Корсуні, Шевченко познайомився з

наймичкою В. Г. Шевченка Довгополенко Харитиною Василівною (1841 — ?) і просив висватати

її за нього. Однак через велику різницю у віці дівчина відмовила Шевченкові й невдовзі вийшла

заміж. На спробу В. Г. Шевченка відрадити його від сватання до Харитини Довгополенко

Шевченко відповів: «Твоя порада добра, спасибі тобі. Та тілько забув ось що. Я, а ти це добре
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знаєш, по плоті і духу син і рідний брат нашого безталанного народу, то й як же таки себе поєднать
з собачою панською кров’ю. Та й що та панночка одукована робитиме в моїй мужицькій хаті? З

нудьги пропаде та й мені укоротить недовгого віку... Мати всюди однакова мати: коли розумна

та щира, то й діти вийдуть в люди, хоч попідтинню; а хоч і одукована, та без розуму, без серця,
то й діти виростуть, як те ледащо в шинку».

3.9.67 Знайомство Шевченка з поетом М. Михайловим (2009-09-22 06:00)

* *

У галицькому альманасі «Ватра» за 1887 р. у повідомленні «До життєпису Шевченка» є цікаві

дані про їх зустрічі: «В рр. 1859 і 1860 бував П. Малецький, тепер інженер в Стрию, а тоді

ученик школи військової в Петербурзі, у свого товариша Є. Подовського, слухача прав, котрий
мешкав у славного артиста-маляра Мартинова. У сього-то Мартинова збиралось 3 рази в тиждень
товариство старших і молодших літераторів, артистів і т. ін. Бували там між іншими поет

Михайлов, Бр. Залеський, сеньйор студентів університетських Шефлер і наш славний поет Тарас

Шевченко. Заходив там також і П. Малецький (тоді 16-літній ученик); про Шевченка лишилися в

нього такі споминки: «...Шевченко, подібно як і маляр Мартинов,— були задумливі, екзальтовані
і маломовні; по півгодини не раз з головою, опертою на руку, пересиділи в веселім товаристві,
не втручаючись зовсім до розмови... Шевченко часто любив говорити про кривди, які мужик
поносить від шляхти польської, котру ненавидів, а б’ючись при тім рукою в груди, повторяв заодно:
«Отсе на мені живий приклад маєте» 2. Про зустрічі Шевченка з Михайловим дізнаємося також

із записки М. Микешина до Михайлова, в якій художник запрошує російського поета до себе: «У
меня вы встретите Полонского, Костомарова, Шевченку и, может быть, Майкова...» 3 1 Ще в 1856
р., коли Шевченко перебував у Новопетровському укріпленні, Е. Желіговський мав намір передати

повість [1]«Варнак» М. Михайлову для публікації (Листи до Т. Г. Шевченка, с 90). 2 Ватра.
Літературний збірник. Звістки і замітки. Зладив В. Лукич. — Стрий, 1887, с 206—207. 3 Цит. за:
Левенфіш О. Г. М. О. Микешин і Шевченко.— Збірник праць п’ятої наукової шевченківської
конференції. К., 1957, с 163. За вид.: Т. Г. Шевченко. Біографія. К., 1984. С. 466-467.

1. http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev305.htm

3.9.68 171. П. О. КУЛІШ. Осінь 1859. Петербург (2009-09-22 12:00)

Тарас Григорьевич!

Сьогодні в мене буде Костомаров і Білозерський, то чи не заманеться й Вам до гурту, коли нікуди
не наважились.

П. Куліш

Коментарі:

Подається за автографом: ІЛ. Ф. 92. № 122.
Вперше надруковано у виданні: Чалый М. К. Жизнь и произведения Тараса Шевченка. — С. 131.
Дати в автографі немає. Упорядники Повного зібрання творів Тараса Шевченка (Т. 3. Листування.
— К., 1929. — С. 340). умовно датували лист 1858 — 1860 рр. Однак 1858 р. він не міг бути

написаний, оскільки М. І. Костомаров повернувся з Саратова до Петербурга у середині травня

1859 р. (див.: Спогади про ТарасаШевченка. — С. 142). Найвірогідніше, лист відноситься до осені
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1859 р., коли українські письменники в Петербурзі посилено готували до видання перші номери

журналу «Основа». Саме в цей час відбувалися зустрічі Шевченка з М. І. Костомаровим, про які
останній згадував в «Автобіографії»: «С сентября, когда в столицу возвращались с дач, с деревень
и со всяких поездок, круг знакомых стал для меня расширяться. Из близких, старых знакомых
явились в то время в город Белозерский и Шевченко; последнего видел я еще в мае, но потом

он уехал в Малороссию и возвратился к осени. По-прежнему стал он мне близким человеком...
Белозерский тогда уже делал предположения об издании журнала «Основа»...» (Костомаров Н.
И. Исторические произведения. Автобиография. — С. 527 — 528).

Білозерський — В. М. Білозерський.

[1]

Куліш Пантелеймон. Портрет Т. Шевченка. 1855. Папір, туш-перо.

Два графічні портрети Куліш накреслив у грудні 1855 р. На одному вірш «Обідрана, сиротою
понад Дніпром плаче». На звороті рукою Ганни Барвінок позначено: «Дуже схожий. Рис. П. А.
Куліш».

1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/d4f4GxmZGke1wdr2qYfItA?feat=embedwebsite

3.9.69 172. Д. С. КАМЕНЕЦЬКИЙ. 5 грудня 1859. Петербург (2009-09-22 18:00)

Будьте ласкаві, Тарас Григорович, заходіться читать отсю коректуру. Да завтра і поверніть, щоб
завтра виправить і до цензора послать ми успіли, а в понеділок або у вівторок і заходимось

печатать. Як прочитаєте, то і пришліть із хлопцем Михайла Матвійовича в типографію.

Щиро прихильний до Вашої милості

Данило Каменецький.

5 декабря 1850.

N. B. Поправляйте пером і чистенько, щоб прочитать можно цензорові.
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Коментарі:

Подається за автографом: ІЛ. Ф. 1. № 39.
Вперше надруковано: Зайцев П. Новое о Шевченке // Русский библиофил 1914. — № 1. —
С. 24, з кількома неточностями й помилками: «до завтра і поверніть» замість «Да завтра

і поверніть», «поправляйте пером і частенько» замість «чистенько». Перша з цих помилок

лишилася невиправленою й у виданні: Листи до Т. Г. Шевченка. — С. 171.
Дата в автографі: «5 декабря 1859».

...заходіться читать отсю коректуру. — Тобто набірні аркуші «Кобзаря» 1860 р., що друкувався

у друкарні П. О. Куліша. Складальний рукопис книги, для якого було використано розшиті аркуші
автографа «Поезія Т. Шевченка. Том первий», підписано до друку 28 листопада 1859 р., квиток
на випуск книги в світ — 23 січня 1860 р. (Тарас Шевченко: Документи та матеріали до біографії.
— С. 346—347).
...і до цензора послать ми успіли... — Йдеться про цензора Петербурзького цензурного комітету

Бекетова Володимира Миколайовича (1809—1883), якому доручено було цензурування «Кобзаря»
після смерті цензора Д. І. Мацкевича.
...а в понеділок або у вівторок і заходимось печатать. — Лист Д. С. Каменецького написано в

понеділок 5 грудня 1859 р., наступний понеділок і вівторок припадали на 12 і 13 грудня.
...із хлопцем Михайла Матвійовича... — Слугою М. М. Лазаревського.

3.9.70 Подражаніє Ієзекіїлю. 6 грудня 1859 р. (2009-09-23 00:00)

6 грудня 1859 р., С.-Петербург.

{ [1]Подражаніє Ієзекіїлю. Глава 19 }

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev2132.htm

3.9.71 172. ЛИСТ ДО В. Г. ШЕВЧЕНКА. 7 грудня 1859. С.-Петербург
(2009-09-23 06:00)

7 декабря.

Не було в куми і запаски, аж глядь — кума у плахті похожає. То так оце і з твоїми письмами

сталося: вчора одно, а сьогодні друге. Спасибі тобі, мій рідний брате! мій друже єдиний!
за твою турбацію. Вольський мені пише — тепер зробить нічого не можна. Пек йому, тому
шепотинникові Парчевському, може, той клапоть од нас не втече. А поки що торгуйся якмога з

Понятовським через того старого економа. У Києві у мене нема нікого такого, щоб хто добре

знав Понятовського; пошукаю, чи не найду тут. Багатих усюди знають. Ще ось що: напиши мені,
чи багато там землі у тій Забарі? Яка вона? Чи можна буде садочок розвести? Та ще щоб

справді сердитий Дніпро не пошкодив? Розпитайся гарненько. До Чижова я завтра сам напишу

або попрошу його великого приятеля Галагана: йому він щиріше скаже, як мені.
Тепер о Хариті. Твоя порада добра. Спасибі тобі. Та тілько забув ось що, а ти це добре знаєш: я
по плоті і духу син і рідний брат нашого безталанного народу, та й як же себе поєднать з собачою
панською кров’ю? Та й що та панночка одукована робитиме в моїй мужицькій хаті? З нудьги
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пропаде та й мені укоротить недовгого віку. Так-то, брате мій! друже мій єдиний!
Харита мені подобалася, хоч я її й назирки бачив. Нехай ще сестра Ярина подивиться на неї, та
що вона скаже, то так воно й буде. Мати всюди неоднакова мати. Коли розумна та щира, то
й діти вийдуть в люде, хоч попідтинню; а хоч і одукована, та без розуму, без серця, то й діти

виростуть, як те ледащо в шинку.
У тебе, здається, годується кабан в сажі. Я бачив, як Харита йому їсти носила, і ти, певно, заколеш
його к святкам, то пришли мені по почті 20 фунтів ковбас. Бо я лучче тричі в німця пострижусь і
всю Пилиповку буду м’ясо їсти, як матиму німецькими ковбасами розговляться. Та щоб ковбаси
були такі самі, як ми з тобою їли на меду у Гната Бондаренка, під яблунею сидячи. Нагадай лиш
добре. Та якби до ковбас та ще й сала додать, то воно б дуже добре було! На се добре діло

посилаю тобі 10 карбованців; решт оддай сестрі Ярині.
К новому року вийдуть печатні мої сочинения (не всі). Я через тебе пошлю чотири книжки Алексію

Івановичу Хропалю, то тоді він тобі й скаже, як і що робить, а до того я й йому напишу.
Ще ось що: спасибі тобі, що ти зовеш на пораду і на розглядини сестру Ярину. Що ж вона побачить?
Те, що й я бачив: Хариту та й більш нічого! А якби твоя жінка, а моя сестра, сказала слово, то
це б було до ладу. Попроси її — нехай скаже, нехай порадиться.
А поки що буде, нехай Бог шле добре здоров’я і жінці, і діткам твоїм. Оставайся здоровий, та
швидше пиши до мене, до твого іскреннього друга і брата Т. Шевченка.
О людській волі я розпитував; але ніхто нічого не знає, коли, як і що з того буде.
А дубового і ясинового дерева треба купить і вирубать, нехай собі лежить та сохне, поки що буде.

Примітки

Подається за першодруком у журналі «Основа» (1862. — № 6. — С. 8 — 10).
Публікацію в журналі «Правда» (1875. —№ 23. — С. 927 — 928) зроблено зі значними відступами
від тексту першодруку. Припущена в «Основі» з цензурних міркувань купюра в рядках: «то й як же
таки себе поєднать з ... панською кров’ю?» відновлюється за «Правдою»: «з собачою панською

кров’ю?»
Вперше введено до збірника творів у виданні: Шевченко Т. Твори: В 2 т. — СПб., 1911. — Т. 2.
— С. 432 — 433.

То так оце і з твоїми письмами сталося: вчора одно, а сьогодні друге. — Ці листи В. Г. Шевченка

нині не відомі, за винятком двох уривків, опублікованих М. К. Чалим у примітках до першодруку

листа Шевченка від 7 грудня 1859 р. (Основа. — 1862. — № 6. — С. 9; див. також: [1]Листи до

Тараса Шевченка. — С. 139).
Вольський мені пише... — Лист В. Вольського до Шевченка нині не відомий.
Парчевський — Н. П. Парчевський.
...поки що торгуйся якомога з Понятовським... — Відповідь на повідомлення В. Г. Шевченка:
«Обашморив другий ґрунт, недалеко од Триполля, на самім краї села Стайок, над самісеньким

Дніпром, в імєнії Пон[ятовсько]го» (Листи до Тараса Шевченка. — С. 139). Понятовський —
один із нащадків останнього польського короля Станіслава Понятовського, яким належали великі

маєтки на Канівщині.
...чи багато там землі у тій Забарі? — Йдеться про хуторець поблизу Трипілля, який нагледів В.
Г. Шевченко.
До Чижова я завтра сам напишу або попрошу його великого приятеля Галагана... — Чижов Федір

Васильович (1811 — 1877), російський письменник і громадський діяч слов’янофільського напряму,
математик і промисловець. Притягнутий до слідства у справі Кирило-Мефодіївськог братства,
через заборону жити в столицях оселився у Трипіллі, де зайнявся шовківництвом. Шевченко хотів

звернутися до нього у справі купівлі земельної ділянки поблизу Трипілля — особисто чи через

свого знайомого Г. П. Ґалаґана, який був учнем Ф. В. Чижова й підтримував з ним добрі

взаємини. Чи написав Шевченко згадані тут листи — не відомо.
Тепер о Хариті. Твоя порада добра. Спасибі тобі. — Відповідь на пораду В. Г. Шевченка шукати

собі дружини, ближчої за інтелектуальним рівнем, ніж проста сільська дівчина Харита (Листи до

Тараса Шевченка. — С. 139).
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...сестра Ярина... — Я. Г. Бойко.

...як ми з тобою їли на меду у Гната Бондаренка... — Шевченко пригадує епізод своїх відвідин

Кирилівки восени 1845 р., про який В. Г. Шевченко згодом написав у своїх спогадах: «Трапилось це
під храмове свято у Кирилівській церкві, цебто під свято Івана Богослова (26 сентября). Церковний
титар Ігнат Бондаренко запросив нас до себе на мед. День стояв теплий, ясний; у титаря було

велелюдно і ми, сівши в саду під яблунею, кружали мед (про цей мед Тарас і після згадував в однім
із своїх листів)» (Правда. — 1876. — № 1. — С. 25). Шкільний товариш Шевченка Бондаренко

Гнат Васильович залишив спогади про нього (Одесский вестник. — 1892. — 2 вересня).
К новому року вийдуть печатні мої сочинения (не всі). — Цензурний дозвіл «Кобзаря» 1860 р.,
в якому Шевченкові було дозволено вмістити лише друковані до заслання твори датовано 28
листопада 1859 р., дозвіл на випуск книги в світ — 23 січня 1860 р. (Тарас Шевченко. Документи
та матеріали до біографії. — С. 346).
...твоя жінка... — О. А. Шевченко.
О людській волі я розпитував... — Ідеться про підготовку селянської реформи і скасування

кріпаччини.

1. http://izbornyk.org.ua/shevchenko/lystydo.htm

3.9.72 173. ЛИСТ ДО В. В. ТАРНОВСЬКОГО (СТАРШОГО). Жовтень — грудень
1859. С.-Петербург (2009-09-23 12:00)

Прочитайте і завтра вранці пришліть.

Примітки

Подається за автографом — написом олівцем у зошиті перед початком другої редакції поеми

[1]«Марія» (ІЛ, ф. 1, № 22, арк. 14).
Лист атрибутується і вводиться до зібрання творів уперше.
Можливо, рукопис поеми «Марія» Шевченко давав читати В. В. Тарновському (старшому).
Зберігся його недатований лист до Шевченка, в якому він негативно оцінює прочитаний ним

у рукописі Шевченків твір (Листи до Тараса Шевченка. — С. 141 — 142). У листі І. С. Тургенєва
до М. О. Маркович від 6 січня 1860 р. також є згадка про те, що Шевченко «говорят, написал
неудачную поэму» (Листи до Марка Вовчка. — Т. 1. — С. 146).

* *
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[2]

Шевченко Тарас (?), Автопортрет та портрет невідомого. 1859 (?). (15,4 × 22,4). З лівого

краю аркуша: «Малювавъ Шевченко для Богдана». Приналежність даного рисунка Шевченкові

заперечується використанням в рисунку прийомів роботи пером, не властивих Шевченкові:
штриховка обличчя рядами рівнобіжних коротких рис та вживання круглястої плутаної штриховки

на другій фігурі (волосся та комір).

1. http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev2130.htm

2. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/8Fjd8Ax-7CEOrK4eRrARLw?feat=embedwebsite

3.9.73 173. П. Ф. СИМИРЕНКО. 11 грудня 1859. Городище (2009-09-23 18:00)

Милостивый государь, Тарас Григорьевич!

Большое спасибо Вам за Ваше письмо и еще большее за то, что Вы не забыли нас и обратились

к нам по делу издания Ваших песней.
С этою почтою я послал письмо в Москву Савве Димитриевичу Пурлевскому и просил его

выслать Вам 1100 рублей. По выходе книг прошу Вас отослать их на 1100 руб. в Москву Савве

Димитриевичу, а он пришлет их нам сюда, и мы с Вами расквитаемся.
Кондрат Михайлович действительно чувствует себя лучше после поездки в Воронеж. Сахарное

дело у нас действительно в разгаре, и дела много, а все-таки я нашел минуту написать Вам; но
не думайте, что я так занят, что и папиросы некогда выкурить. Мы все часто вспоминаем Ваше

пребывание у нас и душевно желали бы еще пользоваться Вашим обществом. Мы с Вами мало

знакомы, кой о чем я хотел бы поговорить с Вами, да не было случая. Вы своими поэтическими

рассказами так увлекали меня, что, бывало, все забываешь. Бог даст, увидимся и поговорим по

правде, откровенно. Ведь Вы за правду не посердитесь. Скажите мне, хоть на первый случай, по
правде, отчего Вы мое письмо написали на одном языке, а Алексею Ивановичу — на другом?
Если Вас не утомляет переписка такая неинтересная, как моя, то я бы просил Вас написать мне

когда-нибудь.
Желаю Вам того, что Вам может быть полезно, и в особенности здоровья. Ваше здоровье нужно
для всех. Видите эгоизм мой.

Ваш покорный слуга

Платон Симиренко.

11 декабря 1859.
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Городищенский сахарн[ый] завод, богоспасаемый

На звороті перекреслено:
Его высокоблагородию Михаилу Матвеевичу Лазаревскому. В С-Петербурге, в Большой Морской,
дом графа Уварова.

Іншою рукою дописано:
Тарасу Григорьевичу Шевченку.

Коментарі:

Подається за автографом: ЦНБ. III. 4890.
Вперше надруковано: [1]Киевская старина. — 1889. — № 2. — С. 464.
Дата в автографі: «11 декабря 1859. Городищенскии сахарн[ый] завод, богоспасаемый».
Відповідь на лист Шевченка від 26 листопада 1859 р.
Відповідь Шевченка — лист від 3 січки 1860 р. з Петербурга.

Симиренко Платон Федорович (1821—1863) — український підприємець співвласник фірми «Брати
Яхненки і Симиренко», один із засновників цукроварного виробництва на Україні. Познайомився
з Шевченком у червні 1859 р. під час його перебування у Млієві та Городищі Київської губернії

(тепер — Черкаської області).
...обратились к нам по делу издания Ваших песней. — У згаданому листі Шевченко просив П. Ф.
Симиренка надати йому обіцяну влітку 1859 р. позику на видання «Кобзаря», бскільки внаслідок

цензурних спотворень авторського тексту книгар Д. Ю. Кожанчиков, який дав попередню згоду

на видання творів Шевченка, «соглашается их напечатать на условии, на которое я не могу и не

должен согласиться».
...отослать их на 1100 руб. в Москву Савве Димитриевичу... — П. Ф. Симиренко погодився

на більш прийнятний для Шевченка спосіб погашення наданої йому позики (у згаданому листі
Шевченко пропонував зробити це або примірниками «Кобзаря» одразу після його виходу в світ,
або грішми «с десятым процентом» не раніше як через рік). Представникові фірми у Москві С.
Д. Пурлевському було надіслано 735 примірників «Кобзаря».
Кондрат Михайлович действительно чувствует себя лучше.,. — Співвласник фірми К. М. Яхненко
(1790 — 1868) тоді хворі» і їдив на лікування.
...отчего Вы мое письмо написали на одном языке, а Алексею Ивановичу — на другом? — Лист

до П. Ф. Симиренка написано російською мовою одночасно надісланий [2]лист до його зятя,
службовця фірми О. І. Хропаля (1813 — 1883), з яким Шевченко був знайомий ще до заслання —
українською.
...я бы просил Вас написать мне когда-нибудь. — Протягом 1860-1861 рр. Шевченко написав П.
Ф. Симиренку три листи, однак відповіді не дістав. У листі до В. Г. Шевченка від 15 травня 1860
р. Шевченко зазначав: «Я йому після «Кобзаря» уже двічі писав, а він мені анітелень. Нехай собі
сердиться, коли в його така сердита натура».
Городищенский сахарн[ый] завод, богоспасаемый. — Завод, побудований 1848 р. фірмою Яхненків

та Симиренка між Городищем та Млієвом, об’єднував одну з найбільших у Росії цукроварень та
третє за обсягом продукції механічне виробництво. У заводському селищі були лікарня й школа

для робітників. Захопившись ідеями фур’єризму під час вивчення цукроварної справи у Франції,
П. Ф. Симиренко мав намір заснувати при заводі фаланстер і побудував для нього спеціальне

приміщення. Все це справило на Шевченка сильне враження, після першого відвідання заводу він
повернувся туди на довший час. За спогадами сучасників, «после обеда обыкновенно отправлялись
осматривать завод со всеми его приспособлениями. Шевченко многому удивлялся, от многого

приходил в восторг, по осмотре же училища он порывисто обнял К. М. Яхненка, поцеловал его и
с чувством произнес: — Батьку! Що ти тут наробив! — И на глазах его показались слезы» (Чалый
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М. К. Посещение Т. Г. Шевченком сахарного завода Яхненка и Симиренка // Киевская старина.
— 1889 — № 2. — С. 460).
Невдовзі фірма Яхненків-Симиренка збанкрутувала, оскільки у зв’язку з повстанням 1863 р.
польські поміщики почали вимагати негайного повернення позичених ними фірмі грошей, а

власник землі навколо Городища граф Воронцов перестав здавати її фірмі під бурякові плантації

(Див.: Чикаленко Є. Спогади (1861 — 1907). — Львів, 1926. — Ч. III. — С. 19).
...в Большой Морской, дом графа Уварова. — Лист надіслано на адресу М. М. Лазаревського,
на квартирі якого Шевченко жив одразу після повернення до Петербурга. У червні 1858 р. він

оселився в Академії мистецтв.

1. http://izbornyk.org.ua/rizne/star19.htm

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/597485.html

3.9.74 174. І. В. ГУДОВСЬКИЙ. Жовтень — грудень 1859. Київ (2009-09-24 00:00)

Покорнейше прошу узнать, где можно приобрести и за какую сумму прессовый вал для

прокатывания позитивного фотографического портрета, величину моей работы при сем мерку

посылаю, а другую мерку со всем: портрет с картоном, на котором наклеивается портрет.
Напишите, стальные или с каменной сподней доской более употребляются, и чтобы не из самых

дорогих, но хороший; также к прессу нужно иметь несколько листов английского картону, которого
в Киеве отыскать нельзя.
Если вал с пьедесталом будет неудобно к высылке, то пьедестал можно устроить и в Киеве;
узнавши все, о чем я прошу, то покорно прошу написать мне, то я вышлю деньги, а пресс или
вал лучше всего прислать через Контору транспортов («Надежда»), а мой адрес: художнику И. В.
Гудовскому в Киев на Крещатике в доме купца Смирнова.
Если можно узнать, то напишите, как теперь фиксируют по отпечатании портрет на бумаге, и,
если можно, весь процесс, как приготовлять позитивную бумагу и весь порядок до окончания,
дуже, дуже за се подякую, бо я фіксірую дуже погано, а хто се напише, як земляк, то, далебі,
пришлю пуд сала, або й більш самого найкращого.

На звороті ескіз з написами:
«Величина картона с портретом». «Величина портрета без картона».

На четвертій сторінці:
Прошение Тарасу Григорьевичу г-ну Шевченке.

Коментарі:

Подається за автографом: ІЛ. Ф. 1. № 257.
Вперше надруковано у виданні: Листи до Т. Г. Шевченка. — С. 166.
Дати в автографі немає. Датується орієнтовно за часом повернення Шевченка до Петербурга з

Києва, де він жив у І. В. Гудовського в серпні 1859 р.

...вал для прокатывания позитивного фотографического портрета... — У Києві І. В. Гудовський
займався художньою фотографією. Збереглися три фотопортрети Шевченка, зроблені І. В.
Гудовським 1859 р.
...в доме купца Смирнова. — На Хрещатицькій площі (нині майдан Незалежності). Будинок не

зберігся.
Если можно узнать, то напишите... — Чи відповів Шевченко на ці прохання І. В. Гудовського,
невідомо.
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3.9.75 Відомість про осіб під наглядом поліції. 19 грудня 1859 р. (2009-09-24 06:00)

№ 574. 1859 р., грудня 19. Відомість за 1859 рік про осіб, що перебувають під наглядом

поліції, надіслана канівським земським ісправником С. О. Котляровим Київському цивільному

губернатору П. І. Гессе

Секретно

19 декабря 1859

Его превосходительству господину киевскому гражданскому губернатору и кавалеру кадетского

земского исправника ведомость № 573-й
О лицах, состоящих под надзором полиции за 1859 год

№ 573-й
15 декабря 1859 года

№ Чин, звание, фамилия, какой губернии По какому распоряжению и за

что именно подвергнут надзору С какого времени состоит под надзором По

какой срок или без срока подвергнут надзору, какому именно: гласному

или секретному Где учрежден надзор: по месту жительства или выслан из

другой губ. и чем занимается Получает ли от кого содержание и сколько

Имеет ли семейство и где находится Если умер, то где и когда Если

выбыл из-под надзора, то по какой причине, с чьего разрешения, когда и

куда именно Аттестация

40 Академик художеств Тарас Григорьев Шевченко 49 По приказанию г.
начальника губернии от 15 июня 1859 года № 3854, но за что не

объяснено С 18 июня 1859 года Без срока секретному надзору Приезжал на

короткое время на свидание с двоюродным братом Варфоломеем Шевченком

Не получает Холост » Выехал в м. Межирич Черкасского уезда. Уведомлен

Черкасский исправник 16 июня № 322 и донесено г. начальнику губернии

17 июля 1859 г. № 334 В поведении сих лиц ничего предосудительного не

замечено

41 Ксенз Андрей Михайлович, уроженец Ковенской губернии 56 По

предписанию г. нач. губ. от 10 янв. 1858 г. № 202 за политические

проступки С 17 янв. 1858 г. Без срока секретному надзору В с. Пшенички

как ксенз при тамошней домашней каплице Не получает Не имеет »

42 Крестьянин Никифор Буква 38 По предписанию г. нач. губ. от 19 авг.
1855 г. № 6125 за участие в происходивших беспорядках между

крестьянами. С 19 авг. 1855 г. Без срока секретному надзору В д.
Поташне занимаются хлебопашеством Тоже Имеют семейства, которые

находятся при них В поведении сих лиц ничего предосудительного не

замечено

43 Крестьянин Филипп Бондаренко 44 » » » » » » » »
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Земский исправник Котляров

ДАКО, ф. 2, оп. 174, № 482, арк. 211.
На документі проти прізвища Шевченка червоним олівцем помітка: «Не показан по общей

ведомости как выбывший в С.-Петербург».

[1]
Відомість

1. http://picasaweb.google.com.ua/litopys/invaWB?feat=embedwebsite#5339470047402866914

3.9.76 Подражаніє Осії. 25 грудня 1859 р. (2009-09-24 12:00)

25 грудня 1859 р., С.-Петербург.

{ [1]Осія. Глава XIV. Подражаніє }

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev2133.htm

3.9.77 175. В. В. ТАРНОВСЬКИЙ (старший). Кінець 1859. Петербург
(2009-09-24 18:00)

Когда Вы рассказывали мне, милый друг Тарас Григорьевич, содержание сочинения Вашего, я со
всею откровенностью выразил Вам мою мысль о главном недостатке его и догадывался, что оно
не удастся и в исполнении. Теперь я убедился, что самый великий талант падает, когда избирает
ложный путь. Исполнение ниже Вашего таланта. Умоляю Вас, сожгите Вашу рукопись. Горько
нам было бы, если бы мимолетное заблуждение положило пятно на Вашу славу, а вместе с тем и

на нашу народную литературу.
Простите мою искренность, она внушена глубоким к Вам уважением и любовью к Вам и народу.

Ваш искренний друг
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В. Тарновский.

Коментарі:

Подається за автографом: ЦНБ. III., 4881.
Вперше надруковано: Киевская старина. — 1901. — № 2. — С. 72. Анонімний публікатор

припускав, що В. В. Тарновський писав про одну з повістей Шевченка: «Неизвестно, о каком

сочинении идет речь, но судя по тону письма, вероятно, об одной из повестей его (Шевченка. —
Ред.) на русском книжном языке, так как советы, подобные даваемому В. В. Тарновским, часто
слышались от разных лиц по адресу его русских повестей, как, напр., в 1858 г. от П. Кулиша

и С. Аксакова». Ця версія видається непереконливою, оскільки В. В. Тарновський заперечує

концептуальну основу твору Шевченка.
Дати в автографі немає. Датується орієнтовно за змістом листа, в якому, очевидно, йдеться про
завершену Шевченком у листопаді 1859 р. поему [1]«Марія». У 1859 — 1860 рр. В. В. Тарновський-
старший з дружиною жив в Петербурзі (він працював членом-експертом редакційних комісій, які
готували проект селянської реформи 1861 р.) і часто спілкувався з Шевченком (Див.: Дорошкевич
О. Шевченко в приватному листуванні // Записки історично-філологічнго відділу УАН. — Кн. 7 —
8. — К., 1926. — С. 377 — 378). Запис Шевченка у зошиті з двома чорновими редакціями «Марії»,
зроблений над оповідною частиною другої редакції — «Прочитайте і завтра вранці пришліть»
(ІЛ. Ф. 1. № 22) свідчить, що поет давав читати цей рукопис. Серед потенційних читачів твору,
безперечно, міг бути Тарновський-старший. Отже, орієнтовна дата і місце написання листа —
кінець 1859 р., Петербург.

Горько нам было бы, если бы мимолетное заблуждение положило пятно на Вашу славу... —
Твором, що зустрів активне неприйняття навіть у такого великого прихильника таланту Шевченка,
освіченої й прогресивної за своїми поглядами людини, якою був Тарновський, найімовірніше,
могла бути поема [2]«Марія» з її «богохульною» інтерпретацією біблійної легенди про народження

Христа. Обстоюючи думку про безцензурність «Марії», Ю. О. Івакін зазначав, що своїм змістом

вона «спростовувала принаймні два з головних догматів християнської церкви — догмат про.
непорочне зачаття Пречистої Діви і догмат про божественну природу Христа. А законами імперії

«публичное выражение неуважения к догматам и обрядам христианский веры» вважалося тяжким
злочином («богохуление»)» (Івакін Ю. О. Коментар до «Кобзаря» Шевченка. Поезії 1847 —
1861 рр. — К., 1968. — С. 289). Певне уявлення про конкретні вияви тогочасної суспільної

психології щодо порушення церковних догматів дають не тільки обставини арешту Шевченка 1859
р., а й почуті в різний час В. П. Масловим та М. П. Драгомановим від М. О. Максимовича

звинувачення поета в «блюзнірських» та «боговідступницьких» висловлюваннях під час гостювання
на Михайловій горі влітку 1859 р., які М. П. Драгоманов пов’язував з роботою над «Марією»
(Чалый М. К. Жизнь и произведения Тараса Шевченка. — С. 202; Драгоманов М. П. До

історії арешту Шевченка в 1859 р. // Драгоманов М. П. Літературно-публіцисичні праці: У 2-
х т. — К., 1970. — Т. 2. — С. 291-292). Показово, що розмови про нову «невдалу» поему

Шевченка точилися в Петербурзі взимку 1859 — 1860 рр., про що повідомляв у листі до Марка

Вовчка від 6 січня 1860 р. з Петербурга І. С. Тургенєв (Листи до Марка Вовчка : У 2-х т.
— К., 1979. — Т. 1. — С. 78). Характерне в цьому плані і звернення 1905 р. львівського

священика Й. Кобилянського до українських священиків Галичини з закликом засудити Шевченка:
«Най не славлять його, коли він так безчесно писав про Господа і Пресв[яту] Матір в своїй поемі

«Марія» (Тарас Шевченко: Документи та матеріали до біографи. — К., 1963. — С. 146), і
поява фальсифікації М. Лободовського — «виправленої і поновленої «Марії» (Лободовський М.
Перегляд поеми «Марія» Тараса Григоровича Шевченка, напечатаної в «Кобзарі» 1907 року, і та
ж таки поема по четвертому чиємусь рукопису. — Харків, 1910).
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1. http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev2130.htm

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev2130.htm

3.9.78 Спогад К. Юнґе про історичні переконання Шевченка (2009-09-25 00:00)

1860

* *

Новый год [1860] встречали у нас. Гостей почти никого не было, и мы особенно уютно и приятно

провели время. Помню, что Шевченко, как мы называли, «немножко подкутил»; тогда он бывал
очень оживлен и непременно начинал какой-нибудь спор с Н. И. [Костомаровым]. Я приходила

в восторг от этих споров: бесконечное спокойствие одного и горячность другого составляли

контраст в высшей степени комичный. Шевченко вскакивал, бегал по комнате, а Костомаров

совершенно спокойно говорил: «Нет, ты постой! Скажи, откуда ты это берешь? Из каких

источников? Ты, Тарас, чепуху несешь, а я тебе говорю вещи, доказанные в тех же книгах, из
которых ты только мог и черпать». — «Да боже ж мій милий! що мені з твоїх істочників!..
Брешеш ти, та й годі!»

Е. Ф. Юнге, Воспоминания, стор. 244-245.

3.9.79 174. ЛИСТ ДО П. Ф. СИМИРЕНКА. 3 січня 1860. С.-Петербург
(2009-09-25 06:00)

С.-Петербург.
3 генваря 1860.

С Новым годом поздравляю вас и весь завод ваш с механическими мастерскими, с паровым
млином, с садом и со всем добром, сущим коло вас. А в особенности поздравляю с Новым годом

Кондрата Михайловича, Федора Степановича и Настасью Михайловну. Нехай їм Бог шле довгий

вік і добре здоров’я.
Спасибі вам за ваше письмо, двічі спасибі вам за 1100 карбованців. Я получив їх од г. Гротина

31 декабря уже минувшего года. Искренно благодарю вас. 15 або 20 генваря випуститься

книга из типографии і в той же день пошлются экземпляры Савве Дмитриевичу Пурлевскому,
а нецензурный экземпляр вам доставит брат Варфоломей. Ще ось що! Хто подає, то у того

і просять. Примкніть во ім’я Божіє мого брата коло свого завода, хоч коло буряків; а він це

діло дуже добре тямить. Йому так обрид отой нікчемний світлійший з своєю німотою, що він

помандрував би на край світа, якби було можна і жінку з дітками у торбу покласти. Во ім’я Божіє
привітайте його коло себе! Чоловік він не дуже дурний і не дуже розумний, а дуже, дуже щирий.
У вас в заводі єсть школа, а в його малі діти, то воно дуже до ладу б було. Во имя святого

просвіщенія привітайте його.
Свидетельствую глубочайшее почтение Татьяні Івановні і трижды цілую ваших діточок.

Искренний ваш

Т. Шевченко

(Трижды кланяюсь Алексею Ивановичу).
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Примітки

Подається за автографом (ІЛ, ф. 1, № 205).
Вперше надруковано у виданні: Шевченко Т. Повне зібр. творів. — К., 1929. — Т. 3. — С. 179 —
180.
Відповідь на лист П. Ф. Симиренка від 11 грудня 1859 р. (Листи до Тараса Шевченка. — С. 140
— 141).

...поздравляю с Новым годом Кондрата Михайловича, Федора Степановича и Настасью

Михайловну. — Йдеться про К. М. Яхненка, Ф. С. та Н. М. Симиренків.
...двічі спасибі вам за 1100 карбованців. — Див. лист до П. Ф. Симиренка від 26 листопада 1859
р. та примітку до нього.
Гротин — особа не відома.
...в той же день пошлются экземпляры Савве Дмитриевичу Пурлевскому. — Повертаючись у

вересні 1859 р. з України, Шевченко бачився в Москві з керуючим московської контори фірми

братів Яхненків — Симиренка. На покриття позики, згідно з вказівкою П. Ф. Симиренка, С. Д.
Пурлевському було надіслано 735 примірників «Кобзаря» (Киевская старина. — 1899. — № 2. —
С. 173).
...нецензурный экземпляр вам доставит брат Варфоломей. — У друкарні П. О. Куліша на окремих
аркушиках було надруковано рядки, вилучені цензурою в «Кобзарі» 1860 р., і вклеєно їх на місце

купюр у кількох примірниках книги, які Шевченко дарував найближчим друзям (див.: Каминский
Ф. Еще щепотка на могилу Т. Г. Шевченка // Киевская старина. — 1885. — № 3. — С. 519 —
530).
Примкніть во ім’я Божіє мого брата коло свого завода... — В. Г. Шевченко, який служив

управителем маєтку князя П. П. Лопухіна в Корсуні, шукав собі іншої служби й просив Шевченка

поклопотатися за нього. На заводі П. Ф. Симиренка він не працював.
Татьяна Іванівна — Т. І. Симиренко.
Алексей Иванович — О. І. Хропаль.

3.9.80 Платон Симиренко підтримує видання творів Шевченка (2009-09-25 12:00)

* *

По прибытии в Петербург Т. Гр. прежде всего занялся изготовлением печати своего «Кобзаря».
Главное управление по делам печати отнеслось к изданию сочинений Ш-ка неблагосклонно и дело
могло бы затянуться надолго, если бы министр нар. пр. Ковалевский 1 собственною властию не

разрешил печатания. Покончив таким образом с цензурой, Шевченко обратился за пособием в

Городище [1][...] П. Ф. Симиренко немедленно сделал распоряжение о высылке поэту потребного
для издания книги пособия, при следующем письме: «Милостивый государь Тарас Григорьевич!
Большое спасибо вам за ваше письмо и еще большее за то, что Вы не забыли нас и обратились к

нам по делу издания ваших песней. С этой почтой я послал письмо в Москву к С. Д. Пурлевскому
2 и просил его выслать вам 1100 рублей. По выходе книг прошу Вас отослать их на 1100 рублей

в Москву Савве Дмитричу, а он пришлет нам их сюда — и мы с Вами расквитаемся [2][...]»
Когда Платон Федорович получил от автора с собственноручною подписью «Кобзаря» и увидел на
обложке свою фамилию (Коштом Симиренко), то был этим крайне недоволен, не желая, чтобы
левая его рука знала о том, что делает правая— черта, редкая в наше меркантильное время в кругу
меценатствующих богачей. [3]М. Чалый, Посещение Т. Г. Шевченком сахарного завода Яхненка и

Симиренка, «Киевская старина», 1889, февраль, стор. 463 — 464. Примітки 1 Ковалевський Євграф

Петрович (1790 — 1867) — міністр народної освіти (1858 — 1861 рр.). Сприяв виданню «Кобзаря»
Т. Г. Шевченка в 1860 р. 2 Пурлевський Сава Дмитрович — агент фірми Яхненка й Симиренка

в Москві. За дорученням Симиренка посилав Т. Г. Шевченкові гроші на видання «Кобзаря».
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З Пурлевським Шевченко був особисто знайомий і заходив до нього в Москві, повертаючись з

України у 1859 р.

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/597485.html

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/601590.html

3. http://izbornyk.org.ua/rizne/star19.htm

3.9.81 Із листа М. Макарова до Марко Вовчок. 4 січня 1860 року (2009-09-25 18:00)

* *

Стихотворения Шевченко уже напечатаны: выход их в свет останавливается тем, что портрет

поэта еще не готов...
Шевченка я что-то уже давно не вижу; с ним что-то странное происходит. Он как-будто бы

влюблен. Право. Притом он стал ужасно раздражителен; кроме того, мне как-то почудилось,
что он может быть очень неблагодарен. Только, пожалуйста, пускай этого никто, кроме Вас, не
знает.
О Вас же Шевченко всегда вспоминает с самою нежною любовью и жаждет получить портрет

Ваш.

Н. Макаров, Письмо к Марко Вовчок от 4 января 1860 г., [1]Дорошкевич О. Шевченко в

приватному листуванні // «Записки історично-філологічнго відділу АН УРСР», кн. VII — VIII,
1926, стор. 381.

1. http://izbornyk.org.ua/shevchenko/doroshk.htm

3.9.82 М. Микешин. Портрет за фотографією для видання Кобзаря 1860 р.
(2009-09-26 06:00)

[1]
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Оригінал фотографії (№9) не зберігся.
[2]Фотографії Т. Г. Шевченка

До 1858—59 належить фотографія поета у темному костюмі, з якої 1859 М. Микешин зробив

малюнок-портрет, репродукований ксилографією Є. Гогенфельдена у «Кобзарі» 23 січня 1860,
виданому коштом П. Симиренка. Цю фотографію Шевченко використав при роботі над

офортним автопортретом 1860. Оригінал портрета Микешин подарував Айрі Олдріджу. Оригінал
фото не зберігся.

[3]

1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/a_GmHywoiKA2b1jZdz7NPw?feat=embedwebsite

2. http://izbornyk.org.ua/shevchenko/photos.htm

3. http://picasaweb.google.com/lh/photo/WQAmbBU90LtNSq-nAa49VA?feat=embedwebsite

3.9.83 Із листа І. С. Тургенєва до Марко Вовчок. 6 січня 1860 р. С.-Петербург
(2009-09-26 12:00)

* *

Не знаю, как я доберусь в Москву при этаких холодах. Малороссов здешних я вижу — но не

так часто, как в прошлом году — особенно Шевченку. Он, говорят, написал неудачную поэму.

Переписка И. С. Тургенева в 2-х тт., М., 1986, т. 2, с. 187; Листи до Марка Вовчка, К., 1979,
т. 1, с. 146.

...говорят, написал неудачную поэму. — Пор. активне [1]неприйняття В. Тарновським поеми

[2]«Марія» з її «богохульною» інтерпретацією біблійної легенди про народження Христа.
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1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/602488.html

2. http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev2130.htm

3.9.84 Повідомлення у журналі «Светоч». Січень 1860 р. (2009-09-26 18:00)

* *

...скоро выйдет новое издание известного народного украинского поэта Т. Г. Шевченко. Можно

сказать наверное, что стихотворения Т. Г. Шевченко выдержат два, три, даже больше изданий,
потому что имя Шевченко сделалось так же известно, как имя Пушкина и Гоголя.

Светоч, 1860, кн. 1, с. 33.

3.9.85 (2009-09-26 22:30)

[1]

Реальные знакомства для реального секса! Зарегистрируйся на сайте ”Вконтакте для взрослых”
бесплатно!

1. http://vcontakte.cn/

3.9.86 175. ЛИСТ ДО В. Г. ШЕВЧЕНКА. 12 січня 1860. С.-Петербург
(2009-09-27 06:00)

С.-Петербург. 12 генваря 1860 г.

Насилу я дождався твого письма; я вже думав, що ти, крий Боже! занедужав або принаймні

на Бессарабію помандрував. За ковбаси і сало спасибі тобі, а як получу та покуштую, то ще раз

скажу спасибі. Думаю, що вони такі самі будуть, як і ті, що ми з тобою колись під яблунею вкушали.
Мені байдуже, що ми вже не ті стали, аби ковбаси не старілися, а з ними і ми помолодіємо. Коли
б тілько нам отой хутір придбать та поєднать Хариту. Дуже, дуже я зрадів, що вона вподобалась
Ярині. Чи Ярина ще й досі у тебе гостює? Як ще й досі, то нехай би вона нишком, посвоєму
спитала Хариту, а ти б мені написав те слово, або сам спитай, що вона скаже?
Вольський мені пише, що Пекарі будуть Змі[єв]ського. Мені самому здається, що він моторненький
панок; я з ним бачився в Черкасах. Нехай і буде добра надія, а з Понятовським тепер треба зробить;
його вже прошено. Мені самому здається, що лучче взять на посесію, а тим часом роби, як тебе
Бог навчить; якщо треба буде грошей, то пиши. На тім тижні вийде моя книга, то будуть і гроші.
А дубового лісу все-таки треба купить заздалегідь, нехай собі сохне. Писав я позавчора про тебе
до Семиренка; не знаю, що він тобі скаже. Як получиш мого «Кобзаря», то одвезеш їм усім по

книжці, то може вони й поласкавішають.
Другим разом напишу тобі більше, а тепер бувай здоров. Поцілуй за мене сестру Ярину, Катерину,
свою жінку і своїх діточок. Оставайся здоровий. Не забувай искреннего твого друга і брата Т.
Шевченка.
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Примітки

Подається за першодруком у журналі «Основа» (1862. — № 6. — С. 10 — 11).
Вперше введено до збірника творів у виданні: Шевченко Т. Твори: В 2 т. — СПб., 1911. — Т. 2.
— С. 434.
Відповідь на невідомий лист В. Г. Шевченка.

Харита — X. В. Довгополенко.
Ярина — Я. Г. Бойко.
Вольський мені пише... — Цей лист В. Вольського до Шевченка не відомий. Лист В. Вольського
(польською мовою) від 21 грудня 1859 р., що зберігається нині в архіві М. К. Чалого (ІЛ, ф. 92,№
74) й уперше опублікований у збірнику «Листи до Т. Г. Шевченка» (К., 1962. — С. 172), насправді
адресований В. Г. Шевченкові (див.: Жур П. Третя зустріч. — С. 121). В ньому є згадка про

глибоку повагу до Шевченка та про намір написати йому «з наступною поштою».
...що Пекарі будуть Змі[єв]ського. — Йдеться про поділ межиріцького маєтку Н. П. Парчевського
за борги між кредиторами, одним з яких був поміщик Змієвський. Згодом він приєднався

до клопотань Н. П. Парчевського перед жандармським управлінням захистити поміщиків від

селянських заворушень у зв’язку з похованням Шевченка в Каневі (Билык И. Тревога над свежей
могилой Т. Г. Шевченка // Киевская старина. — 1886. — № 4. — С. 710).
...а з Понятовським тепер треба зробить; його вже прошено. — Див. лист до В. Г. Шевченка від

7 грудня 1859 р. та примітку до нього.
Писав я позавчора про тебе до Семиренка... — Див. лист до П. Ф. Симиренка від З січня 1860 р.
Як получиш мого «Кобзаря»... — Див. лист до В. Г. Шевченка від 7 грудня 1859 р. та примітку
до нього.
Поцілуй... сестру... Катерину... — Йдеться про дружину брата Микити К. М. Шевченко.
...свою жінку і своїх діточок. — Див. примітку до листа до В. Г. Шевченка від 20 серпня 1859 р.

3.9.87 Повідомлення в тижневику «Иллюстрация». 14 січня 1860 р. (2009-09-27 12:00)

* *

В нынешнем месяце выйдет в свет собрание стихотворений малороссийского поэта Т. Шевченки,
пользующегося такой огромной популярностью между своими земляками. В это собрание войдут

большею частию произведения давнопрошедшего времени, новейшие же явятся после. Издание
стихотворений Шевченки печатается в большом количестве и, без всякого сомнения, найдет
покупателей; в одной Малороссии разойдутся его сочинения в самое короткое время, потому
что там до сих пор они ходят в рукописях и постоянно переписываются молодым поколением:
там помнят своего народного поэта.

«Иллюстрация», 1860, №102, с. 30. За вид. [1]П. В. Жур. Труды и дни Кобзаря. — Люберцы,
1996. — С. 472-473.

1. http://izbornyk.org.ua/shevchenko/litzhur16.htm

2923

http://izbornyk.org.ua/shevchenko/litzhur16.htm


3.9.88 (2009-09-27 14:56)

[1]

Реальные знакомства для реального секса! Зарегистрируйся на сайте ”Вконтакте для взрослых”
бесплатно!

1. http://vcontakte.cn/

3.9.89 Вірші. 15 січня 1860 р. (2009-09-27 18:00)

15 січня 1860 р., С.-Петербург.

{ [1]«Дівча любе, чорнобриве...» }

{ [2]«Ой діброво — темний гаю!..» }

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev2134.htm
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3.9.90 Фотографія Шевченка з Г. Честахівським, 1860 (2009-09-28 06:00)
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Фотографія Шевченка (№ 11) та Г. Честахівського. Фото Досса (?) 1860-61.
[2]Фотографії Т. Г. Шевченка

За дарчим написом датується початком січня 1860 року.

[3] [4]

Досс Микола. Т. Шевченко і Г. Честахівський. 1860. Санкт-Петербург. Фотографія. 18,9 ×
14,7. Національний музей Тараса Шевченка, № ф-73.
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3.9.91 Микола Костомаров. Україна: Лист до видавця «Колокола». 15 січня 1860 р.
(2009-09-28 12:00)

[Н. Костомаров]
УКРАЙНА. (Письмо к издателю Колокола)

Милостивый государь,

В 34 листе Колокола вы проявили относительно Украйны такой взгляд, который мыслящая

часть южнорусского народа издавна хранит как драгоценную святыню сердца. Примите же от

нас сердечную благодарность. К числу многих истин, которые вы первый высказали печатно

на русском языке, принадлежит и то, что вы сказали о нашем отечестве. Позвольте же во

всеуслышание передать вам наши задушевные убеждения.
Большинство великорусской и польской публики привыкло не считать нас отдельным народом,
не признавать в нас элементов для самобытной жизни, выработанных прошедшим, сомневаться
в существовании у нас своенародного языка и в возможности его литературного развития и

вообще ставить наши особенности в ряд провинциальных оттенков — то русской, то польской

национальностей. Этот ошибочный взгляд возник от того, что, к чести нашей, южнорусской,
общественной церкви, от нее отщеплялось все, носившее на себе отпечаток барства и привилегии,
да и сама эта церковь предавала его анафеме. Дворян-малороссиян нет, за исключением

немногих, которые в последнее время, вместе с сознанием о несостоятельности дворянской

институции, обращаются к чистому народному источнику; и прежде не было у нас дворян: они

были чужие, хотя и происходили из нашей крови; прежде они становились поляками, теперь —
великоросиянами. Народность малороссийская, как ее привыкли называть с легкой руки дьяков

Алексея Михайловича, всегда оставалась достоянием угнетенного сословия, потом и кровию

утучнявшего и Вишневецких и Разумовских. Можно ли признавать народом мужичье?Можно ли
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давать ему права самобытного существования?
Так думали и думают многие изстари. Нам случалось слышать от либеральных поляков, что о

принадлежности Волыни и Подоли — Польше не может возникать и сомнения, потому что весь
образованный класс народонаселения этих краев — поляки, и тянут к Польше душой и телом;
что же касается до сплошной массы черного народа, то его не следует о том и спрашивать,
потому что он не может отвечать, будучи невежествен в государственных вопросах. Либералы-
великороссы, или наслушавшись польских доказательств и привыкши считать нациями только

такие народы, у которых были государи, дворы и дипломаты, великодушно жертвуют полякам эти

края, или же, под влиянием патриотизма, развитого Устряловым, почитают их непререкаемою

собственностью России, и таким образом вопрос о принадлежности земель, населенных нашим
народом, составляет спорный пункт между свободолюбящими обоих славянских племен. А ларчик

открывается просто: спорные земли не принадлежат ни тем, ни другим — они принадлежат тому

народу, который издревле их населил, населяет и обрабатывает.
Украйна, или южная Русь, имеет свою многознаменательную и поучительную историю. Не станем
углубляться в сумерки удельного периода, когда южная Русь соединенная с северною посредством

федеративной связи княжеского рода, скоро после освобождения от татар, при посредстве

литовского князя Гедимина (1320 г.), воротилась к своему отдельному бытию: этот период мог

бы сделаться дла нас занимательным предметом изучения; к сожалению, мы в него можем

смотреть только сквозь монастырские очки летописцев. Со времени казачества наступает новая

жизнь для нашего края. Казачество, которого славянское значение вами прекрасно сознано, было
рассадником свободы и противодействием двоякому деспотизму: с одной стороны — внешнему,
полудикому, восточно-мусульманскму деспотизму, с другой — внутреннему, аристократическому,
тонкому, цивилизованному, развившемуся у поляков под влиянием старых римских и папских

понятий, до уродливости. С конца XVI века идет ряд восстаний против польского дворянства.
Так как Речь Посполитую беспокоили набеги хищнических орд, то она не могла обойтись

без вооруженной силы на турецко-татарских границах, а потому нуждалась в казаках и должна

была предоставить им совместные, по понятиям века, с званием воина, права свободного

человека: но признавала казацкое достоинство только за ограниченным числом записанных в

реестр, а остальной народ удерживала в порабощении у королевских старост и владельцев. Народ
напротив, хотел весь пользоваться правами свободных людей; все хотели быть казаками, да

и самые реестровые желали своим званием поделиться со всеми. Народ не желал иметь над

собою господ; народ хотел самоуправления, самосуда, равноправного отправления общественных
повинностей и свободного избрания образа жизни для каждого. По понятиям народа, в Украйне
предоставлялось жить всякому, и едва ли в XVII веке где-нибудь так уважались человеческия права
безотносительно к вере, породе, народности, убеждениям. Когда поляки упрекали казаков за то,
что у них находили притон разного рода авантюристы, самозванцы, политические изгнан[ни]ки,
еретики, — они отвечали, что у них от века-веков так заведено, чтоб каждому был вольный приход
и отход; у них не спрашивали откуда кто пришел и куда отправляется. Сами казаки, рыцари веры,
неутомимые враги всего неправославного на войне, у себя дома принимали с радушием — и

католика, и арианина, и мусульманина. И теперь у южнорусса гораздо меньше религиозности,
чем у великорусса, хотя несравненно больше внутреннего благочестия.
Украинский народ, несмотря на внешнее сходство во многих чертах своего быта с поляками,
представлял им по своим понятиям в XVII веке совершенную противоположность. Тогда как

поляки под наплывом идей, выработанных благоговением к Римской республике, и вообще под

влиянием западноевропейским, толкуя о свободе, представляли ее себе не иначе как достоянием

«ludzi szlachetnego stanu», которые попирали пятами всю массу servorum, хлопов, людей подлого

сословия, — украинцы напротив, ненавидели всякое превозношение и привилегии; домогаясь от
поляков прав и вольности, они хотели и требовали их не для горсти, а для всего своего народа.
Вот отчего поляки охотно предоставляли права свободного человека шести-семи тысячам казаков,
а эти шесть-семь тысяч вместо того, чтоб быть довольными своим исключительным положением,
принимали в свои ряды втрое более и подымали оружие не за себя, а за тех, кому не давались
права, какими они сами пользовались. Это единство в стремлениях народа и составляло его силу,
что очень хорошо сознавал сам народ, выражаясь так в своей исторической думе:
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«Тим-то й сталась славна страшенная козацькая сила,
Що у вас, панове-молодці, була воля й дума єдина.»

Правда, яд польского аристократизма успел пройти и в казацкое звание и породил в нем много

недоляшков, которые, по выражению другой песни

«Для панства великого,
Для лакомства (жадности) нещасного,»

изменяли своенародным убеждениям, но этот яд не силен был заразить всю массу казачества:
в эпоху Хмельницкого реестровые казаки, на которых паны надеялись до того, что посылали

их сражаться против единоземцев, перебили своих старшин-недоляшков и пристали к Богдану,
шедшему тогда еще под знаменем всенародной свободы.
К сожалению, люди, руководившие народными движениями и стоявшие выше массы по

образованию, вместе с этим образованием принимали и те важные предрассудки, которые были
так противны украинцам. Свобода, представляемая массой, неясно, но в обширном смысле,
в их головах под влиянием тогдашняго образования, укладывалась в польские формы прав

привилегированного сословия, хотя и в виде смягченном своенародными понятиями. Сам

Богдан Хмельницкий, победивший короля Яна Казимира под Зборовом, с помощью целого

народа, заключил однако ж договор, по которому только 40 тысяч человек получали казацкие

права, а остальной народ возвращался снова в подданство. К чести и к несчастию нашего

народа, он воспротивился этому энергически; через год Хмельницкий должен был откровенно

потребовать у Поляков совершенного уничтожения крепостного права; разумеется, следствием
такого странного, по тогдашним польским понятиям, требования была война, и эта война

кончилась уже несчастно для казаков. С тех пор счастье то помогало, то изменяло Хмельницкому,
пока он наконец не отдался в покровительство московскому царю на основаниях Переяславского

договора (1654 г.).
Блестящие успехи казаков и московитян, заставили поляков предложить, в случае смерти

тогдашнего короля, корону Алексею Михайловичу. Прельщенный этою сделкою, московский двор
позволил себе, относительно Украйны; первую вопиющую несправедливость: вместо того, чтоб
оградить страну, которая добровольно к нему обратилась под условием защиты от врагов, царь
глухо высказал намерение отдать ее Польше, по приобретении короны... Хмельницкий умер от

тоски.
Тогда, чтоб доставить своей родине надлежащее место в предстоявшем государственном

перевороте, украинцы заключили в 1658 — 1659 г. Гадячский договор, по которому Украйна,
под именем Великого Княжества Русского, как независимая республика, сохраняя отдельность

и самобытность внутреннего управления, судопроизводства, религиозного, гражданского,
финансового и военного устройства, — соединялась с Польшею в одну федеративную Речь

Посполитую; таким образом возникал союз славянских государств: Польши, Великого княжества
Литовско-Русского, Великого княжества Русского и — если совершится соединение с Московиею

— то и Московского царства. То была первая попытка славянского союза, о котором мы,
как и вы, думаем теперь. Нельзя не обратить при этом внимания, что составителя Гадячского

договора имели в виду просвещение народа и свободное слово: Положено было завести в Украйне
два университета, школы и типографии, и предоставлялось вольное книгопечатание даже и по

предметам, касавшимся веры.
Но самый важный, жизненный вопрос был разрешен этим договором неудовлетворнтельно. Как
бы желая согласить старые предрассудки о необходимости привилегированного сословия — с

народным требованием равноправности, составители думали достигнуть этого легким доступом

к дворянскому достоинству.
По договору, русский гетман имел право представлять к нобилитации, каждый сейм по сту

человек казаков из каждого полка. Правда, это вело к тому, что целый народ мог таким

образом одворяниться; но масса народа не могла сознать и принять такой тонкой меры: масса не
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терпела инстинктивно вообще дворянское достоинство. Договор этот опережавший в последнем
отношении польскую конституцию 3 мая 1791 года, был нарушен тотчас же и поляками и русскими.
Поляки находясь в стесненных обстоятельствах— приняли его, но призывая— по форме сеймовой

присяги — на свое отечество гнев божий в случае его нарушения, в то же время под влиянием

иезуитской логики, многие из них высказывали явно надежду обманут казаков, духовенство

соблазнялось тем, что с ним должны заседать православные духовные сановники; дворянство

оскорблялось раздачею своего звания тем, кого оно привыкло называть хлопами. С другой

стороны, народ, лишь только узнал об этом, понял дело так, что хотят образовать в Украйне

шляхту, которая в его воображении представлилась в ненавистном польском образе. Составители
договора, в числе которых отличался Немирич, русский пан, убежавший к казакам из Польши

по причине религиозных своих убеждений, были перебиты. Справедливо заметил на сейме один

поляк: «Когда давать дворянство, то давайте его целому народу русскому, который дорожит своим
равенством; но кто захочет бросать драгоценную святыню предков на приманку грубой черни? И

кому вы даете дворянство? Тем, которые смеются над нашими грамотами и гербами!?»... Долго
и упорно народ боролся за внешнюю независимость и внутреннюю равноправность. Но Польша и
Московия видя, что ни тот, ни другой отдельно не справиться с упрямым народом, решились
разорвать Украйну на две половины; левый берег Днепра остался за Московиею, а правый

исключая Киева, Триполя, Стает и Василькова, за Польшею. Это сатанинское дело разделения

народа совершено первый раз по Андрусовскому договору в 1668 г., а потом утверждено через

восемнадцать лет Московским миром. Украинцы все это время отчаянно боролись за свою

независимость и принужденные сражаться разом против москалей и поляков, в то же время не

переставало простирать братскую руку к тем и другим, пытаясь как-нибудь сохранить целость

своего отечества. Все было напрасно. Не помогла и отчаянная выходка Дорошенка, призвавшого
на помощь Турцию. Жители Подоли и Киевщины, не желая служить польским панам, почти

все вышли из своего края и поселились в степях, занимаемых теперь Харьковскою, частию

Воронежскою и Курскою губерниями; другие пристали к Донским казакам. Бедные, не знали,
что лет через сто потомки их и здесь не уйдут от панской неволи! Плодосные поля прежнего их
отечества обезлюделись мало по малу, их захватили Поляки и народ размножившийся в течении
XVIII столетия, опять попал в такие же отношения как в XVII. Вспомнилось былое: вспыхнула
Колиивщина, последняя судорожная попытка возвратить себе свободу, попытка уже разодранной
Украйны. Напрасно! Скоро и Украйна, и ненавистная для нее Польша, с ее панами и шляхтою,
попали под власть всероссийских государей.
Левобережная Украйна, сохраняя казацкое устройство, издыхала в московских цепях. Чадолюбивая
мать отечества, Екатерина II, уничтожила казацкие порядки, и чтоб успокоить и привязать к

себе чиновников, уже и прежде значительно деморализованных московским влиянием — ввела в

Малороссию крепостпое право и поработила вольный народ, с таким упорством освободившийся

некогда от этого права в его польской одежде. В 1782 г. она изволила закрепить народ и

в слободской Украйне, потомков тех, которые как выше сказано, бежали туда из Подоли и

Киевщины от крепостного права польского.
С тех пор Украйна молчала. Ее народность предана была презрению. Имя хохол, которое москали
давали казакам от их оселедцев, сделалось синонимом дурака. Поэтический язык Украйны стал

предметом пренебрежения и насмешек. Нередко сами малороссияне краснели, когда выговор их
обличал южное происхождение. Украинская история была или заброшена, или представлялась в

искаженном виде, сообразно благим целям и видам правительства.
Пробуждение славянских народностей быстро отразилось в Украйне и подняло из летаргического

сна народную мысль и чувство. Явилось стремление возродить умирающую под кнутом

московским и штыком санктпетербургским народность и воссоздать самобытную литературу.
Но идея панславизма принялась в Украйне совсем не так, как в Москве, где она проявлялась или в
стремлении уразуметь смысл тропарей и букварей, или в риторических похвалах старомосковской
Руси, под которыя боязливо подкладывалась всероссийскому престолу надежда простреть когда

нибудь царственную десницу на славянские народы и уготовать им вожделенную судьбу Украйны

и Польши. В Украйне эта идея тотчас облеклась в светлую форму федеративного союза славян,
где бы каждая народность сохраняла свои особенности при всеобщей личной и общественной
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свободе; вместе с тем возникло убеждение, что только этим, и единственно этим путем Украйна

может подняться из упадка и сохранить свой собственный, столь несправедливо и безжалостно

попранный образ. Молодые люди Харьковского и Киевского университетов быстро стали

проникаться этими идеями. Могло ли это ускользнуть от бдительных преследователей всяких

идей при императоре Николае?
В 1847 г. в Киеве по доносу студента, жандармского сына, Петрова, взято было под арест

несколько лиц принадлежавших к кругу малороссийских писателей и в числе их народный поэт

Тарас Шевченко, которого превосходные стихотворения знают наизусть не только почти все

читающие малоруссы, но и многие великороссияне и славяне. Всех захваченных притащили в

III отделение, где и засадили. Из их бумаг и писем оказывалось, что все они проникнуты идею

соединения славян и любовью ко всем славянским народонаселениям вообще и украинской в

особенности, омерзением к крепостному праву, и к религиозным и национальным ненавистям,
и соболезнованием о невежестве народа. Вместе с этим некоторые письменно выражали мысль,
что было бы очень полезно, если б существовало ученое общество с целью сближать умственную

деятельность славянских народов и распространять в народе просвещение. Что с мыслью об

этом обществе не соединялось намерение основать так называемое тайное общество, доказывает
ясно то, что в бумагах обвиняемых лиц найдено было порицание правила: «цель оправдывает

средства». Как при этих данных возможно было обвинить в политическом преступлении, когда
общество существовало в предположении, а не на деле, и мысль о федеративном союзе славян

представлялась только как идеал в отдаленном будущем? Можно ли было за это обвинить и

карать, да еще как, и как долго?! Но что невозможно для простых людей, для Дубельта было

возможно. Он тотчас увидел, что тут есть готовый материал для того, чтоб представить дело

так, будто бы открыто существующее тайное политическое общество и окрестил сочиненное им

общество именем Украйно-славянского!... Николай Павлович человек формы, давал больше

значения противным ему идеям, когда они были облечены в формальность, поэтому уничтожить
общество, в его глазах представлялось великой заслугой; следовательно Дубельт мог надеяться

высочайшей награды и благоволения.
Под нравственною пыткою заключения в крепости, принудили обвиняемых наклепать на себя,
что действительно было общество; с своей стороны III отделение дозволило им представить

вымышленное общество в елико возможно извинительном свете. Таким образом они написали,
что их общество касалось только западных славян, а не почиющих под кроткою десницею

всероссийского монарха, который один может освободить их из уз немецких и турецких. Как ни

нелеп был вымысел, как ни противоречил всему что находилось в бумагах арестованных лиц,
однако дело слажено. Свежеупеченые государственные преступиики хотя и получили наказание,
но растворенное отеческим милосердием. Некоторых, главнейших, засадили в крепость кого на

год, кого на три года, а потом послали на службу в великороссийские губернии; но и тех и других
отдали под строжайший надзор полиции.
Поэта Шевченка послали рядовым в Оренбург, а потом в Новопетровское укрепление; Николай
I строжайше приказал, чтоб ему не позволяли ни писать, ни рисовать, (он был и живописец).
Шевченко пробыл более десяти лет в такой нравственной пытке, в ужасной стране на восточном
берегу Каспийского моря, на солончаках, где даже трава не растет, постоянно под надзором

ефрейторов, наблюдавших, чтоб он чего-нибудь не написал или не нарисовал. Как обращались

с другими, можно судить из следующего: Одного из политических преступников, бывшего

киевского профессора Костомарова, сослали в Саратов. Там случилось необыкновенное убийство:
нашли двух мальчиков замученых и брошеных на лед Волги. Подозрение падало на евреев.
Приехавший из Петербурга следователь потребовал, через губернатора, к себе Костомарова и

поручил ему написать записку о том: представляет ли история данные для того, чтоб допускать

возможность существования между евреями какой-нибудь кровожадной секты? Костомаров

занявшись несколько месяцев этим предметом, представил следователю записку, где по своему

убеждению высказал, что существование такой секты возможно. Между тем губернатору

Кожевникову, хотелось, чтоб было напротив. Он призвал Костомарова и несмотря на то, что сам
поручил ему исполнить требование следователя, грозил засадить его в острог, пользуясь своим
правом над сосланным политическим преступником и придираясь к тому, что Костомаров в своей
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записке находил кровавую сторону в самых библейских сказаниях и пользовался при составлении

этой записки запрещенными книгами. А этот губернатор, как говорят, был либерал! Когда,
скоро после того, вместо его прислали не либерала, но воплощенную ничтожность, а следователя,
благодаря записке Костомарова, (представленной в министерство и выданной следователем за

свою), назначили в Саратов вице-губернатором, новоприбывший с свежими губернскими властями
полицмейстер, в назначенный день пожелал видеть всех состоящих под надзором полиции в

Саратове, призвал Костомарова вместе с польским книгопродавцем Завадским и несколькими

другими поляками, поставил их в ряд с людьми дурного поведения, отданными под надзор

полиции по делу об убийстве мальчиков, и начал читать им отеческое нравоучение, чтоб они

вели трезвую жизнь и не шатались по кабакам и зазорным домам.
Этих черт достаточно, чтоб показать, что значила при Николае отдача политического преступника
под надзор полиции. Но к чести русского общества надобно сказать, что везде, куда ни ссылал

император наших земляков, их опала служила дипломом на участие, уважение и доверие; опальные
с своей стороны, честным поведением на службе и в частной жизни доказали, все без исключения,
твердость своих нравственных убеждений. В довершение бесстыдства с каким производился

розыск о киевском деле, надобно присовокупить, что Петров, в награду за донос был оставлен

на службе в III отделении с деньгами и чином XII класса, на который он, как студент II курса,
не имел ни малейшого права. Петров однако ж изменил за деньги своим покровителям, продав
какие-то бумаги III отделения, за что также был куда-то сослан.
После Киевского дела запрещены были все сочинение обвиненных и цензура и шпионство

начали ужасно свирепствовать против Малороссии; не только малороссийские книги подвергались
недозволению являться в свет, преследовали даже ученые статьи о Малороссии на великоруском

языке; самые названия Украйна, Малороссия, Гетманщина, считались предосудительными.
Благотворное влияние весны (хотя непостоянной, с частыми рецидивами зимних морозов),
царствование Александра II пробудило и Малороссию. На украинском языке появилось вдруг

несколько прекрасных сочинений. Освобождение крестьян оживляет нас надеждами за бедный

угнетенный народ наш, у которого было отнято все, чего он домагался во всю свою жизнь с такою

настойчивостью и самопожертвованием. Благодарим императора Александра II и просим только,
чтобы народ освободился не по одному имени, но чтоб пользовался перед законом одинакими

правами с дворянством: иной свободы Украйна, упорная в старых своих убеждениях, не понимает.
Мы желали бы сверх того, чтоб правительство не только не препятствовало нам, украинцам,
развивать свой язык, но оказало бы этому делу содействие и сделало теперь же распоряжение,
чтоб в школах, которые — как оно само уже объявило — будут заведены для нашего народа,
предметы преподавались на родном языке, ему понятном, а не на официально-великоросийском,
иначе народ украинский будет заучивать лишь слова, не развивая своих понятий. Более мы

не станем требовать и желать, собственно для себя, ничего, независимо от общих, совокупно
со всей Россией, желаний. Никто из нас не думает об отторжении Южной Руси от связи с

остальною Россиею. Напротив, мы бы желали, чтоб все другие славяне соединились с нами в один
союз, даже под скипетром русского государя, если этот государь сделается государем свободных

народов, а не всепожирающей татарско-немецкой московщины. В будущем славянском союзе,
в него же веруем и его же чаем, наша Южная Русь должна составить отдельное, гражданское
целое на всем пространстве, где народ говорит южнорусским языком, с сохранением единства,
основанного не на губительной, мертвящей централизации, а на ясном сознании равноправности

и своих собственных выгод. Чтоб наши потомки увидели то, что едва ли какому-нибудь Симеону
из нашего поколения суждено увидеть, — надобно, чтобы Славяне очищались от своих старых

предрассудков!
Пусть же ни великороссы, ни поляки не называют своими земли, заселенные нашим народом.

[1][Н. Костомаров.] Украйна. (Письмо к издателю «Колокола») // Колокол. Прибавочные листы
к «Полярной Звезде». — Лист 61. — 15 января 1860 г.
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1. http://izbornyk.org.ua/kostomar/kolokol1860.htm

3.9.92 Із листа К. О. Трутовського до М. О. Максимовича. 16 січня 1860 р.
(2009-09-28 18:00)

Сало мы получили, Иван Иванович 1 передаст его Тарасу Григорьевичу. Прошу Вас, Михаил

Александрович, переслать Аксаковым посылаемую книжку. 16 января [1860] г. 1 Художник І.
І. Соколов. [1]Т. Г. Шевченко в епістолярії відділу рукописів. — К., 1966. — С. 28.

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/epis.htm

3.9.93 Примітка до публікації віршів в журналі «Народное чтение». 22 січня 1860 р.
(2009-09-29 00:00)

* *

Спешим порадовать всех знающих украинский язык о выходе в свет новым изданием

стихотворений Тараса Григорьевича Шевченка. Его «Кобзарь» (так назвал он первое издание

своих стихотворений) известен почти всем на Украине... Великому таланту Т. Г. Шевченка

сочувствуют в Украине люди всех званий, сословий и состояний. И этим уважением Т. Г.
Шевченко пользуется достойно как первый народный стихотворец нашего времени.

«Народное чтение», 1860, кн. 1, с. 143-148. За вид. [1]П. В. Жур. Труды и дни Кобзаря. —
Люберцы, 1996. — С. 473-474.
1 В журналі надруковано вірші Шевченка «І широкую долину...», «Не вернувся із походу...», «І
багата я...», «Полюбилася я...» в оригіналі та перекладі О. Плещєєва.

1. http://izbornyk.org.ua/shevchenko/litzhur16.htm

3.9.94 Цензурний запис про випуск Кобзаря. 23 січня 1860 р. (2009-09-29 06:00)

№ 575. 1860 р., січня 23. Запис у реєстрі Петербурзького цензурного комітету про випуск у світ

«Кобзаря» Шевченка

№ Время поступления печатной книги Заглавие Год и № одобренной

рукописи Где напечатана Когда выдан билет Имя цензора, подписавшего

билет

156 Январ[я 23] «Кобзарь» Тараса Шевченка. Коштом Платона Семеренка

Ноябрь 28 — 1859 г. В типографии Кулиша Январ[я] 23 Бекетов

ЦДІА СРСР (тепер РДІА), ф. 777, № 291, арк. 281. Оригінал.

3.9.95 Розповідь Ф. Дейкуна-Мочаненка про друкування «Кобзаря» (2009-09-29 12:00)

* *
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Бывши в 1860 г. в Петербурге, я зашел в типографию Кулиша; через некоторое время быстро

вошел туда Шевченко и торопливо спрашивал:
— А что, готово? готово?
— Готово, — отвечали ему и подали несколько листков с напечатанными стихами.
На вопрос мой: что это такое? — покойный Каменецкий 1, заведывавший тогда типографией

Кулиша, объяснил, что это непропущенные цензурою места из «Катерины», для наклейки в

экземплярах, предназначенных для поднесения некоторым высокопоставленным лицам, между
прочим, и бывшему тогда министру народного просвещения Ковалевскому. Я выпросил и для

себя такой листок и наклеил его в своем экземпляре. Рассказ Ф. И. Дейкун-Мочаненко 2. Ф.
Каминский, Еще щепотка на могилу Шевченка, «Киевская старина», 1885, март, стор. 521 —
522. Примітки 1 Каменецький Данило Семенович (1830 — 1881) — з 1857 р. управитель друкарні
Куліша. Після поверненняШевченка із заслання, за дорученням поета, клопотався через цензурний
комітет про дозвіл друкувати «Кобзар» і [1]«Гайдамаки» під назвою «Поезія Т. Г. Шевченка». 2

Дейкун-Мочаненко Ф. І. — землевласник Лубенського повіту. Йому належав один з небагатьох

примірників «Кобзаря» Т. Г. Шевченка, видання Симиренка 1860 р., де були наклеєні вилучені

цензурою тексти. Цей примірник «Кобзаря» Дейкун-Мочаненко подарував Лубенській гімназії.

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev117.htm

3.9.96 З начерку В. Маслова (2009-09-29 18:00)

* *

[...] Шевченко приступил к новому изданию «Кобзаря», который и появился в 1860 году.
Сюда вошли, кроме стихотворений, составлявших первое издание, и несколько новых пьес и,
между прочим, [1]«Гайдамаки»; но лучшим украшением сборника была поэма [2]«Наймичка»
(работница), которая по богатству чисто народной поэзии и по глубине чувства нисколько не

уступает «Катерине». Новое издание было встречено в обществе с таким же сочувствием,
как и первое. Несколько позднее Шевченко принял деятельное участие в журнале «Основа»,
издававшемся на русском и малороссийском языках и посвященном изучению Украины.
В то время Тарас Григорьевич жил в здании Академии художеств, где имел свою мастерскую и

занимался гравированием; но он не желал оставаться в столице и постоянно думал переселиться
на житье в Малороссию. Посещение после ссылки Малороссии, которая повеяла на Шевченка

роскошью южной природы и родным приветом, обратило эту мысль в непоколебимое намерение,
и, возвратясь в Петербург, он только и жил одним желанием перебраться скорее на родину и,
найдя там добрую, сочувствующую и любящую, как он, свой народ, жену, устроить скромный очаг
на берегу Днепра.
Мысль о женитьбе, как и мысль навсегда поселиться на родине, возникла в душе Шевченка еще во

время ссылки. Это не была мечта поэта-художника об идиллическом счастии, хотя и выразилась в
стихотворении совершенно идиллического содержания, — это просто была потребность усталой,
надломленной жизни свить свое покойное гнездо и дожить остаток дней с кроткой, любящею
подругой. Еще на берегу Каспийского моря поэт

Благав у Бога, тілько хату,
Одну хатиночку в гаю,
Та дві тополі коло неї, [3][...]

В. П. Маслов, Тарас Григорьевич Шевченко. Биографический очерк, стор. 40. [Див. [4]повний
текст.]

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev117.htm

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev138.htm
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3. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev298.htm

4. http://izbornyk.org.ua/shevchenko/maslov.htm

3.9.97 176. ЛИСТ ДО А. О. КОЗАЧКОВСЬКОГО. 24 січня 1860. С.-Петербург
(2009-09-30 00:00)

Андрей Осипович!

Будьте ласкаві, перешліть три екземпляра в Прохоровку на имя Максимовича Михайла

Александр[овича], а один екземпляр передай[те] Тарасевичу. А за це я вам подякую так, як за

оті к[арасі та?] лящі Дніпрові.

Щирий ваш Т. Шевченко

24 генваря

1860.

Примітки

Подається за автографом (ІЛ, ф. 1, № 143).
Вперше надруковано в «Записках історично-філологічнго відділу Всеукраїнської Академії наук». —
1926. — Т. 7-8. — С. 370.
Вперше введено до зібрання творів у виданні: Шевченко Т. Повне зібр. творів. — К., 1929. — Т.
3. — С. 181.
...перешліть три екземпляра в Прохоровку... — Про одержання примірників «Кобзаря» 1860 р. М.
О. Максимович сповістивШевченка в листі від 25 березня 1860 р.: «Того ж марта 6-го получили мы
из Переяслава, то есть я и жена моя Марья Васильевна і старий Деркач Лев Павлович, получили
по книзі „Кобзаря„“ Вашого з надписом руки Вашої власної і з приложенієм Вашої персони, і були
ми тому дуже раді, і Вам за те сердечне дякуєм» (Листи до Тараса Шевченка. — С. 146).
...один екземпляр передай[те] Тарасевичу. — Особа не встановлена. Одночасно Шевченко

надіслав один примірник «Кобзаря» родині Козачковських із дарчим написом: «Марії Степановні

Козачковской з чоловіком і дітками. Т. Шевченко» (нині зберігається в ІЛ, ф. 1, № 517).

Варіанти

на ім’я Максимовича Михаила Александр[овича] / на ім’я Максимовича Александра М[ихайловича]

3.9.98 177. ЛИСТ ДО В. Г. ШЕВЧЕНКА. 24 січня 1860. С.-Петербург
(2009-09-30 06:00)

Одвези сам книжки в Городище і оддай своїми руками; в Керелівку перешли, а п’ять книжок

роздай кому сам знаєш. Та пиши мені, бо я вже аж утомився, ждучи твого листу.

Примітки

Подається за першодруком у журналі «Правда» (1875. — № 23. — С. 931), де вміщено без

дати.
Вперше введено до збірника творів у виданні: Шевченко Т. Твори: В 2 т. — СПб., 1911. — Т. 2.
— С. 436, з орієнтовною датою: «март».
Датується на підставі цензурного дозволу на випуск у світ «Кобзаря» (23 січня 1860 р.) та
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аналогічного за змістом листа до А. О. Козачковського від 24 січня 1860 р., написаного, очевидно,
одночасно з коментованим листом.

Одвези сам книжки в Городище і оддай своїми руками... — Йдеться про примірники «Кобзаря»
1860 р., подаровані Шевченком П. Ф. Симиренкові, членам його родини, а також О. І. Хропалю.

3.9.99 Повідомлення в газеті «Северная пчела». 26 січня 1860 р. (2009-09-30 12:00)

* *

Спешим уведомить наших читателей о выходе в свет стихотворений малороссийского поэта Т. Г.
Шевченка, под титулом «Кобзарь». Эта небольшая, но великолепно изданная книжка украсила бы
каждую, самую богатую литературу: это истинно гениальные произведения даровитого художника.
Шевченко — тип чисто народного поэта-художника; в нем, как в Крылове — Русь, отразилась
вся Украина, поэтическая, философская, жизненная, будничная! Нам ли, другому ли будет

принадлежать честь писать разбор этой книги, но мы считаем себя уже достаточно счастливыми,
уведомив первые об ее выходе. Цена 1 р. 50 коп. серебром. Продается во всех книжных магазинах.
К книге приложен портрет Шевченка, хорошо исполненный, но, нам кажется, не совсем сходный.

Л. Блюммер. Северная пчела, 1860, 26 января.

3.9.100 Із листа М. Макарова до Марка Вовчка. 29 січня 1860 року (2009-09-30 18:00)

* *

Сочинения Шевченка вышли; издание хорошо, а [1]портрет не очень удачен; т. е. сделан-то
хорошо, да сходства мало

Н. Макаров, Письмо к Марко Вовчок от 29 января 1860 г., [2]Дорошкевич О. Шевченко в

приватному листуванні // «Записки історично-філологічнго відділу АН УРСР», кн. VII — VIII,
1926, стор. 381.

1) До видання 1860 р. прикладено, як відомо, Шевченкового портрета роботи худ. Мікешина

(до половини постаті, в європейському вбранні). — Прим. О. Дорошкевича.

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/603679.html

2. http://izbornyk.org.ua/shevchenko/doroshk.htm

3.10 October

3.10.1 176. Д. С. КАМЕНЕЦЬКИЙ. Січень 1860. Петербург (2009-10-01 00:00)

А Ви узяли з собою, Тарас Григорович, коректуру «Наймички»? А сьогодні, не дождавшись її

од Вас, ми з одним земляком провірили її гарненько да половину й напечатали — ось і оттиск:
здається, вірно! Кінець іще не напечатали: його я, виправивши перву коректуру, принесу Вам
завтра або позавтрому.
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Шлю вам туфлі, чи вподобаєте і чи прийдуться по нозі — коли будуть малі, дак можна буде і

перемінить.

Щиро прихильний до Вашої милості

Данило Каменецький.

Коментарі:

Подається за автографом: ІЛ. Ф. 92. № 95.
Дати в автографі немає. Датується орієнтовно за часом виходу в світ «Кобзаря» Вперше

надруковано у виданні: Листи до Т. Г. Шевченка. — С. 182, з неточним визначенням, про
яку коректуру йдеться, і неточним датуванням.

А Ви узяли з собою... коректуру «Наймички»? — Публікатор Л. Ф. Кодацька вважала, що в

листі мовиться про окреме видання поеми «Наймичка» в серії «Сільська бібліотека» (СПб., 1860)
й відповідно (за датою цензурного дозволу — 13 травня 1860 р.) датувала лист початком травня

1860 р. (Листи до Т. Г. Шевченка — С. 295) М. М. Новицький відніс цей лист до грудня

1859 р. (Советская Украина. — 1962 — № 11 — С. 145). На думку В. С. Бородіна, текст
«Наймички» у серії «Сільська бібліотека» повністю повторював текст «Кобзаря» 1860 р. і тому не
потребував авторської коректури. Отже, в листі йдеться про коректуру аркушів «Кобзаря» 1860 р.,
тому датувати лист слід за часом виходу в світ цієї збірки — груднем 1859 — січнем 1860 р. (Див.:
Бородін В. С. Над текстами Т. Г. Шевченка. — К., 1971 — С. 23—24)
...ми з одним земляком провірили її гарненько... — За припущенням М. М. Новицького

(Радянське літературознавство. — 1966; — № 2. — С. 65), йдеться про Г. С. Вашкевича.

3.10.2 Показання А. Нечипоренка про український переклад Євангелія. Початок 1860
р. (2009-10-01 06:00)

* *

Арестованный по делу 32-х А. И. Нечипоренко, впоследствии погибший в застенках

Алексеевского равелина Петропавловской крепости, показал, что в начале 1860 года, будучи связан
с лондонскими пропагандистами Герценом и другими, по их просьбе разыскивал в Петербурге

переводчика на украинский язык Евангелия. «Я тогда не был знаком ни с одним литератором,
— пояснял Нечипоренко, — но зная книгу «Кобзарь», добрался к его автору Шевченко, и он мне
положительно ничего не сказал, но обещал переговорить с своими товарищами по изданию еще

предполагаемого журнала («Основы» — П. Ж.) и дать решительный ответ». Спустя некоторое

время Шевченко ответил, что такой перевод он и его товарищи начали сами и намерены издать

в Петербурге.

За вид. [1]П. В. Жур. Труды и дни Кобзаря. — Люберцы:, 1996. — С. 476.

1. http://izbornyk.org.ua/shevchenko/litzhur16.htm
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3.10.3 178. ЛИСТ ДО П. Ф. СИМИРЕНКА. 1 лютого 1860. С.-Петербург
(2009-10-01 12:00)

1860.
1 февраля.

Платон Федорович!

Сегодня просьба моя к вам такого содержания. Редактор журнала «Народное чтение», желая
поместить в своем журнале краткую биографию Кондрата Михайловича и Федора Степановича,
обратился ко мне как к лично их знающему. Я ничего не знаю. Да если бы и знал, то без їх волі
нічого б не сказав. Спитайте ж ви їх, і як буде на се їх воля, то коротесенько напишіть мені одні
тілько факти і пришліть брошуру о вашем заводе. На сей раз годі, ніколи, вибачайте. Кланяюся
Татьяні Івановні і цілую ваших діточок.

Т. Шевченко

Чи получили ви «Кобзаря»? Недодрюкований екземпляр, може, я вам сам привезу.

На звороті:
Благородному Платону Федоровичу Семеренку.

Примітки

Подається за першодруком у виданні: Шевченко Т. Повне зібр. творів. — К., 1929. — Т. 3.
— С. 181.
Редактор журнала «Народное чтение»... — Оболонський Олександр Олександрович (1825 —
1877), родом із Гадяцького повіту Полтавської губернії, редактор і видавець петербурзького

журналу «Народное чтение» (1848 — 1862), згодом земський діяч на Полтавщині. Призначений
для широкого, насамперед сільського читача, журнал вміщував матеріали про видатних людей,
що вийшли з народу, про підготовку селянської реформи, твори письменників демократичного

табору М. Л. Михайлова, О. М. Плещеева, І. С. Нікітіна, М. В. Успенського, приділяв увагу
українській літературі.
Можливо, повернувшись з України, Шевченко порадив вмістити в «Народном чтении» статтю

про К. М. Яхненка та Ф. С. Симиренка, колишніх кріпаків, що стали визначними підприємцями

та організаторами цукроварної справи, й звернувся до П. Ф. Симиренка з проханням подати

біографічні дані про них. Однак П. Ф. Симиренко таких даних не надіслав, згадані біографії в
«Народном чтении» не друкувалися.
...пришліть брошуру о вашем заводе. — Можливо, йдеться про відбиток статті: А.В-к-в.
Городищенский свеклосахарный завод потомственных почетных граждан К. М. Яхненка и Ф.
С. Симиренка // Вестник промышленности. — 1858. — № 2. — С. 109 — 153; ця брошура також
не була надіслана.
Татьяна Івановна — Т. I. Симиренко.
Недодрюкований екземпляр, може, я вам сам привезу. — Див. лист до П. Ф. Симиренка від 3
січня 1860 р. та примітку до нього. Здійснити цей намір Шевченкові не вдалося.

3.10.4 179. ЛИСТ ДО В. Г. ШЕВЧЕНКА. 1 лютого 1860. С.-Петербург
(2009-10-01 18:00)

1860. Февраля 1.
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Ти мені дуже нашвидку писав, а я тобі оце навзаводи пишу: ніколи. Ось що: чи получив ти моє

письмо і «Кобзаря»? Чи був ти у Городищі і чи бачився з П. Ф. Семеренком? Якщо бачився, то
напиши мені, що він тобі сказав? Та ще ось що: напиши мені гарненько, що то за пан Трощинський.
Де той Кагарлик? І що то за ґрунт, що він нам пропонує? Що він коштує? Я се літо до тебе не

приїду: ніколи. Роби, як сам знаєш; о грошах не турбуйся. «Кобзар» добрий чинш платить, спасибі
йому. Та напиши мені хоч півслова о Хариті; вона мені спать не дає. Оставайся здоров. Цілую

твою жінку і твоїх діточок. Твій Т. Шевченко

Як матимеш час, то сам одвези письмо П[латону] Ф[едоровичу]; а ні, то одішли.

Примітки

Подається за першодруком у журналі «Основа» (1862. — № 6. — С. 11). Заключні рядки (від слів
«Цілую твою жінку...»), відсутні в першодруці, відновлюються за публікацією в журналі «Правда»
(1875. — № 23. — С. 929).
Вперше введено до збірника творів у виданні: Шевченко Т. Твори: В 2 т. — СПб., 1911. — Т. 2.
— С. 434.
Відповідь на невідомий лист В. Г. Шевченка.
...чи получив ти моє письмо і «Кобзаря»? — Лист до В. Г. Шевченка від 24 січня 1860 р.,
надісланий разом із примірниками «Кобзаря» 1860 р.
Чи був ти у Городищі і чи бачився з П. Ф. Семеренком? — Шевченка цікавило ставлення П.
Ф. Симиренка до виходу в світ «Кобзаря» 1860 р. та до його прохання взяти на службу В. Г.
Шевченка.
...що то за пан Трощинський. — Український поміщик Трощинський Дмитро Андрійович, власник
великих маєтків у Київській та Полтавській губерніях.
Де той Кагарлик? І що то за ґрунт, що він нам пропонує? — Кагарлик — містечко

Київської губернії (тепер районний центр Київської області), в якому був один із маєтків Д. А.
Трощинського. Земельну ділянку, про яку йдеться в цьому листі, В. Г. Шевченко описав у

наступному своєму листі: «У Трощинського єсть село по лівому берегу Дніпра; називається Рудяки;
коло того села є ліс, луг; озера кругом лісом пообростали. Я сам ще не бачив, але мені розказував...
Григорович... що там такі місця гарні, що, каже, трудно вже їх знайти і понад цілим Дніпром»
(Основа. — 1862. — № 6. — С. 11).
Харита — X. В. Довгополенко.
Цілую твою жінку і твоїх діточок. — Див. примітку до листа до В. Г. Шевченка від 20 серпня

1859 р.
...сам одвези письмо П[латону] Ф[едоровичу]... — Лист до П. Ф. Симиренка від 1 лютого 1860
р., надісланий В. Г. Шевченкові.

3.10.5 Автобіографія. Лютий 1860 р. (2009-10-02 00:00)

перша половина лютого 1860 р.

{ [1]Автобіографія }

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev502.htm

3.10.6 Спогад Н. Білозерської про понеділки. Початок 1860 р. (2009-10-02 06:00)

* *

На наши понедельники обыкновенно собиралось от пятидесяти до шестидесяти человек:
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малороссы, поляки, русские... Являлись ученые, профессора университета, генерального штаба (в
числе которых был и Драгомиров), бывали и литературные знаменитости, и прочие образованные
люди. Кроме шумевших Кулиша, Костомарова и Шевченка, в числе посетителей находились:
Тургенев, П. Анненков, Кавелин, изредка Пыпин, Лихачевы, братья Жемчужниковы, поэт

Полонский, Чернышевский, Делянов (будущий министр). При этом всегда много было молодежи,
особенно студентов...

«Исторический вестник», 1913, т. 132, №6, с. 927-928; За вид. [1]П. В. Жур. Труды и дни Кобзаря.
— Люберцы, 1996. — С. 476-477.

1. http://izbornyk.org.ua/shevchenko/litzhur16.htm

3.10.7 180. ЛИСТ ДО В. Г. ШЕВЧЕНКА. Середина лютого 1860. С.-Петербург
(2009-10-02 12:00)

Прочитай оце письмо та, поміркувавши гарненько, запечатай, та або сам одвези, або одішли, або
під лаву кинь. Та ще нехай Харита, добре подумавши, скаже, чи піде вона за мене? Чи бачився

ти з П. Ф. Семиренком?
Та напиши, чи той ґрунт у Трощинського над самим Дніпром? Бо як не над Дніпром, то мені

його й за копу не треба! Ще: як скаже Харита, що піде за мене, то прийми ти її в своїй хаті як

рідну сестру. Нехай вона, сердешна, од наймів трохи одпочине. На харч і її одежу я тобі вишлю

гроші. Попроси за мене і сестру мою, а твою жінку, щоб і вона її привітала. Тричі спасибі тобі за
Васю. Як побачиш брата Йосипа, то скажи йому, нехай очунює та захожується мені хату ставить.
А об волі ще й досі не чуть нічого доброго.
Напиши мені, чи є в Харити батько або мати? Чи крепачка вона, чи вільна? Коли крепачка, то
чия? і яка плата за її волю?

Примітки

Подається за першодруком у журналі «Основа» (1862. — № 6. — С. 11 — 12). Купюра в рядку:
«А об волі й досі не чуть нічого...» відновлюється за публікацією в журналі «Правда» (1875. — №
23. — С. 929): «А об волі ще й досі не чуть нічого доброго».
Датується за змістом і місцем між листами від 1 та 18 лютого 1860 р.
Вперше введено до збірника творів у виданні: Шевченко Т. Твори: В 2 т. — СПб., 1911. — 1.2.
— С. 434 — 435.

Прочитай оце письмо... — Лист Шевченка до Д. А. Трощинського нині не відомий. Про нього

Шевченко перепитує в листі до В. Г. Шевченка від 18 лютого 1860 р.: «Чи получив ти „Кобзаря“
і письмо Трощинському?»
...чи той ґрунт у Трощинського над самим Дніпром? — В. Г. Шевченко повідомляв, що «у пана
Трощинського є ґрунт... над самим Дніпром, в лісі, тілько що нижче, на лівім березі — от ціла

біда! Не так далеко видно, як з правого берега» (Листи до Тараса Шевченка. — С. 147).
Попроси... твою жінку... — О. А. Шевченко.
Тричі спасибі тобі за Васю. — За свідченням М. К. Чалого в примітці до цього листа, Вася —
племінниця Шевченка, дочка його сестри Ярини, виховувалася в сім’ї В. Г. Шевченка (Основа. —
1862. — № 6 — С. 16).
Йосип — Й. Г. Шевченко.
Напиши мені, чи є в Харити батько або мати? Чи крепачка вона, чи вільна? — На це запитання

В. Г. Шевченко відповів, що «Харита має батька й матір, кріпосна князя Лопухіна, на волю

викупить її не можна, як тілько заміж треба вийти» (Основа. — 1862. — № 6. — С. 12).
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3.10.8 Замітка І. Панаєва про підготовку російського перекладу Кобзаря
(2009-10-02 18:00)

* *

В непродолжительном времени отпечатается и выйдет в свет: Кобзарь Тараса Шевченко в

переводе русских поэтов, изданных под редакциею Н. В. Гербеля. Сюда, сверх полного

перевода «Кобзаря», войдут переводы некоторых стихотворений г. Шевченко, напечатанных им
в разных периодических изданиях, но не вошедших в последнее собрание его стихотворений. За

исключением восьми мелких стихотворений, все переводы сделаны вновь и явятся в предлагаемом

издании в первый раз. Книга будет заключать в себе: 2 повести, 9 баллад и 12 мелких

стихотворений в переводах Н. В. Берга 1, Н. В. Гербеля, В. В. Крестовского 2, Н. С.
Курочкина 3, Л. А. Мея 4, М. Л. Михайлова 5 и А. Н. Плещеева. [И. Панаев], Петербургская
жизнь. Заметки нового поэта, «Современник», 1860, т. LXXXII, стор. 146. Примітки 1 Берг

Микола Васильович (1823 — 1884) — поет і перекладач, автор численних подорожніх заміток,
мемуарів. Переклав на російську мову твориШевченка [1]«Гамалія», «Вітре буйний, вітре буйний».
2 Крестовський Всеволод Володимирович (1840 — 1895) — письменник, відомий як автор романа
«Петербургские трущобы». Переклав на російську мову поезії Шевченка «Утоплена», «Причинна».
3 Курочкін Микола Степанович (1830 — 1884) — поет, перекладач. Був у дружніх відносинах з Т.
Г. Шевченком, переклав кілька його віршів: «Доля», «Муза», «Огні горять, музика грає», «Один
у другого питаєм».. 4 Мей Лев Олександрович (1822 — 1862) — поет, драматург і перекладач.
В листі до приятеля писав: «Ты вчера улыбнулся, когда я сказал, что попытаюсь перевести

Шевченко. Так вот же тебе: Худо ли, хорошо ли, а взял да и перевел. Передай ему этот

перевод («Весенний вечер») вместо моей визитной карточки, а вместо ответа, доставь мне поэта».
З віршів Т. Г. Шевченка переклав «Садок вишневий коло хати», «Хустина», «Наймичка» і

уривки з поеми [2]«Гайдамаки». 5 Михайлов Михайло Ларіонович (1826 — 1865) — поет, критик,
перекладач, співробітник журналу «Современник». Переклав на російську мову вірші Шевченка

[3]«Іван Підкова», «До Основ яненка». У вересні 1861 р. за поширення прокламації «К молодому

поколению», написаної Н. В. Шелгуновим, був засуджений на шість років каторги.

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev122.htm

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev117.htm

3. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev114.htm

3.10.9 181. ЛИСТ ДО Д. С. КАМЕНЕЦЬКОГО. 6 лютого 1860. С.-Петербург
(2009-10-03 00:00)

Данило Семенович.

Подателю сего дайте 10 книжек «Кобзаря».

Т. Шевченко

6 февраля

1860.

Примітки

Подається за автографом (ІЛ, ф. 1, № 183).
Вперше опубліковано в наукових записках Інституту української літератури ім. Т. Г. Шевченка

АН УРСР «Радянське літературознавство». — 1939. — № 4. — С. 147.
Вперше введено до зібрання творів у виданні: Шевченко Т. Повне зібр. творів: У 10 т. — К., 1957.
— Т. 6. — С. 205.
Подателю сего... — Про кого йдеться — не встановлено.
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3.10.10 Проект хати. 1860 (2009-10-03 06:00)

[1] [2]

Проект хати. Фасад. Папір, акварель (25,9 × 34,1). [Пб.]. [II — 25.VIII 1860].

[3]

Див. також:
http://litopys.org.ua/shevchenko/shev10049.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev10049.htm
http://kobzar.univ.kiev.ua/draws/description/449.html

Проект хати. Боковий фасад. Папір, акварель (22 × 29,7). [Пб.]. [II — 25.VIII 1860].
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[4]

Див. також:
http://litopys.org.ua/shevchenko/shev10050.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev10050.htm
http://kobzar.univ.kiev.ua/draws/description/450.html

1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/02KUhF_845J9kLIM-hJWtg?feat=embedwebsite

2. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/gThAGQM7KuAU3xsYlmDYMQ?feat=embedwebsite

3. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev10049.htm

4. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev10050.htm

3.10.11 Лист В. П. Маслова до М. О. Максимовича. 6 лютого 1860 р.
(2009-10-03 12:00)

Будучи родом малоросс, проведши всю жизнь в роскошных пределах Украйны и теперь живя почти

целый год безвыездно, я, по свойственной всем малороссиянам любви к родине, начал заниматься
изучением своего родного края, его обычаев, поверьев, его быта, истории и словесности.
Я прочел почти все сочинения, писанные на малороссийском языке (а не наречии, как думает и

Шафарик), начиная с «Энеиды» Котляревского до «Ужинок» Куцого, выучил наизусть почти все

стихотворения великого нашего барда Шевченко, перерылся почти во всех журналах, начиная с

«Украинского вестника», познакомился даже с философскими сочинениями Сковороды, недавно
вышедшими отдельной книгой.., оглушаемый пленительными звуками нашей удивительной

малороссийской песни.., я поневоле сделался идолопоклонником всего малороссийского.
Окончивши 1-ю Киевскую гимназию и приготовляясь в университет, я остался почти нарочно

на целый год здесь, на юге Малороссии, именно для того, чтобы вполне втянуть в себя

богатую малороссийскую жизнь и чтобы хотя чутьем разгадать ее непередаваемые, неизъяснимые
моменты.
Летом 1859 г. я имел счастье познакомиться с великим «властителем наших дум» Шевченко
1, который своей таинственной судьбой, неприветливым счастьем, не говоря уже о его поэзии,
произвел на меня огромное влияние в нравственном смысле; с нетерпением ожидаю выхода

его печатных, сколько-нибудь полных сочинений. 6 февраля 1860 г., Мошны, Черкасского уезда

Примітки 1 Знайомство відбулось у с. Мошнах, де Шевченко три дні був під арештом. У своєму
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[1]листі до Т. Г. Шевченка від 10 вересня 1859 р. В. Маслов детально описує свої зустрічі з ним,
висловлює безмежне захоплення поетом, бажання зібрати і вивчити його твори (III, 4889). [2]Т.
Г. Шевченко в епістолярії відділу рукописів. — К., 1966. — С. 29.

1. http://ua_kobzar.livejournal.com/588224.html

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/epis.htm

3.10.12 182. ЛИСТ ДО М. Я. МАКАРОВА. 7 лютого 1860. С.-Петербург
(2009-10-03 18:00)

Дознайтесь, будьте ласкаві, чи буде дома завтра ввечері Варвара Яковлевна. Якщо буде, то і я

до неї прибуду з І. С. Тургенєвим. І ви прибувайте, як матимете час. Оставайтеся здорові та не
забудьте завтра вранці оповістить мене, искреннего вашого

Т. Шевченка.

7 февраля.

На звороті:
Высокоблагородному

Николаю Яковлевичу

Макарову.

Примітки

Подається за автографом (ІЛ, ф. 1, № 183). Дату в автографі Шевченком виправлено з «6» на «7
февраля».
Вперше надруковано в газеті «Кавказ» (1899. — 26 червня).
Вперше введено до зібрання творів у виданні: Шевченко Т. Повне зібр. творів. — К., 1929. — Т.
3. — С. 182.

Варвара Яковлевна — В. Я. Карташевська.
Тургенєв Іван Сергійович (1818 — 1883) — російський письменник. Познайомився з Шевченком

та В. Я. Карташевською в лютому 1859 р. за посередництвом Марка Вовчка. «Первое наше

свидание произошло в Академии художеств, вскоре после его возвращения в Петербург, зимою...
Я приехал в Академию вместе с Марьей Александровной Маркович (Марко Вовчок), которая
незадолго перед тем тоже переселилась в нашу северную столицу и служила украшением и

средоточием небольшой группы малороссов, съютившихся тогда в Петербурге и восторгавшихся
ее произведениями: они приветствовали в них — так же, как и в стихотворениях Шевченка —
литературное возрождение своего края. В студии художника, куда мы прибыли с г-жою Маркович,
уже находилась одна дама (тоже малороссиянка по происхождению), которая также желала

увидеть Тараса Григорьевича — г-жа Карташевская; в ее доме, по вечерам, часто собиралась та

группа, о которой я говорил, и Шевченко, познакомясь с г-жой Карташевской, стал посещать

ее чуть не каждый день» (Т. Г. Шевченко: Кобзар з додатком споминок про Шевченка

писателів Тургенєва і Полонського. — Прага, 1876. — С. III — IV). Як свідчать спогади В.
Я. Карташевської, зацікавившись її літературним гуртком, І. С. Тургенєв також почав бувати

в неї: «С Тургеневым я случайно встретилась у Шевченка в его студии. Он слышал о наших

малороссийских вечерах и просил позволения приехать» (Киевская старина. — 1900. — № 2. —
С. 63). Про В. Я. Карташевську «со всем семейством и со всем милым малороссийским Вашим

мирком» I. С. Тургенєв згадував у листі до неї від 31 березня 1859 р. (Тургенев И. С. Полное

собр. сочинений и писем: В 28 т. — М. ; Л., 1961. — Т. 3: Письма. — С. 288). Продовжувалися
ці відвідини й згодом, про що I. С. Тургенєв писав у листі до Марка Вовчка від 20 березня 1860
р.: «...часто вижусь с Шевченко, с Карташевскими» (Там само. — Т. 4. — С. 58).
І ви прибувайте, як матимете час. — М. Я. Макаров регулярно брав участь у літературних
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зібраннях в домі В. Я. Карташевської, про що сповіщав у листах до Марка Вовчка від 3
листопада 1859 р.: «на вечерах моей сестры, кроме Тургенева, начал появляться в последнее

время Писемский» (Листи до Марка Вовчка. — Т. 1. — С. 70, 81).

3.10.13 План хати. Проекти лютого 1860 р. (2009-10-04 00:00)

[1] [2] [3]

План хати. Архітектурний проект. Папір, олівець, акварель (20,4 × 28,4). [Пб.]. [Н. п. II 1860].
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[4]

План хати. Архітектурний проект. Папір, туш, акварель (20,5 × 27,5). [Пб.]. [Н. п. II 1860].

[5]

План хати. Схематичний рисунок. Папір, олівець, туш (13,3 × 16,4). [Пб.]. [Н. п. 18.II 1860].
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[6]

План хати. Архітектурний проект. Папір, туш, акварель (25,3 × 34,2). [Пб.]. [Н. p. 18.II 1860].

[7]

План хати. Схематичний рисунок. Папір, олівець (10,6 × 13,3). [Пб.]. [Н. п. 25.VIII 1860].
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[8]

Комора. Схематичний план. Папір, олівець (10,6 × 13,3). [Пб.]. [Н. п. VIII 1860].

[9]

1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/norYfAgi5ObwCZsS7DpEuQ?feat=embedwebsite

2. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/j2hcEWg5H4oAToFxDSpQJw?feat=embedwebsite

3. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/JLmTMVBD_rB1qwxiRiZLTw?feat=embedwebsite

4. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev10113.htm

5. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev10114.htm
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6. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev10115.htm

7. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev10116.htm

8. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev10117.htm

9. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev10118.htm

3.10.14 Показання П. Завадського на допиті. 7 лютого 1860 р. (2009-10-04 06:00)

* *

Один из организаторов Харьковско-Киевского тайного политического общества Петр Завадский

на допросе в 3 отделении показал: «В семинарии я нашел стихотворения Шевченка, с жаром читал

их и переписывал. Тут у меня явилась мысль, что простой народ в Малороссии терпит много горя,
а рассказы, ходившие в это время в Переяславе (где я был в семинарии) об арестовании Шевченка

и о его личности как друга народа, заронили во мне какое-то неясное желание самому сделать

что-то в этом роде».

Далее Завадский показал, как, уже будучи студентом Харьковского университета, он продолжал

собирать стихотворения Шевченка, как общий интерес к ним объединил его со студентами

Еременком, Бекманом, активными участниками и организаторами тайного политического

общества (Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ), ф. 1, экспедиция 3 отделения,
оп. 1860 г., №26, ч. 1, л. 186-187).

За вид. [1]П. В. Жур. Труды и дни Кобзаря. — Люберцы, 1996. — С. 478-479.

1. http://izbornyk.org.ua/shevchenko/litzhur16.htm

3.10.15 Із записки редактора «Иллюстрации» В. Р. Зотова. До 18 лютого 1860 р.
(2009-10-04 12:00)

* *

...несколько слов от Шевченка: он просит Вас вместить в его биографию следующее

обстоятельство: Брюлов рисовал для ныне вдовствующей императрицы портрет Жуковского. На
деньги, заплоченные за этот портрет — Брюлов выкупил Шевченку из крепостного состояния.
Потом он стал посещать рисовальные классы академии (1838), покровительствуемый Обществом
поощрения художников. Все это нужно — потому что о Ш[евченке] ходили сплетни, что он будто
бы, будучи выкуплен на волю Государыней — написал на нее пасквиль. Чего вовсе не было.

ИРЛИ, ф. 548, оп 1,№204, л. 3; За вид. [1]П. В. Жур. Труды и дни Кобзаря. — Люберцы, 1996. —
С. 480: У тижневику «Иллюстрация» був надрукований біографічний очерк «Тарас Григорьевич
Шевченко» з портретом поета. Його названо «первым из современных малороссийских поэтов...
Имя его с любовью и уважением произносится всеми, кому дорога Малороссия».

1. http://izbornyk.org.ua/shevchenko/litzhur16.htm

3.10.16 Із рецензії в «Санктпетербургских ведомостях». 18 лютого 1860 р.
(2009-10-04 18:00)

* *
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Вы слышите, как наболело сердце поэта, вы чувствуете, как льются его слезы, — но вы понимаете

в то же время, что это человек с могучею душою, что он не пал под бременем своих страданий,
а окреп в них, и его слезы — кровавые слезы, от которых не раз становится жутко на душе.

«Санктпетербургские ведомости», 1860, №37; За вид. [1]П. В. Жур. Труды и дни Кобзаря. —
Люберцы, 1996. — С. 481.

1. http://izbornyk.org.ua/shevchenko/litzhur16.htm

3.10.17 Лист Тараса Шевченка до редактора «Народного чтения». 18 лютого 1860 р.
(2009-10-05 00:00)

18 лютого 1860 р., С.-Петербург.

{ [1]Письмо Т. Гр. Шевченка к редактору «Народного чтения» }

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev503.htm

3.10.18 Висловлювання М. Чернишевського (2009-10-05 06:00)

[1]
«К топору зовите Русь!». Худ. В. Касіян. Олівець, акварель. 1934.

* *

В землях, населенных малорусским племенем, натянутость отношений между малороссами и

поляками основывалась не на различии национальностей или вероисповеданий; это просто была
натянутость сословных отношений между поселянами и помещиками. Большинство помещиков

там поляки, потому недоверие простолюдинов к полякам — просто недоверие к помещикам.
Когда малороссы говорят о панах, они только забывают прибавлять, что в числе панов есть и

малороссы, потому что этих панов малороссов гораздо меньше, чем поляков. Но к этим панам их

отношение точно таково же, как и к польскому большинству панов. Различие национальностей не
делает тут никакой разницы. О чувствах и поступках польских панов относительно поселян разных

племен надобно сказать точно то же, что о чувствах малорусских поселян к панам разных племен:
различие национальностей и тут не производит никакой разницы в отношениях. От польского

поселянина польский пан требовал нисколько не меньше, чем от малорусского поселянина; ни в
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одном из тех облегчений, какие он сделал или соглашается сделать польскому поселянину, он и

не думает отказывать малорусскому поселянину. Тут дело в деньгах, в сословных привилегиях,
а нисколько в национальностях или вероисповедании. Малорусский пан и польский пан стоят

на одной стороне, имеют одни и те же интересы; малорусский поселянин и польский поселянин

имеют совершенно одинаковую судьбу; если была она дурна прежде, она была для обоих одинаково
дурна: насколько становится или станет она лучше для одного из них, ровно настолько же и для

другого.
[...] Малорусскому поселянину не было бы ни на волос легче, если бы все паны в Малороссии

были малороссы, — напротив, было бы малороссу тяжелее от этого, как свидетельствовал нам

Шевченко. Мы знаем, что очень многие из образованных малороссов и, кроме помещиков

малороссов, не захотят признать этого мнения за истину: она противоречит национальному

предрассудку, потому многими будет отвергнута, по крайней мере, на первый раз. Но никакие

голословные возражения не поколеблют нашего мнения, опирающегося на такой авторитет,
как Шевченко. Не опровергать наши слова мы советуем друзьям малорусского народа, а

призадуматься над ними и проверить их фактами. Факты подтвердят их, мы в том уверены,
потому что Шевченко чрезвычайно хорошо знал быт малорусского народа. Опираясь на этот

непоколебимый авторитет, мы твердо говорим, что те, которые захотели бы говорить противное,
ослеплены предрассудком и что малорусский народ ничего, кроме вреда, не может ждать себе от
них.
[ . . . . . . . . . . . . . . . . . ]
Когда у поляков явился Мицкевич, они перестали нуждаться в снисходительных отзывах каких-
нибудь французских или немецких критиков: не признавать польскую литературу значило бы тогда

только обнаруживать собственную дикость. Имея теперь такого поэта, как Шевченко, малорусская
литература также не нуждается ни в чьей благосклонности.

Н. Чернышевский, Полное собрание сочинений, т. VII, М, 1950, стор. 792 — 793; 935 — 936.
[Див. [2]текст]

* *

Див. також статтю Чернишевського з приводу виходу в світ першого числа журналу «Основа»:

Мы, великоруссы, не можем похвалиться, что всегда были справедливы в своих литературных

отношениях с малороссами. Еще очень недавно русская литература смотрела на попытки придать
литературное значение малорусскому языку иногда с надменной усмешкой, иногда и прямо с

враждой.

[3]

«Современник», 1861, №1, Современное обозрение. С. 67.

[4]
...и, чего доброго,... издаст когда-нибудь «Философский словарь» на чистейшем малорусском

языке.

1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/FOE6POpE1-GDxbNuhBEvQg?feat=embedwebsite

2. http://izbornyk.org.ua/shevchenko/vosp72.htm

3. http://books.google.com/books?id=l-UGAAAAQAAJ&dq=%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE&lr=

&as_drrb_is=b&as_minm_is=0&as_miny_is=1858&as_maxm_is=0&as_maxy_is=1861&num=100&as_brr=0&as_pt=
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ALLTYPES&hl=uk&pg=RA1-PA67&ci=53,1261,864,157&source=bookclip

4. http://books.google.com/books?id=2ikYAAAAYAAJ&dq=%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%

BA%D0%B0%D1%8F&lr=&as_drrb_is=b&as_minm_is=0&as_miny_is=1858&as_maxm_is=0&as_maxy_is=1861&num=100&as_brr=

0&hl=uk&pg=RA1-PA68&ci=79,336,910,289&source=bookclip

3.10.19 183. ЛИСТ ДО В. Г. ШЕВЧЕНКА. 18 лютого 1860. С.-Петербург
(2009-10-05 12:00)

18 лютого.

Напиши мені швиденько адрес жаботинського і керелівського пана — як його зовуть? І що воно

таке? Та напиши, як зовуть синів брата Микити, брата Йосипа і сестри Ярини. Жінки і дівчата

уже не панщинні, а про чоловіків, парубків і хлопців ще нічого не чуть, і за ґрунти теж.
Та напиши мені гарненько, як і що ти зробив з Трощинським. Якщо добре зроблено о ґрунті, то
дбай дубовий, берестовий, ясеновий, кленовий і липовий ліс і пиши о грошах.
Чи бачився ти з Семеренком і що він тобі сказав? Посилаю тобі нашвидку зроблений план хати.
Поміркуй і роби, як сам добре знаєш. Мені тілько й треба, щоб робоча була дубова та круглий

ґанок скляний на Дніпро.
Спитай у Харити, що вона скаже, щоб я знав, що мені думать і що робить?
На се літо я не приїду до вас, роби, як сам здоров знаєш, а я тобі скажу спасибі.
Чи получив ти «Кобзаря» і письмо Трощинському? У Кр[иловської?] був; вона нездужа, і я її не

бачив, а Маню за тебе тричі поцілував і один фунт добрих конфет оддав.
Ще раз прошу тебе: спитай у Харити, що вона скаже, і напиши мені швиденько.
«Русская газета» прекращена. Послав я тобі «Современник» і «Народное чтение», — чи получив?
Послав я тобі не надписаних п’ять книжок «Кобзаря». Може, тобі ще треба буде, то напиши, бо,
може, його швидко й не стане: пани дуже кривляться на сліпого старця...
Ще раз благаю тебе, напиши, що скаже Харита. Оставайся здоров! Цілую тричі твою жінку і

твого Йосипка, Ганнусю, Прісю, Андрія, Каленика і тебе, мій щирий брате і друже!
Ти б добре зробив, якби мені прислав ковбас, а то я захляв без цього добра.

Примітки

Подається за першодруком у журналі «Основа» (1861. — № 6. — С. 12 — 13). Пропущений

у першодруці рядок: «Чи получив ти „Кобзаря“ і письмо Трощинському?» відновлюється за

публікацією в журналі «Правда» (1875. — № 23. — С. 929 — 930).
Вперше введено до збірника творів у виданні: Шевченко Т. Твори: В 2 т. — СПб., 1911. — Т. 2.
— С. 434 — 435.

Напиши мені швиденько адрес жаботинського і керелівського пана... — Йдеться про поміщика

Фліорковського Валерія Еразмовича, відставного ротмістра, поляка за національністю, що володів
Жаботином і придбав Кирилівку в її попереднього власника П. В. Енгельгардта.
Та напиши, як зовуть синів брата Микити, брата Йосипа і сестри Ярини. — У відповідь В. Г.
Шевченко сповіщав: «У брата Микити три сини: Сава 26, Петро 13 і Прокіп 6 літ; у брата Йосипа
тож три сини: Трохим 17, Андрій 14 і Іван 5 літ; у сестри Ярини тож три: Лаврентій 23, Логин
17 і Іван 14 літ» (Листи до Тараса Шевченка. — С. 147). Ці відомості були потрібні в зв’язку
з тим, що після опублікування в журналі «Народное чтение» (1860. — № 2) автобіографічного
листа Шевченка передова російська громадськість, зокрема Товариство для допомоги нужденним
літераторам і вченим, почали вживати заходів для звільнення родичів Шевченка з кріпацтва.
...як і що ти зробив з Трощинським. — Див. лист до В. Г. Шевченка від 1 лютого 1860 р. та

примітку до нього.
Чи бачився ти з Семеренком і що він тобі сказав? — На неодноразові запитання Шевченка про

те, як П. Ф. Симиренко поставився до виходу в світ «Кобзаря» 1860 р., В. Г. Шевченко сповістив:
«Платон Федорович як побачив „Кобзаря“, то дуже зрадів, а як глянув, що надруковано „коштом
Платона Семеренка“, то так розсердивсь, що аж поблід. „Оце не по-нашому, каже, не по-нашому
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зробив. Нащо він це написав? Діло було просто між нами, навіть моя жінка не знала... нащо

це мені здалось?..“ Я й кажу: „Може, то значить дяка перед людьми за ту поміч, що ви йому

зробили?“ — „Покровительства його талант не требує: я дав гроші і одбираю книжками. Я хотів,
щоб се діло було між нами; хіба треба всім знать, кому я гроші дам? Чом він мене не спитався?
Не по-нашому зробив, не по-нашому!“» (Основа. — 1862. — № 6. — С. 12; [1]Листи до Тараса

Шевченка. — С. 147).
Посилаю тобі нашвидку зроблений план хати. — Зробити архітектурний проект хати Шевченкові

допоміг його петербурзький знайомий, військовий архітектор, один із керівників української

громади в Петербурзі Черненко Федір Іванович (1818 — 1876). Крім плану, Шевченко намалював

також ескізи хати, в якій він мріяв оселитися в Україні. В. Г. Шевченкові було надіслано ще один,
схематичний рисунок хати з власноручними написами Шевченка.
Харита — X. В. Довгополенко.
Чи получив ти «Кобзаря» і письмо Трощинському? — Див. лист до В. Г. Шевченка від середини

лютого 1860 р. та примітку до нього.
У Кр[иловської?] був... Маню за тебе тричі поцілував... — Особи не встановлені; очевидно,
петербурзькі знайомі дружини В. Г. Шевченка, яка була родом із Смоленщини й виховувалася в

Петербурзі.
«Русская газета» прекращена. — Політичний, економічний і літературний тижневик, що виходив
у Москві за редакцією С. Поля з кінця 1858 по кінець 1859 р. Одержав цензурне застереження

за підтримку газети І. С. Аксакова «Парус». Був заборонений за вміщення матеріалів, де

стверджувалося право дворянства «совещаться о своих нуждах и пользах» і звертатися в цих справах
безпосередньо до царя (Скабичевский А. Очерки истории русской цензуры. — СПб., 1892. — С.
451, 455 — 458). В. Г. Шевченка ця газета могла цікавити в зв’язку з тим, що вона приділяла багато
уваги промисловості й торгівлі, регулярно вміщувала огляди діяльності акціонерних компаній,
різноманітні цінники й таблиці вексельних курсів.
Послав я тобі «Современник» і «Народное чтение»... — Номери петербурзьких журналів, де було
вміщено автобіографію Шевченка.
Цілую тричі твою жінку... — О. А. Шевченко.

1. http://izbornyk.org.ua/shevchenko/lystydo.htm

3.10.20 Рецензія М. Добролюбова (2009-10-05 18:00)

* *

Появление стихотворений Шевченка интересно не для одних только страстных приверженцев

малороссийской литературы, но и для всякого любителя истинной поэзии. Его произведения

интересуют нас совершенно независимо от старого спора о том, возможна ли малороссийская

литература: спор этот относился к литературе книжной, общественной, цивилизованной, — как

хотите называйте, — но во всяком случае к литературе искусственной, а стихотворения Шевченка

именно тем и отличаются, что в них искусственного ничего нет. Конечно, по-малороссийски
не выйдет хорошо «Онегин» или «Герой нашего времени», так же как не выйдут статьи г.
Безобразова об аристократии или моральные статьи г-жи Тур о французском обществе. Конечно,
все эти статьи можно перевести и на малороссийский язык, но считать этот язык действительно
малороссийским будет великое заблуждение. Те малоросы, которым доступно все, что занимает
Онегина и г-жу Тур, говорят уже почти по-русски, усвоивши себе весь круг названий предметов,
постепенно образовавшийся в русском языке цивилизациею высших классов общества. Настоящие
же малороссы, свободные от влияния русского языка, так же чужды языку книжной литературы,
как и наши простолюдины. Ведь и у нас язык литературы — собственно не русский, и через сто

лет над нами, конечно, будут так же смеяться, как мы теперь смеемся над языком ассамблей

петровского времени. Но у нас бестолковая смесь пяти языков организовалась довольно скоро
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и составила то, что мы теперь называем языком образованного общества. Это оттого, во-
первых, что нам уж решительно нечем было взяться: новые понятия и новые предметы врываются

толпой, назвать их не умеем, да и около нас негде взять; а между тем название нужно, во что

бы то ни стало. Поневоле брали готовое или выдумывали, как попадется. Во-вторых, книжные
понятия и слова хотя и не прошли в народ, на все-таки захватили у нас довольно значительную

часть общества и проникли в законодательство. В Малороссии эта масса общества, занятого
литературным языком, несравненно меньше, да нет им такой нужды перевертывать на свой

лад каждое название вновь являющегося у них предмета: они получают эти названия не из

какого-нибудь латинского языка, — где уж как ни бейся, а надобно «us» отбросить и дать слову

свое склонение, — а из языка родственного, имеющего почти те же формы. Таким образом

слова, принятые в русском, целиком входят в малороссийский язык, и случается встречать такие

малороссийские статьи, в которых почти только що, аж, бо, чи, и тому подобные частицы и

напоминают об особенностях наречия.
Но само собою разумеется, что никто не откажет малороссийскому, как и всякому другому,
народу в праве и способности говорить своим языком о предметах своих нужд, стремлений и

воспоминаний, никто не откажется признать народную поэзию Малороссии. И к этой-то поэзии
должны быть отнесены стихотворения Шевченка. Он— поэт совершенно народный, такой, какого
мы не можем указать у себя. Даже Кольцов не идет с ним в сравнение, потому что складом своих

мыслей и даже своими стремлениями иногда отдаляется от народа. У Шевченка, напротив, весь
круг его дум и сочувствий находится в совершенном соответствии со смыслом и строем народной

жизни. Он вышел из народа, жил с народом, и не только мыслью, но и обстоятельствами жизни
был с ним крепко и кровно связан. Был он и в кругу образованного общества, малорусского и

великорусского, но долгое время встречал в нем лишь отталкивающую презрительную грубость,
притеснения, насилия, несправедливость, и за то, при первых же лучах нравственного свободного
сознания, тем сильнее устремился он душою к своей бедной родине, припоминая ее сказания,
повторяя ее песни, представляя себе ее жизнь и природу.
[ . . . . . . . . . . . . . . . ]
Он [Шевченко] остался верен своим первоначальным дням, верен своей Украине. Он поет

предания ее прошлой жизни, поет ее настоящее— не в тех кругах, которые наслаждаются плодами
новейшей русской цивилизации, а в тех, где сохранилась безыскусственная простота жизни и

близость к природе. Оттого-то он так близок к малороссийским думам и песням, оттого-то
в нем так и слышно веянье народности [...]
И мы не сомневаемся, что Украйна с восторгом примет «Кобзаря», давно уж ей, впрочем,
знакомого. Он близок к народной песне, а известно, что в песне вылилась вся прошедшая

судьба, весь настоящий характер Украйны; песня и дума составляют там народную святыню,
лучшее достояние украинской жизни. В них горит любовь к родине, блещет слава прошедших

подвигов; в них дышет и чистое, нежное чувство женской любви, особенно любви материнской;
в них же выражается и та тревожная оглядка на жизнь, которая заставляет козака, свободного
от битвы, «искать свою долю». Весь круг жизненных насущных интересов охватывается в песне,
сливается с нею, и без нее сама жизнь делается невозможною [...]
У Шевченка мы находим все элементы украинской народной песни. Ее исторические судьбы

внушили ему целую поэму [1]«Гайдамаки», чудо разнообразную, живую, полную силы и совершенно

верную народному характеру или по крайней мере характеру малороссийских исторических дум.
Поэт совершенно проникается настроением эпохи, и только в лирических отступлениях виден

современный рассказчик [...] современный поэт, любящий славу родимого края и с грустной

отрадой припоминающий подвиги отважных предков.

Н. Добролюбов, «Кобзарь» Тараса Шевченка, СПб., 1860, журн. «Современник», 1860, т. LXXX,
стор. 99-115.

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev117.htm
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3.10.21 Цензурний запис про випуск Кобзаря. 19 лютого 1860 р. (2009-10-06 00:00)

№ 576. 1860 р., лютого 19. Запис про випуск у світ книжки Шевченка «Кобзар» у реєстрі,
поданому Петербурзьким цензурним комітетом до Головного управління цензури

№ Время вступления Заглавие Где напечатана Когда выдан билет Имя

цензора, подписавшего билет

156 [Января 23] «Кобзарь» Тараса Шевченка В тип[ографии] Кулиша

[Января 23] Бекетов

ЦДІА СРСР (тепер РДІА), ф. 772, оп. 1, № 5157, арк. 25. Оригінал.

3.10.22 177. В. Г. ШЕВЧЕНКО. Лютий 1860. Корсунь (2009-10-06 06:00)

...У Тр[ощинсько]го єсть село по лівому берегу Дніпра; називається Рудяки: коло того села є ліс,
луг; озера кругом лісом пообростали. Я сам ще не бачив, але мені розказував отой Гр[игорови]ч,
що то його жінка дуже любить стихи, що там такі місця гарні, що, каже, трудно вже їх знайти і

понад цілим Дніпром...

Коментарі:

Подається за першодруком уривка листа: Основа. — 1862. — № 6. — С. 11. Повний текст

листа не відомий.
Дати в першодруці немає. Датується орієнтовно як відповідь на лист Шевченка [1]від 1 лютого

1860 р. з Петербурга.

Трощинський Дмитро Андрійович — поміщик, власник маєтків у Київській та Полтавській

губерніях. В. Г. Шевченко вів із ним переговори про купівлю земельної ділянки для Шевченка;
було перебрано кілька варіантів, але зрештою власник відмовився продати землю.
Рудяки — село Переяславського повіту Київської губернії (тепер у складі села Головурів

Бориспільського району Київської області).
...мені розказував отой Гр[игорович]... — Особа не встановлена. Шевченко в листах від 22 квітня
та 15 травня 1860 р. писав В. Г. Шевченкові: «Каменецький мені сказав, що Григорович од

потилиці до п’ят паскуда»; «подивися сам на ті Рудяки, бо Григорович і збрехати уміє».

1. http://ua_kobzar.livejournal.com/609528.html

3.10.23 Спогад Л. Пантелєєва (2009-10-06 12:00)

* *

До 1860-го года Шевченко знали, конечно, малороссы, его имя было известно в русских
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литературных кружках, в широкой же публике он был почти неизвестен. Но вот в 1860 году в

журнальчике «Чтение для народа» 1 (так, кажется, назывался) он поместил свою коротенькую

[1]автобиографию; конечно, в ней ни слова не было об его ссылке, а только простой рассказ о

детстве, времени, когда он был крепостным, и как, наконец, выбрался на человеческую дорогу,
отвечавшую его дарованиям. Статья оканчивалась указанием, что его родные все еще находятся
в крепостной зависимости. «Да, милостивый государь (статья была в форме письма редактору),
они все еще крепостные». Отрывки из этой автобиографии были процитированы почти во всех

журналах и газетах и разнесли имяШевченко по всей России. Л. Ф. Пантелеев 2, Из воспоминаний
прошлого, СПб., 1905, стор. 170 — 171. [Див. [2]переклад] Примітки 1 Мається на увазі «Народное
чтение» — журнал демократичного напряму, який виходив з 1859 по 1862 р. В третій книзі цього

журналу за 1860 р. була надрукована автобіографії Т. Г. Шевченка під заголовком «Письмо Т.
Г. Шевченко к редактору «Народного чтения». 2 Пантелєєв Логвин Федорович (1840 — 1919)
— активний учасник революційної організації «Земля і воля», автор мемуарів «Из воспоминаний
прошлого», в яких подає цінний матеріал про революційний рух 60-х років, зв язок російських

і польських революціонерів, про зустрічі з Салтиковим-Щедріним, Чернишевським, Лавровим,
Шевченком.

1. http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev503.htm

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/spog64.htm

3.10.24 Повідомлення в журналі про вихід у світ Кобзаря. 25 лютого 1860 р.
(2009-10-06 18:00)

№ 577. 1860 р., лютого 25. Повідомлення в журналі «Семейный круг» про вихід у світ «Кобзаря»
Т. Г. Шевченка

Кобзарь. Тараса Шевченко. 1860 Спб.[с портретом автора]. Т. Г. Шевченко — представитель

малороссийских писателей; перед его гениальностью все покорно склоняют свои головы, и нет

ни одного украинского поэта, который даже подумал бы о соперничестве с Шевченко. Нет в

Малороссии ни одного порядочного уголка, в котором имя творца Кобзаря не произносилось с

уважением и глубокою любовью; в народе поют его песни. Это высшая степень славы.
Шевченко перестал теперь быть лицом, о котором суждения еще не установились, заслуги

которого достаточно верно не обозначены, и уже принадлежит истории. Это — самая видная,
самая симпатичная личность Украйны нашего времени; на него обращены теперь взоры всех как

на представителя народных дум, горя, желаний, радостей.
В нашем журнале, по обещанию, полученному от г. Блюммера 1, будет помещено несколько

переводов стихотворений Шевченко, таким образом быть может нашим читателям, незнакомым
с малороссийским языком, будет случай познакомиться хоть в переводе с произведениями поэта

Украйны; но мы скажем одно: чтобы прочесть Шевченко в оригинале — стоит выучиться

по малороссийски *. Крутоярченко * К книге приложен [1]портрет Шевченко, нарисованный

Микешиным, но нам кажется, он совершенно не похож. Цена книги 1 р. 50 к. с. Продается во всех
книжных магазинах Петербурга и Москвы. Семейный круг, 1860, № 8, 25 февраля, с. 249. 1 Він
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же автор даної статті (Крутоярченко — псевдонім). [2] Граверний

портрет за малюнком Микешина за невідомою нині фотографією Шевченка. Оригінал портрета

Микешин подарував Айрі Олдріджу. 23 січня 1860 року надрукувано у Кобзарі.

1. http://ua_kobzar.livejournal.com/603679.html

2. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/a_GmHywoiKA2b1jZdz7NPw?feat=embedwebsite

3.10.25 Із записів М. Білозерського про переспіви віршів (2009-10-07 00:00)

* *

Из стихотворений Шевченка, положенных на голос, любимейшими в Борзенском уезде, в 1850
— 60-х годах были следующие:

1) Нащо мені чорні брови,
Нащо карі очі;

2) Тяжко-важко в світі жити
Сироті без роду.

Н. Белозерский, Тарас ГригорьевичШевченко по воспоминаниям разных лиц, «Киевская старина»,
1882, октябрь, стор. 71. [Див. [1]переклад]

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/spog37.htm

3.10.26 178. І. С. ТУРГЕНЄВ. Лютий — березень 1860. Петербург (2009-10-07 06:00)

Любезнейший Тарас Григорьевич, Вы желали познакомиться с Спешневым: он у меня завтра

обедает — приходите. Мы все (и он, разумеется) будем очень рады видеть Вас. До свиданья.

Искренно Вам преданный

Ив. Тургенев.

Воскресенье, утр[о].
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Коментарі:

Подається за автографом: ІЛ. Ф. 92. № 315.
Вперше надруковано у виданні: Чалый М. К. Жизнь и произведения Тараса Шевченка. — С. 131.
Дати в автографі немає, позначено лише: «Воскресенье, утр[о]». Датується за часом приїзду М.
О. Спєшнєва до Петербурга — 6 лютого 1860 р. (див.: Литературный архив. — М.; Л., 1961. —
Вып. 6. — С. 281), та від’їзду I. С. Тургенєва за кордон у квітні 1860 р.

Тургенєв Іван Сергійович (1818 — 1883) — російський письменник. Про творчість Шевченка та

його заслання міг дізнатися від своїх знайомих, зокрема М. С. Щепкіна. Особисто познайомився з
Шевченком у лютому 1859 р., часто зустрічався з ним у Петербурзі, цікавився його поезією, однак
до її захоплених оцінок сучасниками ставився стримано (Листи до Марка Вовчка : У 2-х т. — Т.
1. — С. 125). Брав діяльну участь у заходах Літфонду по звільненню родичів Шевченка. Для

празького видання «Кобзаря» 1876 р. написав спогади про свої зустрічі з Шевченком.

[1] Спєшнєв Микола Олександрович (1821 — 1882) — російський громадський

діяч, учасник суспільно-визвольног руху. Як член революційного гуртка М. В. Петрашевського

1849 р. засуджений до страти, заміненої десятьма роками каторги. Шевченко був особисто

знайомий із кількома петрашевцями ще до свого арешту, зустрічався з ними й на засланні.
Петрашевці виявляли інтерес до діяльності Кирило-Мефодіївськог братства, високо оцінювали

революціонізуючий вплив поезії Шевченка на маси.
...приходите. Мы все ... будем очень рады видеть Вас. — Тодішня петербурзька адреса І. С.
Тургенєва — «на Большой Конюшенной в доме Вебера». Відомостей про те, чи відгукнувся

Шевченко на це запрошення, немає. В листі до Марка Вовчка від 20 березня 1860 р. І. С. Тургенєв
сповіщав, що часто бачиться з Шевченком та Карташевськими (Там само. — С. 89).

1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/UbITkeCWFp64XxgzZYSBFw?feat=embedwebsite

3.10.27 Лист П. Куліша до О. Бодянського. 26 лютого 1860 р. (2009-10-07 12:00)

Насилу да на превелику силу зліпили ми сяку-таку хатину. Тут морока з цензорами, Добродію!
Ніхто читати не хоче. Коли б, каже, по-турецьки, або по-німецьки, то читав би, а то не знать

по-яківски! Да вже насилу знайшовсь добрящий чоловічок, що згодивсь нашу Хату читати. Ну, й
тут же нашему брату без пені не минулось. Як назначили Паніна верховодом, цензор мій зараз

і штани попустив додолу. Я бачу, що притьмом лихо, да й закінчив посеред книжки, а то б ще й

зовсім припинили! Посилаю ж к Вам Хату, яка єсть; не погордуйте в неї заглянути.
Да ще от що, Добродію шановний Осипу Максимовичу! Хоче один земляк видавати Галерею

портретів українських писателів, то й Ваш портрет сюди неодмінно треба вмістити. Будьте

ласкови, спасибі Вам, вишліть гарненьку фотографію, да ще й писульку, що Ви дозволяєте Данилу
Семеновичу Каменецькому Вашу шановную парсуну налитографіровать от у такій-то колекції.
Пані моя, вкупі зо мною, кланяється Вам і Вашому любому подружью. Пориває нас на Вкраїну,
да розпочав я словарь український, то й не знаю, чи не прийдеться аж до мая тут висидіти.
Бувайте ж здорові да не забувайте щиро прихильного і поважающого Вас земляка

П. Куліша. Спасибі за 4 книжку Чтеній!
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1860, февр. 26, С.-Петербург.

Письма П. А. Кулиша к О. М. Бодянскому // Киевская старина. — 1898. — Т. 60. — №
2. — С. 312.

3.10.28 Спогади О. Фета про Тургенева та Шевченка (2009-10-07 18:00)

* *

[...] Жена моя, по вскрытии шоссе приехавшая в Степановку, рассказала, что ее путником из

Москвы до Ясной Поляны был Л. Н. Толстой 1, ...но от Тулы жену мою на каждой станции догонял

и затруднял в получении лошадей гробШевченко, сопровождаемый ассистентами, перевозившими
тело его на юг. Раза с два, в бытность мою у Тургенева в Петербурге, я видел весьма

неопрятную серую смушковую шапку Шевченко на окошке, и тогда же, без всяких задних мыслей,
удивлялся связи этих двух людей между собою. Я нимало в настоящее время не скрываю своей

тогдашней наивности в политическом смысле. С тех пор жизнь на многое, как мы далее

увидим, насильно раскрыла мне глаза, и мне нередко в сравнительно недавнее время приходилось
слышать, что Тургенев n’etait pas un enfant de bonne maison! Как ни решайте этого вопроса, но, в
сущности, Тургенев был избалованный русский барич, что, между прочим, с известною прелестью

отражалось на его произведениях. Образования и вкуса ему занимать было не нужно, и вот почему,
познакомившись с тенденциозными жалобницами Шевченко, я никак не мог в то время понять

возни с ним Тургенева. Впрочем, несмотря на мою тогдашнюю наивность, мне не раз приходилось
изумляться отношениям Тургенева к некоторым людям. А. Фет 2, Мои воспоминания, ч. І, М.,
1890, стор. 367; И. С. Тургенев в воспоминаниях современников, M., 1983, T. 1, стор. 203-204.
Примітки 1 Толстой Лев Миколайович (1828 — 1910) — видатний російський письменник. 10
березня 1859 р., Шевченко і Л. М. Толстой зустрілись на урочистому обіді на честь актора О.
Є. Мартинова. За рік до того Шевченко познайомився з його братом Миколою Миколайовичем,
прийнявши за автора «Севастопольських оповідань», про що й згадує в щоденнику від 8 квітня 1858
р.: «Вечером зашел к Кроневичу, к моему соизгнаннику, и между многими поляками встретил

у него людей русских, между которыми и две знаменитости: графа Толстого, автора солдатской
Севастопольской песни...». 2 Фет (Шеншин) Опанас Опанасович (1820 — 1892) — російський поет,
співробітник журналів «Современник» та «Отечественные записки». n’etait pas un enfant de bonne
maison — не отримав доброї освіти (фр.).

3.10.29 Із листа Л. Тарновської до сина. 1 березня 1860 року (2009-10-08 00:00)

* *

...Посылаю Альманах Хата, издание Кулиша очень интересное. На днях выйдет биография

Шевченка. Как только получу, пришлю тебе. Бедный Шевченко болен, и я боюсь, не водянка

ли у него в груди; он не лежит, но движение его тяжело и лицо обрюзгло.

Л. Тарновская 1, Письмо к сыну В. В. Тарновскому от 1 марта 1860 г., [1]Дорошкевич О.
Шевченко в приватному листуванні // «Записки історично-філологічнго відділу АН УРСР», кн.
VII — VIII, 1926, стор. 377. 1 Тарновська Людмила Володимирівна (померла у 1898 р.) — мати

В. В. Тарновського (молодшого), була в дружніх відносинах з Т. Г. Шевченком.

1. http://izbornyk.org.ua/shevchenko/doroshk.htm
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3.10.30 Із листа І. Тургенєва до О. Оболонського. 4 березня 1860 р. (2009-10-08 06:00)

* *

Пятница, 4-го марта.
Я приезжал с тем, чтобы сказать вам, что комитет [Литературного фонда] с удовольствием

и готовностью принял на себя написать от своего имени письмо к владельцу родственников

Шевченко 1; поручено составить это письмо Кавелину; а я приезжал узнать от вас имя этого

помещика, его адрес, имена Шевченковых родственников и т. д., чтобы передать все это Кавелину,
и потому покорно прошу передать мне все желаемые сведения для того, чтобы я их доставил

Кавелину. Чем вы скорее это сделаете, тем скорее пойдет письмо. И. С. Тургенев, Из письма
к А. А. Оболонскому 2, «Русская старина», 1891, кн. 2, стор. 406. Примітки 1 Фліорковський

Валеріан Еразмович — поляк, ротмістр російської служби, власник Кирилівки, яку він купив ще в
50-х роках у П. Енгельгардта. 19 березня 1860 р. комітет Літературного фонду звернувся з листом
до Фліорковського з проханням звільнити з кріпацтва братів і сестер Шевченка та їх родичів.
В кінці 1860 р. Фліорковський відпустив їх на волю, але без землі. 2 Оболонський Олександр

Олександрович (1825 — 1877) — редактор і видавець журналу «Народное чтение». Був особисто
знайомий з Т. Г. Шевченком.

3.10.31 179. Г. Н. та Д. Л. МОРДОВЦЕВИ. 5 березня 1860. Саратов
(2009-10-08 12:00)

Эх, кабы на сердце горе не лежало,
Да кабы поменьше думы в голове —
На твое бы слово — слово я сказала,
За твои я песни — спела бы тебе!

Было время так же звонко я певала, —
Смолоду легко мне, весело жилось, —
Да куда-то с долей песня запропала
И мое веселье с ними унеслось.

Так от сумрачной, безмолвной
Ты не жди ни песни стройной,
Ни горячих слов живых, —
Только верь: где я ни буду,
Сердцем я не позабуду

Ни песней, ни слов твоих.

Если бы Вы видели радость, какую сделала присланная Вами мне книга, Вы утешились бы

моею радостью, как своим добрым делом.
Живите счастливо, наш дорогой Соловушко, и не взыщите, что старая ворона так нескладно

прокаркала Вам свое спасибо.

Анна Мордовцева.

Саратов, 1860, 5-е марта.

Прошу принять и мой сердечный привет, многоуважаемый Тарас Григорьевич.

Д. Мордовцев.
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Коментарі:

Подається за автографом: ЦДАЛМ Росії. Ф. 320. Оп. 1. № 17.
Вперше надруковано: Прийма Ф. Я. Шевченко в отзывах Д. Л. Мордовцева. Страницы истории

русской литературы. К 80-летию члена-корреспондента АН СССР Н. Ф. Бельчикова. — М., 1971.
— С. 341—342.
Дата в автографі: «Саратов, 1860, 5-е марта».

Мордовцева Ганна Никанорівна (у першому шлюбі Пасхалова, 1833 — 1885) — російська

письменниця і фольклористка. Живучи в Саратові, подружилася із засланим туди М. І.
Костомаровим, разом із ним зібрала й видала дві збірки російських билин та народних пісень

(друкувалися протягом 1854 — 1855 рр. в «Саратовских губернских ведомостях», вміщені у

виданні: Тихонравов Н. Летописи русской литературы и древностей. — СПб., 1862. — Т. 4.).
1854 р. вийшла заміж за Д. Л. Мордовцева, який працював у Саратовському статистичному

комітеті й друкувався в «Саратовских губернских ведомостях». Познайомилася з творчістю

Шевченка за допомогою Д. Л. Мордовцева та М. І. Костомарова. За спогадами Д. Л.
Мордовцева, «Костомаров очень часто ездил к нам на дачу, в шести верстах от Саратова, где
мы проводили лето 1855 года. С. глубоким, теплым чувством я вспоминаю о наших постоянных

беседах и спорах по предметам, интересовавшим русскую интеллигенцию 50-х годов; вспоминаю
наши чтения произведений общего украинского любимца, бессмертного Т. Г. Шевченко, который
в то время находился в ссылке за Аральским морем» (ІЛ. Ф. 77. № 124. Арк. 107 звор.). У

тих же спогадах є згадка, що під час свята слов’янського фольклору, влаштованого саратовською
інтелігенцією в ніч на Івана Купала, виконувалися пісні різних слов’янських народів, «но чаще всех
звучали «Думи мої, думи мої» и «Волга-матушка» (Там само. — Арк. 108).
Мордовцев Данило Лукич (1830 — 1905) — український та російський -письменник та історик.
Познайомився з Шевченком 1859 р. у Петербурзі, опублікував рецензію на «Кобзар» (Русское
слово. — 1860. —№6), виступав проти недооцінки історичних творів Шевченка («Гайдамаччина»,
1869, «За крашанку — писанка П. О. Кулішеві», 1882). Протягом 25 років був організатором

вечорів пам’яті Шевченка, заступником голови Товариства імені Шевченка в Петербурзі. Згодом
опублікував [1]спогади про свої зустрічі з поетом (ЛНВ. — 1902. — № 6).
...присланная Вами мне книга... — Йдеться про «Кобзар» (Спб., 1860), надісланий Шевченком

Г. Н. Мордовцевій з дарчим написом. Згадка про це є в листі М. І. Костомарова до М. М.
Мордовцева від 6 лютого 1860 р.: «Вам пошлется вместе с тем от Шевченка «Кобзарь» и мое

сочинение «О начале Руси» (Русская старина. — 1885. — № 6. — С. 623). Ще до того Г. Н.
Мордовцева мала в своєму розпорядженні рукописи недрукованих творів Шевченка. У вересні

1859 р. в Петербурзі її рукою було переписано зошит під заголовком «Поезія Тараса Григоровича
Шевченка 1847 — 1850, 1857 — 1859, А. Н. М.» (Див.: Стебницький П. З архіву Д. Л. Мордовцева

// Україна. — 1907. — № 9. — С. 286). Цей список, з наявними в ньому варіантами, був
використаний В. М. Доманицьким у другому виданні підготовленого ним «Кобзаря» (СПб.,
1908); нині він не відомий.

1. http://izbornyk.org.ua/shevchenko/spog77.htm

3.10.32 Із листа П. О. Куліша до П. Г. Барилка. 5 березня 1860 р. (2009-10-08 18:00)

В нескольких беглых строках я не могу изложить Вам всего того, что мог бы сказать на словах или

в большой статье о содержании и задаче стихотворных произведении на украинском языке. Желая

по возможности удовлетворить Вас ответом на Ваше любезное письмо, я только прибавлю, что
1844 год, когда Вы писали стихи, был еще временем глубокого мрака для нашей народности,
сквозь который просияла только звезда Шевченко, да и этой звезде поклонились только тогда

весьма немногие...
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Посылаю Вам 1 экземпляр «Кобзаря» и 1 экземпляр «Хати», верно, у Вас найдется такой человек
в Екатеринодаре, который вышлет за них 3 рубля да еще и спасибо скажет, я по себе сужу.

5 марта 1860 г.

[1]Т. Г. Шевченко в епістолярії відділу рукописів. — К., 1966. — С. 29-30. Павло Григорович

Барилко — кубанський журналіст і публіцист. Автор замітки Плен и смерть Я. Г. Кухаренко.
«Основа», 1862, №9, с. 1-6.

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/epis.htm

3.10.33 180. Я. Г. КУХАРЕНКО. 8 березня 1860. Катеринодар (2009-10-09 06:00)

Спасибі тобі, брате, курінний товаришу Тарасе Григоровичу, за
пам’ятку, що згадав мене, прислав нових «Гайдамак»! Шкода, що не отдрюковав ти за одним

разом «Пустки», «Криниці» і прочого, тобою мені присланого з того окаянного Петровського. А
може, в тебе думка, назбиравши ще дечого, та тиснути ще раз! Нехай Бог помага на добре діло!..
Що пак Ваша «Хата», що замишляв пан Куліш? Де він тепер обрітається; може, поїхав до пранців
за козиною борідкою, щоб ми його не пізнали?
Із поличчя твого, що в «Гайдамаках», видно, що ти погладшав трохи в Пітері. Дай Боже, щоб ти
був здоров, і не забував довіку кохаючого тебе

Якова Кухаренка.

8 марта 1860,
Екатеринодар.

P. S. Моя стара з синами кланяється тобі низько.

Коментарі:

Подається за автографом: ІЛ. Ф. 92. № 262.
Вперше надруковано: Киевская старина. — 1897. — № 3. — С. 457.
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Дата в автографі: «8 марта 1860, Екатеринодар».

...прислав нових «Гайдамак»! — Ідеться про надісланий Шевченком «Кобзар» 1860 р., в якому

вміщено й поему [1]«Гайдамаки».
...не отдрюковав ти за одним разом «Пустки», «Криниці»... — Вірш «Заворожи мені, волхве» та
поема «Москалева криниця» не ввійшли до «Кобзаря» 1860 р., оскільки Шевченкові було дозволено

вмістити в ньому лише твори, опубліковані до заслання. Назву «Пустка», очевидно, мав список

вірша, який Я. Г. Кухаренко чув у виконанні М. С. Щепкіна (про що сповістив Шевченка в листі

від 18 грудня 1856 р.).
...тобою мені присланого з того окаянного Петровського. — Разом із листом [2]від 5 червня

1857 р. з Новопетровського укріплення Шевченко надіслав Я. Г. Кухаренкові, крім поеми

«Москалева криниця», автографи поеми [3]«Чернець» та вірша «Садок вишневий коло хати». Ще

за життя Шевченка були надруковані в періодиці «Москалева криниця» (Основа. — 1861. — №
2), «Заворожи мені, волхве» (Пантеон. — 1856. — №6; Русский инвалид. — 1857 — 17 берез.;
Основа. — 1861. — № 1), «Чернець» (Основа. — 1861. — № 1) і «Садок вишневий коло хати»
(Русская беседа. — 1859. — № 3).
...назбиравши ще дечого, та тиснути ще раз? — Повніше видання «Кобзаря» вийшло вже після

смерті Шевченка (СПб., 1867) заходами М. І. Костомарова та Г. С. Вашкевича і накладом Д. Ю.
Кожанчикова.
Що пак ваша «Хата»... — Виданий П. О. Кулішем альманах «Хата» Шевченко надіслав Я. Г.
Кухаренкові разом із листом від 25 березня 1860 р.
Де він тепер обрітається... — У березні 1860 р. П. О. Куліш перебував у Петербурзі, у квітні
виїхав на Україну.
Із поличчя твого... — У «Кобзарі» 1860 р. вміщено [4]портрет Шевченка роботи М. О. Микешина.

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev117.htm

2. http://ua_kobzar.livejournal.com/457527.html

3. http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev211.htm

4. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/603679.html

3.10.34 З начерку В. Маслова про намір оженитися (2009-10-09 12:00)

* *

Стремясь к осуществлению заветной думы — иметь свою хату и добрую жену, Тарас Григорьевич
завязывает из Петербурга оживленную переписку с названным братом, которого он, уезжая из

Малороссии, уполномочил на покупку земли и на постройку хаты. В письмах Шевченка по этому

поводу раскрывается его чистая, благородная натура, незнакомая с житейскою практичностью

и чуждая всяких материальных расчетов. Беззаветная любовь к родине и сочувствие к народу

заставляли его забыть свои личные интересы.
Вышедший, по счастливой случайности, из среды простого, крепостного сословия, он всю жизнь

оставался преданным и неизменно любящим сыном своего народа, и, чтоб подкрепить эту

связь, он задумал жениться не иначе, как на дочери того же народа, и притом на бедной и

крепостной сироте-работнице. Напрасно друзья и знакомые подсмеивались над этой странной

идеей Шевченка, как человека талантливого, образованного и развитого, — он отвечал: «Я по

плоті і духу син і брат нашого безталанного люду, то як же таки себе поєднать з панською кров’ю?
Та й що та паночка одукована робитиме в моїй мужицькій хаті?».
Еще находясь в Корсуне 1, в гостях у названного брата, он обратил внимание на работницу его,
Хариту, и тогда же решил жениться на ней и ввести ее в свое новое надднепровское хозяйство.
Долго Тарас Григорьевич в письмах упрашивал своего родственника и друга склонить Хариту к

браку, но тот, хорошо понимая, что Тарас не мог быть счастлив с простою, неразвитою девушкой,
которая не в состоянии понимать его поэтические стремления и им сочувствовать, оставлял все
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просьбы без ответа. Наконец он уступил настойчивости Тараса и объявил Харите его желание,
но ответ был уклончив. Она объяснила свой отказ тем, что боится сделаться женою барина, хотя
знала происхождение жениха, но на самом деле причина тому оказалась другая: Харита любила
какого-то писаря. Поэт очень огорчился этой неудачей, но сожалел недолго, потому что скоро

познакомился в Петербурге с другой землячкой, Гликерией, тоже сиротой и работницей, впрочем
грамотной, на которую и перенес свои виды 2. В. П. Маслов, Тарас Григорьевич Шевченко.
Биографический очерк, стор. 42. [Див. [1]повний текст.] 1 Корсунь — стародавнє містечко на р.
Росі. Т. Г. Шевченко бував у ньому ще до заслання; під час останньої подорожі на Україну жив

у Корсуні в свого родича Варфоломія Шевченка і зробив там кілька малюнків. 2 Полусмакова

(Полусмак) Ликера Іванівна (1840-1917), кріпачка М. Макарова. Шевченко познайомився з нею в

червні 1860 р. на дачі у Н. Забіли в Стрєльні.

1. http://izbornyk.org.ua/shevchenko/maslov.htm

3.10.35 Споминки Варфоломія Шевченка про намір оженитися (2009-10-09 18:00)

* *

Думка оженитися і оселитися в Україні глибоко засіла у Тараса. «Ожени мене, братику! — писав

він до мене, — бо як не ожениш, то прийдеться оженитися бодай на чортовій сестрі».
Тим часом Парчевський звістив мене, що перше, ніж згодитися йому з Тарасом за грунт, треба
спитати генерал-губернатора, «чи можна Шевченкові купувати землю?.. бо, часом, щоб не вийшло
чого». Не зійшовшися з Парчевським, став я шукати де-інде грунту. Знаходив не один; але ж, наче
на лихо, не довелося купити ні один: і чудне діло! усюди траплялася одна головна притичина:
«треба спитати генерал-губернатора «чи можна Шевченкові купувати землю, бо часом щоб не

вийшло чого». Не зійшовшися з Парчевським, став я шукати деінде грунту. Знаходив не один,
але ж, наче на лихо, не довелося купити ні один. І чудне діло! Усюди траплялася одна головна

притичина: «Треба спитати генерал-губернатора». Та так і питалися, аж поки безталанному

поетові не прийшлось добути грунт під домовину!..
Не довелося Тарасові і оженитися!
Получаючи від нього листи про бажання його стати у парі, я спершу мізковав, чи не сподобав це

він жившої у мене в сім’ї гувернантки Н. Ш. 1 — коли ж пише Тарас прямо про Хариту! Оцю
Хариту жінка моя взяла до себе ще дитиною і вигодувала її. В час приїзду Тараса до нас, в 1859
р., Харита була якраз на порі. Не можна сказати, щоб вона була красива; але щось у неї було

дуже симпатичне: тихий характер, ніжне і добре серце Харити, чиста душа і молоді літа були

красою Харити. «Спитай, братику, Хариту, чи не подавала б вона за мене рушників?» — писав

до мене Тарас. Я порадився з жінкою і вчинив його волю: спитав Хариту, чи не пішла б вона за

Тараса? — «Що це ви вигадали?.. за такого старого та лисого!» — одповіла мені Харита. Я

більше і не вговорював її [1][...] В. Г. Ш[евченко], Споминки про Тараса Григоровича Шевченка,
«Правда», 1876, № 2, стор. 66 — 67. [Див.[2]повний текст] 1 Наталка Шулячівна — гувернантка

дітей Варфоломія Шевченка. В листі від 17 травня 1860 р. В. Шевченко писав: «Коли хочеш, то
я зроблю так, що моя жінка висватає тобі Наталку Шулячівну, людину з розумом і серцем». Але
поет до цієї пропозиції віднісся стримано.

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/spog04.htm

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/spog04.htm

3.10.36 «Катерина». Російський переклад М. Гербеля. 9 березня 1860 р.
(2009-10-10 00:00)

Чернобровые, любитесь, да не с москалями:
Москали — чужие люди, помыкают вами...

) В Украйне москалем называют каждого великороссиянина (московца), и в особенности
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военного, солдата, в отличие от казака. Даже украинец, сделавшийся солдатом, есть уже москаль,
по пословице: Як надів московську сумку, то взяв і московську думку.

[1]

Русское слово, 1860, сентябрь, с. 215-234.

1. http://books.google.com/books?id=UiUVAAAAYAAJ&dq=%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE&lr=

&as_drrb_is=b&as_minm_is=0&as_miny_is=1860&as_maxm_is=0&as_maxy_is=1860&num=100&as_brr=0&hl=uk&pg=

PA215&ci=38%2C383%2C859%2C1123&source=bookclip

3.10.37 (2009-10-10 06:00)

[1]Кониський О. Я. Тарас Шевченко-Грушівський: Хроніка його життя [В останні часи свого віку,
стор. 5]

III

Не побравшись з Піунівною і розцуравшись з нею, Тарас, переїздячи через Москву, висловив
Максимовичці своє бажання одружитися на Україні. Скоро він улаштувався в Петербурзі і скоро

заходився коло сердечної своєї думки поїхати на Україну, вкупі з тим займається у його й бажання

одружитися. «Якби ви згадали і про те, про що я прохав вас у Москві, — пише він [2]22 листопада
1858 р. до Максимовички 1126, — та й заходилися гарненько коло сього святого діла, то се було

б так! А ви, мабуть, вже й забули мою просьбу: то от я вам нагадаю. Я просив, щоб ви мене

оженили. Оженіть, будьте ласкаві, а то, як ви не ожените, то й сам Біг не оженить, так і пропаду

бурлакою на чужині». Старий Максимович, знати, спочував Тарасовому бажанню. В листі [3]1
грудня він пише: «А якби Біг поміг нам тебе одружити на Михайловій горі, тото б удрали весілля
таке, що аж сині гори Дніпрові здвигнулись би (стенулись) на радощах. Розпочав би я з тобою і ту

пляшечку вистоялки, що налита ще року 1808, як мій дядько Ілля Тимковський оженився з Софією
Халанською» 1127. Не знати, хто був на прикмету у Максимовичів і кого вони гадали сватати за

Шевченка: але що така людина була — так се річ цілком певна. Шевченко в листі [4]25 березіля

р. 1859 1128пише до Максимовички, що він в той день був у Кулішихи і вона показувала йому

останній лист до неї від Максимовички, а в тому листі є згадка і про Тарасову просьбу. Дякуючи
за те, він додає: «Придибаю таки до вас сього літа, та як Біг та ви поможете, то й одружуся.
Якби то так сталося, дуже б добре було. Аж страх обісіло вже бурлаковати». Максимовичка

бажала, щоб Тарас прислав свою фотографію, очевидно, на те, щоб показати «їй», але «фотограф
збрехав», не приніс фотографії Тарасової, і останній в тому ж таки листі пише: «Нехай (патрет)
до другого разу, а тепер скажіть їй, що я лисий і сивовусий, то вона, сердешна, і злякається».
Перегодом при листі [5]10 мая поет послав свій патрет, просячи, щоб Максимовичка не показувала

його дівчатам, а то вони злякаються: подумають, додає Тарас, «що я гайдамацький батько, та ні
одна і не піде заміж за такого паливоду. А тим часом одній найкращій скажіть тихенько, щоб
рушники дбала та на свому городі гарбузів не саджала» 1129. Хоча в останніх словах, як і в цілому
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листі, чуємо властивий поетові жарт з самого себе, а проте з сього листа знати, що вже й тоді

Шевченко прийшов до думки, висловленої пізніш того в листі до Варфоломея, що дружиною йому

не може стати «панська кров», а може бути тільки наймичка-крепачка. Яку долю мали оті заходи

Максимовички? На се жодної відповіді не маємо. Чи Шевченко не вибрав там собі дівчини до

вподоби, чи його не сподобали, чи, може, сій справі пошкодила несподівана пригода, заподіяна
лиходійним вчинком черкаського ісправника Табачникова? Певніш останнє. З початку листопада
р. 1859 Шевченко знов здіймає бесіду про потребу одружитися, але здіймає її вже з Варфоломеєм.
В листі до останнього, [6]2 листопада р. 1859 1130, він питає його: «Чи Хариту не приходив ще

ніхто сватать? Якщо ні, то спитай у неї нишком, чи не дала б за мене рушників? Або нехай сестра

спитає, се жіноча річ. Оті друковані та недруковані панночки у мене на зубах зав’язли. Нехворощ,
та більш нічого». Харита, властиво Харитина, була дочкою селянина з крепаків князя Лопухіна

Василя Довгополенка, з села Самородні Канівського повіту. Варфоломей Шевченко розповів нам
1131, що жінка його взяла Харитину ще дитиною і вигодувала її. Під час приїзду Тараса в Корсунь
їй було 18 літ. «Не можна, — каже він, — сказати, щоб Харитина була красива, але було у неї щось
симпатичне, тихий характер, ніжне серце і чиста душа були її красою». Трохи не такі звістки дала
сама Харитина, коли її розпитувала р. 1849 П. Л. Крамаренківна по моїй просьбі. Вона розповіла,
що її на 15 році віку, без її згоди, навіть проти її волі, не питаючи батьків, взяли від них і віддали
служити до Варфоломея, що був тоді економом у Лопухіна. Годованкою Варфоломеєвої жінки

вона ніколи не була. Вона не хотіла йти служити до Варфоломея, навіть плакала, але на те не
вважали 1132. Тут бачимо суперечність з Варфоломеєвими споминками і мусимо дати віру словам
Харитини: у неї не було найменшого приводу або якого-небудь інтересу говорити неправду. До
того ж у Варфоломеєвих споминках взагалі чимало помилок і просто вигадок. Нарешті, я від

року 1873 і до самої смерті Варфоломея (1892) знав його особисто, знав добре, і знайомість моя
з ним примушує мене дати перевагу словам Харитини. П. Л. Крамаренківна бачила Харитину

р. 1894 і писала до мене, що, не вважаючи на свої 53 роки, Харитина говірка, проворна і досі

ще гарна, і «коли досі не втратила своєї вроди, то знати, що замолоду вона була дуже гарна»
1133. 1126 Киев[ская] стар[ина]. — 1885. — Кн. II. — С. 335. 1127Чалий, с. 137. 1128 Киев[ская]
стар[ина]. — 1895. — Кн. III. — С. 336. 1129Ibidem. — С. 339. 1130 Правда. — 1875. — [№ 23].
— С. 926. 1131 Ibidem. — 1876. — С. 67. 1132 ІЛ. — Ф. 77. — № 127. — Арк. 50, зв. — Ред.
1133 Ibidem. — Арк. 50. — Ред. Коментар ...останній [Шевченко. — Ред.] в тому ж таки листі

пише: «Нехай (патрет) до другого разу, а тепер скажіть їй, що я лисий і сивовусий...» — Текст не

точний, Шевченко писав: «На сей раз посилаю вам свій патрет, тілько ви його не показуйте моїй
молодій, а то злякається».... Фотограф збрехав, не приніс мені портрета. Нехай до другого разу. А
на сей раз скажіте їй, що я лисий і сивовусий, то вона, сердешна, і так злякається». [7]Попередня
[8]Наступна

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/4899.html

2. http://ua_kobzar.livejournal.com/529618.html

3. http://ua_kobzar.livejournal.com/531041.html

4. http://ua_kobzar.livejournal.com/545484.html

5. http://ua_kobzar.livejournal.com/550673.html

6. http://ua_kobzar.livejournal.com/594530.html

7. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/598634.html

8. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/618075.html

3.10.38 (2009-10-10 12:00)

[1]Кониський О. Я. Тарас Шевченко-Грушівський: Хроніка його життя [В останні часи свого віку,
стор. 6]

Коли Тарас гостював у Варфоломея, так Харитина зовсім не додивлялася і не спостерігала, який
він, і він ніколи з нею не балакав. Вона «тільки й примітила його волохатий кожух з відкидним

коміром та високу смушеву з червоним верхом шапку».
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Просячи Варфоломея посватати за його Харитину, Тарас у тому ж листі додає: «Харитина мені
дуже, дуже сподобалася». Тут питання: чим же саме сподобалася йому Харитина?
Діло відоме, що вподоба серця — річ чисто суб’єктивна. Д. Чалий 1134 каже, що Тарас вперше

вподобав Харитину, «як вона кабану їсти носила в хлів». Я не тямлю, як зрозуміти оці слова

вп. біографа? чи вони іронія, чи серйозні? Хочу гадати останнє. Харитина була молода, гарна,
енергічна, проворна. Все ото і сприяло тому, щоб Тарасові вона сподобалася. Але ж те вподобання

не було тим серйозним, глибоким почуттям, що зоветься любов’ю. Сватати Харитину примусило
Тараса не кохання, а інше почуття: тяжке почуття самітності! «Аж надто тяжко стало на самоті», —
писав він до Варфоломея, додаючи: — «Може, Харитина скаже, що вона вбога, сирота, наймичка,
а я багатий та гордий, то ти скажи їй, що в мене багато дечого нема, а часом і чистої сорочки, а
гордощів та пихи я ще у моєї матері позичив, у мужички, у безталанної крепачки. Чи так, чи сяк,
а я повинен женитися, а то проклята нудьга зжене мене з світа. Сестра Ярина обіцяла знайти

мені дівчину в Кирилівці, та яку ще вона знайде. А Харити на сама знайшлась. Навчи ж її і

врозуми, що вона безталан ною зо мною не буде»1135. Більш місяця ждав Тарас Варфоломеєвої

відповіді. Мабуть, він був певен, що Харитина не дасть йому гарбуза, що вона заспокоїть його

ранню, вельми ранню старість і своїми Плічми молодими Його старого підопре 1136. Така надія
вилилася тоді в прекрасних віршах його, написаних того часу. Згадаймо, що саме тоді він піклувався
через Варфоломея завести біля Дніпра і власне кишло. І от, ждучи Варфоломеєвої відповіді і

про Харитину, і про землю під кишло, він в своїй фантазії бачить вже себе господарем хутора,
бачить себе жонатим і «на спомин своїй єдиній дружині» — саджає ... коло хатини І яблоню і

грушечку... і марить далі, що ті дерева Дасть Біг, виростуть. Дружина Під древами тими Сяде

собі в холодочку З дітками малими... А я буду груші рвати, Діткам подавати... З дружиною

єдиною Тихо розмовляти. «Тоді, серце, як бралися, Сі древа садив я... Щасливий я...» — «І я,
друже! З тобою щаслива». [Подражаніє Едуарду Сові]. Рожеві сподіванки посприяли ще й тому,
що він саме того часу перейнявся глибоким натхненням і в найліпшій своїй поемі [2]«Марія»
списав образ матері, який він задумав ще на першому засланні і списати який досі у його не було
потрібного і відповідного натхнення. Височезний ліризм тієї поеми і глибочезне почуття матері,
вилите брильянтовими віршами, дає нам можливість зрозуміти те вражіння, яке панувало над

поетом під час дожидання Варфоломеєвої відповіді... 1134 Правда. — 1875. — [№ 23]. — С. 926.
1135 Ibidem. 1136 Плечми моїми молодими / Його старії підопру! / «Марія». — Ред. Коментар

«Аж надто тяжко стало на самоті, — писав він до Варфоломея... — З листа Т. Шевченка до

В. Шевченка від 2 листопада 1859 р. з Петербурга. ...коло хатини // І яблуню і грушечку... —
З поезії «Подражаніє Едуарду Сові («Посажу коло хатини...»), написаної 19 листопада 1859 р. в

Петербурзі. Вірш є наслідуванням пісеньки сватів з драми Е.-В. Желіговського (Едуарда Сови)
«Зорський», читання якої Шевченко слухав 11 квітня 1858 р. у В. М. Білозерського. [3]Попередня
[4]Наступна

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/4899.html

2. http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev2130.htm

3. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/617759.html

4. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/618488.html

3.10.39 (2009-10-10 18:00)

[1]Кониський О. Я. Тарас Шевченко-Грушівський: Хроніка його життя [В останні часи свого віку,
стор. 7]

Але не так сталося, як поет сподівався.
Річ очевидна, що Варфоломеєві не сподобалося Тарасове сватання до Харитини: очевидно,
він не зрозумів ваги тієї нудьги тяжкої, тієї страшенно жахливої самітності, які викликали те

сватання і про які писав до його Тарас. Замість простої відповіді про те, що сказала йому

Харитина, Варфоломей заходився поучати Тараса і відвертати його від думки і бажання побратися
з Харитиною. «Чоловік ти письменний, — просторікував Варфоломей в своїй відповіді, — діло
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твоє таке, що, живучи над Дніпром на самоті, тільки з жінкою, часом може б треба похвалитися

жінці, що оце мені прийшла така й така думка, що оце я так написав, та й прочитати їй. Що ж

тобі скаже Харита? Тоді твоя нудьга ще побільшає. Та вже тоді хоч сядь та й плач, ніхто нічого
не поможе. Або як дасть Біг діточок: хто ж їм стежку покаже»? 1137. Така відповідь д. Чалим

записана з уст самого Варфоломея і в «Основі» 1138 і в «Своді» 1139, але вона не вся подана.
З Тарасової відповіді на неї, писаної 7 грудня 1140, знати, що Варфоломей, відраджуючи його

братися з Харитиною, раяв якусь другу дівчину, мабуть, Наталку Шендерівну, що жила у його за
гувернантку. Тарас, дякуючи за пораду, писав Варфоломеєві: «Твоя порада добра, та тільки забув
ти ось що, а се ти добре знаєш: я по плоті і духу син і рідний брат нашого безталанного народу,
то як же себе я поєднаю з собачою панською кровію. Та й що та панночка одукована робитиме в
моїй мужичій хаті? З нудьги пропаде та й мені укоротить недовгого віку. Харита мені подобалася,
хоч я її назирки бачив. Нехай ще сестра Ярина подивиться на неї та що вона скаже, то так воно

і буде. Мати всюди однакова мати: коли розумна та щира, то й діти вийдуть в люди: а хоч і

одукована, та без розуму, без серця, то й діти виростуть, як те ледащо в шинку». Перегодом він

знов пише до свата, дякуючи, що він зве сестру на пораду та на розглядини, питає: «Що ж Ірина

побачить? Те, що й я бачив: Хариту, та й більш нічого. А як би то твоя жінка сказала слово, то се
б було до ладу. Попроси її, нехай скаже, нехай порадить» 1141. 1137 Основа. — 1862. — Кн. VI. —
С. 8. 1138 Ibidem. 1139 Чалий, с. 161. 1140 Правда. — 1875. — [№ 23]. — С. 927. 1141 Той же лист

до В. Шевченка від 7 груд. 1859 р. — Ред. Коментар «Чоловік ти письменний, — просторікував

Варфоломей в своїй відповіді... — З листа В. Шевченка до Т. Шевченка, написаного орієнтовно
в листопаді 1859 р. ([2]Листи до Т. Г. Шевченка, с. 170). Тарас ... писав Варфоломеєві: «Твоя
порада добра, та тільки забув ти ось що...» — З відповіді Т. Шевченка Варфоломію Йосиповичу

від 7 грудня 1859 р. [3]Попередня [4]Наступна

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/4899.html

2. http://izbornyk.org.ua/shevchenko/lystydo.htm

3. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/618075.html
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3.10.40 (2009-10-11 06:00)

[1]Кониський О. Я. Тарас Шевченко-Грушівський: Хроніка його життя [В останні часи свого віку,
стор. 8]

Знов минуло більш місяця. Варфоломей пише, що Ірина бачила Харитину і вподобала її, але
про саму Харитину не пише ні слова. Тарас дуже радіє, що Харитина сподобалася Ірині і 12 січня
просить Варфоломея, коли Ірина і досі гостює у його, «то нехай би вона нишком по-своєму спитала
Хариту, а ти б мені й написав те слово: або сам спитай, що вона скаже?» 1142. Варфоломей хоч і
присилає до Тараса листи з звістками про землю, але про Харитину мовчить: «Напиши мені хоч

півслова про Хариту, — просить Тарас в листі 1 лютого р. 1860: вона мені спати не дає» 1143.
В другому листі він знов нагадує: «Нехай Харита скаже: чи піде за мене? Як скаже, що піде, то
прийми її в своїй хаті, як рідну сестру. Нехай вона, сердешна, від наймів трохи відпочине. На харч
її і одежу я тобі пришлю гроші. Попроси за мене і жінку свою, щоб і вона її привітала» 1144. В сьому

листі були й інші запитання про землю тощо: Варфоломей на їх не загаявся відписати, а питання,
головного питання про Харитину, наче й не чув, промовчав: тільки і подав звістку, що «Харитина
кріпачка, має батька й матір, на волю викупити її не можна, хіба тільки заміж треба вийти» 1145.
18 лютого Тарас знов просить Варфоломея: «Спитай у Харитини, що вона скаже, щоб я знав, що
мені думати і що робити?» «Ще раз благаю тебе, напиши, що скаже Харитина», — пише Тарас

удруге, а Варфоломей як затявся! Мовчить про Харитину, та замість того подає Тарасові нікчемну
раду, що характеризує лишень його самого. Дословно тієї поради ми не відаємо, Варфоломей
признався тільки, що радив Тарасові «написати яку-небудь молитву, або оду, та й надрукувати по
всіх журналах. Бо я, — каже він, — що дня Божого чую таке про тебе... Щоб люди не цурались,
потурай їм, брате!» 1146. Довготерпеливий і без краю добрий наш Кобзар властивим йому звичаєм,
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дякуючи за ту пораду, жартома, іронічно питає 23 березіля свого свата: «Чого ти замовк, мов тобі
заціпило? Чи не завадила тобі ота казань, що ти для мене так мудро скомпонував? Брехня сьому!
Я тільки не фарисей, не ідолопоклонник такий, як оті християне-сіпаки брехуни. Собака погавкає,
а вітер рознесе... Чи ти казав що Харитині про мене і що вона тобі сказала? Будь ласкав! Поверни
оцим ділом на мою руку, а то не втерплю, одружуся з такою шерепою, що й тобі сором буде».
1142 Основа. — 1862. — Кн. VI. — С. 10. 1143 Ibidem. — С. 11. 1144 [2]Лист Т. Шевченка

до В. Шевченка 1 — 18 лют. 1860 р. — Ред. 1145 Ibidem. — С. 12. 1146 Ibid[em]. — С. 13.
Коментар Варфоломей пише, що Ірина бачила Харитину... — Лист не відомий, про нього згадує
Т. Шевченко в листі до В. Г. Шевченка [3]від 12 січня 1860 р. [4]Попередня [5]Наступна
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[1]Кониський О. Я. Тарас Шевченко-Грушівський: Хроніка його життя [В останні часи свого віку,
стор. 9]

Нарешті в день, навіки незабутній для Тараса, в день визволення його з крепацтва приймає він 22
квітня р. 1860 від Варфоломея лист з такою звісткою, що він з неї «трохи, трохи не записався в

ченці».
Очевидно, що похвалка Тарасова одружитися з якою-небудь шерепою пройняла Варфоломея і

розв’язала йому язик. Через півроку, після першого листа Тараса про Харитину, він нарешті

написав, що «за Хариту не вмію тобі розказать, бо в мене від жалю багато жовчі розлилося. Як
я їй сказав, вона питається: «Чи швидко ж вони приїдуть?» Я кажу: літом або восени. «Нехай
же, каже, я піду пораджусь з батьками». Може ти, кажу, не віриш, то я тебе викуплю, покіль він
приїде? А вона каже: «Я ще не думаю заміж, погуляю». А сестрі Катерині сказала: «Як викуплять,
то й закрепостять на цілий вік. Не хочу, Біг з ними!»
«Мені здається, що варто її зовсім забути», — радить Варфоломей.
Варфоломеєві здавалося, що на сьому і буде край сватанню до Харити, що Тарас його послухається:
але не такої був думки Тарас. Він хоч і зажурився, але надія на ліпше не покинула його: «Нехай,
— пише він до Варфоломея, — Харитина погуляє до тієї весни, а ти тим часом врозумляй її

потроху і жінку свою попроси, і сестру Катерину і Ярину. Скажи їй, що ми з тобою такі пани,
як вона панна. Викуповувати її не треба, вона вже вільна і всі жінки й дівчата в нашім краю

уже не панщане. Я вже Хариті і намисто, і дукача, і хрест купив. Ти її з очей не спускай, може,
ще щонебудь і буде» 1147. Отоді Варфоломей виразно вже виступив з своєю думкою: зганивши
Хариту, він пише до Тараса: «Після того, як я з нею побалакав про тебе, мов не та дівчина

стала: де взялися у свині роги: така, що ні приступу, зробилася грубіянка, без спросу шляється
(волочиться), приходить спать тоді, коли вже всі поснули, завела романси з писарем. Спитаєш її:
де ти була? А вона відповідає: де ж я була» 1148. Варфоломей тямив, що така звістка про Хариту
хоч і вразить, зажурить Тараса, але й відтрутить його від неї. Тим-то, щоб утішити Тараса, він
подає йому звістку, що знайшов дуже добре місце під кишло, та, радячи Тарасові не журитися, що
Харитина зледащіла і не хоче йти за його, додає: «Коли хоч, я зроблю так, що моя жінка висватає
тобі Наталку Шендерівну. Лібдина розумна, з серцем, можна жити з нею до смаку». А Тарас йому

відписує: «Коли Харитина не схаменеться, попроси сестру Катерину і сестру Ірину, чи не накинуть
вони оком у Кирилівці огрядну та чепурну дівчину, хоч і вдовицю, аби чесного роду, та щоб не

стара і доладна була. Без жінки і над самісеньким Дніпром, і в новій великій хаті, і з тобою, мій
друже-брате! я буду на самоті, я буду одинокий»1149. Невдача сватання до Харитини збільшила

у Тараса почуття самітності та нудьги: він почув ще більше потребу мати біля себе друга серця.
Серце його виливає свої бажання в «Молитвах», написаних саме тоді, коли Варфоломеєві звістки
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про Харитину зажурили, засмутили його. Мені, мій Боже! на землі Подай любов, сердешний рай,
І більш нічого не давай! — благає він Бога в «Молитві» 24 мая. На другий день те ж саме! Він

молить Бога: Мені, о Господи, подай Любити правду на землі І друга широго пошли. Мабуть,
не вельми він сподівався, щоб сестри знайшли йому в Кирилівці бажаного друга: тим-то 30 мая

він вдається з листом до Полтави до свого старого товариша по Академії, до Федота Ткаченка
1150. «Накинь оком, — пише до його, — полтавку-кирпу, чорнобривку, та на ту весну будеш у мене

старшим боярином. Скажи мені, чи буде з сього, чи ні? Якщо буде, то я на ту весну прибуду в

Полтаву». 1147 Основа. — 1862. — [Кн.] VI. — С. 15. Лист Т. Г. Шевченка до В. Шевченка від 22
квіт. 1860 р. 1148 Ibidem. — С. 18. 1149 Лист Т. Шевченка до В. Г. Шевченка від 15 трав. 1860 р.
— Ред. 1150 Древняя и новая Россия — 1875. — [№ 6]. — С. 195. Коментар «...за Хариту не вмію
тобі розказать...» — З листа В. Шевченка до Т. Шевченка, написаного орієнтовно у квітні 1860
р. ([2]Листи до Т. Г. Шевченка, с. 182). «Після того, як я з нею побалакав про тебе, мов не та
дівчина стала...» — З листа В. Шевченка від 17 травня 1860 р. з Корсуня. Прізвище «Шендерівна»
прочитане не точно: слід читати — Шулячівну. [3]Попередня [4]Наступна

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/4899.html

2. http://izbornyk.org.ua/shevchenko/lystydo.htm

3. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/618505.html

4. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/619131.html

3.10.42 (2009-10-11 18:00)

[1]Кониський О. Я. Тарас Шевченко-Грушівський: Хроніка його життя [В останні часи свого віку,
стор. 10]

Тим часом Варфоломей знов нагадує про Наталку, додаючи, що її хоче сватати якийсь добрий

чоловік. Варфоломей якось швидко знов забув, що Тарас «рідний син і брат свого народу і не

може єднатися з панською кровію»! Тарас 29 червня відписує до його: «Шкода, що ота Харитина
зледащіла, а мені б луччої жінки і на краю світа шукати не треба. Я її (Наталку Шендерівну)
добре не розглядів (тоді як торік ото був у Корсуні). Здається, трошки педантка і не дуже чепурна,
а нечепурна жінка і циганові не дружина. Коли трапляється їй хороший неледачий чоловік, то нехай
їй Біг помагає» 1151. От на сьому і край сватання Тарасового до Харитини. За невдачу не можна
тут нікого винуватити. Варфоломей не гаразд тільки зробив, що воловодив Тараса майже цілий

рік, а до того зовсім без потреби і неповинно кидав болотом на Харитину, ганьблячи її в листах

до Тараса. Скоро Варфоломей прийняв Тарасів лист 2 листопада р. 1859 з просьбою посватати

Довгополенківну, він повинен був не гаючись спитати у неї і просто, щиро відписати Тарасові про
ту відповідь. Тим часом він гаявся трохи не півроку. Харитина з першого ж запитання відмовила

через те, як казала вона, що їй ледві минуло 16 років 1152, і вона була справді дуже молода задля
Тараса. Так треба було і відписати Тарасові, а не вигадувати невідь-що на молоду дівчину. В своїх

споминках 1153 Варфоломей виправдує себе тим, що «написати Тарасові правду — було все одно

що пирнути його ножем в саме серце. Сказати йому, що він зістарівся задля 18-літньої дівчини,
значило нагадати йому, що його молодість, його пора братися з молодою вже минули навіки.
Вмовляти Харитину — значило приневолювати її морально. Певне, що я і моя жінка, — додає

Варфоломей, — могли б умовити Харитину і видати її за «такого старого, лисого і з сивими

вусами», але чи не зробили б ми Харитину безталанною? Не нарікала б вона опісля на нас?» Ні
з одним з наведених доводів згодитись не можна. Тарас сам добре тямив, що віком своїм він не

рівня Харитині, але серце його жадало біля себе огрійливого, саме молодого серця. Одначе, яко
людина правдива, він не образився б за дівочу правду. Коли ж Варфоломей так жалкував молодого

віку Харитини, так же й Наталка була не вельми багацько старіша за Харитину, треба ж було і

Наталчиної молодості шкодувати, а тим часом ми бачили, що Варфоломей брався її висватати

за Тараса. Ні! тут не було такого гуманного жалкування молодого віку, про яке потім розповів

Варфоломей. Він і його жінка таки умовляли Харитину, кликали і батьків її умовляти, доводили їй,
що вона буде за Тарасом щасливою, житиме на хуторі біля Канева, житиме не вбого 1154, одначе
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Харитина не згодилася і не згодилась тому, що була закохана в молодого і вродливого парубка

Федора Гриненка, що був писарем. Не вгадати, чи була б Харитина щасливою за Тарасом, але й
за Гриненком вона була безталанна, бо Гриненко той був п’яниця великий. 1151 Основа. — 1862.
— Кн. VI. — С. 18. 1152 ІЛ — Ф. 77. — № 127. — Арк. 51. — Ред. 1153 Правда. — 1876. — [№
2]. — (С. 67]. [2]Попередня [3]Наступна

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/4899.html

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/618809.html

3. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/624577.html

3.10.43 Автопортрет у темному костюмі. Весна 1860 р. (2009-10-12 00:00)

[1] [2]

Автопортрет у темному костюмі. Папір, офорт 16,4 × 12,3; (21,1 × 13,1). [Пб.]. [Н. п. 14.III]
1860.
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[3]

Див. також:
http://litopys.org.ua/shevchenko/shev10051.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev10051.htm
http://kobzar.univ.kiev.ua/draws/description/451.html

Автопортрет у темному костюмі. Папір, офорт, акватинта 13,6 × 10,2; 16,1 × 12,5; (31 × 21,5).
[Пб.]. [Н. п. 14.III] 1860.
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[4]

Див. також:
http://litopys.org.ua/shevchenko/shev10052.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev10052.htm
http://kobzar.univ.kiev.ua/draws/description/452.html

1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/OfVnDpCIldsWbWS-oFa5jA?feat=embedwebsite

2. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/ftNFNYYLSchT1RWOzXEzZA?feat=embedwebsite

3. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev10051.htm

4. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev10052.htm

3.10.44 181. В. М. БІЛОЗЕРСЬКИЙ. 16 березня 1860. Петербург (2009-10-12 06:00)

Поспішаю до Вас, дорогий нам Кобзарю, Тарасе Григоровичу, з вісткою: сьогодні ранком, в пів-
четвертій годині, дав нам Бог сина. Маємо надію, що Ви не одмовитесь з нами покуматься. Жінка

моя перва захотіла, щоб Ви, а не хто інший, були хрещеним батьком. Благословіть же малого

козака на виріст і на розум і накажіть матері його співать отакого котка (чи знаєте?):

Понад морем, Дунаєм
Вітер явор хитає;
Мати сина питає:
— Ой сину мій, Іване,
Дитя моє кохане!
А чи тебе оженить,
Чи у військо урядить?..
Як я тебе родила,
Тяжко-важко нудила;
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Як я тебе колихала,
Усю ніченьку не спала;
Як я тебе зростила,
Сама себе звеселила;
Як я тебе оженю,
Всю родину звеселю;
Як я тебе в військо дам, —
Собі жалю я завдам!
— Мати ж моя рідная,
Порадонько вірная!
Ісправ мені три труби,
Да й усі три мідяні,
А четвертую трубу

Ісправ мені золоту!
Ув одну трубу заграю,
Як коника сідлаю;
А в другую заграю —
На коника сідаю;
А в третюю заграю —
З твого двору з’їжджаю,
А в четверту затрублю,
Серед війська стоячи

І шабельку держучи,
Щоб зачула матуся

До утрені ідучи.
— Ой сину ж мій, Іване,
Дитя моє кохане!
Ой коли б же я зозуля,
Я б до тебе полинула!
— Якби, мати, я сокіл,
Я б до тебе прилетів!
— Рости -ж, синку, в забаву,
Козачеству на славу,
Вороженькам в розправу!

Правда, що Ви мені подякуєте, що я Вам нагадав такого чудесного котка?
Чи не зайшли би Ви сьогодні увечері до мене: єсть дещо Вам показать і запитать Вашої ради. Всі
отсі дні не ладилось, щоб до Вас зайти. В суботу Ви не заглянули ні до мене, ні до куми, а вчора
знов я не був у Варвари Яківни.

Ваш довіку Василь Б[ілозерський].

16 марта 1860,
ранній ранок.

Коментарі:

Подається за автографом: ЦНБ. III. № 4995.
Вперше надруковано: Киевская старина. — 1905. — №2. — С. 139 — 140.
Дата в автографі: «16 марта 1860».
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Жінка моя... — Н. О. Білозерська.
...співать отакого котка... — Українська народна пісня, зафіксована на той час як у рукописних

(З. Доленга-Ходаковський) , так і друкованих фольклорних збірниках (Сборник украинских песен,
издаваемый Михайлом Максимовичем. — К., 1849. — Ч. 1. — С. 74. Див. також: Пісні великого
Кобзаря // Упорядкування, коментарі та примітки О. Правдюка, — К., 1964. — С. 331 — 332).
За спогадами О. М. Лазаревського, Шевченко часто наспівував цю пісню, буваючи 1860 р. в

петербурзькій квартирі М. М. Лазаревського (Киевская старина. — 1899. — № 2. — С. 291 —
295). Коток — колискова пісня.
...ні до куми... — Очевидно, йдеться про Тарновську Надію Василівну (? — 1891). Познайомилася
зШевченком 1843 р. в Качанівці, 1845 р. у с Потік разом із ним хрестила дитину місцевого диякона.
Шевченко зустрічався з нею в Петербурзі, присвятив їй вірші «Н. Т.» та «Кума моя і я».
...у Варвари Яківни. — В. Я. Карташевської (1832 — 1902), петербурзької знайомої Шевченка,
сестри М. Я. Макарова, на вечорах у квартирі якої збиралися російські та українські літератори й
часто бував Шевченко.

3.10.45 Із листа О. Плещєєва до Ф. Достоєвського. 17 березня 1860 р.
(2009-10-12 12:00)

* *

В последнее время [1860 г.] я перевел поэму Шевченка «Наймичка». Не знаю, каков

вышел перевод, но в оригинале это вещь удивительно поэтическая. Трудно переводить. Просто,
безыскусственно, простосердечно — до невероятности. Отдам или в «Рус. В[естник]» 1, или в

«Современник». А. Н. Плещеев, Письмо к Ф. М. Достоевскому от 17 марта 1860 г. Ф. М.
Достоевский 2, Материалы и исследования, Л., 1935, стор. 452. Примітки 1 «Русский вестник»
— літературно-політичнй журнал (1856 — 1887). Виходив під редакцією М. Н. Каткова. В 70
— 80-х роках став органом реакційного дворянства. 2 Достоєвський Федір Михайлович (1821 —
1881) — видатний російський письменник. За участь у революційному гуртку петрашевців у 1849
р. був засуджений на каторгу в Сибір. В кінці 1859 р. дістав дозвіл жити в Петербурзі і разом з

Т. Г. Шевченком виступав на літературних вечорах в Пасажі. * * * «Работница» ([1]Наймичка).
Переклад О. Плещєєва. 17 березня 1860 р. Поле утренним туманом Все покрытое лежит... [2]

Современник, 1860, т. LXXX, С. 457-472.

1. http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev138.htm

2. http://books.google.com/books?id=qH8GAAAAYAAJ&dq=%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE&lr=

&as_drrb_is=b&as_minm_is=0&as_miny_is=1860&as_maxm_is=0&as_maxy_is=1860&num=100&as_brr=0&hl=uk&pg=

RA3-PA457&ci=109%2C285%2C653%2C628&source=bookclip

3.10.46 Лист до поміщика Фліорковського про братів Шевченка. 19 березня 1960 р.
(2009-10-12 18:00)

№ 578. 1860 р., березня 19. Лист членів «Общества для пособия нуждающимся литераторам и

ученым» М. Г. Чернишевського, I. С. Тургенєва та ін. до поміщика В. Е. Фліорковського з

проханням звільнити з кріпацтва братів і сестру Т. Г. Шевченка
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Комитет Общества для пособия нуждающимся литераторам и ученым.
19 марта 1860 г.

М[илостивый] г[осударь] Валерий Эразмович!

Мы, нижеподписавшиеся члены Комитета Общества литераторов и ученых, обращаемся к вам

с покорнейшею просьбою, в надежде, что вы примете ее во внимание и, если будет возможно,
исполните.
Уважаемый и любимый сочлен нашего Общества, известный всей России поэт Тарас Григорьевич
Шевченко, имеет между крепостными вашими крестьянами Киевской губернии, Звенигородского
уезда, в селе Кирилловке, двух родных братьев Никиту и Иосифа, и сестру Ирину. Он очень желает,
чтобы они получили свободу и горюет в разлуке с ними. Не откажите, милостивый государь,
великодушно исполнить горячее желание Тараса Григорьевича и отпустите братьев его и сестру

на волю. Хотя он и знает, что в скором времени, с прекращением крепостного состояния, они
получат свободу, но он так тоскует по них, что готов даже, если вы потребуете, внести за них

выкуп, лишь бы только скорее иметь их при себе.
Если вы, милостивый государь, убедившись этою нашею усерднейшею просьбою, согласитесь
отпустить на волю родных г. Шевченко, но не иначе, как за выкуп, то покорнейше вас просим

уведомить нас: какую именно сумму желаете вы получить за них, чтобы мы могли известить об

этом г. Шевченко.
Как бы вы их ни отпустили на волю, даром или за вознаграждение, во всяком случае и наше

Общество и все любители русской литературы были бы за это глубоко и искренно благодарны.
В ожидании ответа, покорнейше просим вас, милостивый государь, принять уверение в

совершенном нашем к вам уважении и преданности. Подписали: председатель Общества,
директор Азиатского департамента генерал-майор Ковалевский. Помощник председателя,
профессор С.-Петербугского университета, статский советник и кавалер К. Кавелин. А.
Заблоцкий, тайный советник в д. статс-секретаря в Государственном совете. Редактор журнала

Библиотеки для чтения, А. Дружинин. Помещик Орловской губернии И. Тургенев. Профессор

А. Галахов. Редактор журнала «Современник» Н. Чернышевский. Помещик Симбирской

губернии П. Анненков. Член главного управления ценсуры, ординарный академик и профессор

А. Никитенко. Товарищ редактора «Отечественных Записок» С. Дудышкин. Редактор

«Отечественных Записок статский советник А. Краевский. Директор Коммерческого Банка,
Е. Ламанский.
Ответ может быть написан по следующему адресу: его превосходительству, Егору Петровичу

Ковалевскому, председателю Общества для пособия нуждающимся литераторам и ученым, в С.-
Петербурге, у Певческого моста, в доме министерства иностранных дел.

Киевская старина, 1890, кн. 2, с. 336-337; Библиотека для чтения, 1860, Т. 160, июль, С. 49-
54. [Див. [1]листування Фліорковського]

[2]
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1. http://izbornyk.org.ua/rizne/bch02.htm

2. http://books.google.com/books?id=_jQWAAAAYAAJ&dq=%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE&lr=

&as_drrb_is=b&as_minm_is=0&as_miny_is=1858&as_maxm_is=0&as_maxy_is=1861&num=100&as_brr=0&as_pt=

ALLTYPES&hl=uk&pg=RA16-PA50&ci=134,129,844,665&source=bookclip

3.10.47 Із листа Л. Тарновської до сина. Весна 1860 року (2009-10-13 00:00)

* *

Посылаю тебе, друг мой Вася, портрет и биографию Шевченка, вместо красного яичка. Этот

портрет не твоему чета; мы сами его возили и усадили, от того он и вышел так хорошо.

Л. Тарновская, Письмо к сыну В. В. Тарновскому 1860 г., [1]Дорошкевич О. Шевченко в

приватному листуванні // «Записки історично-філологічнго відділу АН УРСР», кн. VII — VIII,
1926, стор. 377.

Примітки
1 Очевидно, Л. В. має на увазі відомий лист Шевченків до редактора «Народного Чтенія» (1860,
№ 2), але цей лист окремим виданням не виходив. Портрет, можна гадати, той, де Шевченко

знятий в європейському вбранні. (Чи не на ввесь зріст?). — Прим. О. Дорошкевича.

1. http://izbornyk.org.ua/shevchenko/doroshk.htm

3.10.48 Розповідь М. Новицького (2009-10-13 06:00)

* *

[...] В Петербурге мне особенно часто приходилось видаться с Тарасом Григорьевичем, с которым,
впрочем, я и до того уже был хорошо знаком. Заходил он ко мне, заходил и я к нему, на его тесную-
тесную квартирку в Академии художеств, встречались мы и в обществе... и о чем бы и с кем бы у

нас ни шел разговор, всякий раз, в конце концов, Тар. Гр. сводил, бывало, речь на предстоявшую
мне на Украину поездку, а при прощаньи, крепко пожимая мне руки, говаривал: «голубчику!
поусердствуй же, похлопочи за этих несчастных!»... Накануне моего отъезда я пробыл у него с 3
ч. пополудни до полуночи, и о чем, о чем только мы не переговорили с ним в эти памятные для

меня часы! Тар. Гр. все время нашей беседы был в каком-то особенно возбужденном состоянии

и таким говорливым и экспансивным, каким я его не видывал до сего разу никогда. Показывал

он мне и свои опыты гравирования à l’eau forte *, и рисунки, и свой портрет, сделанный им

самим. Водил он меня и по академическим залам, говоря о художестве и подолгу останавливаясь
над разными, более или менее известными картинами, а особенно над знаменитою картиною

Иванова: «Явление Христа народу» 1 и Брюлловскою: «Осада Пскова». Первая его восхищала

своими деталями, а особенно отдельными фигурами, но в целом он ею был недоволен: «страшно
вымолвить, — говорил он, — а в целом... ну, точно гоббелен!..» — «Осаду Пскова» он находил

незаконченною, во многом слабою, но все-таки хвалил и с любовью смотрел на нее, любовно
вспоминая ее творца, своего учителя и друга. «А погляди, каково это-то? — говорил он,
указывая на сцену, изображающую русских и поляков, со святыми хоругвами и крестами, идущих
на смертный друг с другом бой, — ведь, сколько тут мысли то!.. во имя Христа и во славу его и
те, и другие идут истреблять друг друга!.. И страх, и ужас берет, как подумаешь, сколько крови

и слез людских пролито, сколько зол понаделано, и все это, — как думали, думают да и теперь

продолжают уверять нас, — во имя Христа!! Боже ж, ты мой, боже!! » Читал мне Тар. Гр. и

некоторые из тех его произведений, которые тогда им только создавались и крайне неразборчиво

набрасывались на лоскутках бумаги, а то и прямо на стенах его квартиренки-кельи. «Это, —
говорил он, — так себе... сижу, малюю да что в голову взбредет, то, случается, и запишу...
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на чем попало...» Рассказывал он мне и про свое давно минувшее, и про свою службу, и про

то, что переживал он, лишенный возможности даже писать и рисовать, и многое, многое еще...
Но я никогда не забуду нашего прощанья, — оно было последнее, ибо более я его уже в жизни

не встречал, — когда Тарас, вновь повторяя свою просьбу похлопотать о его братьях и сестре

Орине, с судорожным воплем: «о, Орина, Орина!..» упал на убогий диванчик, стоявший в углу

его убогой квартиренки, и истерически, громко зарыдал, как ребенок... По указанию и желанию

самого Шевченка, я, прежде чем видеться и говорить с г. Флиорковским и его родными, должен
был повидаться и поговорить в Корсуне с его нареченным братом, Варфоломеем Григорьевичем

Шевченко, к которому, вместе с чисто братскою привязанностью, поэт питал еще и безграничное
доверие, как к человеку честному, умному и практическому. Как он желал, так все и было

мною исполнено. Железных дорог, кроме Николаевской да кусочка Петербургско-Варшавсой,
от Петербурга до Пскова, по которой я и выехал, тогда еще не было. Тем не менее, на 7-
й день пути я был уже в Корсуне, у Варфоломея Григорьевича, а на 8-й и в Кирилловке. Г.
Флиорковский, хотя и не из уважения к Т. Шевченку, за которым, по словам его, он никакого

таланта не признавал, а из уважения лишь к комитету, изъявил мне полную готовность свою —
дать волю родным Шевченка — даже без денежного вознаграждения, хоть сию же минуту, под
одним лишь условием, чтобы они немедленно же после того уходили из Кирилловки, куда им

угодно!.. Что же касается до их надела землею, то в этом он самым категорическим образом

отказывал, говоря, что не согласится на это ни за какие деньги! Мотивами такого отказа им

приводились: с одной стороны — нежелание делать исключение для Шевченков, которое могло
послужить соблазном для других их односельчан, а с другой — нежелание предрешать вопроса об

освобождении крестьян, который, быть может, будет решен правительством и иначе, т. е. без

земельного надела... На том наши разговоры и покончились. Н. Д. Н[овицкий], К биографии Т.
Г. Шевченка, «Киевская старина», 1889, март, стор. 731 — 733. [Див. [1]переклад] Примітки *
Способом офорт. — Ред. 1 Іванов Олександр Андрійович (1806 — 1858) — відомий російський

художник. Намалював картину «Явление Христа народу», над якою працював більше двадцяти

років в Італії. Свої думки про картину Іванова Шевченко висловив у щоденнику.

1. http://izbornyk.org.ua/shevchenko/spog80.htm

3.10.49 Розгляд справи викупу з кріпацтва братів Шевченка. 21 березня 1860 р.
(2009-10-13 12:00)

№ 579. 1860 р., березня 21. З журналу засідань комітету «Общества для пособия нуждающимся
литераторам и ученым» у справі викупу з кріпацтва братів і сестри Т. Г. Шевченка

Журнал № 16 заседания комитета общества для пособия нуждающимся литераторам и ученым,
бывшего 21 марта 1860 года, присутствовали: председатель Е. П. Ковалевский, члены: П. В.
Анненков, А. Д. Галахов, А. В. Дружинин, С. С. Дудышкин, А. П. Заблоцкий, А. А. Краевский,
Е. И. Ламанский и Н. Г. Чернышевский...
И. С. Тургенев предложил комитету ходатайствовать об отпуске на волю родных известного

литератора Шевченко, крепостных людей помещика Киевской губернии Чигиринского уезда

Валерия Эразмовича Флиорковского. Определено: хотя подобное ходатайство не входит

собственно в действия общества, исчисленные в уставе, но так как оно, будучи самым

человеколюбивым и просвещенным, имеет при том цель доставить истинное утешение

литератору, преобретшему своим талантом видное место в современной литературе, то комитет
положил написать от имени всех своих членов письмо к означенному помещику и просить его

об увольнении родных г. Шевченко, из уважения к его литературным заслугам и вообще к

литературе. Письмо это, подписанное всеми членами комитета, уже отправлено по адресу [...].

Киевская старина, 1890, кн 2, с. 335.
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3.10.50 Спогад О. Лазаревського (2009-10-13 18:00)

* *

В Академии художеств застал я Т. Г-ча в 1860 г., когда вернулся в Петербург. Тогда же и брат

Мих. М-ч переменил уваровскую свою квартиру и поселился в пятой (кажется) линии В. О-ва, в
доме Воронина, как раз против Академии художеств. Вот в это время мы опять стали ежедневно

сходиться с Т. Г-чем за обедом у Мих. М-ча, у которого «столовался» и Т. Г-ч и я с младшим

братом-студентом 1. Помню хорошо это время, как бывало мы, с младшим братом, голодные,
ждали возвращения старшего брата со службы, чтобы приняться за еду... Вот в эти моменты

приходил к обеду и Т. Г-ч. Входил он в комнаты, обыкновенно, распевая какую-нибудь песню;
чаще всего пел он в это время: Понад морем Дунаєм Вітер явір хитає, Вітер явір хитає, Мати

сина питає: Ой сину мій Іване, Дитя моє кохане. Як я тебе родила Світом важко нудила и т. д.
Возвращался со службы брат и вслед затем вынималась из буфета водка; наливались две рюмки,
одна для хозяина, а другая для Т. Г-ча. Мы с братом «столовались» без водки, что давало повод
Т. Гр-чу, выпивая водку, замечать: «хто п’є, той кривиться, а кому не дають, той дивиться» и при
этом бросать лукавый взор на дывящихся... Иногда Т. Г-ч при этом представительствовал за

последних и, обращаясь к хозяину, говорил: «слухай, Михайло, — нехай уже і хлопці вип’ють по
чарочці»... За обедом обыкновенно начиналась беседа, в которой первенствовал поэт, благодушно
доказывая, напр., что А. Гумбольд 2 не более, как придворный угодник и напрасно-де его так

прославляют... Мы, «хлопці», начинали спорить, а этого, по-видимому, и хотел бывало Т. Г-ч.
Беседа оживлялась; «хлопці» возвышали голос, а Т. Г-ч, благодушно улыбаясь, подзадоривал...
Очень нередко Т. Г. приходил к обеду с листком бумаги в руке; это были какие-нибудь новые его
стихи, написанные на обороте пробного его же офорта. Вот этот листок отдавал он обыкновенно

одному из «хлопців» для переписки, оставляя им за труд свой автограф. Большею частью Т. Г.
отдавал при этом стихи для переписки младшему из «хлопців», потому ли, что он яснее писал,
или потому, что он был благодушнее — не знаю... А. Л[азаревский], Новопетровское укрепление,
«Киевская старина», 1899, февраль, стор. 293 — 294. Примітки 1 Лазаревський Іван Матвійович

(помер у 1887 р.) — наймолодший з братів Лазаревських. Вчився в Петербурзькому університеті,
який закінчив у 1860 р. З Шевченком зустрічався у брата Михайла. В щоденнику Шевченка від

20 травня рукою І. Лазаревського переписана «Пісня про Кармалюка». 2 Гумбольдт Олександр

Фрідріх (1769 — 1859) — німецький вчений. Його знамениту працю «Космос» Шевченко читав на

засланні. В одному з листів до Бр. Залєського з Новопетровського укріплення поет писав: «О,
как бы мне хотелось теперь поговорить с тобой о «Космосе» и послушать, как ты читаешь песни

Вайделотты».

3.10.51 Прохання Куліша про цензурний дозвіл. 23 березня 1860 р. (2009-10-14 00:00)

№ 580. 1860 р., березня 23. Лист П. О. Куліша, надісланий в Петербурзький цензурний комітет

з проханням дозволити надрукувати окремими книгами твори Т. Г. Шевченка і Г. Ф. Квітки-
Основ’яненка

В С.-Петербургский цензурный комитет губернского секретаря
Пантелеймона Александрова, сына Кулиша

Прошение

Получив от авторов и владельцев прилагаемых сочинений, заключающихся в сборнике «Хата»,
в «Кобзаре» Шевченка и в «Повестях» Квитки, заказ — напечатать в моей типографии каждую

из пьес отдельно для удобнейшего сбыта, честь имею покорно просить цензурный комитет

разрешить мне издание каждой пьесы в отдельности от других под особым ее заглавием, с

обозначением на обертке имени ее автора.
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П. Кулиш

1860, марта 23, С.-Петербург

Жительство имею в С.-Петербурге, в собственной типографии на Вознесенском проспекте.

Резолюция: «Отказать, по разрешению Главного управления цензуры Н. Медем».

Шестидесятые годы. (Сборник). М.; Л., 1940, с. 438.

3.10.52 184. ЛИСТ ДО В. Г. ШЕВЧЕНКА. 23 березня 1860. С.-Петербург
(2009-10-14 06:00)

23 марта.

Чого се ти замовк, мов тобі заціпило? Чи не завадила тобі ота казань, що ти для мене так

мудро скомпонував? Спасибі тобі, брате мій рідний, друже мій єдиний! Брехня цьому! Я тілько

не фарисей, не идолопоклонник такий, як оті християни — сіпаки і брехуни. Собака погавка, а
вітер рознесе.
В послідньому письмі просив я тебе, щоб ти мені швиденько [написав] о Микиті, Йосипі і Ярині і
об їх дітях і ґрунтах. Робота моя об їх волі аж шкварчить, а ти анітелень!
Чи ти вмер, чи тілько ще занедужав? Чи, може, крий Боже, запишався? Пиши ж мені все, та пиши
гарненько.
А надто о Хариті: чи ти казав їй про мене і що вона тобі сказала? Будь ласкав, поверни цим ділом

на мою руку, а то не втерплю — одружусь з такою шерепою, що і тобі сором буде.
Ще ось що: як будуть питать брата Йосипа, на чиїм він ґрунті живе, то нехай скаже — на своїм.
За ґрунти положена якась плата, то сестрі Катерині доведеться потім платить, а тепер Йосипові
без плати оддадуть. А тим часом не знаю, як ще воно зробиться.
Чи ти зробив що з Понятовським або з Трощинським? Якщо ні, то чи не зробиш чого з Змієвським?
От би добре було! А дубового, кленового, липового й ясенового — певне, не придбав?
Що тобі Бог послав, чи дочку, чи сина? Зови мене в куми.
Чи получаєш ти книжки, що я тобі посилаю?
Яке здоров’я твоєї жінки, а моєї сестри?
Чи приїдуть твої хлопці і дівчата на святки додому? Для Прісі єсть у мене гостинець, та нехай
перше прочитає добре Робінзона Крузо.
Чи Вася вже вчиться письму?
Бувай здоровий з жінкою і з діточками. Пиши до мене швидче, бо я трохи не одурів, ждучи твого
письма о братах і о Хариті.

Примітки

Подається за першодруком у журналі «Основа» (1862. — № 6. — С. 13 — 14); рядок, який у

першодруці має вигляд: «Робота моя аж шкварчить», подається за публікацією в журналі «Правда»
(1875. — № 23. — С. 930): «Робота моя об їх волі аж шкварчить»; в рядках: «А дубового,
кленового, липового й осинового — певне не придбав?» написання «осинового» уніфікується за

аналогією з листами до В. Г. Шевченка від 29 липня і 25 серпня 1860 р.: «ясенового» (Основа. —
1862. — № 6. — С. 20, 22).
Вперше введено до збірника творів у виданні: Шевченко Т. Твори: В 2 т. — СПб., 1911. — Т. 2.
— С. 435 — 436.
Відповідь на лист В. Г. Шевченка від березня 1860 р. (Листи до Тараса Шевченка. — С. 147).

Чи не завадила тобі ота казань, що ти для мене так мудро скомпонував? — Відповідь на пораду
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В. Г. Шевченка в згаданому листі (з якого нині відомий лише уривок) написати «молитву або оду
та й надруковать у всіх журналах. Бо я що дня Божого чую таке про тебе... — Щоб тебе люде не

цурались — потурай їм, брате».
В послідньому письмі просив я тебе... — Див. лист до В. Г. Шевченка від 18 лютого 1860 р. та
примітку до нього.
Робота моя об їх волі аж шкварчить... — У лютому 1860 р. Товариство для допомоги нужденним
літераторам і вченим почало клопотатися про звільнення родичів Шевченка з кріпацтва. 4 березня
1860 р. І. С. Тургенєв звернувся з листом до О. О. Оболонського, в журналі якого («Народное
чтение») була опублікована автобіографія Шевченка, з проханням подати йому відомості про

родичів поета (Тургенев И. С. Полное собр. сочинений и писем. — Т. 4. — С. 46), 20 березня він
вніс на розгляд Комітету товариства колективний лист до поміщика Фліорковського з проханням

звільнити від кріпосної залежності Шевченкових братів і сестру (див.: Киевская старина. — 1890.
— № 2. — С. 335 — 337).
Харита — X. В. Довгополенко.
... чи ти зробив що з Понятовським або з Трощинським? — Див. листи до В. Г. Шевченка від 7
грудня 1859 р., 1 лютого та середини лютого 1860 р.
...чи не зробиш чого з Змієвським? — Див. лист до В. Г. Шевченка від 12 січня 1860 р. та

примітку до нього.
Що тобі Бог послав, чи донку, чи сина? — У В. Г. Шевченка народилася дочка Софія.
Чи приїдуть твої хлопці і дівчата на святки додому? — Йдеться про Великодні канікули.
Великдень у 1860 р. припадав на 3 квітня.
Для Прісі єсть у мене гостинець, та нехай перше прочитає добре Робінзона Крузо. — Див. лист
до В. Г. Шевченка від 10 вересня 1859 р.

3.10.53 182. М. І. КАТЕНІН. 23 березня 1860. Заніно (2009-10-14 12:00)

От всей души обнимаю Вас, дорогой Тарас Григорьевич, и, горячо целуя, благодарю за «Кобзаря»
и прекрасную на нем надпись, сделанную Вами. Чистые сердцем, сказано, в блаженствах узрят
Бога. Конечно, не того, которого изображают Ваши бывшие учители-маляры, а православные

обделывают в серебро и золото, но святую и животворную идею воплощенного Богочеловека,
который учил старших быть слугами меньших братьев, обличал лицемеров, не осудил блудницу,
приведенную к нему во храм, любил детей за их незлобие и говорил наставникам: «Врачи,
исцелитесь прежде сами!» Спасибо же Вам, милый, что пожаловали меня таким хорошим словом.
Живите с миром многие и многие лета и возвышенным настроением Ваших поэтических песен,
исполненных живых красот драматизма и сознанием человеческого достоинства, будите в нас

стремление к Добру и Правде.

Бывайте здравы!
Весь Ваш Н. Катенин.

1860 г., марта 23.
с. Занино.

На четвертій сторінці:
Украинскому козаку, бандуристу и художнику
Тарасу Григорьичу Шевченке

от бывшего откупщика, отставного инженер-капитана
и помещика великоросса Николая Ивановича Катенина

благодарственная грамотка
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Коментарі:

Подається за автографом: ІЛ. Ф. 92. № 99.
Вперше надруковано: Чалый М. К. Жизнь и произведения Тараса Шевченка. — С. 175 — 176, з
неточностями в тексті.
Дата в автографі: «1860 г., марта 23. с. Занино».

Катенін Микола Іванович (1818 — після 18-76 р.), — інженер-капітан у відставці, брат матері

Н. О. Білозерської. Надав В. М. Білозерському кошти на видання журналу «Основа».
...благодарю за «Кобзаря»... — Примірник «Кобзаря» 1860 р., подарований Шевченком М. І.
Катеніну, нині не відомий.
Чистые сердцем, сказано, в блаженствах узрят Бога. — Цитата з Євангелія від Матвія (гл. 5, в,
8).
...учил старших быть слугами меньших братьев... — Євангеліє від Марка (гл. 10, в. 43).
...не осудил блудницу... — Євангеліє від Іоанна (гл. 8, в. 3 — 11).
...любил детей за их незлобие... — Євангеліє від Матвія, (гл. 19, в. 14),
Заніно — село в Костромській губернії, де був маєток М. І. Катеніна.

3.10.54 Спогад К. Юнґе. Весна 1860 р. (2009-10-14 18:00)

* *

Весною 1860 года Шевченко и Костомаров по обыкновению встречали у нас пасху, последнюю
в жизни Шевченка. За чашкой кофе Тарас Григорьевич с Костомаровым затеяли один из тех

горячих споров, где высказывалась разность взглядов этих двух людей на некоторые вопросы,
но где, в самой живости прений, в нападениях одного, в ласковом подтрунивании другого,
просвечивали их взаимное доверие и дружба. Разговор затянулся так долго, что взошла заря

и все мы отправились смотреть восход солнца. Шевченко любил набережную, сфинксов перед

академиею и вид, открывающийся с площадки перед биржей. Туда направились мы, весело болтая
и не думая, что никогда уже не встретим светлого праздника все вместе.
Одно облако было на небосклоне Кобзаря: его тянуло в дорогую его Украину! Как часто говорил

он мне о своей милой родине, говорил так много, так хорошо! Он описывал и степи с их

одинокими курганами, и хуторки, утопающие в черешневых садах, и старые вербы, склоняющиеся
над тихим Днепром, и легкие душегубки, скользящие по его поверхности, и крутые берега Киева,
с его златоглавыми монастырями: «вот бы где нам пожить с вами, вот бы где умереть!» И слушая

восторженную, поэтическую речь, я полюбила незнакомый мне край...
Но мягкая и добрая душа Шевченка была слишком чувствительна ко всякой ласке; он так согрелся
в дружественной и сочувственной ему обстановке, что не мог надолго предаваться меланхолии и
искренно говорил: «я так счастлив теперь, что вполне вознагражден за все мои страдания и всем
простил».

Екатерина Юнге, Воспоминания о Шевченке, «Вестник Европы», 1883, август, стор. 841. [Див.
[1]переклад]

1. http://izbornyk.org.ua/shevchenko/spog60.htm
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3.10.55 Спогад Л. Жемчужникова (2009-10-15 00:00)

* *

О жизни Шевченко в Петербурге, после его ссылки, в 1858 и 59 годах, я ничего не могу сказать,
так как жил, в то время, за границей. В Париже я узнал подробности возвращения Шевченко от

Кулиша, кот. по приезде туда рассказал; он же привез мне фотографические портреты Шевченко,
Костомарова и свой, для того чтобы, через мое посредство и под моим наблюдением, с них

сделаны были литографии. Портреты были прекрасные и я исполнил его просьбу; они были

налитографированы лучшим литографом Муильроном. Вместе с ним Кулиш привез мне от

Шевченко другой его фотографический портрет в подарок за участие в облегчении его положения,
о чем узнал он от друга своего Мих. Матв. Лазаревского и Кулиша.
В первый раз я встретился с Шевченко, приехав в Петербург из заграницы...

Л. Жемчужников, Письмо к А. Я. Конисскому от 18 октября 1897 г., «Культура», 1925, № 3,
стор. 41.

3.10.56 185. ЛИСТ ДО Я. Г. КУХАРЕНКА. 25 березня 1860. С.-Петербург
(2009-10-15 06:00)

1860 року,
25 марта.

Батьку отамане кошовий!

Посилаю тобі к Великодню замість писанки «Хату». І не журнал, а тільки альманах, попередник
нашого будущого журнала «Основа». Начнеться він з того року. Збирай, батьку, чорноморську
запорозьку старовину та присилай на моє ім’я, а я передаватиму в редакцію. Треба б тобі багато
дечого написать, та ніколи, нехай другим часом. Цілую твою жінку і твоїх діточок, а тебе аж тричі.
Згадуй інколи щирого твого

Т. Шевченка.

Примітки

Подається за рукописною копією М. О. Дикарєва (ІЛ, ф. 77, № 127, арк. 27 звор. — 28).
Вперше надруковано в журналі «Зоря» (1894. — № 5. — С. 106) з кількома дрібними

відмінностями в тексті. Разом з іншими листами Шевченка до Я. Г. Кухаренка надруковано в

газеті «Кубанские областные ведомости» (1899. — № 88).
Вперше введено до збірника творів у виданні: Шевченко Т. Твори: В 2 т. — СПб., 1911. — Т. 2.
— С. 436.
Відповідь Я. Г. Кухаренка від 26 квітня 1860 р. див: [1]Листи до Тараса Шевченка. — С. 148;
можливо, Шевченко відіслав свого листа трохи раніше, ніж датував.

Посилаю тобі к Великодню замість писанки «Хату». — Йдеться про виданий П. О. Кулішем

альманах (цензурний дозвіл першого накладу — 25 лютого 1860 р.), в якому опубліковано твори

Є. П. Гребінки, Я. І. Щоголева, Марка Вовчка, П. О. Куліша, Ганни Барвінок. Під рубрикою

«Кобзарський гостинець» (з довільними редакторськими заголовками) тут вперше надруковано

десять віршів Шевченка.
Збирай, батьку, чорноморську запорозьку старовину та присилай на моє ім’я, а я передаватиму

в редакцію. — Матеріали Я. Г. Кухаренка в «Основі» не друкувалися. Його авторства був

надрукований тільки [2]«Чорноморський побит на Кубані» «Основа» (1861 р., № 11).
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1. http://izbornyk.org.ua/shevchenko/lystydo.htm

2. http://izbornyk.org.ua/dramukr/dram07.htm

3.10.57 Спогади Л. Жемчужникова (2009-10-15 12:00)

* *

Слепая судьба рано взяла его в жесткие руки и не давала его сердцу отдыха. Оторванный некогда
от родины и семейства, заброшенный далеко от друзей, он долго изнывал одинокий, в пустыне,
в глуши, но никогда не жаловался на свою судьбу, никогда не говорил о своих страданиях.
«Невсипуще горе» не изменило его; он остался чист сердцем, — он был вполне человек, — во

всем значении этого слова. Поэт, гражданин, живописец, гравер, певец, — он везде шел честно и

разумно.
Эти дарования совместились в нем сколько на отраду и отдых тяжелой жизни, столько и на еще

горчайшее сознание своего безотрадного существования. У другого в жизни можно сосчитать дни

горя, у него — счастливые дни.
Для Шевченка настали светлые минуты, когда, после 10-ти летней разлуки, он свиделся с

друзьями, с родиной, с родными.
Нежная, теплая душа его была благодарна каждому, кто любил его. Благодарность за участие

не покидала его никогда. Обвиняемый некоторыми в неблагодарности, он горько был этим

оскорблен. Однажды он писал так: «Пригрезилось, будто я освобожден от крепостного состояния
и воспитан на чужой счет. Откуда эта нелепая басня — не знаю. Знаю только, что она не дешево
мне обошлась».
За мою заочную любовь к нему, Шевченко встретил меня, при первом знакомстве, братскими
объятиями, не отходил от меня, ласкал детей, приходил ко мне ночью и без церемонии будил,
желая насмотреться. «Как я рад, что вижу вас и ваше семейство», — говаривал он. Дети мои,
которых он прежде никогда не видал, трогали его до слез, называя по имени с первого свидания:
они знали его по портрету. Не время сближает человека, а сочувствие. Мы с первых слов были

одна семья. Пользуясь такою открытою любовью, я позволил себе высказать Тарасу Григорьевичу
все мое опасение за дальнейшую судьбу его и развернул перед ним его будущее, еще мрачнейшие,
дни. Слезы навернулись на глазах его, он утер и всхлипнул: «Правда... О, крий боже! крий

боже!..»

[1]Л. Жемчужников, Воспоминание о Шевченке, «Основа», 1861, березень, стор. 1 — 2.

* *

Я никогда не говорил с Шевченко о Перовском, не так потому, что он мой дядя, но главное

потому, что разговор с Шевченко о времени его страданий вызывал в нем перемену в лице от

страдания и злобы. Он сдерживал себя и стискивал зубы.

Л. Жемчужников, Письмо к А. Я. Конисскому от 18 октября 1897 г., «Культура», 1925, № 3,
стор. 40.
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* *

Ведь глаза то его были детские, бесконечно добрые и... очень умные; лоб, черты лица— твердые.

Л. Жемчужников, Письмо к А. Я. Конисскому от 17 октября 1898 г., «Культура», 1925, № 3,
стор. 44.

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/vospom.htm

3.10.58 183. М. О. МАКСИМОВИЧ. 25 березня 1860. Михайлова гора
(2009-10-15 18:00)

Року 1860-го, на святе Благовіщеннє

Тарасу Григоровичу Шевченку, именитому соотчичу моему и приятелю моему вельми любому,
ознаймую сим моїм листом, иж Всеблагий Отець всіх благоволил сього року февраля 22 дня

звеселити старість мою, даровавши мені первородного сина Алексія, который сього 6-го марта уже
сподобился святого крещения и причащения и которому да поможет Господь виростати в добрім

здоров’ї, світлім розумі і во многій любви ко всьому, що подобає любити доброму і честному

чоловіку і щирому українцю, і прожити щасливий вік на радість і утіху родителям і родичам своїм,
на пользу і славу своїй отчизні.
Того ж марта 6-го получили ми із Переяслава, то єсть я и жена моя Марья Васильевна, і старий
Деркач Лев Павлович, получили по книзі «Кобзаря» Вашого з надписом руки Вашої власної і з

приложенієм Вашої персони, і були ми тому дуже раді, і Вам за те сердечне дякуєм, сподіваючись,
що і Вас самих побачимо знову на побережжю нашому і в сьогорочнеє літо. Затем, прохаючи
от Бога Вам здоровья, песнотворческого духу и всякого благополучия, зостаюсь навсегда Вашим
щирым приятелем и покорным слугою.

Михаил Максимович.

Писано на Михайловій Горі, року, месяца и дня вышепомененных.

P. S. Наш любый и благонадежный пан Костомаров заївся зо мною за Яська і виводить против

мене цілу громаду за його, запрохавши до неї і Вашу мосць; вибачайте ж, що скажу Вам: панове
громада, чудна ваша рада! Як же Ви Яська — Яковом чи то Йосипом назвали, а про Ясона і не
згадали? (У вас у Петербурзі був і професор Ясон Васильович Петров, звісний своєю ботанікою

і анекдотом, что читаючи по книзі лекцію сперва о тростнике, перевернувши два листка вместо

одного, продолжав: з його строються кораблі... от, каже, яка натура у жарких кліматах, що й

тростник як дерево виростає! А далі дивиться, что написано про дубові жолуді, перевернув назад
один лист — да и поправився: «Сказанное о тростнике надо разуметь о дубе!» Такі-то були колись
професори).
Прошу передать мой поклон Марку Вовчку и его подружню, а также панам Соколову и

Трутовскому.

Коментарі:

Подається за автографом: ЦНБ. III. № 4893.
Вперше надруковано: Чалый М. К. Жизнь и произведения Тараса Шевченка. — С. 177, частково;
постскриптум — в журналі «Киевская старина» (1884. — №4. — С. 647), повністю — в журналі

«Україна» (1925. — № 1 — 2. — С. 142 — 143).
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Дата в автографі: «Року 1860-го на святе Благовіщеннє» (за церковним календарем відзначалося

25 березня).

...первородного сина Алексія... — Максимович Олексій Михайлович (1860 — ?). Навчався в

київській Колегії Павла Галагана, служив прокурором Вітебської судової палати.
...получили ми із Переяслава... — В листі від 24 січня 1860 р., надісланому до Переяслава А.
И. Козачковському, Шевченко просив переслати на ім’я М. О. Максимовича три примірники

«Кобзаря» 1860 р. з його дарчими написами.
Деркач Лев Павлович (1788 — ?) — засідатель нижчого земського суду в Золотоноші, двоюрідний
брат М. О. Максимовича. З ним та його дружиною Шевченко познайомився влітку 1859 р.
Подарований йому «Кобзар» нині зберігається в Будинку-музеї Т. Г. Шевченка в Києві.
...Костомаров заївся зо мною за Яська... — Йдеться про полеміку М.. І. Костомарова з

М. О. Максимовичем з приводу написання українських імен (див.: Костомаров Н. Ответ г.
Максимовичу (По поводу правописания казацких имен в сочинениях Богдана Хмельницкого) //
Санктпетербургские ведомости. — 1860. — № 8; Максимович М. Спор о малороссийских именах
// Санктпетербургские ведомости. — 1860. — № 103).
Петров Ясон Васильович (1780 — ?) — професор ботаніки та фармакології Петербурзького

університету.
...передать мой поклон Марку Вовчку и его подружию... — Марко Вовчок та О. В. Маркович у

цей час перебували в Лозанні.

3.10.59 184. В. Г. ШЕВЧЕНКО. Після 23 березня 1860. Корсунь (2009-10-16 00:00)

...У брата Микити три сини: Сава 26, Петро 13 і Прокоп 6 літ; у брата Йосипа тож три сини:
Трохим 17, Андрій 14 і Іван 5 літ, у сестри Ярини тож три: Лаврентій 20, Логин 17 і Іван 14 літ...
Платон Федорович як побачив «Кобзаря», то дуже зрадів, а як глянув, що надруковано «коштом
Платона Симиренка», то так розсердивсь, що аж поблід: «Оце не по-нашому, каже, не по-нашому
зробив. Нащо він це написав? Діло було просто між нами, навіть моя жінка не знала... нащо це
мені здалось?» Я й кажу: «Може, то значить дяка перед людьми за ту поміч, що ви йому зробили?»
— «Покровительства його талант не требує: я дав гроші і одбираю книжками. Я хотів, щоб се

діло було між нами; хіба треба всім знать, кому я гроші дам? Чом він мене не спитався? Не

по-нашому зробив, не по-нашому!..»
...[написать] молитву або оду та й надруковать у всіх журналах. Бо я щодня Божого чую таке про

тебе... Щоб тебе люде не цурались — потурай їм, брате...

Коментарі:

Подається за першодруком уривків з листа: Основа. — 1862. — № 6. — С. 12. Повний текст

листа не відомий.
Дати в першодруці немає. Датується за листами Шевченка до В. Г. Шевченка [1]від 18 лютого та
[2]23 березня 1860 р., в яких він запитував про своїх племінників та про реакцію П. Ф. Симиренка
на появу «Кобзаря» 1860 р. Відповіддю на ці листи є коментований лист, одержаний Шевченком

26 березня 1860 р.

У брата Микити три сини... — Про імена та вік своїх племінників Шевченко запитував у зв’язку
із заходами по звільненню своїх родичів від кріпацтва: «Робота моя об їх волі аж шкварчить, а ти
анітелень» (лист від 23 березня 1860 р.).
...так розсердивсь, що аж поблід... — П. Ф. Симиренко несхвально поставився до оголошеної

(без погодження з ним) на титульній сторінці «Кобзаря» 1860 р. участі його у фінансуванні видання
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і перестав відповідати на Шевченкові листи.

1. http://ua_kobzar.livejournal.com/613334.html

2. http://ua_kobzar.livejournal.com/621576.html

3.10.60 185. В. Г. ШЕВЧЕНКО. Березень 1860. Корсунь (2009-10-16 06:00)

...Як полічили ми той ліс, що треба на хату, по твоєму плану, то вийшла сума 1110 руб. А ще

ж треба і повіточку, і погріб, і горожу — то пахне великими грішми. А так як твій план уже

змінився, тепер уже не хата, а домичок з скляним ганком, то лучче так зробить: у Тр[ощинсько]го
єсть хороший дом у Ржищеві, за містечком, над Дніпром, в дуже хорошім місці; він купив його

разом з селом Рудяками. Він коштує йому 2500 карбованців, а він продає тобі за 1500. При тім

домі єсть вітряк, великий город і проч. По-моєму, найлучче було б купити оцей дом. А як часом

не вподобається тобі се місце, то у пана Тр[ощинсько]го є грунт інший, над самим Дніпром, в лісі
— тілько що нижче, на лівім березі — от ціла біда! Не так далеко видно, як з правого берега...
Маю надію жить коло тебе в сусідстві. Ото, якби Господь поміг!.. Якби я був одинокий, то я б

од тебе не остався ані на один ступінь; пішов би з тобою пішки, служив би у тебе за хлопця, аби
тілько буть з тобою... бо я знаю, що я тобі був би часом хоч у маленькій пригоді...

Коментарі:

Подається за першодруком: Основа. — 1862. — № 6. — С. 14.
Дати в першодруці немає. Датується орієнтовно за листом-відповіддю Шевченка від 28 березня

1860 р. з Петербурга.
Відповідь на лист Шевченка від 18 лютого 1860 р. з Петербурга.
Відповідь Шевченка — лист від 22 квітня 1860 р.

...той ліс, що треба на хату, по твоєму плану... — Очевидно, мається на увазі первісний план

хати-майстерні Шевченка (т. 10, № 113, 114).
А так як твій план уже змінився, тепер уже не хата, а домичок з скляним ганком... — У згаданому

листі Шевченко писав про новий план хати: «Посилаю тобі нашвидку зроблений план хати... Мені

тілько й треба, щоб робоча була дубова, та круглий ганок скляний на Дніпро». Цей план також

зберігся (т. 10, № 115, 116).
...він продає тобі за 1500. — У листі-відповіді Шевченко погоджується на таку ціну: «Проси
Трощинського, щоб він розклав плату на три часті по 500 карбованців; до нового 1861 року я

виплачу всі 1500 карбованців».
Маю надію жить коло тебе в сусідстві — На це Шевченко з радістю відповідав: «А дуже, дуже
добре б було нам укупі вік докоротать...»

3.10.61 186. ЛИСТ ДО В. Г. ШЕВЧЕНКА. 28 березня 1860. С.-Петербург
(2009-10-16 12:00)

28 марта.

23 марта я писав тобі трохи не лаючи, а 26 марта получив твоє і пана Трощинського письмо.
Добре ти зробиш, як поєднаєш мене з паном Трощинським, але спершу поєднай мене з Харитою,
а потім проси Трощинського, щоб він розклав плату на три часті по 500 карб[ованців]; до нового
1861 року я виплачу всі 1500 карб[ованців]. Якщо він здасться на се, то зараз же пиши мені, бери
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гроші, приймай добро і хазяйнуй. Ґрунт законтрактуй на 25 літ на своє ім’я або на моє, як знаєш.
Добре б ти зробив, якби поїхав у Керелівку та сказав би Микиті, Йосипові і Ярині, щоб вони не

квапилися на волю без поля і без ґрунту. Нехай лучче підождуть.
Трощинському сьогодні не пишу, ніколи. Поки що торгуйся з ним сам, як тобі Бог поможе. А

дуже, дуже добре б було нам укупі вік докоротать над староденним Дніпром. Посилаю тобі 10
книжок «Кобзаря», продай їх, як можна буде, і гроші оддай сестрі Ярині. Жду твого обіцяного

письма од 15 марта, а тим часом цілую тебе, твою жінку і твоїх діточок.

Примітки

Подається за першодруком у журналі «Основа» (1862. —№ 6. — С. 14 — 15). Рядки: «А дуже, дуже
добре б було нам укупі вік докоротать над староденним Дніпром», надруковані в «Основі» після
рядків: «Посилаю тобі 10 книжок „Кобзаря“, продай їх, як можна, а гроші оддай сестрі Ярині»
переставляються й початок їх: «О, дуже, дуже б добре було...» виправляється за публікацією в

журналі «Правда» (1875. — № 24. — С. 966 — 967).
Вперше введено до збірника творів у виданні: Шевченко Т. Твори: В 2 т. — СПб., 1911. — Т. 2.
— С. 436.
Відповідь на лист В. Г. Шевченка від березня 1860 р. (Листи до Тараса Шевченка. — С. 147).

...26 марта получив твоє і пана Трощинського письмо. — Лист Д. А. Трощинського до Шевченка

нині не відомий; очевидно, в ньому йшлося про його згоду продати Шевченкові хату і земельну

ділянку за 1500 крб. Про це ж ідеться в згаданому листі В. Г. Шевченка: «у Трощинського єсть

хороший дом у Ржищеві, за містечком, над Дніпром, в дуже хорошім місці, він купив його разом з

селом Рудяками. Він коштує йому 2500 карбованців, а він продає тобі за 1500. При тім домі єсть

вітряк, великий город і проч. По-моєму, найлучче було б купить оцей дом».
Харита — X. В. Довгополенко.
...сказав би Микиті, Йосипові і Ярині, щоб вони не квапилися на волю без поля і без ґрунту. —
Ще не маючи відповіді В. Е. Фліорковського, Шевченко передбачав, що поміщик не погодиться

продати його братам М. Г. та Й. Г. Шевченкам і сестрі Я. Г. Бойко земельні наділи.
Трощинському сьогодні не пишу, ніколи. — Лист до Д. А. Трощинського нині не відомий.
А дуже, дуже добре б було нам укупі вік докоротать над староденним Дніпром. — Відповідь

на рядки з листа В. Г. Шевченка, уривок якого навів М. К. Чалий у примітках до першодруку

листа Шевченка від 23 березня 1860 р.: «Маю надію жити коло тебе в сусідстві. Ото, якби Господь
поміг!.. Якби я був одинокий, то я б од тебе не остався ані на один ступінь; пішов би з тобою

пішки, служив би у тебе за хлопця, аби тільки буть з тобою... бо я знаю, що я тобі був би часом

хоч у маленькій пригоді...» (Основа. — 1862. — № 6. — С. 15; див. також: [1]Листи до Тараса

Шевченка. — С. 147).
Жду твого обіцяного письма од 15 марта... — Цей лист В. Г. Шевченка нині не відомий.
...цілую... твою жінку і твоїх діточок. — Див. примітку до листа до В. Г. Шевченка [2]від 20
серпня 1859 р.

1. http://izbornyk.org.ua/shevchenko/lystydo.htm

2. http://ua_kobzar.livejournal.com/583564.html

3.10.62 М. Костомаров. Рецензія в журналі «Отечественные записки». Весна 1860 р.
(2009-10-16 18:00)

[Н. И. Костомаров]
КОБЗАРЬ. ТАРАСА ШЕВЧЕНКО. 1860
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Некогда появление малороссийской книжки возбуждало в нашей критике охоту к нравоучениям,
имевшим целию вразумить пишущих и убедить их, чтоб они не тратили времени и способностей
на переряживанье в мужицкую свитку и усвоение необразованной речи грубых плугатарей и

свинопасов с грязными руками в заплатанных чоботах. При этом, разумеется, забывалось,
что грязь на руках этой черни была земля, которую эти руки заставляли производить хлеб,
упитывавший нравоучителей. Правда, в то время уже толковали о народности, говорили о

важности изучения простого народа, его нравов, обычаев, верований, сообщали и издавали

народные песни и вошло в моду в литературных произведениях подделываться под памятники

народной поэзии; но все-таки мужик является в идеализированном виде, умытый, одетый хоть

в свое, да в чистенькое платье, похожий на таких, какие в дивертисментах Александринского

театра выходят утешать любителей народности; народные обычаи и верования имели важность

более потому, что представляли материалы для мифологии и разных отраслей древности, и

самые народные песни делились еще на хорошие, которые следовало печатать, и на дурные,
которые не из чего было издавать в свет; того освистали бы, кто бы решился сказать, что

дурные песни бывают очень часто дороже и важнее хороших, и никто не захотел бы понять,
что такое издание песен, как, например, Сахарова, мало приносит пользы науке, когда в

нем варианты одной и той же песни, записанные в разных губерниях, соединены в один и,
вдобавок, местные отмены выражения сглажены и подведены под уровень одного правописания.
Тогда слово «народность» никак не могло оторваться от представления о стране, обведенной
какой-нибудь цветной полоской на географической карте и означенной собственным именем

государства или по крайней мере части его, написанной большими буквами. Тогда можно

было найти очень много образованных и современных людей, которые никак не признали бы

существования, например, хоть белорусской народности на том основании, что на карте не

находили оправдывающего ее бытия названия. В те времена нам случалось не раз спорить против

многих, которые никак не хотели и слышать, чтоб малороссийский язык мог быть языком,
а называли его наречием или даже поднаречием, потому-то наименование языка признавали

только за таким, на котором писались законы и административные распоряжения. Писать на

провинциальном наречии! Это и смешно, и пошло. В примере показывали обыкновенно другие

страны: разве во Франции не существует провансальского или бретонского наречий, а ведь все

французы пишут на литературном французском языке. В швабских землях Германии разве

нет своего наречия, которого не понимают другие немцы, и, однако ж, пишут и печатают

на общедоступном литературном языке немецкого образованного общества. Нет ни одного

государства, где бы, кроме народности господствующей, то есть такой, к которой принадлежат

люди, стоящие на челе общества, не было также второстепенных народностей и, сообразно с

ними, отдельных наречий, более или менее отличных от господствующего языка, и везде видим,
что второстепенные уступают главным: таков неизбежный закон истории. Нам не представлять

же исключения из общего закона!
Действительно, если в жизни человеческих обществ видеть одну абстрактную идею государства,
господствующую над всем, что есть живого, самодействующего в человечестве, тогда

необходимо признать, что во всяком обществе, имеющем форму государства, должна быть одна
господствующая народность и, кроме нее, развитие другой не может быть допускаемо. Но

государство есть внешняя форма, в которую облекается народная жизнь, но которой сущность

является в движении народной мысли и народного чувства. Государство, повторяем, есть внешняя
форма, но форма необходимая, без которой невозможна образованность, долженствующая

составлять цель народного стремления. В круг государственности входят власть, управление,
законодательство, судоустройство, внешняя защита, но за пределами всех форм, в которых

являются эти виды государственности, существует народная мысль, и согласие с нею внешних

форм составляет нормальное состояние народа — это идеал, к которому должно стремиться

общество. Уразумение духовной народной жизни, как в прошедшем, так и в настоящее время,
должно быть важнейшим предметом, первой потребностью. А потому всякое ее выражение

должно составлять драгоценность. С таким взглядом, который мы можем назвать современным,
уже не может быть речи о том, можно или нельзя допустить писать на провинциальном

наречии. Ответ готов заранее: не только можно, но следует считать особенно важным и
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полезным, коль скоро пишут на нем, значит, оно составляет существующую стихию народной

жизни — она должна явиться и высказаться. Остается только судить писанное: насколько оно

выражает ту стихию, которую хочет выразить. Это как нельзя более применимо к южнорусскому

языку. Несмотря на то, что много лет ученые критики судили и пересуживали, нужно ли

писать по-малороссийски, и наклонялись к отрицанию, один за другим являлись малороссийские

писатели, стремление, называемое критиками непонятным капризом, возрастало, несмотря на

всевозможные препятствия, и плодом его явились поэтические произведения Шевченко.
Талант Шевченко настолько признан читающею публикою, и его произведения настолько

общеизвестны, что мы не надеемся заслужить порицания, если скажем, что, по мнению

нашему, Шевченко принадлежит к первоклассным поэтам славянского мира. Его место рядом

с Мицкевичем и Пушкиным. Какое сочувствие возбуждают его творения, можно видеть из

того, что великороссияне, уроженцы центральных и восточных губерний, никогда не видавшие

в глаза малороссиян, читают и выучивают их наизусть. Мы видели много таких примеров. С

другой стороны, то же видели мы и между поляками. Откуда же это сочувствие в людях, не
принадлежащих к тому народу, на языке которого Шевченко пишет? Над этим стоит задуматься...
Что касается до его земляков, то едва ли найдется малороссиянин, читающий и не лишенный

сочувствия к поэзии, для которого Шевченковы произведения не составляли бы синтини сердца.
И между тем этой славой, этим сочувствием Шевченко уже никак не обязан ни критикам, ни
журналам, ни ученым руководителям вкуса, ни даже сильным покровителям. При первом своем

появлении в свет он был встречен холодно. Некоторые подозревали в нем дарованьице, но

жалели, что оно тратится на обработку такого языка, на котором некому читать; другие же

отзывались о нем с хладнокровием, граничившим с пренебрежением. Более десяти лет потом имя

Шевченко не упоминалось в печати; его сочинений не было в продаже, а между тем его читали,
учили наизусть, и теперь, когда наконец часть знакомых в печати стихотворений южнорусского

поэта появляется снова в публике, конечно, его прочтут с восторгом и сочувствием даже и тогда,
когда бы мы самым осязательным образом, по всем правилам эстетики доказали, что в нем

недостает и того и другого, что он вовсе не заслуживает такого внимания.
Каким же духовным потребностям удовлетворяют произведения Шевченко? Независимо от всех

эстетических достоинств его стихотворений, главное, что не только приковывает к нему читателя,
но и ставит поэта выше уровня обычных писателей, это то, что явление Шевченко победоносно

поражает старый предрассудок об удобо- и неудобописательстве на том или другом языке,
в той или другой форме выражения, уничтожает предпочтение, оказываемое господствующим

народностям, и унижение так называемых провинциальных и удерживает за последними право

человеческого саморазвития в той форме, в какой указывает им внутреннее влечение, а не

созданная наперед насильственно теория. Речь малороссийская, до того времени или служившая

предметом насмешки и доставлявшая интерес для пародий Котляревского и Артемовского-
Гулака. или впадавшая в чопорную книжность под пером других писателей, хотевших даровать
ей литературное значение наравне с речью языков, получивших историческое и литературное

развитие, у Шевченко приняла такое течение, которое, естественно, не отступает от усвоенного
народом способа, но вместе с тем не чуждо современных идей образованного человека. Старинная
пословица: я человек, и ничто человеческое не чуждо мне — вполне сбывается при чтении

Шевченко. Он не принадлежит к тем поэтам, которые только усваивают себе существующий

образ выражения, у него — не подмеченное у народа, но и не выдуманное самим лично; у него то,
чего, может быть, народ еще и не говорил, но что он способен сказать. Если вы начнете читать

Шевченковы произведения малороссийским поселянам порознь каждому, очень может случиться,
что один, другой, третий не поймут его сразу, но можно поручиться, что коль скоро поймут, то
будут ему сочувствовать, и станет им поэзияШевченко так мила, так свойственна, как будто бы не

поэт, а они сами первые сказали то, что слышали и переняли от поэта. Между народными песнями

и поэзиею Шевченко ’ самое близкое сходство. Но Шевченко не подражает им; он продолжает

их. Он явился чрезвычайно кстати, в пору в отношении того оборота, какой приняла народная

муза. Старые песни, столь прекрасные, столь богатые чувством и выражением, стали забываться.
Поэзия козачества и поэзия XVI и XVII века замирает, как замерла и исчезла в свое время более

старая поэзия. Напрасно старались бы воскресить умирающего; совершившее свой жизненный
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круг це восстанет, но не умирают ее основы и облекаются в новые формы, более сообразные с
текущею жизнью. Так в избычном ходе общественной жизни человечества угасающие поколения

оставляют грядущим, молодым свои предания и свои свойства с отличными, если даже и со

сходными условиями. Если бы сын и был похож на отца, то не мог быть совершенно тем же,
чем был его отец, ни физически, ни нравственно. Поэзия Шевченко есть родная и законная дочь

народной малорусской поэзии — поэзии песен, но сохраняет свою отдельность от последней и

самобытность.
Старая песня, питавшая народный вкус, теперь уже теряет свою прелесть: все условия народной
жизни таковы, что чувство народное нуждается в поэтическом выражении иного рода. В

южнорусских деревнях редко можно услышать козацкую песню; заветная эпоха •козацкой жизни

удаляется для народа в глубину давно минувшего, в его воображении козак уже неясная тень, а
не телесный образ. Но не угас этот мир поэзии, не оставив по себе наследства, — Шевченко

доказывает это ясно. Его поэзия сменяет народные песни. Она побуждает признать, что

выработанное народною думою не исчезнет, но должно облечься в иные образы и повести к

другим явлениям в умственной и деятельной жизни народа. То, что услаждало безграмотных

поселян, теперь должно соделаться наслаждением образованного вкуса; то, что существовало

в отрывках, должно облечься в стройные, художественные создания. То, что, по-видимому,
бесплодно замирало, как остаток бесследной старины, выжившей из сил и вместе из ума, должно
стать нравственною силою, побуждающею народ к дальнейшему саморазвитию.
Малороссийская стихия прозябала в тиши сельского быта, незаметно для взора, привыкшего

обращаться только к тому, что блестит и само в глаза. Между тем она жила и работала недаром

до сих пор. Она произвела уже много великих писателей — Квитку, Гоголя, Шевченко.
Чего не было писано о Гоголе? Но, сколько помнится, меньше всего обращено было внимания

на то влияние, какое оказала на его талант родная ему южнорусская стихия. Это влияние видно
не в тех сочинениях, которые заимствованы из украинского быта, сочинениях, которые слабее

других. Если где Гоголь является вполне малороссиянином, то в тех произведениях, которые
относятся к быту великорусского общества. Его народность напечатлевается на оригинальном

обороте взгляда, проникающего его литературные творения. Слушая малороссийскую присказку

от смышленого остряка малороссиянина, сохранившего старую манеру запорожца прежних

времен, невольно поражаешься сходством такой манеры с тем тоном, который господствует в

«Мертвых душах», «Ревизоре», «Шинели», «Невском проспекте». Этот комизм, из-под которого

автор не изъемлет и себя наравне с другими, комизм, способный рассмешить задумчивую натуру

и заставить задуматься и загрустить веселую. Смех над горем и печаль над весельем — это

черты малорусского взгляда на жизнь. По поводу этого я считаю не лишним припомнить одну

народную песню, слышанную мною очень давно; с первого взгляда эта песня легко может

остаться незамеченною, и прежние составители могли, руководствуясь господствующим взглядом

на свое занятие, отбросить ее, как неважную и пустую болтовню, несмотря на то, что она

говорит мысли более сотни других, более ее щеголеватых. Нищий разговаривает со своею

женою. Последняя плачевным голосом, похожим на причитанье над умершим, спрашивает его,
когда он умрет. Муж веселым голосом отвечает ей: «У середу, бабусенько, у середу». Жена

прежним плаксивым тоном спрашивает его, в чем его хоронить, чтоб сказать о своей бедности,
не позволяющей ей сделать приличного погребения. Муж отвечает опять плясовым голосом:
«У ряднині, бабусенько, у ряднині». — «Чем тебя поминать?» — опять плачевно спрашивает

женщина. «Хавтурками, бабусенько, хавтурками», — опять веселым голосом отвечает ей муж.
Жена спрашивает с тою же горестью, где ей жить без него. Муж отвечает: «Під вікнами,
бабусенько, скачучи...» Эта песня часто мне приходила на память, когда я читал «Шинель».
Акакий Акакиевич смешон в самую критическую минуту, как его превосходительство жалок не

менее Акакия Акакиевича в самую сияющую величием минуту его жизни, когда он распекает

несчастного чиновника в угодность своему тщеславию, желающему выказаться перед приезжим

из провинции гостем. Как не жалеть, что есть такие люди! Но, всматриваясь в среду, среди
которой живут эти лица, становится еще грустнее: нет ни одного лица, на котором можно было

бы успокоиться, и станет свет мелок и смешон, и жить в нем не хочется. Ставили некогда Гоголю
в вину, что он вводит нас в такую сферу бессмыслия, не представляя ничего противоположного,
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освежающего. Послушался, видно, таких толков Гоголь — и не удалось ему. Вторая часть

«Мертвых душ» показала, что Гоголь со своими отрицательными натурами обходился удачнее,
чем с положительными. Мудрено ли, что Гоголь, сознавая всю суету действительности, не

умея ни в себе, ни в окружающем его сознать и почувствовать то, что удовлетворяло бы

его своею положительностью, дошел до убеждения в совершенной тщете земного бытия и

обратился к упованию будущей жизни? Так в старину запорожец, посмеявшись в жизни своей

над чужим и своим горем, сознавал скоропреходимость и неудовлетворительность земных благ и,
отпраздновав в Киеве посреди подольского рынка прощание с миром, запирался в Межигорском

монастыре. Совсем иное представляет. Шевченко. Если Гоголь напоминает собою запорожца,
то Шевченко является олицетворенною душою малороссийского селянина. Он не увлекается

прошедшим: оно его занимает только по отношению к настоящему и грядущему. Если Гоголь

употребил малороссийскую натуру для того, чтоб показать русскому обществу безотрадную

его пустоту, от которой приходится бежать в монастырь, то Шевченко, вводя нас в свежий,
неиспорченный мир простого народа, содержащего в себе начатки нравственно благородные и

ожидающего лучших условий, чтоб проявить себя, Шевченко тем самым является после Гоголя

поэтом-утешителем. Самое его горе отрадно, потому-то напоминает о существовании того,
что заслуживает само по себе лучшей участи. И внутреннее содержание его произведений и

внешняя форма говорят одну и ту же мысль. Под пером его язык, исключительно простонародный,
принимает новое развитие и показывает нам в народе элемент саморазвития. Проникаясь поэзиею
Шевченко, возникает и утверждается мысль и надежда возрождения массы, прежде осужденной
на лишения под гнетом предрассудков, от которых мы еще вообще слишком несвободны, хотя и
думаем, что освободились, — возрождения массы не только малороссийской, но вообще всякой...
Вот отчего и великорусс, и поляк, и немец, и француз, если только у него есть поэтическое чутье
и теплое, любящее сердце, не останется без влияния от поэзии Шевченко.

Коментарі

Кобзарь. Тараса Шевченко. 1860 Вперше надруковано в журналі «Отечественные записки», 1860,
т. 129, № 3, стор. 44-50; рецензію вміщено без підпису. Підставою вважати рецензію твором М.
Костомарова є те, що в ній проводяться думки про поезію Т. Шевченка, характерні саме для М.
Костомарова й неодноразово висловлювані ним у багатьох інших — попередніх і наступних —
його виступах, присвячених українській літературі та творчості великого Кобзаря. Про це свідчать
навіть збіги в окремих формулюваннях та суто костомаровська стилістична манера.
Дуже характерними для М. Костомарова є, наприклад, думка в рецензії про те, що в творах Т.
Шевченка виявилося «то, чего, может быть, народ и не говорил, но что он способен сказать». Цю
ж думку М. Костомаров повторив незабаром у статті «Воспоминание о двух малярах» («Шевченко

говорит так, как народ еще не говорил, но как он готов был уже заговорить...»), а згодом у статті

«Малорусская литература» («Шевченко в своих поэтических произведениях выводит на свет то,
что лежало глубоко на дне души у народа, не смея под тягостью внешних условий показаться, то,
что народ только смутно чувствовал, но не умел еще облечь в ясное сознание. Поэзия Шевченко

— поэзия целого народа, но не только та, которую сам народ уже пропел в своих безымянных

творениях, называемых песнями и думами: это такая поэзия, которую народ сам бы должен был

запеть...» — зб. «Поэзия славян», СПб., 1871, стор. 160). Вперше цю тезу М. Костомаров

висловив ще в «Обзоре сочинений, писанных на малороссийском языке» («...это целый народ,
говорящий устами своего поэта...»), і відтоді вона червоною ниткою проходить через його статті

про Т. Шевченка.
Типово костомаровськими є рядки рецензії: «Между народными песнями и поэзиею Шевченко

самое близкое сходство. Но Шевченко не подражает им; он продолжает их» (пор. рядки в статті
«Воспоминание о двух малярах»: «Шевченко не подражал народным песням... Поэзия Шевченко

есть непосредственное продолжение народной поэзии»).
За словамиМ. Костомарова, «поэзияШевченко— законная милая дочь старой украинской поэзии»
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(«Воспоминание о двух малярах»). Цей же вислів знаходимо і в рецензії: «Поэзия Шевченко есть

родная и законная дочь народной малорусской поэзии...»
Рецензія наскрізь пройнята подібними текстуально-змістовии аналогіями з літературно-критичнии
статтями М. Костомарова. Відзначимо, наприклад, рядки: «Шевченко принадлежит к

первоклассным поэтам славянского мира. Его место рядом с Мицкевичем и Пушкиным». Цю

ж думку висловлено М. Костомаровим у статті «Малорусская литература» («...Для Шевченко

навсегда останется место в плеяде великих певцов славянского мира. В художественных приемах

он уступает таким поэтам нашего племени, как Пушкин и Мицкевич... но по животворности его

идей, по естественности и простоте Шевченко превосходит их» — «Поэзия славян», стор. 161),
ще згодом — у передмові до повісті Т. Шевченка «Несчастный» («Шевченко... принадлежит

к немногочисленной плеяде перворазрядных писателей славянского племени» — «Исторический
вестник», 1881, № 1, стор. 1).
Отже, текст рецензії дає достатню підставу вважати автором її М. Костомарова. Оскільки ж

авторство М. Костомарова визначено лише на підставі аналізу тексту (висновки з якого можуть

вимагати й повної обережності), рецензія вміщується як додаток.
Друкується за першодруком.

«...издание песен, как, например, Сахарова...» — йдеться про збірку в п’яти частинах «Песни
русского народа», видану в 1838 — 1839 роках російським фольклористом I. П. Сахаровим (1807
— 1863), який дозволяв собі вносити до тексту народних пісень довільні зміни та контамінації.
«...Шевченко тем самым является... поэтом-утешителем».— Слова «поэт-утешитель» вжито тут
у тому значенні, що поезія Т. Шевченка сприймалася в опозиційно настроєних суспільних колах

як свідчення зрослої сили активного народного протесту проти кріпацького ладу й вселяла надії

на його знищення.

[[1]Костомаров М. І. Твори. — К., 1967. — Т. 2. — С. 421-428; 447-448.]

1. http://izbornyk.org.ua/kostomar/kobz1860.htm

3.10.63 (2009-10-17 06:00)

[1]Кониський О. Я. Тарас Шевченко-Грушівський: Хроніка його життя [В останні часи свого віку,
стор. 11]

IV

За оті 10 місяців, з того дня, як Шевченко вернувся з України до Петербурга і доки скінчилося

його сватання до Харитини Довгополенківни, життя його в столиці йшло своєю звичайною ходою.
Піклування придбати на Україні кишло та одружитися неминуче вимагало дбати про гроші, а
заробити гроші у його не було іншої путі, опріч художника та письменника. Тим-то увесь сей час

бачимо, що він пильнує перш за все коло малюнків. Не забуває він і про поезію і взагалі про

рідне письменство. Мулить йому стара думка, висловлена їм ще в 40 рр., а потім Кулішу в листі

5 грудня р. 1857 1155, організувати український вісник періодичний. На сю думку вже ж не могли

не обізватися з щирою симпатією і енергією і всі наші видатніші люди, що того часу перебували
в столиці, от як Костомаров, Куліш, Макаров, Білозерський, Каменецький і інші. Спершу гадали
вісник назвати «Хатою» і видавати під редакцією Куліша: але шеф жандармів не згодився дати

Кулішеві дозвіл. Тоді перейшли на те, щоб редактором був Макаров, а далі, не відаю, через що,
редагування сподіваного вісника з назвою «Основа» випало на долю Білозерського Василя. Заким
клопотали про дозвіл «Основи», земляки наші, щоб не гаяти часу, прирадили собі дуже добре

діло — видавати українські книжки. Така літературна, а тим паче видавнича робота вимагала

хоч якої-небудь легенької організації людей. От звідсіль і виникла в Петербурзі під кінець р.
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1859 так звана громада 1156. На обов’язку громади і лежало збирання матеріалу, упорядкування
і видання українських книжок взагалі. З споминок Недоборовського, надрукованих у «Київській
старині» і з споминок інженера Федора Черненка, переказаних мені особисто, коли я, вертаючись
з заграниці з початку р. 1866, бачився з ним в Петербурзі, відомо мені, що громада збиралася

щотижня у Черненка 1157. Тут в головах усіх бесід, усіх порад, стояло піклування про українське

слово, про народну освіту, про видання книжок. Часом же читали — або автори свої твори,
або ті чи інші реферати, співали, а інколи траплялися і учені змагання. Перегодом побачимо

в подробицях участь Шевченка в літературних і видавничих працях. Вони чимало брали у його

часу, але більш за все віддавав він час на малювання. Він так був обтяжений працею, що інколи
бракувало йому часу піти до знайомих або листа написати. Бачимо, що з того часу, як вернувся він
з України, він, опріч Варфоломея, майже ні з ким не листувався. Коротенький лист до Кухаренка
та записочка до Ю. П. Ковалевського 1158 — от і все листування. Поздоровляючи останнього з

іменинами, поет просить вибачити йому, що не має часу поздоровити особисто. «Легче, — каже

він, — верблюдові в ушко голки пролізти, ніж доброму художникові покинути свою майстерню

серед білого дня» 1159 З коротенького листа до Кухаренка 1160 знати доволі ці каву експлуатацію

імені поета і добрих відносин його з Ку харенком. Якийсь меткий пройдисвіт, прийшовши до

Куха ренка, назвав себе Тарасовим братом Петром і випрохав запомоги 10 карб. Довідавшись

про се, Тарас пише Куха ренкові: «Брата Петра у мене нема: Біг його знає, в ідкіль він узявся?
Та дарма! Нехай собі здоровий буде, а ти і здоровий і багатий». На громаду Тарас ходив пильно.
Принаймні небіжчик Черненко не пригадав мені ніже єдиного випадку, щоб він не прийшов,
скоро тільки недуга не приковувала його до своєї хати. На громаді він читав свої твори, співав і
часом змагався з Костомаровим: змагались вони палко, гаряче, але ніколи не сварячись, і хоч би
як довго і гаряче змагалися вони, а з громади вертали такими ж приятелями щирими, якими й

завжди були. Траплялося, що Костомарів брав іноді Тараса на жарти, але жартував ніжно, ласкаво,
і Тарас ніколи на його не гнівався. Що історик наш глибоко шанував і ніжно любив поета, про
те посвідчила нам, опріч Черненка, і Василиха Білозерська. Костомарів, каже вона 1161, вельми
любив Шевченка, в характерах їх було багацько однакового: живість, перейнятливість, великий
талант, глибоке почуття поетичне, любов до всього прекрасного і огидливість до всякої фальші.
Коли поет приходив до Білозерських, він часом співав, співав дуже гарно. Усе, що в бесіді говорив
він, було передуманим і висловлював він талановито, гарно. Він добре знав твори Байрона

і Шекспіра, студіював їх пильно і часто говорив цитатами з них. Приятелювання Шевченка з

Костомаровим ще більш зміцнилося, коли навесні р. 1860 перебралася до Петербурга блага неня

Миколи Івановича і Костомарів закватеровав недалеко від Академії художеств 1162. Щотижня у

вівторок у Костомарова збиралися знайомі. Шевченко до свого останнього недугу завжди бував

на тих вівторках, опріч того, заходив до історика і в інші дні. Він познайомив нашого історика

і з родиною гр. Толстих. Освічена, гуманна і гостинна родина Толстих вельми сподобалася

Костомарову, а Толстим не можна було не вподобати Шевченкового друга. Поет і історик стали

звичайними гостями Толстих. Тут у Толстих вони стрічали Великдень р. 1860, останній на віку

Шевченка. П’ючи каву, поет зняв з істориком якусь історичну бесіду, бесіда перейшла на гарячу
розмову, а потім і на палкі змагання. Тарас гаряче і завзято нападав на історика, а останній ласкаво
жартовав. Змагалися вони до самого світу, а потім пішли на берег Неви любувати з картини

соняшного сходу. «Тут, — каже д. Юнге, — весело розмовляли, не маючи й на гадці, що вже ніколи
більш не стрівати нам вкупі з Шевченком Великоднього свята» 1163. 1154 Лист Крамаренківни. —
[ІЛ. — Ф. 77 —№ 127. — Арк. 51 — 51, зв.]. 1155 Основа. — 1862. — Кн. VI — С. 79. 1156 Перша

українська громада була організована в Полтаві р. 1858. 1157 Небіжчик Черненко був чоловік не

вбогий, щирий українець, люди на гостинна і незвичайно добра 1158 Русск[ая] стар[ина]. — 1884.
— [Кн. V]. — Т. 42. — С. 402. 1159 Лист Т. Г. Шевченка до Є. П. Ковалевського від 23 квіт. 1860
р. — Ред. 1160 Зоря. — 1894. — №5. — [С. 106. Лист від 17 січ. 1859 р.] 1161 Русск[ая] стар[ина].
— 1887. — Кн. III. — С. 611. 1162Ibidem. — 1880. — Кн. III. — С. 605. 1163 Вестник Европы.
— 1883. — VIII. — С. 841. Коментар Коротенький лист до Кухаренка та записочка до Ю. П.
Ковалев ського — от і все листування [з часу повернення з України — протягом десяти місяців

життя в Петербурзі. — Ред.]. — Нині відомі листи Т. Шев ченка, написані від вересня 1859 р. по
червень 1860 р. до таких адресатів (крім В. Шевченка, Я. Кухаренка, Є. Ковалевського): В. В.
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Тарновського, Н. В. Тарновської, І. М. Сошенка, Максимовичів, В. М. та М. М. Лазаревських, П.
Ф. Симиренка, О. І. Хропаля, О. О. Оболонського, А. О. Козачковського, Д. С. Каменецького,
М. Я. Макарова, Ф. Л. Ткаченка. ...Тарас пише Кухаренкові: «Брата Петра у мене нема...»—Цей

«коротенький лист до Кухаренка» віднесений біографом до згаданого періоду, тоді як написано
його 17 січня 1859 р. Що історик наш глибоко шанував і ніжно любив поета, про те посвідчила

нам, опріч Черненка, і Василиха Білозерська. — Йдеться про спогади, написані дружиною В.
М. Білозерського письменницею і мемуаристкою, довгорічним секретарем М. І. Костомарова

Надією Олександрівною Білозерською (дівоче прізвище Ген; 1838 — 1912): «Н. П. Костомаров в
1857 — 1875». — Русская старина. — 1886. — № 3, 5, 6.). [2]Попередня [3]Наступна

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/4899.html

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/619131.html

3. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/624744.html

3.10.64 (2009-10-17 12:00)

[1]Кониський О. Я. Тарас Шевченко-Грушівський: Хроніка його життя [В останні часи свого віку,
стор. 12]

V

Було вже говорено, що Шевченко, ще в дорозі з заслання, коли перебував в Нижньому Новгороді,
взявся упорядковувати свої твори до друку. Прибувши до Петербурга, він прохав Каменецького

взяти на себе клопіт в цензурі 1164. Але з того часу минуло півтора року, а «Кобзарь» не виходив на
світ Божий. Дві причини шкодили тому: перш за все — цензура, а друге — брак коштів, потрібних
на видання. Книгар Кожанчиков хоча і не від того був, щоб видати Шевченкові твори, але за право
видання «Кобзаря» давав авторові дуже невеликий гонорар 1165. Шевченко тямив жмикрутство і не

хотів підлягати йому. Від експлоатації Кожанчикова і взагалі книгарів він остерігав і Марковичку,
пишучи до неї 25 мая р. 1859 1166: «Серденько! не посилайте нічого книгарям, доки вас лихо не

прикрутило, бо вони не бачать, а носом чують наші злидні». До всього того Кожанчиков мляво

якось брався за справу видання «Кобзаря» і останнє своє слово про гонорар відкладав, доки не буде
дозволу з цензури. Добути дозвіл нелегко було. Хоча цар Микола був вже в могилі, і царював
його син, а проте видана р. 1847 заборона друкувати Шевченкові твори не була скасована 1167. З
другого боку, хоча за нового царя повіяло ніби вільнішим вітром, і здавалося, починало дніти і

займатися на світ, одначе р. 1859 на пресу занесла руку реакція і досягла того, що задля нагляду
над пресою організовано потайний комітет майже з самих ретроградів. Академік Нікітенко, що
й сам належав до цензорів, каже 1168, що той комітет деморалізував молодіж («развращал»).
Цензурні утиски слова ставали все більшими, лютість потайного комітету доходила до того, що
напр. цензора Ярославлева 1169 засудили за те, що він в «Русск[ому] слові» не заборонив такої

фрази: «Гоголь был уважаем публикою до тех пор, пока не начал рабски воскурять фимиам царю

земному и царю небесному» 1170. Тим-то петербурзькі цензори вагалися з творами Шевченка,
найпаче з його «Гайдамаками», воловодили і не хотіли та й не могли самі по собі давати дозволу.
Цілих шість тижнів Шевченко і його приятелі й знайомі ходили коло цензорів, але не можна було
їх ублагати, на перешкоді більш за все стояла заборона р. 1847. Нарешті стали на тому, щоб
вдатися безпосередньо до міністра освіти, яко головного начальника цензури. Міністром на той

час був українець Ковалевський, чоловік дійсно добре освічений і ліберальний: він знав Шевченка

і шанував його і його музу, але ж не відважився дати дозвіл, не порадившись з шефом жандарів і

написав до князя Василя Долгорукова. Шевченко і собі вдався до його з листом, в котрому писав:
«Я притерпів кару єдине за мої рукописи, а щодо моїх друкованих творів, дак вони і під час моєї

служби в солдатах ходили по руках і нишком букіністи (антикварі) продавали їх: а заборону на їх
положено (р. 1847) так мовити, «зауряд», щоб збільшити мою кару. Вернувшись тепер до Академії
художеств, я підлягаю натуральному побутку 1171 мого заслання, — убожеству, з якого моя праця,
яко художника, не спроможна визволити мене. Просячи скасувати заборону моїх творів, я прошу
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тільки дозволу користуватися моїми літературними правами і на старості літ мати кусок хліба

насущного від праці молодих моїх літ». Князь Долгорукий звелів зібрати справи про Шевченкові

друковані твори: але його підручні не спішилися з сією справою і міністр Ковалевський мусив

вдруге написати до шефа жандарів 16 січня: тоді тільки останній відповів, що принципіально

він нічого не має проти дозволу Шевченкові друкувати його твори, але радить міністрові, щоб
він дав приватно Шевченкові твори на цензуру спершу «члену Главного Управления цензури»
Тройницькому. Сей цензор, перечитавши «Кобзаря», висловив, що віршів «Думи мої, думи» ліпше
не дозволяти: бо хоча в них нема нічого «предосудительного», але загальна ідея їх ворожа

«слиянию Малороссии с Великороссиею». Після цензури Тройницького шеф жандарів дав свою

згоду, але з умовою, щоб «Кобзаря» ще раз переглядала цензура. Тоді «Кобзарь» пішов на розгляд
до цензора Бекетова, котрий глянув на його вельми суворо і замазував 1172 такі вірші, в яких не
було нічого нецензурного. Нарешті, дозвіл «28 ноября 1859» вийшов з-під пера цензора Бекетова.
1164 Кобзарь. — Т. III. — [Запис у щоденнику від 11 квіт. 1858 р.]. 1165 Киев[ская] стар[ина]. —
1889. — Кн. 2. — С. 463. 1166 Правда. — 1875. — [№ 14]. — С. 574. 1167 Русск[ая] стар[ина].
— 1890. — Кн. II. — Дневник Никитенка за р. 1847. — С. 377. 1168 Дневник Никитенка за

р. 185[9. — Русская старина. — 1890. — Кн. X. — С. 137 — 186]. 1169 Ярославцева П. К. —
Ред. 1170 Русск[ая] стар[ина]. — 1890. — Кн. XII. — С. 606. 1171 Набутку. — Ред. 1172 Русская

мысль. — 1898. — Кн. VI. — С. 196 — 200. Коментар Міністром на той час був українець

Ковалевський ... він ... написав до князя Василя Долгорукова. — Тарас Шевченко: Документи...,
с. 306; лист написано 16 січня 1859 р. «Я притерпів кару єдине за мої рукописи...» — З листа

Т. Шевченка до В. А. Долгорукова від 27 жовтня 1858 р. Сей цензор (О. Г. Тройницький. —
Ред.), перечитавши «Кобзаря», висловив... — Відзив О. Г. Тройницького див.: Тарас Шевченко:
Документи..., с. 307, 308. Тоді «Кобзарь» пішов на розгляд до цензора Бекетова, котрий глянув на
його вельми суворо і замазував такі вірші, в яких не було нічого нецензурного. —М. Стороженко,
на статтю якого в «Русской мысли» (1898. —№ 6) посилається біограф, не точний: цензор Бекетов
не розглядав тексту рукопису «Поезія Т. Шевченка. Том первий», а лише дав 23 січня 1860 р.
дозвіл на вихід у світ уже віддрукованого «Кобзаря» (Тарас Шевченко: Документи..., с. 346, 347).
Цензурував згаданий рукопис цензор С. М. Палаузов як член петербурзького цензурного комітету,
який, давши загалом сприятливий відгук, усе ж поставив вимогу зняти фрагменти поезій [2]«До
Основ’яненка», «Тарасові ночі», «Думи мої, думи мої...» (причому захистив цей твір від повної

заборони, запропонованої Тройницьким); важливо було й те, що цензор прийняв для розгляду

не «Чигиринський Кобзар і Гайдамаки» (1844) та окремо видану поему [3]«Гамалія» (1844), а
новий рукопис — збірку автографів поета (там же, с. 311, 312). Відгук Палаузова знову надійшов
у Головне управління цензури, яке доручило рукопис знову тому ж Тройницькому, але вже не

приватно, як перше, а цілком офіційно. Цей останній, розглянувши вже не раннє видання творів

Шевченка, як перше, а згаданий рукопис, дав негативний відгук: «Но настоящая рукопись, по
моему мнению, едва ли может быть разрешена к печати без значительных исключений. В ней

встречается несколько стихотворений и отрывков, проникнутых слишком резко чувством скорби

поэта об уничтожении самобытности казачества, в виде гетманщины и Запорожья, и о слиянии

Малороссии с Русскою империею». І цензор, вказавши на чимало рядків, які слід зняти (набагато
більше, ніж Палаузов), запропонував взагалі не дозволяти видання цього рукопису, а натомість
дозволити перевидання вже друкованих речей (Тарас Шевченко: Документи..., с. 328 — 330). Таку
постанову й прийняло Головне управління цензури 25 липня 1859 р. (Там же. — С. 330, 331).
Рукопис же «Давидових псалмів» пройшов ще й духовну цензуру, яка зняла кілька рядків у псалмах
43, 52, 81 і 136, «как содержащие в себе мысли, чуждые псалмопевцу» (Там же. — С. 344,
345). Однак у друкарні П. О. Куліша редактор-видавець Д. С. Каменецький користувався для

набирання «Кобзаря» текстом рукописної збірки «Поезія Т. Шевченка. Том первий», внісши
туди виправлення за тим друкованим примірником «Чигиринського Кобзаря», який виправив

сам Шевченко, ще подаючи його до міністерства народної освіти. Отже, у підготовленому до
набору рукописі опинились авторські виправлення, згадані вище; залишилась не виправленою

Каменецьким частина тексту збірки автографів «Поезія Т. Шевченка. Том первий», — і цей

текст відбитий в новому «Кобзарі» 1860 р. [4]Попередня [5]Наступна
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[1]Кониський О. Я. Тарас Шевченко-Грушівський: Хроніка його життя [В останні часи свого віку,
стор. 13]

Щоб зручніш було читачеві уявити собі думку цензора Бекетова про те, що можна друкувати,
а чого ні, наведу ті вірші, тільки з «Катерини», яких Бекетов не дозволив надрукувати. В розділі

III після вірша «Поки сльози ллються»:

Отаке то лихо! бачите, дівчата:
Жартуючи кинув Катрусю москаль,
Недоля не бачить, з ким їй жартовати,
А люде хоч бачать, та людям не жаль:
«Нехай, — кажуть, — гине ледача дитина,
Коли не зуміла себе шанувать».
Шануйтеся ж, любі, в недобру годину
Щоб не довелося москаля шукать.

Далі тамечки ж після вірша «Що мені робить» не дозволено надрукувати:

Сирота собака має свою долю...
Має добре слово в світі сирота:
Його б’ють і лають, закують в неволю,
Та ніхто про матір на сміх не спита.
А Йвася спитають, зараннє спитають,
Не дадуть до мови дитині дожить...
На кого собаки на вулиці лають?
Хто голий, голодний під тином сидить?
Хто лобуря водить...? Чорняві байстрята...
Одна його доля: чорні бровенята,
Та й тих люде заздрі не дають носить.

Третій недозвіл — се початок IV розділу:

Попід горою яром, долом,
Мов ті діти високочолі,
Дуби в Гетьманщині стоять:
У яру гребля, верби в ряд,
Ставок під кригою в неволі,
І ополонка — воду брать...
Мов покотило червоніє,
Крізь хмару, — сонце занялось,
Надувся вітер, як повіє, —
Нема нічого!.. скрізь біліє...
Та тільки лісом загуло 1173. Визволивши «Кобзаря», хоча й вельми покаліченого, з цензурної

неволі, треба було поміркувать про кошти на видання. В гурті Тарасових приятелів було немало

2995

http://community.livejournal.com/ua_kobzar/4899.html
http://litopys.org.ua/shevchenko/shev113.htm
http://litopys.org.ua/shevchenko/shev122.htm
http://community.livejournal.com/ua_kobzar/624577.html
http://community.livejournal.com/ua_kobzar/624936.html


українських богатирів-дуків, от як, напр., Галаган, Тарновський, Сошальський і ін. — таких, що
спроможні були на видання «Кобзаря» вийняти кошти з власної кишені так, що кишеня з того

не послабшала б і навіть не почула б того. І кожен з них, вдаючи з себе патріота українського,
тим самим реально довів би і свій патріотизм і своє пошанування до Кобзаря-генія і до рідного

слова. Потребу видання «Кобзаря» всі вони добачали, а проте ні в кого не простяглася рука

дати потрібні кошти. Коли б не трапилося щасливої нагоди і запомоги Платона Семеренка,
так річ певна — видання «Кобзаря» не минуло б жмикрутських рук столичних книгарів. Коли

Шевченко в липні р. 1859 гостював на Україні і був у Платона Семеренка, так останній обіцяв,
коли тільки цензура дасть дозвіл, що кошти на «Кобзаря» будуть. Пам’ятаючи про сю обіцянку,
Шевченко, прийнявши дозвіл цензурний, написав до Олексія Хропаля (управителя Семеренкових
дібр в Городищі): «Сьогодні, — писав він, — цензура випустила з своїх пазурів мої безталанні думи,
та так, проклята, обчистила, що я ледві пізнав свої діточки. А «издатель» — кацапська душа —
половини не дасть того, що я прошу і що мені притьмом треба. З таким моїм лихом я оце до вас

з Платоном Федоровичем: вишліть мені 1100 карбованців, а я вам з великою подякою пришлю

к новому року екземплярів книги на таку суму, або через рік гроші з невеликим процентом» 1174.
Семеренко не гаючись 11 грудня післав в Москву до свого комісіонера Пурлевського переслати

Шевченкові потрібні йому гроші і того ж дня, повідомляючи про се автора «Кобзаря», додає: «Усі
ми часто згадуємо про вас. Ми з вами мало знайомі. Де про що бажав побалакати з вами, та не
трапилося зручної нагоди. Ви своїми оповіданнями поетичними так бадьорили мій дух, що я про
все забув. Дасть Біг, побачимося і побалакаємо по правді. Адже ви за правду не гніватиметеся?
На перший раз скажіть мені по правді: з якої причини до мене ви написали листа одною мовою

(російською), а до Олексія Івановича Хропаля другою? (українською). Коли таке нелітературне

листування, як моє, не втомить вас, так прошу вас і до мене коли-небудь написати» 1175. 1173

Кобзарь. — 1885. — Т. II. — С. 520 — [52]1. Не тямлю, чому досі оцих заборон не заведено до

«Кобзарів», виданих після р. 1885. Тим часом опріч своєї краси, наведені вірші мають велику вагу
в поемі і з іншого боку. 1174 Киевская старина. — 1889. — Кн. II. Лист до О. І. Хропаля від 29
листоп. 1859 р. 1175 Ibidem. Коментар ...наведу ті вірші, тільки з «Катерини», який Бекетов не

дозволив надруковати. — Згадані вилучення стосуються видання першого «Кобзаря» Шевченка

1840 р. й зроблені не Бекетовим, а П. О. Корсаковим (Бородін В. С. Т. Г. Шевченко і царська

цензура. — К., 1969. — С. 11 — 20) ...Шевченко, прийнявши дозвіл цензурний, написав до Олексія
Хропаля... —Йдеться про лист Шевченка до О. І. Хропаля від 29 листопада 1859 р. з Петербурга.
[2]Попередня [3]Наступна
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[1]Кониський О. Я. Тарас Шевченко-Грушівський: Хроніка його життя [В останні часи свого віку,
стор. 14]

Жодного сліду нема, щоб відповісти запевне: чи після наведеного листа переписувалися Шевченко

й Семеренко, чи ні? Тільки з Тарасового листа 12 січня до Варфоломея знати, що поет писав про
щось до Семеренка, мабуть, прохав взяти до себе на службу Варфоломея, але лист сей до нас не

дійшов.
Коли, нарешті, вийшов «Кобзарь», Шевченко послав його до знайомих з власноручними написами.
Пославши кілька примірників до Варфоломея, він писав до його, щоб, прийнявши посилку, одвіз
примірники «Кобзаря» в Городище до Семеренка і до Хропаля.
Побачивши, що на «Кобзарі» — «коштом Платона Семеренка», останній, як переказує д. Чалий
1176, вельми ремствував на Тараса, бо, даючи гроші на видання, він не бажав, «щоб відала лівша
про те, що діє правша», і після того Семеренко вже не схотів відповідати Тарасові. І Варфоломей
1177 свідчить, що справді Семеренко за те гнівався. Тарас же, довідавшись про його гнів, писав:
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«Нехай собі сердиться, коли у його така сердита натура». Дійсно Платон Семеренко був чоловік

стільки ж добрий, скільки скромний і ворог всякої реклами, але, кажучи правду, за «рекламу» на
«Кобзарі» не слід було йому гніватися на Тараса. Коли хто й винен тут, так хіба ті люди, що,
знаючи Семеренкову вдачу, не остерегли Шевченка, щоб на «Кобзарю» не оголошував ймення

видавника. З листів, що приходили до Шевченка з подякою за «Кобзаря», варто де про які

згадати нам. Старий приятель Тарасів доктор Козачковський гаряче дякує за «Кобзаря», як за

дарунок дорогий своєю вартостію абсолютною. Навпаки, другий старий приятель Максимович

дуже якось холодно висловлює свою подяку, а дука великорос Катенін писав: «Спасибіг, що не

забули і про мене. Живіть многі та многі літа і своїми творами поетичними, повними живої

краси, драматизму та свідомості гідності чоловіка, будіть простовання до Правди і Добра» 1178.
1176 Чалий, с. 175. 1177 Правда. — 1875. — [п. 24]. — С. 967. [Листи до Т. Г. Шевченка. — С. 180].
1178 Чалий, с. 175 — 177. [[2]Листи до Т. Г. Шевченка. — С. 178 — 179. 187 — 189]. Коментар

Жодного сліду нема, щоб відповісти запевне: чи після наведеного листа [від Симиренка за 11
грудня 1859 р. — Ред.]переписувалися Шевченко й Семеренко, чи ні? — Нині відомі листи поета

до П. Ф. Симиренка [3]від 3 січня й [4]1 лютого 1860 р., а також написаний між 4 і 12 січня 1861
р. [5]Попередня [6]Наступна
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[1]Кониський О. Я. Тарас Шевченко-Грушівський: Хроніка його життя [В останні часи свого віку,
стор. 15]

VI

Справа скасовання кріпацтва, що цілий вік гризла серце Шевченка, йшла дляво, і длявість

та тепер повинна була ще більш турбувати йому душу. В Петербурзі тоді саме земляк наш

і добрий знайомий Тарасів — полтавець-дідич Олександер Оболонський видавав симпатичний

вісник «Народное чтение», де було друковано кілька поезій нашого кобзаря. Вже ж річ певна,
що, провідуючи Оболонського, Шевченко не один раз виливав перед ним своє тяжке вболівання

про долю рідних братів і сестер. Отут не раз здіймали бесіду про те: яким його робом

прискорити визволення з кріпацтва поетових братів і сестер? Приміркували перш за все в журналі

Оболонського надрукувати коротеньку автобіографію Шевченка. Останні слова тієї автобіографії,
надрукованої в книжці за лютий р. 1860, наче той голосний дзвін ударили на ґвалт про долю

крепаків Шевченків. «Моє минуле тим більш жахливе, — писав в автобіографії поет, — що мої

рідні брати і сестри і досі ще крепаки!.. Так! вони і досі крепаки...»
Але яких же заходів ужити далі, коли оці трагічні слова згвалтовали ворогів крепацтва? Годі

було сподіватися, щоб вони дійшли самі собою до ушей дуки поляка Фльорковського, володаря
Кирилівки і Шевченків. Річ певна, що Фльорковський журналів російських, та ще й таких, як
«Народное чтение», не читав.
Примірковали вплинути на Фльорковського через комітет «Общества (товариства) для пособія

(запомоги) литераторам и ученым». Тургенєв, тоді вже особисто знайомий з Шевченком, був
членом в Комітеті і взявся внести туди подання про визволення Шевченків з крепаптва.
Комітет на засіданні 21 березіля прирадив вдатися.до Фльорковського і прохати, щоб він

випустив з крепацтва Шевченкових родичів ради пошанування літературних заслуг Тараса і взагалі

літератури 1179. «Високоповажний і люблений товариш наш Тарас Григорович Шевченко, відомий
на цілу Росію поет, — писав Комітет до Фльорковського, — між крепаками вашими має в селі
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Кирилівці двох рідних братів Микиту і Єсипа і сестру Ірину. Він дуже бажає, щоб вони стали

вольними і тужить в розпуці за ними. Не відмовте, шан[овний] добродію! вволити палке бажання
Тараса Григоровича і випустіть на волю його братів і сестру. Хоча він і відає, що небавом крепацтво

буде скасоване, але він так тужить за братом і сестрою, що ладен викупити їх, коли ви забажаєте
викупу, аби тільки швидше вони були укупі з ним». Комітет прохав назначити і ціну викупу, коли
вже не можна без його. Ще перед тим Тарас писав до Варфоломея, щоб швидше написав до його,
«як зовуть жаботинського і кирилівського пана і що воно таке? І як зовуть синів брата Микити

і брата Йосипа і сестри Ярини?» Варфоломеєва відповідь чомусь загаялася, і Тарас через день
після згаданої вгорі приради Комітету знов нагадує Варфоломеєві і додає: «Робота моя коло їх

волі (братів і сестер) аж шкварчить, а ти мовчиш 1180. Як будуть питати брата Йосипа, на чийому
грунті він живе? — нехай каже: на своїм. За грунти положено якусь плату, то сестрі Катерині

доведеться потім платити, а Йосипові тепер без плати віддадуть». За кілька день після сього Тарас
листом 28 березіля просить Варфоломея поїхати в Кирилівку і сказати братам і сестрі Ірині, «щоб
вони не квапилися на волю без грунтів та без поля, нехай лучче підождуть» 1181. Така порада була
саме на часі і якраз добре остерегла Шевченків. Фльорковський, одержавши лист від Комітету,
приміркував собі разом догодити Богу і мамоні: він тямив, що визволення крепаків річ неминуча,
певно, що до його дійшли і звістки, що цар стоїть за те, щоб, визволяючи крепаків, наділити їх

землею. Фльорковський, перш ніж відповідати Комітету, казав Шевченковим братам хоч зараз

виходити на волю, але без землі, і зараз же перенестися куди-небудь з Кирилівки. Мабуть, звістка
про се дійшла до Тараса, бо в листі 22 квітня він просить Варфоломея сказати Микиті, аби спитав
у Фльорковського, що він положить за грунти і за десятину поля? Фльорковський відповів, що,
випускаючи Шевченків на волю, він ні за які гроші не дасть їм землі, а Шевченки, маючи вже

попереду братову пораду, не квапилися на волю без землі. Фльорковський не хапався відповідати
Комітету і ледві 19 мая висловив свою відповідь 1182, що він ладен хоч зараз випустити Шевченків

на волю, а 16 червня подав другу відповідь, що Шевченки не хочуть іти на волю без землі. Тим
часом Комітет, не маючи довгий час відповіді Фльорковського і довідавшись, що з Петербурга їде
на Україну, саме в ту країну, де жив Фльорковський, молодий українець Микола Новицький 1183,
прохав його побачитися з Фльорковським і спитати у його: чи гадає він вволити волю Комітету

і випустити Шевченків на волю? Коли бажає, так чи за гроші, чи без плати, чи з землею і т.
д.? 1184. Припоруку д. Новицькому Комітет висловив 16 мая в листі голови товариства — Юрія

Ковалевського. Д. Новицький гадав небавом рушити з столиці, але з причини, яка від його не

залежала, виїхав тільки на початку червня. Перед виїздом він доволі часто бачився з Тарасом.
Про що б тоді не заходила бесіда у них, Тарас насамкінець зводив її на своїх братів і сестер і,
стискаючи Новицькому руки, говорив: «Голубчику! попильнуй, поклопочи за отих безталанних»
1185. 1179 Киев[ская] стар[ина]. — 1890. — Кн. II. — С. 335. 1180Ibidem. — С. 930. 1181 Ibidem.
— С. 966. 1182 Киев[ская] стар[ина]. — 1890. — Кн. II. — С. 335. 1183Нині генерал і командир

корпусу. 1184 Киев[ская] стар[ина]. — 1889. — Кн. II. — С. 337. 1185 Ibidem. — 1889. — Кн. III.
— С. 731. Коментар Приміркували перш за все в журналі Оболонського надруковати коротеньку

автобіографію Шевченка. — У журналі «Народное чтение» (1860,№2) опубліковано не Шевченків

текст автобіографії, а її зроблену П. Кулішем переробку, авторизовану поетом. Автентичний же

текст автобіографії опубліковано 1885 р. в журн. «Киевская старина». — № 11. — С. 431 — 435.
...«як зовуть жаботинського і кирилівського пана і що воно таке?..» — З листа Т. Шевченка до

В. Шевченка від 18 лютого 1860 р. ...«Робота моя коло їх волі (братів і сестер) аж шкварчить...»
— З листа до того ж адресата від 23 березня 1860 р. Фльорковський ... ледві 19 мая висловив

свою відповідь... — Листування «Общества для пособия нуждающимся литераторам и ученым»
з поміщиком В. Е. Фліорковським і доручення М. Д. Новицькому (див.: Тарас Шевченко:
Документи... — С. 348, 349, 353, 354, 356). [2]Попередня [3]Наступна

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/4899.html

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/625389.html

3. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/631910.html
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3.10.68 Автопортрет з бородою. Не пізніше 4 квітня 1860 р. (2009-10-18 18:00)

[1]

Автопортрет з бородою. Папір, офорт 16,9 × 12,5; 22 × 16; (42,6 × 31). [Пб.]. [Н. п. 4.IV]
1860.

[2]

Офорт виконано за [3]фотографією, про яку Шевченко писав у щоденнику [4]30.III 1858 р.

Див. також:
http://litopys.org.ua/shevchenko/shev10053.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev10053.htm
http://kobzar.univ.kiev.ua/draws/description/453.html
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1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/DM3EMvGwfSIEsr6s2kdJ0Q?feat=embedwebsite

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev10053.htm

3. http://ua_kobzar.livejournal.com/510907.html

4. http://ua_kobzar.livejournal.com/199218.html

3.10.69 Щоденниковий запис Катерини Юнґе. 1 квітня 1860 p. (2009-10-19 06:00)

* *

Шевченко опять спорил с Костомаровым. Что это за прелесть, когда они спорят, мне ничего не
может доставить такого удовольствия. — Шевченко обыкновенно говорил свое мнение о религии

вообще, о Христе, о Божьей Матери, о Павле, а Костомаров всегда возражает ему, что он этого

не видит из Евангелия и что у Шевченко очень сильное воображение, или просто скажет: «Ты,
Тарас, такую чепуху городишь, что с тобой и говорить не стоит».

Цит. за: Айзеншток І. Я. Із розшуків про Шевченко. Збірник п’ятої наукової конференції,
К., 1957, с. 125.

3.10.70 Рецензія М. Михайлова. Квітень 1860 р. (2009-10-19 12:00)

Кобзарь Тараса Шевченка. Коштом Платона Семеренка. СПБ 1860 года. В 8 д. л. 244 стр. (С
портретом Шевченка.)

Недавно, в предисловии к малороссийскому альманаху «Хата», мы нашли следующее

сопоставление имен: Шекспир, Вальтер Скотт, Шиллер, Мицкевич, Пушкин, Гоголь, Квитка,
Шевченко. Издатель альманаха и автор этого предисловия, г. Кулиш, не раз уже высказывал

свое чрезмерно высокое мнение о слабых попытках малороссиян создать особую от русской,
собственную народную литературу; но, кажется, еще в первый раз ставит он в число мировых

поэтов, наравне с Шекспиром и Шиллером, Квитку и Шевченка.
Мы вполне сочувствуем г. Кулишу в его любви к родине, в его желании блага и счастья ей,
богатства и развития родному его слову; но полагаем, что своими необдуманно-преувелиенными
возгласами о величии и гениальности украинской письменности (и литературой-то этих попыток
назвать нельзя) он только подрывает авторитет писателей, которых хвалит. Всего-то писало

по-малороссийски два-три человека, и эти два-три человека оказываются всемирными гениями.
Каково богатство народного духа! Если, как того желает г. Кулиш, на малорусском наречии

возникнет целая широкая литература, эта литература, судя по началу, представит неслыханное и
невиданное изобилие «Скоттов, Шекспиров и Дантов». Г-н Кулиш делает, правда, в помянутом
предисловии небольшую уступку людям, не столь легко приходящим в восторг, как он: в число
гениев он не допускает еще Марка Вовчка; но едва ли не скрепя сердце решается он на эту

уступку. «Гоголь в «Вечерах на хуторе» стоял наравне с Марком Вовчком; а потом перерос его

неизмеримо», — говорит г. Кулиш. И так станем ждать от автора «Украинских рассказов»
новых «Мертвых душ», нового «Ревизора». «Шевченко (продолжает г. Кулиш) в первых балладах
не выше, чем Марко Вовчок в своей «Сестре»; в «Катерине» же он поднялся до Пушкина

как художник, а в 1846 году — и до Мицкевича как поэт всеславянский». До Шекспира как

поэта всенародного остается, значит, всего один шаг. Возгласы г. Кулиша, трудящегося в
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поте лица над созданием украинской литературы, были бы только смешны — и больше ничего,
если б не касались писателя действительно высоко даровитого, как Шевченко. Сравнить

с Шекспиром Квитку, посредственного автора посредственных повестей, сказать, что перед

жалкими побасенками рутинного борзописца Гребенки — дрянь басни Крылова (смотри ту же

«Хату»), это черты высокого комизма, вроде рассказа Хлестакова о том, как у них там «и вист

свой составился: министр иностранных дел, французский посланник, немецкий посланник и я».
Вы от души хохочете над этой уморительной выходкой, но смех ваш переходит немедленно в

досаду, как скоро к именам Квитки и Гребенки примешивают имя Шевченка. Этот оптимизм,
для которого все то хорошо, что написано по-малороссийски, достигает совсем не той цели,
какая у него в виду. Если г. Кулишу действительно дороги успехи его родного слова, то

содействовать им можно лишь серьезною и строгою критикой. Всякие похвалы останавливают

совершенствование. Скажите, каких еще благ ждать литературе, у которой есть два таких

писателя, как Шекспир? Квитка и Шевченко — прозаик и поэт — чего ж больше? Чтобы делать

такие легкомысленные сравнения, надо или быть самодовольну до слепоты, или иметь слишком
узкое понятие о судьбах народности малороссийской.
Как ни глубоко уважаем мы наших лучших писателей — Гоголя и Пушкина, мы никак не можем

предположить, чтобы и они имели такое всемирное значение для будущих веков, какое имеет и
будет иметь Шекспир. Если б мы думали, что на все вопросы даже ближайшего будущего России

найдется ответ у этих писателей, мы ограничили бы свой ход вперед немногими шагами; если б

мы верили, что иных, более совершенных идеалов уже не создать искусству, мы не признавали

бы совершенствования в жизни и в мысли человечества.
Нам кажется, мы окажем больше уважения к таланту г. Шевченка, если сравним его не с

Шекспиром, а с такими замечательными народными поэтами, как наш Кольцов или шотландский

Бернс. Силой поэтического чувства, глубоким, сердечным пониманием лишений и нужд, печалей
и радостей народных, безыскусственным, прямым и ясным складом мысли и речи он не уступает

ни тому, ни другому. От этой родственности с народом, из самой среды которого вышел г.
Шевченко, думы и песни его глубоко западают в сердце и переходят из уст в уста на его родине.
Ему нечего было просить ее, чтобы она встретила их дружным и ласковым приветом...

Привітай же, моя ненько,
Моя Україно,
Моїх діток нерозумних,
Як свою дитину.

Родные сердца и без просьб отвечали дома горячим биеньем приносившимся издали песням

своего кобзаря, рожденным горем, политым слезами.

Думи мої, думи мої, —

плачется он на чужбине:

Лихо мені з вами!
Нащо стали на папері

Сумними рядами?
Чом вас вітер не розвіяв

В степу, як пилину?
Чом вас лихо не приспало,
Як свою дитину?

Эта горькая жалоба вырвалась из наболевшего сердца, как и все почти стихи Шевченки. В

этом заключается тайна того могущественного влияния, какое они оказывают на каждую

впечатлительную душу. Глубокая искренность всякого стиха, всякого слова в стихотворениях

Шевченки сказывается невольно сама собою; но едва ли не еще задушевнее, не еще горячее
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льются в сердце его песни, когда знаешь всю унылую судьбу поэта.
Земляки г. Шевченка знают ее более или менее близко из устных преданий и рассказов;
но русская публика почти не знакома с биографиею украинского певца. Поэтому нас очень

обрадовало появление в последней (второй нынешнего года) книжке «Народного чтения» письма
г. Шевченка к редактору этого полезного и добросовестного издания, г. Оболонскому, с

некоторыми сведениями о происхождении и первых годах жизни поэта. «Я бы желал (говорит
г. Шевченко) изложить их в такой полноте, в какой покойный С. Т. Аксаков представил свои

детские и юношеские годы, — тем более, что история моей жизни составляет часть истории

моей родины. Но я не имею духу входить во все ее подробности. Это мог бы сделать человек,
успокоившийся внутренне и успокоенный насчет себе подобных внешними обстоятельствами».
Но этого спокойствия, к сожалению, нет еще у г. Шевченка, и он ограничивается лишь кратким

очерком внешних фактов своей жизни — до 1844 года.
Тарасу Григорьевичу Шевченку теперь сорок шесть лет. Он родился 25-го февраля 1814 года в

Звенигородском уезде Киевской губернии, в господском селе Кириловке, в крепостном состоянии.
«Лишившись отца и матери на осьмом году жизни (рассказывает г. Шевченко), приютился я в

школе у приходского дьячка, в виде школяра-попихача. Эти школяры в отношении к дьячкам то

же самое, что мальчики, отданные родителями или иною властью на выучку к ремесленникам.
Права над ними мастера не имеют никаких определенных границ: они — полные рабы его. Все
домашние работы и выполнение всевозможных прихотей самого хозяина и его домашних лежат

на них безусловно. Предоставляю вашему воображению представить, чего мог требовать от меня
дьячок, — заметьте, горький пьяница — и что я должен был исполнять с рабской покорностию,
не имея ни единого существа в мире, которое заботилось бы или могло заботиться о моем

положении. Как бы то ни было, только в течение двухлетней тяжкой жизни в так называемой

школе прошел я граматку, часловец и наконец псалтырь. Под конец моего школьного курса

дьячок посылал меня читать вместо себя псалтырь по усопших крепостных душах и благоволил

платить мне за то десятую копейку в виде поощрения. Моя помощь доставляла суровому моему

учителю возможность предаваться больше прежнего любимому своему занятию вместе с своим

другом Ионою Лимарем, так что по возвращении от молитвословного подвига я почти всегда

находил их обоих мертвецки пьяными. Дьячок мой обходился жестоко не со мною одним, но и с
другими школярами, и мы все глубоко его ненавидели. Бестолковая его придирчивость сделала
нас в отношении к нему лукавыми и мстительными. Мы надували его при всяком удобном

случае и делали ему всевозможные пакости. Этот первый деспот, на которого я наткнулся в

моей жизни, поселил во мне на всю жизнь глубокое отвращение и презрение ко всякому насилию

одного человека над другим. Мое детское сердце было оскорблено этим исчадием деспотических

семинарий миллион раз, и я кончил с ним так, как вообще оканчивают выведенные из терпения

беззащитные люди — местью и бегством. Найдя его однажды бесчувственно пьяным, я

употребил против него собственное его оружие — розги, и насколько хватило детских сил,
отплатил ему за все его жестокости. Из всех пожитков пьяницы дьячка драгоценнейшею вещью

казалась мне всегда какая-то книжечка с кунштиками, то есть гравированными картинками,
вероятно самой плохой работы. Я не счел грехом или не устоял против искушения — похитить

эту драгоценность — и ночью бежал в местечко Лысянку».
Недолго пробыл мальчик у нового учителя, дьякона, всего три дня; на четвертый у него не

хватило уже терпения таскать воду ведрами из речки на гору и растирать для учителя на железном

листе краску медянку. Учитель этот был художник, а именно маляр. Такой же художник был и

третий учитель, дьячок, к которому бежал в ближнее село Тарасовку молодой Шевченко; но этот
учитель признал мальчика негодным, вероятно, даже и для растирания красок и ношения воды,
ибо наотрез отказался взять его в учение. А между тем страсть к живописи все больше и больше

развивалась в будущем поэте и художнике.
«Потеряв всякую надежду сделаться когда-нибудь хоть посредственным маляром (продолжает
рассказ свой г. Шевченко), с сокрушенным сердцем возвратился я в родное село. У меня была

в виду скромная участь, которой мое воображение придавало, однако ж, какую-то простодушную
прелесть: я хотел сделаться, как выражается Гомер, «пастырем стад непорочным», с тем, чтобы,
ходя за громадскою ватагою, читать свою любимую краденую книжку с кунштиками. Но и это
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не удалось мне. Помещику, только что наследовавшему достояние отца своего, понадобился
расторопный мальчик, И оборванный школяр-бродяга попал прямо в тиковую куртку, в такие же
шаровары и наконец — в комнатные казачки».
Замечание г. Шевченка о новой его должности в барском доме очень метко и характеристично, и
мы приведем его целиком. «Изобретение комнатных казачков (говорится в письме) принадлежит
цивилизаторам заднепровской Украины, полякам; помещики иных национальностей перенимали

и перенимают у них казачков как выдумку неоспоримо умную. В краю некогда козацком сделать

козака ручным с самого детства — это то же самое, что в Лапландии покорить произволу

человека быстроногого оленя... Польские помещики былого времени содержали козачков,
кроме лакейства, еще в качестве музыкантов и танцоров. Козачки играли для панской потехи

веселые двусмысленные песенки, сочиненные народною музою с горя под пьяную руку, и

пускались перед панами, как говорят поляки, сюды, туды, навприсюды. Новейшие представители
вельможной шляхты с чувством просвещенной гордости называют это покровительством

украинской народности, которым-де всегда отличались их предки.
Мой помещик (рассказывает наш поэт про себя), в качестве русского немца, смотрел на козачка

более практическим взглядом и, покровительствуя моей народности на свой манер, вменил

мне в обязанность только молчание и неподвижность в уголку передней, пока не раздастся его

голос, повелевающий подать стоящую тут же возле него трубку или налить у него перед носом

стакан воды. По врожденной мне предерзости характера я нарушал барский наказ, напевая

чуть слышным голосом гайдамацкие унылые песни и срисовывая украдкою картины суздальской

школы, украшавшие панские покои. Рисовал я карандашом, который — признаюсь в этом без

всякой совести — украл у конторщика».
Любовь к живописи была преобладающею страстью в г. Шевченке в эту пору его жизни. Он

старался, где только можно, стащить картинку и срисовать ее с должной верностью. Таким
образом у него составилась целая драгоценная коллекция произведений смелой суздальской

кисти. Ограничиваться и довольствоваться ими даровитый мальчик, разумеется, никак не мог,
и когда ему исполнилось восемнадцать лет, стал проситься у барина в ученье живописи. «Так
как надежды моего помещика (говорит г. Шевченко) на мою лакейскую расторопность не

оправдались, то он, вняв неотступной моей просьбе, законтрактовал меня на четыре года разных
живописных дел цеховому мастеру, некоему Ширяеву, в С.-Петербурге». Здесь лубочные картины
сменились для молодого художника статуями Летнего сада, куда он ходил копировать с них в

светлые весенние ночи Петербургские, когда

Одна заря сменить другую

Спешит, дав ночи полчаса.

Приведем окончание рассказа г. Шевченка. «В один из таких сеансов (говорит он) познакомился
я с художником Иваном Максимовичем Сошенком, с которым и до сих пор нахожусь в самых

искренних, братских отношениях. По совету Сошенка я начал пробовать акварелью портреты с

натуры. Для многочисленных грязных проб терпеливо служил мне моделью другой мой земляк и

друг, козак Иван Ничипоренко, дворовый человек нашего помещика. Однажды помещик увидел

у Ничипоренко мою работу, и она ему до того понравилась, что он начал употреблять меня для

снятия портретов с любимых своих любовниц, за которые иногда награждал меня целым рублем

серебра. В 1837 году Сошенко представил меня конференц-секретарю академии художеств В.
И. Григоровичу с просьбой освободить меня от моей жалкой участи. Григорович передал его

просьбу В. А. Жуковскому. Тот сторговался предварительно с моим помещиком и просил К.
П. Брюллова написать с него, Жуковского, портрет с целью разыграть его в частной лотерее.
Великий Брюллов тотчас согласился, и вскоре портрет Жуковского был у него готов. Жуковский,
с помощью графа М. Ю. Вьельгорского, устроил лотерею в 2500 рублей ассигнациями, и этою

ценою куплена была моя свобода, в 1838 году апреля 22. С того же дня начал я посещать классы

академии художеств и вскоре сделался одним из любимых учеников-товарищей Брюллова. В

1844 году удостоился я звания свободного художника.
О первых литературных моих опытах (заключает г. Шевченко свое письмо) скажу только, что
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они начались в том же Летнем саду, в светлые безлунные ночи. Украинская строгая муза долго

чуждалась моего вкуса, извращенного жизнию в школе, в помещичьей передней, на постоялых

дворах и в городских квартирах; но когда дыхание свободы возвратило моим чувствам чистоту

первых лет детства, проведенных под убогою батьковскою стрехою, она, спасибо ей, обняла

и приласкала меня на чужой стороне. Из первых, слабых моих опытов, написанных в Летнем

саду, напечатана только одна баллада «Причинна». Как и когда писались последовавшие за

нею стихотворения, об этом теперь я не чувствую охоты распространяться. Краткая история

моей жизни, набросанная мною в этом нестройном рассказе в угождение вам, сказать правду,
обошлась мне дороже, чем я думал. Сколько лет потерянных! сколько цветов увядших! И что

же я купил у судьбы своими усилиями — не погибнуть? Едва ли не одно страшное уразумение

своего прошедшего. Оно ужасно, оно тем более для меня ужасно, что мои родные братья и

сестра, о которых мне тяжко было вспоминать в своем рассказе, до сих пор — крепостные. Да,
милостивый государь, они крепостные до сих пор!» *
И собственная судьба и судьба ближайших к нему людей сообщили произведениям г. Шевченки

глубоко-грустный тон, так сильно действующий на сердце. Тесная связь певца с народом,
связь и кровная и нравственная, одинаковые радости, одинаковые страдания дали характер

чисто народный его песням. Зато про г. Шевченку можно сказать, как он говорит про кобзаря

Перебендю:

Хто його не знає?

Нет, вероятно, ни одного теплого сердца на его родине, в котором не жили бы его думы.
В «Перебенде» г. Шевченко представил прекрасный поэтический образ малороссийского кобзаря,
и, говоря о г. Шевченке, нельзя не остановиться на этом стихотворении, как, говоря о Пушкине
или Лермонтове, нельзя прейти молчанием пьес, в которых выражался взгляд их назначение и

призвание поэта.
Кто не знает старого слепого Перебендю? Везде он ходит да играет на кобзе. А кто играет, того
люди знают и любят. Он разгоняет их горе, хоть и самому тяжко жить на свете. Про всякого

есть у него своя песня, кому какая больше под стать. Запоет иной раз про «Чалого», свернет на
«Горлицу»; девкам на лугу одно поет; парням в шинке другое, женатым опять третье; на базаре
затягивает песню про Лазаря.

Або, щоб те знали,
Тяжко-важко заспіває,
Як Січ руйновали.

Эта погибель Сечи, к которой обращается с таким упрямым постоянством память народная

в народных песнях, внушила немало унылых дум и г. Шевченку. И он, как изображенный им

«химерный» кобзарь, запоет, засмеется, а свернет на слезы.
Веет ветер, гуляет по полю; кобзарь сидит на могиле и играет на кобзе. Вокруг него далеко

синеет, как море, степь, и все-то за могилою могила. Ветер развевает «сивый ус, старую чуприну»
певца; или притихнет да послушает, как поет кобзарь, как смеется его сердце, как плачут его

слепые очи...
Нарочно ушел певец в степь и сел на могилу, чтобы никто его не видал, чтобы люди не слыхали;
ведь то божье слово, ведь то на свободе сердце беседует с богом, поет славу господню: а дума
несется на край света сизокрылым орлом и пытает у солнца, где ночует оно и как встает? и

слушает, что говорит море, и у чорной горы спрашивает: отчего ты немая? и опять мчится в

небо, потому что на земле горе; нет на ней, на широкой, уголка тому, кто все знает, все слышит:
и что море говорит и где солнце ночует. Никто-то не примет его на свете.
Хорошо ты, мой кобзарь, хорошо ты, родной, делаешь, что петь и беседовать ходишь на могилу...

...Добре єси, мій кобзарю,
Добре, батьку, робиш,
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Що співати, розмовляти
На могилу ходиш!
Ходи собі, мій голубе,
Поки не заснуло

Твоє серце, та виспівуй,
Щоб люде не чули.
А щоб тебе не цурались,
Потурай їм, брате!
Скачи, враже, як пан каже:
На те він багатий.

Первые произведения г. Шевченка были преимущественно посвящены воспоминаниям о

старом быте Украины, который многим малороссиянам представляется идеалом и для будущего.
Таковы поэмы «Гайдамаки», «Гамалія», стихотворения «До Основ’яненка», «Іван Підкова»,
«Тарасова ніч».
Особенно полно гайдамацкой грусти и силы послание к Основьяненке; могучие стихи этой

пьесы сразу западают в память и уже не забываются. В звуках этих стихов есть что-то родное и

стону ветра, рыскающего по казачьей степи, и ропоту днепровских порогов, и заунывному воплю
чайки...

Б’ють пороги; місяць сходить,
Як і перше сходив...
Нема Січі, пропав і той,
Хто всім верховодив!
Нема Січі; очерети
У Дніпра питають:
«Де-то наши діти ділись,
Де вони гуляють?»
Чайка скиглить літаючи,
Мов за дітьми плаче;
Сонце гріє, вітер віє
На степу козачим.
На тім степу скрізь могили

Стоять та сумують;
Питаються у буйного:
Де наші панують?..

Много могил чернеет в поле; много в них схоронено. Но не умерла слава; не умерла и

расскажет, что деялось тут когда-то:

Чия правда, чия кривда
І чиї ми діти.
Наша дума, наша пісня
Не вмре, не загине...
От де, люде, наша слава,
Слава України! **

Послание г. Шевченка отправлено на родину с чужой стороны, и заключение его полно

глубокой, слезной тоски по родине. «Тебя люди любят, — говорит поэт остающемуся дома

другу, — у тебя хороший голос. Пой им, мой голубь, про Сечь, про могилы, когда которую

насыпали, кого положили. Пой про старое время, про то, что было да миновало... Пой, родной,
чтоб поневоле весь свет услышал и узнал, что делалось на Украине — за что она погибала, за что
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слава козацкая по всему свету прошла. Пой, родимый, орел сизый! Пусть и я поплачу, пусть и я

свою Украйну еще раз увижу, пусть еще раз послушаю, как море играет, как девица под вербою

распевает песню, пусть еще раз улыбнется сердце на чужбине, пока не легло в чужую землю, в
чужом гробу».
Довольно большая поэма «Гайдамаки» и баллада «Гамалія» воспевают именно эту «славу
козацкую», о которой г. Шевченко говорит в послании к Квитке; но ни в той, ни в другой

не находим мы того пыла и одушевления, какими проникнуто его воззвание к земляку и

другу. И в поэме, и в балладе слишком редко встречаемся мы с теми простыми и сильными

тонами, в которые переходит украинская народная песня, заводя речь о борьбе с ляхами, как в

«Гайдамаках», или с турками, как в «Ґамаліи». Постройка обеих пьес слишком искусственна; нет
той порою однообразно льющейся, но живой и непринужденной речи, какою отличаются стихи

Шевченка, когда он не старается произвести нечто вроде романтической поэмы, а поет, как
поется. Конечно, в «Гайдамаках», занимающих почти сто страниц в книге, не могли не сказаться
местами и неподдельное чувство и художественная сила, свойственные нашему поэту; но они

являются тут далеко не в той степени, как можно бы ожидать. Главная вина неудачи, по нашему
мнению, заключается в неловкости самого приема. Вместо простого, исподволь развивающегося
рассказа, в поэме г. Шевченка находим какую-то искусственную отрывочность, резкие переходы
из тона в тон, плохо скрытые, а подчас даже и явные старания произвести эффект и т. д.
Гораздо меньше подобных стараний в двух пьесах с таким же историческим характером — в

«Іване Підкове» и в «Тарасовой нічи»; но зато они и производят гораздо больше впечатления на

читателя. Нельзя, однако ж, не заметить большого однообразия в чертах, которыми г. Шевченко

передает свои исторические воспоминания. Так например, ни одно из этих воспоминаний не

обходится без синеющей, как море, широкой степи, без рядов могил, где спит козацкая слава.

Де лягло спочити

Козацькеє біле тіло,
В китайку повите ***.

Нам скажут, что эти черты просты и прекрасны, как черты народной поэзии; согласны, но

они много теряют, повторяясь слишком часто.
Вообще в числе произведений г. Шевченка мы с большим сочувствием останавливаемся на

тех, в которых он не касается истории, а описывает домашние радости и печали своего народа.
Особенным и вполне заслуженным успехом пользуются две его поэмы: «Катерина», посвященная
В. А. Жуковскому на память 22 апреля 1838 года, то есть дня выкупа г. Шевченка из крепостного

состояния, и «Наймичка».
В «Катерине» пленительны многие частности, хотя самый вымысел ее, можно сказать, детски
слаб. «Любите, чернобровые, только не москалей; москали — чужие люди, насмехаются над

вами. Москаль любит шутя — шутя и бросит. Уйдет к себе в Московщину, а девушка пропадай».
Вот на какой узкой и жалкой мысли основана поэма.
Не слушала Катерина ни отца ни матери и полюбила москаля. Полюбила молодого, в садочек

ходила, пока не загубила себя и свою долю. Мать зовет ужинать, а дочь не слышит. Где гуляет
с москаликом, там и заночует. Не ночь, не две целовала она карие очи. По всему селу пошла

недобрая слава. А пусть себе злые люди говорят, что хотят! Катерина любит и не чует, что
близко горе. Пришли недобрые вести — затрубили в поход; москаль ушел в Туречину... А

Катю накрыли (общественная казнь девушкам, уличенным в связи). А ей и горя мало, что

коса покрыта. За милого и потужить все равно, что песню спеть. Обещался чернобровый, если
не пропадет, воротиться... Тогда Катерина будет московкой, забудет горе. А покамест пусть

толкуют люди, что хотят!
Прошло полгода, и у Катерины стало тяжело под сердцем... А скоро пришлось ей и детскую

люльку за печкой качать.

Катерино, серце моє!
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Лишенько з тобою!
Де ти в світі подінешся

З малим сиротою?
Хто спитає, привітає,
Без милого в світі?
Батько, мати — чужі люде,
Тяжко з ними жити.

Оправилась Катерина. Отворит оконце, поглядывает на улицу; качает дитя да поглядывает...
Все нет да нет... Неужто и не будет? Пошла бы в сад поплакать, да люди увидят. Зайдет солнце
— Катерина ходит по садику, носит на руках сына... «Вот тут я его поджидала; вот тут с ним

говорила... А тут... а тут... Ах, сыночек ты мой, сыночек!» — И досказать силы нету.
Зеленеют в садике черешни и вишни. Как и прежде выходила, Катерина вышла. Вышла, но уж

не поет, как прежде пела, когда москаля молодого под вишнею поджидала. А тем временем

злые люди тешут свою волю — говорят недобрые речи. Что станешь делать? Будь с ней милый

чернобровый, умел бы справиться. Но далеко он — не слышит, не знает, как смеются злые люди

над его Катериной, как Катерина плачет. Может быть, и убит чернобровый за тихим Дунаем; а
может быть, в Московщине своей любит другую. Нет, не убит он; жив он и здоров. Да где ж

найдет он такие глаза, такие черные брови? Нет в Московщине, хоть из края в край ее пройди,
нет нигде другой Катерины... А досталось горе на долю!.. Умела мать черные брови дать, карие
очи; да не умела дать счастья. А без счастья лицо белое — словно цветик в поле; печет его

солнце, треплет его ветер, всякий захотел — и сорвал. Умывай же белое лицо свое частыми

слезами. Воротились москалики, да другою дорогой.
В этом прозаическом, хотя местами почти буквальном пересказе исчезла музыкальная прелесть

языка, стиха и рифмы; но и по нем, кажется, можно получить некоторое понятие о поэтической

свежести описаний, картин, рассказов г. Шевченки. Отрывок от стиха «Катерино, серце моє!» до
стихов:

Бо вернулись москалики

Іншими шляхами,—

изложенный нами, кажется отрывком из чудной народной песни.
И таких мест немало в поэме.
Не меньше прелести, по нашему мнению, и в начале второй главы, где отец и мать журят

Катерину.
Сидит отец в конце стола, на руки склонился; не смотрит на свет божий: тяжко пригорюнился.
Около него старая мать сидит на скамье и сквозь слезы через силу выговаривает дочери: «Что
же свадьба, дочка моя? Где же твой жених? Где же сваты и дружки, гости и поезжане? В

Московщине, дочка моя! Ступай, ищи их! Только не сказывай добрым людям, что есть у тебя

мать. В проклятый час ты родилася. Кабы знала, утопила бы тебя в тот же день. Досталась бы
ты гадине, только б не москалю. Дочка моя, дочка моя, цветик ты мой румяный! Как ягодку, как
пташечку любила я тебя, растила — на горе... Ах, дочка моя! что ты наделала?.. Иди ж теперь,
ищи себе матери в Москве; моих речей не слушала, так ее послушай. Иди, дочка, найди ее; найди
ее, приласкайся. Будь счастлива в чужих людях; к нам не ворочайся! Не ворочайся, дитя мое, из
дальнего краю... А кто ж мою головушку без тебя схоронит? Кто заплачет надо мною, как дитя

родное? Кто посадит на могиле красную калину? Кто без тебя душу грешную поминать будет?
Дочка моя, дочка моя! дитя мое милое! иди от нас!»
Благословила, да и упала замертво. Отец тоже говорит: «Что ж стоишь, несчастная?» Зарыдала
Катерина и бух ему в ноги:

«Прости мені, мій батечку,
Що я наробила!
Прости мені, мій голубе,
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Мій соколе милий!» —
«Нехай тебе бог прощає
Та добрії люде;
Молись богу та йди собі —
Мені легше буде».

Через силу встала Катерина, поклонилась, вышла молча из хаты; и остались сиротами старый

отец и мать. Пошла она в садик вишневый, богу помолилась, взяла земли под вишнею, на
крест навязала; промолвила: «Не вернусь! В далеком краю, в чужую землю чужие люди меня

схоронят; а своей земли щепотка надо мною ляжет и расскажет чужим людям про горе мое да

про бездолье».
Вышла Катерина из села. Словно тополь, стала в поле у битой дороги; как роса перед рассветом,
закапали слезы. За слезами за горькими и света не видит; только сына обнимает, целует да

плачет. А он-то, как ангельчик, ничего не знает, крохотными ручонками ищет родной груди.
Село солнце, за дубравой небо покраснело. Утерлась она, пошла дальше... вот и из глаз пропала.
В селе долго говорили много всякого зла про Катерину; но не слыхали уж тех речей ни отец, ни
мать.
Так-то на свете делают люди с людьми! Того вяжут, того режут, а тот сам себя губит... А за что?
Бог знает. Свет и широк, кажись, а нету в нем и уголка одинокому. Тому судьба дала простору,
что краю не видно, а другому оставила лишь местечко, куда схоронить. Где же те люди, где же
те добрые, что сердце собиралось жить с ними, любить их? Пропали, пропали!
Глава эта заключается следующими удивительными стихами, которым, вероятно, суждено стать
любимою народною песней. Приводим их в подлиннике, так как никакой перевод не может дать

о них приблизительного понятия.

Єсть на світі доля,
А хто її знає?
Єсть на світі воля,
А хто її має?
Єсть люде на світі —
Сріблом-злотом сяють,
Здається, панують,
А долі не знають,—
Ні долі, ні волі!
З нудьгою та з горем

Жупан надівають,
А плакати — сором.
Возьміть срібло-злото
Та будьте багаті,
А я візьму сльози —
Лихо виливати;
Затоплю недолю

Дрібними сльозами,
Затопчу неволю

Босими ногами!
Тоді я веселий,
Тоді я багатий,
Як буде серденько

По волі гуляти!

Мы не станем продолжать подробного изложения всей поэмы г. Шевченка. Нам хотелось

указать в ней лучшие места; но они в ней так часты, что пришлось бы большую часть поэмы

привести целиком. Гораздо легче указать недостатки. Собственно в рассказе, впрочем, и их очень
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немного. Редко-редко мелькнет неловкий или лишний стих, попадется неточное выражение. Если
б не изысканный, рутинный конец, к которому, впрочем, и не трудно было прийти, задавшись
таким содержанием, поэма г. Шевченка была бы безукоризненна.
Но и по беглому рассказу следующих за уходом Катерины из дому событий можно судить, как
неловко составлен план поэмы и сколько в нем допущено избитых и неестественных положений.
Вот в чем заключается дальнейшая судьба Катерины. Она идет с сыном в Московщину,
останавливается на ночлег и узнает, что идут из похода москали. Она бросается к ним;
спрашивает, где старшой; узнает своего милого; просит и молит взять ее с собой; тот не хочет

знать ее; она бежит за сыном в хату, чтобы хоть этим разжалобить изменника; но пока она

ходит, отец уезжает. Дело кончается тем, что с горя Катерина кидается в прорубь, а малютка

ее попадает в руки к кобзарю, с которым ходит, питаясь людским подаянием. Еще изысканнее,
чем случайная встреча Катерины с москалями, встреча ее сироты с отцом. Он шел с кобзарем

в Киев, и навстречу им попался барский экипаж шестернею. В экипаже сидел барин с барыней.
Мальчик подбежал, прося милостыни. Барыня дала ему грош.

А пан глянув... одвернувся...
Пізнав препоганий,
Пізнав тії карі очи,
Чорні бровенята...
Пізнав батько свого сина,
Та не хоче взяти.

Затем экипаж уезжает, покрывая пылью и кобзаря и мальчика.
Без многих рассуждений ясно, какими живыми нитками сшито содержание «Катерины», и,
восхищаясь чудно-поэтическими красотами отдельных сцен и мотивов ее, вдвое негодуешь на

странную и нехудожественную постройку целого.

3.10.71 Рецензія О. Плещєєва в газеті «Московский вестник». 1 квітня 1860 р.
(2009-10-19 18:00)

* *

Появления стихотворений Шевченки нетерпеливо ожидали все, не только земляки его, но и

русские— способные понимать истинно поэзию. Теперь вы на каждом шагу встретите у нас людей,
приходящих в восторг от г. Шевченки, учащихся даже по-малороссийски затем только, чтобы
прочесть его стихотворения. Что касается до нас лично, то поэзия Шевченки производила на нас

всегда глубокое впечатление, мы всегда останавливались в изумлении перед этим богатством

поэтических образов, которое никогда не мешает у него истине представления: нас постоянно
восхищала эта необычайная простота, под которую подделаться нет возможности. Вы видите, что
все выливалось у поэта из глубины чистого, бесконечно любящего сердца, — и если только природа

не совсем обделила самих вас сердцем, вы не устоите против этого обаятельного впечатления и

слезы невольно выступят на глазах ваших. Мы не знаем ничего проще, безыскусственнее и в то

же время поэтичнее его «Наймички»: никаких грандиозных картин, которыми бы автор старался

подействовать на нашу фантазию, никаких изображений сильных страстей, никаких приключений
и катастроф — все так обыкновенно, буднично; а между тем есть места, потрясающие вашу душу,
как может потрясти ее только самая ужасная трагедия.

[...] Превосходные в высшей степени поэтические и художественные создания Шевченки

служат ясным опровержением господствовавшего в нашей литературе, лет десять или двадцать

тому, мнения, что малороссийский язык не способен к дальнейшему развитию и что жизнь

малороссийская не может дать содержание для художественного произведения. Посмотрите, как
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этот язык, который считали тогда провинциальным наречием, является выработанным под пером

Шевченки, — и как малороссийский поэт, оставаясь народным, доступным простолюдину, умел
внести в свою поэзию элемент общечеловеческий.

Московский вестник, 1860, № 13, 1 апреля.

3.10.72 Свідоцтво на право жити в Петербурзі. 7 квітня 1860 р. (2009-10-20 00:00)

№ 581. 1860 р., квітня 7. Свідоцтво, видане Т. Г. Шевченкові на право мешкання в Петербурзі

з зазначенням адреси його проживання

[1] 7 апреля 1860 г.
№ 142

Свидетельство

Дано сие отставному рядовому Оренбургского линейного 1-го баталиона Тарасу Шевченко,
для свобод[ного] проживания в С.-Петербурге в течение одного года, с тем, чтобы по окончании

сего срока, свидетельство это было представлено мне.

Свиты его величества генерал-майор [підпис]
Правитель канцелярии Мокрицкий

№ 50
По Бол[ьшой] Морской Вас[ильевской части] 3 квар[тала] запис[ан] на квартире 11 апреля 1860 г.

За надзирателя Давыдов

№ 1/6
Васильевской части] 1 кварт[ала] записан на кварт[ире] 22 апреля 1860 года.

Надзиратель [підпис]

№ 1 и 6 по 5 линии на квартире у Лазаревского.
№ 50 Б[ольшая] Морская на квартире возобновлено.
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ДМШ, А-44, арк. 1, 2, 2 зв.

На документі напис: «Фонд библ[иотеки] Луб[енской] гимн[азии] № 2815 / XV—144».

1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/Hr2MT_JJ_sWzDfB1T8RtkA?feat=embedwebsite

3.10.73 Із щоденника М. Г. Борщова. Весна 1860 р. (2009-10-20 06:00)

* *

Я познакомился с Шевченком. Какой чудный, задушевный человек, вот желательно б было

поближе сойтись с ним; мы уже несколько сошлись. Он звал меня к себе [...] Недавно читал

[1]разбор «Кобзаря» Шевченка, написанный без подписи Костомаровым. Там превосходно

рассмотрено положение края в отношении России и выражена идея, что народность не должна

быть уничтожаема.

Жур Петр. Шевченковский Петербург, с. 143-145; «Україна», 1926, кн. 1, с. 154; Цит. за [2]П.
В. Жур. Труды и дни Кобзаря. — Люберцы, 1996. — С. 498.

Борщов М. Г. — двоюрідний брат синодського чиновника Є. А. Борщова, на квартирі якого

в будинку Радзивілів на Мільйонній вулиці збирався гурток польських революціонерів.

1. http://ua_kobzar.livejournal.com/624245.html

2. http://izbornyk.org.ua/shevchenko/litzhur16.htm

3.10.74 186. К. М. ЗИГМУНТОВСЬКИЙ. 9 квітня 1860. Форт Олександровський
(2009-10-20 12:00)

Милостивый государь Тарас Григорич!

Имея случай Вас уведомить и пожелать доброго здоровья и всех благ, смею Вам напомнить, что
Вы не держите своего обещания при отъезде Вашем от нас написать ко мне хоть маленькую

записку; я выписываю Вашего «Кобзаря» и надеюсь, что в нем найду соображение здешней

местности и людей; прошу Вас покорнейше, пишите ко мне и напишите Ваш адрес; я Вас уведомлю
кое о чем и даже интересном.

Ваш покорный слуга

К. Зигмунтовский.

Апреля 9 дня 1860 года.

Коментарі:

Подається за автографом: ЦНБ. Ф. III. № 4887.
Вперше надруковано у виданні: Шевченко Т. Г. Повне зібрання творів — К., 1927. — Т. 4. — С.
368.
Дата в автографі: «Апреля 9 дня 1860 года».
Лист написано на звороті листа К. М. Зигмунтовського до книгарні Д. Ю. Кожанчикова в
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Петербурзі:
«В магазин русских [и] иностранных книг А. Д. Кожанчикова
Прилагая при сем кредитными билетами два рубля серебром, покорнейше прошу выслать мне

сочинение Тараса Григорьевича Шевченка йод названием «Кобзарь» с его портретом. При чем

прошу покорнейше, как я не знаю к нему адреса, передать ему прочесть на обороте к нему

писанные строки. К. Зыгмунтовский.
Апреля 9 дня 1860 года.
Прошу уведомить, что будет стоить с пересылкой «Энеида» на малороссийском языке, сочин[ение]
Котляревського.
Адрес: Его благородию милостивому государю Константину Николаевичу г. Зыгмунтовскому,
отставному чиновнику 12 класса при форте Александровском Оренбургской губерний. Через

городок Гурьев».

Зигмунтовський Костянтин Миколайович — відставний губернський секретар, повірений

Астраханського акцизного комісіонерства в Новопетровському укріпленні Шевченко підтримував

із Зигмунтовським та його дружиною Софією Самійлівною приятельські взаємини, бував у них

удома, згадував у щоденнику (записи від 14 та 30 червня 1857 р.). Подружжя Зигмунтовських стало
прообразом сім’ї Прехтелів у повісті Шевченка «Прогулка с удовольствием и не без морали».
...пишите ко мне... — Листування Шевченка з Зигмунтовським не відоме.

3.10.75 187. ЛИСТ ДО М. Я. МАКАРОВА. 12 квітня 1860. С.-Петербург
(2009-10-20 18:00)

І вчора і позавчора не найшов я вас дома. Де це ви гайнуєте, нехай вам Бог допомага. Попросіть
у Петра Аркадьевича до осени мой рисунок [1]«Русалки». Я хочу дещо поправить и выгравировать

к выставке. Ежели можно, то подателю сего и вручите рисунок та скажіть, коли ви буваєте дома.
Бо мені дуже треба побачиться з вами.

Щирий ваш Т. Шевченко

12 апреля.

Як сьогодня не можна, то пришліть завтра раненько рисунок.

На звороті:
Высокоблагородному

Николаю Яковлевичу

Макарову.

Примітки

Подається за автографом (ІЛ, ф. 1, № 182). Рік написання встановлюється за змістом (згадка
про підготовку до виставки в Академії мистецтв).
Вперше надруковано в журналі «Зоря» (1896. — № 5. — С. 87).
Вперше введено до збірника творів у виданні: Шевченко Т. Твори: В 2 т. — СПб., 1911. — Т. 2.
— С. 429, де лист помилково віднесено до 1859 р.

Попросіть у Петра Аркадьевича до осени мой рисунок «Русалки». — У березні 1859 р. П. А.
Кочубей, на той час офіцер у Петербурзі, замовив Шевченкові чотири картини олійними фарбами.
Для однієї з них— «Як русалки місяць ловлять»—Шевченко виконав малюнок сепією з білилами,
що мав стати ескізом для нездійсненого розпису плафона в будинку П. А. Кочубея.
Я хочу дещо поправить и выгравировать к выставке. — Йдеться про академічну виставку 1860 р.
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Офорт за малюнком «Русалки» на ній не експонувався.
...мені дуже треба побачиться з вами. — Це прохання було пов’язане із наступним від’їздом М.
Я. Макарова за кордон.

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/543331.html

3.10.76 188. ЛИСТ ДО М. Я. МАКАРОВА. Середина квітня 1860. С.-Петербург
(2009-10-21 00:00)

Посылаю вам экземпляр «Кобзаря», на всякий случай без надписи. Передайте его А[лександру]
И[вановичу Герцену] с моим благоговейным поклоном.
Во имя Божее найдіть та пришліть мені оті прокляті «Русалки», а то вони, чортові дочки, мені
спать не дають. Чи будете ви сьогодня в четвертому часу дома?

Т. Шевченко

Примітки

Подається за фотокопією (ІЛ, ф. 1,№ 662) з автографа, що зберігається в Міжнародному інституті

соціальної історії в Амстердамі (вклеєний до сімейного альбому О. І. Герцена). Датується

орієнтовно — за попереднім листом до М. Я. Макарова від 12 квітня 1860 р., в якому також

ідеться про малюнок «Русалки», та часом від’їзду М. Я. Макарова за кордон (у листі до Марка

Вовчка від 29 січня 1860 р. він зазначав: «Выезжаю я отсюда между 15 и 20 апреля, скорее ранее,
но никак не позже», а 6 травня 1860 р. сповіщав її, що він уже в Берліні (Листи до Марка Вовчка.
— Т. 1. — С. 82, 90).
Вперше надруковано в журналі «Товариш» (1888. — № 1. — С. 109), публікація М. П.
Драгоманова з його вступною заміткою:
«Листок Т. Шевченка

У А. А. Герцена, професора в Академії в Лозанні, сина звісного російського писателя Ал.
Ів. Герцена (Іскандера) між цінними автографами, в альбомі, знаходиться невеличкий листочок

Шевченка, котрий, очевидно, прийшов до А. І. Герцена разом з „Кобзарем“ (вид. Симиренка,
1860 р.). Переписую цей листочок з дипломатичною буквальністю» (далі йде повний текст листа
Шевченка з помилковим прочитанням «рушики» замість «русалки»).
Текст, переписаний М. П. Драгомановим, був надісланий ним І. Я. Франкові й зберігся в його

архіві (ІЛ, ф. З, № 224, с 37); нині його перенесено до фонду Т. Г. Шевченка.
Вперше введено до збірника творів у виданні: Шевченко Т. Твори: В 2 т. — СПб., 1911. — Т. 2.
— С. 443, як лист до невідомого і з помилковим прочитанням «рушики».

Посылаю вам экземпляр «Кобзаря», на всякий случай без надписи. — Користуючись від’їздом
М. Я. Макарова за кордон, Шевченко хотів передати через нього «Кобзар» 1860 р. О. І. Герцену,
але не надписав його, щоб не привернути до М. Я. Макарова уваги жандармського контролю

на кордоні. Однак намір М. Я. Макарова відвідати О. І. Герцена в Лондоні не здійснився і

«Кобзар» (разом із листом Шевченка до М. Я. Макарова) був йому переданий, очевидно, через
П. В. Анненкова (див.: Летопись жизни и творчества А. И. Герцена. 1859 — 1864. — М., 1986.
— С. 111 — 112). Доля його нині не відома.
Передайте его А[лександру] И[вановичу] с моим благоговейным поклоном. — Опублікованими

в російській періодиці 40-х років творами російського письменника, публіциста, філософа

Герцена Олександра Івановича (1812 — 1870) Шевченко міг зацікавитися ще до заслання. Після
звільнення він знайомився з нелегально поширюваними в Росії закордонними виданнями О. І.
Герцена на пароплаві по дорозі з Астрахані, в Нижньому Новгороді, в Москві й у Петербурзі.
Шевченка приваблювала антикріпосницька спрямованість публіцистики О. І. Герцена, його

викриття миколаївської реакції та церковного обскурантизму. Ряд герценівських крилатих висловів
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(«неудобозабываемый Тормоз», «фельдфебель-царь», «византийство» та ін.) він використав у

своїх творах, перемалював портрет «нашего изгнанника, апостола Искандера» до свого щоденника
(запис від 10 грудня 1857 р.), вперше побачивши газету «Колокол», він її «с благоговением

облобызал» (запис у щоденнику від 6 лютого 1858 р.).
Герцен високо цінувавШевченка як «писателя совершенно народного [...], политического деятеля и
борца за свободу» (див.: Юнге Е. Ф. Воспоминания. —М., 1913. — С. 355), вмістив у «Колоколе»
кілька відгуків про Шевченка та його некролог (див.: Прийма Ф. Я. Герцен і Шевченко //
Радянське літературознавство. — 1962. — № 3. — С. 77 — 90). У 1867 р. він захоплено

відгукнувся про твори Шевченка в російських перекладах, видані М. В. Гербелем: «Боже, какая
краса, так и повеяло чистой, нетронутой степью; эта ширь, эта свобода...» (Северный вестник.
— 1894. — № 3. — С. 238). Див. також: Павлюк М. М. До історії відгуку О. I. Герцена про
«Кобзар» Т. Г. Шевченка (за спогадами М. М. Ге) // Радянське літературознавство. — 1977. —
№ 9. — С. 26 — 31).
...пришліть мені оті прокляті «Русалки»... — Див. лист до М. Я. Макарова від 12 квітня 1860 р.
та примітку до нього.

Варіанти

пришліть мені оті прокляті «Русалки», а то вони, чортові дочки, мені спать не дають / пришліть

мені оті прокляті «Русалки», а то в[они]

3.10.77 Відзив духовної цензури. 15 квітня 1860 р. (2009-10-21 06:00)

№ 582. 1860 р., квітня 15. Записка члена Петербурзького комітету духовной цензури

архімандрита Феодора про «Псалми Давидові» Шевченка та інші розглянуті ним твори

В Духовно-цензурный комитет архимандрита Феодора

Записка

Имею честь донести Комитету, что
1. Рукопись «Домашняя беседа пастыря, или разговоры, часть вторая» не представляет ничего

противного Уставу духовной цензуры и потому может быть одобрена к напечатанию;
2. Также семь брошюрок «Проповедей на малоросс[ийском] языке протоиер[ея] Гречулевича», на
какие разделил г. Кулиш изданную им книгу этих проповедей, и брошюрка [1]«Псалмы Давидовы»
— не представляют ни малейших изменений против издания их в общем составе книг, и потому

нет препятствий сделать цензурную надпись к каждой из этих брошюрок. Архимандрит Феодор.

ЦДІА СРСР (тепер РДІА), ф. 807, оп. 2, № 1314, арк. 9. Оригінал.
На документі написи: «Получ[ено] 15 апр[еля] 1860 г. № 437»; «Спр[авка]. Прошение»;
«Опр[еделено]. Дозволить напечатать».

1. http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev142.htm

3.10.78 Запис про відзив духовної цензури. 15 квітня 1860 р. (2009-10-21 12:00)

№ 583. 1860 р., квітня 15. Запис у журналі Петербурзького комітету духовної цензури про записку
архімандрита Феодора з відзивом про «Псалми Давидові»Шевченка та інші розглянуті ним твори
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15 апреля 1860 г.
в присутствии членов

С.-Петербургского комитета
духовной цензуры

докладывано:
4. Записка члена архимандрита Феодора о том, что рассмотренные им:
1) Рукопись: «Домашняя беседа пастыря, или разговоры, часть вторая» — не представляет ничего

противного Уставу духовной цензуры и может быть напечатана.
2) Также семь брошюрок «Проповедей на малоросс[ийском] языке прот[иерея] Гречулевича», на
какие разделил г. Кулиш изданную им книгу этих проповедей, и брошюрка: «Псалмы Давидовы»
— не представляют ни малейших изменений против издания их в общем составе, и потому нет

препятствий сделать цензурою надпись на каждой из этих брошюрок.
Справка. Восемь брошюр: «Проповеди на малор[оссийском] языке» и «Псалмы Давидовы»
представлены при прошении губернского секретаря Кулиша.

определено:
Дозволить напечатать.

ЦДІА СРСР (тепер РДІА), ф. 807, оп. 2. № 1360, арк. 94. 94 зв. Оригінал.

3.10.79 189. ЛИСТ ДО В. Г. ШЕВЧЕНКА. 22 квітня 1860. С.-Петербург
(2009-10-21 18:00)

22 березня

1860.

Сьогодня я получив твої письма. Сьогодня у мене велике свято. Сього дня, 22 березня 1838
року, я глянув із неволі на світ Божий. Сьогодня ж ота придуркувата Харита зробила з мого

великого свята такий дрібний будень, що я трохи, трохи не записався в ченці. Та дарма! Нехай

собі погуляє до тієї весни (мені ні восени, ні навіть зимою до тебе приїхать не можна). А тим

часом ти врозумляй її потроху, і жінку свою попроси, і сестер Катерину і Ярину. Скажи їй, що ми з
тобою такі самі пани, як вона панна. Викупувать її на волю не треба, вона вже вольна, і всі жінки
і дівчата в нашім краї уже не панщинні. Це я добре знаю.
Якщо ти добре поєднаєшся з Трощинським (і як Бог тобі поможе поєднать мене з Харитою), то
купуй отой дом у Ржищеві та придбай мені лісу дубового на надвірню комору. То моя буде робоча.
Дуже б, дуже добре було, якби нам укупі довелося вік свій докоротать.
Пану Флярковському нехай Микита скаже, щоб він тричі чмокнувся з своїм рідним батьком, з
чортом. По 85 карб. нехай бере тепер чистими грішми з ґрунтами і полем, а потім (восени)
возьме дулю.
Посліднього мого письма ти, мабуть, ще не получив. Я там писав, що і як робить з Трощинським.
Як получиш, то напиши мені, що ти думаєш і що можна зробить. Послав я тобі 10 «Кобзарів» і
дуже, дуже розумну книжечку для Прісі. Напиши, як получиш.
Каменецький мені сказав, що Григорович од потилиці до п’ят паскуда, та й білш нічого не сказав.
М[ихайло] М[атвійович] перемінив квартиру. Адресуй йому так: С. П[етер]бург. На Васильевском
острові, в 5 линии, дом Воронина, против Академии художеств.
Чи не побачишся ти сам коли-небудь з батьком і з матер’ю Харити, порадься з ними та розтовчи
ти їм, що я і ти не пани, а такі ж самі прості люде, що панам і в лакеї не годимось. Нехай вони,
дурні, урозуміють сеє слово.
Чи получив ти сьогорічну другу книжку «Народного чтения»? Там єсть моє письмо до редактора.
Воно вже перетлумачене і надрюковане в польських газетах. Прислухуйся, що пани і полупанки на
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се письмо казатимуть.
Може, літом заїде до тебе Куліш, то привітай його гарненько.
Поцілуй Васю за мене і скажи їй, що як буде добре учиться, то я їй і намисто, і серги, і перстень
привезу, а якже ні, то привезу березової каші, а вона тут, скажи, дуже добре росте.
Сьогодня ж з почти принесли мені і твої ковбаси, та ота придуркувата Харита таке мені зробила
свято, що я на їх тілько поглянув.
Напиши мені швидче, що і як ти сподієш з Трощинським?
Нехай Микита спитає, що той поганець Флярковський положить за десятину поля і за ґрунт.
А я вже Хариті і намисто, і дукач, і хрест купив. Дурень думкою багатіє, як то кажуть. А ти все-
таки з очей її не спускай, може, ще що-небудь і буде.

Брат і щирий твій друг

Т. Шевченко

Не спускай з очей і пана Змієвського.

Примітки

Подається за автографом (ІЛ, ф. 1, № 237). «Березнем» в авторській даті позначено квітень

— відповідно до поширеного в першій половині XIX ст. вживання цього слова на означення

четвертого місяця року (див.: Мовознавство. — 1967. — № 1. — С. 52). Писані в березні

листи Шевченка датовано «мартом».
Вперше надруковано в журналі «Основа» (1862. — № 6. — С. 15 — 16) з пропуском нової адреси

М. М. Лазаревського.
Вперше введено до збірника творів у виданні: Шевченко Т. Твори: В 2 т. — СПб., 1911. — Т. 2.
— С. 436 — 437.

Сьогодня я получив твої письма. — Очевидно, йдеться про лист В. Г. Шевченка від 15 березня

1860 р., згаданий у листі Шевченка від 28 березня 1860 р., та той його лист, уривок з якого М. К.
Чалий навів у примітках до першодруку коментованого листа Шевченка (Основа. — 1862. — №
6. — С. 15).
Сьогодня у мене велике свято. Сього дня, 22 березня 1838 року, я глянув із неволі на світ Божий.
— У цей день Шевченка викуплено з кріпацтва: [1]22 квітня 1838 р. датовано його відпускну (Тарас
Шевченко. Документи та матеріали до біографії. — С. 13 — 14).
Сьогодня ж ота придуркувата Харита зробила з мого великого свята такий дрібний будень... —
Довго зволікавши з відповіддю на численні й наполегливі запити Шевченка про те, як поставилася
Харита до його пропозиції одружитися з ним, В. Г. Шевченко почав натякати на відмову дівчини,
не розкриваючи, однак, справжньої причини її — надто великої вікової та інтелектуальної різниці

між нею й Шевченком: «За Хариту не вмію тобі розказать, бо в мене од жалю багато жовчі

розлилось. Як я їй сказав, то вона питається: чи швидко ж вони приїдуть? — Я кажу: літом або

восени. — Нехай же, каже, я піду пораджусь з батьком та матір’ю. — Може ти, кажу, не віриш,
то я тебе викуплю, покіль він приїде? — Я, каже, ще не думаю заміж — погуляю. — А сестрі

Катерині сказала: як викуплять, та й закріпостять на весь вік... не хочу, Бог з ними! — Отож

маєш і віз і перевіз! Вона думає, що ми з тобою пани, а як пан, то вже й заклятий ворог мужикові
— хоч ти й хрести гризи!.. От до чого кріпосне право людей-братів довело! Мені так здається,
що її варт зовсім забуть. Не журись, мій голубе!» (Основа. — 1862. — № 6. — С. 15. Див. також:
[2]Листи до Тараса Шевченка. — С. 149).
...і жінку свою попроси... — О. А. Шевченко.
...і сестер Катерину і Ярину. — К. М. Шевченко, Я. Г. Бойко.
Трощинський — Д. А. Трощинський.
...купуй отой дом у Ржищеві... — Див. примітку до листа до В. Г. Шевченка від 28 березня 1860
р.
Флярковський — В. Е. Фліорковський.
Микита — М. Г. Шевченко.
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Посліднього мого письма ти, мабуть, ще не получив. — Лист від 28 березня 1860 р.
Послав я тобі... дуже розумну книжечку для Прісі. — Яку книжку Шевченко послав для дочки В.
Г. Шевченка, не відомо.
Каменецький — Д. С. Каменецький.
Григорович — очевидно, хтось із місцевих жителів. В одному листі В. Г. Шевченка є згадка про

нього: «...отой Гр[игорови]ч, що його жінка дуже любить стихи» (Листи до Тараса Шевченка. —
С. 143).
М[ихайло] М[атвійович] перемінив квартиру. — Сучасна адреса М. М. Лазаревського, в квартирі
якого у будинку Вороніна, розташованому поблизу Академії мистецтв, Шевченко був прописаний

з 22 квітня 1860 р., — 5-та лінія Васильєвського острова,№ 4 (Жур П. Шевченківський Петербург.
— С. 130).
Там єсть моє письмо до редактора. Воно вже перетлумачене і надрюковане в польських газетах.
— Йдеться про «Письмо Т. Г. Шевченко к редактору «Народного чтения» (Народное чтение.
— 1860. — № 2. — С. 229 — 236). Про публікації цього листа в польських газетах відомостей

немає. У перекладі польського поета Л. Совінського автобіографічний лист Шевченка вміщено у

кн.: Leonard Sowiński. Taras Szewczenko. — Wilno, 1861.
Може, літом заїде до тебе Куліш, то привітай його гарненько. — П. О. Куліш мав намір за

допомогою В. Г. Шевченка купити для себе будинок поблизу Корсуня.
Нехай Микита спитає, що той поганець Флярковський положить за десятину поля і за ґрунт. —
Розпочинаючи за участю Товариства для допомоги нужденним літераторам і вченим клопотатися

про звільнення з кріпацтва своїх родичів, Шевченко вважав це можливим лише за умови наділення

їх землею.

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/35646.html

2. http://izbornyk.org.ua/shevchenko/lystydo.htm

3.10.80 190. ЛИСТ ДО Є. П. КОВАЛЕВСЬКОГО. 23 квітня 1860. С.-Петербург
(2009-10-22 00:00)

Чтимый и глубокоуважаемый

Егор Петрович!

Во имя всех святых и в особенности во имя великомученика Георгия, извините мне, что я не

самолично поздравляю вас с днем вашего ангела. (Легче верблюду в игольное ухо пройти, нежели
доброму художнику среди бела дня оставить свою рабочую).
По обычаю предков наших, воместо злата-серебра нетленного, посылаю вам тленное последнее

дело рук моих и пребываю сердечно любящий вас

Т. Шевченко

23 апреля

1860.

Примітки

Подається за автографом (ІЛ, ф. 1, № 139).
Вперше надруковано в журналі «Русская старина» (1884. — № 5. — С. 402).
Вперше введено до збірника творів у виданні: Шевченко Т. Твори: В 2 т. — СПб., 1911. — Т. 2.
— С. 437, з помилкою в ініціалах адресата: «Е. Г. Ковалевскому» та в даті: «26 апреля».

Ковалевський Єгор Петрович (1811 — 1868) — російський письменник, дипломат і мандрівник,
прогресивний громадський діяч. У 40-х роках був причетний до гуртків петрашевців, восени 1859 р.
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разом із М. Г. Чернишевським, М. О. Некрасовим, І. С. Тургенєвим став ініціатором створення

і першим головою Товариства для допомоги нужденним літераторам і вченим, одним із членів-
засновників якого був і Шевченко.
...извините мне, что я не самолично поздравляю вас... — Шевченко неодноразово бував на

засіданнях Літературного фонду в квартирі Є. П. Ковалевського на Мойці біля Двірцевої площі,
в лівому крилі будинку Головного штабу. Збереглися листи Є. П. Ковалевського до Шевченка

від 10 листопада та 16 грудня 1860 р. в справі організації літературних читань (Листи до Тараса

Шевченка. — С. 168, 175 — 176).
По обычаю предков наших... — Є. П. Ковалевський був родом із села Ярошівки на Харківщині й

тепло згадував «небо й простори нашої голубої України» (Жур П. Шевченківський Петербург. —
С. 147 — 149).
...посылаю вам тленное последнее дело рук моих... —На іменини Є. П. Ковалевського Шевченко

подарував йому один із своїх офортів або малюнків (який саме — не відомо).

3.10.81 Цензурні записи про російські переклади «Кобзаря». Квітень-травень 1860 р.
(2009-10-22 06:00)

№ 584. 1860 р., квітня 25, травня 13, 19, 20, 24, 27. Записи в реєстрі Петербурзького цензурного

комітету про рукопис «Кобзарь Тараса Шевченка в переводе русских поэтов» та про твори

Шевченка [1]«Наймичка», [2]«Тарасова ніч», [3]«Гамалія», [4]«Катерина», [5]«Тополя», подані для
видання окремими брошурами

№ Время вступления Заглавие книги, имя сочинителя, переводчика или

издателя Число страниц От кого представлена Когда отдана цензору Время

одобрения или неодобрения Имя цензора Время обратной выдачи Расписка

получившего Когда поступила в цензуру по напечатании и № билета на

выпуск в свет

440 [Апреля 25] Рукоп[ись] «Кобзарь Тараса Шевченка в переводе русских

поэтов, изданном под редакцией Н. В. Гербеля» 110 От г. Гербеля Апреля

25 Одобрена 28 апреля Бекетов Апреля 28 Получил Николай

Гербель 1
503 [Мая 13] Печ[атная] кн[ига]: «Наймичка. Поэма Т. Г. Шевченка». 27
От г. Кулиша Мая 13 Одобрена 13 мая Дубровский Мая 13
Возвращена в типографию Кулиша

540 [Мая 19] Печ[атная] кн[ига]: «Гайдамаки. Поэма Т. Г. Шевченка». 95
От г. Каменецкого Мая 20 Одобрена 15 мая Бекетов Мая 20
Получил Д. Каменецкий 2
546 [Мая 20] Печ[атная] кн[ига]: «Тарасова ніч. Гамалія. Т. Г.
Шевченка». 14 От г. Каменецкого Мая 20 Одобрена 18 мая Бекетов

Мая 21 Получил Д. Каменецкий

553 [Мая 24] Печ[атная] кн[ига]: «Катерина. Поэма Т. Г. Шевченка». 31
От г. Каменецкого Мая 24 Одобрена 24 мая Бекетов Мая 25
Получил Д. Каменецкий 2
560 [Мая 27] Печ[атная] кн[ига]: «Тополя. Баллада Тараса Шевченка». 10
От г. Каменецкого Мая 27 Одобрена 27 мая Рахманинов

Мая 27 Получил Д. Каменецкий
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ЦДІА СРСР (тепер РДІА), ф. 777, оп. 27, № 219, арк. 327, зв. — 328, 338, зв., 339, 343 эв. — 346.
Оригінал.
1 Автограф М. Гербеля. 2 Автограф Д. Каменецького.

1. http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev138.htm

2. http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev108.htm

3. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev122.htm

4. http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev110.htm

5. http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev112.htm

3.10.82 187. Я. Г. КУХАРЕНКО. 26 квітня 1860. Катеринодар (2009-10-22 12:00)

Старий Кобзарю і певний мій друже Тарасе Григоровичу!

Попереду письмо, а потім «Хату» получив я квітня 26-го і зараз, не читавши її, сів отвіт дати:
хіба ви «Хату» будовали догори ногами? Поставивши з землі крокви, виводили стіни, а «Основу»
маєте робити на той рік? Чи, може, на тій основі зробите клуню та почнете молотити? Нехай

Бог помагає! А я, одіславши оце письмо, піду до дочки тієї, що ти знаєш, до Гандзі (вона тепер у
нас гостює) та будемо читати «Хату». Вона дуже до того дотепна.
Моя стара кланяється тобі, брате! Сини мої десь б’ються з черкесами, а я прибіг з хутора в свій
город побачиться з своєю сім’єю.
А наш закадишний Костомара у Пітері панує. Поклонись йому, Панькові, Срезневському, Гулакові,
Кукольнику і (коли живий) Ельканові. Обнімаю тебе, мій друже! Будь здоров та не забувай до віку
поважаючого тебе

Я. Кухаренка.

26 квітня 1860 р.
Єкатеринодар.

Коментарі:

Подається за автографом: ІЛ. Ф. 92. № 263.
Вперше надруковано: Киевская старина. — 1897. — № 3. — С. 457 — 458.
Дата в автографі: «26 квітня 1860 р. Єкатеринодар».
Відповідь на лист Шевченка від 25 березня 1860 р. з Петербурга.

Попереду письмо, а потім «Хату» получив я квітня 26-го... — Разом із листом Шевченко

надіслав Я. Г. Кухаренкові альманах «Хата» (СПб., 1860): «Посилаю тобі к великодню замість

писанки «Хату». І не журнал, а тільки альманах, попередник нашого будущого журналу «Основа».
Начнеться він з того року».
...хіба ви «Хату» будовали догори ногами? — Гра слів у назвах: «Основа» мала з’явитися пізніше
від «Хати».
...може, на тій основі зробите клуню та почнете молотити? — Згадка про «клуню» може свідчити,
що Я. Г. Кухаренкові були відомі плани П. О. Куліша в обхід заборони українського журналу

випускати серію періодичних літературних збірників під сталими назвами. В листі до Марка

Вовчка від 24 лютого 1860 р. П. О. Куліш писав: «Вслед за «Хатою» хочу пустить «Леваду»,
потом «Пасіку», потом «Гумно», а на следующий год опять «Хату», «Леваду», «Пасіку», «Гумно»...
(Листи до Марка Вовчка.: У 2-х т. — Т. 1. — С. 86).
А наш закадишний Костомара у Пітері панує. — М. І. Костомаров навесні 1859 р. .
був запрошений читати лекції в Петербурзькому університеті й виїхав із Саратова, куди був

засланий після розгрому Кирило-Мефодіївськог товариства. Вжитий тут русизм «закадишний»
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був висміяний Шевченком у листі до Я. Г. Кухаренка від 17 січня 1859 р.: «Мабуть, ти давно в

землях християнських не бував і доброї мови християнської не чував, що зовеш мене закадишним

другом».
Панько — П. О. Куліш.
Срезневський Ізмаїл Іванович (1812 — 1880) — російський та український філолог та історик,
академік Петербурзької академії наук. Упорядкував і видав збірники «Запорожская старина» (кн.
1 — 6, Харків, 1833 — 1838); вміщені в них історичні та фольклорні матеріали привернули увагу

Шевченка й користувалися великою популярністю серед української громадськості.
Гулак — С. С. Гулак-Артемовський.
Кукольник Нестор Васильович (1809 — 1868) — російський письменник. Навчаючись в Академії
мистецтв, Шевченко бував у нього на літературних вечорах, але ставився до нього неприязно. Про
«Кобзар» 1840 р. Кукольник відгукнувся несхвально.

3.10.83 188. М. Я. МАКАРОВ. Квітень 1860. Петербург (2009-10-22 18:00)

Що це ж Ви, дядьку, не прийшли вчора до Кочубея, а ми все ждали, ждали да й ждать перестали.
Чи не поїхали Ви прямо до Марковича, а коли поїхали, то погано зробили, бо музики вчора не

було, а буде сьогодня, да гарная музика. Приходьте ж до Марковича сьогодня у восьмому часу, —
він дуже просить Вас, бо йому любо, коли хто любить музику так, як Ви. І я там буду, приходьте
ж непремінно. Хоть пізно, да приходьте.

ВашН. Макаров

Вторник.

Маркович живе там же, де сестра моя, тільки направо ход із коридора, а не наліво.

На першій сторінці:
Тарасу Григорьевичу Шевченко,
в Академию [художеств],
в коридоре, возле церкви.

Коментарі:

Подається за автографом: ІЛ. Ф. 92. № 270. Описка в адресі: «В Академию наук» виправляється
за змістом: «В Академию художеств».
Вперше надруковано у виданні: Чалый М. К. Жизнь и произведения Тараса Шевченка. — С. 130,
з великими пропусками.
Дати в автографі немає, позначено лише: «Вторник». Датується орієнтовно за часом перебування

М. Я. Макарова в Петербурзі (у травні 1860 р. він уже виїхав за кордон) та його спілкування з П.
А. Кочубеєм (див. лист Шевченка до М. Я. Макарова [1]від 12 квітня 1860 р.).

Кочубей Петро Аркадійович (1825 — 1893) — російський хімік, мінералог, історик техніки,
нащадок В. Л. Кочубея, страченого 1708 р. за наказом гетьмана І. С. Мазепи. Шевченко

познайомився з ним у Петербурзі, намалював на його замовлення ескіз розпису плафона «Як
русалки місяць ловлять» та портрет В. Л. Кочубея (т. 10, №35,37).
Чи не поїхали Ви прямо до Марковича... — Очевидно, йдеться про А. М. Маркевича, музиканта-
аматора й композитора, юриста за фахом (у листі до М. Я. Макарова від 6 вересня 1860 р.
Шевченко теж називає його «Марковичем»). Припущення Б. Б. Лобача-Жученка, що йдеться про
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чоловіка Марка Вовчка О. В. Марковича (див.: Лобач-Жученко Б. Б. Літопис життя і творчості
Марка Вовчка. — С. 95 — 96) суперечить викладеним у листі обставинам: О. В. Маркович не

мав можливості влаштовувати музичні вечори-концерти й запрошувати на них знайомих.
...сестра моя... — В. Я. Карташевська.

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/627584.html

3.10.84 Подражаніє сербському. 4 травня 1860 р. (2009-10-23 00:00)

4 травня 1860 р., С.-Петербург.

{ [1]Подражаніє сербському }

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev2136.htm

3.10.85 189. В. Г. ШЕВЧЕНКО. Квітень 1860. Корсунь (2009-10-23 06:00)

За Хариту не вмію тобі розказать, бо в мене од жалю багато жовчі розлилось. Як я їй сказав,
то вона питається: «Чи швидко ж вони приїдуть?» — Я кажу: «Літом або восени» — «Нехай же,
каже, я піду пораджусь з батьком та з матір’ю» — «Може, ти, кажу, не віриш, то я тебе викуплю,
покіль він приїде?» — «Я, каже, ще не думаю заміж — погуляю». — А сестрі Катерині сказала

«Як викуплять, та й закріпостять на весь вік... не хочу, Бог з ними!» — (Отож, маєш і віз і перевіз!
Вона думає, що ми з тобою пани, а як пан, то вже й заклятий ворог мужикові — хоч ти й хрести

гризи!.. От до чого кріпосне право людей-братів довело! Мені так здається, що її варт зовсім

забуть. — Не журись, мій голубе!

Коментарі:

Подається за першодруком: Основа. — 1862. — № 6. — С. 15.
Дати в першодруці немає. Датується за листом Шевченка до В. Г. Шевченка від 22 квітня 1860 р.,
який є відповіддю на цей лист.
Харита — X. В. Довгополенко.

3.10.86 Записка про переклад Кобзаря. Травень-червень 1860 р. (2009-10-23 12:00)

№ 585. 1860 р., травня 9, червня 10. Записка про рукопис «Кобзарь» Тараса Шевченка в переводе

русских поэтов» та твори Шевченка «Наймичка», [1]«Гайдамаки», «Тарасова ніч», [2]«Гамалія»,
«Катерина», «Тополя» в реєстрі, поданому Петербурзьким цензурним комітетом до Головного

управління цензури

№ Время вступления Заглавие рукописи или печатной книги и от кого

представлена Число страниц Время одобрения или неодобрения Имя

цензора, подписавшего билет

440 [Апреля] 25 Рукопи[сь]: «Кобзарь» Тараса Шевченка в переводе
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русских поэтов, изданном под редакцией Н. В. Гербеля». От г. Гербеля

110 Одобрена 28 апреля Бекетов

503 [Мая 13] Печ[атная] кн[іига]: «Наймичка. Поэма Т. Г. Шевченка». От

г. Кулиша 27 [Одобрена 13 мая] Дубров[ский]
540 [Мая 20] Печ[атная] кн[ига]: «Гайдамаки. Поэма Т. Г. Шевченка». От

г. Каменецкого 95 Одобрена 15-го мая [Бекетов]
546 [Мая 20] Печ[атная] кн[ига]: «Тарасова ніч. Гамалія. [Т.] Г.
Шевченка». От г. Каменецкого 14 Одобрена 18 мая [Бекетов]
553 [Мая 24] Печ[атная] кн[ига]: «Катерина. Поэма Т. Г. Шевченка». От

г. Каменецкого 31 Одобрена 24 мая [Бекетов]
560 [Мая 27] Печ[атная] кн[ига]: «Тополя. Баллада Тараса Шевченка». От

г. Каменецкого 10 Одобрена 21 мая Рахман[инов]

ЦДІА СРСР (тепер РДІА), ф. 772, оп. 1, № 5157, арк. 111, 136, 140, 140 зв., 141 зв., 142 зв.
Оригінал.

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev117.htm

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev122.htm

3.10.87 Щоденниковий запис Катерини Юнґе. 6 травня 1860 p. (2009-10-23 18:00)

* *

Шевченко и Костомаров доставили мне опять блаженство, т. е. спорили. Боже мой, нельзя
себе представить, что это за прелесть такие споры, этого нельзя описать, надо знать Шевченко

и Костомарова и их взаимные отношения, чтобы понять, что это за художественное наслаждение
такие споры. Что это за прелесть, когда Шевченко начнет в жару спора по-малороссийски: «Да
брешеш», «Да, господи мій милий, будь ласкав, скажи мне...». А с каким омерзением он бранит

попов, так это неподражаемо! Ведь выберет же он такое сильное малороссийское выражение, что
так и обрисует всю гадость поповщины. Боже мой, я забыла его выражение, как он назвал их.

Екатерина Юнге. Дневник, 6 мая 1860 г. Цит. за: Айзеншток І. Я. Із розшуків про Шевченко.
Збірник п’ятої наукової конференції. К., 1957, с. 125. Див. також [1]запис про спіритичний сеанс.

1. http://ua_kobzar.livejournal.com/631371.html
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3.10.88 Вірсавія. Травень 1860 р. (2009-10-24 00:00)

[1]

Вірсавія. Папір, офорт, акватинта (36,2 × 27,1). [Пб.]. [Н. п. 30.V] 1860.

[2]

Офорт виконано за фотографією з твору К. Брюллова, подарованою Шевченкові власником

картини московським колекціонером К. Т. Солдатьонковим у Москві в 1859 р.

Див. також:
http://litopys.org.ua/shevchenko/shev10054.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev10054.htm
http://kobzar.univ.kiev.ua/draws/description/454.html
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1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/PXbLxT1SXCEl6yJwgs0sMg?feat=embedwebsite

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev10054.htm

3.10.89 190. П. О. КУЛІШ. 10 травня 1860. Василівка (2009-10-24 06:00)

Високоповажний добродію Тарасе Григоровичу!

Полтавці, зазвавши мене до себе на бенкет, жалкували, що Ви до них торік не завітали. Скілько не
було там на бенкеті річей поважних, то знай, Ваше славне і шановне ім’я споминали так, як рідна
сім’я споминає про свого батька, що десь далеко живе на чужині. Пили не раз за Ваше здоров’є і
просили мене вблагати Вас, щоб Ви хоч на ту весну пошанували Полтаву, явивши їй свою кохану і

шановну персону. Оце ж я, виповняючи свою обіцянку, запевняю Вас, що нігде в світі таких щирих
і прихильних до себе дітей не знайдете, як у тій Полтаві. Тут бо не то пани та паненята, а всяка
душа письменна й щира з Вашим «Кобзарем» наче з яким скарбом дорогим носиться, та хутко
вже й книжок їм буде не треба, бо повитверджували вже всі Ваші стихи напам’ять і, тривайте, чи
не по «Кобзареві» вже й Богу моляться.
Бувайте ж здорові й веселі за своєю працею гарною, а я поїду ще Вашого брата одвідати і в його
хліба-солі попоїсти.

П. Куліш.

Василівка (Гоголева),
1860, мая 10.

Коментарі:

Подається за автографом: ІЛ. Ф. 92. № 119.
Вперше надруковано: Киевская старина. — 1898. — № 2. — С. 238 — 239.
Дата в автографі: «Василівка (Гоголева), 1860, мая 10».

Полтавці, зазвавши мене до себе на бенкет... — П. О. Куліш приїхав до Полтави 3 травня

1860 р. На його честь 9 травня Полтавська громада за ініціативою Д. П. Пильчикова, О.
Я. Кониського, В. Л. Трунова та ін. влаштувала за підпискою публічний обід у міському

саду, на якому були присутні понад двісті чоловік. [1]За спогадами О. Я. Кониського,
обід перетворився на урочисте вшанування Шевченка: «На обеде были представители всех

славянских национальностей, но преобладали, весьма натурально, украинцы. По содержанию и

характеру застольных речей случилось как-то само собою так, что чествование принадлежало

более отсутствующему Шевченке, чем присутствующему Кулишу... Вечер прошел в оживленной

беседе исключительно об украинской литературе— о предстоящем издании «Кобзаря» и «Основы»
(Шенрок В. П. А. Кулиш: Биографический очерк. — С. 153 — 154).
...жалкували, що Ви до них торік не завітали. — Перебування Шевченка на Україні влітку 1859 р.
було перерване його арештом на Канівщині та вимушеним від’їздом до Петербурга.
...нігде в світі таких щирих і прихильних до себе дітей не знайдете, як у тій Полтаві. —
Поздоровлення з днем народження від Полтавської громади Шевченко одержав незадовго до

своєї смерті.
...а я поїду ще Вашого брата одвідати... — Йдеться про В. Г. Шевченка в Корсуні, якого П. О.
Куліш просив допомогти з купівлею хати.
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1. http://ua_kobzar.livejournal.com/638632.html

3.10.90 Із щоденника Катерини Юнґе про спіритичний сеанс. 11 травня 1860 р.
(2009-10-24 12:00)

* *

Вчера Хвостова вдруг пишет нам, что у нее будет вызывательница духов, ее племянница, и будет
делать опыты с духами, и чтоб мы непременно приехали с Костомаровым, Благовещенским,
Щербиной, Шевченко, Старовым и всеми теми, кто пожелает видеть такую редкость. Как же

было не поехать? Мама послала Костомарову записку Хвостовой, его не застали дома, но мы сами

заехали к нему и растолковали его Мирону, что надо отнести записку в библиотеку. Шевченко,
как мы после узнали и как надо было ожидать, страшно смеялся над духами и над Николаем

Ивановичем и не захотел тратить драгоценное время.

Екатерина Юнге. Дневник, 11 мая 1860 г. Цит. за: Назаренко И. Д. Общественно-политичекие,
философские и атеистические взгляды Т. Г. Шевченко. М., 1961, с. 335. Див. також [1]запис про
суперечки з Костомаровим.

1. http://ua_kobzar.livejournal.com/630771.html

3.10.91 191. ЛИСТ ДО В. Г. ШЕВЧЕНКА. 15 травня 1860. Санкт-Петербург
(2009-10-24 18:00)

15 мая.

Чи ти мої письма не читаєш, чи прочитавши, занехаєш? Я вже тобі тричі, і оце четвертий раз

пишу, що я се літо не вирвуся із Петербурга, що не прибуду додому чи до тебе. А ти мені щораз

товкмачиш, що я тебе жду, що чи будеш ти, чи ні. Знай же тепер, що я се літо і зиму не буду

на Україні; а на ту весну, як Бог поможе, прибуду, а ти до того часу дбай о клапті землі, чи по

сім, чи по тім боці, тілько щоб над самісеньким Дніпром. Та дбай так, щоб нам укупі оселиться.
Занехай Ржищев, цур йому, тому домові, повітці, вітрякові й отим трьом грушам. Якщо тобі дуже
уподобався пан Трощинський, то бери в його службу; я чув, що він пан і заможний, і не лукавий.
А там, як матимеш час, то подивися сам на ті Рудяки, бо Григорович і збрехать уміє. Якщо тобі
подобаються оті Рудяки, то возьми в посесію 20 десятин на 25 літ, гарненько поторговавшись з

Трощинським, та захожуйся будоваться. Се літо ніколи, а на те хіба. Та ще ось що: як зробиться
отак, як я оце пишу, то дбай о дубовім лісі на надвірню комору (на робочу), і якщо та придуркувата
Харита не схаменулась, то проси сестру Катерину і сестру Ярину, чи не накинуть вони оком у

Керелівці яку огрядну та чепурну дівчину, хоч і вдовицю, аби чесного роду, та щоб не стара і

доладна була. Без жінки і над самісеньким Дніпром, і в новій великій хаті, і з тобою, мій друже-
брате, я буду на самоті, я буду одинокий.
Що робиться в Межирічі? Чи не бачився з Змієвським? Отой ґрунт, що ми з тобою оглядали, у
печінках сидить. Одішли оцей екземпляр объявления об «Основі» П. Ф. Семеренку. Я йому після

«Кобзаря» уже двічі писав, а він мені анітелень! Нехай собі сердиться, коли в його така сердита

натура. На сім тижні я або Білозерський пошле Трощинському такий же екземпляр объявления.
Оставайся здоровий. Цілую твою жінку і твоїх діточок. Друг і брат твій

Т. Шевченко
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Шкода, що твої хлопці написали до мене чортзна по-якому; вони хоч би у Прісі училися писать

по-людському.
В половині іюня, а може, й ранше, заїде до тебе офіцер Новицький. Привітай його гарненько

і найми або своїх позич йому коней до Жаботина. Йому поручено самолично торговаться з

Фліорковським, а в Городище на завод сам його повези.

Примітки

Подається за першодруком у журналі «Основа» (1862. — № 6. — С. 17 — 18).
Вперше введено до збірника творів у виданні: Шевченко Т. Твори: В 2 т. — СПб., 1911. — Т. 2.
— С. 437 — 438.

Занехай Ржищев, цур йому, тому домові... — Див. лист до В. Г. Шевченка [1]від 28 березня 1860
р. та примітку до нього. Шевченко відмовився від купівлі готового будинку, прагнучи придбати

земельну ділянку в тому місці, яке йому більше подобалося, й збудувати на ній будиночок за

власним проектом. Тому він наполягав, щоб В. Г. Шевченко продовжив переговори з поміщиками

Трощинським, Змієвським та ін. і неодмінно заготував ліс для майбутнього будівництва.
...подивися сам на ті Рудяки, бо Григорович і збрехать уміє. — Див. лист до В. Г. Шевченка від

22 квітня 1860 р.
...проси сестру Катерину і сестру Ярину, чи не накинуть вони оком у Керелівці яку огрядну та

чепурну дівчину, хоч і вдовицю...— Відчувши марність своїх сподівань одружитися з Харитиною

Довгополенко, Шевченко не полишав надій знайти собі дружину на Україні й просив допомогти в

цьому К. М. Шевченко та Я. Г. Бойко.
Отой ґрунт, що ми з тобою оглядали, у печінках сидить. — Ідеться про земельну ділянку в

Межиріцькому маєтку Н. П. Парчевського, під час обміру якої стався інцидент, що призвів до

арешту Шевченка в липні 1859 р. Місцезнаходження її встановлене З. П. Тарахан-Березою (див.:
Тарахан-Береза З. Вікова таємниця Мотовиловщини// В сім’ї вольній, новій. — К., 1989. — Вип.
5. — С. 207 — 222).
Я йому після «Кобзаря» уже двічі писав... Нехай собі сердиться, коли в його така сердита натура.
— П. Ф. Симиренко не відповідав на Шевченкові листи [2]від 3 січня та [3]1 лютого 1860 р., будучи
невдоволеним, що без погодження з ним на титульній сторінці «Кобзаря» 1860 р. було зазначено:
«Коштом Платона Семеренка».

[4]

...я або Білозерський пошле Трощинському такий же екземпляр объявления. — Шевченко

та редактор-видавець «Основи» В. М. Білозерський розсилали оголошення про передплату

майбутнього журналу своїм знайомим на Україні. Надсилаючи його поміщикові Д. А.
Трощинському, Шевченко сподівався згоди на продаж земельної ділянки.
Шкода, що твої хлопці написали до мене чортзна по-якому; вони хоч би у Прісі училися писать

по-людському. — Згадані тут листи до Шевченка синів та дочки В. Г. Шевченка нині не відомі.
Шевченко завжди просив своїх родичів писати йому українською мовою.
В половині іюня, а може, й ранше, заїде до тебе офіцер Новицький. — Новицький Микола

Дементійович (1833 — 1906), випускник академії Генерального штабу — учасник суспільно-
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визвольног руху початку 60-х років XIX ст., член товариства «Земля и воля», знайомий М. Г.
Чернишевського та М. О. Добролюбова. Познайомився з Шевченком у Петербурзі після його

повернення із заслання, підтримував із ним тісні взаємини. Засвідчив у своїх спогадах, що «за
это последнее время моего пребывания в Петербурге мне особенно часто приходилось видаться

с Тарасом Григорьвичем, с которым, впрочем, я и до того уже был хорошо знаком. Заходил он ко
мне, заходил и я к нему, на его тесную-тесную квартирку, встречались мы и в обществе... И о чем и

с кем бы у нас ни шел разговор, всякий раз в конце концов Тарас Григорьевич сводил, бывало, речь
на предстоявшую мне на Украину поездку, а при прощанье, крепко пожимая мне руки, говорил:
„голубчику! поусердствуй же, похлопочи за этих несчастных!“» (Н. Д. Н[овицкий]. К биографии

Т. Г. Шевченка // Киевская старина. — 1889. — № 3. — С. 731). Одержавши призначення до

Єлисаветграда, М. Д. Новицький виїхав із Петербурга не в травні, як передбачалося, а на початку
липня 1860 р. і через тиждень «по указанию и желанию самого Шевченка» зустрівся в Корсуні з
В. Г. Шевченком (Там само. — С. 732).
Йому поручено самолично торговаться з Фліорковським... — Вживаючи заходів до звільнення з

кріпацтва родичів Шевченка, комітет Товариства для допомоги нужденним літераторам і вченим

звернувся до М. Д. Новицького з листом від 16 травня 1860 р. (який йому особисто вручив

секретар Товариства О. Д. Галахов): «Комитет, узнав, что вы отправляетесь на службу в г.
Елисаветград и что по дороге можете заехать к г. Флиорковскому, обращается к вам с следующей

покорнейшей просьбою:
1. Члены Комитета, письмом к г. Флиорковскому, просили его уведомить, согласится ли он

отпустить на волю родных г. Шевченка, и если согласится, то на каких условиях? До сих пор

ответа на это письмо не последовало, почему Комитет просит вас, милостивый государь, узнать
от г. Флиорковского:
2. Может ли он исполнить желание Комитета, и если может, то
3. На каких условиях думает он предоставить волю родным г. Шевченко: если с вознаграждением,
то какую цену полагает он за выкуп каждой души?
4. Наконец, при предполагаемом выкупе, в каком количестве, на тягло или на душу, наделит он
землею получивших свободу?
5. Не можете ли увидать самих родных Шевченко и вообще объясниться с ними, желают ли они

быть приписаны к земле, выделенной г. Флиорковским, и вообще какие предположения имеют

относительно устройства своей участи? Прося вас покорнейше уведомить меня о последствиях

переговоров ваших с г. Флиорковским, я вместе с тем прошу вас принять уверение и пр.
Ег. Ковалевский» (Киевская старина. — 1889. — № 3. — С. 731).
...а в Городище на завод сам його повези. — Чи відбулася ця поїздка, не відомо.

1. http://ua_kobzar.livejournal.com/624042.html

2. http://ua_kobzar.livejournal.com/602945.html

3. http://ua_kobzar.livejournal.com/609256.html

4. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/pvFWxJk66cU6q7sKU-SOug?feat=embedwebsite

3.10.92 (2009-10-25 06:00)

[1]Кониський О. Я. Тарас Шевченко-Грушівський: Хроніка його життя [В останні часи свого віку,
стор. 16]

В переддень свого виїзду з столиці д. Новицький зайшов до Шевченка попрощатися. Увесь час,
доки Новицький сидів у Тараса, поет був якийсь збентежений та такий експансивний і говіркий,
яким доти Новицькому ніколи не доводилося його бачити, показував йому свої малюнки, водив
його по залах академії, спиняючись перед видатнішими карти нами. Найдовше стояли вони перед
Творами Іванова — «Явленіє Христа народу», та Брюллова «Осада (облога) Пскова». Художник
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хвалив подробиці картини Іванова, але суцільність її не вдовольняла його. Більш хвалив «Осаду
Пскова», згадував творця її свого учителя-друга і, вказуючи на сцену, де москалі і поляки, знявши
вгору коругви та святі хрести, йдуть одні проти одних на смертельний бій, Тарас мовив: «Глянь! во
ім’я і на славу Христа люде йдуть вбивати один одного! Острах і жах бере, коли згадаєш, скільки
людської крові та сліз пролито іменем Христа!.. Боже ти мій, Боже!» Сидячи потім у своїй тісній

кватері-келії, Тарас читав свойому гостеві свої твори, інші з них були написані на стіні. «Се так
собі, — говорив він, — сижу, малюю, а прийде що в голову, я його й напишу на стіні».
Прощаючись (то було останнє прощання!), Шевченко ще раз прохав поклопотати за братів і сестер,
найпаче за Ярину: «Ох! Ярино, Ярино!»— промовив він, упав на вбогу канапку і заридав істерично,
наче та дитина.
Новицький, приїхавши на Україну, перш за все, як і радив йому Тарас, побачився з його братами
і з Варфоломеєм, а тоді вже й з Фльорковським.
Фльорковський згодився, випускаючи Шевченків на волю, дати їм за гроші і грунти, але ні за що
не хотів наділити їм поля, говорячи, що сього не можна йому зробити, аби не спокушати інших

селян. «О! та й бестія ж оцей Фльорковський, — писав Новицький до Шевченка, — ще й яка

бестія! Наймодніша! Не скажу, що він заправить за грунти, каже: про се треба поміркувати» 1186.
Небавом після того Фльорковський впевнив Шевченкових братів прийняти волю без грунтів і без

землі і 10 липня склав з ними умову, беручи на себе виплату 900 карб. довгу в банк, що позичав
задля себе 1187. Про такий визвіл він повідомив Комітет і Тараса. Тарас з ввічливості подякував
йому, але дійсно на таку волю обурився і написав до Варфоломея: «Микиті скажи, як побачиш

його, що він дурний, ні з ким не порадившись, зробив чортзна-що! Порадь їм, щоб вони швидше

записалися в міщане: один в Звенигородці, другий в Черкасах, а Ярина в Каневі. Мені тут так

радять. Не знаю, як ти порадиш». Таким чином брати і сестра Тарасова з дітьми добули собі

визвол з крепацтва за кілька місяців до скасовання його, але жодної користі їм з того не було

і була б ще велика шкода, коли б вони були не схаменулися і коли б був дідич Фльорковський

сам себе не перемудрив. Аж до березіля р. 1861 він не видавав Шевченкам на руки відпускного

акту: а коли з початку березіля оголошено було скасовання крепацтва, так Шевченки схаменулися

і відцуралися і акту, і волі без землі: «Нащо нам тепер панська воля, — казали вони, — коли

люде діждалися волі царської з землею, а пан дає волю та вимагає кидати батьківщину, та ще й
з рідного села каже тікати...» Фльорковський дійсне дав їм волю з умовою, щоб вони вибралися з
Кирилівки, і тепер не звертав жодної уваги на їх неохоту кидати батьківщину і притьмом вимагав,
щоб вони покинули Кирилівку і виписалися звідтіль. Коли прийшов час заводити уставні грамоти,
Фльорковський написав, що Шевченки виписалися з Кирилівської громади, а грунти і землі,
що припадали на них, показав вакансовими. Адміністрація затвердила була таку грамоту, хоча
Шевченки змагалися і жили в Кирилівці на батьківських грунтах. Річ певна, що Фльорковський

випер би був Шевченків з грунтів і з Кирилівки, коли б не трапилася була польська революція

р. 1863. Вона між іншими викликала урядовий наказ перевірити уставні грамоти. Селянська

адміністрація (мирові посередники й інші урядники) з поляків була перемінена новими людьми,
переважно українцями, а між ними були люди, що взагалі сприяли інтересам визволених крепаків.
Перевірювати кирилівську грамоту довелося Лашкевичові. Отоді й полагодили ту шкоду, яку хотів
був заподіяти Шевченкам Фльорковський. Шевченки лишилися в громаді кирилівських селян, при
батьківських грунтах і з наділом поля 1188. 1186 Чалий, с. 174. 1187 За ту позичку були в заставі

банку усі крепаки Фльорковського. Банк давав позичку не під землю, а під «душі». По рахунку на
душі Шевченкових родичів припадало позички 900 карб. 1188 Киев[ская] стар[ина]. — 1889. — Кн.
IV. — С. 190 — 193. Коментар «О! та й бестія ж оцей Фльорковський, — писав Новицький до

Шевченка... — З листа М. Д. Новицького до Т. Шевченка від 7 вересня 1860 р. з Єлисаветграду
(Листи до Т. Г. Шевченка, с. 193). Тарас з ввічливості подякував йому [Фліорковському. — Ред.]...
— Йдеться про лист Шевченка до В. Е. Фліорковського від 27 липня 1860 р. з Петербурга. ...але
дійсно на таку волю обурився і написав до Варфоломея... — Йдеться про лист Т. Шевченка до

В. Шевченка від 5 жовтня 1860 р. [2]Попередня [3]Наступна

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/4899.html

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/625451.html

3. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/638632.html
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3.10.93 191. М. Д. НОВИЦЬКИЙ. 16 травня 1860. Петербург (2009-10-25 12:00)

Мая 16 дня

Многоуважаемый Тарас Григорьевич!

Спешу уведомить Вас, что мне удалось выхлопотать доверительное [1]письмо к Филярковскому.
Письмо это напишется от имени председателя «Общества» — Е. П. Ковалевского, поручающего
мне вступить в решительные переговоры с этим плантатором. О результате переговоров я должен

буду сообщить самому Ковалевскому; но сообщу также и А. Д. Галахову, а, если хотите, то
уведомлю о них и Вас.
Завтра я получаю это письмо от Галахова.
Когда я еду, — не знаю еще хорошенько, но уж, вероятно, никак не позже 24, 25 или 26 мая.
Вы собирались поехать к Чернышевскому на дачу — если намерение Ваше не переменилось, то
уведомьте меня, пожалуйста, когда Вы туда поедете? Я бы отправился с Вами туда вместе.

Душевно преданный Вам

Николай Новицкий.

Адрес мой: в Столярном переулке, у Кокушкина моста, в доме Елисеева, квартира№ 33, Николаю
Дементьевичу Н[овицкому].

Коментарі:

Подається за автографом: ІЛ. Ф. 92. № 278.
Вперше надруковано у виданні: Чалый М. К. Жизнь и произведения Тараса Шевченка. — С. 174,
з кількома пропусками й неточностями.
Дата в автографі: «Мая 16 дня». Рік написання встановлюється за змістом (йдеться про заходи

по звільненню з кріпацтва родичів Шевченка).

Новицький Микола Дементійович (1833 — 1906) — офіцер, учасник революційно-визвольнго руху,
член таємного товариства «Земля і воля». Познайомився з Шевченком наприкінці 50-х років у

Петербурзі, брав участь у звільненні родичів Шевченка з кріпацтва. Згодом записав і опублікував

спогади Є. М. Косарева про перебування Шевченка в Новопетровському укріпленні (Киевская
старина. — 1889. —№ 3) та свої власні спогади про зустрічі з Шевченком у Петербурзі (Киевская
старина. — 1899. — № 3).
...мне удалось выхлопотать доверительное письмо к Филярковскому, — В листі [2]від 16 травня

1860 р. комітет Літературного фонду звернувся до М. Д. Новицького, який після закінчення

Академії генерального штабу був призначений до Єлисаветградського кавалерійського училища, з
проханням по дорозі до місця служби заїхати до с Кирилівки й особисто погодити з родичами

Шевченка та їхнім поміщиком В. Е. Фліорковським умови їхнього звільнення, оскільки на

попереднє листовне звернення комітету від 19 березня 1860 р. поміщик не дав відповіді. М.
Д. Новицький тут же сповістив про це Шевченка. Згодом він опублікував цього листа в своїх

спогадах (Киевская старина. — 1899. — № 3. — С. 731 — 732). Текст його див. також: [3]Тарас
Шевченко: Документи та матеріали до біографії. — С. 353 — 354.
Ковалевський Єгор Петрович (1811 — 1868) — російський географ, дипломат і громадський

діяч, один із засновників і перший голова Товариства для допомоги нужденним літераторам і

вченим. Шевченко зустрічався з ним у Петербурзі у справах Літературного фонду, дарував йому
свої малюнки (див. лист Шевченка до Є. П. Ковалевського від 23 квітня 1860 р.).
Галахов Олексій Дмитрович (1807 — 1892) — російський літератор і громадський діяч, секретар
комітету Літературного фонду. Викладав в Академії генерального штабу. Шевченко познайомився

з ним, повернувшись із заслання (запис у щоденнику від 20 квітня 1858 р.), зустрічався в Петербурзі.
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...уведомлю о них и Вас. — Див. лист М. Д. Новицького до Шевченка від 7 вересня 1860 р.
Когда я еду... не позже 24, 25 или 26 мая. — Як зазначив М. Д. Новицький у своїх спогадах, його
від’їзд відклався до початку липня 1860 р. В цей час він часто бачився з Шевченком, який дуже

турбувався про долю своїх братів і сестри й просив допомогти їм (Киевская старина. — 1899. —
№ 3. — С. 733).
Вы собирались поехать к Чернышевскому на дачу... — Чернишевський Микола Гаврилович (1828
— 1889) — російський учений, письменник і громадський діяч, один із керівників революційно-
демократчного руху кінця 50-х — початку 60-х років. Високо цінував Шевченка та його позицію.
Брав участь у засіданнях комітету Літфонду, де йшлося про звільнення родичів Шевченка з

кріпацтва (див.: Тарас Шевченко : Документи та матеріали до біографії. — С. 349 — 356). Як

припускає Н. М. Чернишевська, намір М. Д. Новицького поїхати на дачу в Любань, де перебувала
тоді сім’я Чернишевських (згадка про це — свідчення особистого знайомства Шевченка з М. Г.
Чернишевським), був пов’язаний саме із справою викупу Шевченкових родичів (Чернышевская Н.
М. Н. Г. Чернышевский и Т. Г. Шевченко. — К., 1978. — С. 62). М. Д. Новицький також був

близько знайомий із М. О. Добролюбовым, С. Сераковським, О. М. Пипіним та іншими діячами

демократичного руху.

1. http://ua_kobzar.livejournal.com/632573.html

2. http://ua_kobzar.livejournal.com/632573.html

3. http://izbornyk.org.ua/shevchenko/docum.htm

3.10.94 Лист з дорученням вести переговори про викуп братів Шевченка. 16 травня
1860 р. (2009-10-25 18:00)

№ 586. 1860 р., травня 16. Лист комітету «Общества для пособия нуждающимся литераторам и

ученым» до М. Д. Новицького з дорученням вести переговори з В. Є. Фліорковським про викуп

родичів Т. Г. Шевченка

Комитет общества для пособия... и пр.
№ 292
Мая 16 дня 1860 г. С.-Петербург

Мил[остивый] г[осударь],
Н[иколай] Д[ементьеви]ч.

Комитет, узнав, что вы отправляетесь на службу в г. Елисаветград и что по дороге можете

заехать к г. Флиорковскому обращается к вам с следующей покорнейшей просьбою:
1) Члены комитета, письмом к г. Флиорковскому, просили его уведомить, согласится ли он

отпустить на волю родных г. Шевченка, и если согласится, то на каких условиях? — До сих пор

ответа на это письмо не последовало, почему комитет просит вас м[илостивый] г[осударь] узнать
от г. Флиорковского:
2) может ли он исполнить желание Комитета, а если может, то
3) на каких условиях думает он предоставить волю родным г[осподина] Шевченко: если с

вознаграждением, то какую цену полагает он за выкуп каждой души?
4) Наконец, при предполагаемом выкупе, в каком количестве на тягло или на душу, наделит он
землею получивших свободу?
5) Не можете ли увидать самих родных Шевченко и вообще объясниться с ними, желают ли они

быть приписаны к земле, выделенной г. Флиорковским, и вообще какие предположения имеют

относительно устройства своей участи?
Прося вас покорнейше уведомить меня о последствиях переговоров ваших с г. Флиорковским, я
вместе с тем прошу вас принять уверение и пр.

3030

http://ua_kobzar.livejournal.com/632573.html
http://ua_kobzar.livejournal.com/632573.html
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/docum.htm


Евг. Ковалевский
(председатель общества)

Киевская старина, 1889, кн. 3, с. 731 — 732.

3.10.95 Лист О. М. Дунаєвої до М. О. Максимовича. 16 травня 1860 р.
(2009-10-26 00:00)

Обращаюсь к Вам с нашей покорной просьбой; у Вас есть книги, и книг много, не откажите

нам для общей пользы одолжить сочинения Шевч[енко] и «Народного чтения» — у меня в доме

воскресная школа.

16 мая [1860] г.

[1]Т. Г. Шевченко в епістолярії відділу рукописів. — К., 1966. — С. 30.

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/epis.htm

3.10.96 192. В. Г. ШЕВЧЕНКО. 17 травня 1860. Корсунь (2009-10-26 06:00)

...Коли хочеш, я зроблю так, що моя жінка висватає тобі Наталку Ш[улячів]ну; людина з розумом
і з серцем — можна з нею жить до смаку...
Харита вернулась з Києва, але розуму й гич не прибуло. Після того, як я з нею побалакав за тебе,
мов не та дівчина стала: де взялись у свині роги, так що ні приступу; зробилась грубіянка, без
[с]просу шляється, приходить спать тоді, коли вже всі поснули; одкрилось, що вона завела романси
з писарем... отака-то гисторія! — «А де ти була?» — питаю її. — «А де ж була?» — одвічає...

Коментарі:

Подається за першодруком: Основа. — 1862. — № 6. — С. 18.
Дата в першодруці: «16 травня 1860 р.»
Відповідь на листи Шевченка від 22 квітня та 14 травня 1860 р. з Петербурга.
Відповідь Шевченка — лист від 29 червня 1860 р. з Петербурга.

Коли хочеш ... моя жінка висватає тобі Наталку Ш[улячів]ну... — Йдеться про Щуляченко

Наталію Романівну (1837 — ?), гувернантку в домі В. Г. Шевченка. Шевченкові вона не дуже

подобалася, і на пропозицію В. Г. Шевченка він відповів досить стримано: «Я її добре не

розгледів, здається, трошки педантка І не дуже чепурна, а нечепурна жінка і циганові не дружина».
...Харита ... зробилась грубіянка ... завела романси з писарем.... — Як згодом зазначив В. Г.
Шевченко у спогадах, не бажаючи образити Шевченка рішучою відмовою Харитини Довгополенко,
В. Г. Шевченко вирішив «збрехати Тарасові ... і написав ... що Харита стала груба, непокірна
і сердита». Невдовзі вона вийшла заміж за молодого й гарного парубка — писаря Гриненка

(Правда. — 1876. — № 2. — С. 68).
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3.10.97 Відповідь поміщика В. Фліорковського на лист Комітету. 19 травня 1860 р.
(2009-10-26 12:00)

Ваше Превосходительство

М[илостивый] г[осударь].

К сожалению, [1]письмо комитета Общества для пособий нуждающимся литераторам и ученым

от 19-го марта сего года, я получил только 19-го мая; чтобы вознаградить потерянное время,
спешу отвечать по первой почте. Мне было лестно получить отзыв от общества гг. литераторов,
тем более, что письмо это адресовано с уверенностью в осуществлении желаний об освобождении

близких сердцу Тараса Григорьевича.
Да, ваше превосходительство, я не мог быть равнодушным к положению родных известного

литератора, и несколько раз предлагал им, по внесении банковой принадлежности, свободу; но
они постоянно от оной отказывались. Письмо ваше застало меня на выезде в Кирилловку, я
спешил туда с твердым намерением предложить им безотлагательную и безусловную свободу.
Мысль эту я встречаю и в письме, адресованном ко мне; могу вас уверить, что она застала меня
с тем же убеждением. О последствии моего предложения, я не оставлю уведомить общество гг.
литераторов.
В бытность Тараса Григорьевича в наших местах, несмотря на мои желания, я не мог встретиться
с ним, и хотя я знаком с его сочинениями, но все-таки мне было грустно, что Тарас Григорьевич
не почтил меня своим посещением. [2]Письмо Тараса Григорьевича к редактору «Народного
Чтения», помещенное в № 65-м «С.-Петербургских Ведомостей» вызвало ответ мой. Ответ этот
я уже выслал к редактору С. П. В.
Позвольте мне, ваше превосходительство, тоже утруждать вас всепокорнейшею просьбою, чтобы
вы не отказали в своем предстательстве к гг. Редакторам: «Библиотеки для чтения»,
«Отечественных Записок», или журнала «Современник», о помещении статьи моей, вызванной
гласностью письма Тараса Григорьевича, в одном из этих изданий — равно как и письма

моего, адресованного вашему превосходительству в ответ на отзыв общества для пособия

гг. литераторам. Не сомневаюсь, что я встречу ту же просвещенную и беспристрастную

снисходительность у известных и уважаемых литераторов России.
Покорнейше прошу принять уверение в истинном уважении и преданности, с которыми имею

честь быть вашего превосходительства покорнейшим слугой,

В. Флиорковский.
М. Жабстян.
Мая 19-го дня 1860 года.

Библиотека для чтения, 1860, Т. 160, июль, С. 49-54. [Див. [3]листування Фліорковського]

1. http://ua_kobzar.livejournal.com/620286.html

2. http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev503.htm

3. http://izbornyk.org.ua/rizne/bch02.htm

3.10.98 193. БР. ЗАЛЕСЬКИЙ. Кінець вересня 1859 — весна 1860. Петербург
(2009-10-26 18:00)

Mój druże kochany! Jeżelibyś dzisiaj wychodził z domu, to zajdź do mnie na chwilę — naprzód mam
starą litewską wódkę, którą chciałbym ciebie poczęstować, — pewno, już bardzo dawno jej nie piłeś, a
potem mam jeszcze mały do ciebie interes, chciałbym wiedzieć twoje zdanie o dwóch obrazkach, które
mam teraz u siebie.
Ja cały dzień będę w domu, bo mam dużo roboty — zrobiłbyś mnie prawdziwą radość, przychodź że choć
na chwilkę.
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Twój Bronisław.
Niedziela.

Переклад:
Друже мій коханий! Якби ти сьогодні виходив з дому, то зайди до мене на хвилинку — передовсім

маю стару литовську горілку, якою хотів би тебе почастувати, — мабуть, ти вже дуже давно не

пив її, а потім маю до тебе ще невелику справу: хотів би знати твою думку про два малюнки, які
маю зараз у себе.
Я цілий день буду вдома, бо маю багато роботи — зроби ж мені справжню радість, приходь хоч
на хвилинку.

Твій Броніслав.
Неділя.

Коментарі:

Подається за автографом: ІЛ. Ф. 92. № 93.
Вперше надруковано: Культура. — 1925. — № 3. — С. 35; публікація М. С. Возняка.
Дати в автографі немає, позначено лише день тижня: «Niedziela».
Датується за часом перебування Бр. Залеського в Петербурзі, куди він приїхав як член комісії по

підготовці селянської реформи від Мінської губернії наприкінці вересня 1859 р. й виїхав за кордон
навесні 1860 р.: кінець вересня 1859 — весна 1860 р.

3.10.99 194. БР. ЗАЛЕСЬКИЙ. Кінець вересня 1859 — весна 1860. Петербург
(2009-10-27 00:00)

Mój druże! Biurno przyjechał i dzisiaj tu bawi — przyrzekłem, że o 11 -tej będę u niego — przyjdź, jeśli
możesz, to pójdziemy razem, a przynieś z sobą, albo przyślij przez mego Cypryiana Album z Karatau,
żeby mu pokazać, bo o to prosił. Najlepiej zrobiłbyś, jednak, gdybyś sam przyszedł. — On ciągłe wypytuje
o ciebie.

Twój Bronisław.

Piątek.

На звороті:
Тарасу Григорьевичу

Шевченке

Переклад:
Друже мій! Бюрно приїхав і сьогодні тут перебуває, — я обіцяв, що об 11-й буду у нього— прийди,
якщо можеш, то підемо разом, і принеси з собою або пришли через мого Кіпріяна Альбом з

Каратау, бо він просив йому показати. Найкраще зробив би, однак, коли б сам прийшов. Він весь
час розпитує про тебе.

Твій Броніслав.
П’ятниця
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Коментарі:

Подається за автографом: ІЛ. Ф. 77. № 124. Арк. 37.
Вперше надруковано у виданні: Листи до Т. Г. Шевченка. — С. 175.
Дати в автографі немає, позначено лише день тижня: «Piątek».
Датується орієнтовно — за часом перебування Бр. Залеського в Петербурзі (див. коментар до

попереднього листа).
...[Альбом з Каратау...] — Під час перебування в експедиції для пошуку кам’яного вугілля в

горах Каратау на Мангишлацькому півострові з квітня по вересень 1851 р. Шевченко зробив 17
пейзажних і жанрових акварелей і сепій та 53 малюнки й ескізи олівцем (Т. 9, №№ 1 — 17, 71 —
124).

3.10.100 Поезії. Травень 1860 (2009-10-27 06:00)

24 травня 1860 р. Царям, всесвітнім шинкарям, І дукачі, і таляри, І

пута кутії пошли. Робочим головам, рукам На сій окраденій землі Свою

ти силу ниспошли. Мені ж, мій Боже, на землі Подай любов, сердечний

рай! І більш нічого не давай! { [1]Молитва } 25 травня 1860 р.
Царів, кровавих шинкарів, У пута кутії окуй, В склепу глибокім

замуруй. Трудящим людям, Всеблагий, На їх окраденій землі Свою Ти силу

ниспошли. А чистих серцем? Коло їх Постав Ти ангели свої, Щоб чистоту

їх соблюли. Мені ж, о Господи, подай Любити правду на землі І друга

щирого пошли! { [2]«Царів, кровавих шинкарів...» }
27 травня 1860 р. Злоначинающих спини, У пута кутії не куй, В

склепи глибокі не муруй. А доброзиждущим рукам І покажи, і поможи,
Святую силу ниспошли. А чистих серцем? Коло їх Постави ангели свої І

чистоту їх соблюди. А всім нам вкупі на землі Єдиномисліє подай І

братолюбіє пошли. { [3]«Злоначинающих спини...» } 28 травня

1860 р. Колись-то ще, во время оно, Помпілій Нума, римський цар,
Тихенький, кроткий государ, Втомившись, пишучи закони, Пішов любенько

погулять І одпочить. Та, спочивавши, Додумать, як би то скувать

Кайдани на римлян. І, взявши Гнучкий одноліток лози, Каблучку

заходивсь плести, На шию б то. Коли погляне, У холодочку під платаном

Дівча заквітчанеє спить... Дріадам нічого робить Перед такою красотою,
Перед богинею такою! Сама Егерія в гаю, Кленучи доленьку свою,
Повісилась. А мудрий Нума І на дівча і на цвіти Дивується собі і дума,
Який би ретязь ще сплести? { [4]«Колись-то ще, во время оно...» }

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev2137.htm

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev2138.htm

3. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev2139.htm

4. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev2140.htm

3.10.101 З листа Л. Тарновської до сина. 28 травня 1860 року (2009-10-27 12:00)

* *
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Вчера был у нас Шевченко и просил написать к тебе и напомнить об обещании твоем прислать

ему какую-то книгу очень ему нужную, а также извести Каменецкого, сколько продано «Кобзарей»,
им нужно взять это для своих расчетов, он уже писал к тебе об этом. Ты очень неаккуратен, мой
друг, с чужими вещами, да еще с денежными расчетами надобно быть аккуратным, каким тебя и

считают...

Л. Тарновская, Письмо к сыну В. В. Тарновскому от 28 мая 1860 г., [1]Дорошкевич О. Шевченко

в приватному листуванні // «Записки історично-філологічнго відділу АН УРСР», кн. VII — VIII,
1926, стор. 377 — 378.

1. http://izbornyk.org.ua/shevchenko/doroshk.htm

3.10.102 192. ЛИСТ ДО Ф. Л. ТКАЧЕНКА. 30 травня 1860. С.-Петербург
(2009-10-27 18:00)

1860, 30 мая.
С.-Петербург.

А знаєш що, Федоте? Я чув, що ти вже на другій оженився. Накинь оком полтавку, кирпу
чорнобривку, то на ту весну будеш у мене старшим боярином. Скажи мені, чи буде що з цього,
чи ні. Якщо буде, то я на ту весну прибу[ду] в Полтаву і щиро поцілую тебе.

Дуже давній твій друг-товариш
Тарас Шевченко

Багатої мені не треба, аби була кирпатенька та чорнобрива. А мене ще лихо не взяло. Нехай тобі
оцей добрий чоловік скаже.

Адрес: В Академию художеств

Т[арасу] Григорьевичу] Ш[евченку].

На звороті:
Федоту Леонтьевичу

Ткаченку.

Примітки

Подається за автографом (ІЛ, ф. 1, № 215).
Вперше надруковано в журналі «Древняя и новая Россия» (1875. — № 6. — С. 195).
Вперше введено до зібрання творів у виданні: Шевченко Т. Повне зібр. творів. — К., 1929. — Т.
3. — С. 188.
Відповідь Ф. Л. Ткаченка від 16 серпня 1860 р. див.: [1]Листи до Тараса Шевченка. — С. 156 —
157.
Я чув, що ти вже на другій оженився. — Відповідаючи Шевченкові, Ф. Л. Ткаченко сповіщав у

згаданому листі, що, овдовівши, він виховує шестеро дітей: «Ото тобі хтось дуже збрехав, що я

на другій женився, ще Бог береже для сирот» (Листи до Тараса Шевченка. — С. 156).
Накинь оком полтавку, кирпу чорнобривку... — На це прохання Ф. Л. Ткаченко пропонував

посватати за Шевченка дочку полтавського чиновника Р. П. Витавського, «доброго чоловіка», з
яким Шевченко й передав цього листа (Там само. — С. 156).

1. http://izbornyk.org.ua/shevchenko/lystydo.htm
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3.10.103 Тим неситим очам... 31 травня 1860 р. (2009-10-28 00:00)

31 травня 1860 р., С.-Петербург.

{ [1]«Тим неситим очам...» }

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev2141.htm

3.10.104 Запис у реєстрі про офорт Вірсавія. 1860 (2009-10-28 06:00)

№ 587. 1860 р., травня 30 — листопада 29. Запис у реєстрі Академії мистецтв про [1]офорт
«Вірсавія», поданий Шевченком на виставку 1860 р.

№ п/п Кем представлена картина и чьей она работы

Место жительства лица, предоставившего картину

Для чего предоставлена картина

Размеры С какой

стороны по освещению Сюжет

Цена Подпись

на выставку на звание на продажу длина ширина

5. 71. Тарас Григорьевич Шевченко на академика

Верзавия. Гравюра с картины Карла Брюллова Фицтум

ЦДІА СРСР (тепер РДІА), ф. 789, оп. 3, № 84, 1860, арк. 12.

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/630870.html

3.10.105 Кобзар Остап Вересай (2009-10-28 12:00)

* *

Як написали ми до тебе, Остапе 1, лист, тут саме нагодивсь до нас
у хату наш славний на увесь світ кобзар Тарас Шевченко та й каже: «Нате ж і од мене карбованця,
щоб і моя була пам’ятка в Остапа, бо я його знаю, я читав про його у одній книжці, де його пісні
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надруковані». От тобі ще карбованець прибавивсь про твою нужду, Остапе! Та ще роздобрившись
посилає тобі Тарас Григорович і свою книжку, з надписом руки своєї власної *. Письма к Остапу

Вересаю П. А. Кулиша и Л. М. Жемчужникова, «Киевская старина», 1904, февраль, стор. 223. *
Цю приписку зробив П. Куліш до листа Л. Жемчужникова, писаного до Остапа Вересая. — Ред. *
* * [...] Була голова — оцей Тарас, та, мабуть, вже такої не буде! Бог зародив... може вона й мала
була, я не бачив, але ж розумна! У нас мабуть і не буде вже такої; може бог кому другому дасть, а
нам вже ні! Остап Вересай, Кобзарь Остап Вересай, его думы и песни, «Киевская старина», 1882,
август, стор. 264. 1 Вересай Остап Микитович (близько 1803 — 1890) — український кобзар, син
кріпака, сліпого скрипаля з Полтавщини. З Шевченком особисто не був знайомий, проте вони

знали один про одного.

3.10.106 Лист Фліорковського до Є. П. Ковалевського, голови Товариства допомоги
художникам. 6 червня 1860 р. (2009-10-28 18:00)

Ваше Превосходвтельство

М[илостивый] г[осударь].
Егор Петрович!

Имею честь уведомить ваше превосходительство о последствиях сделанного мною предложения

родственникам Тараса Григорьевича Шевченко. Я лично объявил братьям и сестре Шевчевковым,
что желаю дать им и детям их полную свободу, что за освобождение не только не требую от них

выкупных денег, но даже принимаю на свой счет взнос банковой принадлежности, по числу 11 душ
мужеского пола до 900 р. и что на случай, если бы они пожелали не выходить из моего имения, я
и на это буду согласен и готов войти с ними в добровольное условие об оставлении в дальнейшем

их пользовании усадеб и пахатного поля.
Шевченки потребовали несколько дней, чтобы подумать. По истечении недели объявили мне,
что они желают воспользоваться моим предложением только в таком случае, если я соглашусь

предоставить им выкуп усадеб и полей, которыми они пользуются; в противном случае

предпочитают ожидать общего крестьянского положения, которое, как надеются, даст им полное

право выкупа означенных угодий.
Я не счел возможным исполнить это условие потому, что на освобождение крестьян с землею,
определены в законе о состояниях особенныя правила, исполнение коих и затруднительно, и

потребует много времени; еще же более потому, что по моему мнению согласие мое; сделать
собственниками в имении несколько семейств, в виду ожидаемого в скором времени нового

положения, — сущность коего неизвестна, показалось бы для прочих крестьян разительным и,
быть может, несправедливым исключением.
Все это я объяснил Шевченкам и, наконец, предложил, что впоследствии, когда будет новое

положение, и они сочтут его для себя выгоднейшим, я готов буду войти с ними в условия на

основаниях, указанных положением, но и на это Шевченки не согласились.
Истощив все зависящее от меня к предоставлению Шевченкам свободы, я заявляю пред вашим

превосходительством, что, следуя общему желанию помещиков Киевской губернии освободиться

как можно наискорее от принужденных отношений к нам крестьян, остаюсь в полной готовности
во всякое время дать Шевченкам свободу на предложенных мною условиях, и если не делаю

такого же предложения всем крестьянам, поселенным на моей земле, то не почему другому, как
только по предположению, что это было бы неуместно, при ожидаемом новом правительственном

положении для крестьян.
Г. Шевченко, в [1]письме к редактору Народного Чтения, перепечатанном в № 66 С.-
Петербургских Ведомостей, соболезновал, что его братья и сестра до сих пор крепостные;
по этому я просил ваше превосходительство о помещении моего ответа на письмо общества

гг. литераторов в одном из периодических изданий, а как настоящее письмо удостоверяет

о несогласии Шевченков воспользоваться свободой, то я имею честь покорнейше просить о

напечатании и этого письма.
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С истинным почтением и совершенною преданностию честь имею быть вашего

превосходительства покорнейшим слугой.

В. Флиорковский. Июня 6-го дня 1860 года.

Библиотека для чтения, 1860, Т. 160, июль, С. 49-54. [Див. [2]листування Фліорковського]

1. http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev503.htm

2. http://izbornyk.org.ua/rizne/bch02.htm

3.10.107 Слово о полку Ігоревім. Літо 1860 р. (2009-10-29 00:00)

червень — липень 1860 р., С.-Петербург.

{ [1][Переспіви зі «Слова о полку Ігоревім»] }

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev2142.htm

3.10.108 195. К. Т. СОЛДАТЬОНКОВ. 8 червня 1860. Москва (2009-10-29 06:00)

Москва, 8 июня 1860.

Высокопочитаемый Тарас Григорьевич!

Посылку Вашу и письмо получил, тотчас передал Раеву Ваше желание исправить присланный

Ваш рисунок — «Вирсавию». Но г. Раев отказался и говорит, что я не умею этого сделать.
Сорокин только приехал вчерашний день из Новгорода, и я ему передавал Вашу просьбу и читал
письмо — от этого получил ответ: «Я займусь и сам лично напишу г. Шевченко». Простите меня,
что я не мог ранее Вам ответить, не от ме[ня] зависело. Еще присланные Ваши два рисунка, кому
их прикажете отдать, ибо нет им назначения.
Обнимаю Вас от всего сердца и целую многажды.

Ваш К. С[олдатенков].

Его высокоблагородию милостивому государю

Михайле Матвеевичу Лазаревскому (закреслено).
На Васильевском острове, дом Воронина в 5-й линии
против Академии художеств в С.-Петербурге.

Іншою рукою дописано:
«Тарасу Гр. Шевченку».

Коментарі:

Подається за автографом: ІЛ. Ф. 92. № 272.
Вперше надруковано: Новицкий М. М., Дорошенко К. П. Неизвестные письма к Шевченко //
Советская Украина. — 1962. —№ 11. — С. 146 — 147 (про авторство публікації див.: Літературна
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газета. — 1962. — 10 листоп., 7 груд.). У виданні «Листи до Т. Г. Шевченка» (С. 184 — 296)
внаслідок помилкового прочитання підпису — ініціялів К. С. як Н. С. — невірно атрибутовано

як лист «від невідомого — Н. С[еребрякова]?».
Дата в автографі: «Москва, 8 июня 1860».

Солдатьонков Кузьма Терентійович (1818 — 1901) — російський книговидавець, колекціонер,
меценат. Випускав твори прогресивних російських письменників — В. Г. Бєлінського, М. О.
Некрасова, М. П. Огарьова, О. В. Кольцова, І. С. Тургенєва, О. І. Полежаева та ін., перекладену
М. Г. Чернишевським «Всеобщую историю» Г. Вебера, наукові праці з питань історії, економіки,
мистецтва. Зібрав велику колекцію творів російських художників і скульпторів, багату бібліотеку.
Жертвував великі суми на благодійні цілі.
Шевченко познайомився з К. Т. Солдатьонковим у березні 1858 р. в Москві, 1860 р. через М.
М. Лазаревського вів з ним переговори про видання «Кобзаря» (Див.: Судак В. Шевченко і

російський видавець К. Т. Солдатьонков // В сім’ї вольній, новій. — К., 1988. — Вип. 4. — С.
327 — 328).
Посылку Вашу и письмо получил... — Ідеться про офорти Шевченка і лист (нині не відомий).
Раєв Василь Єгорович (1808 — 1871) — російський художник. Походив з кріпаків, разом із

Шевченком навчався в Академії мистецтв, 1851 р. став академіком. Жив у Москві в будинку

К. Т. Солдатьонкова на вул. М’ясницькій, 37, де мав свою майстерню і розписав будинок у

грецькому стилі. В листопаді 1858 р. Шевченко надіслав йому, а також К. Т. Солдатьонкову,
М. С. Щепкіну, О. С. Уварову відбитки свого [1]офорту за картиною Рембрандта «Притча про
робітників на винограднику».
...Ваше желание исправить присланный Ваш рисунок — «Вирсавию». — В колекції К. Т.
Солдатьонкова була картина К. П. Брюллова «Вірсавія» (придбана 1852 р. у Римі в самого

автора незадовго до його смерті). Шевченко, напевне, бачив її, будучи в Москві 1858 р. та 1859
р., попросив зробити з неї кілька фотознімків і виконав за ними офорт, який було представлено

в Академію мистецтв на здобуття звання академіка. 30 травня 1860 р. відбиток офорту було

подаровано Ф. М. Лазаревському, однак Шевченко не був ним задоволений і звернувся через К.
Т. Солдатьонкова до художника В. Є. Раєва з проханням підправити офорт за оригіналом, але
той не наважився це зробити.
Сорокін Євграф Семенович (1821 — 1892) — російський художник. Разом із Шевченком навчався

в Академії мистецтв, згодом викладав у Московському училищі живопису, скульптури і зодчества.
Я займусь и сам лично напишу г. Шевченко. — Відомостей про те, чи виконав Є. С. Сорокін

прохання Шевченка і свою обіцянку написати йому, немає.
Еще присланные Ваши два рисунка... — Як припускає В. О. Судак, це могли бути сепія та

офорт Шевченка «Сама собі в своїй господі»: саме вони були серед творів Шевченка, згодом
переданих спадкоємцями К. Т. Солдатьонкова до Державного музею образотворчих мистецтв

ім. О. С. Пушкіна. Крім них, у колекції К. Т. Солдатьонкова були також інші твори Шевченка:
офорт за картиною Рембрандта «Притча про робітників на винограднику», офорт за картиною

К. П. Брюллова «Вірсавія», ранні акварелі — ілюстрація до поеми О. С. Пушкіна «Полтава»,
«Циганка-ворожка», копії малюнків К. П. Брюллова «Перерване побачення» і «Сон бабусі та

онучки».

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/521094.html

3.10.109 Із спогадів В. Карташевської про Ликерію (2009-10-29 12:00)

* *

Я познакомилась с Шевченко в 58 году, когда его вернули из ссылки. Встретилась я с ним на

вечере у В. М. Белозерского, приятеля брата Nikolas *. С первого нашего знакомства у нас с Т.
Г. завязались дружеские отношения. Он приходил часто по вечерам. Говорил откровенно о своей
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неудачной и загубленной жизни. Читал мне стихи. Раз вечером очень взволнованный ходил по

комнате и попросил у меня лист бумаги, присел и написал мне «Садок вишневий коло хати». Он
признался, что на старости лет ему хотелось бы жениться и иметь такую обстановку с хаткой и

садиком. На его горе, в 59 году maman приехала ко мне и привезла с собою Лукерию. Она ему
очень понравилась. Действительно, она была молода, свежа, но я уверяла его, что нравственно

она ничего не стоит; ко всем своим недостаткам она была очень ленива. Он поэтизировал ее

и говорил, что все эти недостатки пройдут, когда она будет чувствовать себя свободной. Он

ошибался. По приезде моем в Петербург я просила братьев дать лакею Николаю свободу, а позже
и Лукерии дали свободу. Это не изменило ее к лучшему. Я вспомнила, что Лукерия приехала в

Петербург совсем больная; доктор объявил у ней чахотку. Мы все потревожились, и добрый Niko-
las сам отвез ее в больницу, где она провела шесть недель. После болезни она очень расцвела,
и бедный Шевченко более прежнего влюбился. Весной в 60-м году я с больным мужем уехала

за границу, а Лукерию поместила у жены Кулиша. Там Лукерия не хотела работать, и Шевченко

перевез ее к своим приятельницам, m-me Ивановой, сестре графини Толстой 1. Ее там баловали

и носили на руках. Из воспоминаний В. Я. Карташевской о Т. Г. Шевченке, «Киевская старина»,
1900, февраль, стор. 61 — 62. [Див. [1]текст] Примітки * Т. е. Николая Яковлевича Макарова.
1Іванова Катерина Іванівна — молодша сестра Анастасії Іванівни Толстої, в якої вона займалася
господарством і вихованням її дітей. Ликера Полусмакова прожила дуже недовго в Іванової.
Катерина Юнге взагалі заперечує цей факт. З поетом Іванова була в дружніх відносинах.

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/vosp70.htm

3.10.110 Автопортрет з свічкою. Літо 1860 р. (2009-10-29 18:00)

[1]

Автопортрет з свічкою. Папір, офорт, акватинта 16,4 × 13; 22,5 × 16,2; (43 × 31,1). [Пб.]. [Н. р.
VI] 1860.
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[2]

Див. також:
http://litopys.org.ua/shevchenko/shev10060.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev10060.htm
http://kobzar.univ.kiev.ua/draws/description/460.html
http://kobzar.info/kobzar/works/pictures/1860/09/28/36.html

1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/lOzHMxOTtcrya2RjO2S7nA?feat=embedwebsite

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev10060.htm

3.10.111 Умре муж велій в власяниці... 17 червня 1860 р. (2009-10-30 00:00)

17 червня 1860 р., С.-Петербург

Умре муж велій в власяниці.
Не плачте, сироти, вдовиці,
А ти, Аскоченський, восплач
Воутріє на тяжкий глас.
І Хомяков, Русі ревнитель,
Москви, оте[че]ства любитель,
О юпкоборцеві восплач.
І вся, о Русская беседа,
Во глас єдиний ісповєдуй

Свої гріхи.
І плач! і плач!
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{ [1]«Умре муж велій в власяниці...» }

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev2143.htm

3.10.112 196. П. О. БРИЛКІН. 18 червня 1860. Нижній Новгород (2009-10-30 06:00)

Милостивый государь Тарас Григорьевич!

По письму моему я получил от Вас 40 рублей серебром, за присылку которых искренно Вам

благодарен; но вместе с тем убедительнейше прошу Вас уплатить мне и остальные 9 руб. 50 коп.
чрез этого же посланного, чем искренно обяжете уважающего и преданного Вам Павла Брылкина.

18-го июня 1860 года.

Коментарі:

Подається за автографом: ІЛ. Ф. 92. № 73.
Вперше надруковано у виданні: Листи до Т. Г. Шевченка. — С. 184 — 185.
Дата в автографі: «18-го июня 1860 года».

По письму моему... — Лист нині не відомий.
...получил от Вас 40 рублей серебром... — Ідеться про частину боргу в 50 крб., які Шевченко був

винен П. О. Брилкіну (див. про це у листі М. М. Лазаревського до Шевченка [1]від 13 червня

1859 р.).

1. http://ua_kobzar.livejournal.com/558712.html

3.10.113 197. В. Г. ШЕВЧЕНКО. Червень 1860. Корсунь (2009-10-30 12:00)

...Вище по Дніпру од того місця, де ти сам вибрав, коло Пекарів, на правім же березі, між Каневом

і Пекарями, на городських землях, на високій горі, єсть лісочок, граничить з Монастирищем;
посеред того лісочка — поляна, далеченько од города; внизу кілька рибальських хаток; на тій горі
дуже багато дичок — яблунь і груш: садочок завести можна. А любий староденний Дніпро буде

здаваться тобі під ногами... Кринишна вода неподалеку, а риба щоранку буде свіжа, бо рибалки

поперед поріг возитимуть знизу в город...

Коментарі:

Подається за першодруком уривка листа: Основа. — 1862. — № 6. — С. 19. Повний текст

листа не відомий.
Дати в першодруці немає. Датується за відповіддю Шевченка від 1 липня 1860 р. з Петербурга.

...од того місця, де ти сам вибрав... — Ідеться про ділянку землі в урочищі Мотовиловщина

на вершині Великого Скіфського городища, яка належала поміщикові Н. П. Парчевському.
Шевченко вподобав її для будівництва своєї хати-майстерні, однак при обмірі ділянки стався

інцидент, внаслідок якого Шевченка було звинувачено в «богохульстві», заарештовано й вислано з
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України. Місце ідентифіковано З. П. Тарахан-Березою (Див.: Тарахан-Береза З. Вікова таємниця
Мотовиловщини // В сім’ї вольній, новій. — К., 1989. — Зб. 5. — С. 207 — 222).
...на городських землях, на високій горі... —На Чернечій горі, яка входила до земель, що належали
місту Каневу. Зіткнувшися з відмовою Н. П. Парчевського та кількох інших поміщиків продати

земельну ділянку Шевченкові через протидію губернських властей, В. Г. Шевченко спробував

купити не приватну, а громадську землю. Очевидно, попередню згоду на це було одержано, ще
восени 1860 р. Шевченко вів листовні переговори про купівлю лісу й будівництво хати. Після його
смерті В. Г. Шевченко наполіг, щоб поета було поховано на Чернечій горі, запевнивши, що саме
це місце Шевченко вибрав під будівництво хати влітку 1859 р. Юридично купівля цієї ділянки була

оформлена в Канівській міській думі тільки через 30 років — у листопаді 1891 р. (ЦНБ. II. №
2163).
Монастирище (Монастирок) — давня назва вулиці під Чернечою горою, пов’язана з колишнім

монастирем. На ній були оселі рибалок.
Кринишна вода неподалеку:.. — Ідеться про джерельце в урочищі Меланчин потік.

3.10.114 193. ЛИСТ ДО М. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО. 20 червня 1860. С.-Петербург
(2009-10-30 18:00)

Вручи Федорові 25 карбова[нців].

Т. Шевченко

20 июня.

Примітки

Подається за автографом (ІЛ, ф. 1, № 170).
Адресат і рік написання записки (червоним олівцем на звороті картки паперу, з нерозбірливою
нотаткою рукою Шевченка чорним чорнилом) встановлюються за змістом та за помітками М. М.
Лазаревського про одержання на аналогічних записках Шевченка (ІЛ, ф. 1, № 169; ІР НБУВ, ф.
III, № 4882).
Вперше опубліковано в журналі «Русский библиофил» (1914. — № 1. — С. 25. Публікація П. I.
Зайцева).
Вперше введено до зібрання творів у виданні: Шевченко Т. Повне зібр. творів: У 10 т. — К., 1957.
— Т. 6. — С. 212.

Федір—Ф. Еристов, служитель Академії мистецтв, відставний солдат, який прибиравШевченкову

майстерню, виконував різні доручення й доглядав його під час хвороби (Жур П. Шевченківський

Петербург. — С. 131 — 132).

3.10.115 Гімн черничий. 20 червня 1860 р. (2009-10-31 00:00)

20 червня 1860 р., С.-Петербург.

Удар, громе, над тим домом,
Над тим Божим, де мремо ми,
Тебе ж, Боже, зневажаєм,
Зневажаючи співаєм:
Алілуя!

3043



Якби не Ти, ми б любились,
Кохалися б та дружились,
Та діточок виростали,
Научали б та співали:
Алілуя!

Одурив Ти нас, убогих.
Ми ж, окрадені небоги,
Самі Тебе одурили

І, скиглячи, возопили:
Алілуя!

Ти постриг нас у черниці,
А ми собі молодиці...
Та танцюєм, та співаєм,
Співаючи, примовляєм:
Алілуя!

{ [1]Гімн черничий }

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev2144.htm

3.10.116 Із листа Л. Тарновської до сина. 23 червня 1860 року (2009-10-31 06:00)

* *

...Я к тебе писала по просьбе Шевченка, спрашивала об его Кобзаре, сколько продал ты

экземпляров; но ты мне не ответил...

Л. Тарновская, Письмо к сыну В. В. Тарновскому 23 июня 1860 г., [1]Дорошкевич О. Шевченко

в приватному листуванні // «Записки історично-філологічнго відділу АН УРСР», кн. VII — VIII,
1926, стор. 377.

1. http://izbornyk.org.ua/shevchenko/doroshk.htm

3.10.117 Поезії. 24-27 червня 1860 р. (2009-10-31 12:00)

24 червня 1860 р.

{ [1]«Над Дніпровою сагою...» }

25 червня 1860 р.

{ [2]«Росли укупочці, зросли...» }

27 червня 1860 р.
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Світе ясний! Світе тихий!
Світе вольний, несповитий!
За що ж тебе, світе-брате,
В своїй добрій, теплій хаті
Оковано, омурано
(Премудрого одурено).
Багряницями закрито

І розп’ятієм добито?

Не добито! Стрепенися!
Та над нами просвітися,
Просвітися!.. Будем, брате,
З багряниць онучі драти,
Люльки з кадил закуряти,
Явленними піч топити,
А кропилом будем, брате,
Нову хату вимітати!

{ [3]«Світе ясний! Світе тихий!..» }

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev2145.htm

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev2146.htm

3. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev2147.htm

3.10.118 Спогад Кониського про відкритий обід на честь Куліша. 9 травня 1860 р.
(2009-10-31 18:00)

[1]Кониський О. Я. Тарас Шевченко-Грушівський: Хроніка його життя [В останні часи свого віку,
стор. 17]

VII

На літо р. 1860 трохи що не всі знайомі, а найпаче близькі приятелі Тарасові пороз’їздилися з

Петербурга: хто на села, хто на «дачі».
Граф Толстой з родиною виїхав на дачу до Виборга (в Фінляндії): звідтіль хоч і вернулися вони

15 липня, але зараз же рушили за границю. Костомаров спершу поїхав з Толстими, потім їздив

в Новгород, в Москву і вернувся вже восени 1189. Білозерський виїздив в Костромську губ[ернію]
до жінчиної рідні 1190. Раніш за всіх рушив з Петербурга Куліш, він простував через Полтаву.
Тут 9 мая полтавська громада справила йому в вокзалі міського саду бучний обід. На той обід

зібралося чоловіка з 200, були тут і селяне-крепаки, і дідичі-дуки, і шевці, і кравці, і генерали, і
письменники; були жиди і репрезентанти усіх слов’янських національностей. Звісно, переважала
національність українська і панувала її мова. За обідом були бесіди на всіх слов’янських мовах.
Хоча обід був на шанобу Кулішеві, але властиво панувало в промовах імення автора «Кобзаря»,
а в тоастах бажання розцвіту української ідеї народно-національної. Довіку не забути мені одного
тоасту, що зняв вислужений жандар Біловодський. За кілька хвилин перед тим, як сідали до

столу, до мене та до Трунова Василя, яко до розпорядників того обіду, підійшов з публіки (обід
був прилюдний) не відомий мені мужчина і став прохати прийняти його до обіду. Я відповів,
що взагалі страшенна тіснота, місця цілком бракує і я через те мусив відмовити вже більш ніж 20
чоловікам. «Вже як собі хочте, — відповів він, — возьміть з мене хоч вдесятеро (підписна ціна була
3 карб. з чоловіка), а пустіть хоч постоять біля столу, бо я той жандар, що р. 1847 відвозив Куліша
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в Тулу». Порадившись зі своїми товаришами Дмитром Пильчиковим та Василем Труновим, я
згодився. Незнайомий гість сяк-так примостився на кінці столу, на самому розі проти Куліша. І
от, після десятої чергової промови, він встав, просив слова без черги і в короткій, але енергічній
промові, повітав Куліша яко «старого знайомого». Пам’ятаю, наче оце зараз, здивовану твар

Куліша: знати було, що він силкується пригадати собі, де він бачив сього оратора. Але останній
поспішив повідати, хто він, як і відколи знає Куліша і підніс такий тоаст: «З уст вислуженого

жандаря прийміть, люде добрі, щире бажання, щоб ширилася, зміцнялася і пишалася по нашій

рідній Україні та ідея українська, за яку я відвозив Куліша на заслання в Тулу». Трудно уявити

собі той ентузіазм і захват, яким перейнялася уся громада, і та, що була за столом, і та, що
стояла навкруги залу під вікнами... Взагалі, той час був часом, коли придавлений людський дух,
вирвавшись хоч трохи на волю, знявся до такої вишини, до якої після того він не знімався вже

в Полтаві. Куліш, [2]пишучи до Шевченка про той обід, зовсім правдиво говорив, що «скільки не

було на тому бенкеті промов поважних, то, знайте, ваше славне і шановне ім’я споминали так,
як рідна сім’я споминає про свого батька, що живе десь далеко на чужині. Пили не раз вам на

здоров’я і просили мене вблагати вас, щоб ви хоч на ту весну пошановали Полтаву, явивши їй

свою кохану і шановну персону. Запевняю вас, що ніде в світі таких щирих і прихильних до себе

дітей не знайдете, як у тій Полтаві. Тут-бо не то пани і паненята, але всяка душа письменна і

щира з вашим «Кобзарем», наче з яким скарбом дорогим, носиться, та хутко їм і книжки не треба

буде, бо повитверджують усі ваші стихи на пам’ять, і тривайте, чи не по «Кобзарю» вони й Богу

моляться» 1191. 1189 Литературное наследие... — С. 116 — 118. 1190 Правда. — 1888. — [№ 12].
— С. 215. [[3]Лист М. Костомарова до Т. Г. Шевченка від 2 серп. 1859 р.]. 1191 Чалий, с. 179.
[[4]Листи до Т. Г. Шевченка. — С. 183.]. Коментар Куліш, пишучи до Шевченка про той обід,
зовсім правдиво говорив, що «cкільки не було на тому бенкеті промов поважних...» — З листа

П. Куліша до Т. Шевченка від 10 травня 1860 р. з Василівни (Гоголівки). — Листи до Т. Г.
Шевченка, с. 183. [5]Попередня [6]Наступна

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/4899.html

2. http://ua_kobzar.livejournal.com/631124.html

3. http://ua_kobzar.livejournal.com/576116.html

4. http://izbornyk.org.ua/shevchenko/lystydo.htm

5. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/631910.html

6. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/644679.html

3.11 November

3.11.1 Рецензія Д. Мордовцева на Кобзар. 25 червня 1860 р. (2009-11-01 06:00)

* *

Никто, надеемся, не станет отрицать, что в ряду украинских писателей Шевченко был первый

(не говорим о Квитке), который заставил нас грустить не бессознательной грустью и серьезно

задумываться о многом, а не смеяться только и тешиться над пошлостью жизни, что едва ли не

было целью всех писавших до него, по крайней мере многих [...]
Тон, которым заговорил Шевченко, был нов для нас и непривычен. В тоне этом как-будто
слышалось, что поэт заговорил не от своего имени, а от имени пославших его, и не о своих

болях и ожиданиях, а о том, что творилось в душе той вечно молчаливой массы мыслящих

по-своему индивидуумов, того вечно работающего серого люда, который давал миру знать о

своем существовании количеством десятин вспаханной земли и четвертей вымолоченного хлеба,
да иногда тоскливой песнью, слова которой редко выражали то, что таила под собой грудь, певшая
так громко и размашисто. Шевченко был в числе первых умов, начавших вводить в поэзию стихию

народности, но не в том узком значении, какою она является у Квитки и у великорусских писателей

той эпохи, а он загадывал вперед, стучался в плотно запертую дверь, которая только теперь, и пока
теоретически, начинает помалу притворяться, чтоб может быть опять захлопнуться надолго. [...]
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Шевченко затрагивал такие струны народности, о существовании которых Кольцов едва ли и знал.
Идея первого обнимала предмет и шире и глубже. После уже, у Некрасова разве, мы находим то,
что в первый раз приковало наше внимание [...] в произведениях Шевченка. В своих произведениях

Шевченко захватывает истинную идею народности, что называется, с корня, с почвы, питающей
этот корень [...] Прошедшее служило только формой, материалом для созданий, но отнюдь не

образцом и не идеалом жизни. Не в прошедшем он искал идею, а искал ее в настоящем, в жизни,
в людях, в их взаимных отношениях, в их радостях и надеждах, — и он находил эту идею.

Даниил Мордовцев, «Кобзарь» Тараса Шевченка, СПб., 1860, журн. «Русское слово», 1860, июнь,
стор. 47 — 48.

Див. повний текст:

[1]

1. http://books.google.com/books?id=zTEVAAAAYAAJ&dq=%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8C&lr=&as_

drrb_is=b&as_minm_is=0&as_miny_is=1858&as_maxm_is=0&as_maxy_is=1860&num=100&as_brr=0&hl=uk&pg=

RA5-PA37&ci=37,411,845,562&source=bookclip

3.11.2 Дуб. Літо 1860 р. (2009-11-01 12:00)

[1]

Дуб. Папір, офорт, акватинта 21,9 × 28,3; 27,7 × 31,3; (33,7 × 50,5). [Пб.]. [Н. п. VIII] 1860.
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[2]

Офорт виконаний за однойменним рисунком А. І. Мещерського.

Див. також:
http://litopys.org.ua/shevchenko/shev10056.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev10056.htm
http://kobzar.univ.kiev.ua/draws/description/456.html

1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/QaYBn_2-hlM57bHUYN8ndA?feat=embedwebsite

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev10056.htm

3.11.3 194. ЛИСТ ДО В. Г. ШЕВЧЕНКА. 29 червня 1860. С.-Петербург
(2009-11-01 18:00)

29 іюня 1860.

Сьогодня в Корсуні премерзенне свято, а в моїй тихій хаті і такого, благодарить Бога, нема.
Добре б ти зробив, якби догадався та привітав од мене оту шляхту, мною знаємую лично; а вона
сьогодня вся повинна бути у Корсуні. Сьогодня, певно, буде там і Наталка Шулячівна, то ти, яко
чоловік не без розуму, поклонися їй од мене, а більше анітелень. Коли так зробив, то зробив

добре. Я її добре не розгледів, здається, трошки педантка і не дуже чепурна; а нечепурна жінка
і циганові не дружина. На ту весну, Бог поможе, приїду подивлюся та пораджуся з сестрою і

з тобою, а поки що, коли трапляється їй хороший, неледачий чоловік, то нехай їй Бог помагає.
Шкода, що ота Харита зледащіла, а мені б луччої жінки і на край світа шукать не треба.
Чи був ти у Рудяках? Що ти там бачив і чи зробив що з тим паном Трощинським? Напиши мені

швиденько.
Ще ось що: на тім тижні президент общества літературного получив письмо од Фліорковського.
Він пише, що братів і сестру Ярину з дітьми випускає на волю без ґрунтів і без землі безплатно:
але вони не беруть такої поганої волі — і добре роблять.
Як ще не був, то незабаром буде у тебе Новицький. Добре б ти зробив, якби вкрав у Лопухіна день
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або й другий та поїхав з Новицьким у Жаботин, та вдвох би сказали отому дурневі, щоб він не

боявся керелівчан, а положив би яку хоче плату за ґрунти і за землю (не менше чотирьох десятин
на душу) і щоб зараз же написав тому ж президенту Є. П. Ковалевському.
Поцілуй за мене свою жінку, Йосипка, дівчат і хлопців, коли вони дома. Керелівчанам скажи, щоб
вони на ту погану безземельну волю не дуже квапились.
Чи бачився ти з Кулішем, і що зроблено з хатиною і садочком над Россю, і де те добро: чи в

самому Корсуні, чи недалеко його? Напиши мені. Подякуй ще раз отого пана за сукно на свитку;
а свитка, як пошита, то нехай у тебе жде мене, твого брата і друга Т. Шевченка.

Примітки

Подається за першодруком у журналі «Основа» (1862. — № 6. — С. 18 — 19). Рядок «та
вдвох сказали б отому дурневі, щоб він не боявся керелівчан» відновлюється за публікацією листа

в журналі «Правда» (1875. — № 24. — С. 968). В «Основі» лайливий вислів на адресу поміщика

В. Е. Фліорковського було пом’якшено: «сказали б отому панові...»
Вперше введено до збірника творів у виданні: Шевченко Т. Твори: В 2 т. — СПб., 1911. — Т. 2.
— С. 438 — 439.
Відповідь на лист В. Г. Шевченка від 17 травня 1860 р., з якого відомий уривок ([1]Листи до

Тараса Шевченка. — С. 150).

Сьогодня, в Корсуні, премерзенне свято... — День Петра й Павла, іменини князя Павла

Петровича Лопухіна (1788 — 1873), на які до Корсуня з’їжджалися сусіди-поміщики.
Сьогодня, певно, буде там і Наталка Шулячівна... — В листі від 17 травня 1860 р., уривок з

якого навів М. К. Чалий у примітках до першодруку листа Шевченкові від 29 червня 1860 р., В.
Г. Шевченко пропонував посватати Шевченкові гувернантку своїх дітей: «Коли хочеш, я зроблю
так, що моя жінка висватає тобі Наталку Ш[улячівн]у: людина з розумом і серцем — можна з нею

жить до смаку» (Основа. — 1862. — № 6. — С. 18).
Шкода, що ота Харита зледащіла... — У тому ж листі В. Г. Шевченко натякнув на непорядну

поведінку Харитини Довгополенко: «Харита вернулась з Києва, але розуму й гич не прибуло.
Після того, як я з нею побалакав за тебе, мов не та дівчина стала; де взялись у свині роги, так що

ні приступу: зробилась грубіянка, без спросу шляється, приходить спать тоді, як вже всі поснули,
одкрилось, що вона завела романси з писарем...».
Чи був ти у Рудяках?.. чи зробив що з тим паном Трощинським? — Див. лист до В. Г. Шевченка

від 15 травня 1860 р.
...на тім тижні президент общества літературного получив письмо од Фліорковського. — На лист

комітету Товариства для допомоги нужденним літераторам і вченим від 19 березня 1860 р. з

проханням звільнити родичів Шевченка поміщик В. Е. Фліорковський відповів 19 травня 1860
р., висловивши готовність надати їм волю, але без землі, та 6 червня 1860 р., сповістивши, що
Шевченкові родичі від звільнення без землі відмовилися (Киевская старина. — 1890. — № 2. —
С. 335).
Ярина — Я. Г. Бойко.
Як ще не був, то незабаром буде у тебе Новицький. — Див. лист до В. Г. Шевченка від 15
травня 1860 р.
...поїхав з Новицьким у Жаботин, та вдвох би сказали отому дурневі... — Йдеться про власника

Кирилівки поміщика В. Е. Фліорковського, який жив у Жаботині.
Чи бачився ти з Кулішем, і що зроблено з хатиною і садочком над Россю... — Запитання пов’язане
з листом В. Г. Шевченка від липня 1860 р., в якому він сповіщав: «Отже, я виторгував хатину з
садочком над самою Россю для Пантелеймона Александровича та й написав до його в Борзну, а
він, мабуть, ще й досі туда не приїхав, бо нічогісінько мені не пише. А тим часом, як не пришле
400 карбов[анців], то хату хтось інший купить. Хатка хоч поганенька, але садочок і вода то вже

таке хороше, що нікуди...» ([2]Листи до Тараса Шевченка. — С. 154).
Поцілуй за мене свою жінку... — О. А. Шевченко.
Подякуй ще раз отого пана за сукно на свитку... — Про кого йдеться — не встановлено.

3049



1. http://izbornyk.org.ua/shevchenko/lystydo.htm

2. http://izbornyk.org.ua/shevchenko/lystydo.htm

3.11.4 К. Шрейнцер. Портрет Шевченка. 1860 р. (2009-11-02 00:00)

[1]

Шрейнцер Карл. Портрет Т. Шевченка. 1860. Папір, акварель.

Малюнок відомий за репродукцією Українського наукового інституту в Варшаві 1936 року.
Шрейнцер Карл (Август) Матвійович (1819—1887) — російський художник, академік петербурзької
Академії мистецтв. За походженням австрієць. У 1832-36 був вільним слухачем Академії мистецтв.
До 1941 портрет зберігався в Національному музеї у Варшаві, де він тепер — невідомо.

1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/GRRys74Z8cDWH9HuUnAGWw?feat=embedwebsite

3.11.5 195. ЛИСТ ДО В. Г. ШЕВЧЕНКА. 1 липня 1860. С.-Петербург
(2009-11-02 06:00)

1 июля.

Позавчора я послав тобі письмо, а сьогодні получив твоє. На чорта ти його адресував біс батька

зна кому? Я вже його получив розпечатане.
Коли ти кажеш, що коло Канева добре буде, то бери десять десятин землі з умовою розплатить

гроші в продолжение года в три срока і зараз же напиши мені, чи багато треба грошей для почину.
Обудоваться так, як кажеш, добре буде. Бувай здоровий, нехай тобі Бог помага на все добре!

Примітки
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Подається за першодруком у журналі «Основа» (1862. — № 6. — С. 19 — 20). Помилково

надруковані в «Основі» слова «для — батька зна кому?» виправляються на «біс батька зна кому?»
за публікацією в журналі «Правда» (1875. — № 24. — С. 968).
Вперше введено до збірника творів у виданні: Шевченко Т. Твори: В 2 т. — СПб., 1911. — Т. 2.
— С. 439.
Відповідь на лист В. Г. Шевченка від червня 1860 р., уривок з якого наведено в примітках М. К.
Чалого до першодруку коментованого листа Шевченка (Основа. — 1862. — № 6. — С. 19; див.
також: [1]Листи до Тараса Шевченка. — С. 152).

Позавчора я послав тобі письмо... — Лист до В. Г. Шевченка від 29 червня 1860 р.
Коли ти кажеш, що коло Канева добре буде, то бери десять десятин землі... — Шевченко

погоджується на пропозицію придбати земельну ділянку на Чернечій горі під Каневом, висловлену
в згаданому листі В. Г. Шевченка: «Вище по Дніпру од того місця, де ти сам вибрав,
коло Пекарів, на правім же березі, між Каневом і Пекарями, на городських землях, на високій

горі, єсть лісочок, граничить з Монастирищем; посеред того лісочка — поляна, далеченько од

города; внизу кілька рибальських хаток; на тій горі дуже багато дичок — яблунь і груш: садочок
завести можна. А любий староденний Дніпро буде здаваться тобі під ногами... Кринишна вода

неподалеку...» Зіткнувшися з небажанням місцевих поміщиків продати землю, В. Г. Шевченко

вирішив придбати ділянку на Чернечій горі, яка належала не приватному власникові, а місту

Каневу, і була розташована поблизу того місця в урочищі Мотовилівщина, яке облюбував сам

Шевченко. У травні 1861 р. на Чернечій горі його було поховано.

1. http://izbornyk.org.ua/shevchenko/lystydo.htm

3.11.6 Повідомлення в журналі «Современник» про вихід Кобзаря. 5 липня 1860 р.
(2009-11-02 12:00)

№ 588. 1860 р., липня. Повідомлення в журналі «Современник» про вихід у світ «Кобзаря» Т. Г.
Шевченка російською мовою

В непродолжительном времени отпечатается и выйдет в свет «Кобзарь» Тараса Шевченко

в переводе русских поэтов, изданных под редакцией Н. В. Гербеля. Сюда, сверх полного

перевода «Кобзаря», войдут переводы некоторых стихотворений г. Шевченка, напечатанных им
в разных периодических изданиях, но не вошедших в последнее собрание его стихотворений. За

исключением восьми мелких стихотворений, все переводы сделаны вновь и явятся в предлагаемом

издании в первый раз. Книга будет заключать в себе: одну поэму, 2 повести, 9 баллад и 12 мелких
стихотворений, в переводах Н. В. Берга, Н. В. Гербеля, В. В. Крестовского, Н. С. Курочкина, Л.
А. Мея, М. Л. Михайлова и А. Н. Плещеева; биографию автора и библиографическую статью о

его сочинениях и переводах его стихотворений.

Современник, 1860, июль, кн. 7, с. 146.

3.11.7 198. Ф. Г. ЛЕБЕДИНЦЕВ. 7 липня 1860. Київ (2009-11-02 18:00)

Тарас Григорович!

Добридень Вам або добривечір! Живенькі, здоровенькі чи підскакуєте ще хоть трохи? А Ви

питайте: чи по волі, мов, чи по неволі (пишу б то?). Більш, мабуть, того, що по неволі: трапилась,
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бачте, оказія— чоловік їде в ваші краї, то думаю собі: нехай, гривеник на свічечку, може, здасться.
Оце ж то той самий чоловік. Привітайте його хоч єдиним словом. Добряща навіки душа та і

земляк таки наш, та ще й клікгер до того, а цікавий такий, що страх — надто до старовини.
Їде оце він до Петенбурху, щоб довідаться до архіви синодської; хоче, бачте, вивідать та й нам

розказать, як то жили колись земляки наші — попи, що робили і чи багато горілки пили. Поможи
Боже! Лакома річ!
А я, як бачте, і досі нічого не зробив. І стид, і сором, та коли ж ніколи. От, може, тепер гулящим
часом чи не підроблюсь хоч трошки. Оце зараз-таки маю бігти до Юзефовича, коли пам’ятаєте,
щоб пустили мене до архіви губернської, а в центральному вже був. Добра там скільки— Господи!
Так би, здається, і спав там, та все-таки ніколи. А як повитягаю дещо то звідціль, то звідтіль, то
тоді і видрюкую Мелхиседека. Воно б і давно вже пора, та нема, бачте, свідитилів збоку, так би то
ляшків або уніатів. Все то розказує благочестіє; а ваші письменні і не повірять, може, та скажуть:
це так собі, брехеньки розказує. — Папери давні, які є в мене, всі оддам в «актову комісію» —
нехай собі дрюкує — бо і мене, бачте, зробили там членом якимсь, хоч невірненьким.
А Ви, пак, що поробляєте? Може ще нам видрюкуєте що-небудь? Спасибі Вам велике за книжечку.
Нехай Вам Господь заплатить з вищого неба! Я з неї прочитую щонеділі потрошку, як дід Ваш з

Мінеї. А патретів Ваших у мене аж три: лежить один на лежанці, а другий у шафі стоїть, а третій
так поверх книжок поставлений. От я придивляюсь часом то до того, то до того та згадую Вас

усе. А чи гикається ж Вам хоч трошки? Бо я, бачте, кажу часом: «Нехай легенько ікнеться Тарасу
Григоровичу!» Ангелом вість йому — як каже було моя ненька.
Слава Богу, що випряли вже «Основу». Може, і верстат уже поставили. Тепер треба, мабуть,
підткання. Чи не напряду і я чого-небудь. Тільки, кажуть, на підткання треба прясти тоненько,
так, може, я і незугарне буду до ладу напрясти. Спасибі Білозерському — і мені таки прислав

звістку. Нехай же тчуть на здоров’я! Та коли б добре ткали, щоб виробить матері на сорочку

доброї двадцятки, бо зовсім обідрана, і тіло навіть світиться, материне тіло!
Читав мені Юзефович письмо своє до Білозерського та ще і примовляв до того: «Казна-що
написано, та і говорить не по-людськи: звісно, пан, світом нудить. Сластьоних йому треба та

фігів, та мигів; а не схотів би пасльону?» Оце зараз читав він знов те письмо, так уже зовсім лучче

написано: «Образования, каже, треба и истории треба. Ото-то так. Нащо нам думки та співки,
драми і кумедії? Перевели ми на їх доволі паперу. Язик зболів, та і руки де у кого помліли. А

нащо воно? Так тільки времени провождение!» Хіба що так. Сказав би я їм дещо, та боязно: «А
ти звідкіль, скажуть, обізвавсь? Ще і він, хананок, цвірчить!» — І так зовсім баки заб’ють.
Прощайте ж тим часом! Бувайте здорові! Припошли Вам, Боже, всякої утіхи! Прощайте!

Ваш земляк Феофан Лебединець.

7 июля 1860 г.

P. S. Був оце, кажуть, у Києві Куліш. Хоч би було глянуть денебудь на його, який то він на взрак.
Чи лежить у Вас наш журнал — хоч за лавою? Чи, може, вже на горище викинули? Вибачайте!
Що маємо робить. Хисту нема та і ще дечого нема.

Коментарі:

Подається за першодруком: Киевская старина. — 1898. — № 11. — С. 48 — 50.
Дата в першодруці: «7 июля 1860 г.».

...чоловік їде в ваші краї... — Мовиться про Терновського Пилипа Олександровича (1838 — 1884),
професора церковної історії в Київському університеті та Київській духовній академії. Клікгер —
тут знавець Талмуду, від імені Соломона Клугера (Клігера, 1788 — 1868), відомого галицького

талмудиста.
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А я, як бачте, і досі нічого не зробив. — Очевидно, йдеться про обіцяну Ф. Г. Лебединцевим

передмову до переданої ним Шевченкові проповіді (див. коментар до листа Ф. Г. Лебединцева

від 22 жовтня 1859 р.).
...маю бігти до Юзефовича... —М. В. Юзефович був на той час головою Київської археографічної

комісії.
...тоді і видрюкую Мелхиседека. — Див. коментар до листа Ф. Г. Лебединцева від 22 жовтня

1859 р.
«Актова комісія» — Тимчасова комісія для розгляду давніх актів. Ф. Г. Лебединцев був її членом
з 1860 р.
Спасибі Вам велике за книжечку. — Надісланий Шевченком «Кобзар» 1860 р. з дарчим написом.
...як дід Ваш з Мінеї. — Неточна цитата з епілогу до поеми [1]«Гайдамаки». У Шевченка:
Бувало, в неділю, закривши Мінею...
Батько діда просить, щоб той розказав
Про Коліївщину, як колись бувало.
... патретів Ваших у мене аж три... — Тобто фотографій Шевченка, які поширювалися серед

української інтелігенції. Одну з них (роботи І. В. Гудовського) Шевченко надіслав Ф. Г.
Лебединцеву разом із «Кобзарем».
...випряли вже «Основу». Може, і верстат уже поставили. — Йдеться про завершення підготовки

до видання журналу «Основа», перший номер якого з’явився у січні 1861 р.
Чи не напряду і я чого-небудь. — Крім переданої Шевченкові проповіді «Об’ярмарках», вміщеної
в «Основі» (1861. — № 6), інші матеріали Ф. Г. Лебединцева в цьому журналі не друкувалися.
Спасибі Білозерському — і мені таки прислав звістку. — Мабуть, В. М. Білозерський надіслав

запрошення друкуватися в «Основі».
Читав мені Юзефович письмо своє до Білозерського... — Очевидно, відповідь на запрошення

збирати для публікації в «Основі» фольклорні матеріали.
Хананок — зухвалий, непоштивий молодик (за Біблією — Ханаан, син Хама, проклятий своїм

дідом Ноєм (Буття, гл. 9, в. 25).
Чи лежить у Вас наш журнал... — Йдеться про журнал «Руководство для сельских пастырей», що
його протягом 1860 — 1863 рр. редагував Ф. Г. Лебединцев. В особистій бібліотеці Шевченка

були№№ 42 — 52 цього журналу за 1860 р. (див.: [2]Тарас Шевченко: Документи та матеріали до
біографії. — С. 369).

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev117.htm

2. http://izbornyk.org.ua/shevchenko/docum.htm

3.11.8 199. М. К. ГЛАДИШ. 10 липня 1860. Зіньків (2009-11-03 00:00)

Високопочитаємий Тарасе!

Вже я отсе друге письмо пишу до Вас, милий і добрий Тарасе! І в першім і в теперішнім я

Вам дуже, дуже багацько дякую за Ваше добрее серце і пам’ять о мені — Вашого «Кобзаря» я так
полюбив, що вже ся і не розлучаєм.
О, вальний бо то хлопець, той Кобзар, багацько правди грає!!!
Посилаю Вам, милий Тарас, дві пісні — одна єсть моя істинная біографія, а друга — маленький

образок наших чиновників, я се малював з натури.
Если коли Вам, милий Тарасе, сподобається бути на Подолії, то вступіть в хатину Михайла

Гладиша, которий Вас много любить і почитає.

Всегдашний Ваш приятель и слуга

Михаил Казимиров Гладыш.

Июля 10 дня
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1860.
м. Зиньков.

Коментарі:

Подається за автографом: ІЛ. Ф. 92. № 76.
Вперше надруковано: Новицкий М. М., Дорошенко К. П. Неизвестные письма к Т. Г. Шевченко

// Советская Украина. — 1962. — № 11. — С. 147.
Дата в автографі: «Июля 10 дня 1860. м. Зиньков».

Зіньків — нині село Віньковецького району Хмельницької області.
Вже отсе друге письмо пишу до Вас... — Перший лист Михайла Казимировича Гладиша до

Шевченка не відомий, як і особа адресата та обставини їхнього знайомства. Очевидно, поет
подарував йому «Кобзар» 1860 р.
Посилаю Вам ... дві пісні... — Ці вірші М. К. Гладиша не відомі.

3.11.9 200. А. О. КОЗАЧКОВСЬКИЙ. 10 липня 1860. Переяслав (2009-11-03 06:00)

Переяслав, року 1860, іюля 10 дня.

І гріх перед Богом і сором перед людьми: а все проклятий нехай да ніколи довели до того,
що хоч у вовка очей позичай: що ж робить, лучче коли-небудь, як ніколи. Бог перед смертю а,
може, і на тім світі прощає.
Бувайте ж здорові, Тарас Григорович! Щиро од всього серця з жінкою і дітками привітаю Вас

і дякую за Вашого «Кобзаря». Прислані Вами книжки доставлені по наказу, про се, мабуть, Ви
давно звісні од тих, кому адресовані книжки: будьте ласкаві, вважайте, нехай нехаєм, а до того ще
й лихо: семінарію нашу переводять в Полтаву, їхать туди не приходиться; треба думать, як і де
дослужить пенсії; жаль кидать хату і худобу, нелегко возиться ще й Бог знає куди з сім’єю, і жаль
і гріх занівечить даром 27 літ служби. З начала зими я живу, слава Богу, в своїй, хоть і немазаній
хаті. Часом ловим рибу в Козельцях і, коли Вам часом легенько ікнеться, то подумайте, що а той
час, може, про Вас на Дніпрі згадують.
У Вас, певне, був свій резон пропустить посвященіє «Гайдамак», а мені дуже жаль щирої, розумної,
живої мови; іще прийшло мені на думку: колись Ви читали мені одповідь Вам Основ’яненка на
посланіє Ваше до його: мені здається, добре б було напечатать його рядом з посланієм Вашим.
Може, і Ви скажете, — добре, да пізно, хіба при другому ізданію.
Дай Бог, щоб Ви були живі да здорові. Жінка і діти низенько Вам кланяються, а з ними і Ваш

щирий

А. Козачковський.

Коментарі:

Подається за автографом: ІЛ. Ф. 92. № 103.
Вперше надруковано: Новицкий М. М., Дорошенко К. П. Неизвестные письма к Т. Г. Шевченко

// Советская Украина. — 1962. — № 11. — С. 147 — 148.
Дата в автографі: «Переяслав, року 1860, июля 10 дня».

3054



Козачковський Андрій Осипович (1812 — 1889) — лікар, приятель Шевченка. Познайомився

з ним 1841 р. у Петербурзі, 1845 — 1846 рр. Шевченко відвідував А. О. Козачковського у

Переяславі, жив у його будинку й користувався його лікарською допомогою. Під час заслання

Шевченко листувався з ним, присвятив йому вірш «А. О. Козачковському». Перебуваючи на

Україні влітку 1859 р., Шевченко двічі відвідав А. О. Козачковського у Переяславі. Згодом А. О.
Козачковський опублікував спогади про ці зустрічі (Киевский телеграф. — 1875. — 26 лют.), зібрав
колекцію Шевченкових малюнків..
...дякую за Вашого «Кобзаря». — Йдеться про «Кобзар» 1860 р., подарований Шевченком родині

А. О. Козачковського.
Прислані Вами книжки доставлені по наказу... — В листі від 24 січня 1860 р. Шевченко

просив передати три примірники надісланого на ім’я А. О. Козачковського «Кобзаря» М. О.
Максимовичу, один примірник — спільному знайомому Тарасевичу.
...семінарію нашу переводять в Полтаву... — Працюючи з 1844 р. міським лікарем у Переяславі,
А. О. Козачковський згодом став лікарем і викладачем медицини в Переяславській духовній

семінарії.
...був свій резон пропустить посвященіє «Гайдамак»... — Вступ до поеми [1]«Гайдамаки» був

заборонений у «Кобзарі» 1860 р. за вимогою цензора О. Г. Тройницького, на думку якого там

«слишком сильно, до слез, выражается скорбь об исчезнувшем былом времени гайдамачества»
([2]Тарас Шевченко: Документи та матеріали до біографії. — С. 329).
...одповідь Вам Основ’яненка на посланіє Ваше до його...— Очевидно, мається на увазі лист Г.
Ф. Квітки-Основ’яненка до Шевченка від 28 жовтня 1840 р., в якому він дякував за «Кобзар» 1840
р., надісланий йому до Харкова. Вірш Шевченка [3]«До Основ’яненка» було вміщено і в першому,
і в останньому прижиттєвому виданнях «Кобзаря».
Жінка і діти низенько Вам кланяються... — На примірнику «Кобзаря», надісланому А. О.
Козачковському, Шевченко зробив дарчий напис: «Марії Степановні Козачковской з чоловіком

і дітками». Нині він зберігається в ІЛ (Ф. І. № 517).

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev117.htm

2. http://izbornyk.org.ua/shevchenko/docum.htm

3. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev113.htm

3.11.10 Із листа О. Н. Маркевич до М. Я. Макарова. 12 липня 1860 р.
(2009-11-03 12:00)

* *

Алек[сандра] Мих[айловна Кулиш] и ее сестра (Н. М. Забила) тоже жалуются на твое молчание и
на Лукерью (Полусмак). Ты бы написал сей последней записку крупными буквами с приказанием

слушаться обеих сестер и вести себя хорошенько под опасением отсылки в Малороссию.

ИРЛИ, ф. 170, оп. 1, №89; Цит. за [1]П. В. Жур. Труды и дни Кобзаря. — Люберцы, 1996.
— С. 503-504.

1. http://izbornyk.org.ua/shevchenko/litzhur16.htm#page504
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3.11.11 201. В. Г. ШЕВЧЕНКО. Липень 1860 р. Корсунь (2009-11-03 18:00)

...Отже, я виторгував хатину з садочком над самою Россю для Пантелеймона Александровича та

й написав до його в Борзну, а він, мабуть, ще й досі туди не приїхав, бо нічогісінько мені не пише.
А тим часом, як не пришле 400 карбо[ванців], то хату хтось інший купить. Хатка хоч поганенька,
але садочок і вода то вже таке хороше, що нікуди...

Коментарі:

Подається за першодруком уривка листа: Основа. — 1862. — № 6. — С. 19. Повний текст

листа не відомий.
Датується орієнтовно за листом Шевченка від 29 червня 1860 р. з Петербурга, в якому йдеться
про купівлю хати для П. О. Куліша.

...як не пришле 400 карбов[анців], то хату хтось інший купить. — Підшуканої йому В. Г.
Шевченком хати П. О. Куліш не придбав.

3.11.12 Лист Ликери Полусмакової до М. Я. Макарова. 27 липня 1860 р. Освідчення
Шевченка (2009-11-04 00:00)

* *

{Після освідчення Шевченка. } Невеста, с своей стороны, продиктовала Александре, Михайловне

Кулиш следующее послание к своему помещику:

Милый, драгоценный Николай Яковлевич!

Осмеливаюсь вас беспокоить и написать вам. Прошу я вас не откажите мне в моей к нам просьбе,
что я у вас попрошу, так как теперь находится мне жених и сватает меня, я вас прошу убедительно,
если для вас не затруднительно, то вы меня отдайте, ежели вы можете для меия сделать этакое

счастие. Я к вам пишу все равно что к родному отцу, я за вас буду Бога молить целый век и

прошу я вас не оставьте, хотя я, быть можетъ, не заслужила у вас этого, то огляньтесь на мое

сиротство, отдайте меня за этого человека, которого вы знаете, Тараса Григорьевича Шевченка.
А еще прошу я вас об одном: посоветуйте мне, как мне: идти или нет? Вы все-таки больше

меня знаете и все. Когда он мне предлагал, то я не могла решиться без вашего позволения, а
так как я почитаю вас все ровно как отца родного, так вы мне посоветуйте, как надо сделать

все. Как я на чужой стороне, не с ким посоветываться ничего, я сирота кругом, у меня ни

отца, ни матери нету, я вас считаю за отца и за мать свою, как у меня нет никого». [Я к вам

обращаюсь с этим, как вы мне посоветуйте? Ежели вы будете такие милостивые заставите за

себя век богу молить, я вас не забуду, пока жива буду, и вас всегда буду благодарить. Может

вам это неприятно будет, что я к вам пишу, то вы меня извините в этаком случае: я согласна за
него идти, если вы позволите, без вашего позволения я не решаюсь. Если вы будете так добры,
так вы подумайте, как надо это сделать и посоветуйте мне все. Я не знаю ничего и прошу

я вас убедительно, если вы решитесь это сделать, то объясните это Варваре Яковлевне: пускай

посоветуют и Владимир Григорьевич. Затем прощайте, Николай Яковлевич, извините меня, что я
вас побеспокоила, передайте почтение Варваре Яковлевне, и Владимиру Григорьевичу, и Надежде
Владимировне, также их целую заглазно всех].

и проч. в таком же роде. За тем следует собственноручная подпись: Лукерия Полусмакова.
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М. К. Чалый, Жизнь и произведения Тараса Шевченка, К., 1882, стор. 161. Текст в квадратних

дужках за [1]Дорошкевич О. Трагедія самотнього чуття // Життя й революція, 1926, № 9, стор.
79.

1. http://izbornyk.urg.ua/shevchenko/zhrevol1.htm

3.11.13 196. ЛИСТ ДО М. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО. 28 липня 1860. С.-Петербург
(2009-11-04 06:00)

Вручи Федорові 25 карбова[нців].

Т. Шевченко

28 июля.

Примітки

Подається за автографом (РДАЛМ, Ф. 277, оп. 4, № 3, фотокопія — ІЛ, ф. 1, № 707).
Адресат і рік написання встановлюються за змістом.
Вперше надруковано в журналі «Русский библиофил» (1914. — № 1. — С. 25. Публікація П. I.
Зайцева).
Вперше введено до зібрання творів у виданні: Шевченко Т. Повне зібр. творів: У 10 т. — К., 1957.
— Т. 6. — С. 212.

Федір — Ф. Еристов.

3.11.14 197. ЛИСТ ДО В. Е. ФЛІОРКОВСЬКОГО. 28 липня 1860. С.-Петербург
(2009-11-04 12:00)

Милостивый государь Валерий Эразмович!

Г. Председатель Общества для пособия нуждающимся литераторам и ученым и его товарищи,
подписывая и адресуя на ваше имя письмо, которым просят вас освободить моих братьев

и сестру от крепостного состояния, предполагали, что письмо это, как дело домашнее, не

будет оглашено во всеуслышание. Но когда оно огласилось печатно, то я, как сочлен этого

благородного Общества и как родной брат Никиты, Осипа и Ирины (ваших крепостных крестьян),
в судьбе которых Общество это приняло такое живое великодушное участие, считаю святым

долгом благодарить Председателя и его товарищей, благодарить во всеуслышание за их братски-
человеческое внимание к судьбе людей, близких моему сердцу.
О письме моем редактору журнала «Народное чтение» и о наших народностях я вашего мнения

не оспариваю; ваше мнение, как и мое, может быть верно и неверно, это дело (если оно в самом
деле дело) — дело критики, досужей полемики и бесплодного словопрения. А теперь примите

мою глубокую благодарность за то, что вы освободили моих братьев и сестру с их семействами

от банкового долга и предложили безвозмездную свободу, от которой они, не знаю почему,
отказались. Еще раз сердечно вас благодарю за ваше великодушное предложение и сердечнейше

прошу вас, назначьте последнюю цену за десятину пахотной и усадебной земли вашей и сообщите

о вашей воле Председателю нашего Общества письменно или печатно; а за то, что вы уже сделали

для моих братьев и сестры, примите еще раз мою искреннюю благодарность.
Письмо это я намерен напечатать в одной из здешних газет. Но если вы найдете его почему-то
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неудобопечатным, то известите меня.
В ожидании вашего благосклонного ответа остаюсь и проч.

Тарас Шевченко

С.-Петербург
28 июля 1860.

Примітки

Подається за першодруком у журналі «Народное чтение» (1860. — № 5. — С. 170-171).
Збереглося два чорнових автографи листа з численними виправленнями Шевченка. Один з них

(ІЛ, ф. 1, № 231) становить ранню, більш стислу редакцію листа, яка супроводжується написаною
Шевченком редакційною приміткою (див. розділ «Варіанти»). На другому (ІЛ, ф. 1, № 230),
датованому 27 липня 1860 р., невідомою рукою зроблено кілька виправлень олівцем. Оскільки

ці виправлення ввійшли до першодруку, є підстава розглядати саме його текст (що має кілька

відступів від автографа й датований 28 липня 1860 р.) як авторизований Шевченком і остаточний.
За автографом № 230 надруковано П. І. Зайцевим у газеті «Русские ведомости» (1914, № 46),
першодрук у цій публікації не врахований.
Вперше введено до зібрання творів у виданні: Шевченко Т. Повне зібр. творів. — К., 1929. — Т.
3. — С. 189 — 190.

...адресуя на ваше имя письмо, которым просят вас освободить моих братьев и сестру от

крепостного состояния... — Як відзначено в протоколі засідання комітету Товариства для

допомоги нужденним літераторам і вченим від 21 березня 1860 р., «хотя подобное ходатайство

не входит собственно в действия общества, исчисленные в уставе, но так как оно, будучи

самым человеколюбивым и просвещенным, имеет при том целью доставить истинное утешение

литератору, приобретшему своим талантом видное место в современной литературе, то комитет
положил написать от имени всех своих членов письмо к означенному помещику и просить его

об увольнении родных г. Шевченко из уважения к его литературным заслугам и вообще к

литературе». Голова комітету Є. П. Ковалевський та члени його П. В. Анненков, О. Д.
Галахов, О. В. Дружинін, С. С. Дудишкін, О. П. Заблоцький-Десятовсьий, А. О. Краєвський,
В. I. Ламанський, О. В. Никитенко, I. С. Тургенєв, М. Г. Чернишевський 19 березня 1860
р. звернулися до поміщика В. Е. Фліорковського з таким листом: «Мы, нижеподписавшиеся
члены комитета Общества литераторов и ученых, обращаемся к вам с покорнейшей просьбою, в
надежде, что вы примете ее во внимание и, если будет возможно, исполните.
Уважаемый и любимый сочлен нашего общества, известный всей России поэт Тарас Григорьевич
Шевченко имеет между крепостными вашими крестьянами, Киевской губернии Звенигородского

уезда в селе Кириловке, двух родных братьев, Никиту и Иосифа, и сестру Ирину. Он очень желает,
чтобы они получили свободу и горюет в разлуке с ними. Не откажите, милостивый государь,
великодушно исполнить это горячее желание Тараса Григорьевича и отпустить братьев его и

сестру на волю. Хотя он и знает, что в скором времени, с прекращением крепостного состояния,
они получат свободу, но так тоскует о них, что готов даже, если вы потребуете, внести за них

выкуп, лишь бы только скорее иметь их при себе.
Если вы, милостивый государь, убедившись этою нашею усерднейшею просьбою, согласитель
отпустить на волю родных г. Шевченко, но не иначе, как за выкуп, то покорнейше вас просим

уведомить нас, какую именно сумму желаете вы получить за них, чтобы мы могли известить

об этом г. Шевченко. Как бы вы ни отпустили их на волю, даром или за вознаграждение, во
всяком случае и наше Общество, и все любители русской литературы были бы вам за это глубоко

и искренне благодарны» (Киевская старина. — 1890. — № 2. — С. 335 — 336).
...предполагали, что письмо это, как дело домашнее, не будет оглашено во всеуслышание.
— Згідно з параграфом 29 статуту Товариства, прізвища осіб, яким надано грошову допомогу,
не підлягали розголошенню (Скабичевский А. Летопись Общества для пособия нуждающимся

литераторам и ученым // «XXV лет». — СПб., 1884. — С. 13).
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...когда оно огласилось печатно... — Без погодження з Товариством В. Е. Фліорковський

опублікував лист до нього від 19 березня та свою відповідь від 6 травня 1860 р., в якій він

погоджувався відпустити Шевченкових родичів на волю безплатно, але без землі, в газетах

«Киевский телеграф» (1860. — № 45) та «Русский инвалид» (1860. — № 142).
О письме моем редактору журнала «Народное чтение» и о наших народностях я вашего мнения

не оспариваю... — Йдеться про полемічні випади В. Е. Фліорковського проти автобіографії

Шевченка, опублікованої у вигляді листа до редактора журналу «Народное чтение», та його виступ
на захист польського поміщицтва на Україні, наявні в листі В. Е. Фліорковського, вміщеному в
газетах «Киевский телеграф» та «Русский инвалид». Не бажаючи вдаватися до «досужей полемики
и бесплодного словопрения» з поміщиком, Шевченко домагався, щоб той замість велеречивих

розмірковувань став на шлях практичного розв’язання справи.
В. Е. Фліорковський продовжив свої випади проти Шевченка у рукопису історичного змісту,
відібраному в нього під час жандармського обшуку в січні 1862 р.; зокрема там наводилися цитати

з «Гайдамаків» і «Тарасової ночі» (див.: Шевченко та його доба. — К., 1924. — Зб. 1. — С. 94 —
97).
...примите мою глубокую благодарность за то, что вы освободили моих братьев и сестру с

их семействами от банкового долга... — В умові, складеній родичами Шевченка з В. Е.
Фліорковським 10 липня 1860 р., зазначалося, що поміщик бере на себе сплату «банкового долга
за 11 душ, в количестве до 900 рублей серебром» (Народное чтение. — 1860. — № 5. — С. 174),
тобто виплачує ту частину заборгованості по його маєтку, яка припадала на родини Шевченкових

братів і сестри. На те, що йдеться про борг самого В. Е. Фліорковського, звернули увагу ще

сучасники: О. С. Лашкевич слушно зауважив: «Остается, однако же, после этого вопрос, за что
благодарил Литературный фонд г. Флиорковского — внесенные им за личную свободу семьи Т.
Г. деньги пошли в уплату его же долга кредитным учреждениям, личную свободу он силился

доставить им без земли, в ущерб высочайше дарованной тогда же воле крестьянам с правом

выкупа их земель...» (Киевская старина. — 1889. — № 4. — С. 193).
...и предложили безвозмездную свободу, от которой они, не знаю почему, отказались. — Це

твердження було лише тактичним ходом Шевченка; насправді він добре знав причину цієї відмови:
в листах до В. Г. Шевченка від 28 березня та 29 червня 1860 р. він наполегливо радив братам

і сестрі, «щоб вони на ту погану безземельну волю не дуже квапились». У першій чорновій

редакції свого листа до В. Е. Фліорковського Шевченко прямо згадував запропоновану поміщиком

«безусловную свободу без земли». Тогочасна прогресивна преса теж підтримувала вимогу

наділити Шевченкових родичів землею: «Должны заметить с своей стороны, что несогласие

семейства Шевченко воспользоваться предложенной ему свободой — очень натурально. Что за

свобода без права выкупа усадеб и полей!..» (Современник. — 1860. — № 8. — С. 322). Відомо
було Шевченкові й те, що всупереч усім порадам його брати піддалися тискові поміщика й 10
липня 1860 р. уклали угоду про звільнення без землі.
...назначьте последнюю цену за десятину пахотной и усадебной земли вашей... — Всупереч

категоричній відмові поміщика Шевченко продовжував наполягати на тому, щоб його родичам

дозволено було викупити свої садиби й земельні наділи. Це прохання підтримав і комітет

Товариства для допомоги нужденним літераторам і вченим у листі до В. Е. Фліорковського від

8 вересня 1860 р. На відміну від свого першого звернення до власника Кирилівки від 19 березня

1860 р., в якому про продаж Шевченковим родичам земельних наділів зовсім не йшлося, цим
разом комітет, висловлюючи В. Е. Фліорковському подяку «за согласие ваше устроить судьбу

родственников Т. Г. Шевченко», виявив готовність викупити для них земельні ділянки і навіть

сподівався на його посередництво в їх підшуканні у сусідніх маєтках: «Позвольте тем не менее

надеяться, милостивый государь, что вы найдете средство, если не в вашем имении, то хоть по

соседству приискать для семейства Шевченок участок земли, за который общество охотно взнесет
деньги» (Киевская старина. — 1890. — № 2. — С. 337).
Письмо это я намерен напечатать в одной из здешних газет. — Лист Шевченка, відповідь В.
Е. Фліорковського та умова останнього з Шевченковими родичами були опубліковані в журналі

«Народное чтение» (1860. — № 5. — С. 170 — 175).
В ожидании вашего благосклонного ответа... — В. Е. Фліорковський у листі від 21 серпня
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1860 р. повторив свою відмову продати Шевченковим родичам земельні наділи: «И теперь,
при всем желании сделать Вам угодное, я не могу продать усадьбы и землю потому, что поля,
которыми они пользовались в крестьянстве, принадлежат к общему составу земли, считающейся,
по первому параграфу действующих в здешнем крае высочайших инвентарных правил, мирскою
— неприкосновенною; следовательно, я распорядиться ими не вправе; отчуждать часть своей так
называемой лановой (пахотной) земли не могу, потому что у нас не в обыкновении дробить земли
для продажи; следовательно, имение мое, с учреждением в нем нескольких мелких владений,
нашлось бы в разительно исключительном положении, крайне неудобном по своему роду. Итак,
сколько я, в числе дворян Киевской губернии, сочувствую идее общего выкупа земли крестьянским

населением, столько стою против отдельной продажи мелкими частями» (Народное чтение. —
1860. — № 5. — С. 172; див. також: [1]Листи до Тараса Шевченка. — С. 157 — 158).

Варіанти

Текст первісного чорнового автографа (ІЛ, ф. 1, № 231)

Ми[лостивый] г[осударь]

Господин председатель Общества для вспомоществования нуждающимся литераторам и его

товарищи подписали письмо, адресованное на ваше имя, не предполагали, что оно, как дело

домашнее, будет оглашено печатно 1, во всеуслышание. Я, как сочлен этого благородного

общества и как брат моих братьев Н[икиты], О[сипа] и сестры И[рины], в судьбе которых приняло
великодушное участие благородное общество, я считаю моим святым долгом благодарить во

всеуслышание председателя и товарищей его 2 за их братски-человеческое участие в судьбе близких
мне. О письме моем к редактору журнала «Н[ародное] ч[тение]» и о народностях я вашего мнения
не оспариваю, ваше может быть и верно, и неверно 3, как и мое, это дело впереди, а теперь

примите мою глубокую благодарность за то, что вы освободили моих братьев и сестру мою с их

семействами 4 от банкового долга и предложили им безусловную свободу без земли 5. Сердечно
вас благодарю за великодушное предложение и сердечнейше прошу вас назначить последнюю цену

за десятину пахотной и грунтовой земли. Во имя Божее и человеческое скажите цену за десятину
земли вашей и примите мою настоящую и будущую искреннюю благодарность 6. В[аш] п[окорный]
с[луга] Т. Ш[евченко] По поводу переписки г. Флярк[овского] с председателем Общества

литераторов и ученых и с редактором «С[анкт]п[етербур]г[скх] ведомостей», напечатанной в

«Киевском телеграфе» № (45) и перепечатанной в «Русском инвалиде» № (142) Т. Г. Ш[евченко]
адресовал в нашу редакцию свое письмо на имя г. Фляр[ковского] и его ответ Т[арасу]
Г[ригорьевичу] с приложением копии с условия, заключенного между г. Ф[лярковским] и братьями
и сестрою с семействами Т[араса] Г[ригорьевича]. Текст чернового автографа (ІЛ, ф. 1, №
230) М[илостивый] г[осударь] Валерий Эразмович! Господин председатель Общества литераторов
и ученых и его товарищи, подписывая и адресуя на ваше имя письмо, которым просят вас

освободить моих братьев и сестру от крепостного состояния, предполагали, что письмо это,
как дело домашнее, не будет оглашено во всеуслышание 7. Но когда оно огласилось печатно
8, то я, как сочлен этого благородного общества и как родной брат Никиты, Осипа и Ирины

(ваших крепостных крестьян), в судьбе которых общество это приняло такое живое великодушное
участие 9, считаю святым долгом 10 благодарить председателя и его товарищей, благодарить
во всеуслышание за их братски-человеческое участие к судьбе людей, близких моему сердцу
11. О письме моем редактору журнала «Народное чтение» и о наших народностях я вашего

мнения не оспариваю, ваше мнение, как и мое, может быть верно и неверно, это дело (если
оно в самом деле дело?) — дело критики, досужей полемики и бесплодного словопрения.
Дело это впереди. А теперь примите мою глубокую благодарность за то, что вы освободили
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моих братьев и сестру с их семействами от банковского долга и предложили им безвозмездную

свободу 12, от которой они, не знаю почему, отказались. Еще раз сердечно вас благодарю за ваше

великодушное предложение и сердечнейше прошу вас: назначьте последнюю цену за десятину

пахотной и грунто[вой] земли вашей. Вы, как собственник, имеете полное право распорядиться

по вашему благоусмотрению вашей собственностью, не ожидая правительственных учреждений,
касающихся уничтожения крепостного права. Во имя Божие и человеческое прошу вас: назначьте
цену, какую вам угодно, за землю 13 и сообщите о вашей воле председателю нашего скромного

общества 14 письменно или печатно. А за то, что вы уже сделали для моих братьев и сестры,
примите мою искреннюю благодарность 15. Письмо это я намерен напечатать в одной из здешних
газет. Но если вы найдете его почему-либо неудобопечатным, то известите меня. В ожидании

вашего благосклонного ответа остаюсь готовый к услугам вашим Т. Ш. С.-Петербург. 27
июля 1860 года. Адрес: В С.-Петербурге, в Импер[аторской] Академии художеств. Академик

Тарас Григорьевич Шевченко. 1 Було: что оно будет оглашено печатно во всеуслышание 2 Було:
председателя и членов благородного общества 3 Було: оно может быть верно и не верно 4 Було:
моих братьев и сестру с их семействами 5 Було: и предложили им безусловную свободу 6Було:
мою будущую искреннюю благодарность 7Було: а подписывая и адресуя на ваше имя письмо,
не... б подписывая и адресуя на ваше имя письмо, предполагали, что оно, как дело домашнее, не
будет оглашено во всеуслышание 8 Було: но когда это письмо огласилось печатно 9 Було: в судьбе
которых приняло такое великодушное участие благородное общество, я 10 Було: считаю святым

моим долгом 11 Було: за их братски-человеческое участие в судьбе людей, близких моему сердцу
12 Було: и предложили им безденежную свободу 13 Було: назначьте цену, какую вам угодно, за
землю вашу 14 Було: а председателю нашего общества б председателю нашего благороднейшего

общества 15 Було: а мою искреннюю благодарность. Ваш покорнейший слуга Т. Шевченко б мою

искреннюю ’благодарность. И затем остаюсь к услугам вашим Т. Шевченко

1. http://izbornyk.org.ua/shevchenko/lystydo.htm

3.11.15 198. ЛИСТ ДО НЕВІДОМОЇ. 28 липня 1860. С.-Петербург (2009-11-04 18:00)

1860 года,
28 июля.
С.-Петербург.

Я как незванный, непрошенный гость постучался в ваши двери. А постучавши раз, другой,
невольно стукнешь и в третий и, разумеется, в последний, если двери не растворились. Я ваш

нежданный и не случайный гость. Я навязавшийся вам друг, брат и, наконец, отец— и, разумеется,
советник.

Примітки

Подається за автографом (ІЛ, ф. 1, № 202), на якому невідомою рукою зроблено написи олівцем:
«Не к Лукерье ли?» та «До Л. Полусмакової (?)».
Вперше надруковано в журналі «Русский библиофил» (1914. — № 1. — С. 22. Публікація П. І.
Зацева) як лист до Ликери Полусмакової.
Вперше введено до зібрання творів у виданні: Шевченко Т. Повне зібр. творів. — К., 1929. — Т.
3. — С. 191, де заперечено припущення, ніби адресатом листа могла бути Л. Полусмакова.
Припущення, що лист звернений до Ликери Полусмакової, ґрунтувалося лише на даті листа —
саме 28 липня 1860 р. Шевченко запропонував їй одружитися. Однак і зміст, і стиль листа,
і той факт, що його написано російською мовою (відомо, що з Ликерою Шевченко розмовляв

по-українському) — змушують відкинути це припущення. За браком докладніших даних адресат

лишається не встановленим. Не відомо також, чи лист був надісланий адресатці.
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Варіанти

незванный, непрошенный гость постучался / незванный, непрошенный п[остучался]

3.11.16 199. ЛИСТ ДО В. Г. ШЕВЧЕНКА. 29 липня 1860. С.-Петербург
(2009-11-05 00:00)

29 июля.

Посилаю тобі 1000 карбованців грошей. Якщо можна буде розділить плату за ґрунт на три срока

— розділи, а як же ні — заплати разом за 10 десятин землі, а купчую кріпость зроби на своє ім’я.
Про хату напишу тобі, як діждусь твого письма.

Друг і брат Ш.

Нехай мені Пріся напише, що вона прочитала в тих книжках, що я їй послав. Скажи Васі, що
як буде вчиться, то я їй на ту весну намистечко привезу.
Йосип п’яний і дурний — вибач йому. А сестрам, як побачиш, од мене поклонися. У сестри Ярини

спитай (як побачиш), чи оженила вона свого сердешного сина, чи ні.
На хату купи тілько соснового дерева, на двері і одвірки дубового або ясенового. Хата щоб була
10 аршин вперек і 20 вздовж.
Як найдеш сухого береста, то бери: здасться на що-небудь — хоч на лави.
Чом мені Пріся і Ганнуся нічого не напишуть? Вася — та ще, думаю, і читать не вміє?

Примітки

Подається за першодруком у журналі «Основа» (1862. — № 6. — С. 20).
Вперше введено до збірника творів у виданні: Шевченко Т. Твори: В 2 т. — СПб., 1911. — Т. 2.
— С. 439.
Посилаю тобі 1000 карбованців грошей. — На придбання земельної ділянки на Чернечій горі біля

Канева (див. лист до В. Г. Шевченка від 1 липня 1860 р. та примітку до нього). Купівля її так і

не відбулася.
Нехай мені Пріся напише, що вона прочитала у тих книжках, що я їй послав. — Див. листи до В.
Г. Шевченка від 10 вересня 1859 р. та 22 квітня 1860 р.
Йосип п’яний і дурний — вибач йому. — Всупереч порадам Шевченка не погоджуватися на

звільнення з кріпаччини без землі й на зміну своєї попередньої відмови від безземельної волі,
родичі Шевченка 10 липня 1860 р. прийняли пропозицію поміщика В. Е. Фліорковського, який
офіційно сповістив про це комітет Товариства для допомоги нужденним літераторам і вченим у

листі від 21 серпня 1860 р. (Киевская старина. — 1890. —№ 2. — С. 335), але Шевченко дізнався

про це раніше.
... чи оженила вона свого сердешного сина, чи ні. — Йдеться про Лавріна Бойка, двадцятирічного
сина Я. Г. Бойко.
Ганнуся — дочка В. Г. Шевченка.

3.11.17 200. ЛИСТ ДО М. Я. МАКАРОВА. 30 липня 1860. С.-Петербург
(2009-11-05 06:00)

30 июля.
1860 року.
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Бог в лиці Надежды и Александры Михайловны помагає мені одружиться з вашою дочкою і

сестрою Ликерею, помагайте ж і ви вкупі з Варварою Яковлевною. Бо вона (Ликеря) 28 июля

при купних наших друзьях сказала мені, що без братнього і батьківського вашого святого слова

вона не дасть мені свого такого ж слова (розумна і щира душа). Вертайтеся ж швидче до нас та

поблагословіть і одружіть Ликерю з Тарасом, з вашим искреннейшим другом. А поки що буде,
напишіть їй і мені вашу і думу і пораду.

Искренний ваш Т. Шевченко

P. S. Як побачите Марью Александровну, то поцілуйте її гарненько за мене.

Примітки

Подається за автографом (ІЛ, ф. 1, № 184).
Вперше надруковано в книзі: Чалый М. К. Жизнь и произведения Тараса Шевченка. — С. 163.
Вперше введено до зібрання творів у виданні: Шевченко Т. Повне зібр. творів. — К., 1929. — Т.
3. — С. 192.
...в лиці Надежды и Александры Михайловны... — Забіли Надії Михайлівни (1826 — ?) та О.
М. Куліш, сестер В. М. Білозерського. На їхній дачі в Стрєльні під Петербургом жила Ликера

Полусмакова в зв’язку з від’їздом за кордон родини Карташевських, в якій вона служила.
... одружиться з вашою дочкою і сестрою Ликерею... — Полусмакова (Полусмак) Ликера

Іванівна (1840 — 1917), кріпачка поміщиків Макарових, родом з-під Ніжина. Наприкінці 1859
р. мати М. Я. Макарова привезла свою покоївку Ликеру до Петербурга. Відпущена на волю,
вона була служницею в сім’ї сестри М. Я. Макарова — В. Я. Карташевської; буваючи тут

на літературних вечорах, Шевченко й познайомився з Ликерою. Коли навесні 1860 р. М. Я.
Макаров та Карташевські виїхали за кордон, Ликеру залишили в сім’ї Н. М. Забіли. Влітку

1860 р. Шевченко часто бачився з нею в Стрєльні і, втративши надію одружитися з Харитою

Довгополенко, запропонував їй вийти за нього заміж.
Варвара Яковлевна — В. Я. Карташевська.
... 28 июля при купних наших друзьях... — В листі до М. Я. Макарова від 3 серпня 1860 р. О.
М. Куліш зазначала, що освідчення Шевченка відбулося 27 липня 1860 р. — в день іменин П.
О. Куліша, що, крім неї та Н. М. Забіли, на дачі в Стрєльні були в той день її брати Василь та

Віктор Білозерські, а також М. Т. Симонов (Номис) (Дорошкевич О. Трагедія самотнього чуття
// Життя й революція. — 1926. — № 9. — С. 78).
... без братнього і батьківського вашого святого слова вона не дасть мені свого такого ж слова...
— Того ж дня Ликера звернулася з листом до М. Я. Макарова (текст записаний з її слів О. М.
Куліш з власноручним підписом Ликери): «...Когда он мне предлагал, то я не могла решиться без
вашего позволения... Я согласна за него идти, если вы позволите, без вашего позволения я не

решаюсь» (Дорошкевич О. Трагедія самотнього чуття // Життя й революція. — 1926. — № 9. —
С. 76).
Мотиви Ликериної згоди на зроблену їй Шевченком пропозицію відбилися в листі О. М. Куліш

до М. Я. Макарова від 3 серпня 1860 р.: «Он создал себе идеал и не хочет взглянуть простыми

глазами, а нам так больно за него. Все спрашивает Лукерия: „чи достаточний він, чи буде

сочинять, як поїде в деревню? Він і старий, і скупий, здається, така неохота йти“. А потом

опять разыграется воображение: „ні, пойду на зло дівчатам Карташевським, щоб вони збісились!“
Потому что когда ее повар какойто сватал, то девушки Карташевских отговаривали его жениться,
что это недостойная пара, а тут вдруг она выйдет за сочинителя и полу-пана, как она его называет
... Ей кажется, что она делает ему честь, и так неуважительно произносит его имя...» (Там само.
— С. 80).
...напишіть їй і мені вашу і думу і пораду. — М. Я. Макаров відповів Шевченкові та Ликері

листами від 13 серпня 1860 р. з Аахена, в яких хоча й не заперечував проти їх одруження, але просив
добре все зважити, не поспішати й дочекатися його повернення: «...когда дело идет о целой жизни,
то нужно порассудить хорошенько, посоветоваться всем вместе; на письме делать это неудобно
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— подождите меня, а я до вас скоро приеду, скорее, нежели думал, скорее, нежели следовало бы
вернуться» (Чалый М. К. Жизнь и произведения Тараса Шевченка. — С. 164 — 165; [1]Листи до

Тараса Шевченка. — С. 156). Така відповідь була підготовлена листами В. М. Білозерського від
2 серпня 1860 р., Н. М. Забіли та О. М. Куліш від З серпня 1860 р.; всі вони одностайно вважали
Шевченків вибір вкрай невдалим і просили М. Я. Макарова відрадити Шевченка від його наміру.
В листі М. Я. Макарова до Шевченка є прямі текстуальні перегуки з листом В. М. Білозерського:
«Мне кажется, что для их общего добра вы должны дать такой ответ: что вам дорого счастье

их обоих; что, когда дело идет о целой жизни, то нужно порассудить хорошенько, посоветоваться
всем вместе; что на письме сделать это неудобно и потому вы откладываете до свиданья, которое
(я слышал) скоро наступит, но что, во всяком случае, если на то будет их добрая воля, вы им не

помешаете. Затем, воротясь сюда, потолковать с каждым особо и с обоими вместе и, наконец,
высказав свое мнение, предоставить им самим решить дальнейшие отношения» (Дорошкевич О.
Трагедія самотнього чуття // Життя й революція. — 1926. — № 9. — С. 81).
Як побачите Марью Александровну, то поцілуйте її гарненько за мене. — Марко Вовчок теж

негативно поставилася до Шевченкового наміру одружитися з Ликерою й просила М. Я. Макарова

запобігти цьому. В листі від 31 серпня 1860 р. І. С. Тургенєв сповіщав П. В. Анненкова:
«По письму таинственной Марьи Александровны (Марка Вовчка) Макаров помчался расстраивать

свадьбу Шевченка» (Тургенев И. С. Полное собр. сочинений и писем. — Т. 4. — С. 120). П. В.
Анненков (який часто бував у Карташевських, добре знав цю родину і згодом одружився з тіткою

М. Я. Макарова) на це відповів у листі до І. С. Тургенєва від 5 вересня 1860 р.: «Не удивительно,
что Макаров собирался ехать расстраивать свадьбу Шевченко, ведь он женится на Лукерье, той
самой толстой Лукерье, которая подавала нам ужин у Варвары Як[овлевны] и которая выходит

за Шевченко, чтобы подразнить горничных — девушек Карташевских. Что за чепуха!» (Там само.
— С. 497). У примітці до листа I. С. Тургенєва від 31 серпня 1860 р. П. В. Анненков уточнив:
«При отъезде моем из Аахена Н. Я. Макаров еще оставался там, поскольку свадьба Шевченка с

горничной графини К[арташевской] расстроилась сама собой...» (Анненков П. В. Литературные

воспоминания. — М., 1960. — С. 453).

Варіанти

при купних наших друзьях сказала мені, що / при купних наших друзьях, що
и святого слова вона не дасть мені / святого слова не дасть мені

Вертайтеся ж швидче до нас / Вертайся швидше до нас

1. http://izbornyk.org.ua/shevchenko/lystydo.htm

3.11.18 Спомини Ликерії Полусмакової. Знайомство з Шевченком (2009-11-05 12:00)

* *

Я родилась в Липоврогах Чернігівської губ. (Ніжинського уїзду).
Була я кріпостная у панів Макарових. А дочка Макарова Карташевська взяла мене в Петербург.
Там на Большой Московской (вулиці) Карташевські мали свій дім.
Карташевські мене одягали в малоросійську одежу і все бувало (я) прислужую за столом. Одних
стрічок було на мені яких півсотні аршин та з десять низок намиста.
Я гарна була. Ото гості як наберуться до нас (Карташевських), то лакеї всі аж мруть. Грають в
лакейській на гармонії, — а я вибіжу та накручу їм голови і йду прислужувати.
У Карташевських були літеральні вечори. Пани там збиралися два рази на тиждень і Шевченко

приходив. Там бував Тургенєв, Жемчужников, Костомаров — багато (бувало), а Куліша ніколи не
було. Анєнков 1 бував ще. Він женився на тій, що сватали за Шевченка. Тут я з ним (Шевченком)
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познакомилась. Шевченка я боялася, але знала, що він важний пан, бо за ним завше посилали

карету, як його нема. Він ходив постоянно в кожусі і в шапці і, бувало, завше мені гроші дає,
як його одівати. Або ходить по хаті, як я за столом прислужую, і дивиться на мене. Я почала

встидатися; лиш він прийде, а я вже боюсь показатися. Я ні з ким з тих панів не балакала, бо не
мала права. А після Тарас Григорович мені усе розказував: як козачком був, як люльку заладжував,
як втікав, по бур’янах ховався та картинки писав, як дяка бив з хлопцями. Все було — веселий,
як балакає, а ходив смутний. Був він (Шевченко) собі середнього росту — такий мужественний,
здоровий чоловік; чорні вуса. Ходив до Карташевських у піджаку. Я подавала йому одежу, то не

хотів, щоб помагати; каже: «сам одінуся». А Тургенєв раз питається мене: «нравиться вам Тарас

Григорович?» На літо Шевченко їздив на дачу в Канів. Одну зиму ходив до Карташевських, а на
літо поїхав. Мої пани були на дачі в Лісному Корпусі, а зимою вія (Шевченко) приїхав. Мене

посилали з письмами, то Тургенєв, бувало, ніколи нічого не дасть — був такий понура, а Тарас по
карбованцю давав. «Ти, — каже, — пішки прийшла?»— «Пішки»— «А— така гарна дівчина, та й
ходить пішки! На ж тобі на підводу!» Пані моя, бувало, спитає: «А що, вам нравиться Шевченко?»
Я ж не знала, про що вона питає. [1]Спомини про Т. Шевченка п. Ликерії (Полусмаківни). К.
Широцький, Шевченкова наречена, «Літературно-наукови вісник», 1911, т. 53, стор. 284 — 285. 1

Анненков Павло Васильович (1813 — 1887) — російський критик та історик літератури. Разом з

Шевченком відвідував літературні вечори у Карташевських.

1. http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shirots.htm

3.11.19 Короткий спогад Н. Кибальчич (Наталка Полтавка) (2009-11-05 18:00)

* *

Я была очень маленькой, мне не было еще и пяти лет, когда Шевченко умер; но я помню его

очень живо... Не много я знала его и об нем, но одно врезалось в моей памяти: он любил детей
и дети его любили; какая-то непостижимая сила связывала его чистую высокую душу с этими

непорочными существами. Передаю, что вспомнилось об нем из моего далекого прошлого, и
пусть это слабое мое воспоминание ляжет новым венком на его одинокую полузабытую могилу.
Однажды вечером (это было в Петербурге) мы все собрались в нашей столовой, вокруг чайного
стола. Я была в тревожном состоянии, ожидался один наш знакомый, которого я почему-то
боялась и недолюбливала... Раздался звонок, и я стремительно вскакиваю с места и прячусь

лицом у отца в коленях, невольно подражая известной привычке страуса...
Слышатся чьи-то тяжелые шаги; но вошедший гость молчит, не подает голоса, очевидно его

предупредили...
— А подивись, хто прийшов! — загадочно-весело говорит мне отец. Подозревая предательскую
западню, я не двигаюсь.
— Та то не той дядько, не бійсь, дурна!., подивись!..
Тот же самый результат; я не поддаюсь.
Отец берет мою голову и насильно приподымает. Я в ужасе открываю крепко защуренные глаза

и вижу — передо мною стоит здоровый, лысый «дядя» с добродушнейшей улыбкой на круглом,
полном лице.
— Дядько Кобзарь! — воскрикнула я и в одно мгновение повисла у него на шее.
Да, дети любили добродушнейшего кобзаря.
Помнится еще другой случай. Мы переехали на дачу в Стрельну 1, и Шевченко у нас гостил.
Однажды, забравши нас детей (меня, которую он называл «моє маленьке», и сестру мою моложе

меня годом, которую он называл «моє велике»), он отправился с нами гулять на какую-то поляну.
День был ясный, солнечный, золотистый, один из тех радостных летних дней, которые могут быть
только в беззаботном детстве и которые никогда потом не забываются... Мы с сестрой без устали

бегали по душистой, пестрой леваде, собирая целыми охапками цветы и таская их в перегонку

«дядьку Кобзарю». Он сидел с краю, на каком-то возвышении, должно быть скате рва и, склонив
голову на руку, в безмолвии глядел в даль... О чем он думал, что делалось в его тоскующей

душе, или какие образы проносились в могучем воображении, я конечно тогда не спрашивала
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себя; но вот и теперь, после многих лет, я ясно, как живую, вижу перед собой эту выдвинутую

среди зеленого моря задумчивую фигуру, точто всю облитую золотистым солнцем!.. Мы со

смехом бросали ему на колени цветы, он поднимал голову, тихо улыбался и гладил нас рукой

по стриженным головкам. Н. М. Кибальчич, Коротенькое воспоминание о Т. Гр. Шевченке,
«Киевская старина», 1887, март, стор. 585 — 586.

3.11.20 201. ЛИСТ ДО О. О. ОБОЛОНСЬКОГО. Липень 1860. С.-Петербург
(2009-11-06 00:00)

М[илостивый] г[осударь] Александр Демьянович!

Стихотворения, которые вам нравятся, выпишите из прилагаемой рукописи; я не имею времени.
Рукопись оставьте у себя до будущей субботы. Ваш покорный слуга Т. Шевченко

Предложите перевести Курочкину то, что вы найдете удобопереводимым.

Примітки

Подається за першодруком у журналі «Правда» (1880. — № 11. — С. 156). Датується за змістом
(згадка про переклади М. С. Курочкіна).
Вперше введено до збірника творів у виданні: Шевченко Т. Твори: В 2 т. — СПб., 1911. — Т. 2.
— С. 443.
Публікація листа у львівському журналі «Правда», напевне, була зроблена за копією з автографа,
власником якого названо «вп. професора Л. у Києві» (С. 156). У 1892 р. в «Киевской старине»
(№ 2. — С.320 — 321) В. П. Науменко надрукував два листи до О. О. Оболонського:
від І. С. Тургенєва (в справі викупу родичів Шевченка з кріпацтва, датований 4 березня 1860
р.) та коментований тут лист Шевченка (без дати). Про перший з них сказано, що це —
«письмо, нигде еще не напечатанное и любезно доставленное нам И. В. Лучицким» (С. 320).
Найвірогідніше, що й другий лист надруковано з належного йому ж автографа — того самого,
про який згадувалося в «Правді» (нині цей автограф не відомий). Отже, «в[исоко] п[оважаний]
професор Л. у Києві» — Лучицький Іван Васильович (1845 — 1918), російський та український

історик, професор Київського (з 1877 р.) та Петербурзького (з 1907 р.) університетів, дослідник
общинного землеволодіння в Росії та Західній Європі. Порівняно з публікацією «Правди» текст у
«Киевской старине» має одне різночитання: «Предложите перевести Курочкину то, что вы найдете

переводимое» (С. 321). Очевидно, давнє знайомство Шевченка з батьком О. О. Оболонського

Олександром Дем’яновичем і спричинилося до обмовки в імені й по батькові адресата. О. Д.
Оболонський — поміщик із Полтавщини, якому належали кріпаки брати Ткаченки, відпущені
на волю 1834 р. З одним із них, Ф. Л. Ткаченком, Шевченко разом навчався в Петербурзі

у В. Г. Ширяева та в Академії мистецтв, жив в одній квартирі, згодом листувався (Жур П.
Шевченківський Петербург. — С. ЗО). Негативний відгук про поміщика О. Д. Оболонського є в
повісті Шевченка [1]«Близнецы»: «... проснулась уже в Вишняках за Хоролом... Село огромное,
только такое убогое, что страх посмотреть. Помещик, говорят, пьяныця непросыпуща, живет десь,
Бог его знает, в Москве, говорили, или в Петербурге, а управитель что хочет, то и делает».

Стихотворения, которые вам нравятся, выпишите из прилагаемой рукописи... — Про який

рукопис ідеться, не відомо; можливо, це була «Більша книжка» або якийсь список із неї.
Предложите перевести Курочкину... — Починаючи з першої публікації листа, протягом довгого

часу вважалося, що йдеться про російського поета-сатирика В. С. Курочкіна. Тим часом вірші

Шевченка на російську мову перекладав його брат, російський поет і журналіст Курочкін Микола

Степанович (1830 — 1884). Шевченко познайомився з братами Курочкіними 26 квітня 1858 р. в

Петербурзі (запис у щоденнику від 26 квітня 1858 р.). Невдовзі М. С. Курочкін переклав написаний
Шевченком на засланні й тоді ще не друкований вірш «Один у другого питаєм...» — чернетку

перекладу датовано 29 квітня 1858 р. (РДАЛМ, ф. 241, оп. 1, № 4, арк. 1). Отже, цей переклад,
надрукований у журналі «Народное чтение» (1859. —№ 4. — С. 134), не може бути хронологічним
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орієнтиром для датування коментованого листа Шевченка (див.: Павлюк М. М. Кілька уточнень
до Шевченкового листування (Т. Шевченко і М. Курочкін) // Радянське літературознавство. —
1970. — № 6. — С. 80 — 82). Лист пов’язаний з перекладами М. С. Курочкіна, опублікованими в
«Народном чтении» (1860. —№ 5. — С. 103 — 105) — «К доле», «К музе» — з позначенням дати

перекладу: 1 серпня 1860 р. та «Бал» (1860. — № 6. — С. 108). М. С. Курочкін перебував тоді в

Петербурзі, спілкувався з Шевченком особисто й листовно — збереглися дві його записки, в яких
він сповіщає, що переклав вірші «Доля», «Муза» та «Огні горять, музика грає...», радиться про

вдосконалення окремих рядків перекладу, просить «еще стихов — да самых сердечных» ([2]Листи
до Тараса Шевченка. — С. 159, 160). Зазначена дата перекладів М. С. Курочкіна дає підставу

датувати лист Шевченка до О. О. Оболонського не пізніше 1 серпня 1860 р., орієнтовно— липнем

1860 р. Згодом М. С. Курочкін опублікував у газеті «Русский мир» (1860. — 29 жовтня) статтю
про російські переклади «Кобзаря», виступив з промовою на похороні Шевченка в Петербурзі.

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev401.htm

2. http://izbornyk.org.ua/shevchenko/lystydo.htm

3.11.21 Переказ М. М. Макарова, сина власника Ликери Полусмак (2009-11-06 06:00)

* *

Незабаром після приїзду до Петербургу привезена моєю бабою Ликера захворіла на якусь шкіряну

хворобу; її вмістили до лікарні. Виявилося; що це звичайна короста (чесотка), і Ликера за деякий
час вийшла з лікарні, зовні значно змінившися на краще, тоб-то біла і рум’яна. Вона була висока
на зріст, ставна (в оригін. — статная, О. Д.), те, що звуть belle femme; мала гарні коси, чудові
(в ориг. — красивые) очі і білі зуби; але — і в цьому збігаються всі свідчення сучасників —
вона не визначалася правильними рисами обличчя або оригінальністю виразу, а являла собою

звичайнісінький (в ориг. — самый ординарный) тип простої української селянської дівчини.
Поява Ликери в її перетвореному лікарнею вигляді навела батька мого на фатальну думку.
Бажаючи особливо догодити Шевченкові, він надумався пошити для Ликери справжнє українське
убрання з усіма його яркими і різнокольоровими атрибутами, з тим, щоб вона в цьому убранні

прислуговувала за столом, коли серед гостей буде Шевченко. Ця вигадка легко могла виникнути
в завзятого українофіла (в ориг. — ярому украинофилу); на Шевченка ж вона справила цілком

несподіване вражіння, що про його наслідки читач зараз довідається з слів сучасників.

Н. Н. Макаров «Последняя любовь Тараса Григорьевича Шевченко (из семейного архива)». Цит.
в перекладі за Дорошкевич О. Трагедія самотнього чуття // Життя й революція. — 1926. — №9.
— вересень. — С. 77. [Див. [1]текст статті.]

Микола Миколайович Макаров (1863 — 1917) — син. М. Я. Макарова, власника Ликерії.

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/zhrevol1.htm

3.11.22 202. О. М. ЖЕМЧУЖНИКОВ. Червень — серпень 1860. Калуга
(2009-11-06 12:00)

Мой хороший знакомый Ричард Осипович Подгорецкий проездом через Питер желает

познакомиться с Эрмитажем и Академией, а потому прошу Вас убедительно быть ему

руководителем в этом деле.
Обнимаю Вас от всей души и дружески жму Вашу руку.
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А. Жемчужников.

Не четвертій сторінці:
Тарасу Григорьевичу Шевченко.
В Академии художеств.

Коментарі:

Подається за автографом: ІЛ. Ф. 92. № 81..
Дати в автографі немає. Датується орієнтовно, за часом літніх шкільних канікул 1860 р. (під час

канікул 1859 р. Шевченка не було в Петербурзі).
Вперше надруковано у виданні: Листи до Т. Г. Шевченка. — С. 155, з неточною атрибуцією і

датуванням. Зокрема, упорядниця першодруку Л. Ф. Кодацька не уточнила, від якого з братів

Жемчужникових — Олексія чи Олександра — одержав Шевченко цього листа й датувала його

проміжком часу 1858 — 1860 рр. Автор і рік написання листа встановлено М. М. Новицьким

за згадкою про Р. О. Подгорецького — викладача гімназії в Калузі, де проживав Олексій

Жемчужников (див.: Новицкий М. М., Дорошенко К. П. Неизвестные письма к Шевченко

// Советская Украина. — 1962. — № П. — С. 148; Новицький М. М. Про видання «Листи до Т.
Г. Шевченка» 1962 року // Радянське літературознавство. — 1966. — № 2. — С. 64 — 65).

Подгорецький Річард Осипович (1833 — 1867) — викладач російської мови та географії в Калузькій

гімназії. Був автором п’єс «Боль врача ищет», «Надолго ли», «Сестрица», які виставлялися в

Москві. За свідченням Олексія Жемчужникова в автобіографії, з січня 1858 р. він вийшов у

відставку й проживав у Калузі (Жемчужников А. М. Избранные произведения. — М. — Л.,
1963. — С. 62 — 64).

3.11.23 Переказ Н. Кибальчич про знайомство з Ликерією (2009-11-06 18:00)

* *

Весною 1860 года, г-жа К[арташевск]ая, уезжая за границу и боясь оставить на произвол судьбы в

большом городе завезенную ею из Малороссии молодую крепостную девушку, по имени Лукерью,
просила мою мать, через посредство своего брата г. М[акаро]ва, который был дружен с нашим

семейством, принять ее к себе на свое попечение.
Мать долго отказывалась, стесняясь чужою прислугою и опасаясь брать на себя большую

ответственность, но наконец уступила настоятельным просьбам и взяла девушку к себе.
Лукерья оказалась особо ленивой, неряшливой и необыкновенно ветренной.
Вставала она утром позже матери, ничего в доме не делала — и только вышивала какие-то
прошивки, будто бы заказанные ей ее барынею... Ходила она всегда нечесанная и неумытая,
— что, однако, не мешало ей заниматься собою, носить тайно шнуровку под вышитой сорочкой

и заводить интриги с соседними лакеями, таскавшими ей в карманах жареную дичь...
Ей было тогда лет двадцать и собой она, в строгом смысле, не была хороша, но весьма

привлекательна: круглолицая — в легких веснушках, кароокая, губы полные, румяные, черты
грубоватые, коса темная, густая...
Росту она была среднего, фигура у нее стройная, прекрасная... Словом симпатичный, но довольно
обыденный тип малороссийской дивчины.
Одевалась она всегда по-малорусски и хорошо знала белошвейное мастерство.
Мать добавляет, что для простой дивчины она была чрезвычайно умна, хитра и ловка.
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Первое время Лукерья у нас не получала жалованья, но потом, когда обиженная ее ничего

неделанием наша служанка просила заставить и Лукерью работать, — и ей отказали, прислугу
пришлось рассчитать, и мать предложила тогда Лукерье месячную плату, с тем уговором, что она
будет помогать ей по дому.
Лукерья, хотя и согласилась на это условие, работала весьма неохотно, особенно когда сделалась
невестой Шевченка. Да и самой матери было как-то неловко заставлять ее услуживать при нем...
Родные мои летом жили на даче в Стрельне, и Шевченко по-прежнему часто бывал у нас. Тут он
и познакомился с Лукерьей.
Ничего особенного мои родные не заметили в его отношениях к этой девушке — он с нею

беседовал как и со всякой другой, — но вот однажды, явившись в обычное время к нам, он
вдруг объявляет матери, что любит Лукерью и хочет жениться на ней.
Пораженная этой неожиданностью, мать, в ужасе, сразу высказывает ему свое мнение об этой

девушке, все, что ей известно о ней худого, и начинает его горячо убеждать отказаться от своего
намерения.
Шевченко, понятно, оскорбился за любимую женщину, которой он слепо верил, вспылил и резко

возразил матери:
— Хоч би і батько мій рідний устав із домовини, то і його б я не послухав!..
С этим он и уехал, сильно раздраженный против матери.
Тем не менее она, считая своим нравственным долгом, заговорила с ним об этом и в другой раз,
— и говорила всегда, когда он бывал у нас, стараясь всеми силами удержать увлекающегося и

наивно доверчивого поэта от гибельного для него шага...
Однако это не приводило ни к чему: Шевченко верил только своей «Ликери» и раздражался против
матери, за ее, как он предполагал, панские предрассудки... В результате, между ними, из простых
и дружественных, установились холодно-вежливые отношения.
Однажды он написал матери, прося ее отпустить с ним Лукерью в город за покупками. (Этого
письма нет).
Мать отказала, естественно, опасаясь ответственности, взятой на себя относительно молодой

девушки.
Тогда Шевченко приехал сам и лично стал просить мать об этом.
Она и тут ему категорически отказала.
Он рассердился и иронически спросил:
— А якби ми повінчані були, то пустили б?
— Конечно, — возразила мать, — какое бы я тогда имела право удерживать ее...
Страшно раздраженный Шевченко присел тут же к столу и сразу, сгоряча, экспронтом набросал

известное стихотворение:

Моя ти любо, мій ти друже!
Не ймуть нам віри без хреста...,

направленное прямо против моей матери. Между тем Лукерья, на все вопросы матери, с наивным
цинизмом признавалась, что она не любит своего жениха, так как он, по ее словам, «старий та

поганий», а выходит за него потому только, что «кажуть, що він багатий...»
Но этого передать Шевченку у матери не хватило духу...
Как-то Лукерья простудилась и слегка захворала. Встревоженный Шевченко, желая выразить

как-нибудь свою заботливость, прислал ей шерстяные чулки, теплый платок и какой-то очень

старинный металлический, больших размеров шейный крест...
Первым движением Лукерьи, получив эти вещи, было схватить крест и начать торопливо скоблить
его ножем... Но увидев, что он не золотой, она с досадой отбросила его от себя, сердито
проговорив:
— Бог знає що!.. я думала золотий!..

Над. М. Кибальчич, Воспоминание о Т. Г. Шевченке (из рассказов моей матери), «Киевская
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старина», 1890, февраль, стор. 176 — 179. [Див. [1]переклад]

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/spog71.htm

3.11.24 (2009-11-07 06:00)

[1]Кониський О. Я. Тарас Шевченко-Грушівський: Хроніка його життя [В останні часи свого віку,
стор. 18]

З Тарасового листа до Варфоломея, писаного 25 серпня, знати, що Куліш з Полтави їздив у

Корсунь. Варфоломей радився з ним про свою думку взятися до крамарства. Річ очевидна, що
в сій справі він рахував більш за все на Тарасову запомогу і гадав крамарство своє розпочати

книжками. «Бачу, відповів йому Тарас 1192, що ти з Кулішем аж надто розфантазіровалися. Книгар
Кожанчиков сказав мені сьогодні от що (а він се діло добре знає), що «на 3000 готівки і 3000 кредиту
в книжній торгівлі можна получить 10 % з великим трудом. Мені й самому не подобається твоє

сіпачество, та нема де дітись. Бумага (папір) і чай — се інше діло. Напиши мені гарненько, чи
багато тобі треба кредиту на се діло?» Таким ото чином, коли нарешті виїхали з Петербурга

Макаров, а потім і Новицький, Тарас лишився майже одиноким. Немов наумисне се сталося тоді
саме, коли він запевнився, що з сватання його до Харитини нічого не буде, коли, значить, душа
його пойнялася хмарою нудьги і коли саме, більш ніж коли-будь, треба було йому дружньої поради
і розваги. «Його, — каже Костомаров, — перейняла душогубна туга, яку сплодила самітність

і ненормальне становище на вишині слави після 10-літнього заслання, що розлучило його з

освіченим миром» 1193. Натурально, що туга та і гнала Тараса, може, несвідомо задля його самого,
куди-небудь до людей, де б почути хоч рідне слово. Недалеко біля Петербурга є село Стрільня,
куди виїздять літовати чимало людей з столиці: на літо р. 1860 туди перебралась жінка Куліша і

сестра її Надежда Забілиха з родиною. Ще навесні того року Тарасова землячка і знайома дідичка

Карташевська, виїздячи за границю, упрохала Надежду Михайловну взяти на літо до себе слугу її,
покоївку Ликерію Полусмаківну, крепачку брата Карташевської, дідича Олександра 1194 Макарова.
Ликерія була українка з Ніжинського повіту. Дівчина молода, літ під 20, сирота. Середнього

зросту, кароока, кругловида, рот маленький, уста пишні, коралеві, коса густа, темно-русява, плечі
широкі, круглі, постать гарна, стан гнучкий, тонкий. Такою малює її дочка Забілихи Наталка-
Полтавка 1195, що, треба додати, не виявляє до Ликерії симпатії. Тургенєв 1196 каже, що Ликерія
була «свіжа, молода, трошки необтесана, не вельми гарна, але по-свойому приваблива з прегарною
білявою косою і з якоюсь не то гордовитою, не то спокійною постатною фігурою, властивою її

національності» 1197. На смак Тургенєва щодо жіночої краси і взагалі на його смак художницький

можна сміливо покладатися. Глянувши на портрет Ликерії, перечитавши те, що я виписав угорі,
не можна не признати, що Ликерія була доволі гарна і краса її була та саме, що підходила до смаку
Шевченкові. До сього треба сказати, що родина Карташевських тішилася з Ликеріїної вроди і не

жалковала коштів на дороге і зграбне національне убрання Ликерії 1198. Щодо патрета духово-
морального, так Наталка-Полтавка каже, що вона була розумна (трошки вміла читати), хитра,
лінива, нечепурна, завжди б ходила невмивана, з брудною шиєю і нечесаними косами, любила
красуватися, маніритися, лицятися і «заводила любовні інтриги з лакеями сусід» 1199. Не все в

оцьому портреті здається мені певним: можна б до його додати ще дещо з невеличкої замітки

Лободихи 1200, що писала під прибраною назвою Крапивини 1201, але ж замітку Лободишину я

мушу цілком знехтувати і зауважити на неї тільки з недоброго проти Ликерії боку. Мене дивом

дивує та відвага, з якою Лободиха надрукувала ту замітку! Замітку занадто образливу задля гідності
Ликерії, яко женщини, а для самої Лободихи яко писательки. На превеликий жаль, Лободишина
замітка хоч і занадто б’є в очі своєю вигадливістю, а проте д. Чалий без всякої критики завів її

до своєї книжки 1202. Тим часом коли хоч трохи прирівняти Лободишину замітку до споминок її,
надрукованих у «Пчелі» р. 1875, якими д. Чалий доволі користувався, зараз кинеться в очі, що
Лободиха надрукувала такі вигадки про Ликерію, яких вона не чула і не могла ні сестра її, ні тим
паче сама вона, чути з уст Шевченка. Треба сказати, що епізод з Ликерією трапився у Шевченка в
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другій половині р. 1860, себто рік після того, як Тарас кватерував у Києві у Лободишиної сестри!..
Після сього епізоду Тарас з Петербурга не виїздив, так само, як Стефанія Матвіївна Лободиха до

весни р. 1862 не виїздила нікуди з Полтави. Принаймні я, близько приятелюючи з її чоловіком

Віктором Лободою, заходив до них кілька разів на щотижня і не пригадую ніже єдиного разу, щоб
за увесь час, починаючи з року 1859, до переїзду Лободи р. 1862 в Смоленськ, я не заставав її в
господі! А коли Шевченко р. 1859 і не відав, що є на світі Ликерія Полусмаківна, то яким же чином

можна пойняти віри, що в першій половині серпня р. 1859 він розповідав Лободишиній сестрі у

Києві, що він «як чорт в суху вербу був закоханий в ту каторжну дівчину луцьку»? 1203 Таким

чином, усе, що написала Лободиха про Ликерію, треба цілком знехтувати яко добуток власної

фантазії Лободишиної. В духово-моральному патреті Ликерії, списаному Наталкою-Полтавкою, я
не йму віри ні в одну з ознак нечепурності. Ми знаємо, що Шевченко був чистюк: «нечепурна
жінка, казав він, і циганові не годиться». А вже ж і він і Тургенєв помітили б, коли б Ликерія

ходила такою неохайною невмиванкою з брудною шиєю. Нарешті, як погодила б і Карташевська
красу і дороге убрання Ликерії з таким неохайним брудом? Що до «лицяння і любовних інтриг з
лакеями», то нехай вони й були, бо й Кулішиха в листі до Макарова каже, що Ликерія вітрогонна,
але ж се був зовсім натуральний добуток впливу столичної «цивілізації» на темну людину молоду,
свідому своєї вродливості й вивезену з села на розпуття столичної деморалізації. Коли Ликерія

своїм поводженням не відповідала нашим моральним змаганням, так винувата тому не вона,
а ті, хто, любуючи з краси такої покоївки, не жалковали грошей на убрання її, та не дбали, не
пильнували про її освіту і виховання моральне. Ликерія була тим, чим була і більшість, коли не

всі, крепачки-покоївки, відірвані від родини, завезені на чужину і тут пущені в деморалізований

натовп без освіти, без доброго догляду, без певного виховання! Взагалі, щодо споминок Наталки-
Полтавки мушу я поводитися скептично і брати з них тільки те, що не стоїть суперечно з фактами
певними. На се маю такі причини: під час епізоду, про який зараз буде річ, Наталка-Полтавка
була вельми малою, на п’ятій весні свого віку, і хоч би яка добра не була у неї пам’ять, то се ваги не
має. В даному разі важні спостереження над душевними пружинами і Ликерії, і Шевченка, а сього
жодна 4-літня дитина спостерігати і спостерегти не вдатна і не зможе. Більшість своїх споминок
Наталка-Полтавка (пані Кибальчич) списала з уст своєї матері, людини геть вже пристаркуватої,
людини такого віку, коли пам’ять часом вже не слухається. Тому-то в Наталчиних споминках

стрічаємо таке, чого не було і не могло бути. Наприклад, вона каже, що Ликерію Шевченко возив

до графині Толстої, що Толстая привітала її дуже приязно і т. д. 1204. Отже, дійсно нічого сього
не було та й не могло бути, бо родина Толстих, вернувшись з Виборгу в липні, зараз виїхала за
границю 1205, звідкіль вернулася до Петербурга вже тоді, коли Шевченка не було на світі 1206. Так
от сю Ликерію, коли вона літовала в Стрільні «на дачі», зустрів і познайомився з нею Шевченко.
1192 Основа. — 1862. — Кн. VI. — С 22. 1193 Русск[ая] стар[ина]. — 1885. — Кн. VI. — С.
626. 1194 Ликерія була кріпачкою Миколи Яковича Макарова. — Ред. 1195 Зоря. — 1892. — № 5.
[2][Наталка-Полтавка (Н. Кибальчич). Споминки про Т. Шевченка]. 1196 Кобзарь. — 1876. [Т. І].
— С. VI. 1197Пчела. — 1878. — № 5. 1198 Пчела. — 1878. — № 2. — С. 31. 1199 Зоря. — 1892.
— № 5. — С. 83. 1200 Пчела. — 1878. — № 5. 1201 Крапивіної. — Ред. 1202 Свод, — С. 171. 1203

Пчела. — 1878. — № 5. 1204 Зоря. — 1892. — № 5. — [С. 84]. 1205 Лит[ературное] наслед[ие], с.
117. 1206 В[естник] Европ[ы]. — 1883. — Кн. VIII. — С. 842. [3]Попередня [4]Наступна
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Знайомість Шевченка з Ликерією трапилася саме в недобру задля поета годину, коли саме він

був всіма сторонами охмарений, зажурений лихими матеріальними і моральними обставинами.
Нудьга, самітність, свідомість свого тяжкого розбитого життя і свідомість недугу свого, свідомість,
що до його прийшла вже невідкараскана гостя старість, свідомість, що

Минули літа молодії,
Холодним вітром од надії

Уже повіяло... Зима...
Сиди один в холодній хаті...
Нема з ким тихо розмовляти,
Ані порадитись... Нема!
Анікогісенько нема... 1207. Нарешті, свідомість, глибока і правдива свідомість, що поетові «нема
з ким сісти хліба з’їсти». Сума сього всього становить такий тяжкий обух, що одним ментом

приголомшує чоловіка. І під таку невимовно скорботну пору у чоловіка часто одна хвилина —
рішає все! В таку саме хвилину Шевченко стрічає молоду вродливу дівчину, саме йому під смак:
сироту, крепачку, «сестру по плоті і крові», стрічає її на тому розпутті, що таких, як вона, дуже легко
приводить в ту безодню, з якої виходу довіку вже нема!.. Один мент— і перейнятлива душа поета

стає на тому, щоб побратися з Ликерією: звернути її з розпуття на добрий шлях і таким чином

придбати й собі такого друга, з яким «хоч і як-небудь на сім світі, а все-таки б якось жилось»
1208. Спекатися «клятої самітності», оженившись «хоча б на чортовій сестрі»: оце стало заданням
душі, що була майже цілком повита недутом самітності, недугом розпуки. Перейнявшись таким
бажанням, годі вже було Тарасові спостерігати духово-моральний образ Ликерії, годі йому було
аналізувати її і себе самого! В таких випадках розум спить, а чоловік слухається тільки голосу свого
серця, певніше— своїх нервів. І от в липні 27 1209 Тарас сватається до Ликерії. Ликерія згоджується
стати з ним у парі. Переговоривши з Ликерією (се було на дачі у Стрільні), Тарас зараз же оповів
Забілисі, що «кохає» Ликерію і хоче одружитися з нею 1210. Забілиха, почувши від Тараса таку

новину, так зумилася, що «їй здавалося, наче стеля упала їй на голову і придавила її»; вона навіть
і образилася «і, не тямлячись від горя і здивування, скрикнула: «Боже мій! Що ви задумали, Тарасе
Григоровичу! Хіба ви не знаєте, що то таке Ликерія»! Та й заходилася розповідати усе, що знала
недоброго про Ликерію, вмовляючи його покинути свій чудний замір». Здивовання таке я цілком
розумію, але цілком не тямлю, за що вона образилася...? Не згадуватиму, чи вона не спроможна
була, чи не хотіла зазирнути на дно Тарасового серця та подивитися, що там тоді діялось? Вона

б спостерегла, що замір Тарасів побратися з Ликерією з його погляду був зовсім не чудний. Коли
вже ж добре знати було, що Ликерія зовсім не відповідає Тарасові і не може вона стати йому тією

дружиною, якої він жадає і якої йому треба, так годилося б ужити найделікатніших і гуманніших

заходів, щоб відвернути поета від його заміру, але зробити се так, щоб поетові нігде не защеміло,
щоб він, і сам того не помічаючи, впевнився, що Ликерія йому не до пари, і вже щонайперше —
не вимовити проти Ликерії ніже єдиного ганебного слова. Останнього вимагала проста людська
ввічливість. А Забілиха, не вважаючи на се, і досягла добутків саме супротилежних тому, чого
бажала досягти. Поради її Тарас, натурально, не послухався: ганьба Ликерії, людини, вибраної їм
собі на дружину, натурально, викликала у його гнів, і він відповів: «Хоч би і батько мій рідний

устав з домовини, то я і його б не послухав». В тій пораді, підбитій ганебними оповіданнями

про Ликерію, Шевченко зовсім справедливо добачив «панський гонор, що не дав глянути на бідну
крепачку, як на таку ж людину, якою єсть і вона сама, гордовита пані» 1211. 1207 Вірш написано 18
жовт. 1860 р. — після розриву з Ликерією. — Ред. 1208 Кобзарь. — 1876. — Т. І. — С. 366. 1209

Чалий, с. 165. 1210 Зоря. — 1892. — № 5. — [С. 83]. 1211 3оря, Ibidem.[ — С. 83]. [2]Попередня
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Звістки, подані Наталкою-Полтавкою, трохи суперечать звісткам, переказаним дядиною її

Кулішихою в листі до Ликеріїного дідича, до Олександра 1212 Макарова, що перебував тоді за

границею. Кулішиха писала під свіжим впливом несподіванки, хоча і вона чимало була обурена

проти Ликерії, але лист її, писаний саме під час події, здається мені геть більш правдивим, ніж
Наталчині споминки, написані 32 роки після тієї події, та ще і з чужих слів. 27 липня, саме на

Кулішеві іменини, Шевченко обідав у Кулішихи. По обіді, вийшовши в садок, Тарас мовив до

останньої: «Я приїхав до вас, щоб Ликерію посватати. Порадьте мені, у мене тут нікого нема».
«Ви й виобразити собі не можете, — писала Кулішиха 1213, — як я зумилася не тому, що він хоче
одружитися з покоївкою, а тому, що він вибрав собі Ликерію! Що йому казати, відаючи потроху

недобрі Ликеріїні вади, які чи неволя крепацька прищепила до неї, чи вона вже й на світ родилася
такою попсованою. Я вважала потрібним висловити Тарасові щиро, щоб потім не докоряти самій

собі за нещирість. Я висловила йому і добре, і лихе. Останнього було більш. Він питає: чи не

прибільшую я? Ні, кажу: я не розсерджусь, коли ви не піймете мені віри. Я мало знаю Ликерію,
а ви перевірте мої спостереження, розпитайтеся у тих, що більш за мене знають Ликерію. Він
подякував мені, і, здається, добре зрозумів, що я говорила щиро». Далі читаємо: «Ах як холодно
Ликерія взяла те сватання, хоч за годину вже всі в дворі відали про се! Яка вона інтересантка! Як
вона пильнує стерти з себе усе те, що інтересує Тараса Григоровича! Вона хоче бути панею, а він
шукає простоти і рідного слова. Її мучить, що сестра його ходить в національному костюмі. Питала
і у мене, в якому він був убранні тоді, як був боярином у мене? Лице її аж сяло, коли я сказала, що
на йому був фрак». «За день після сватання я була у Тараса Григоровича, писала далі Кулішиха:
він прохав навідатися до його, я гадала, чи не передумав він. Ні! він передав Ликерії «Граматку»
і хрест. Взявши хрест, Ликерія спитала, що він коштує? А потім питає: «Де ж проба?» Другим

разом, приїхавши до нас, Шевченко дав Ликерії букет з польових квіток. За кілька хвилин букет

той валявся біля рундука. Боже! який він засліплений! Поет і проза! Він виобразив собі ідеал і не
хоче глянути простими очима, а нам так боляче за його!.. Ликерія питає: чи він заможний? Чи

писатиме вірші, як переїде на село? «Він і старий і, здається, скупий, так не охота йти за його».
А потім знов заграє у неї виображення: «Ні! піду! на злість дівчатам Карташевським піду, щоб
вони збісилися...» «Ох, як скорботно за Тараса Григоровича! Пішов він в сад, сів з нею в альтанці.
Зібралася уся челядь, усі ходили повз паркан та сміялися... Серце розривалося на шматки...» «Коли
б він сказав вам про се перед тим, як ви виїздили, можна б було зовсім інакше умістити Ликерію:
ослобонити її від усякої брудної роботи і скільки-небудь підготовити її, а то чоловік хоче спасти

її, як він каже, від підупаду, а я боюся, щоб з нею не трапилося того, що сталося з Мотрею Марка

Вовчка, вона дуже вітрогонна. Здається їй, що вона робить йому честь і так без поваги висловлює

його наймення. Ми тепер мучимося, вказуючи їй, що те чи інше не зроблене нею, що вона заспана
або не причесана. Тарас Григорович буває у нас тут щонеділі, вона подає обід, а я тужу увесь той
час. Ликерія — українським звичаєм, ходить з квіткою на голові, як годиться молодій (зарученій).
Вона перед усіма хвалиться своїм женихом...» Бачимо, що в свойому теплому та щирому листі до
Макарова Кулішиха не таїлася. Кожне слово її тхне симпатією до поета, і нема ані єдиного слова на
користь Ликерії!.. А проте ми не бачимо в тій характеристиці жодної незвичайної вади у Ликерії:
ми бачимо її зовсім такою, якою і повинна вона була бути під впливом крепацької неволі, темноти
і панської псевдоцивілізації. Бачимо чимало і таких рис, що властиві кожній зарученій дівчині, хоч
би і панночці. Яка ж би заручена не інтересувалася: чи не покине її дружина, переїхавши на село,
писати вірші? Що тут лихого? Або хоч би недоброго?.. Послухаймо тепер самого Шевченка, якої
він думки і про Ликерію і про тих своїх земляків і землячок, що пильнували розлучити його з

Ликерією? В листі його до Варфоломея 1214 читаємо: «Будуще подруже моє Ликерія — крепачка,
сирота, така сама наймичка, як і Харита, тільки розумніша від неї, письменна і по-московському не
говорить. Вона землячка наша з-під Ніжина. Тутешні земляки і землячки наші, а надто панночки,
як почули, що мені Біг таке добро послав, то ще трошки подурнішали. Гвалтом голосять: «Не до
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пари, не до пари!» Нехай їм здається, що не до пари, а я добре знаю, що до пари... З осені, як
обробишся з полем і обкопаєш наше будуще кишло, вибери на тому кишлі найкраще місце і посади
яблоню і грушу на пам’ять року 1860 липня 28». Варфоломей Шевченко каже, що при тому ж листі

Тарас прислав окремо на шматочку вірші «Посажу коло хатини», викликані впливом сподіваного

шлюбу з Ликерією, і додав на тому шматочку: «тільки що спечено, ще й не прохололо». Вірші ті
справді відповідають змістом своїм бажанню поета, висловленому в листі до Варфоломея: Посажу
коло хатини На спомин дружині І яблоньку, і грушечку, На спомин єдиній...1215 Одначе викликані
вони сподіваним шлюбом не з Ликерією, а з Харитиною. Під ним стоїть дата 19 листопада р.
1859, а 6-го грудня того ж року ті самі вірші Шевченко записав в альбом Катерині Толстівні 1216.
Значить, вірші написані трохи що не рік ще попереду до того часу, коли поет спізнався з Ликерією.
1212 Миколи. — Ред. 1213 Чалий, с. 165. 1214 Основа. — 1862. — Кн. VI. — С. 20. [Лист
Т.Шевченка до В. Г.Шевченка від 22, 25 серп. 1860 р.]. 1215 Кобзарь. — 1876. — Т. І. — С. 362.
[Подражаніє Едуарду Сові]. 1216 Вестник Европы. — Кн. VIII. — 1873. — С. 842. [2]Попередня
[3]Наступна
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IX

За два дні після сватання Шевченко написав до Ликеріїного пана Макарова в Аахен такий лист:
«Біг в лиці Надежди і Олександри Михайловен помагає мені одружитися з вашою дочкою і

сестрою Ликерією. Помагайте ж і ви вкупі з Варварою Яковлевною 1217. Ликерія при купних

наших друзях 28 липня сказала мені, що без братнього і батьківського вашого святого слова

не дасть мені свого такого ж слова. (Розумна і щира душа!) Вертайте ж швидше до нас та

благословіть Ликерію з Тарасом» 1218. Ликерія попрохала Кулішиху написати від неї листа до

Макарова 1219. Вона казала йому, що їй знайшовся жених і сватає її: «Жених той Тарас Григорович

Шевченко, що й ви знаєте, так віддайте мене за його, коли можете зробити мені таке щастя. Та
ще прошу: порадьте мені, чи виходити за його, чи ні? Ви більш за мене його знаєте» 1220. Приязні
відносини Макарова до Шевченка і тон листа Тарасового свідчать нам, що просьба у Макарова

згоди і благословення — була ні що більш, як простісенька звичайна ввічливість. Вже ж Тарас

був цілком певен, що Макаров не відмовить, тим паче, що діло було, так сказати, в переддень
знесення крепацтва. І Тарас, і сама Ликерія за такими умовами мали певний і повний привід

вважати Ликерію людиною вольною. Не такої думки була Забілиха. Раз якось прислав Тарас до

неї записку, просячи, щоб вона пустила Ликерію приїхати до його та з ним поїхати в крамниці

купити їй дещо на посаг. Пані не пустила, «побоюючись, — як каже її доня, — одвічальності,
що спочивала на ній за молоду дівчину». Тоді приїхав прохати сам Шевченко. Мати (Наталки-
Полтавки) категорично відказала. Тарас страшенно розгнівався за те і зі злою іронією спитав:
«А якби ми були повінчані, то пустили б?» «Запевне пустила б, бо яке б тоді право мала я не

пускати її!» «Не тямлячись від гніву, Шевченко тут же написав відомі вірші: «До Ликерії» — «Моя

ти любо! мій ти друже...» Було се 5 серпня» І221. Так розповідає пані Кибальчич. Гнів Тараса

був зовсім справедливий. Не образитися на заборону Ликерії поїхати з ним до міста через те

єдине, що вони ще не повінчані, не зміг хоч би хто. Обурена душа поета не могла не промовити:
Не ймуть нам віри без попа, Не ймуть вам віри без хреста, Раби, невольники недужі: Заснули,
мов свиня в калюжі В своїй неволі. Кроткий, вольнолюбний поет усіма своїми силами почув

в тій забороні і деспотизм невольника над невольниками, і пансько-крепацькі звичаї «темного
царства»! Він виразно побачив, яка безодня розділяє Ликерію, по один бік, а по другий панів,
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навіть ліберальних, навіть тих, що приятелюють з ним! Добрим відносинам Шевченка до Забілихи

не можна було після тієї заборони не порватися. Шевченко майже перестав їздити в Стрільню.
Надежда Мих[айлівна], мабуть, зраділа тому, гадаючи, що Тарас покине Ликерію: бо, признається
і пані Кибальчич, «матері дуже хотілося, щоб він відкинувся від Ликерії» 1222. Тим часом прийшла

відповідь Макарова. «Мій щирий друже Тарасе Григоровичу! — писав він до Шевченка . — Моє

благословення і ліпші побажання душі моєї напутствують всякий рух життя вашого. Так буде і

щодо Ликерії, дочки моєї. Та інакше воно й не може бути, коли на те ваша і її добра воля. Але
перш за все я бажав би, щоб ви були щасливими і спокійними. Тим-то я гадаю, коли річ іде

про ціле життя, так треба поміркувати добре і порадитися усім вкупі. Писати про се не зручно.
Підождіть мене, я хутко приїду». Пишучи до Ликерії, Макаров висловив і їй бажання, щоб вона

підождала його приїзду. «А проте, — додав він, — ти маєш повне право по всяк час вийти заміж,
і будь певна, що приймеш моє благословення і щирі бажання моєї душі» 1224. Відповіді на око

здаються добрими, прихильними: але вони не були щирими. І не диво. Ми вже знаємо, який
лист до Макарова написала Кулішиха, а Забілиха, пишучи 1225 до його, так штаповала Ликерію:
«Вона (Ликерія) завела вечерниці: ми ляжемо спати, я кажу і їй лягати, а вона трошки посидить

та й піде і вернеться о 3 годині, розмовляє, співає, регочеться з москалями: ми чуємо те, та
вийти не можна нам, бо вона діє се тоді, коли у нас хто ночує. Тарас Григорович через свою

заручену давав мені на місяць 26 карб., щоб я дала їй окрему світличку, а я й за сотню не хочу її

мати у себе, і хотіла написати вам ще до сватання, щоб ви згодилися, аби я вирядила її в кватеру
Карташевської». Писав до Макарова в сій справі і Василь Білозерський. На його думку, Шевченко,
хоч і свідомий, що зробив помилку, посватавши Ликерію, але самолюбство та упертість не дають
йому бачити можливості звернути з тієї дороги, якою він пішов. Потай від самого себе він бажає,
щоб сила стороння звела його з певної путі 1226. Прийнявши такі звістки, Макаров хоч і написав до

Шевченка і до Ликерії відповіді приязні, а проте того ж таки дня 18/30 серпня писав до Забілихи

що інше. «Що ви допустили скоїтися! — вболівав він. — Чудно і гріх сказати, але коли б Ликерія
віддалась лакеєві, то серце моє не було б так розбите, як тепер, коли я читав листи, що приходили
до мене. Не можна сказати, щоб я знав Ликерію, так, як ви, але я давно розгадав її. Який тяжкий
час...» 1227. Шевченко нічого про сі листи не відав. Не відав він і того, що «Ликерія, — як каже

Наталка-Полтавка, — з наївним би-то цинізмом розповідала, що не любить свого жениха, бо він
старий і поганий, але йде за його через те, що, кажуть, він багатий» 1228. 1217 Карташевська,
сестра Макарова. 1218 Чалий, с. 163. [Лист Т. Шевченка до М. Я. Макарова від 30 лип. 1860
р.]. 1219 Ibidem. — С. 164. 1220 Лист сей в її імені написано мовою московською. Такою ж мовою

ведено цілу сю переписку, навіть з Шевченком. Факт цікавий і тим більш чудний і сумний, що
Ликерії дорікали за те, що вона цурається рідного слова... 1221 Зоря. — 1892. — № 5. — С. 84.
1222 Ibidem. 1223 Чалий, с. 164. [Лист від М. Я. Макарова від 13/25 серп. 1860 р.]. 1224 Ibidem. —
С. 165. 1225 Чалий, с. 167. Д. Чалий помилився, говорячи, що се лист Білозерської. Зміст показує,
що він від Забілихи. [У Чалого — від Н. М. Білозерської, яка за чоловіком — Забіла]. 1226 Чалий,
с. 168. 1227 Зоря. — 1892. — № 5. — [С. 83]. 1228 Ibidem. — С. 84. Коментар Не ймуть нам

віри без попа, // Не ймуть нам віри без хреста... — Рядки переставлено. [2]У Т. Шевченка: «Не
ймуть нам віри без хреста, // Не ймуть нам віри без попа». [3]Попередня [4]Наступна
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Під кінець серпня Тарас довідався, що Ликерія занедужала. Він зараз же послав в Стрільню якусь

«мізерію», просячи передати її Ликерії і прислати міру з її ноги, щоб купити задля неї черевики.
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Наталка-Полтавка додає, що тоді Шевченко прислав і хрест Ликерії і вона, вхопивши його, почала
шкребти. Побачивши, шо хрестик той не золотий, вона з серцем кинула його геть і мовила: «Бог
зна що!.. я думала, що золотий».
Тут авторка «Споминок» помилилася. Ми вже відаємо, що хрест вкупі в «Граматкою» Тарас

переслав Ликерії через Кулішиху на третій день після сватання!
Небавом після Ликеріїного недугу Шевченко 5 вересня, писав до Макарова, що, порадившись
з Андрієм Маркевичем, перевезли Ликерію на кватеру до сестри графині Толстої — Катер[ини]
Ів[анівни] Іванової. «Мені здається, — додав Тарас, — що ми добре зробили. Що ви на се скажете»
1229. Мені здається, що переїзду Ликерії до Іванової дійсно не було, а було се тільки Тарасове

бажання, коли ж Ликерія і жила в Іванової, так хіба вельми короткий час. Небога Іванова К.
Ф. Юнге 1230 категорично каже, що дійсно Тарас благав її дядину приняти до себе Ликерію, але
Іванова, не сподіваючись добра з того сватання, відмовила і не згодилася прийняти Ликерію хоч

би тільки переночувати. Одначе вона помогла знайти недалеко від неї кватеру. Про сей переїзд

Наталка-Полтавка в своїх «Споминках» розповідає зовсім що інше і зовсім не подібне. «Шевченко,
— каже вона, — приїхавши до нас, сказав матері, що графиня Толстая хоче взяти Ликерію до себе

на життя. Мати пойняла віри і, порадившись з братом Макарова, згодилася відпустити Ликерію,
тільки щоб Маркевич особисто відвіз її і передав з рук на руки графині. Так і зробили. Графиня
дуже приязно привітала Тарасову заручену. Другого дня Ликерія прийшла до нас і розповіла, що у
графині вона тільки переночувала, а Шевченко найняв їй окрему кватеру» 1231. З сього виходить,
ніби б то Тарас і Маркович умовилися обдурити Забілиху, щоб як-небудь забрати у неї Ликерію.
На щастя, знаємо, що се просто вигадка того, хто розповів її авторці «Споминок». Я вже говорив,
що тоді саме уся родина Толстих була за границею. 1229 Чалий, с. 168. 1230 Вестн[ик] Европы. —
1883. — [Кн.] VIII. — С. 842. 1231 Зоря. — 1892. — № 5. — [С. 84]. [2]Попередня [3]Наступна
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X

Здавалося, що на обрію у Тараса чи певніш — на тій стежці, що вела його, по його думці, до
шлюбу з Ликерією, усі хмари розігнав вітер і перешкоди нема.
«Поберемося ми після Покрови, — писав він до Варфоломея 1232. — Навесні нехай би сестра

Ярина перевезлася на наше кишло та й хазяйнувала, а тим часом і я з жінкою приїду, то вона і

нам пораду дасть. Бо я і жінка моя, хоч і в неволі, і в роботі зросли, але в простому, сільському
ділі нічого не тямимо: то порада сестри Ярини була б до ладу і мені, і Ликерії. Отаке то скоїлося.
Несподівано я приїду до тебе в гості з жінкою-сиротою наймичкою. Сказано: коли чоловік чого

добре шукає, то й найде. Так і зо мною тепер трапилося. Мені тепер не жаль, що Харитина трошки
придурковата». В тому ж листі Тарас просить прислати на весілля «сушених карасів десяток,
другий або третій, та запеченого дніпрового ляща одного, другого або й третього». 6 вересня

Тарас послав записку до Забілихи, просячи передати через посланця Ликеріїну «мізерію» і паспорт
та дякував за «материнские попечения о сироте Ликерии и за внимание» до його. Записку ту

написав по-московськи: а се була у його ознака, що він не задоволений з того українця, до якого
пише або говорить по-московськи. Коли Ликерія поселилася на окремій кватері, Шевченко щодня

провідував її, але ніколи не зіставався у неї пізніш як до 9 години вечера»1233. З сього добре

знати, як то він пильнував берегти добру славу своєї молодої, і як не добре чинили, не пускаючи
Ликерію з ним серед дня до міста! Запопадливо піклуючись про Ликерію, Тарас справив їй доброї
одежі, подарував їй коралі (добре намисто) і 200 б то карб, срібними грошима 1234. Останній

3076

http://community.livejournal.com/ua_kobzar/4899.html
http://community.livejournal.com/ua_kobzar/645552.html
http://community.livejournal.com/ua_kobzar/645896.html


подарунок здається мені не певним. Минуло кільки день, ледві чи більше тижня. Ликерія прибігла
в Стрільну і сказала, що вона вже розцуралася з Шевченком. Що саме спричинилося розцуранню,
нестеменно певної відповіді не маємо. Наталка-Полтавка розповідає так: «Тарас, прийшовши до
Ликерії, побачив, що у неї в світличці великий безпорядок (гармидер): на столі патьоки води, тут
же й гребінець з волоссям ї брудні панчохи, постіль не прибрана, хата не метена. Тарас би то

кинувся до неї з кулаками, гукаючи: «Я не хочу такої! Мені не треба такої жінки!» — «І мені не
треба такого чоловіка, старий, та поганий!» — відповіла Ликерія і побігла з хати. Так розповідала

матері пані Кибальчичевої сама б Ликерія. Тарас про се нічого не розповідав, а тільки говорив:
«Гидота, погань!» Д. Кибальчич гадає, що головною причиною розцурання були слова Ликерії: «І
мені такого чоловіка не треба! старий та поганий!» Вони вразили його, і він побачив тепер тільки
вперше, що Ликерія не любить його, а йде за його тільки з вигоди, «Щира душа пойняла була

віри лукавій душі, — додає Наталка-Полтавка, — і обманилася в своїй вірі, от і все! просто, ясно
і трагічно». Що трагічно — се правда, але не так то воно ясно і просто. В душі поета, певна
річ, справилася під ту годину велика драма, треба ж, щоб були на те і відповідні причини... Щоб

за неохайність, коли вона справді була, Тарас кинувся з кулаками на свою молоду... ба! се така

вигадка, що проти неї не варто й змагатися. Ми маємо вірші, написані Шевченком 14 вересня

і присвячені брату Олександра Макарова Миколі «На пам’ять 14 вересня». З самої присвяти я

гадаю, що розцурання з Ликерією сталося в той день. Барвінок цвів і зеленів, Слався, розстилався,
Та недосвіт перед світом В садочок укрався. Потоптав веселі квіти, Побив, поморозив... Шкода

того барвіночка Й недосвіта шкода! 1235 Оце ті вірші. Кого поет розумів під барвіночком? Я гадаю,
що Ликерію, а може, й себе з нею... А недосвіт? на мою думку, недосвіт — всі оті пащиковання,
що ширили про Ликерію. Хоч би й не так необережно їх простали, то все ж якась частина їх дійшла

до Тараса. Чуючи їх, чуючи навкруги: «Не до пари, не до пари», — він, натурально, бентежився.
Певна річ, що його підбивали проти Ликерії і довели до того, що досить було маленької якої

іскорки, щоб сталася в душі його велика пожежа! Досить було дрібниці, щоб «недосвіт» побив,
поморозив, потоптав «веселі квіти». «Чудне щось робиться зі мною, — писав поет 18 вересня
1236. — Душі моєї не шкода було для Ликерії, а тепер шкода нитки для неї». Неня Наталки

Полтавки 1237 бажала розвідати всю правду, через що Шевченко покинув Ликерію, прохала його,
щоб прийшов і розказав, як було діло. Чудно, що вона не хотіла зрозуміти, яку рану вона тим

самим роз’ятрить в серці поета! Чудно, але жіноча цікавість перемогла делікатність. Шевченко

згодився — з умовою, щоб при тому була Ликерія і Маркевич. Приїхавши до Забілихи, Шевченко

мовчки привітався і мовчки похмурий ходив по хаті. Потім промовив: «Нехай увійде». Коли

прийшла Ликерія, Тарас положив їй на плече руку і глухим голосом спитав: — Скажи правду, чи я
коли вільно обходився з тобою? — Ні! — тихо відповіла Ликерія. — А може, я сказав тобі коли яке
незвичайне слово? — Ні! Тут Тарас, впавши в страшенну лютість, — каже п. Кибальчич, — підняв

вгору руки, затупотів ногами і не своїм голосом крикнув: «Так геть же від мене, а то я тебе задушу.
Усе верни! До нитки верни! і старих порваних черевиків тобі не подарую». «Усі сиділи мовчки,
вражені сією сценою. Шевченко пройшов мовчки кілька разів по світлиці: мовчки стис усім руки

і, не промовивши ні слова, поїхав додому» 1238. Сцена була, знати, занадто важка! Можна тільки

дивом дивувати, що неня Наталки-Полтавки була така необачна, що заздалегідь не зрозуміла,
що іншої сцени й бути не могло і відважилася викликати її. Знаючи хоч трохи людську душу, а
тим паче перейнятливу і вразливу душу Тарасову, ради простої гуманності треба було пильнувати,
щоб і не згадувати Тарасові про Ликерію, тим паче не сприяти, щоб вони бачилися. Сього не

хотіли чи не вміли зрозуміти. Цікавість, кажу вдруге, взяла гору. Але цікавість та, роз’ятривши
йому свіжу рану, не була задовольнена. Шевченко, як бачимо з споминок Наталки-Полтавки, не
повідав ні слова дійсної причини свого розцурання з Ликерією. Кількома словами розмови з нею

він дав тільки науку усім, хто при тому був, що можна було пускати з ним до міста Ликерію, хоч
вони і не повінчані. На сю тему тільки й була його розмова. Дорого вона йому обійшлася: та, на
жаль, знати з «Споминок» Наталчиних, що і в сьому разі його не зрозуміли, навіть серцем того

не вчули... 1232 Основа. — 1862. — Кн. VI. — С. 20. [Лист Т. Шевченка до В. Г. Шевченка від

22, 25 серп. 1860 р.]. 1233 Вестник Европы. — Кн. VIII. — 1883. — С. 842. 1234 Зоря. — 1892.
— № 5. — С. 85. 1235 Кобзарь. — 1876. — Т. І. — С. 363. 1236 Киев[ская] ст[арина]. — 1885.
— Кн. II. — С. 133. 1237Зоря. — 1892. — № 5. — С. 85. 1238 Зоря. — 1892. — № 5. — С.
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86. Коментар Ми маємо вірші, написані Шевченком 14 вересня і присвячені брату Олександра

Макарова Миколі «На память 14 вересня». З самої присвяти я гадаю, що розцурання з Ликерією
сталося в той день. — Ця поезія спершу мала заголовок-посвяту «Ликері на память 14 сентября»;
упорядники 12-томного академічного Повного зібрання творів Т. Г. Шевченка вважають, що ця

дата «безсумнівно пов’язана з розривом взаємин між Шевченком і Ликерою, яка грубо образила

поета. Це сталося між 9 і 11 вересня 1860 р.» [2]Шевченко Тарас. Повне зібрання творів: У 6 т.:
Т. 2. — С. 567. [3]Попередня [4]Наступна

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/4899.html

2. http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev.htm

3. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/645766.html

4. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/659394.html

3.11.30 Натюрморт (2009-11-09 00:00)

[1]

Натюрморт. Папір, олівець, сепія (32,7 × 24,4). [Пб.]. [1860].
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[2]

Див. також:
http://litopys.org.ua/shevchenko/shev10057.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev10057.htm
http://kobzar.univ.kiev.ua/draws/description/457.html

1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/ibXmsynyX-AdNGoEB5bQ6Q?feat=embedwebsite

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev10057.htm

3.11.31 Лист В. М. Білозерського до М. Я. Макарова в Аахен. 2 серпня 1860 р.
(2009-11-09 06:00)

* *

Милый друг мой, Николай Яковлевич! Желал бы, чтоб первое письмо, которое вы прочитаете,
было мое, а не другие: Вы сами угадаете— почему. Неожиданность предложения нашего бедного
поэта поразит ваши нервы, — в этом я не сомневаюсь. Действительно, для Тараса Григорьевича
нет другого выхода, как жениться на простой девушке и поселиться у себя на хуторе, но выбор его
едва ли может принести счастье им обоим. Лукерья — умна, в этом нет сомнения; но она видит
в Тарасе Григорьевиче не более, как старого мужа, который завезет ее куда-то, куда ей вовсе не

хочется, и она так мало надеется быть довольной и счастливой, что не чувствует к нему даже

признательности. Она — натура эгоистическая, которая никогда не оценит того, что в Тарасе

Григорьевиче есть хорошего, и вполне поймет все недостатки его как мужа.
Ей хочеться пожить, погулять и, если уж выходить замуж за старого Тараса, то разве с тем, чтоб
жить паниею. А ему вовсе не то представляется, не того хочется! Когда он мне впервые сказал о
своем предложении, я одобрил его намерение — жениться на простой селянке, но, в отношении
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к Лукерье, я высказал ему свои сомненья. Сначала он все оправдывал рабством, утверждая, что
свобода и довольство подействует на нее благодетельно и сделают ее такою, какою ему хочется ее

видеть; но в другой раз после одного разговора с нею, когда она больше высказалась, он задумался,
стал грустнее и хоть не отменил своего намерения, но уж больше не говорил о женитьбе, хоть он
со мною откровенен и мы три раза были с ним подолгу наедине. Я представляю себе состояние

его души так: он недоволен своей поспешностью, сознает, что ошибся, что действительность не
осуществит его надежд, но, по самолюбию, по упрямству, по безвыходности своего положення,
не видит возможности сойти с дороги, на которую ступил и втайне от себя самого желает, чтоб
посторонняя сила свела его с опасного пути. Мне кажется, что для их общего добра, вы должны

дать такой ответ: что вам дорого счастье их обоих; что, когда дело идет о целой жизни, то
нужно порассудить хорошенько, посоветоваться всем вместе; что на письме сделать это неудобно
и потому вы откладываете до свиданья, которое (я слышал) скоро наступит; но что, во всяком

случае, если на то будет их добрая воля, вы им не помешаете. Затем, воротясь сюда, потолковать
с каждым из них особо и с обоими вместе и, наконец, высказав свое мнение, предоставить им
самим решить дальнейшие отношения. Быть может я ошибаюсь, но мне кажется, время тут много
значит. Что касается до Лукерьи, то по всему видно, что приспело время соединиться ей законным,
а при «благоприятных обстоятельствах» — даже незаконным браком. Все, что я говорю об ней в

этом письме, выведено из моих личных и сестренных наблюдений.

Дорошкевич О. Трагедія самотнього чуття // Життя й революція. — 1926. — №9. — вересень.
— С. 81. [Див. [1]текст.]

Примітки:
Примітка М. М. Макарова. Коли, ще під час перебування мого в Петербурзі, літом 1888 року,
мені довелося побачитися з В. М. Білозерським і розмовляти або, певніше, слухати його цікаві

оповідання про Шевченка, я, між іншим, показав йому і дав прочитати цього його листа, при
чім він висловив здивування, що зміг в той час, переживаючи подію, так правдиво й об’єктивно
схарактеризувати її.

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/zhrevol1.htm

3.11.32 Лист А. М. Куліш до М. Я. Макарова. 3 серпня 1860 р (2009-11-09 12:00)

* *

3080

http://litopys.org.ua/shevchenko/zhrevol1.htm


[1] Я представить себе не могу той минуты, добрый [Николай]
Яковлевич, когда вы увидите [2]письмо мое, писанное вам от имени Лукерии. Ожидали ль

вы этого? Вы более это могли предвидеть, чем мы. 27 июля, в день ангела Пантелеймона

Александровича, [приехали к нам братья, а именно Вася и Виктор, которые уже здесь недели три,
и Матвей Т.] За обедом я поперхнулась и говорю, что будет к нам гость, [и предсказываю Тараса

Григорьевича]. Так и случилось: после обеда приехал Шевченко и сделал предложение Лукерии.
Ничего не подозревая, я пошла к нему в сад. Он, помолчав немного, сказал: «Я приїхав до вас

Лукерю сватать, порадьте мені, у мене тут нікого нема». Вы вообразить себе не можете, до чего
я была изумлена не тем, что он хочет жениться на горничной, а тем, что он избрал себе в подруги
Лукерью! Что на это сказать, зная отчасти очень незавидные качества, привившиеся к Лукерье,
посредством ли рабства, или она от рождения так испорчена. Попавшись так неожиданно в

посредницы в таком важном деле и сознавая полную необходимость для светлых осенних дней

Тараса Григорьевича добрую, преданную подругу жизни, я, несмотря на все это, считала долгом
высказаться откровенно, чтобы после не упрекать себя в неискренности. И хорошее и дурное

поставила на вид, последнего даже было больше. Ш-ко говорит мне: не преувеличиваю ли я? —
Нет, я говорю вам для того, чтобы после совесть меня не упрекала, что я, любя вас, могла от вас
что-нибудь скрыть. Я не обижусь, если вы не поверите моим словам, я ее мало знаю и, пожалуйста,
поверьте мои наблюдения, расспросите у тех, которые знают ее больше меня, достойна ли она

вас? — Он очень благодарил меня и, кажется, хорошо понял, что все это говорилось искренно,
[по крайнему пониманию человека и желая обоюдного счастья как одному так и другому, хотя я
за него больше боюсь, чем за нее].
Как она холодно приняла его предложение, хотя через час все в дворе от нее знали об этом!
Какая она интерисантка! Как она хочет стереть с себя то, чем интересуется Тарас Григорьевич.
Ей хочется быть барыней, а он ищет простоты и родного слова; ее мучит, что его сестра ходит в
национальном костюме, спрашивала меня, в чем он был одет, когда был моим шафером и лицо

просияло, когда я сказала: во фраке. Не пересказать того, что было говорено.
Через день после предложения я поехала к Т. Г-чу— он просил меня у себя побывать, — я думала,
не раздумал ли он? Но нет, он передал Лукерье Граматку и крест, получив который, она спросила
о цене и сказала: «де ж проба?» Приехавши во второй раз к нам, Ш-ко передал ей букет полевых
цветов; через несколько минут он был брошен около крыльца. Боже мой, как он ослеплен! Поэт
и проза. Он создал себе идеал и не хочет взглянуть простыми глазами, а нам так больно за

него. Лукерья спрашивает: «чи достаточний він? Чи буде сочинять, як поїде в деревню? Він і

старий і скупий, здається, так не охота і йти за нього»; а потом опять разыграется воображение:
«ні, піду, на злість дівчатам Карташевським, щоб вони збісились». Потому что когда ее сватал

какой-то повар, то девушки Карташевских отговаривали его жениться, что это недостойная пара;
а тут вдруг выйдет она за сочинителя и полупанка, как она его называет. Ах, как грустно за Т.
Г-ча!..
Пошел он в сад и сел с ней в беседке: вся дворня собралась и все жители дачи ходили мимо
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забора и смеялись... (Сердце разрывается на части!)
Скажи он вам об этом перед вашим отъездом за границу, можно бы совсем иначе поместить

невесту Ш-ка, устранить ее от всех грязных работ, подготовить ее сколько-нибудь к этой мысли, а
то человек хочет спасти ее от падения (как он говорит: я боюсь, чтобы с нею не случилось того,
что с Мотрей Вовчка), хотя я говорила ему, как она обеспечена вами от всякой нужды (но очень
она ветрена). А ей кажется, что она делает ему честь и так неуважительно произносит его имя!
Мы мучимся теперь, делая ей замечания, что то и другое не сделано, что она не причесана или

заспана. Тарас Григорьевич бывает здесь по воскресениям и она подает обед — я изнываю во

все это время. Лукерья, по обычаю малороссийскому, ходит с цветком на голове, как подобает

невесте. Она всем хвасталась, как выражаются на чужой стороне, своим женихом.

А. М. Кулиш [Ганна Барвінок], Письмо к Н. Я. Макарову. М. К. Чалый, Жизнь и произведения

Тараса Шевченка, стор. 165 — 167. (У Чалого адресатом подається Олександр Якович.)

Примітки
1 Стрельна — селище міського типу на південному узбережжі Фінської затоки. Текст в квадратних
дужках додається за виданням Дорошкевич О. Трагедія самотнього чуття // Життя й революція.
— 1926. — №9. — вересень. — С. 78. [Див. [3]текст.] Вася и Виктор — Василь (згодом редактор

„Основи“, кириломефодієвець) і Виктор Білозерські. Матвей Т. — Мабуть чи не Матвій Симонів,
відомий етнограф (псевдонім — Номис).

1. http://picasaweb.google.com.ua/litopys/invaWB?feat=embedwebsite#5335142961496780498

2. http://ua_kobzar.livejournal.com/641576.html

3. http://litopys.org.ua/shevchenko/zhrevol1.htm

3.11.33 Із листа Н. М. Білозерської до М. Я. Макарова. 3 серпня 1860 р.
(2009-11-09 18:00)

* *

От Н. М. Белозерской к Макарову.

...«Кстати, о Лукерье. Вы напрасно просили меня прочитать часть вашего письма: она, пока
я пообедала, утащила ваше письмо, прочитала все и на другой только день возвратила, хотя
вместе с нами везде его искала. Вместо того, чтобы после вашего увещания исправиться, она
завела вечерныци: мы ляжем спать, я велю ей ложиться, она посидит немного и пошла... и в 3-м
часу только возвращается; разговаривает, поет, хохочет с солдатами; мы слышим, и не можем

выйти; потому что она делает это тогда, когда у нас кто-нибудь ночует. [У меня бывала ужасная

бессонница, ужас до чего я страдала, когда слышала ночью ее голос. После я ей прочитала кусочек
из вашего письма, разумеется, не подозревая, что она уже все читала. Вдруг она, разобидевшись
и в азарте забыв, что говорит мне из другого листочка, которого я ей и не показывала, начинает
меня допрашивать: «а это зачем он говорит?» и проч... Я ее ловлю и объявляю, что напишу вам об

этом, она оправдывается тем, что только одно слово прочитала, хотя сказала мне несколько фраз
из вашего письма.] Тарас Григорьевич через свою невесту предлагал мне 25 руб. в месяц, чтобы я

дала ей особую комнату, но я и за сто не хочу иметь ее и хотела вам писать еще прежде сватовства,
чтобы вы мне разрешили отослать ее в квартиру Варвары Яковлевны (Карташевской)». [«Она
такая изворотливая лгунья, такая голова умная и душа черная»... «А теперь она у нас чуть не по

головам ходит, хотя я стараюсь нисколько не уступать ей и держаться тона прежнего, хозяйки с

горничной, с которой говорю по-приятельски, но требую дела, хотя дела не бывает»...]
[«Ради бога, Николай Яковлевич, приезжайте скорее: вчера был Шевченко и умолял меня держать

у себя Лукерию... а что я мучусь, когда Шевченко приезжает, всегда донельзя кричит и проч..., и
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выходит скандал, и мне стыдно бывает, и я не знаю куда деваться».]

Частию по желанию Надежды Михайловны Белозерской, не могшей терпеть в своем доме

безобразий невесты, частию по воле жениха, Лукерью поселили у г-жи Ивановой, сестры графини

Толстой [...]

М. К. Чалый, Жизнь и произведения Тараса Шевченка, стор. 167-168. Текст листа в квадратних
дужках за виданням Дорошкевич О. Трагедія самотнього чуття // Життя й революція. — 1926.
— №9. — вересень. — С. 80, 82. [Див. [1]текст статті.]

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/zhrevol1.htm

3.11.34 Портрет Ликери Полусмакової. Літо 1860 (2009-11-10 00:00)

[1]

Портрет Ликери Полусмакової. Тонований папір, італійський олівець (34 × 23,3). [Пб.]. [Літо
1860].
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[2]

Див. також:
http://litopys.org.ua/shevchenko/shev10055.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev10055.htm
http://kobzar.univ.kiev.ua/draws/description/455.html

1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/s7-01zbfAUtX6bdxwrfKlQ?feat=embedwebsite

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev10055.htm

3.11.35 Ликері. 5 серпня 1860 р. (2009-11-10 06:00)

5 серпня 1860 р., Стрєльна.

На пам’ять 5 августа 1860 г.

Моя ти любо! мій ти друже!
Не ймуть нам віри без хреста,
Не ймуть нам віри без попа.
Раби, невольники недужі!
Заснули, мов свиня в калюжі,
В своїй неволі! Мій ти друже,
Моя ти любо! Не хрестись,
І не кленись, і не молись
Нікому в світі! Збрешуть люде,
І візантійський Саваоф

Одурить! Не одурить Бог,
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Карать і миловать не буде:
Ми не раби Його — ми люде!
Моя ти любо! усміхнись
І вольную святую душу

І руку вольную, мій друже,
Подай мені. То перейти
І Він поможе нам калюжу,
Поможе й лихо донести

І поховать лихе дебеле

В хатині тихій і веселій.

{ [1]Ликері }

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev2148.htm

3.11.36 Спогад Л. Жемчужникова про Ликеру (2009-11-10 12:00)

* *

Об отношениях Шевченко к Лукере я никогда с ним не говорил. Друзья Шевченко и все любящие

его боялись этой свадьбы, жалеючи его и уважая, так как не предвидели от того ничего хорошего.
Об Лукере отзывались неодобрительно.

Л. Жемчужников, Письмо к А. Я. Конисскому от 18 октября 1897 г., «Культура», 1925, № 3,
стор. 41.

3.11.37 Із замітки Ап. Григор’єва в журналі «Светоч». Серпень 1860 р.
(2009-11-10 18:00)

* *

Полгода еще не прошло с выхода украинских стихотворений Тараса Шевченка и вот уже является

полный перевод его «Кобзаря», составленный нашими русскими поэтами под редакцией Н. В.
Гербеля. Вот лучшее доказательство того, что даровитый народный поэт Малороссии нашел у

нас глубокое сочувствие, и все его песни и думы переведены теперь на русский язык. Поэзия

Шевченка тем более симпатична и сильна, что он, при всем своем таланте, не ушел от народа и
его дум и песен, но развил их до полной художественной прелести. Шевченко, как сын народа,
никогда не выходил из него, страдал и плакал, трудился и пел вместе с ним— и мотивы народных

песен сжились с ним с самого детства и сохранились во всех былинах и думах поэта.

Аполлон Григорьев. «Светоч», 1860, кн. 8, с. 38.

3085

http://litopys.org.ua/shevchenko/shev2148.htm


3.11.38 202. ЛИСТ ДО В. В. ТАРНОВСЬКОГО. 7 серпня 1860. С.-Петербург
(2009-11-11 00:00)

Милостивый государь

Василий Васильевич!

100 экземпляров «Кобзаря», взятые вами у Д. С. Каменецкого для передачи (Михаилу Корнеевичу

Чалому, инспектору второй киевской гимназии), я эти сто экз[емпляров] «К[обзаря]» подарил моей
невесте, а она покорнейше вас просит, и я тоже, 50 экз[емпляров] переслать в Чернигов в пользу
воскресных школ, на имя Романа Дмитриевича Тризны, а 50 экз. в пользу тех же школ в Киев на
имя М. К. Чалого. И будущая жена моя, и я будем вам благодарны, если вы исполните нашу

просьбу.

Готовый к услугам

Т. Шевченко

1860,
7 августа.
С.-Петербург.

Примітки

Подається за автографом (ІЛ, ф. 1, № 209).
Вперше надруковано в журналі «Киевская старина» (1883. — № 2. — С. 407).
Вперше введено до збірника творів у виданні: Шевченко Т. Твори: В 2 т. — СПб., 1911. — Т. 2.
— С. 404.
Відповідь В. В. Тарновського-молодшоо від 10 жовтня 1860 р. див.: [1]Листи до Тараса Шевченка.
— С. 166.

... подарил моей невесте... — Ликері Полусмаковій.

... в пользу воскресных школ... —Недільні школи для дорослих були створені наприкінці 50-х років
XIX ст. як безплатні заклади для початкової освіти дорослих. Утримувалися за рахунок приватних

пожертв, викладання вели студенти, вчителі гімназій. Перші в Росії недільні школи виникли в

Києві та Чернігові завдяки сприянню куратора Київського учбового округу М. І. Пирогова. Для

їхньої матеріальної підтримки Шевченко призначив частину тиражу «Кобзаря» 1860 р., а також

спеціально для народних шкіл написаний ним [2]«Букварь южнорусский» (див.: Прийма Ф. Я.
Шевченко і недільні школи на Україні // Збірник праць чотирнадцятої наукової шевченківської

конференції. — К., 1966. — С. 170 — 194).
Тризна Роман Дмитрович (1816 — ?) — судовий чиновник, діяльний організатор недільних шкіл на
Чернігівщині. Познайомився з Шевченком 1846 р., допомагав поширювати «Кобзар» та «Букварь
южнорусский». Переданих йому Шевченком примірників «Кобзаря» Р. Д. Тризна не отримав,
хоча В. В. Тарновський у листі від 10 жовтня 1860 р. запевняв, нібито «порученіє Ваше я ісполнив
і написав у Київ, щоб відтіль переслали їх („Кобзарів“) по Вашому назначенію... Часть „Кобзарів“
продана, то я вишлю туди гроші» (Листи до Тараса Шевченка. — С. 166). У зв’язку з цим Р.
Д. Тризна в листі від 30 січня 1861 р. запитував, хто такий В. В. Тарновський, «що заглабав

„Кобзаря“ да й пари з уст не пустить», і просив: «настрочіть сьому Тарновському, щоб він знав,
кому і скільки прислать книжок, або скажіть мені, де найти його» (Там само. — С. 182).
Шевченко неодноразово нагадував В. В. Тарновському про його обіцянки дістати в Києві видання
«Памятники, издаваемые Киевской археографической комиссией» та поширити взяті ним у Д. С.
Каменецького 100 примірників «Кобзаря». Про це свідчать листи Л. В. Тарновської до сина в

Київ від 28 травня 1860 р.: «Вчера был у нас Шевченко и просил написать к тебе и напомнить об

обещании твоем прислать ему какую-то книгу, очень ему нужную, а также извести Каменецкого,
сколько продано „Кобзарей“: им нужно взять это для своих расчетов, он уже писал к тебе об

этом», та від 23 червня 1860 р.: «Я к тебе писала по просьбе Шевченка, спрашивала об его
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„Кобзаре“, сколько продал ты экземпляров, но ты мне не ответил...» (Дорошкевич О. Шевченко

в приватному листуванні // Записки історично-філологічнго відділу УАН. — К., 1926. — Кн. 7-8.
— С. 377 — 378). Оскільки протягом 1860 р. В. В. Тарновський так і не надіслав обіцяних

«Кобзарів» до Чернігова, Шевченко, вже смертельно хворий, змушений був звернутися до нього в
цій справі з листом від 10 лютого 1861 р.
И будущая жена моя, и я будем вам благодарны... — Надто ідеалізуючи Л. Полусмакову,
Шевченко прагнув прилучити її до культурного життя й громадсько-просвітитльської діяльності.

1. http://izbornyk.org.ua/shevchenko/lystydo.htm

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev511.htm

3.11.39 Розповідь Ликерії Полусмакової про сватання (2009-11-11 06:00)

* *

На весні Карташевські виїхали за границю, а мене віддали Кулішам. Вони жили в Стрельні на

дачі.
Погано мені було, бо заставляли воду носити і поли (підлоги) мити. Я ходила в дірявих черевиках

і обірвана.
Тарас Григорович приїздив сюди на пароході щодня. Здалеку видко, як йде.
Я раз сижу на крилечку та співаю пісню: «Де мій милий чорнобривий коня напуває...» А він

(Шевченко) підкрався та й каже: «а де ж твій милий?» Я нічого не знала... Я тоді жила в Стрельні

з Кулішихою, і було мені дуже погано, а він прийде й пожалує.
Тарас Григорович їздив до мої знакомої. Вона в нас (Карташевських) жила— бонна. Я до неї було

ходила в гості. То він ходив до неї й переказував що, щоб передала мені.
Якось ранком він приїхав (в Стрільну) й довго ходив в саду з Кулішихою, а я чистила дорожки.
Каже Кулішиха: «Принеси води Тарасу Григоровичу». А сама пішла.
Він випив воду і каже: «Сідай коло мене». — «Не сяду».
Він нахмурився і я сіла.
Каже: «підеш за мене?» Я сказала, що піду.
Він написав Макарову (за дозволом), а через неділю був отвіт.
Тарас Григорович мені нравився.
Тоді я була зовсім дурна й не знала, який він великий чоловік. А Кулішиха каже: «Ти не знаєш

його. Він сибіряка і п’яниця». А я його ніколи не бачила п’яним.
Один Маркович все знав за Тараса.
Брешуть, що він пив дуже горілку. Так мені аж досадно, що брешуть і ніщо так не досадно.
Він мені подарунки подавав.
Ото він мені привіз з Федором перший подарок — шість пар кізлових черевиків на шнурках, бо
мої були з пальцями, і плед привіз, а після книжечку і дерев’яний хрестик гарної роботи.
То я все посля назад послала.
Питав вперед: «чи підеш за мене?» Кажу: «піду». Він каблучки привіз. А на другу неділю привіз

Євангеліє в білому перепльоті із золотими замками. За тим привіз мені три низки коралів і

сережки з медальйонами. В одному (медальйоні) хрест з жемчужними віточками, на другому — в

жемчузі серце й мати божа жемчугом всипана. І останній раз (привіз) скриньку малахітову й там
500 карбованців п’ятачками. Тоді я йому відіслала (гроші), лиш ключик залишила. А попереду,
ще раньше, подарував іконочку божої матері, а з другої сторони написано: «Спаси і сохрани її».
Пожар у мене як був, то це погоріло.
До шлюбу (Шевченко) справив мені одежу.
На корсетці золоті ґудзики. Спідницю шовкову голубу і білі черевики, — і візитну одежу: шовковий
білий козакин з голубою підкладкою і широкими рукавами з прорізами — золоті гудзики і білу

шляпу.
Тільки я йому все відіслала. Каблучку послала— боялася Карташевських— і корсетки. А придане
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він купував все і давав в дім Andrié на Морской (вулиці) шити: пальто сріблясте і пальто біле, а
корсетку підвінечну — бархатну, блакитну, з червоною і срібною лентою. Ящичок був прислав —
там пудра і всяка всячина, хоч то мені було не потрібне.
Він все казав: «давай повінчаємось», а з-за границі писали — підождати.
Як об’явили мені, що я вільна, він поцілував мене і каже: «тепер, Ликеро, ти така, як всі люди».
Після перевіз мене до своячениці Толстої. Та Толстая питала мене: «чи любите Шевченка?» Я
казала, що не знаю.
Як приїхала сестра до Толстої, то Тарас Григорович наняв кімнату на Васильєвському острові, й
квартиру найняв там, щоб переїхати як подружимось, і дров купив багато...
При мені Тарас мало писав.
Бувало прийду до нього в Академію (штук), чаю нап’юся й він каже: «йди додому».
Обід мені хтось приносив, а я не знаю, звідки; знаю лиш, що був добрий обід: все було, що хотіла.
Потім (по обіді) Тарас прийде до мене. Лондо возьмем та й їдемо кататися.
Йому графиню сватали і його не пускав до мене Макаров — той пан, якого я була кріпосная, хоч
я й не була кріпосная, бо я була козачка, і тоді дізналася про те, як визволилась.
Грошей я мала 35 рублів. А найшовся такий адвокат. Каже: «це буде коштувати 60 р.» Я йому

кажу, що нічого не маю. «Якось то буде, говорить», й за сім рублів зробив, що я відійшла від панів.
Вони (пани) не хотіли, щоб я йшла від них, а — як вибралась — усе відняли від мене.

[1]Спомини про Т. Шевченка п. Ликерії (Полусмаківни). К. Широцький, Шевченкова наречена,
«Літературно-наукови вісник», 1911, т. 53, стор. 285 — 288.

1. http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shirots.htm

3.11.40 203. М. Є. БАЖАНОВ. 8 серпня 1860. Форт Олександровський
(2009-11-11 12:00)

Александровский форт,
8 августа 1860 года.

Здравствуйте, многоуважаемый
Тарас Григорьевич!

Я полагаю, Вы помните еще некоего Бажанова, с которым жили довольно мирно, бродили

вместе от нечего делать по саду или так наз[ываемому] огороду; а иногда и спали после сытного
обеда под не совсем тенистыми тальниками. Не правда ли, как было весело? Да! Вот скоро

сравняется 15 лет, как я провожу подобного рода жизнь, со всеми ее прелестями и разнообразием,
и удивляюсь своему терпению, что мог столько времени прожить в таком захолустьи, как вообще

все укр[епления] в Киргизских степях. Но наконец и у меня недостает более твердости переносить
такую однообразно ленивую жизнь! А что прикажете делать? Выехать из укреп[ления] на службу
во внутренние губернии нет возможности, потому что меня никто не знает из лиц, которые бы
приняли к себе на службу без особенной рекомендации. Вот если бы Вы, Тарас Григорьевич,
приняли на себя труд похлопотать чрез Ваших знакомых об местечке, так себе, незавидном, как
нап[ример], в военное училище или в какой-нибудь из губернских корпусов дежурным офицером

или куда-нибудь, лишь бы только иметь средства содержать себя более или менее прилично.
А что, в самом деле, Тарас Григорьевич! Если это возможно, и моя просьба не будет

обременительна — в таком разе позвольте попросить Вас исходатайствовать мне перевод в одну

из вышеозначенных должностей?
Если Вам Господь поможет и перевод мой состоится, то, мне кажется, я готов буду от радости
прыгнуть, с флагштоку. Вот до чего надоело, Тарас Григорьевич!
Впрочем, что Вам говорить! Вы и так знаете хорошо все.
Знакомые Ваши по укр[еплению] все здоровы, новостей никаких нет, да и что может быть в таком
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месте, как наш форт.
До свидания, Тарас Григорьевич! Будьте здоровы, желаю Вам всего лучшего.

Остаюсь Вам преданный

Н. Бажанов.

Коментарі:

Подається за автографом: ЦНБ. Ф. III. № 4888.
Вперше надруковано у виданні: Шевченко Т. Г. Повне зібрання творів, — К., 1927. — Т. 4. — С.
266 — 267.
Дата в автографі: «Александровский форт, 8 августа 1860 года».

Бажанов Микола Єфремович — підпоручик, плац-ад’ютант і наглядач півгоспіталю в

Новопетровському укріпленні. Шевченко підтримував з ним приязні взаємини, намалював портрет
його з дружиною (т. 9, № 42), згадував у щоденнику.
...скоро сравняется 15 лет, как я провожу подобного рода жизнь... — У Новопетровському

укріпленні М. Є. Бажанов служив із 1845 р. (Див.: Большаков Л. Н. Літа невольничі. — С.
186).
...позвольте попросить Вас исходатайствовать мне перевод... — Чи відповів Шевченко на це

прохання, невідомо.

3.11.41 Переказ Н. Кибальчич про обставини Шевченка та Ликерії (2009-11-11 18:00)

* *

Мы переехали в город. У Лукерьи была здесь отдельная комната, и Шевченко стал уже посещать

не нас, а только свою невесту. (У нас же собственно он в это время бывал редко — забегал днем).
Приходил он, случалось, часов в 11 — 12 ночи, когда мы уже были в постелях, посылал за пивом
и в сладких беседах со своею «любою дівчиною» просиживал далеко за полночь.
Так повторялось почти каждый день... В то же время он просил мать ездить с ним в магазины

покупать и заказывать Лукерье приданое. Так было ей заказано тогда два пальто (фасон вроде

малороссийской «юпки»): одно черное — плюшевое, с отделкой из неразрезного бархата, другое
— белое, суконное, на голубой шелковой подкладке с отделкой из белого бархата и золотого

шнурка, с золотыми филигранными пуговицами. Также была куплена черная круглая шляпка

с перьями. Сделано несколько малорусских костюмов, в том числе шелковый голубой корсет.
Куплено несколько штук голландского полотна и т. п.
Все эти вещи были привезены к нам Шевченком, и он сам составлял рисунки для вышивок своей

«Ликері».
Однажды Шевченко сказал матери, что графиня Т[олст]ая приглашает его невесту жить к себе до
ее выхода замуж. Так как г. М[акаро]ва не было в то время в Петербурге, мать посоветовалась
с его двоюродным братом г. М[аркеви]чем и они решили, что Лукерью можно отпустить, но г.
М-ч должен лично, с рук на руки, передать девушку графине.
В назначенный день Шевченко взял карету и приехал за Лукерьей. С ними вместе отправился и

г. М-ч.
Одета Лукерья была просто, но хорошо, в малорусском костюме.
«Невесту» Шевченка графиня приняла очень любезно (это передавал матери потом г. М-ч),
пригласила ее сесть на диван, угостила шоколадом и заговорила с ней о литературе.
Лукерья так ловко лавировала, что трудно было догадаться о ее полном невежестве. (Она едва
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умела читать).
Г. М-ч скоро уехал оттуда и потому не мог ничего более сообщить. Но Лукерья пришла сама на
другой день к нам и рассказала о своем пребывании у графини Т-ой, причем оказалось, что она

только переночевала у нее, а потом Шевченко нанял ей отдельную комнату и переселил ее туда...
В заключение она пожаловалась на своего жениха:
— І такий він противний, що хозяйка давала комнату з прислугою, а він не схотів, сказав, щоб я
сама прибирала... «Що — каже — побачу, яка ти у мене чепурненька...»
Действительно Шевченко и при матери повторял ей несколько раз:
« — Гляди, Лікеро, щоб чепурненька була... Я нічого не хочу, аби чепурненька була... Важкого ти
нічого у мене не будеш робити, хіба звариш борщу та пошиєш мені сорочку... та одно знай — щоб

було чепурненько, бо неохайних я не терплю...»
Прошло несколько дней. Лукерья опять приходит к нам и рассказывает матери, что Шевченко

подарил ей дорогие коралы и 200 р. серебряною монетою, а сама, между прочим, понемногу
забирает от нас к себе вещи.

Над. М. Кибальчич, Воспоминания о Т. Г. Шевченке (из рассказов моей матери), «Киевская
старина», 1890, февраль, стор. 179 — 183. [Див. [1]переклад]

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/spog71.htm

3.11.42 203. ЛИСТ ДО М. К. ЧАЛОГО. 11 серпня 1860. С.-Петербург
(2009-11-12 00:00)

1860.
С.-Петербург.
11 августа.

Милостивый государь

Михаил Корнеевич!

Убедительнейше прошу вас получить (с почты) 50 экземпляров моего «Кобзаря» и по вашему

усмотрению передать помянутые 50 экз[емпляров] одному из киевских книгопродавцев, а

вырученные деньги отдайте в кассу киевских воскресных школ и на досуге известите меня о вашем

здоровье, вашей супруги и о здоровье И. М. Сошенка, за что будет вам благодарен и на услуги

готовый

Т. Шевченко

Адрес:
С.-Петербург, в Академии художеств, Тарасу
Григорьевичу Шевченку.

Получили ли вы «Кобзаря», надписанного моею рукою на ваше имя?

Примітки

Подається за автографом (ІЛ, ф. 1, № 234).
Вперше надруковано в журналі «Основа» (1862. — № 6. — С. 25).
Вперше введено до збірника творів у виданні: Шевченко Т. Твори: В 2 т. — СПб., 1911. — Т. 2.
— С. 440.
Відповідь М. К. Чалого від 8 вересня 1860 р. див.: [1]Листи до Тараса Шевченка. — С. 160 —
162.
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...прошу вас получить (с почты) 50 экземпляров моего «Кобзаря»... — Йдеться про примірники

«Кобзаря» 1860 р., які мав надіслати М. К. Чалому В. В. Тарновський-молодший (див. лист до
В. В. Тарновського від 7 серпня 1860 р.). Свою обіцянку він виконав із великим запізненням: у
листі від 8 вересня 1860 р. М. К. Чалий відповідав Шевченкові, що «Кобзарів» ще не одержав.
Лист до Шевченка групи київських педагогів із подякою за надіслання 50 примірників «Кобзаря»
на користь київських недільних шкіл датований 8 січня 1861 р. ([2]Тарас Шевченко. Документи та
матеріали до біографії. — С. 362 — 363. Див. також: [3]Листи до Тараса Шевченка. — С. 179 —
181).
...передать ... одному из киевских книгопродавцев... — У листі-відповіді М. К. Чалий

писав Шевченкові, що за порадою студентів, які викладали в київських недільних школах, «10
экземпляров я передал в библиотеку воскресной школы, а 40 продам почитателям Вашего таланта,
которых, благодарение Богу, у нас в Киеве немало, особенно между молодежью. Таким способом я

надеюсь больше выручить денег, потому что наши книгопродавцы и из этого благотворительного

дела хотят извлечь барыши, принимая книги с значительною уступкою».
...известите меня ... о здоровье И. М. Сошенка... — У згаданому листі М. К. Чалий сповіщав:
«Наш Иван Максимович неисправим. Он все тот же, что и был во время оно, когда вы вместе

боролись с людьми и с жизнью: добрый товарищ, щира душа, гонитель неправды и подлостей,
трибун народный».
Получили ли вы «Кобзаря», надписанного моею рукою на ваше имя? — У листі-відповіді М. К.
Чалий засвідчив: «Я получил от Вас два подарка: с Вашею надписью— книгу и картину». «Кобзар»
1860 р., подарований М. К. Чалому, нині зберігається в Київському літературно-меморіалному
будинку-музеї Тараса Шевченка.

1. http://izbornyk.org.ua/shevchenko/lystydo.htm

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/docum.htm

3. http://izbornyk.org.ua/shevchenko/lystydo.htm

3.11.43 204. М. Я. МАКАРОВ. 13 серпня 1860. Аахен (2009-11-12 06:00)

13/25 августа 1860 г. Аахен.

Мой искреннейший друг Тарас Григорьевич! Мое благословение и лучшие желания души моей

напутствуют неизменно всякое движение жизни Вашей. Так будет и в отношении Ликерии, дочки
моей. Да оно и не могло быть иначе, если на то Ваша и ее добрая воля. Но прежде всего я желал
бы, чтобы Вы были счастливы и покойны. Вот почему я думаю, что когда дело идет о целой жизни,
то нужно порассудить хорошенько, посоветоваться всем вместе; на письме это делать неудобно

— подождите же меня, а я до Вас скоро приеду, скорее, нежели думал, скорее, нежели следовало
бы вернуться. Подождите же меня, Вашего верного, искреннего друга.

Н. Макаров.

Коментарі:

Подається за автографом: ІЛ. Ф. 92. № 267.
Вперше надруковано у виданні: Чалый М. К. Жизнь и произведения Тараса Шевченка. — С. 164,
з помилкою в даті (18/25 серпня 1860 р.) та ініціалах (О. Я. Макаров).
Дата в автографі: «13/25 августа 1860 г. Аахен».
Відповідь на лист Шевченка до М. Я. Макарова від 30 липня 1860 р. з Петербурга.
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...в отношении Ликерии... — Полусмакова Ликера Іванівна (1840 — 1917), служниця в домі В. Я.
Карташевської, колишня кріпачка М. Я. Макарова; родом із Ніжинщини. Шевченко познайомився

з нею в Петербурзі 1860 р. і мав намір одружитися.
...если на то Ваша и ее добрая воля. — Шевченко у згаданому листі та Ликера Полусмакова в

листі, продиктованому нею О. М. Куліш (див.: Чалый М. К. Жизнь и произведения Тараса

Шевченка. — С. 164), просили М. Я. Макарова дати згоду на їхній шлюб.
...нужно порассудить хорошенько... — Формально не заперечуючи проти шлюбу, М. Я. Макаров

не схвалював наміру Шевченка одружитися з Ликерою й усіляко намагався відмовити його,
збираючись повернутися для цього до Петербурга. Марко Вовчок у листі до І. С. Тургенєва

від 23 — 24 серпня 1860 р. сповіщала, що «Макаров уезжает расстраивать свадьбу Шевченко»
(Листи Марка Вовчка: У 2-х т. — К., 1984. — Т. 1. — С. 97).
...я до Вас скоро приеду... — За свідченням П. В. Анненкова, «при моєму від’їзді з Аахена М. Я.
Макаров ще лишався там, оскільки весілля Шевченка ... розладналося само собою» (Анненков П.
В. Литературные воспоминания. — М., 1960. — С. 453).

3.11.44 Лист М. Я. Макарова до Ликерії Полусмакової. 13 серпня 1860. Аахен
(2009-11-12 12:00)

* *

Милая Лукерия! Так как я скоро возвращусь в Петербург, то я бы желал, чтобы ты подождала до

тех пор ответов на все вопросы твоего письма. Замужество дело великое и на всю жизнь, нужно
хорошенько передумать прежде нежели решиться. Впрочем, прошу тебя верить, что я желаю тебе

всего доброго и счастливаго и что ты имеешь полное право выходить во всякое время замуж с

полною уверенностию, что получишь мое благословение и искренние желания души моей.

Преданный тебе М. Макаров.

М. К. Чалый, Жизнь и произведения Тараса Шевченка, стор. 165.

3.11.45 Спогад К. Юнґе про квартиру Шевченка. Санкт-Петербург, 1860
(2009-11-12 18:00)

* *

В квартире Шевченко в Академии никогда особенного беспорядка не замечала; у него был

служитель один очень добродушный академический сторож, кот[орый] если и не так усердно

следил за чистотой, как бы это было под надзором хозяйки, но ежедневно убирал его комнату,
так что никакой беспорядок не бросался в глаза. Вообще я очень не одобряю стремление

некоторых людей делать из Шевченко какого-то распущенного, беспорядочного, безшабашного
чудака и пьяницу. Могу Вас уверить, что он не делал такого впечатления; в своей внешности

он ничем не отличался от обыкновенных людей, напротив, он любил все красивое и изящное

и невольный беспорядок холостой жизни тяготил его. Когда он был женихом, он постоянно

заботился сам об туалетах своей невесты.
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Е. Юнге, Письмо к А. Я. Конисскому от 14 апреля 1898 г., «Культура», 1925, № 3, стор. 49.

3.11.46 Хлопчик-натурщик (2009-11-13 00:00)

[1]

Хлопчик-натурщик. Папір, сепія, червоний олівець (36,3 × 25,8). [Пб.]. [1860].

[2]

Див. також:
http://litopys.org.ua/shevchenko/shev10058.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev10058.htm
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http://kobzar.univ.kiev.ua/draws/description/458.html

1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/om0yZ6AZZ4JLrFo4tNty1A?feat=embedwebsite

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev10058.htm

3.11.47 Фотографія Шевченка. [1860] (2009-11-13 06:00)

[1]

Фотографія Шевченка (№8). Фото Л. Барклая (?), 1860.
[2]Фотографії Т. Г. Шевченка

На фото поет у білому костюмі з нахиленою вправо головою. Довгий час вважалося, що цей знімок
був зроблений у Києві 1859 року приятелем Шевченка художником-фотографо Іваном Гудовським.
У книжці В. Яцюка «Таїна Шевченкових світлин» (1998) доведено, що Гудовський фотографував

Шевченка не тричі, а лише двічі. Автора мініатюри (а це єдиний прижиттєвий портрет поета

так званого візитного формату) слід шукати поміж тодішніх петербурзьких фотографів і датувати

світлину не 1859-м, а літом 1860 року. Нещодавно віднайшлися нові матеріали, що проливають

світло на питання авторства та місця створення фотопортрета.
На кількох первісних примірниках мініатюри що збереглися до сьогодні, немає жодних відомостей
про фотографа та місце фотографування. Повна відсутність такої інформації якраз і є прикметою
світлин цього типу кінця 50-х - початку 60-х років XIX ст. По тому вихідні дані почали з’являтися
спочатку на лицьовому боці паспарту згодом - на його звороті. В літературі задуються ще

два примірники портрета, на зворотах яких є адреса фотомайстерні Л. Барклая: Невський

проспект будинок № 29. Адресна книжка Петербурга за 1867-1863 роки уточнює: ательє

Людвіга Вільгельмовича Барклая займало помешкання №5 і №7 у цьому будинку. Залишається
лише з’ясувати, чому на візитках без вихідних даних портрет Шевченка подано у дзеркальному
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зображенні, порівняно з тими, на яких є відомості про Барклая. [В. М. Яцюк.Віч-на-віч із

Шевченком: іконографія 1838-1861 років, К., 2004.]

З цього знімка Шевченко 1860 виконав [3]офортний автопортрет, а «Русский художественный

листок» [4]надрукував 10 березня 1861 р. літографію В. Тімма.

[5] [6]

Барклай Людвіг (?). Портрет Т. Шевченка. 1860. Санкт-Петербург. Фотографія. 8,2 × 5,4;
9,5 × 5,6. Національний музей Тараса Шевченка, № ф-77.

1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/EIqdIkOP00hTLzXJwsmcQA?feat=embedwebsite

2. http://izbornyk.org.ua/shevchenko/photos.htm

3. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev10061.htm

4. http://ua_kobzar.livejournal.com/710853.html

5. http://picasaweb.google.com/lh/photo/VuQRg4RodZnC2y7JWJz_JA?feat=embedwebsite

6. http://picasaweb.google.com/lh/photo/bEld8GchQxHA7yF5VvNoUA?feat=embedwebsite

3.11.48 205. Ф. Л. ТКАЧЕНКО. 16 серпня 1860. Полтава (2009-11-13 12:00)

Щирошануємий мною Тарас Григорович!

Не думай, що я таке ледащо безсердечне, щоб не цінив твоєї до мене ласки, в чім би вона не

виявлялась, дуже дякую тобі і за прежній гостинець, присланий через Ковальова, гарненький-
таки, нікуди правди діти, і за письмо через советника Витавського, у цього самого чоловіка і єсть
така сама, якої просиш пошукати мене — і чорнобрива, і кирпатенька, і таки-так гарненька, що і
малярське око закида інколи, се ж може случиться з весни, то і без гарбузів обійдемось. А що я

так давно не отвічав, сему причиною мої хлопоти і заботи об сім’ї: мені хочеться, щоб мої діти

не були такі дурні, як батько, а їх у мене шестеро — чотири дівчини і два хлопці; дочка старша,
слава Богу, дитина не ледащо, коли не спітка лиха година, то, може, дойде і до університета. Бач,
якої дурниці хочемо, нічого, аби була охота, нехай учаться і дівчата так, як хлопці; слава Богу,
що діждали такої пори, що це не смішне. Оце ж мої і хлопоти; як настане день, то тільки об

тім і думаю, як би вони повиучувались, та ще щоб і не як-небудь, як діжду, що вони всі кончать

університет, тоді вже мені, кажеться, який би світ не настав, то мені стидно з ними не буде, по
крайній мірі мені, а як з них хто окажеться ледащо, то на себе буде жалкувать, бо я все, де що не
возьму або зароблю, та все плачу учителям, щоб вони учились; іноді дуже не хвата, б’єшся, як риба
об лід, оце сама більша біда для чоловіка, як спітка, так і голови не хвата, а найпаче, як тепер
у мене, построївши хату, правда, добреньку, так же де була копійчина яка, всі пішли, ще й долгу

1600 карбованців, нічого робить, треба викарабкуваться, слава тобі Господи, що збився на хату.
Я таки, нехай Бог боронить, і тепер не волоцюжка який-небудь. Ото тобі хтось дуже збрехав, що
я на другій женився, ще Бог береже для сирот, та я і сам думаю, що се превеликої лихої години
нароблю і собі і діткам, нехай лиш виясниться, а то дуже щось захмарило; та й голова у мене

становиться дуже вже сіда, хоть ще б і не пора, як подивлюсь в верцадло, то на прокляте іноді аж
розсержусь, так ніт же, бо діти кажуть, що воно без фальші.
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У мене єсть тут рідня, чолов’яга дуже добрий і дотепний до вашого майстерства, страда тілько,
бідненький, очима; фамілія його, хоть і кацапська, зато душа наська: Тимофеев, городовой

полтавський архітектор, він написав дещо по-нашому, а іменно: п’єски «Охрім на ярмарку» і «Як
ходив гарбуз по огородові та питався свого роду» в стихах і, як на мене, дуже гарненько, не знаю,
як би Вам там, великим майстерам, показалось. Коли буде ласка прийнять його в свої товариші,
то озовітесь до мене, а я йому передам, та мені здається; що його знає Куліш, бо він з ним учився

вмісті — в Харкові в університеті.
Багацько б дечого я написав, та нехай уже лучче розкажу в вічі, як приїдеш. Скажіть мені, що за

нечиста мати, хіба у вас нема ні одного путнього фотографщика, що так парсуни знімають гидко,
як твою, так приїжджай, тут лучче знімем, у нас єсть німець дотепніший; і гуртом наваримо

і нажаримо, ще лучче, як Кулішеві в маї місяці, що як прощавсь, то сказав: спасибі вам, так
угостили, що хоч би і не нужно було їхати на Полтаву, так заїдеш, як трапиться, другий раз на

свою сторонку. А що лихо тебе не знівечило зовсім, за це спасибі Богу.

Щиро шануючий твій давній товариш

Феодот Ткаченко.

Прошу всем, кто повстречается такий, що не забув мене, передать мій поклон.

Адрес: учителю Полтавской гимназии.
1860 г., августа 16-го

Коментарі:

Подається за автографом: ІЛ. Ф. 92. № 305.
Вперше надруковано: Новицкий М. М., Дорошенко К. П. Неизвестные письма к Шевченко //
Советская Украина. — 1962. — № 11. — С. 149 — 150.
Дата в автографі: «1860 г., августа 16-го».
Відповідь на лист Шевченка [1]від 30 травня 1860 р. з Петербурга.
Відповідь Шевченка — лист від 28 вересня 1860 р. з Петербурга.

Ткаченко Федот Леонтійович (1819 — бл. 1885) — український художник і педагог, приятель
Шевченка — разом були учнями в артілі В. Г. Ширяева в Петербурзі. Колишній кріпак, 1834 р.
відпущений на волю своїм поміщиком, у 1835 — 1842 рр. навчався у К. П. Брюллова в Академії
мистецтв, у 1841 — 1842 рр. жив із Шевченком на одній квартирі. З 1842 р. викладав у Полтавській
гімназії. Написав спогади про своє знайомство з Шевченком (Древняя и новая Россия. — 1875. —
№ 6).
...дуже дякую тобі і за прежній гостинець... — Про який подарунок ідеться, невідомо. Можливо,
це був [2]офорт Шевченка «Приятелі» (т. 10, № 38).
Ковальов Віктор Васильович (1822 — 1894) — художник, знайомий Шевченка. 1844 р. відвідував
рисувальні класи Академії мистецтв, жив із Шевченком на одній квартирі. 1851 р. закінчив

Академію мистецтв, викладав малювання в Полтавській гімназії. 1859 р. бачився в Петербурзі із
Шевченком і одержав від нього в подарунок офорт за картиною І. І. Соколова «Приятелі», про
що розповів у своїх спогадах (По морю и суше. — 1896. — № 8).
...за письмо через советника Витавського. — Очевидно, йдеться про згаданий лист Шевченка.
Витавський Родіон Петрович (1812 — бл. 1871) — полтавський чиновник. Шевченко познайомився

з ним навесні 1860 р. в Петербурзі, високо оцінив його літературні спроби. Кілька байок Р/ П.
Витавського надруковано в журналі «Основа» (1861. — № 1, 4, 7).
...єсть така сама, якої просиш пошукати... — Йдеться про дочку Р. П. Витавського. У згаданому

листі Шевченко просив Ф. Л. Ткаченка: «Накинь оком полтавку, кирпу чорнобривку».

3096



Тимофєєв Павло Терентійович (1828 — ?) архітектор у Полтаві. Згадані тут його літературні

твори нині не відомі.
...наваримо і нажаримо ще лучше, як Кулішеві в мал місяці... — Про бенкет на його честь у

Полтаві П. О. Куліш розповів Шевченкові в листі від 10 травня 1860 р.

1. http://ua_kobzar.livejournal.com/634611.html

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/543770.html

3.11.49 206. В. Е. ФЛІОРКОВСЬКИЙ. 21 серпня 1860, Жаботин (2009-11-13 18:00)

Милостивый государь Тарас Григорьевич!

Письмо Ваше я получил 16-го августа и спешу с ответом. Ваши братья и сестра, отказавшиеся
было от предложенной мною даровой свободы — без выкупа усадьб и земли, впоследствии

обдумались, одобрили мое предложение и, по собственному желанию, заключили со мною

условие, по которому, с 10-го июля, свободны от прежних крестьянских обязанностей и в выборе

средств к устройству своего быта.
Из прилагаемой копии Вы узнаете об условиях освобождения. Я согласился на всевозможные

уступки и предоставляю суждению общественному и Вашему, насколько эти условия полезны и

выгодны для освобожденных?
В письме к господину председателю «Общества литераторов» мною изложены причины, по
которым я счел невозможным освободить родных Ваших с землею. И теперь, при всем

желании сделать Вам угодное, я не могу продать усадьбы и землю потому, что поля, которыми
они пользовались в крестьянстве, принадлежат к общему составу земли, считающейся, по 1-
му параграфу действующих в здешнем крае высочайших инвентарных правил, мирскою —
неприкосновенною; следовательно, я распорядиться ими не вправе; а отчуждать часть своей

так называемой лановой земли не могу, потому что у нас не в обыкновении дробить земли

для продажи; следовательно, имение мое, с учреждением в нем нескольких мелких владений,
нашлось бы в разительно исключительном положении, крайне неудобном по своему роду. Итак,
сколько я, в числе дворян Киевской губернии, сочувствую идее общего выкупа земли крестьянским

населением, столько стою против отдельной продажи мелкими частями.
В письме своем Вы изволили сообщить мне, что г. председатель Общества литераторов и

товарищи его предполагали, что письмо их ко мне, как дело домашнее, не будет оглашено во

всеуслышание. Полагаю, что оглашение это объясняет повод, изложенный в письме моем к г.
председателю от 6-го июня. После того, как явилось в печати соболезнование Ваше о том, «что
Ваши братья и сестра до сих пор крепостные», и как я в ответ на это послал к г. редактору

«С[анктпетербургских] ведомостей» мое письмо с объяснением, что родные Ваши не приняли

предложенной им до того свободы, по мнению моему, разделенному многими лицами, — дело

не могло считаться домашним, не подлежащим гласности; притом же отзыв с предстательством

по этому делу от Комитета общества для пособия литераторам и ученым, адресованный в форме
официальной 29-го марта за № 298, получен мною чрез земского исправника только 19-го мая,
уже после высылки моего возражения к г. редактору «С[анктпетербургских] ведомостей».
Напечатание письма Вашего ко мне предоставляю Вашему усмотрению, только покорнейше Вас
прошу, если будет напечатано, поместите вслед за ним мой ответ и копию прилагаемого условия.

Примите уверение и проч.
В[алерий] Флиорковский.

21 августа 1860,
Жаботин.

Условие
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«1860 года, июля 10-го дня. Между владельцем Звенигородского уезда с. Кирилловки, штабс-
ротмистром Валерием Флиорковским и тамошними жителями: Никитою Григорьевым Шевченко

с семейством, Осипом Григорьевым с семейством, вдовою Ириною Григорьевою Бойковою с

семейством и Савелием Никитиным Шевченко, тоже с семейством, всего в числе 11 ревизских

мужеска пола лиц, заключено условие в следующем:
Мы, Шевченки и Бойкова с членами семейств обоего пола, по собственному своему желанию

и согласию владельца Флиорковского с сего числа получаем навсегда свободу от крепостного

состояния, — слагаем на помещика Флиорковского уплату на его счет банкового долга за 11 душ, в
количестве до девятьсот рублей сереб[ром], и он обязывается совершить на свой счет формальные
акты освобождения. Затем все мы, Щевченковы и Бойковы, желая оставаться на жительстве в

Кирилловке, добровольно условились с помещиком Флиорковским уплачивать ему за усадебную

землю с строениями, в пользовании нашем состоящую, за каждую десятину в чинш по четыре

рубля в год и из нас Никита Шевченко за ветряную мельницу свою, на владельческой земле

построенную, ежегодно по десять руб. сереб[ром]. Что же касается пахотной земли, если мы,
Шевченки и Бойкова, пожелаем иметь в пользовании нашем землю пахотную на хозяйственный

1860 — 1861 год, то о количестве таковой и о платеже за пользование деньгами или натуральною
повинностью в свое время войдем с помещиком Флиорковским или его уполномоченным в особое

добровольное соглашение или, если признаем для себя выгоднейшим не пользоваться пахотною

землею, условимся об удовлетворении за подножный корм скота. Помещик Флиорковский,
изъявляя желание войти в одно из предложенных Шевченками и Бойковою по усмотрению их

соглашений, обязывается окончить таковое на условиях, выгодных для обеих сторон.
Шевченки и Бойкова предоставляют себе право, в случае воспоследования правительственного

положения об устройстве крестьян, оставаться в Кирилловке на условиях в сем означенных, или,
в отношении пользования усадьбами и пахотною землею примениться к общему положению,
смотря по тому, что признают для себя выгоднейшим.
На этом помещик Флиорковский изъявляет полное согласие.
Исполнение условий наших с помещиком Флиорковским обеспечивает[ся] круговой порукой друг

за друга и в случае уклонностй коголибо [от] исполнения — предоставляем право просить кого

следует о побуждении нас.
Подлинное за подписом обеих условившихся сторон».

Коментарі:

Подається за першодруком: Народное чтение. — 1860. — № 5. — С. 172. Помилка в тексті

(«Василий» замість потрібного «Валерий») виправляється.
Дата в першодруці: «21 августа 1860, Жаботин».
Відповідь на лист Шевченка [1]від 27 липня 1860 р. з Петербурга.

Фліорковський Валерій Еразмович — відставний штаб-ротмістр, поміщик, власник села

Кирилівки. Його кріпаками родичі Шевченка стали після того, як 1855 р. він придбав частину

маєтку померлого 1849 р. П. В. Енгельгардта в його сина М. П. Енгельгардта. В листі

до редактора «Народного чтения». О. О. Оболонського інший син колишнього Шевченкового

поміщика В. П. Енгельгардт дав В. Е. Фліорковському негативну характеристику: «Когда мы
производили раздел имением, оставшимся после покойного отца, — я еще не знал Шевченки,
и познакомился с ним только после возвращения его из ссылки. Хотя, конечно, я знал о нем

понаслышке уже давно, но однако во время пребывания моего в Киевской губернии (когда я

заведывал всеми нашими делами) никакое обстоятельство о нем не напомнило, а теперь я

сожалею, что брат продал свое имение, ибо я ручаюсь вам, что в таком случае не пришлось бы

выкупать семейства Шевченки. Впрочем, если состоится на этот предмет подписка, то позвольте
и мне в оной участвовать. Весь ваш В. Энгельгард.
Штаб-ротмистра Флиорковского зовут Валерием Эразмовичем. Барин он весьма тугой и
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неподатливый» (Непокупний А. П. Т. Г. Шевченко і В. П. Енгельгардт // Вісник Академії

наук Української РСР. — 1989. — № 10. — С. 83).
Ваши братья и сестра... — Шевченко Микита Григорович (1811 — бл. 1870), Шевченко Йосип

Григорович (1821 — бл. 1878), Бойко Ярина Григорівна (1817 — 1865) з родинами.
...отказавшиеся было от предложенной мной даровой свободы... — У відповідь на клопотання

громадськості поміщик В. Е. Фліорковський погодився без викупу відпустити на волю родичів

Шевченка, але відмовився продати їм садиби та орну землю. Не приставати на це схиляв їх і

Шевченко; 28 березня 1860 р. він писав В. Г. Шевченку: «Добре б ти зробив, якби поїхав у

Керелівку та сказав би Микиті, Йосипові і Ярині, щоб вони не квапились на волю без поля і грунту.
Нехай лучче підождуть». Це застереження повторено і в листі від 29 червня 1860 р.: «Керелівчанам
скажи, щоб вони на ту погану безземельну волю не дуже квапились».
...впоследствии обдумались, одобрили мое предложение и заключили со мною условие... —
Всупереч порадам Шевченка його родичі під тиском поміщика погодилися з його умовами,
підписавши угоду про це 10 липня 1860 р. Шевченко оцінив цей крок як помилковий.
Я согласился на всевозможные уступки... — Всіляко рекламуючи свою готовність сприяти

звільненню братів і сестри Шевченка і навіть узяти на себе погашення банківського боргу за 11
душ Шевченкових родичів, що становив близько 900 крб. сріблом, поміщик умовчував, що це був
його власний борг за маєток, а не борг його кріпаків.
...письмо их ... не будет оглашено во всеуслышание... — Йдеться про лист Комітету

Літературного фонду до В. Е. Фліорковського від 19 березня 1860 р. з проханням звільнити

родичів Шевченка (Киевская старина. — 1890. — № 2. — С. 336 — 337). Незважаючи на

особистий характер листа, В. Е. Фліорковський опублікував його в газетах «Киевский телеграф»
(1860. — № 45) та «Русский инвалид» (1860. — № 142) разом із своєю відповіддю від 6 червня

1860 р., де згоджувався відпустити цих кріпаків на волю, тільки без землі.
После того, как явилося в печати соболезнование Ваше... — Мається на увазі заключна фраза в

автобіографії Шевченка, опублікованій у журналі «Народное чтение» (1860. — № 2. — С. 229 —
236): «...оно тем более для меня ужасно, что мои родные братья и сестра, о которых мне тяжело
было вспоминать в своем рассказе, до сих пор — крепостные. Да, милостивый государь, они
крепостные до сих пор!»
Напечатание письма Вашего ко мне предоставляю Вашему усмотрению... — Свого листа [2]від
27 липня 1860 р. разом із відповіддю В. Е. Фліорковського і текстом угоди його з родичами

Шевченко опублікував у журналі «Народное чтение» (1860. — № 5).

1. http://ua_kobzar.livejournal.com/642166.html

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/642166.html
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3.11.50 Натурщиця. Офорт, 1860 (2009-11-14 00:00)

[1] [2]

Натурщиця. Папір, офорт 23 × 22,5; 31 × 27,4; (43,7 × 34,1). [Пб.]. 1860.

[3]

Див. також:
http://litopys.org.ua/shevchenko/shev10059.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev10059.htm
http://kobzar.univ.kiev.ua/draws/description/459.html
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Натурщиця. Ескіз до офорта. Тонований папір, сепія, білило, кольоровий олівець (23,7 × 23,7).
[Пб.]. [1860].

[4]

Натурщиця. Підготовчий рисунок до офорта. Папір, олівець (27 × 24,4). [Пб.]. [1860].

[5]
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1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/Q5yCdFgp7isPhKxg-XJWIQ?feat=embedwebsite

2. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/S7MULmbDcUu9colFe37ceQ?feat=embedwebsite

3. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev10059.htm

4. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev10119.htm

5. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev10120.htm

3.11.51 Автопортрет у світлому костюмі. Офорт, 1860 (2009-11-14 06:00)

[1]

Автопортрет у світлому костюмі. Папір, офорт 16,5 × 12,5; (21 × 13,6). [Пб.]. 1860.

[2]
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Офорт виконано з [3]фотографії 1858-1860 pp.

Див. також:
http://litopys.org.ua/shevchenko/shev10061.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev10061.htm
http://kobzar.univ.kiev.ua/draws/description/461.html

1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/lwwldOJnBDOnDjyec8HZ5g?feat=embedwebsite

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev10061.htm

3. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/650723.html

3.11.52 204. ЛИСТ ДО В. Г. ШЕВЧЕНКА. 22, 25 серпня 1860. С.-Петербург
(2009-11-14 12:00)

22 августа.

Ми з тобою, здається, і розумні люде, а робимо чортзна поякому: ти мого письма не дождешся

— пишеш мені, а я, на тебе дивлячись, тобі одвітую, не знавши, що ти мені писатимеш. Розумні
люде, здається, так не роблять. Я сьогодня пишу до тебе, бо маю час, але на пошту письма не
подам, аж поки не получу от тебе звістки о получении 1000 карбованців. Якби ти, для почину,
до весни обійшовся цими грішми, то добре було б, а якщо ні, то напиши, я ще пришлю, тілько
небагато.
Я оце заходився жениться, то мені, бач, і тут треба гроші; а вся надія на «Основу» та на «Кобзаря».
Будущее подружіє моє зоветься Ликеря — крепачка, сирота, така сама наймичка, як і Харита,
тілько розумніша од неї, письменна і по-московському не говорить. Вона землячка наша із-під
Ніжина. Тутешні земляки наші (а надто панночки) як почули, що мені Бог таке добро посилає, то
ще трошки подурнішали. Ґвалтом голосять: не до пари, не до пари! Нехай їм здається, що не до
пари, а я добре знаю, що до пари.
Восени, як одробишся з полем і окопаєш наше будущее кишло, вибери на тому кишлі найкраще

місце і посади яблуню і грушу, на пам’ять 1860 року 28 июля.
Поберемося ми після Покрови. Добре б ти зробив, якби к нашому весіллю прислав сушених

карасів десяток-другий або й третій та запеченого дніпрового ляща одного, другого або й третього.
Ти писав мені, що в Каневі цього добра хоч лопатою горни, а тут і за гроші не добудеш: от тобі
й столиця!
В Пекарях якась вдова-попадя продає хату: купить би та к осені перевезти на ґрунт і поставить.
А весною нехай би сестра Ярина з меншим сином перевезлася в ту хату та й хазяйнувала, а тим
часом я з жінкою прибуду: то вона б і нам пораду дала. Бо я і жінка моя, хоч і в неволі і в роботі
зросли, але в простому сільському ділі нічого не тямим, — то порада б сестри Ярини дуже б до

ладу була і мені і Ликері.
Отаке-то скоїлось! Несподівано я до тебе приїду в гості з жінкою— сиротою і наймичкою! Сказано,
коли чоловік чого добре шукає, то й найде: так і зо мною тепер трапилось. Мені тепер не жаль,
що Харита трошки придурковата.

25 августа.

Добре я зробив, що позавчора не дописав сього письма і не послав тобі: сьогодня я получив твоє
письмо і бачу, що ти з Кулішем аж надто расфантазировались. Книгар Кожанчиков сьогодня сказав
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мені от що (а він се діло добре знає): «на 3000 готовика и на 3000 кредиту в книжной торговле

можно получить 10 % с усиленным трудом». Мені самому не подобається твоє сіпачество, та нема
де діться! Бумаги і чай — се інша річ. Напиши ти мені гарненько, чи багато тобі треба кредиту

на се діло? А тим часом отого клятого сіпачества не кидай: воно тебе хлібом годує, а хліб велика
річ!
Посилаю тобі план хати. Коли ти найдеш не так, то поправ і пришли мені; а тим часом окопуй

леваду і купуй ліс сосновий; на одвірки тілько і на двері купи дубового і ясенового, та на поміст
— липи. Якщо дуже треба буде грошей, напиши, я добуду і пришлю. Добре було б, якби Ярина

весною рано перевезлася на мій ґрунт: може, можна найнять у Каневі для неї хаточку на літо?
Найми, а літом ми з жінкою прибудемо та вкупі порадимося, що нам робить.
Цілую твою жінку, діточок і тебе. III.

На надвірню комору (робочу) при случаї дубового лісу купи: нехай лежить та висихає поки що

буде.

Примітки

Подається за першодруком у журналі «Основа» (1862. — № 6. — С. 20 — 22). Рік написання

встановлюється за змістом (згадка про сватання до Ликери Полусмакової).
Вперше введено до збірника творів у виданні: Шевченко Т. Твори: В 2 т. — СПб., 1911. — Т. 2.
— С. 440 — 441.

...аж поки не получу от тебе звістки о получении 1000 карбованців. —Йдеться про гроші, надіслані
на придбання земельної ділянки на Чернечій горі. Таку звістку Шевченко одержав 25 серпня 1860
р.
...треба гроші; а вся надія на «Основу» та на «Кобзаря». — Гонорару за твори, передані для
публікації в «Основі», Шевченко не встиг отримати: перший номер цього журналу вийшов друком
лише 12 січня 1861 р. Єдиним джерелом матеріального забезпечення Шевченка в цей час був

прибуток від видання «Кобзаря» 1860 р.
Будущее подружіє моє зоветься Ликеря... така сама наймичка, як і Харита, тілько розумніша

од неї, письменна... — Харита — X. В. Довгополенко. У спогадах сучасників відзначається

природний розум і кмітливість, але цілковита неосвіченість Ликери Полусмакової. За свідченням
Н. М. Забіли, «для простой дивчины она была чрезвычайно умна, хитра и ловка. Первое время
Лукерья у нас не получала жалованья, но потом, когда обиженная ее ничегонеделанием наша

служанка просила заставить и Лукерью работать, — и ей отказали, прислугу пришлось рассчитать,
и мать предложила тогда Лукерье месячную плату, с тем уговором, что она будет помогать ей по
дому. [...] Лукерья так ловко лавировала, что трудно было догадаться о ее полном невежестве.
(Она едва умела читать)» (Кибальчич Н. М. Воспоминания о Т. Г. Шевченко (из рассказов
моей матери) // Киевская старина. — 1890. — № 2. — С. 117, 180). Збереглася записна книжка з
кількома записами Ликери господарчого характеру, які свідчать, що вона ледве володіла грамотою
(ІЛ, ф. 1, № 430. Див. також: Зайцев П. Новое о Шевченке // Русский библиофил. — 1914. — №
1. — С. 22). Розуміючи це, Шевченко найняв для Ликери вчителя.
Нехай їм здається, що не до пари, а я добре знаю, що до пари. — Одностайно негативне

ставлення оточення до його вибору дратувало Шевченка й призводило до впертого нехтування

найочевиднішими аргументами. У відповідь на настирливі спроби Н. М. Забіли відмовити

Шевченка від його наміру він «понятно, оскорбился за любимую женщину, которой он слепо

верил, вспылил и резко возразил матери: — Хоч би й батько мій рідний устав із домовини, то і
його я б не послухав!..» (Киевская старина. — 1890. — № 2. — С. 177).
...посади яблуню і грушу, на пам’ять 1860 року 28 июля. — День шлюбної пропозиції Шевченка

Ликері Полусмаковій.
Поберемося ми після Покрови. — Весілля мало відбутися після церковного свята Покрова

Богородиці, яке відзначалося 1 жовтня, оскільки треба було дочекатися повернення з-за кордону
М. Я. Макарова. Тим часом за допомогою Н. М. Забіли, К. І. Іванової та інших знайомих

Шевченко дбав про одяг і посаг для молодої, власноручно малював ескізи вишивок тощо.
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Ти писав мені, що в Каневі цього добра хоч лопатою горни... — Лист В. Г. Шевченка з такими

відомостями нині не відомий.
В Пекарях якась вдова-попадя продає хату: купить би та к осені перевезти на ґрунт і поставить.
— Джерело цих відомостей Шевченка не встановлене. Викладений тут його намір залучити до

освоєння майбутньої земельної ділянки сестру Ярину не здійснився.
...сьогодня я получив твоє письмо... — Цей лист В. Г. Шевченка нині не відомий.
...бачу, що ти з Кулішем аж надто расфантазировались. — Йдеться про намір В. Г. Шевченка

зайнятися книжковою торгівлею. П. О. Куліш підтримав цю ідею і навіть дав розпорядження

Д. С. Каменецькому надіслати на адресу В. Г. Шевченка до Корсуня два ящики російських та

українських книжок, випущених у друкарні П. О. Куліша: «Он возьмется за торговлю по ярмаркам.
У него есть хороші хлопці, а он — купец и платит гильдию. Этим способом он хочет попробовать

книжную торговлю, а потом взяться и за неподвижную, основавши лавку в каком-нибудь удобном
для этого дела городе» (Письма Кулиша к Д. С. Каменецкому // Киевская старина. — 1898. —№
6. — С. 390). Порадившися з досвідченим книгарем Д. Ю. Кожанчиковим, Шевченко негативно

поставився до цього плану.
Мені самому не подобається твоє сіпачество... — Мається на увазі служба В. Г. Шевченка в

Корсуні як управителя маєтку князя П. П. Лопухіна.
Посилаю тобі план хати. — Йдеться про другий, перероблений план хати. Про первісний план

див. [1]лист до В. Г. Шевченка від 18 лютого 1860 р.

1. http://ua_kobzar.livejournal.com/613334.html

3.11.53 205. ЛИСТ ДО А. О. ЛАЗАРЕВСЬКОЇ. 28 серпня 1860. С.-Петербург
(2009-11-14 18:00)

Август 28, 1860.
С.-Петербург.

Благословенная в женах

Афанасия Алексеевна!

Давно вже я називаю синів ваших своїми братами, а вас своею матір’ю. Станьте ж мені тепер

і справді за матір. Я оце заходився жениться. Поблагословіть мене здалека, може, моя доля

покращає.

І друг і син ваш

Т. Шевченко

Михайло буде в мене старшим боярином.

Примітки

Подається за автографом (РДАЛМ, ф. 277, оп. 2, № 37, арк. 5).
Вперше надруковано у виданні: Шевченко Т. Повне зібр. творів. — К., 1929. — Т. 3. — С. 919.
Відповідь А. О. Лазаревської від 11 вересня див.: [1]Листи до Тараса Шевченка. — С. 162.

Поблагословіть мене здалека, може, моя доля покращає. — У листі-відповіді А. О. Лазаревська
надіслала Шевченкові своє сердечне благословення й найкращі побажання в зв’язку з його наміром
одружитися: «Благословляю Вас чистым сердцем на предстоящую Вам новую жизнь. Желаю Вам

насладиться в ней возможным на земле счастием! Желаю Вам так искренно, так чистосердечно,
как я желала бы его моему родному сыну. Молю Бога, чтобы он когда-нибудь привел меня увидеть
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и обнять Вас с Вашей супругой в моем доме, где так еще свежа память о Вашем посещении».
Однак в одночасно написаному листі до сина Олександра від 11 вересня 1860 р. вона висловила й
свої сумніви щодо вибору Шевченком нареченої: «Душевно мне жаль его, что он такую невыгодную

собирает себе партию... Но не мне его отговаривать, и я его благословляю по его просьбе: может
быть, она, вышовши замуж, будет хорошей женой» (Лазаревська К. Шевченко і брати Лазаревські

(Дещо з родинного архіву Лазаревських) // Україна. — 1928. — № 4. — С. 51).
Михайло буде в мене старшим боярином. — М. М. Лазаревський погодився на це, хоча теж не

схвалював наміру Шевченка одружитися з Ликерою Полусмаковою. У згаданому листі до О. М.
Лазаревського 11 вересня 1860 р. А. О. Лазаревська зазначала: «мне о сем писал Михайло, но он
только напомнил, а ты, мое дитя, подробнее говоришь [...] Если вы и многие находят невыгодною

женитьбу Шевченка, то почему его не отвлекут; мне кажется, что он Михайла и Василя послушал

бы, вот попробуйте уговорить его».

1. http://izbornyk.org.ua/shevchenko/lystydo.htm

3.11.54 206. ЛИСТ ДО Н. М. ЗАБІЛИ. Серпень 1860. С.-Петербург (2009-11-15 00:00)

Любая Надежда Михайловна.
Передайте оце добро Ликері. Я вчора тілько почув, що вона занедужала. Дурна десь тьопала по
калюжах та й простудилася. Пришліть з Федором мерку з її ноги. Закажу теплі черевики, а може,
найду готові, то в неділю привезу.

Щирий ваш Т. Шевченко

[Пере]кажіть з Федором, чи лучше їй, чи ні.

Примітки

Подається за першодруком у журналі «Киевская старина» (1890. — № 2. — С. 183).
Датується орієнтовно — часом після переїзду Н. М. Забіли з дачі в Стрєльні до Петербурга.
Вперше введено до зібрання творів у виданні: Шевченко Т. Повне зібр. творів. — К., 1929. — Т.
3. — С. 195.

Передайте оце добро Ликері. — Дочка Н. М. Забіли Н. М. Кибальчич зі слів матері так

розповіла про цей епізод: «Как-то Лукерья простудилась и слегка захворала. Встревоженный

Шевченко, желая выразить как-нибудь свою заботливость, прислал ей шерстяные чулки, теплый
платок и какой-то очень старинный металлический, больших размеров шейный крест... Первым
движением Лукерьи, получив эти вещи, было схватить крест и начать скоблить его ножом... Но

увидев, что он не золотой, она с досадой отбросила его от себя, сердито проговорив: — Бог знає

що!., я думала, золотий!..» (Кибальчич Н. М. Воспоминания о Т. Г. Шевченко (Из рассказов
моей матери) // Киевская старина. — 1890. — № 2. — С. 178 — 179).
Федір — Ф. Еристов.

3.11.55 207. М. С. КУРОЧКІН. Серпень 1860. Петербург (2009-11-15 06:00)

Что это значит, милый Тарас Григорьевич, о тебе ни слуху ни духу?
Я толкался в Академию раза три, стучался у дверей, на которых мелом начертана буква «ІІІ» —
дверь не отворялась, я обращался вспять...
А между тем, я не знаю, по нраву ли тебе мои переводы «К музе» и «К доле»?
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«К музе» следует заменить строку

На волю и простор просилась

строкою

На волю милую просилась,

а два заключительных стиха

И пусть тогда твоя рука

С землею горсть на гроб мой кинет

изменить так:
И пусть тогда твоя ж рука

И горсть земли на гроб мой кинет,

ибо в словах — «с землею горсть» — нет смысла.
Живу я в Эртелевом переулке в доме Хрущева, о чем я уже извещал тебя через Соколова, но,
видно, к себе тебя не дозовешься.
Доставь же мне еще что-нибудь из твоих заветных стихотворений.

Всей душой тебя любящий

Н. Курочкин.

Внизу рукою Шевченка олівцем написано:
Быть первому. А впрочем, быть по сему. 182, N. р. и. Август.

Коментарі:

Подається за автографом: ІЛ. Ф. 92. № 257. Під текстом листа позначка Шевченка: «Быть
первому. А впрочем, быть по сему. 182, N. р. и. Август».
Вперше надруковано у виданні: Чалый М. К. Жизнь и произведения Тараса Шевченка. — С. 135,
з помилками та пропусками. Автором листа публікатор вважав російського поета, перекладача,
журналіста В. С. Курочкіна.
[?] питаєм...» («Мы все живем, все не знаєм...»), вперше надрукованого у журналі «Народное
чтение» (1860. — № 5. — С. 103 — 104) перекладених М. С. Курочкіним віршів Шевченка

«Доля», «Муза» (в перекладі «К доле», «Музе»), про які йдеться в листі, а також наявною під

ними в цій публікації датою перекладу— 1 серпня 1860 р.: серпень 1860 р., Петербург (докладнішу
аргументацію датування див.: Павлюк М. М. Кілька уточнень до Шевченкового листування (Т.
Шевченко і М. Курочкін) //Радянське літературознавство. — 1970. — № 6. — С. 81 — 82).

Курочкін Микола Степанович (1830 — 1884) — російський поет, перекладач, журналіст. Закінчив
Медико-хірургічну академію, служив військовим лікарем. З 1860 р. відійшов від медицини

і повністю зосередився на літературній та громадській діяльності Співробітничав у редакції

сатиричного журналу «Искра», редактором-видавцем якого був його брат В. С. Курочкін.
У наступні роки редагував журнали «Иллюстрация», «Книжный вестник», працював у редакції

«Отечественных записок». Активний учасник революційного руху, член товариства «Земля і

воля». Найбільше проявив себе у публіцистиці та критиці. Велике літературне значення мали

його поетичні переклади (О. Барб’є, Ш. Бодлер, В. Гюго, Дж. Леопарді, К. Порта та ін.). Був

одним із перших перекладачів поезій Шевченка російською мовою.
Шевченко познайомився з Миколою та Василем Курочкіними невдовзі після повернення із

заслання. 26 квітня 1858 р. він занотував у щоденнику: «На обеде у Сошальского лично

познакомился с поэтом Курочкиным и с братом его Николаем, достойным молодым человеком».
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Як видно з наступних записів, Шевченко часто спілкувався з братами, цінував перекладацький хист
Миколи Курочкіна. Надсилаючи автографи своїх віршів до журналу «Народное чтение», Шевченко

писав редакторові О. О. Оболонському: «Предложите перевести Курочкину то, что вы найдете

удобопереводимым». Як свідчать записки М. Курочкіна доШевченка, працюючи над перекладами
віршів українського поета, він прислухався до його порад, прагнув точніше відтворити оригінал.
М. Курочкін — автор статті про російський переклад «Кобзаря» (Русский мир. — 1860. — 29
жовт.). Виступив із промовою на похороні Шевченка в Петербурзі.
...стучался у дверей, на которых мелом начертана буква «ІІІ.». — Йдеться про майстерню

Шевченка в приміщенні Академії мистецтв, де він мешкав з червня 1858 р. до смерті.
Быть первому. А впрочем, быть по сему. — Ця нотатка Шевченка могла бути пов’язана із

заміткою О. І. Герцена «Новости из России» під рубрикою «Смесь» у газеті «Колокол» від

15 травня 1860 р. В замітці висміюється безглузда резолюція царя Олександра II на доповіді

святійшого, синоду про трьох кандидатів на вакансію вікарія санктпетербурзької єпархії, єпископа
ревельського: «Быть первому, а впрочем, быть по сему», яку О. І. Герцен цитує з офіційного

повідомлення. Шевченко міг переглядати цей номер «Колокола» (у ньому опубліковано й статтю
Герцена «Библиотека» — дочь Сенковского», в якій узято під захист «Народні оповідання» Марка

Вовчка від несправедливої критики О. Дружиніна) і для пам’яті занотувати царську резолюцію на

звороті курочкінського листа (Павлюк М. М. Кілька уточнень до Шевченкового листування (Т.
Шевченко і М. Курочкін) // Радянське літературознавство. — 1970. — № 6. — С. 82).

3.11.56 208. М. С. КУРОЧКІН. Серпень — жовтень 1860. Петербург
(2009-11-15 12:00)

Перевел я, Тарасенька, твои «Слезы», удачно ли? Не знаю... Что это тебя не видно?.. Я был

у тебя в тот день, как ты назначил, но не застал... Если Гербель будет у тебя просить этих

переводов, то ему даром их не отдавай.

Душевно любящий тебя

Н. Курочкин.

P. S. Еще стихов — да самых сердечных.

Коментарі:

Подається за автографом: ІЛ. Ф. 92. № 258.
Вперше надруковано у виданні: Чалый М. К. Жизнь и произведения Тараса Шевченка. — С. 134
— 135. Публікатор невірно визначив автора листа (вважав ним В. С. Курочкіна).
Дати в автографі немає. Датується орієнтовно за часом першодруку в журналі «Народное чтение»
(1860. —№6. — С. 108) перекладу віршаШевченка «Огні горять, музика грає...» (назва в перекладі
— «Бал»), про який ідеться в листі, а також наявною в першій публікації датою раніших перекладів

Курочкіна з Шевченка (див. коментар до попереднього листа).

Перевел я, Тарасенька, твои «Слезы»... — Йдеться про вірш [1]«Огні горять, музика грає...».
Гербель Микола Васильович (1827 — 1883) — російський поет, перекладач, видавець. Перекладав
Дж. Байрона, Ф. Шіллера, Й.-В. Гете, видав багатотомні зібрання їх творів.
З Шевченком познайомився в Ніжині 1846 р., коли був студентом Ліцею князя Безбородька.
Зустрічався з ним у Петербурзі після повернення поета з заслання. Свій перший переклад

з Шевченка — вірша «Думка» («Нащо мені чорні брови»), що був і першим опублікованим

російським перекладом з «Кобзаря», Гербель надрукував у журналі «Библиотека для чтения» (1856.
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— № 12). Продовжуючи працювати над перекладом Шевченкової поезії, 1860 р. видав за своєю

редакцією «Кобзарь» Тараса Шевченка в переводе русских поэтов», де, крім власних 11 перекладів,
вмістив і переклади інших поетів, зокрема перекладМ. Курочкіна вірша «Один у другого питаєм...»
(«Мы все живем, все не знаєм...»), вперше надрукованого у журналі «Народное чтение» (1858. —
№ 4). Примірник книги з написом «Тарасу Григорьевичу Шевченко от почитателя его таланта и

переводчика и издателя его сочинений Николая Гербеля» (ІЛ. Ф. 1. № 558) М. Гербель подарував
авторові. У доповненому і доопрацьованому вигляді «Кобзарь» перевидався М. В. Гербелем у 1869
та 1876 рр. і був основним джерелом ознайомлення російськомовного читача з поезією. Шевченка

в другій половині XIX — на початку XX століть. Всього М. Гербель переклав 18 творів Шевченка,
серед них поеми «Гайдамаки», «Катерина». 1846 р. Шевченко записав в альбомі Гербеля початок

(4 рядки) вірша «Гоголю», наприкінці життя подарував йому автограф вірша «Л.» («Поставлю хату

і кімнату...»).
Если Гербель будет у тебя просить этих переводов... — Тобто переклади віршів «Доля», «Муза»,
«Огні горять, музика грає...», з приводу яких і написано записки Курочкіна до Шевченка.

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev2104.htm

3.11.57 З каталога академічної виставки. 1 вересня 1860 р. (2009-11-15 18:00)

№ 589. 1860 р., вересня 1. З каталога академічної виставки про експонування шести офортів Т.
Г. Шевченка

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Художник Тарас Григор[ьевич] Шевченко

Гравюры eau forte
28. [1]«Вирсавия» с К. Брюллова.
29. Собственный портрет художника.
30. Этюд.
31. [2]Пейзаж с А. Мещерского 1. 32. [3]То же с М. Лебедева. 33. [4]Портрет художника

масляными краск[ами]. Признан академиком . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . Указатель художественных произведений, выставленных в залах Императорской Академии

Художеств. Спб., 1860, с. 19. 1 Про зустрічі А. Мещерського і Т. Шевченка у Толстих свідчать два

записи у щоденнику К. Ф. Юнге: «1860 г. Среда, 16 марта. Вчера у нас обедал Щепкин Шевченко,
Костомаров, Александр Павлович Брюллов, Мещерский, Тихменев» та «Пятница 6 мая. Вечером
у нас были Шевченко, Благовещенский, Мещерский, Соколовский, Микешин» (ЦДАЖР СРСР, ф.
344, спр. 22, арк. 69, 173 зв.).

1. http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev10054.htm

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev10056.htm

3. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev10042.htm

4. http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev10048.htm

3.11.58 Виписка про надання звання академіка. 2 вересня 1860 р. (2009-11-16 06:00)

№ 590. 1860 р., вересня 2. Виписка з журналу попереднього засідання Ради Академії мистецтв

про надання Т. Г. Шевченкові звання академіка

1860 года Сентября 2 дня, в. предварительном заседании Совета Императорской Академии

художеств, бывшим перед Торжественным ея собранием, происходило следующее:

Присутствовали:
Г. Вице-Президент Князь Г. Г. Гагарин
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Г. Ректор Конст. Андр. Тон
Г. - - - - Фед. Ант. Бруни
Г. Конференц-секретарь Ф. Ф. Львов
Г. Заслуж. Профес. Алек. Павл. Брюллов
Г. - - - - Пет. Карл. Клодт
Г. - - - - Алекс. Т. Марков

Г. Заслуж. Проф. Ник. Ив. Уткин
Г. Профессор Н. С. Пименов
Г. - - - - Т. А. Неф
Г - - - - Ф. И. Эппингер
Г. - - - - Г. П. Виллевальде
Г. - - - - Ф. И. Иордан
Г. - - - - А. П. Лялин
Г. - - - - С. М. Воробьев
Г. - - - - А. И. Резанов
Г. - - - - А. М. Горностаев

...Ст. 4-я. Определено во уважение искусства и познаний в Художествах, доказанных исполненными
работами, по заданной от Академии программам и по другим известным трудам, признать

Академиками: ...по гравированию Тараса Шевченко и представить о сем на утверждение Общего

Академического собрания.

ЦДІА СРСР (тепер РДІА), ф. 789, оп. 19, спр. 1741, арк. 86 зв.

3.11.59 Із листа М. Г. Карташевської до В. С. Аксакової. 3 вересня 1860 р.
(2009-11-16 12:00)

Вчера был Шевченко, а сегодня приходила его невеста. Много рассказывала, как они думают

устроиться, и между прочим, что жених ее говорит, что в Малороссии по зимам скучно, и потому
они будут ездить зимой или в Париж или в Петербург. Вот как судьба забавляется над людьми.
Лукерья в Париже! Чтобы избежать скуки, живя на собственном хуторе! Дико все это звучит!

Дорошкевич О. Трагедія самотнього чуття // Життя й революція. — 1926. — №9. — вересень.
— С. 84. [Див. [1]текст статті.]

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/zhrevol1.htm

3.11.60 Із нарису О. Благовєщенського. 4 вересня 1860 р. (2009-11-16 18:00)

* *

В предварительном заседании академического совета [1]2 сентября 1860 года Шевченко, наряду с
живописцами А. Бейдеманом, Ив. Борниковым,В. Пукиревым и др., признан был академиком

по гравированию «в уважение искусства и познаний в художествах».
Имена Шевченка и других вновь избранных членов академии провозглашены были, при

звуке труб и литавр, на общем годичном торжественном собрании академии 4 сентября

конференц-секретарем Ф. Ф. Львовым. Кроме названных гравюр, Шевченком исполнены

также еще следующие гравюры: копия с картины Мурильо [2]«Святое семейство», маленький
[3]малороссийский пейзаж, к «Цыганам» Пушкина, [4]«Король Лир» и несколько портретов

[5]графа Ф. П. Толстого, [6]Ф. А. Бруни, [7]П. К. Клодта, знаменитого в свое время трагика
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Айра Олдриджа и наконец самого художника. Собственных портретов в 1860 г. награвировано

им четыре (три на меди крепкой водкой и один на стали); сделаны они с разных оригиналов,
но довольно схожи между собою и представляют Шевченка уже в пожилых годах. Один портрет

воспроизводит его в бараньей шапке, другой в шубе и меховой шапке, третий в шубе без шапки.
Кроме гравирования, Шевченко в 1858 — 1861 гг. рисовал сепией, карандашом и акварелью.
Сюжеты для своих рисунков и эскизов он брал по преимуществу из истории и современного

быта Малороссии, а также из родной ему природы. Сюда относятся: большой рисунок сепией

[8]«Днепровские русалки», наброски: [9]«Хмельницкий пред крымским ханом», [10]«Смерть
Хмельницкого», [11]«Мазепа, умирающий в присутствии Карла XII» и др. К этому же времени

относится ряд набросков и рисунков, изображающих казарменные сцены и местности в каспийских

степях.
Вообще в своих гравюрах и рисунках 1858 — 1861 г. Шевченко является даровитым художником-
реалистом, хотя и разбрасывающимся: он как офортист брался и за портрет, и за жанр, и за

пейзаж, и за случайную иллюстрацию.

О. Благовещенский. «Исторический вестник», 1896, № 6, стор. 896-905. [Див. [12]текст і

[13]переклад]

[14]
Тарас Шевченко одержує звання академіка-гравера. Худ. І. Резнік. Олія. 1949.

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/653526.html

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev10029.htm

3. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev1005.htm#nom305

4. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7072.htm

5. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev10064.htm

6. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev10063.htm

7. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev10065.htm

8. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev10037.htm

9. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev10090.htm

10. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7008.htm

11. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7286.htm

12. http://izbornyk.org.ua/shevchenko/vosp62.htm

13. http://izbornyk.org.ua/shevchenko/spog62.htm

14. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/Tso3ORZKgWAS8MlCXjR_Ag?feat=embedwebsite
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3.11.61 Із листа П. В. Анненкова до І. С. Тургенєва. 5 вересня 1860 р.
(2009-11-17 00:00)

Не удивительно, что Макаров собирался ехать расстраивать свадьбу Шевченко, ведь он женится

на Лукерье, той самой толстой Лукерье, которая подавала нам ужин у Варвары Як[овлевны] и
которая выходит за Шевченко, чтобы подразнить горничных — девушек Карташевских. Что за

чепуха!

Тургенев И. С. Полное собрание сочинений и писем: В 28 т. — М.-Л., 1961. — Т. 4. — С.
497.

3.11.62 207. ЛИСТ ДО Н. М. ЗАБІЛИ. 6 вересня 1860. С.-Петербург
(2009-11-17 06:00)

Многоуважаемая Надежда

Михайловна!

Вручите Федорові мізерію і паспорт моєї любої Ликери й приймите мою искреннюю

благодарность за ваши материнские попечения о сироте Ликери и за внимание ко мне,
нехитростному вашему другу

Т. Шевченку.

На збороті:
Ее высокоблагородию

Надежде Михайловне Забела.
На углу Малой Мещанской,
в доме Астафьевой.

Примітки

Подається за факсиміле автографа, нині не відомого (ІЛ, ф. 1, № 693).
Факсиміле дати не має. Датується за першодруком, в якому двічі зазначено, що лист написаний 6
вересня 1860 р.
Вперше надруковано в журналі «Киевская старина» (1890. — № 2. — С. 183).
Вперше введено до зібрання творів у виданні: Шевченко Т. Повне зібр. творів. — К., 1929. — Т.
3. — С. 195.

Вручите Федорові мізерію і паспорт моєї любої Ликери... — Прохання передати речі й документ

Ликери Полусмакової пов’язане з її переїздом від Н. М. Забіли на окрему квартиру, найняту для
неї Шевченком на Офіцерській вулиці за допомогою К. І. Іванової.
...за ваши материнские попечения о сироте Ликери и за внимание ко мне... — Хоча Н. М.
Забіла негативно ставилася до Шевченкового наміру одружитися з Ликерою, з поваги до нього

вона оточила його наречену належною турботою, після переїзду з дачі до Петербурга відвела їй

кімнату в своїй квартирі й допомагала готуватися до весілля.
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3.11.63 208. ЛИСТ ДО М. Я. МАКАРОВА. 6 вересня 1860. С.-Петербург
(2009-11-17 12:00)

6 сентября.

Искреннейший мій друже єдиний! Порадившись добре з А. Н. Марковичем, от що ми зробили

з твоєю дочкою і сестрою. До вашого з В[арварою] Я[ковлевною Карташевской] благословения
перевезли Ликерю до Катерини Івановни Ивановой (родная сестра моєї рідної матері, графини
Анастасии Ивановны Толстой). Мені здається, що ми добре зробили. Що ви на се скажете? В

ожидании вашого доброго слова остаємось і я і Ликеря вашими искреннейшими друзьями.
P. S. Ликеря просить вас не вертаться швидко, а вернуться здоровим. На її добру раду і я здався.

Примітки

Подається за автографом (ІЛ, ф. 1, № 185).
Вперше надруковано в книзі: Чалый М. К. Жизнь и произведения Тараса Шевченка. — С. 168.
Вперше введено до зібрання творів у виданні: Шевченко Т. Повне зібр. творів. — К., 1929. — Т.
3. — С. 195.

В[арвара] Я[ковлевна] — В. Я. Карташевська.
...перевезли Ликерю до Катерини Івановни Ивановой... — Ідеться про сестру графині Анастаса

Іванівни Толстої. За свідченням її племінниці К. Ф. Юнге, «нареченная невеста Шевченка,
Лукерья, никогда не жила у моей тетушки. Правда, что Тарас Григорьевич умолял ее взять к

себе Лукерью, но зная нрав сей последней и не предвидя добра от этого сватовства, она побоялась
каких-нибудь неприятностей и наотрез отказалась хотя бы на одну ночь приютить Лукерью. Но она
помогла найти квартиру неподалеку, куда и была помещена невеста, которуюШевченко ежедневно

посещал, никогда не оставаясь у нее позже девяти часов вечера» (Юнге Е. Ф. Воспоминания о

Шевченко // Вестник Европы. — 1873. —№ 8. — С. 842). Деталі цього переїзду відомі зі спогадів
Н. М. Кибальчич: «Так как г. М[акаров]а не было в то время в Петербурге, мать посоветовалась
с его двоюродным братом г. М[аркеви]чем, и они решили, что Лукерью можно отпустить, но г.
М[аркеви]ч должен лично, с рук на руки передать девушку графине. В назначенный день Шевченко

взял карету и приехал за Лукерьей. С ними вместе отправился и г. М[аркеви]ч» (Кибальчич Н.
М. Воспоминания о Т. Г. Шевченко // Киевская старина — 1890. — № 2. — С. 179).

3.11.64 Із листа О. М. Маркевича до М. Я. Макарова. 6 вересня 1860 р.
(2009-11-17 18:00)

* *

Третьего дня Шевченко приезжал ко мне и просил меня убедительно освободить Лукерью от

Над[ежды] Мих[айловны Забіли]. Принять ее к себе невозможно, взять ее на квартиру к Варе

(Карташевской) и дать возможность таким образом прежде брака сочетаться им и, наконец, дать
повод к сплетням многочисленной нашей дворне, я нашел неудобным и потому согласился на

предложение Шевченка отдать ее до твоего приезда сестре гр[афини] Толстой г-же Ивановой,
куда и везу ее особне. Не знаю, как найдешь ты сие, но другого ничего придумать нельзя.

Приписка: «Прилагаю [1]записку Шевч[енка]. Лукерью я отвез к г-же Ивановой, сидел вместе

с нею в гостиной госпожи, которая вела с нею отвлеченный разговор о прелестях нашего языка,
о живописи и литературе и пр. и пр. Що з сёго буде?»

ИРЛИ, ф. 170, оп. 1, №89. За вид. [2]П. В. Жур. Труды и дни Кобзаря. — Люберцы, 1996.
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— С. 509-510.

1. http://ua_kobzar.livejournal.com/654828.html

2. http://izbornyk.org.ua/shevchenko/litzhur16.htm

3.11.65 209. М. Д. НОВИЦЬКИЙ. 7 вересня 1860. Єлисаветград (2009-11-18 00:00)

7 сентября

Любезнейший и многоуважаемый Тарас Григорьевич!

Был я [у] Флиорковского. Плохо. Он соглашается дать личную свободу семействам твоих братьев

и сестры без выкупа, уступает за деньги усадьбы, но ни за что не соглашается уступить земли под
запашку. «Этого, говорит, я сделать не могу, не возмущая других крестьян».
Что ж прикажешь делать с этакой бестией?.. А бестия же этот Флиорковский, да еще какая бестия,
— самая модная!
Во что он оценивает усадьбы— этого я не знаю, так как он говорит, что для этого ему необходимы
некоторые соображения, которых он при мне сделать не мог. Об всем он обещался написать к

Ковалевскому.
Почему я не написал к тебе тотчас по приезде моем в Елисаветград, так это произошло оттого,
что я здесь встретил человечка, обещавшегося мне подействовать на Флиорковского стороной. Я
ждал результата этих хлопот, и ждал результата доброго, о чем тебе сюрпризом и хотел объявить;
не вышло, однако, ничего!
Не посердись за промедление и верь искренной преданности душевно любящего тебя

Николая Новицкого.

P. S. У Варфоломия я был и на его лошадях отправился к Флиорковскому, оставив Кирилловку
верстах в 40 в стороне. Из Жаботина, где живет Флиорковский, я не мог пробраться к твоим

братьям по совершенной невозможности достать лошадей в рабочую пору.
Вот на всякий случай мой адрес: в Елисаветград, Николаю Дементьевичу Новицкому,
генерального штаба штабс-капитану, находящемуся при кавалерийском училище.

Коментарі:

Подається за автографом: ІЛ. Ф. 92. № 279.
Вперше надруковано у виданні: Чалый М. К. Жизнь и произведения Тараса Шевченка. — С. 174.
Дата в автографі: «7 сентября». Рік написання встановлюється за змістом (заходи щодо звільнення
родичів Шевченка з кріпацтва).

Был я [у] Флиорковского. — Див. коментар до листа М. Д. Новицького від 16 травня 1860
р.
Об всем он обещался написать к Ковалевскому. — На засіданні Комітету Літературного фонду 13
вересня 1860 р. читалися листи В. Е. Фліорковського до голови комітету Єг. П. Ковалевського
від 19 травня, 6 червня та 21 серпня 1860 р. з обгрунтуванням відмови поміщика продати землю

родичам Шевченка (Киевская старина. — 1890. — № 2. — С. 335 — 336).
...я здесь встретил человечка... — Про кого йдеться, невідомо.
У Варфоломия я был... — У листах до В. Г. Шевченка від 15 травня та 29 червня 1860 р. поет

повідомляв: «Як ще не був, то незабаром буде у тебе Новицький. Добре б ти зробив, якби ...
поїхав з Новицьким у Жаботин та вдвох сказали б тому дурневі, щоб він не боявся керелівчан, а
положив би яку хоче плату за грунти і за землю (не менше чотирьох десятин на душу) і щоб зараз
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же написав тому президенту Єгору Петровичу Ковалевському».

3.11.66 210. М. К. ЧАЛИЙ. 8 вересня 1860. Київ (2009-11-18 06:00)

Милостивый государь Тарас Григорович!

Не нахожу слов для того, чтобы выразить Вам мою

искреннюю благодарность за Ваше доброе ко мне расположение, которого я своим поведением

вовсе не заслужил. Я получил от Вас два подарка с Вашею надписью — книгу и картину — и до

сих пор не поблагодарил Вас за память обо мне. Несмотря на такое мое окаянство, за которое
следовало бы со мной раззнакомиться на веки вечные, Вы сделали еще один шаг к сближению со

мною, удостоив меня своего доверия. Видно по всему, что Вы считаете меня истым малороссом,
не вменив мне в преступление нашу родную заднепровскую лень — наш первородный грех, от
которого так трудно избавиться нашему брату, не переезжая Днепра. Но пусть останется за нами
хоть эта одна, правда, не блестящая, но резкая черта нашего родного типа, если так легко и так

нещадно изглаживаются лучшие, глубоко характерные черты нашей народной психеи. ...Наши
земляки эпохи возрождения (или, лучше сказать, перерождения), побывшие в петербургской

школе, оставившие ветхого человека и облекшиеся в нового — для нас, провинциалов, не образец
для подражания, хотя они и деятельнее нас и предприимчивее: пусть они себе суетятся и бегают
навыпередки, никому же гонящу, за чинами и крестами, находя в том величайшее удовольствие;
а мы в ожидании лучшей деятельности все-таки не побежим за ними и будем «собі лежать під
грушею догори черева — і рука тобі лежить, і нога тобі лежить — і увесь лежиш!» Откровенно
Вам скажу, мне опротивели страшно наши чиновные хохлы и наши космо[по]литы, а таких господ
размножилось немало.
Получив Ваше письмо, я сообщил о Вашем благородном намерении — помочь Киевским

воскресным школам — некоторым студентам, принимающим близко к сердцу дело грамотности

нашего бедного люда. Разумеется, они были от Вас в восторге. По желанию их, 10 экземпляров

я передам в библиотеку воскресной школы, а 40 продам почитателям Вашего таланта, которых,
благодарение Богу, у нас в Киеве немало, особенно между молодежью. Таким способом я надеюсь

больше выручить денег, потому что наши книгопродавцы и из этого благотворительного дела
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хотят извлечь барыши, принимая книги с значительною уступкою. Да что-таки долго нет их? Не
переслали ли Вы их по транспорту? Но.и в таком случае пора бы им быть в Киеве.
Средства наших воскресных школ увеличиваются с каждым днем: из думы велено отпущать 150
р[ублей] в год; открыта подписка — по городу ходят листы: всякий несет свою лепту. Студенты не

жалеют своих трудов и работают в течение трех часов с удивительным терпением и постоянством.
Число учеников увеличивается с каждым месяцем: между ними сидят и бородачи лет за сорок.
Некоторые знают наизусть стихи из Вашего «Кобзаря». Кроме двух мужских школ — на Подоле

и на Новом строении, — во 2-ю гимназию собираются по воскресениям девочки: их взялись

учить классные дамы соседнего пансиона m[adame] Нельговской; но эта мадам, кажется, хочет
только порисоваться перед публикою своими прогрессивными тенденциями — а дела не делает.
Но есть надежда, что за это дело скоро возьмутся женщины более гуманные: тогда можно ожидать
истинной пользы.
Соха Вам кланяется низенько, извиняясь перед Вами в своем долгом молчании. Что-то все

хандрит. Удивляется, что работа его не спорится: он хотел бы, чтобы и в 50 лет иметь столько

же огня и силы, сколько имел он в 25. Наш Иван Максимович неисправим. Он все тот же, что и
был по время оно, когда Вы вместе боролись с людьми и с жизнию: добрый товарищ, щира душа,
гонитель неправды и подлостей, трибун народный.
Жінка моя дякує Вам за пам’ять об нас.
Бувайте здорові!

Преданный Вам земляк.

8 сентября 1860 года.

Наш славный критик и беллетрист П. А. Кулиш прожил в Киеве недели две, упиваясь так

называемым обожанием одной хорошенькой институтки, которой он едва было не повредил в

мнении ее жениха Делинского. Все, однако ж, кончилось как следует — свадьбою

Впрочем, это между нами: жене ни гу-гу!

Коментарі:

Подається за автографом: ІЛ. Ф. 92. № 16.
Вперше надруковано: Киевская старина. — 1895. — № 2. — С. 44.
Дата в автографі: «8 сентября 1860 года».
Відповідь на лист Шевченка від 11 серпня 1860 р. з Петербурга.

Чалий Михайло Корнійович (1820 — 1907) — український педагог і громадський діяч.
Познайомився з Шевченком у серпні 1859 р. в Києві, де був тоді інспектором Другої гімназії.
Допомагав поширювати в Києві «Кобзар» і [1]«Букварь южнорусский», брав участь у похороні

Шевченка в травні 1861 р. Першим почав збирати біографічні матеріали про Шевченка, видав
книгу «Жизнь и произведения Тараса Шевченка». Опублікував спогади про свої зустрічі з поетом
та про його перебування в Україні влітку 1859 р. (Основа. — 1862. — № 5, 6; Киевская старина.
— 1889. — № 2).
Я получил от Вас два подарка с Вашею надписью... —Шевченко надіслав М. К. Чалому «Кобзар»
1860 р. і, очевидно, один із своїх офортів з дарчими написами. Нині книга зберігається в Будинку-
музеї Т. Г. Шевченка в Києві. Про історію його збереження у спадкоємців М. К. Чалого див.:
Уварова. В. М. Т. Г. Шевченко і Київ. — К., 1962. — С. 62 — 63.
Получив Ваше письмо... — У згаданому листі Шевченко просив М. К. Чалого одержати на пошті
надіслані на його ім’я 50 примірників «Кобзаря» й здати їх на комісію київським книгарям. М. К.

3116



Чалий запропонував доцільніший спосіб їх поширення.
...помочь Киевским воскресным школам... — Недільні школи для безплатного навчання грамоти

й основ арифметики дітей і дорослих із найширших верств були відкриті в Києві (одними з

перших у Російській імперії) за ініціативою демократичної інтелігенції, підтриманою попечителем

Київського учбового округу М. І. Пироговим та професором історії в Київському університеті П.
В. Павловим. Перша така школа відкрилася 11 жовтня 1859 р. при Подільському повітовому

училищі (добре відомому Шевченкові, оскільки під час свого перебування в Києві у серпні 1859
р. він відвідував тут свого приятеля, викладача малювання, художника О. Ф. Сенчила-
Стефановськоо), друга — при Новостроєнському повітовому училищі.
...некоторым студентам, принимающим близко к сердцу дело грамотности нашего бедного

люда. — Найдіяльнішу участь у створенні недільних шкіл брали, зокрема, Я. М. Бекман,
М. Д. Муравський та інші члени таємного Харківського політичного товариства, переведені до
Київського університету. До викладання в недільних школах було залучено широке коло київських
студентів і гімназистів; 1861 р. було відкрито щоденну вечірню школу в одній із аудиторій

університету. Шевченко виявляв глибокий інтерес до недільних шкіл, обстоював викладання в

них українською мовою, уклав і видав для народного вжитку «Букварь южнорусский» і мав намір
створити також інші підручники, всіляко намагався підтримати недільні школи матеріально,
надсилаючи на їх користь свої книжки.
...всякий несет свою лепту. — Основним джерелом фінансової підтримки недільних шкіл були

приватні пожертвування й кошти, зібрані серед громадськості.
...во 2-ю гимназию собираются по воскресениям девочки...— Див. коментар до листа діячів

київських недільних шкіл від 8 січня 1861 р.
Нельговська Агата Осипівна (1828 — 1875) — власниця пансіону для дівчат.
Соха — Сошенко Іван Максимович (1807 — 1876), український художник і педагог. Навчаючись

в Академії мистецтв у Петербурзі, 1836 р. зустрівся з Шевченком, зацікавився його талантом,
познайомив з українськими та російськими письменниками і художниками, які організували викуп
Шевченка з кріпосної залежності. Жив із Шевченком на одній квартирі, після закінчення Академії
мистецтв 1838 р. повернувся на Україну і викладав малювання в Ніжинському ліцеї та Київській
другій чоловічій гімназії. Шевченко зустрічався з ним 1846 р. у Ніжині та 1859 р. у Києві;
повернувшись до Петербурга, листувався з ним. У травні 1861 р. Сошенко брав участь у

перевезенні тіла поета з Києва до Канева. Його спогади про Шевченка в записі М. К. Чалого

опубліковано в журналі «Основа» (1862. — № 5).

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev511.htm

3.11.67 Спогад І. Тургенєва про розрив Шевченка з Ликерою (2009-11-18 12:00)

* *

У г-жи Кар[ташев]ской находилась

в услужении девушка малороссиянка, по имени Лукерья; существо молодое, свежее, несколько
грубое, не слишком красивое, но по-своему привлекательное, с чудесными белокурыми волосами
и той не то горделивой, не то спокойной осанкой, которая свойственна ее племени. Шевченко

влюбился в эту Лукерью и решился жениться на ней; Кар-ские сначала диву дались, но кончили

тем, что признали ее невестой поэта и даже начали делать ей подарки и шить приданое; с своей
стороны Шевченко усердно готовился к свадьбе, к новой жизни... Но Лукерья сама раздумала и
отказала своему жениху. Ее, вероятно, запугали уже немолодые лета Шевченка, его нетрезвость и
крутой нрав; а оценить высокую честь быть супругой народного поэта она не была в состоянии. Я
несколько раз видел Шевченка после его размолвки с Лукерьей: он казался сильно раздраженным.

И. С. Тургенев, Споминки про Шевченка. Т. Г. Шевченко, «Кобзарь», Прага, 1876, стор.
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VI — VII. [Див. [1]переклад]

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/spog73.htm

3.11.68 Розповідь Ликерії Полусмакової (2009-11-18 18:00)

* *

Я прихожу, було, до Шевченка в Академію на Васильєвський остров, а він малює. Що він малює

— глянути боюся. Знаєте, художник Крюков 1 в Смоленську— той знав усе. В Академії жив Тарас

Григорович у втором етаже, а потім нагорі, тільки я не бачила; ту ж (першу кімнату) бачила. Там
світло було. Тут він вмер. Хата завалена. Господи! вся хата завалена бумагами та картинами.
Скрізь бумаги — і на столі і на стульях. Де він спав, одягався, тої хати я не бачила, бо тут все

сидів... і мій портрет на стіні повішав. Він мене написав в довгих сережках і стрічка була на голові.
Той портрет я тримала, а як віддалася, то чоловік побив (його). Як робив Тарас Григорович, то
сидів в одній сорочці; рукави розірвані. Але то він робив діло. За неохайність брешуть і що горілку
пив — брешуть. Кажуть, Тарас в Канів було приїде, — а там був шиньок. Прийде й каже: «ну,
хлопці, наріжте курчат», то вони наріжуть і балюють, а без горілки. Великих картин не було у

Шевченка. Такі в нього були штучки (мольберт?); то він сидить та там малює пензликом, а мене
посадить напроти. Я дивлюся. Очі він мав сиві, а вуса чорні, ніс тупий був, широкий. Тарас був

добрий до мене. Як прийшла перший раз, то дуже зрадів: «Федоре, каже, моя молода прийшла.
Давай нам хоть чаю». Сам він пив чай завше з ромом, а мені кофе: «чого хоч?» Я не знала, чого
хтіла. Федір наніс всього. То його лакей був. Говорив Тарас все по-українськи. Каже: «Як я

розумію вас — ви слов’янин — то розумійте мене». Українців тоді любили в Петербурзі; були
так в славі, що й кімнати прибирали (по-українському). Це Тарас тоді вже з неволі вернувся.
Розказував, що за царицю Катерину був в неволі. Проказував такий вірш. А другий раз за те (був
в неволі): Знаєте Клейнміхель був міністр. А він йому (Шевченкові) заказав патрета за 500 р.
Тарасові треба грошей, а він не йде. А Тарас взяв на виставку портрет та й роги приробив. Раз
цар йде по виставці та й каже до Клейнміхеля: «це що таке?» А він: «винуват, Ваше Велічество»!
Після він зробив так, що на Сибір Тараса запровадили. Одна графиня питала Тараса, як він в

тюрмі жиє; а він намалював себе голим разом з салдатом; «як бачте» написав. Розказував, як
він друкував (писав) у тюрмі та за халяву ховав. Передавав сюди. А послідній раз граф Толстой

його визволив. Тарас мене перевіз до його своячениці. Як він мене любив! Він був перший після
батька і матері. А після, як відіслала подарунки, то розсердився. Каже: Я думав, що то з овчари
овчата, А то задрипані дівчата. Так віршем і сказав і почав сердитись. Дивуюся, як він знав, що
зо мною буде: Я, каже, в неволі, а ти вдовою; Ходимо та поглядаємо один на другого. Як він

знав усе! Старець один розказував: Шевченко було як намалює щось там на стіні — то сяде та й

полетить. Мені вже все було прислане: і підвінечне (знаряддя) і 500 рублів. Я йому назад послала,
бо боялася, що пані Карташевська відбере. Я не сама відносила, а послали пани з горничною.
А він не знав, що я не сміла не послати. Я втікла з свої кімнати до Марковичів і казала, що
не піду за нього. Через Марковичів Шевченко вговорював мене... [1]Спомини про Т. Шевченка

п. Ликерії (Полусмаківни). К. Широцький, Шевченкова наречена, «Літературно-наукови вісник»,
1911, т. 53, стор. 285 — 288. Примітки 1 Крюков Валеріан Степанович (народився у 1838 р.) —
учень Академії художеств з 1854 по 1869 р. В цей час він і міг познайомитися з Т. Г. Шевченком.

1. http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shirots.htm

3.11.69 Спогад Катерини Юнґе. Переказ про сватання (2009-11-19 00:00)

* *

Осенью того же года [1860] мы уехали за границу и имели сведения о Шевченке через Н. И.
Костомарова и мою тетку, сестру моей матери, Ек. Ив. Иванову. От них узнали мы об его
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несчастном сватовстве. Тетушка моя писала, что он последнее время стал очень раздражителен,
упрямо шел против друзей, отклонявших его от этой женитьбы и, после разрушения его

воображением созданного кумира, стал сильно пить.
Повторяя, что, по моему мнению, даже мелочи, касающиеся людей, выходящих из ряду, могут
быть важны, я считаю не лишним заметить, что: во-первых, нареченная невеста Шевченка,
Лукерья, никогда не жила у моей тетушки. Правда, что Тарас Григорьевич умолял ее взять к себе
Лукерью, но, зная нрав сей последней и не предвидя добра от этого сватовства, она побоялась
каких-нибудь неприятностей и наотрез отказалась хотя бы на одну ночь приютить Лукерью. Но она
помогла найти квартиру неподалеку, куда и была помещена невеста, которуюШевченко ежедневно

посещал, никогда не оставаясь у нее позже девяти часов вечера. Во-вторых, приведенное г. Чалым
стихотворение: «Посажу коло хатини», посланное, по словам последнего, осенью 1860 года к

Варфоломею Григорьевичу на особом лоскуте бумаги с надписью: «тільки що спечене, ще й не

прохолонуло», находится у меня в альбоме, написанное рукой Шевченка и подписанное 6-го дек.
1859 г.; стало быть, не могло относиться к Лукерье, которую он тогда еще не знал.

Екатерина Юнге, Воспоминания о Шевченке, «Вестник Европы», 1883, август, стор. 841 — 842.
[Див. [1]переклад]

1. http://izbornyk.org.ua/shevchenko/spog60.htm

3.11.70 Переказ Н. Кибальчич про розрив Шевченка з Ликерою. Між 9 та 11 вересня
1860 р. (2009-11-19 06:00)

* *

Пришедши однажды, она [Ликера] стала жаловаться на Шевченка:
— Сердитий такий, побачив у графині воду, що забула днів зо два перемінить, та так кричав на

мене, так кричав!.. Ще й ногами тупав...
— Не піду за його!.. — решительным тоном заключила она.
— А як же буде? — спросила мать.
— А так і буде, що заберу усе, що він мені дав, а за його таки не піду!.. Такий старий, поганий,
ще й сердитий!..
Мать ничего на это не возразила, в душе весьма довольная таким оборотом дела.
Скоро после этого опять пришла Лукерья и когда мать открыла ей двери, бросилась к ней и,
схватив ее руку, порывисто поцеловала.
Мать удивленная (прежде она этого никогда не делала) заметила ей, что это неприлично невесте
Шевченка.
— Та вже, слава богу, я не його невеста! — возразила Лукерья, и при этом рассказала следующее:
Шевченко, пришедши по обыкновению к ней, застал у нее в комнате страшный беспорядок: на

столе вода разлита, лежит гребень с вычесанными волосами, тут же валяются грязные чулки,
постель не убрана...
— ...Він та як кинувся на мене з кулаками, — продолжала Лукерья свой рассказ, — як закричав на

мене: — «Я такої не хочу!., не треба мені такої жінки!..» А я і собі йому кажу: — «І мені такого
чоловіка не треба! — старий та сердитий!» — та й вийшла з хати...
Это так рассказывала Лукерья, а было ли оно гак в самом деле — неизвестно... Шевченко ничего

об этом не говорил, кроме того, что «это мерзость», «гадость», он только и просил ее быть

опрятной, и что он не выдержал...
Лукерья осталась у нас, но вещей не перевезла, и мать предполагала, что они были у нее на

квартире и Шевченко их забрал к себе. Но вдруг получает она от него письмо, где он спрашивает,
не у нее ли вещи? Лукерья сказала, будто у нее, но он сомневается...
Мать отвечает ему, что никаких вещей Лукерьи у нее нет, кроме непошитой еще шелковой

корсетки и перочинного ножа, — остальное Лукерья забрала... Но она (мать) обещает ему
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написать об этом г. М-чу.
Оказалось при расследовании, что Лукерья все вещи, полученные ею от Шевченка, перевезла на
квартиру своих господ и отдала там кому-то на сохранение.
Она даже говорила своей квартирной хозяйке, что вот, мол, перевезу вещи и тогда брошу его

(Шевченка).
Вещи были отобраны у Лукерьи (корсетку шелковую и коралы Шевченко отослал своей

племяннице Присе) и Шевченко написал матери полное раскаяния письмо, в котором он просил

ее простить ему его недоверие к ней, называет ее «рідною матір’ю», желавшей ему только добра
и пр. К сожалению, это письмо не сохранилось.
Между тем мать, желая узнать истину относительно разрыва Шевченка с его невестою, написала
ему, приглашая его. к себе объясниться лично.
Шевченко назначил 2 часа по полудни и выразил желание, чтобы Лукерья присутствовала при

этом объяснении. Приглашен был также и г. М-ч.
Ровно в 2 часа приехал Шевченко. Молча поздоровался он со всеми и молча стал ходить взад и

вперед по комнате.
Наконец остановился и коротко сказал:
— Нехай увійде!
Мать поняла и пошла позвать Лукерью.
Та переменилась в лице и робко пошла за матерью, но остановилась у порога, не решаясь

переступить.
— Ходи сюди, Ликеро! — позвал ее Шевченко.
Она вся бледная, трепещущая, с опущенными глазами подошла к нему.
Он тяжело положил ей руку на плечо и глухим, сдавленным голосом спросил:
— Ликеро, скажи правду, чи я коли вольно обіходився з тобою?
— Ні... — тихо, понурившись, ответила она.
— А може я сказав тобі коли яке незвичайне слово.
— Ні.
Тогда он вдруг поднял кверху обе руки, затопал ногами, и не своим голосом в исступлении

закричал:
— Так убирайся ж ти од мене!... бо я тебе задавлю!... (Лукерья стрелою вылетела из комнаты). Усе
оддай мені!... усе оддай!... до нитки оддай!... И старих, подраних черевиків я тобі не подарую!...
Глубоко потрясенные этой сценой, все сидели в безмолвии, не будучи в силах произнести ни слова.
Шевченко прошелся несколько раз по комнате, молча пожал всем руки и так же молча уехал.
После этого он бывал у нас чуть не каждый день, но всегда мрачный, молчаливый,
неразговорчивый... Ходил все по комнате и тихо сам себе напевал «явор зелененький»...
Но детей он по-прежнему любил... Только дети проясняли его хмурое чело. Лишь бывало увидит
которую из нас, меня или сестру мою Маню — тогда еще малюток, схватит на руки, поднимет
высоко, высоко над головою: «Ох, ти ж моє маленьке!» «Ох, ти ж моє велике!» приговаривает со
своею обычной, ласковой шутливостью. — И мы, дети, его обожали...

Над. М. Кибальчич, Воспоминания о Т. Г. Шевченке (из рассказов моей матери), «Киевская
старина», 1890, февраль, стор. 179 — 183. [Див. [1]переклад]

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/spog71.htm

3.11.71 Споминки М. Костомарова. Осінь 1860 р. (2009-11-19 12:00)

* *

Осенью 1860 года между знакомыми нашими разнесся слух, что Шевченко собирается жениться

на одной малороссиянке из простонародия, находившейся в услужении у барыни, жившей в

Петербурге. На вопрос мой об этом, Шевченко отвечал утвердительно, но, видимо, не хотел
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вдаваться в рассуждение об этом предмете, и я, заметивши его нежелание, не стал более

толковать об этом. Спустя немного времени, встретивши его в театре, я спросил его: «ну,
Тарасе, коли ж твоє весілля?» Он отвечал: «тоді, мабуть, коли твоє; не жениться нам з тобою:
зостанемося до смерті бурлаками!» Через несколько дней я узнал, что Тарас не поладил с своею

невестою, нашел в ней мало той поэзии, какую рисовало ему воображение, и натолкнулся на

прозаичную действительность, показавшуюся ему пошлостью. Вскоре я услыхал, что Шевченко

заболел и что болезнь его приписывали употреблению горячих напитков. Об этом уже давно

говорили и с сожалением называли его пьяницею; но я никогда не видал его пьяным, а замечал
только, что когда подадут ему чай, то он наливал такую массу рому, что всякий другой, казалось,
не устоял бы на ногах. Он же никогда не доходил до состояния пьяного.

Н. I. Костомаров, Споминки про Шевченка. Т. Г. Шевченко, «Кобзарь», Прага, 1876, стор.
X. [Див. [1]переклад]

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/spog32.htm

3.11.72 211. А. О. ЛАЗАРЕВСЬКА. 11 вересня 1860. Гирявка (2009-11-19 18:00)

1860 г., 11 сентября. Гирявка.

Сердечно благодарю Вас, мой дорогой и добрейший сын, Тарас Григорьевич, за Ваше внимание
ко мне; не знаю, чем могла я заслужить его, но я горжусь им и высоко его ценю.
Благословляю Вас чистым сердцем на предстоящую Вам новую жизнь. Желаю Вам насладиться

в ней возможным на земле счастием! Желаю Вам так искренно, так чистосердечно, как я желала

бы его моему родному сыну. Молю Бога, чтобы он когда-нибудь привел меня увидеть и обнять

Вас с Вашей супругою в моем доме, где так еще свежа память о Вашем посещении.

Усерднейший Вам друг и маты

А. Лазаревская.

Коментарі:

Подається за автографом: ІЛ. Ф. 92. № 266.
Вперше надруковано у виданні: Чалый М. К. Жизнь и произведения Тараса Шевченка. — С. 168
— 169, з приблизною датою: «в половине сентября» та незначними скороченнями в тексті.
Дата в автографі: «1860 г., 11 сентября. Гирявка».
Відповідь на лист Шевченка [1]від 28 серпня 1860 р. з Петербурга.

Благословляю Вас чистым сердцем на предстоящую Вам новую жизнь. — Відповідь на прохання у

згаданому листі Шевченка: «Я оце заходився жениться. Поблагословіть мене здалека, може, моя
доля покращає». В одночасно написаному листі до сина Олександра від 11 вересня 1860 р. А. О.
Лазаревська висловила сумнів щодо слушності Шевченкового вибору й радила відмовляти його від

одруження з Ликерою Полусмаковою: «Душевно мне жаль его, что он такую невыгодную собирает

себе партию... Но не мне его отговаривать, и я его благословляю по его просьбе: может быть,
она, выйшовши замуж, будет хорошей женой... Если вы и многие находят невыгодною женитьбу

Шевченка, то почему его не отвлекут; мне кажется, что он Михайла и Василя послушал бы, вот
попробуйте уговорить его» (Лазаревська К. Шевченко і брати Лазаревські (Дещо з родинного

архіву Лазаревських) // Україна. — 1928. — № 4. — С. 51).
...когда-нибудь привел меня увидеть и обнять Вас с Вашей супругою... — Одруження Шевченка

не відбулося внаслідок того, що він був грубо ображений непорядністю Ликери Полусмакової.
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Розрив їхніх взаємин стався саме в ті дні, коли він міг одержати листа з благословінням А. О.
Лазаревської — не пізніше 14 вересня 1860 р., яким датовано присвячений М. Я. Макарову вірш

«Барвінок цвів і зеленів».
...в моем доме, где так еще свежа память о Вашем посещении. — Шевченко перебував у Гирявці

з 21 по 25 серпня 1859 р., повертаючись з України до Петербурга, і намалював там портрет А. О.
Лазаревської (т. 10, № 45).

1. http://ua_kobzar.livejournal.com/652032.html

3.11.73 Лист А. О. Лазаревської до О. М. Лазаревського. 11 вересня 1860 р.
(2009-11-20 00:00)

Письма твои от 28-го августа получила 5-го сентября, вместе и от Шевченко, о котором ты и

знаешь, о чем оно. Душевно мне жаль его, что он такую невыгодную собирает себе партию,
мне о сем писал Михайло, но он только напомнил, а ты, мое дитя, подробнее говорил; но не

мне его отговаривать, и я его благословляю по его просьбе. Может быть, она, вышовши замуж,
будет хорошей женой 1. Другое твое письмо от 31-го августа получила 9-го сентября. Ежели вы и

многие находят невыгодною женитьбу Шевченко, то почему его не отвлекут. Мне кажется, что он
Михайла и Василя послушал бы, вот попробуйте уговорить его. 11 сентября 1860 г., [Гирявка] Арх.
О. М. Лазаревського. 1Мається на увазі Л. І. Полусмакова. Лист запізнився. Розрив з нареченою
Шевченко пережив між 9 та 11 вересня 1860 р. [1]Т. Г. Шевченко в епістолярії відділу рукописів.
— К., 1966. — С. 30.

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/epis.htm

3.11.74 Переказ М. М. Макарова про розрив Шевченка з Ликерою (2009-11-20 06:00)

* *

Не маючи документальних даних, наступні факти я можу лише в загальних рисах передати, скільки
вони дійшли до мене з більш або менш вимушених (в ориг. — вынужденных) оповідань і натяків
близьких поетові осіб.
У Є. І. Іванової Ликера прожила недовго. Ця надзвичайно добра жінка поставилася до неї з щиро
родинною прихильністю і завзято заходилася коло її розумового вдосконалення, що, як видно, і не
дуже до душі припало Ликері. За її вимогами Шевченко незабаром зняв для неї окрему кватиру,
здається — десь на Офіцерській, і обставив її розкішно, як тільки дозволяли його мізерні (в ориг.
— скудные) засоби.
Для наукового готування своєї нареченої він підшукав їй якогось учителя, бо визнавав себе

нездібним у справі навчання. Сам Шевченко жив тоді в будинкові академії мистецтв і щоденно,
у вільний час, наречену свою відвідував. І ось одного разу, прийшовши до неї несподівано (в
оригіналі — в неурочное время), він застав її з запрошеним для неї педагогом... далеко не за

працею...
Це був цілком несподіваний і страшний для Шевченка удар, що зруйнував найінтимніші його

мрії про тихе родинне життя на рідній Україні і, крім того, завдав глибоку уразу його чутливому
самолюбству. [...]
Читач, мабуть, поцікавиться дальшою її долею. Я знаю про неї дуже мало. Між іншим якось

мені довелося чути, що їй пощастило добре вийти заміж за якогось голяра, який згодом одчинив

власну голярню, здається — в Царському Селі. В усякому разі, її доля на землі була краща від долі
надхненного українського поета.

Н. Н. Макаров «Последняя любовь Тараса Григорьевича Шевченко (из семейного архива)». Цит.
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в перекладі за Дорошкевич О. Трагедія самотнього чуття // Життя й революція. — 1926. — №9.
— вересень. — С. 82-83. [Див. [1]текст статті.]

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/zhrevol1.htm

3.11.75 Виписка у справі викупу з кріпацтва братів Шевченка. 13 вересня 1860 р.
(2009-11-20 12:00)

№ 591. 1860 р., вересня 13. Журнал засідання комітету «Общества для пособия нуждающимся

литераторам и ученым» у справі викупу з кріпацтва братів і сестри Т. Г. Шевченка

Присутствовали: председатель Е. П. Ковалевский, помощник К. Д. Кавелин, члены: П. В.
Анненков, А. Д. Галахов, А. В. Дружинин, А. П. Заблоцкий, А. А. Краевский, Е. И. Ламанский,
Н. Г, Чернышевский...

Читаны письма г. Валерия Эразмовича Флиорковского от 19 мая, 6 июня и 21 августа по предмету
ходатайства комитета общества об освобождении из крепостного состояния родственников Т.
Гр. Шевченки; первым из этих писем г. Флиорковский сообщает о готовности своей исполнить

желание комитета; вторым уведомляет об отказе Шевченок от сделанного им предложения

даровой свободы, а третьим о принятии ими этого предложения и о заключении с ними

10 июля условия о пользовании землею; вместе с тем, г. Флиорковский доставил копии с

благодарственного письма к нему от Т. Г. Шевченка, ответа к нему и условия с освобожденными

Шевченками. Из этого условия видно, между прочим, что часть банкового долга на имении,
причитающаяся на семейство Шевченок, [состоящее из 11 душ] и составляющая 900 р. сер.
принята г. Флиорковским на себя; затем г. председатель сообщил комитету ответ свой на это

письмо, в коем выражая г. Флиорковскому от имени всех членов комитета чувствительнейшею

признательность за устройство судьбы семейства г. Шевченко, он просит его приискать для них

участок земли, за который общество охотно внесет деньги [...].

Киевская старина, 1890, кн. 2, с. 335 — 336.

3.11.76 Із листа М. Г. Карташевської до В. С. Аксакової. 13 вересня 1860 р.
(2009-11-20 18:00)

Знаешь, какой еще сюрприз нас ожидал здесь? Свадьба Шевченки расстроилась, и я рада за эту

бедную Лукерью. Какая дрянь и подлец должен быть этот Шевченко! Он горький пьяница, и вот
недавно он ее уговорил поехать с ним гулять на острова, завел ее в трактир и напился пьян;
возвращаясь домой, опять напился и в этом виде едва не поколотил ее, приказывая ей служить

ему, как служит горничная своим господам. Но Лукерья недаром сама казачка и раболепного

духа не имеет. Она вовсе ему не подчинилась, у них вышла ссора, и она объявила, что ни за что за
него не йдет. Андр. Ник. [Маркович] должен был в это дело вмешаться, узнать решительно, как
они хотят, сделать даже очную ставку. И тот и другой в восхищеньи, что расходятся. Он говорит,
что она очень нервная и беспорядлива, что у ней в комнате все не прибрано и что он такой жены
не желает. Странная взыскательность для такого, как Шевченко. Она же не хочет выходить за

пьяницу и буяна. И все-же остается пожалеть бедную Лукерью. Хороша она будет горничная, после
этого, что у ней на уме. Надобно было ему вскружить ей голову всей этой историей. Сколько он
заказал ей костюмов, и так как он живописец, то всякий костюм он сначала сам рисовал и по

своему заказывал. Но все это и все подарки он требует назад.

Письмо М. Г. Карташевской к В. С. Аксаковой. 13 сентября 1860 г. Цит. за: Дорошкевич
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О. Трагедія самотнього чуття // Життя й революція. — 1926. — №9. — вересень. — С. 84-85.
[Див. [1]текст статті.]

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/zhrevol1.htm

3.11.77 Барвінок цвів і зеленів... 14 вересня 1860 р. (2009-11-21 00:00)

Н. Я. Макарову на пам’ять 14 сентября

Барвінок цвів і зеленів,
Слався, розстилався;
Та недосвіт передсвітом

В садочок укрався.

Потоптав веселі квіти,
Побив... Поморозив...
Шкода того барвіночка

Й недосвіта шкода!

{ [1]«Барвінок цвів і зеленів...» }

Яку саме подію відбиває ця дата, точно не відомо, однак вона безсумнівно пов’язана з розривом
взаємин між Шевченком і Ликерою, яка грубо образила поета. Це сталося між 9 і 11 вересня 1860
р.

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev2149.htm

3.11.78 212. А. С. БАЛДІН. 16 вересня 1860. Петербург (2009-11-21 06:00)

Пятница, 16 сентября.

Многоуважаемый Тарас Григорьевич!

Я вчера забыл Вам оставить свой адрес, вот он: на Панасовке в д[оме] Ладовского, а ежели

там не найдете, то спросите обо мне в д[оме] Хлопова, против Острога. Я сегодня еду и буду Вас

с нетерпеньем ждать в Харькове.

Готовый к услугам Вашим

А. Болдин.

Коментарі:

Подається за автографом: ІЛ. Ф. 92. № 71.
Вперше надруковано у виданні: Шевченко Т. Г. Повне зібрання творів: У 10-ти т. — К., 1957. —
Т. 6. — С. 495.
Дата в автографі: «Пятница, 16 сентября». Рік написання встановлюється за змістом та за листом-
відповіддю Шевченка А. С. Балдіну від 5 листопада 1860 р. з Петербурга.

Балдін (Болдін) Анатолій Семенович (1843 — ?) — випускник Харківської гімназії. Зустрівшись
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із Шевченком у Петербурзі 15 вересня 1860 р., взявся допомогти в поширенні «Кобзаря» у

Харкові. Навчався на юридичному факультеті Харківського університету разом із В. С. Мовою

(Лиманським), В. С. Гнилосировим, А. Шимановим та ін. прихильниками таланту Шевченка,
активними популяризаторами української культури та діячами народних шкіл, зв’язаними з

таємним Харківсько-Київським політичним товариством. Згодом був старшим чиновником для

особливих доручень при харківському, чернігівському та полтавському генерал-губернаторі (див.:
Жур П. Третя зустріч. — С. 214 — 215: Ротач П. З приводу примітки // Літературна Україна. —
1986. — 9 січ.).
...буду Вас с нетерпением ожидать в Харькове. — У листі-відповіді Шевченко згадував про свій

намір відвідати Харків «цею зимою», однак здійснити його не вдалося.

3.11.79 213. А. М. МАРКЕВИЧ. 16 вересня 1860. Петербург (2009-11-21 12:00)

Не имея решительно никого, чтобы послать за вещами Лукерьи, я полагаю лучше всего, если
Вы пришлете их прямо ко мне с Федором и приедете сами, чтобы присутствовать при открытии

сундука.
Завтра до 11 час[ов] я дома, а еще лучше послезавтра в воскресение между часом и тремя

пополудни.

Ваш А. Маркевич.

16 сент[ября].

Коментарі:

Подається за автографом: ІЛ. Ф. 1. № 20. На звороті листа Шевченко записав первісний варіант

вірша «Кума моя і я».
Вперше надруковано у виданні: Листи до Т. Г. Шевченка. — С. 196, з купюрою наприкінці

першого речення: «чтобы присутствовать при открытии сундука».
Дата в автографі: «16 сент[ября]». Рік написання встановлюється за змістом— йдеться про розрив

Шевченка з Ликерою Полусмаковою.

...послать за вещами Лукерьи... — Порвавши стосунки з Ликерою Полусмаковою, Шевченко

вимагав, щоб вона повернула подарований ним одяг та інші речі. За спогадами очевидців

конфлікту, «Тарас, впавши в страшну лютість, підняв догори руки, затупав ногами і не своїм

голосом крикнув: — Так убирайся ж ти од мене, бо я тебе задавлю... Усе оддай мені!.. Усе

оддай... до нитки оддай!.. і старих подраних черевиків я тобі не подарую!..» (Наталка Полтавка.
Споминки про Т. Шевченка // Зоря. — 1892. — № 5. — С. 85 — 86).
...полагаю лучше всего, если Вы пришлете их прямо ко мне с Федором... — Ідеться про Ф.
Ерістова, служителя Академії мистецтв, який доглядав квартиру-майстернюШевченка, допомагав
йому вести господарство. Шевченко пристав на цю пораду й у листі до Н. М. Забіли від 18 вересня
1860 р. просив її: «Коли цьому правда і буде можна, то вручите Федорові рекомые вещи...»
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3.11.80 209. ЛИСТ ДО Н. М. ЗАБІЛИ. 18 вересня 1860. С.-Петербург
(2009-11-21 18:00)

18 сентября.

Вельмичтимая мною

Надежда Михайловна!

Посилаю вам лиштви, начатые Ликерою, и рисунок. Отдайте их кому знаєте кончить. Ликера
вчора, здається, збрехала при лиці А[ндрея] Н[иколаевича], що вона оставила у вас в доме мои

следующие вещи: 2 простыни, 1 полотенце, 6 пар чулок, корсет, дюжину носовых платков,
перочинный нож, теплі башмаки, коленкор для юпок и рисунок для мережки.
Коли цьому правда, і буде можна, то вручите Федорові рекомые вещи, а коли ні, то сообщите о

сем А[ндрею] Н[иколаевичу] яко власть имеющему. Душі своєї не шкода було для Ликери, а тепер
шкода нитки! Чудне щось робиться зо мною.

Шанующий вас

Т. Шевченко

На звороті:
Высокоблагородной Надежде Михайловне Забеле.

Примітки

Подається за машинописною копією (ІЛ, ф. 1,№ 714) з автографа, нині не відомого. Рік написання
встановлюється за змістом (згадка про розрив з Л. Полусмаковою).
Вперше надруковано в журналі «Киевская старина» (1890. — № 2 — С. 184).
Вперше введено до зібрання творів у виданні: Шевченко Т. Повне зібр. творів. — К., 1929. — Т.
3. — С. 196.
Відповідь Н. М. Забіли від 21 вересня 1860 р. див.: [1]Листи до Тараса Шевченка. — С. 163.
Це перший лист після розриву Шевченка з Л. Полусмаковою, який стався в середині вересня,
через кілька днів після переїзду Ликери від Н. М. Забіли на окрему квартиру. Точна дата й

безпосередні обставини цього розриву остаточно не з’ясовані; причиною його була непорядність

Ликери, яка грубо образила почуття Шевченка, відштовхнула його своєю нечесністю, жадібністю
й неохайністю. Мемуаристи — дочка Н. М. Забіли та син М. Я. Макарова — переповідають

такі свідчення прямих очевидців драматичної розв’язки Шевченкового сватання (відображаючи
позицію щодо неї обох сторін): «Шевченко, пришедши по обыкновению к ней, застал у нее в

комнате страшный беспорядок: на столе вода разлита, лежит гребень с вычесанными волосами,
тут же валяются грязные чулки, постель неубрана...
— ...Він так як кинувся на мене з кулаками, — продолжала Лукерья свой рассказ, — як закричав

на мене: — „Я такої не хочу!.. Не треба мені такої жінки!“.. А я й собі йому кажу: „І мені такого
чоловіка не треба! старий та сердитий!“ — та й вийшла з хати“...
Это так рассказывала Лукерья, а было ли оно так в самом деле — неизвестно... Шевченко

ничего об этом не говорил, кроме того, что „это мерзость“, „гадость“, он только и просил ее

быть опрятной, и что он не выдержал» (Кибальчич Н. М. Воспоминания о Т. Г. Шевченко (Из
рассказов моей матери) // Киевская старина. — 1890. — № 2. — С. 181).
Певне уявлення про те, якої саме «мерзоти» й «гидоти» не витримав Шевченко, дають спогади
в записі М. М. Макарова, опубліковані (в перекладі українською мовою) О. К. Дорошкевичем:
«...він (Шевченко. — Ред.) підшукав їй якогось учителя, бо визнавав себе нездібним у справі

навчання. Сам Шевченко жив тоді в будинкові Академії мистецтв і щоденно, у вільний час,
наречену свою відвідував. І ось одного разу, прийшовши до неї несподівано (в оригіналі — «в
неурочное время»), він застав її з запрошеним для неї педагогом... далеко не за працею... Це був
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цілком несподіваний і страшний для Шевченка удар, що зруйнував найінтимніші його мрії про тихе
родинне життя на рідній Україні і, крім того, завдав глибоку уразу його чутливому самолюбству»
(Дорошкевич О. Трагедія самотнього чуття // Життя й революція. — 1926. — № 9. — С. 82 —
83).
У близькому оточенні Шевченка неминучість сумної розв’язки його сватання передрікали з

самого початку, влучно підмітивши, що це внутрішньо передчував і сам Шевченко, хоча

до певного часу вперто не хотів цього визнавати. В листі до М. Я. Макарова від 2
серпня 1860 р. В. М. Білозерський, сповіщаючи про Шевченкове освідчення Ликері, писав:
«Неожиданность предложения нашего бедного поэта поразит ваши нервы — в этом я не

сомневаюсь. Действительно, для Тараса Григорьевича нет другого выхода, как жениться на

простой девушке и поселиться у себя на хуторе, но выбор его едва ли может принести счастье

им обоим. Лукерья — умна, в этом нет сомнения; но она видит в Тарасе Григорьевиче не более,
как старого мужа, который завезет ее куда-то, куда ей вовсе не хочется, и она так мало надеется

быть довольной и счастливой, что не чувствует к нему даже признательности. Она — натура

эгоистическая, которая никогда не оценит того, что в Тарасе Григорьевиче есть хорошего, и

вполне поймет все недостатки его как мужа.
Ей хочется пожить, погулять и, если уж выходить замуж за старого Тараса, то разве с тем,
чтоб жить паниею. А ему вовсе не то представляется, не того хочется! Когда он мне впервые

сказал о своем предложении, я одобрил его намерение жениться на простой селянке, но в

отношении к Лукерье я высказал ему свои сомненья. Сначала он все оправдывал рабством,
утверждая, что свобода и довольство подействуют на нее благодетельно и сделают ее такою,
какою ему хочется ее видеть; но в другой раз, после одного разговора с нею, когда она больше
высказалась, он задумался, стал грустнее, и хоть не отменил своего намерения, но уж больше не

говорил о женитьбе, хоть он со мною откровенен и мы три раза были с ним подолгу наедине.
Я представляю себе состояние его души так: он недоволен своей поспешностью, сознает, что
ошибся, что действительность не осуществит его надежд, но по самолюбию, по упрямству, по
безвыходности своего положения не видит возможности сойти с дороги, на которую ступил, и
втайне от себя самого желает, чтоб посторонняя сила свела его с опасного пути...» ([2]Дорошкевич
О. Трагедія самотнього чуття // Життя й революція. — 1926. — № 9. — С. 81).
Посилаю вам лиштви, начатые Ликерою, и рисунок. Отдайте их кому знаєте кончить. — Н.
М. Забіла намагалася виконати прохання Шевченка, але невдовзі повернула вишивання (яким
Ликера займалася ще на дачі в Стрєльні, але не скінчила), зазначивши в листі-відповіді, що це їй
не вдалося.
Ликера вчора, здається, збрехала... що вона оставила у вас в доме мои следующие вещи... —
Переїхавши від Н. М. Забіли, Ликера забрала звідти й подаровані їй Шевченком прикраси та

одяг, постільну білизну і т. п. Відповідаючи на цей Шевченків лист, Н. М. Забіла повідомляла:
«Боюсь, щоб Лукерія іще в яку-небудь історію не впутала мене. У меня нет ни одной ее и

Вашей вещи...» Дочка Н. М. Забіли переповіла з її слів такі деталі цієї історії: «Оказалось при
расследовании, что Лукерья все вещи, полученные ею от Шевченка, перевезла на квартиру своих
хозяев (Карташевських. — Ред.) и отдала там кому-то на сохранение. Она даже говорила своей
квартирной хозяйке, что вот, мол, перевезу вещи и тогда брошу его... Вещи были отобраны у

Лукерьи (корсетку шелковую и кораллы Шевченко отослал своей племяннице Присе), и Шевченко

написал матери полное раскаяния письмо, в котором он просит ее простить ему его недоверие к

ней, называет ее «рідною матір’ю», желавшей ему только добра и пр. К сожалению, это письмо
не сохранилось» (Киевская старина. — 1890. — № 2. — С. 182).
Федір — Ф. Еристов.
...сообщите о сем А[ндрею] Н[иколаевичу] як о власть имеющему. — За відсутністю в Петербурзі

М. Я. Макарова, його двоюрідному братові А. М. Маркевичу довелося взяти на себе функції

хазяїна Ликери й третейського судді між нею та Шевченком і сім’єю Н. М. Забіли. Незадовго

перед тимШевченко вже звертався до А. М. Маркевича в якійсь справі, пов’язаній з подарованими
ним Ликері речами; на цей (нині не відомий) його лист А. М. Маркевич відповідав 16 вересня

1860 р.: «Не имея решительно никого, чтобы послать за вещами Лукерьи, я полагаю лучше всего,
если Вы пришлете их прямо ко мне с Федором и приедете сами» (Листи до Тараса Шевченка. —
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3.11.81 (2009-11-22 06:00)

[1]Кониський О. Я. Тарас Шевченко-Грушівський: Хроніка його життя [В останні часи свого віку,
стор. 24]

XI

Річ натуральна, що поета перейняла велика туга і скорбота: одначе піклування завести свій хутір

біля Дніпра хоч трохи ще розважало його надією на кращі години:

Поставлю хату і кімнату,
Садок райочок посажу,
Посижу я і похожу

В своїй маленькій благодаті

Та в одині-самотині
В садочку буду спочивати...

Так утішав себе поет 27 вересня! В оцих коротеньких, і надійних, і скорботних віршах можна

вгадати і той ідеал, якого ще кілька день назад поет сподівався від Ликерії! Тепер ті сподіванки

вітром рознесло! Поет мріє, що вони хоч насняться йому «в його маленькій благодаті»:

Присняться діточки мені,
Веселая присниться мати,
Давнеколишній та ясний

Присниться сон мені... і ти...
Ні, я не буду спочивати,
Бо й ти приснишся...

Не хоче поет, щоб вона йому приснилася: він боїться, що вона «у малий його райочок спідтиха-
тиха підкравшись, наробить лиха, запалить рай той самітний...» 1239. Поетові здавалося, що
розцурання з Ликерією єсть уже той Рубікон, за який не перейти йому, не вийти з самітності і

годі сподіватися йому одруження. Ліпші години, здавалося йому, хоча й прийдуть ще до його,
але ж прийдуть до самітного, до бурлаки. Ображене і зневажене Ликерією серце поета зовсім

натурально обурилося, як каже Микешин, взагалі проти жіноцтва. Але почуття самітності лежало
глибше, ніж обурення, і потреба життя родинного, хоч і була придавлена епізодом з Ликерією,
та не надовго, і зараз прокинулася і зайнялася, скоро до неї приложили хоч маленьку іскру. 26
вересня прийшов провідати Тараса Федір Черненко. Тарас був спокійний, але смутний, зажурений.
Черненко відав причину журби і пильнував не зачепити її в розмові, а зняв бесіду про Академію.
Рада Академії художеств прирадила, «уважаючи на знання Шевченкове в штуці і вмілість його в

гравюрі, доведені роботами його на завдану йому програмами і іншими його працями, надати
йому звання академіка. Оголошення сієї приради повинно було відбутися з великою учтою, на
торжественному прилюдному зібранні Академії. Наймення нових академіків звичайно оголошують
на таких зібраннях «при звуке труб і литавр». Тарас повеселішав і почав говорити Черненкові про
свої надії переїхати навесні зовсім на Україну і там в затишку на хуторі працювати коло гравюри.
Він гадав видавати, якомога дешевше, гравюри з історії України і пускати їх дешево по 1 — 3
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копійці, «щоб залити їми Україну і вигнати суздальську гидоту» (лубочні суздальські малюнки).
Під ту саме бесіду принесли Тарасові лист з пошти. Він прочитав його і мовив, що то пише

старий приятель його — товариш по Академії Федот Ткаченко з Полтави і пише, що знайшов

йому молоду доню одного їх знайомого Витавського. «Я її батьку знаю, — додав Тарас, — він

приїздив сюди нещодавно і дав в «Основу» свої байки, не згірш Гребінчиних». На мольберті

лежав портрет Ликерії. Черненко гадав, що перед тим, як він прийшов, Тарас розглядав той

портрет. Тарас нервово вхопив його і, кинувши під стіл, мовив до Черненка: «А що, Федоре! як
на твою думку: чи не попробовать ще раз? Востаннє? Не довелося з крепачкою, з мужичкою, може,
поталанить з панночкою, тільки що... панночка»... «З сим словом він скривився, наче кислицю
з’їв, зітхнув і мовив: «Тяжка клята самотність! Вона мене з світу зжене...» 1240 І знов в серці поета

загорілося бажання життя родинного. 28 вересня він писав до Ткаченка 1241: «Спасибіг тобі, мій
давній друже, Федоте! за твоє письмо, а ще більш спасибіг за те, що ти діточок своїх ведеш

не битим, але добрим шляхом. Спасибіг тобі і за кирпатеньку, чорнобривку. Якщо вона справді

доладна і хоч трохи в батька вдалася, то ти швиденько та дрібненько напиши мені. Ти пишеш,
що є у вас добрий фотограф німець: то хоч украдучи або одурячи, нехай він зніме її поличчя, а ти
пришли до мене. Бач, яким я принцем зробився! Як що те... то я і весни не ждатиму, а на півзими
до вас приїду. Самотина отут мене допікає...» Прийшла й Покрова. Прийшли від Варфоломея і

сушені карасі, і запечеш лящі дніпрові, сподівані на весілля, та овва! — не прийшло тільки весілля.
Дякуючи за ту рибу, Шевченко 5 жовтня писав Варфоломеєві: «Весілля того не буде. Дуже-дуже
добре ти зробив, що не посадив яблоні і груші. Я з своєю молодою, не побравшись, розійшовся.
Ликерія така самісенька, як і Харита, дурніша тільки тим од Харити, що письменна!.. Що мені

в світі робити! Я одурію на чужині та на самоті» 1242. Мабуть, надія на нове сватання трохи

заспокоїла збентежену душу поета. Може б, те лихо, що ссало йому серце, і заснуло б було на

довший час, коли б його не будили. Также, мабуть, сякітакі невідомі нам, може, й вельми дрібні

вчинки нагадували Тарасові про Ликерію і нагадували лихою стороною. Не вгадати запевне, з
якої причини він притьмом став налягати, щоб Ликерія вернула все те, що він подаровав був їй.
Властиво кажучи, подарунки ті були така дрібниця, що не варто б і згадувати. Знаючи Тарасове

добре серце, мені здається, що він би сам і не згадував про них, навіки б забув про них, коли б

щось збоку не дратовало його. Правда, що й без Ликерії було чимало й не малих причин, що
дратовало боляще серце. Справа з купівлею землі мало рушала реально, рідня випущена на волю
без землі, скасовання крепацтва не приходило до краю... Перегляньте Тарасові вірші, написані
після 15 жовтня: легко помітити з них, що все його дратує. Спокійного кутка він собі не знайде: «І
тут, і всюди, скрізь погано!»: йому «нема з ким сісти хліба з’їсти, промовить слова»: він бачить,
що хоча Людей чимало на землі, А доведеться одиноким, В холодній хаті кривобокій Або під

тином простягтись... 1243 Заходить поет до знайомих, щоб між ними як-небудь розвіяти хоч на

хвилину свою скорботу і печаль, але ж! не спекається їх! «Не гріє сонце на чужині...» 1239 Кобзарь.
— 1876. — Т. І. — С. 263. [Л. «Поставлю хату і кімнату...»]. 1240 Оповідання з уст Ф. Черненка.
1241 Древн[яя] и новая Россия. — 1875. — № 6. — [С. 195 — 196]. 1242 Основа. — 1862. — Кн.
V. — С. 22 — і: Правда. — 1875. — [№ 24]. — С. 970. 1243 «Якби з ким сісти хліба з’їсти...» (4
листоп. 1860 р.) — Ред. [2]Попередня [3]Наступна

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/4899.html

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/645896.html

3. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/665818.html

3.11.82 214. Н. М. ЗАБІЛА. 18 — 19 вересня 1860. Петербург (2009-11-22 12:00)

Почтеннейший Тарас Григорьевич!

Боюсь, щоб Лукерія іще в яку-небудь историю не впутала меня. У меня нет ни одной ее и Вашей

вещи, корсет же она при мне сняла и при мне понесла его в своих руках к Карташевским; другие
же вещи я не знаю где, только не у меня. Скажу об этом Андр[ею] Ник[олаевичу]. Лиштвы отдам,
но не знаю, что возьмут за них, работа очень трудная.
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Преданная Вам

Над. Забела.

От Саши получила письмо, вона Вам низенько кланяется.

Коментар:

Подається за автографом: ІЛ. Ф. 91. № 82.
Вперше надруковано у виданні: Чалый М. К. Жизнь и произведения Тараса Шевченка. — С. 171.
У «Листах до Т. Г. Шевченка» (С. 196) лист подано неповністю.
Дати в автографі немає. Датується за листом Шевченка від 18 вересня 1860 р., відповіддю на який

є цей лист.

Забіла Надія Михайлівна (бл. 1826. — ?) — сестра В. М. Білозерського та О. М. Куліш.
Познайомилася з Шевченком 1847 р., зустрічалася з ним у Петербурзі. На її дачі в Стрєльні влітку
1860 р. жила Ликера Полусмакова, з якою Шевченко хотів одружитися. Негативно ставилася до

цього наміру й відмовляла поета від нього.
У меня нет ни одной ее и Вашей вещи... — Список речей Шевченко навів у згаданому листі. Не
маючи серйозних намірів одружитися з Шевченком, Ликера Полусмакова не приховувала свого

чисто меркантильного ставлення до його подарунків. За свідченням Н. М. Кибальчич, дочки Н.
М. Забіли, «коли розібрали діло, то виходить, що Ликера свої речі перевезла до Карташевських і
там комусь із слуг дала їх переховати. Вона, як була ще на квартирі, то хвалилась своїй хазяйці,
що от, мовляв, перевезу речі і покину його (Шевченка). Речі відібрали від Ликери (корсет голубий
шовковий і коралі, як пригадує собі мати, Тарас відіслав своїй небозі), і Шевченко написав моїй

матері сердечне письмо, де він кається, що відразу не пойняв їй віри за Ликеру, називає її рідною
матір’ю, що бажала йому тільки щастя і т. ін. На жаль, сього письма немає — десь, видно,
затратилось» (Наталка Полтавка. Спомини про Т. Шевченка // Зоря. — 1892. — № 5. — С. 86).
Скажу об этом Андр[ею] Ник[олаевичу]. — Відповідь на висловлене у згаданому листі прохання:
«...сообщите о сем А[ндрею] Н[иколаевичу] яко власть имеющему. Душі своєї не шкода було для
Ликери, а тепер шкода нитки! Чудне щось робиться зо мною». На час від’їзду за кордон на

лікування В. Я. Карташевської, в якої служила й жила Л. Полусмакова, та М. Я. Макарова

опікуватися дівчиною було доручено його двоюрідному братові А. М. Маркевичу, тому до нього
апелювали всі причетні до конфлікту Шевченка з Ликерою.
Лиштвы отдам... — У згаданому листі Шевченко писав: «Посилаю вам лиштви, начатые Ликерою,
и рисунок. Отдайте их, кому знаєте, кончить». Це вишивання (за власноручним малюнком

Шевченка) для свого посагу було єдиною роботою, дорученою Л. Полусмаковій після того, як
Шевченко оголосив її своєю нареченою. Вона займалася нею на дачі Н. М. Забіли в Стрєльні та

після повернення до Петербурга, однак, не закінчила.
От Саши получила письмо... — Йдеться про О. М. Куліш.

3.11.83 215. Н. М. ЗАБІЛА. 21 вересня 1860. Петербург (2009-11-22 18:00)

Многоуважаемый Тарас Григорьевич!

Сколько я ни желала и ни старалась сделать для Вас приятное, но все старания мои остались

тщетными; лиштвы Ваши никто не взялся докончить, находя, что это работа очень трудная и

для того, чтоб она была хороша, нужно вышивать ее как можно отчетливее. Извещаю Вас об

этом теперь же, может быть, Вы сами скорее найдете мастерицу, которая блестящим образом
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докончит Ваши лиштвы.

Преданная Вам

Надежда Забела.

21 сентября.

На четвертій сторінці:
Его высокоблагородию Тарасу Григорьевичу

Шевченку.
На Васильевский остров, в Академию художеств.

Коментарі:

Подається за автографом: ІЛ. Ф. 92. № 83.
Вперше надруковано у виданні: Листи до Т. Г. Шевченка. — С. 196 — 197.
Дата в автографі: «21 сентября». Рік написання встановлюється за змістом та поштовим

штемпелем: «21 сентября 1860».

...лиштвы Ваши никто не взялся докончить... — Див. коментар до листа Н. М. Забіли від

18 — 19 вересня 1860 р. Повернуте Н. М. Забілою вишивання Шевченко переслав дочці В. Г.
Шевченка Прісі. За свідченням М. К. Чалого, ці лиштви були на ній під час похорону Шевченка

на Україні (Чалый М. К. Жизнь и произведения Тараса Шевченка. — С. 171).

3.11.84 Перекази та легенди про Ликерію (2009-11-23 06:00)

* *

Причины несостоявшейся женитьбы Тарасовой весьма обстоятельно выяснены в воспоминаниях

Красавиной в статье, помещенной в Пчеле (1878 г.) под заглавием: «Жуткий вечер Шевченка»
1. Шевченко, по его собственным словам, был влюблен «от в ту каторжну Луцьку, щоб вона...
здорова була! як чорт у суху вербу». За свой разрыв с нею не столько он пенял на ее

«пустяковатость», сколько на тех, кто испортил ее добрую от природы натуру — восхвалениями

ее прелестей ей же в глаза, отчего «и заскакалы зайчики» в молодой девичьей, еще неокрепшей
голове. Хорошенькое личико и нежное «як у телятка мясце» не делают из жинки доброго

чоловика». Лукерья далеко не отвечала тому светлому идеалу женственности и сердечной

чуткости, какую в ней усматривали ослепленные поздней страстью глаза поэта. По его же

собственным словам, она была иногда до такой степени груба и цинична, во время заигрыванья
с нею дворовых ловеласов, что у него «якось погано скребло на сердци». Однажды, напр. он

увидел, что его будущее «подружже» подвергается бесцеремонному анатомическому осмотру

какого-то неспециалиста в медицине. При первой же встрече, жених упрекнул ее в том, что она
не шануе своего тела и допускает подобное обращение с собой, а она ответила ему смехом и....
обещанием, что сёго добра довольно еще останется и на его, мужнину, долю: оттого, говорит,
меня и примечают, что я молодая, красивая и мякенька, не бойтесь, меня от того не убудет. Еще,
говорит, и венца не видала, а вже беретесь, паночку, мене бидную муштровать по-своему». М.
К. Чалый, Жизнь и произведения Тараса Шевченка, стор. 171-172. Примітки 1 Крапивина С.
[Лобода С. М.] Жуткий вечер в жизни Т. Шевченко. — «Пчела», 1878, № 5. Розповідь вигадана
за переказами. Крапивіна, сестра В. М. Пашковської, у якої Шевченко жив в 1859 році на Пріорці,
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не могла знати обставини подій, що відбувалися роком пізніше.

3.11.85 Переказ П. Мартоса і спростування М. Чалого (2009-11-23 12:00)

В 1860 году Шевченко был в Малороссии и сватался, в нежинском уезде, на горничной Н. А.
М(акаров)ой — Лукерье. Слово дано. Лукерья, вследствие этого важного события, как невеста

великого человека, сделалась Лукерьей Ивановной и ездила в карете; но в один прекрасный вечер,
Шевченко, пьяный, сильно побивши свою невесту, прогнал ее от себя. Она вновь обратилась в
Лукерью просто и опять поступила в горничные.

[1]П. Мартос. Эпизоды из жизни Шевченка // Вестник Юго-западной и Западной России. —
Киев, 1863. — Том IV. — Апрель. — Отдел IV. — C. 32-42.

* *

Бесшабашный враль П. М-с говорит в своих «Эпизодах», что Лукерья в Нежине разъезжала в

карете на счет Ш-ка, а потом упившимся поэтом была обругана и совсем брошена; между тем
как невеста его в Нежине вовсе не была и в карете никогда на счет его не ездила. И можно ли

сочинить подобную «несинытныцю», сиречь бессовестную ложь?

М. К. Чалый, Жизнь и произведения Тараса Шевченка, стор. 172.

1. http://izbornyk.org.ua/rizne/vestnzr04.htm

3.11.86 Спогад В. Карташевської (2009-11-23 18:00)

* *

Весной в 1860 году я с больным мужем уехала за границу, а Лукерию поместила у жены Кулиша.
Там Лукерия не хотела работать, и Шевченко перевез ее к своим приятельницам, м-м Ивановой,
сестре графини Толстой. Ее там баловали и носили на руках. Нашли нужным взять ей учителя,
который, как говорили, начал за ней ухаживать. Бедный Шевченко не выдержал, разбранил ее

и прогнал. Лукерия писала мне за границу, что она умоляет меня опять взять ее в услужение.
Но я категорически отказала и советовала искать места. Она была недолго во французском

магазине, где продавала белье, и потом переехала в Царское Село и вышла замуж за парикмахера.
Несколько лет тому назад она приходила ко мне, но я ее с трудом узнала, до того она изменилась.
Объявила, что она прогнала своего мужа за пьянство, но парикмахерскую не закрыла. Бедный

Шевченко был очень огорчен своим неудачным сватовством. Я с Надей ездила в Академию к

нему. Он рисовал Надин портрет, который, к сожалению, исчез, как все мои вещи, оставленные
в Питере.

Из воспоминаний В. Я. Карташевской о Т. Г. Шевченке, «Киевская старина», 1900; февраль,
стор. 62 — 63. [Див. [1]текст]

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/vosp70.htm

3.11.87 І Архімед, і Галілей... 24 вересня 1860 р. (2009-11-24 00:00)

24 вересня 1860 р., С.-Петербург.
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І Архімед, і Галілей
Вина й не бачили. Єлей
Потік у черево чернече!
А ви, святиє предотечі,
По всьому світу розійшлись

І крихту хліба понесли

Царям убогим. Буде бите
Царями сіянеє жито!
А люде виростуть. Умруть
Ще незачатиє царята...
І на оновленій землі

Врага не буде, супостата,
А буде син, і буде мати,
І будуть люде на землі.

{ [1]«І Архімед, і Галілей...» }

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev2150.htm

3.11.88 З опису виставки в Академії мистецтв. 24 вересня 1860 р. (2009-11-24 06:00)

* *

Кстати, известный малороссийский поэт, автор «Кобзаря», изображение которого довольно

удачно написал ученик академии г. Пржецлавский (невольная дань малороссийской твердости

и мужества от потомков ея бывших притеснителей, как можно догадаться по фамилии), г.
Тарас Григорьевич Шевченко, достойно признанный академиком, выставил, также из своих

произведений, гравюр «aqua forte»: «Вирсавию» с картины К. П. Брюллова, собственный портрет,
этюд портрет А. Мещерского, тоже М. Лебедева, и еще портрет «собственный», писанный
масляными красками.

«Северная пчела», 1860, «№ 212; Цит. за [1]П. В. Жур. Труды и дни Кобзаря. — Люберцы,
1996. — С. 513.

Примітки

Здесь все верно, за исключением того, что обозреватель оплошно назвал гравюры с картин

Мещерского и Лебедева портретами, в то время, как это пейзажи [2]«Дуб» (X, №56) и [3]«Вечер
в Альбано вблизи Рима» (X, №42).

1. http://izbornyk.org.ua/shevchenko/litzhur16.htm

2. http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev10056.htm

3. http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev10042.htm
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3.11.89 210. ЛИСТ ДО М. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО. 25 вересня 1860. С.-Петербург
(2009-11-24 12:00)

Вручи вручителю сего 30 карбованців.

Т. Шевченко

25 сентября.

Примітки

Подається за автографом (ІЛ, ф. 1, № 171). Адресат і рік написання встановлюється за змістом
та аналогічними записками Шевченка до М. М. Лазаревського.
Вперше надруковано в журналі «Русский библиофил» (1914. — № 1. — С. 25. Публікація П. I.
Зайцева).
Вперше введено до зібрання творів у виданні: Шевченко Т. Повне зібр. творів: У 10 т. — К., 1957.
— Т. 6. — С. 219.

3.11.90 Участь в академічній виставці. 25 вересня 1860 р. (2009-11-24 18:00)

№ 592. 1860 р., вересня 25. «Русский Инвалид» про участь Т. Г. Шевченка в академічній виставці

К. В. Заметки неспециалиста по поводу выставки в Академии художеств.
[...] В Большой Библиотеке заслуживают внимания акварели и этюды [фреско] Беллоли,
участвовавшего в украшении Мариинского театра, пятнадцать фотографий художника Деньера...
гравюры (eau forte) и портрет маслинными красками художника Шевченко, признанного

академиком [...]

Русский Инвалид, 1860, 25 сент., с. 774 — 778.

3.11.91 Поставлю хату і кімнату. 27 вересня 1860 р. (2009-11-25 00:00)

27 вересня 1860 р., С.-Петербург.

Поставлю хату і кімнату,
Садок-райочок насажу.
Посижу я і похожу

В своїй маленькій благодаті.
Та в одині-самотині
В садочку буду спочивати,
Присняться діточки мені,
Веселая присниться мати,
Давнє-колишній та ясний
Присниться сон мені!.. і ти!..
Ні, я не буду спочивати,
Бо й ти приснишся. І [в] малий
Райочок мій спідтиха-тиха
Підкрадешся, наробиш лиха...
Запалиш рай мій самотний.
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{ [1]Л. }

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev2151.htm

3.11.92 211. ЛИСТ ДО Ф. Л. ТКАЧЕНКА. 28 вересня 1860. С.-Петербург
(2009-11-25 06:00)

1860 рік,
28 сентября.
С.-Петербург.

Спасибі тобі, мій давній друже Федоте, за твоє письмо. А ще більше спасибі за те, що ти

діточок своїх ведеш небитим, але добрим шляхом. Поцілуй їх всіх по тричі за мене. Спасибі

тобі і за кирпатеньку чорнобривку, якщо вона справді доладня і хоч трохи в батька вдалася, то ти
швиденько та дрібненько напиши мені. Та... (ти пишеш, що єсть у вас німець, добрий фотограф),
то хоч украдучи або одурячи нехай він (німець) зніме її поличіє. А ти в письмі пришли до мене.
Бач, яким я принцом зробився! Якщо теє, то я і весни не діжду, опівзими до вас прибуду. Самотина
мене отут допікає! А її батькові низенько кланяємось я і В. М. Білозерський. Пиши мені швидше.
І нехай тобі Бог помагає на все добре.

Твій давній і щирий друг

Т. Шевченко

Примітки

Подається за автографом (ІЛ, ф. 1, № 216).
Вперше надруковано в журналі «Древняя и новая Россия» (1875. — № 6. — С. 195 — 196).
Вперше введено до зібрання творів у виданні: Шевченко Т. Повне зібр. творів. — К., 1929. — Т.
3. — С. 196.

Спасибі тобі... за твоє письмо. — Цей лист Ф. Л. Ткаченка, одержаний Шевченком 26
вересня 1860 р., нині не відомий. Зміст його переказано в спогадах Шевченкового знайомого,
діяча української громади в Петербурзі, гарнізонного інженера Ф. І. Черненка, записаних О. Я.
Кониським: «26 вересня зайшов провідати Тараса Федір Черненко... Під ту саме бесіду принесли
Тарасові лист з пошти. Він прочитав його і мовив, що то пише старий приятель його— товариш по

академії Федот Ткаченко з Полтави і пише, що знайшов йому молоду, доню одного їх знайомого,
Витавського. „Я її батька знаю, — додав Тарас, — він приїздив сюди нещодавно і дав в „Основу“
свої байки, незгірш Гребінчиних“. На мольберті лежав портрет Ликерії... Тарас нервово вхопив

його і, кинувши під стіл, мовив до Черненка: „А що, Федоре, як на твою думку, чи не попробувать
ще раз? Востаннє? Не довелося з кріпачкою, з мужичкою, може, поталанить з панночкою, тільки
що... панночка...“ З сим словом він скривився, наче кислицю з’їв, зітхнув і мовив: „Тяжка клята
самотність! Вона мене з світа зжене...“» (Кониський О. Тарас Шевченко- Грушівський, хроніка
його життя. — Львів, 1901. — Т. 2. — С. 358).
Спасибі тобі і за кирпатеньку чорнобривку... — У відповідь на прохання Шевченка, висловлене в
листі від 30 травня 1860 р., Ф. Л. Ткаченко хотів посватати за нього дочку полтавського чиновника
Р. П. Витавського.
...ти пишеш, що єсть у вас німець, добрий фотограф... — Згадка про це є в листі Ф. Л. Ткаченка
від 16 серпня 1860 р. (Листи до Тараса Шевченка. — С. 157).
А її батькові низенько кланяємось я і В. М. Білозерський. — Шевченко познайомився з Р. П.
Витавським у Петербурзі 1860 р., передав з ним листа до Ф. Л. Ткаченка від 30 травня 1860 р.
Згодом В. М. Білозерський надрукував в «Основі» байки Р. П. Витавського «Доля» (1861. — №
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1. — С. 99), «Мірошник» (1861. — № 4. — С. 62), «Лисиця і Бабак» (1861. — № 7. — С. 118 —
119). Шевченкові вони були відомі ще в рукопису.

3.11.93 Спогади О. Афанасьєва-Чужбинського (2009-11-25 12:00)

* *

[1] Мы свиделись ровно через четырнадцать лет в сентябре прошлого

[1860] года, по моем возвращении из путешествия по югу России. Войдя в мастерскую Т. Г. в

академии, я застал его за работой: он гравировал. На вопрос мой, узнает ли меня, Шевченко

отвечал отрицательно, но сказал, что по голосу, кажется, не ошибся и назвал меня по имени. Я
бросился было обнять его, но он заметил по-русски:
— Не подходите — здесь вредные кислоты. Садитесь.
Минута эта была для меня чрезвычайно тягостная. Т. Г. постарел, лицо изменилось, но в глазах
его блестел тот же тихий свет мысли и чувства, какого я не мог забыть после долгой разлуки. Мы

поговорили немного. Он был холоден, и хоть несколько раз сам припоминал прошедшее, однако
не так, как ожидалось мне от этого свидания... Я ушел домой взволнованный и унес в сердце то

чувство скорби, какое человек может вылить или в жарких слезах, или вдохновенными стихами.
Подобное охлаждение с его стороны я приписывал долгим страданиям и решился затаить в сердце

еще одну утраченную надежду, может быть лучшую и последнюю в жизни.
Вскоре встретился я с ним у В. М. Б[елозерского]. Шевченко подошел ко мне, сказал несколько

слов и после на все мои вопросы отвечал лаконически, говоря мне «вы», что и меня заставило

обратиться к этому же местоимению. Я считал все конченным между нами, но как ни тяжело

было мне подобное состояние, я дал себе слово избегать даже тени навязчивости. Через неделю
встретились мы снова у Б... Поздоровавшись, мы все время беседовали в разных кружках. По
странному случаю, уходили мы вместе и очутились в передней. С лестницы сошли молча. У

подъезда не было извощиков.
— Вы додому направо? — спросил я.
— Ні, піду по Невському, може зайду до Вольфа 1. — Так нам до Невського по дорозі. — От і

добре. Мало-помалу Шевченко разговорился. Дойдя до проспекта, я продолжал разговаривать,
и мы очутились у Полицейского моста. — Може зайдем укупі (вместе)? — сказал он, —
Зайдем, — ответил я. Посетителей было мало. Т. Г. спросил себе порцию чего-то, я закурил

сигару, и тут он сам с обычной, прежней откровенностью выразил мне причину своей холодности.
Разумеется, в двух словах я разъяснил, в чем дело, и с тех пор возвратились наши прежние

отношения. В этот памятный для меня вечер он много и с особенной любовью говорил мне
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о Марке Вовчке и о том впечатлении, какое произвели на него первые «Оповідання» 2. А.
Чужбинский, Воспоминания о Т. Г. Шевченке, стор. 36 — 37. [Див. [2]переклад] Примітки 1

Вольф Маврикій Осипович (1826 — 1883) — петербурзький видавець і книготорговець. 2 Йдеться

про «Народні оповідання» Марка Вовчка, які вийшли в кінці 1857 р. у Петербурзі (на титульній
сторінці вихід книги позначено 1858 р.). До збірника ввійшло одинадцять оповідань, саме їх

читав Шевченко у Нижньому Новгороді. ...причину своей холодности. — У [3]щоденнику від 2
липня 1857 р. Шевченко негативно відгукнувся про О. Афанасьєва-Чужбинськго, осудивши його

за улесливі «патріотичні» вірши, надруковані в «Санкт-Петербургских ведомостях» (січень 1856
р.): «Был у меня во время оно приятель в Малороссии, некто г. Афанасьев, или Чужбинский. [...]
Прошлой зимой в фельетоне «Р[усского] инвалида» вижу на бесконечных столбцах бесконечное

малороссийское стихотворение, по случаю, не помню, по какому именно случаю, — помню только,
что отвратительная и подлая лесть русскому оружию. Ба, думаю себе, не мой ли это приятель

так отличается. Смотрю, действительно он, А. Чужбинский. Так ты, мой милый, жив и здоров,
да еще и подличать научился. Желаю тебе успеха на избранном поприще, но встретиться с тобою
не желаю.» Див. також: [4]Спогад Афанасьєва-Чужбинськго. 29-30 червня 1843 року [5]Спогад про
поїздки [6]Спогад про Київ 1846 року

1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/82Kt53CICzNiJv5vHkxtsA?feat=embedwebsite

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/spog24.htm

3. http://ua_kobzar.livejournal.com/38615.html

4. http://ua_kobzar.livejournal.com/117845.html

5. http://ua_kobzar.livejournal.com/187952.html

6. http://ua_kobzar.livejournal.com/220250.html

3.11.94 Буквар південноросійський. Осінь 1860 р. (2009-11-25 18:00)

вересень — жовтень 1860 р.

{ [1]Букварь южнорусский
{ [2]Букварь южнорусский (фототипічне відтворення) }

[3]
«Журнал министерства народного просвещения», 1861, Часть 111, №7-11, С. 126.

* *

Распространение грамотности в Киевской губернии.

Г[осподин] К. Костерев пишет в Московск[ие] Ведом[ости] из Чигиринского уезда (Киевской
губернии): прошлого года я извещал публику чрез С.-Петербургские Ведомости, что во

всей Киевской губернии, в помещичьих имениях, по распоряжению высокопреосвященного

митрополита Арсения, при приходских церквах с 1-го декабря открыты сельские школы.
[...] Малороссия и Киевская губерния ждут азбучек и других учебников на местном языке; по
моему, эти пособия быстро бы двинули нашу грамотность, потому что легче развивать понятия и
учить всякого на местном наречии; подучившись, легко будет освоиться и с великорусским языком,
что непременно и последовало бы. В этом случае здесь крепкую надежду возлагают на известных

писателей и знатоков малороссийского языка, гг. Костомарова и Кулиша, что они непременно

позаботятся об нас. К нам слухи доходили, что Т. Г. Шевченко составлял полный курс учения для
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наших школ; но преджевременная смерть прекратила для нас живительную деятельность поэта.

«Журнал министерства народного просвещения», 1861, Часть 111, №7-11, Отдел. 4: Известия

и смесь, С. 87.

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev511.htm

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev510.htm

3. http://books.google.com/books?id=kjUFAAAAYAAJ&dq=%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE&lr=

&as_drrb_is=b&as_minm_is=0&as_miny_is=1858&as_maxm_is=0&as_maxy_is=1861&num=100&as_brr=0&as_pt=

ALLTYPES&hl=uk&pg=RA7-PA126&ci=148,780,785,247&source=bookclip

3.11.95 Із огляду академічної виставки в газеті «Русский мир». 28 вересня 1860 р.
(2009-11-26 00:00)

* *

Художник Тарас Григорьевич Шевченко, известный поэт Малороссии, представил пять своих

гравюр и свой собственный портрет масляными красками. Из гравюр особенно хороша по

тщательности и верности рисунка: «Вирсавия» с К. Брюллова. Г[осподин] Шевченко сделан

академиком.

«Русский мир», 1860, №75; За вид. [1]П. В. Жур. Труды и дни Кобзаря. — Люберцы, 1996.
— С. 514.

1. http://izbornyk.org.ua/shevchenko/litzhur16.htm

3.11.96 Про експонування творів на академічній виставці. Жовтень 1860 р.
(2009-11-26 06:00)

№ 593. 1860 р., жовтень. Журнал «Искусство» про експонування творів Т. Г. Шевченка на

академічній виставці

В ряду гравюр есть портрет поэта-художника Т. Г. Шевченко (eau forte) с писанного им же

самим; подле и портрет его маслянными красками..
Из других гравюр Шевченка, кроме портрета, о котором говорили мы, есть «этюд» со свечою в

руке; еще «Вирсавия» с К. Брюллова— кажется с эскиза, где лучшее место тень на поднятой руке,
да два пейзажа — с Мещерского и Лебедева.

Искусство. 1860, № 2.

3.11.97 212. ЛИСТ ДО В. Г. ШЕВЧЕНКА. 5 жовтня 1860. С.-Петербург
(2009-11-26 12:00)

5 октября.

Спасибі тобі, мій друже-брате, за твої великі клопоти з тим землеміром та з іншими п’явками
людськими. Спасибі тобі ще раз!
Дуже, дуже добре ти зробив, що не посадив яблуні і груші; прищепи весною на дичках: вони
й швидче і більші виростуть. Я з своєю молодою, не побравшися, розійшовся. Ликеря така
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самісенька, як і Харита, дурніша тілько тим од Харити, що письменна. Що мені на світі робить?
Я одурію на чужині та на самоті!
Добре б зробив (як матимеш час), щоб сам поїхав у Київ та своїм оком подивився на оту мадам

Соар. По слуху вона мені не подобалася; подивись лиш на неї своїм батьківським оком.
Ремінна свита з відлогою на сім тижні тобі пошлеться; на заказ і добре зроблена; коштує 32
карб[ованці]. На сі гроші справ Йосиповим дітям на зиму одежу, а долги його не плати — нехай

сам платить! Микиті скажи (як побачиш), що він дурний, ні з ким не порадившись, зробив чортзна-
що!
Письмо Фліорковського, і моє письмо, і копія з условія печатається в п’ятій книжці «Народного
чтения». Тим я тобі тієї копії і не посилаю.
Порадь їм, будь ласкав, щоб вони швидче записались в міщане, в Звенигородці один, другий в

Черкасах, а Ярина в Каневі. Мені тут радять так, не знаю, як ти порадиш. Грошей, що там треба

буде, то я вишлю.
Каленика поцілуй тричі за мене і скажи йому, що як добре знатиме математику, то астрономію і

навігацію за пояс заткне. Отак і скажи.
Шкода мені Йосипкової лапочки, іще більше шкода того дурня, що він і не бачить, що він нівечить...
Шкода, та й годі!
Спасибі тобі за ляща і карасі; на весілля вони не прибудуть, бо весілля того й не буде. А ми вдвох

собі з Мих[айлом] Матв[ійовичем] по-чумацькому та по-бурлацькому зваримо борщу з карасями,
лящем закусимо та подякуєм тобі з жінкою і помолимось за щастя і здоров’я твоїх діточок.
Бувай здоровий! Твій брат і друг Т. Ш.
Пришлю або сам привезу Басі гостинця, як буде добре вчиться, а як же ні, то ні!

Примітки

Подається за першодруком у журналі «Основа» (1862. — № 6. — С. 22 — 23). Рік написання

встановлюється за змістом (згадка про розрив з Ликерою Полусмаковою). Прізвище власниці

пансіону в рядку «своїм оком подивився на оту мадам Соар», пропущене в «Основі», відновлюється
за публікацією листа в журналі «Правда» (1875. — № 24. — С. 970 — 971).
Вперше введено до збірника творів у виданні: Шевченко Т. Твори: В 2 т. — СПб., 1911. — Т. 2.
— С. 441 — 442.
Відповідь на невідомий нині лист В. Г. Шевченка.

Спасибі тобі... за твої великі клопоти з тим землеміром... — Ідеться про намагання В. Г.
Шевченка придбати для Шевченка земельну ділянку.
Ликеря... дурніша тілько тим од Харити, що письменна. — Йдеться про Л. Полусмакову та

X. Довгополенко. Шевченко має на увазі самовпевненість малописьменної Ликери, яка всіляко
намагалася відірватися від сільського ґрунту і була зіпсована побутом столичної прислуги. Ця її

риса впадала в око всім сучасникам. О. М. Куліш у листі до М. Я. Макарова від 3 серпня 1860
р. зазначала: «Как она хочет с себя стереть то, чем интересуется Тарас Григорьевич: ей хочется

быть барыней, а он ищет простоты и родного слова...» ([1]Дорошкевич О. Трагедія самотнього

чуття // Життя й революція. — 1926. — № 9. — С. 79).
...щоб сам поїхав у Київ та своїм оком подивився на оту мадам Соар. — Хазяйка пансіону, в
якому навчалися доньки В. Г. Шевченка.
Ремінна свита з відлогою на сім тижні тобі пошлеться... — Йдеться про замовлений для В. Г.
Шевченка в Петербурзі шкіряний плащ («кожан»), оплачений в рахунок гонорару за «Кобзар» 1860
р.
Йосип — Й. Г. Шевченко.
Микиті скажи (як побачиш), що він дурний, ні з ким не порадившись, зробив чортзна-що! —
Всупереч неодноразовим застереженням Шевченка, його брати Микита та Йосип 10 липня 1860 р.
підписали угоду з поміщиком В. Е. Фліорковським про звільнення їх від кріпаччини без земельних

наділів.
Письмо Фліорковського, і моє письмо, і копія з условія... — Див. примітки до листа В. Е.
Фліорковському від 28 липня 1860 р.
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Порадь їм, будь ласкав, щоб вони швидче записались в міщане... — Підписання родичами

Шевченка угоди з поміщиком В. Е. Фліорковським від 10 липня 1860 р. істотно ускладнило їхній
юридичний статус й примусило довго домагатися права на викуп земельних наділів, наданого
селянам царським маніфестом про скасування кріпосного права. Про це збереглося свідчення О.
С. Лашкевича, який у липні 1865 р. був головою комісії для перевірки уставних грамот колишніх

кріпаків В. Е. Фліорковського у с Кирилівці:
«г. Флиорковский выдал вольную Шевченкам в самом конце 1860 г., отложив выполнение всяких
формальностей по утверждению ее в долгий ящик и не выдавая ее на руки освобожденным.
В первых числах марта 1861 г. был объявлен, как известно, манифест 19 февраля 1861 г., и
г. Флиорковский поспешил тогда устроить все формальности и выдал им на руки вольную.
Освобожденные Шевченки от принятия ее отказывались, высказываясь: „нащо нам одним тая

панська воля, та ще тоді, як люде діждались царської — то звісно воля, так воля з землею:
як був цілий вік хліборобом, так і зоставайся їм, а ця — панська, кидай землю, батьківщину,
худобу та й тікай геть, геть з села, та й кажуть ще — записуйся в міщане, а які з нас ще будуть
міщане...“ Г. Флиорковский на их возражения не обращал внимания, а требовал, чтобы они

очистили в его пользу землю и усадьбы, увольнились из общества и приписались где-нибудь...
При составлении грамоты на Кириловку г. Флиорковский показал Шевченков выбывшими за

получением вольной из состава крестьянского общества, а наделы, оставшиеся от их выбытия

вакансами— поступающими к нему; в таком виде грамота тогда была утверждена крестьянскими

учреждениями, действовавшими до указа 30 июля 1863 г. На деле Шевченки из общества не

увольнялись и продолжали, несмотря на некоторые настояния г. Флиорковского, значительно,
впрочем, ослабевшие после событий 1863 г., владеть как своими усадьбами, так и наделами.
Заявляя об этом поверочному отделению, и уполномоченные от крестьян, и семья Шевченков

просили избавить последних от этого проявления „панської волі“, а предоставить им право

наравне со всеми прочими селянами воспользоваться „царською волею“. Права же Шевченков на

включение их с их усадьбами и наделами в уставную грамоту после всего вышесказанного были

настолько доказательны, что тогда же мы и включили их в число лиц, на коих распространялся
обязательный выкуп, — против чего, насколько нам известно, г. Флиорковский и не спорил»
(Л[ашкевич] А.С. К заметке Н. Д. Н[овицкого]. К биографии Т. Г. Шевченка // Киевская

старина. — 1889. — № 4. — С. 192 — 193).
Каленик — син В. Г. Шевченка.
Шкода мені Йосипкової лапочки... — Про яку пригоду з сином В. Г. Шевченка йдеться, не
відомо.

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/zhrevol1.htm

3.11.98 Не нарікаю я на Бога... 5 жовтня 1860 р. (2009-11-26 18:00)

5 жовтня 1860 р., Петербург

{ [1]«Не нарікаю я на Бога...» }

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev2152.htm

3.11.99 216. А. О. КОЗАЧКОВСЬКИЙ. 6 жовтня 1860. Переяслав (2009-11-27 00:00)

6 октября 1860 р., Переяслав.

Получили ль Вы писанное, кажется, в мае мое послание, в котором я благодарил Вас за присылку
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Вашего «Кобзаря», неначитного, как ненаглядно прекрасное, безыскусственное произведение

природы, неначитного для всякого, как глубокий, мировой анализ сердца человеческого,
для щирого же сына Украины, как живая, грустно отрадная, как песня наша, картина еще

небезотрадного, не вконец загинувшего нашего настоящего и славного, в одной только форме

невозвратимого прошедшего; да, при всем влиянии не обошедшей и нас деморализации мы

еще не прожили вконец наследия отцов наших — основных элементов, из которых сложилась

и в будущем может и должна сложиться, хотя, конечно, в другой современной форме наша

слава «голосна та правдива, як Господа слово». Еще раз благодарю Вас, батьку і друже мій

рідний, за Ваш прекрасный подарок, дорогой для меня; кроме абсолютного его достоинства и

по воспоминаниям о тех немногих петербургских и октябрьских 46-го года вечерах, которые так
часто и так живо и светло припоминаются и подчас так грустно шепчут мне: «Молодеє лихо, якби
ти вернулось, проміняв би долю, що маю тепер». Да, настоящее мое незавидно, оно двигается

неотрадным регрессом и -бросает все одно неутешительную тень на будущее. Средства мои по

мере расширения нужд суживаются. Пожар ввел меня в новые долги, в то время, когда я только
что пришел было в возможность избавиться от старых.
Перемены в акцизной системе, послужившие к поощрению пьянства и обеднению народа, к

обогащению откупщиков и жидов, отняли у меня до 600 р[ублей] сер[ебром] ежегодного дохода.
Плохие средства имения моего, для сбережения которого я потерял служебный свой карьер, в
будущем наладятся в руках брата моего, намерений которого я до сих пор не могу добиться.
Жалованья получаю я 296 р. с [еребром], что делится еще на два оклада, следовательно, дотянувши
30-летний термин службы, я имею удовольствие получать 143 р. пенсии. Добавьте к этому

грустное безлюдье, хоть, кажется, и прошли те времена, когда людей гнали со света. Эти

обстоятельства заставляют меня бросить дом и имение и искать службы, которая могла бы

сколько-нибудь обеспечить будущее существование моего семейства. Я завел переписку об этом

с генерал-штаб доктором действующей армии, надеюсь на его доброе ко мне расположение.
Но недавно слышал я, как о совершившемся уже факте, будто бы в каждом уезде будет 2
врача в земстве Госуд[арственных] имуществ с хорошим содержанием и выгодною пенсиею,
которой прежде на этой службе, кажется, совсем, не было. Имея эту должность, мне не было

бы необходимости оставлять недостроенный дом и имение, с месяца на месяц ожидающее

межевания и решения крестьянского вопроса, да и подъем на новое место, при моей семейной

обстановке, меня очень заботит. В Полтавской палате у меня нет знакомых, следовательно, этим
путем я смело могу ожидать неудачи. Помню, что Вам хорошо знаком Лазаревский. Будьте

ласкави, узнайте положение этого дела, и если оно так, хорошо, то похлопочите, чтобы мне не

покидать Переяслав; я уверен в Вашей доброй ласке, хотя... что же за «хотя», Вы спросите?
А. вот что: пора высказаться; последнее наше свидание оставило во мне тягостное впечатление.
Обстоятельства жизни не на всех одинаково действуют: у одних они в состоянии набросить только
наружный, хотя более или менее яркий оттенок, нисколько не касаясь внутренней силы характера

и убеждений; у других все бьется, словно им подчиняется. Меня тяготит мысль, что я показался
Вам принадлежащим к числу последних личностей. Может быть, обстоятельства, под влиянием

которых мы находились, поставили нас обоих в несовершенно светлую точку зрения; может быть,
это было причиною, выставившею наши отношения не похожими на прежние: во всяком случае,
мне было очень грустно, и вот почему я долго не писал к Вам. Надо было высказаться, а по

заказу это не делается, не писать опять грех, и вот я разразился вышереченным тощим по объему

и содержанию посланием. Не судите меня, добрый друже мой! И не считайте меня личностию,
которую 14 лет, со всеми их обстоятельствами, могли исковеркать; об Вас помыслить подобным
образом не дозволяют ни мне и никому другому высокие обстоятельства Вашей жизни. Ваше

положение высоко, но как бы оно во всех отношениях высоко ни было, Ваше простое сердце

всегда будет близко тем чувствам и убеждениям, которые никогда не изменятся в глубоко щиро
преданное Вам и с нетерпением ожидающем от Вас искреннего, утешительного слова

А. Козачковском.

Жинка моя и диткы низенько Вам кланяются и часто поминают усатого дядька.
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Коментар:

Подається за автографом: ІЛ. Ф. 92. № 104.
Вперше надруковано уривок — у виданні: Чалый М. К. Жизнь и произведения Тараса Шевченка.
— С. 176 — 177, без дати; повністю — у виданні: Листи до Т. Г. Шевченка. — С. 197 — 199, з
кількома неточностями в тексті.
Дата в автографі: «6 октября 1860 г., Переяслав».

...писанное, кажется, в мае мое послание... — Лист А. О. Козачковського до Шевченка від

10 липня 1860 р.
...«голосна та правдива, як Господа слово». — Цитата з вірша Шевченка [1]«До Основ’яненка»
(т. 1, с. 53).
...по воспоминаниям о тех немногих петербургских и октябрьских 46-го года вечерах... — Ідеться

про зустрічі в Петербурзі, де вони познайомилися з Шевченком восени 1841 р., та в Переяславі
з кінця жовтня 1845 р. до січня 1846 р., коли поет — з перервами — жив у будинку А. О.
Козачковського. В Переяславі Шевченко написав поеми «Наймичка» та [2]«Кавказ», посвяту П.
Шафарикові до поеми «Єретик», вірш «Заповіт», намалював автопортрет (нині не відомий) та
кілька краєвидів. Нині в цьому будинку міститься Переяславський історично-краєзнавчи музей;
відтворена кімнату, де жив Шевченко.
«Молодеє лихо, якби ти вернулось, проміняв би долю, що маю тепер». — Цитата з поеми

[3]«Гайдамаки» (т. 1, с 109).
Вам хорошо знаком Лазаревский. — Чи вдалося Шевченкові допомогти А. О. Козачковському —
невідомо, але розмова про це з М. М. Лазаревським, очевидно, була. Як згадував пізніше А. О.
Козачковський, завітавши до нього після смерті Шевченка, М. М. Лазаревський засвідчив його

глибоке почуття приязні до А. О. Козачковського (див. Козачковский А. Из воспоминаний о Т.
Г. Шевченко // Киевский телеграф. — 1875. — 26 февр.).
...последнее наше свидание оставило во мне тягостное впечатление. —Йдеться про розбіжності в

оцінках звільнення селян від кріпосної залежності. За спогадами А. О. Козачковського, ці розмови
вони вели і на початку, й наприкінці перебування Шевченка на Україні влітку 1859 р.: «Зашла речь
об ожидаемой тогда воле. В то время у нас уже совершалось по требованию правительства

обсуждение об улучшении быта крестьян, в котором я принимал письменно деятельное участие.
Не стесняясь его симпатиями, я откровенно высказывал свой взгляд на ожидаемую реформу,
указывая на некоторые, по моему мнению, практические неудобства и затруднения. Грустное
впечатление производил на него взгляд мой... Скоро после отъезда в Петербург он прислал мне
«Кобзаря». На письмо мое к нему в Петербург он не ответил, и меня тяготила мысль, что, может
быть, взгляды мои на ожидаемую крестьянскую реформу не согласовывались с его взглядами...»
(Козачковский А. Из воспоминании о Т. Г. Шевченко // Киевский телеграф. — 1875. — 25
февр.). Крім того, А. О. Козачковського вразив пригнічений настрій поета під час їхньої зустрічі

в Переяславі 13 серпня 1859 р., куди Шевченко заїхав по дорозі з Києва до Петербурга.

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev113.htm

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev139.htm

3. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev117.htm
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3.11.100 Переказ лікаря А. Козачковського про слабкість Шевченка (2009-11-27 06:00)

* *

М. М. Лазаревский в непродолжительное свидание со мною успел только в общих чертах

представить грустную картину последних годов жизни Шевченка. Редкая человеческая натура

может устоять против той нравственной борьбы и тех физических бедствий, которые достались на
долю поэта. Тоска разочарования заставила его искать облегчения в свойственной нередко самым
высоким натурам слабости, и никакие усилия глубоко преданных друзей не могли своротить его

с того пути, который так безвременно привел его к могиле.

А. Козачковский, Из воспоминаний о Т. Г. Шевченке, газ. «Киевский телеграф», 1875, № 25.
[Див. [1]текст і [2]переклад]

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/vosp19.htm

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/spog19.htm

3.11.101 217. П. О. КУЛІШ. 7 жовтня 1860. Петербург (2009-11-27 12:00)

Добродію Тарасе Григоровичу!

Другий тип «Хати» вже додруковується. Ваш гостинець давно надруковано. Ще ж треба Вам

знати, що цензура другого типу була не тут, а в Москві; то тут би була морока з поправками.
Всі хатні сотрудники у «Хаті» в мене рівні. Кожний аркуш (12 листків) дав чистої прибилі 60
цілкових. Вашого гостинця тільки 9 листків, та нехай іде за рівний аркуш. Посилаю 60 цілкових.
Не здивуйте за малу плату. Якби розцінювати, що чого стоїть, то прийшлось би таким поетам,
як Кузьменко, заплатить тілько по копійці за стих, а ми й йому, сердечному, заплатили так, як і
Вам.
Вибачте, що не прислав і досі Вам грошей. Тут немалий був скрут на гроші, та, спасибі Богу,
сяк-так роздобув і отсе вже розплачуюсь.

П. Куліш

1860, окт[ября] 7.

Коментарі:

Подається за автографом: ІЛ. Ф. 92. № 120.
Вперше надруковано: Киевская старина. — 1898. — № 2. — С. 239.
Дата в автографі: «1860, окт[ября] 7».

Ваш гостинець давно надруковано. — Під рубрикою «Кобзарський гостинець» у «Хаті» було

вміщено десять віршів Шевченка (з них два під авторськими, решта — під редакторськими

заголовками): Калина («Чого ти ходиш на могилу»), Пустка («Рано вранці новобранці»), На Різдво
(«Не додому вночі йдучи»), Козацька доля («Нащо мені женитися»), На Вкраїну («Немає гірше,
як в неволі»), Хатина («Не молилася за мене»), До зорі («Зоре моя вечірняя», з поеми «Княжна»),
Хустина («Чи то на те Божа воля»), Доля («Ти не лукавила зо мною»), Пісня («Ой по горі ромен
цвіте»).
...цензура другого типу була не тут... — На відміну від першого накладу (цензурний дозвіл:
Петербург, 25 лютого 1860 р., цензор А. Ярославцев), другий наклад альманаху. «Хата. — 1860.
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Видав П. А. Куліш. Типом другим. Петербург» цензурувався в Москві (цензурний дозвіл: Москва,
11 травня 1860 р., цензор І. Росковшенко).
Кузьменко Петро (1831 — 1874) — український письменник та етнограф, співробітничав у газеті
«Черниговский листок» та в журналі «Основа». В альманасі «Хата» надруковано шість його віршів
під спільним заголовком «Первоцвіт».

3.11.102 218. П. О. ЛОБКО. 7 жовтня 1860. Київ (2009-11-27 18:00)

7 октября 1860. Киев

Милостивый государь

Тарас Григорьевич!

Прошу извинить меня за медленное исполнение Ваших поручений; причиною этому были отчасти,
обстоятельства, от меня не зависящие.
Г. Сошенко здравствует и ходит на уроки в гимназию; ни у него, ни у Чалого я еще не был, потому
что в обыкновенные дни они заняты, а в праздники до сих пор погода мешала мне выходить из

квартиры. О здоровьи г. Сошенка я узнал при помощи своего родственника, ученика 2-й гимназии.
Брошюры «Голос из Юго-Западной Руси» и«Несколько слов о Юго-Западной Руси по поводу

«Писем из Польши» мною куплены и будут на днях Вам высланы вместе с польскими брошюрами,
какие удастся собрать. Затем примите уверение в готовности служить.

Ваш П. Лобко.

Коментарі:

Подається за автографом: ЦНБ. III. № 4886.
Вперше надруковано у виданні: Шевченко та його доба. — Збірник 2. — К., 1926. — С. 163;
публікація М. М. Новицького.
Дата в автографі: «7 октября 1860. Киев».

Лобко Петро Олександрович (? — після 1886 р.) — студент Харківського університету, причетний
до Харківсько-Київськог таємного політичного товариства. Займався виданням і поширенням

українських книжок (його накладом вийшов другий том «Народних оповідань» Марка Вовчка. —
Спб., 1862), брав участь у діяльності недільних шкіл (див.: Жур П. Третя зустріч. — С. 208 — 214).
...исполнение Ваших поручений... — Познайомившись у серпні 1860 р. із П. О. Лобком,
уродженцем Києва й вихованцем київської гімназії, та дізнавшись, що він їде з Петербурга до

Києва, Шевченко просив його дізнатися про здоров’я І. М. Сошенка, зустрітися з М. К. Чалим,
а також придбати кілька виданих на Україні брошур про польсько-українські взаємини. Свідчення
про це П. О. Лобко залишив у своїх згодом надрукованих спогадах (див.: Лобко П. Письмо в

редакцию // Санктпетербургские ведомости. — 1866. — 2 июн.).
Брошюры «Голос из Юго-Западной Руси» и «Несколько слов о Юго-Западной Руси по поводу

«Писем из Польши» мною куплены и будут на днях Вам высланы... — В описі бібліотеки

Шевченка, складеному після його смерті, зазначені брошури: «Несколько слов из Юго-Западной
Руси» (К., 1859) та «Голос из Юго-Западной Руси» (К., 1860; див.: [1]Тарас Шевченко: Документи
та матеріали до біографії. — С. 367). Перша з них, написана П. Г. Лебединцевим і видана під

псевдонімом «Южнорусс», була спрямована проти анексіоністських замірів польських поміщиків,
які заявляли претензії на значну частину українських земель, вважаючи їх приналежними Польщі,
а також полемізувала з газетою К. С. Аксакова «Парус», в якій не визнавалося права на існування
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українського народу (див. про це лист Шевченка до М. О. Максимовича від 22 листопада 1858 р.
та лист П. О. Куліша до Шевченка у цій же справі близько 22 листопада 1858 р.). У другій брошурі,
написаній, очевидно, також П. Г. Лебединцевим і виданій без підпису, йшлося про потребу видати
для народного вжитку ряд букварів і популярних посібників для початкової освіти й морального

виховання селянства.
...вместе с польскими брошюрами, какие удастся собрать. — В бібліотеці Шевченка було кілька

брошур польською мовою, виданих у Житомирі 1860 р.; переважно це посібники для початкової

освіти, букварі, популярні книжки для селян, спрямовані на ополячування населення Волині та

пропаганду католицької віри: Elementarz dla chłopów wiejskich, przez I. K. Gregorowicza, Woroszona,
1860; Pielgrym na Dobrowilnie, czyli nauki wiejskie; Katechyzm rzymo-katolicki, przez X. Chwaliboga;
Godzina czytania dzieciom (див.: Тарас Шевченко: Документи та матеріали до біографії. — С. 369
— 370). Шевченка вони цікавили в зв’язку з його роботою над [2]«Букварем южнорусским».

1. http://izbornyk.org.ua/shevchenko/docum.htm

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev510.htm

3.11.103 219. М. П. ФЕДОРОВ. 8 жовтня 1860. Петербург (2009-11-28 00:00)

Милостивый государь

Тарас Григорьевич!

Посылаю Вам переписанные стихотворения Ваши. Продержите корректуру и, если найдете кое-
что неверное — отметьте. Завтра же я зайду за ними и снова перепишу.
Чтение, по случаю отъезда Н. А. Некрасова, отлагается до субботы, 22 октября, а может быть, и
раньше, как только вернется Некрасов.

Всегда готовый к услугам

Мих. Федоров.

8 октября 1860 г.

Коментарі:

Подається за автографом: ІЛ. Ф. 92. № 316. На другій сторінці автографа запис Шевченка:
«Великому» і адреса, написана невідомою рукою: «Против Саперных казарм, в Графском переулке,
дом Белова, Василию Васильевичу Толбину.
Вперше надруковано у виданні: Листи до Т. Г. Шевченка. — С. 200.
Дата в автографі: «8 октября 1860 г.».

Федоров Михайло Павлович — секретар Товариства для допомоги нужденним літераторам і

вченим (Літературного фонду), яке влаштовувало добродійні виступи популярних письменників

у Петербурзі.
Посылаю Вам переписанные стихотворения Ваши. — Які вірші мав читати Шевченко на цьому

вечорі — невідомо.
...по случаю отъезда Н. А. Некрасова... — М. О. Некрасов у цей час виїхав до м. Владимира й
мав повернутися 20 жовтня 1860 р.
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3.11.104 Цензурні записи. Жовтень-грудень 1860 р. (2009-11-28 06:00)

№ 594. 1860 р., жовтня 8, 24, 25, грудня 9, 31. Записи у реєстрі Петербурзького цензурного

комітету про випуск у світ книжок Шевченка [1]«Катерина», [2]«Гамалія», [3]«Наймичка»,
«Кобзарь» Тараса Шевченка в переводе русских поэтов», [4]«Тополя», [5]«Тарасова ніч»,
[6]«Букварь южнорусский»

№ Время вступления Заглавие Год и номер одобренной рукописи Где

напечатана Когда выдан билет Имя цензора, подписавшего билет

2456 [Октября 8] «Катерина. Поэма Тараса Шевченка» (В 16 д[олю листа],
36 стр.) Мая 24 В тип[ографии] Кулиша [Октября 8] Бекетов

2457 » «Гамалія. Поэма Тараса Шевченка. (В 16 д[олю листа], 12 стр.) »
» »
2567 [Октября 24] «Наймичка. Поэма Тараса Шевченка» (В 16 д[олю
листа], 30 стр.) Мая 13 В тип[ографии] Кулиша [Октября 24]
[Дубровский]
2627 [Октября 25] «Кобзарь Тараса Шевченка в переводе русских поэтов».
Издан под редакциею Н. В. Гербеля (В 12 д[олю листа], 204 стр.)
Апр[еля] 28 В тип[ографии] Кулиша [Октября 25] Бекетов

3049 [Декабря 9] «Тополя. Баллада Тараса Шевченка». (В 16 д[олю
листа], 13 стр.) «Тарасова ніч. Поема Т. Шевченка» [Мая] 23 В

тип[ографии] Кулиша [Декабря 9] Бекетов

3051 » (В 16 д[олю листа], .9 стр.] 11 » » Бекетов

3223 Декабря 31] [7]«Букварь южнорусский. 1861 року» Ноябр[я] 21 В

тип[ографии] Гогенфельдена [Декабря] 31 Бекетов

ЦДІА СРСР (тепер РДІА), ф. 772, оп. 1, № 5157, арк. 111, 136, 140, 140 зв., 141 зв., 142 зв.
Оригінал.
«Букварь Южнорусский» видрукувано наприкінці 1860 р., але на титульному аркуші та на

обкладинці час його випуску в світ позначено наступним, 1861 р.

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev110.htm

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev122.htm

3. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev138.htm

4. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev112.htm

5. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev108.htm

6. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev511.htm

7. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev511.htm

3.11.105 220. В. В. ТАРНОВСЬКИЙ (молодший). 10 жовтня 1860. Качанівка
(2009-11-28 12:00)

Шановний мій добродію Тарас Григорович!

Перш усього поздоровляю Вас з невісткою і бажаю Вам всього лучшого у світі. Дай Боже, щоб її
дружні очі доглядали любовно старість нашого славного Кобзаря.
Порученіє Ваше я вже ісполнив і написав у Київ, щоб відтіль переслали їх («Кобзарів») по Вашому
назначенію. Простіть мене, ледачого, добродію, що нічого не написав Вам про те, що не шлю
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пам’ятників Київської комісії. Не шлю, бо у всьому Києві ані єдиного екземпляра. Мені обіщали

добуть, то одержавши його, зараз Вам вишлю. Коли мій лист ще застане моїх батька і матір, то
поцілуйте їх од мене укупі з тіткою моєю, а Вашою кумою.
Бувайте ж здорові, нехай з Вами діється усе добре і не забувайте до Вас щиро прихильного

Вас. Тарновського.

1860,
місяцю паздернику 10 дня,
с. Качанівка.

Часть «Кобзарів» продана, то я вишлю туди гроші.

Коментарі:

Подається за автографом: ЦНБ. III. № 4880.
Вперше надруковано у виданні: Шевченко та його доба. — Збірник 2. — К., 1926. — С. 164;
публікація М. М. Новицького.
Дата в автографі: «1860, місяцю паздернику 10 дня, с Качанівка».
Відповідь на лист Шевченка від 7 серпня 1860 р. з Петербурга.

Тарновський Василь Васильович (молодший, 1837 — 1899) — український громадський діяч і

колекціонер. Познайомився з Шевченком 1845 р. у маєтку свого батька в с Потік на Канівщині

(тепер Миронівського району Київської області). Навчався в Москві й Петербурзі, закінчив

Київський університет. 1857 р. придбав 17 малюнків Шевченка часів заслання. Зібрав цінну

колекцію українських старожитностей, а також рукописів, книжок, малярських творів Шевченка, на
основі якої було створено Музей української старовини в Чернігові (згодом експонати передано

до кількох музеїв та архівних сховищ Чернігова й Києва). 1859 р., повертаючись із України до

Петербурга, Шевченко зустрічався з В. В. Тарновським в Качанівці.
...поздоровляю Вас з невістою... — Відгук на звістку у згаданому листі Шевченка про те, що він
подарував 100 примірників «Кобзаря» 1860 р. своїй нареченій Ликері Полусмаковій.
Порученье Ваше я вже ісполнив... —Шевченко просив із числа 100 примірників «Кобзаря», взятих
В. В. Тарновським у Д. С. Каменецького, переслати 50 Р. Д. Тризні у Чернігів на користь

недільних шкіл, а 50 — М. К. Чалому в Київ з тією ж метою. В листі від 10 лютого 1861 р.
Шевченко знову нагадував В. В. Тарновському, щоб він надіслав обом адресатам обіцяні книги.
...не шлю пам’ятників Київської комісії. — Йдеться про видання «Памятники, изданные

Временной комиссией для разбора древних актов» (К., 1845 — 1859. — Т. 1 — 4). У бібліотеці

Шевченка були тільки другий і третій томи (1846 — 1848); очевидно, він просив В. В. Тарновського
надіслати йому четвертий том (1859), але не одержав його.
...моїх батька й матір... — Тарновського Василя Васильовича (старшого, 1810 — 1866) та Л. В.
Тарновську. Познайомилися з Шевченком 1845 р. у своєму маєтку в с Потік, згодом неодноразово

зустрічалися.
...укупі з тіткою моєю... — Н. В. Тарновською.
Часть «Кобзарів» продана, то я вишлю туди гроші. — Як видно з листа Шевченка від 10 лютого

1861 р., Р. Д. Тризна ні книжок, ні грошей від В. В. Тарновського на той час не одержав.
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3.11.106 (2009-11-28 18:00)

[1]Кониський О. Я. Тарас Шевченко-Грушівський: Хроніка його життя [В останні часи свого віку,
стор. 25]

Якось під кінець жовтня він з Черненком зайшов до Микешина, що під той час працював над

роботою пам’ятника тисячоліття Росії. В студії Микешина щочетверга збиралися художники та

письменники і здіймали палкі змагання про ту чи іншу особу історичну з тих, яким «указано»
бути на пам’ятнику. Заходив інколи і Шевченко, часом і він брав участь в змаганнях, але завжди
з тактом, здержливо, хоча знати було, що він схвильований, бо в такому разі він не спроможен

був сидіти, а ходив нервово по світлиці та хмуро дивився навкруги своїми ясними очима 1244.
На сей раз де поділася його здержливість! «Гігантська статуя царя Петра І на пам’ятнику марою
приголомшувала і дратувала Тараса». Він почав ганьбити Петра. Роздратування проти гнобителів
України йшло все вгору та вгору і дійшло до патосу, коли він звернувся до подій Катерини Другої!
Він облив її усякими ганебними словами і прокльонами за зруйнування Січі і за закріпощення

народу. Нарешті промовив імпровізацію: Хоча лежачого не б’ють, Та і полежать не дають

Ледачому. Тебе ж, о суко! І ми самі, і наші внуки, І миром люде прокленуть...1245 «Таким, —
говорив мені Черненко,: — я ніколи не бачив Шевченка, очі його — просто палали, він скидався

на пророка, але ж не доводилося мені ніколи бачити його і таким, як того разу, схвильованим і

роздратованим». З уст Тургенєва 1246, що кілька разів бачив його після розладдя з Ликерією, теж
чуємо, що Тарас був вельми роздратований і збентежений. Тим-то людям, що стояли близько

до Шевченка, годилося б було всіма заходами відвертати його від усього, що викликало у його

згадки про Ликерію і здіймало в душі його хвилю недоброго почуття. Щоб се робилося, фактів я
не відаю. А відомо, наприклад, що він 31 жовтня писав до Макарова: «Чи сказали ви Ликері, щоб
вернула мою мізерію? (реєстр повинен бути у Кулішихи). Як сказали, то ще додайте, щоб вона

за тиждень заробила 4 карб, і послала в Чернігів на ім’я Тризни з написсю: «В пользу воскресной

школы». Сією ціною окупить вона свою і мою погану славу» 1247. Знати, що Макаров, одібравши
у Ликері ті гроші і мізерію, повідомив про се Тараса, бо останній 5 листопада писав до його:
«Чотири карбованці пошліть од невідомого в Чернігів, а що зісталося у Ликері, те спаліть, та й
годі». І на сьому ще не кінець! Знати, що наведена відповідь не вдовольнила цікавих і вони знов

питали в Тараса про щось зв’язане з Ликерою: 9 листопада він писав: «Коли бить, так треба

бить так, щоб боліло, а то не поможе, а тільки пошкодить. (Чернеча аксіома, вона і нам тепер

до ладу). Ликерія збрехала перед вами, перед мною і перед Катериною Іванівною, за те вона

повинна хоч украсти, а послать в Чернігів «на цель известную», кроме вещей, которые я просив
вас спалить при єї очах: треба щоб вона заплатила 14 руб. за кватеру і за ключ, нею потеряний,
одного рубля. Ще раз прошу вас, як іскреннішого мойого друга, зробіть, як умієте, і швидше —
амінь» 1248. Досить зауважити на тон і мішанину мови, щоб вгадати, що діялося в душі поета! Яке
хвилювання, яке обурення ще й тоді проймало його. Більш нема жодних звісток про сей тяжкий

епізод! Але й з того, що маємо, добре знати, якого страждання зазнав поет впродовж 3 місяців,
найпаче після того, як розцурався вже з Полусмаківною! Не будемо більш вдаватися в аналізу та в

оцінку оцього занадто скорботного епізоду! Скажемо тільки, що він не тільки лишив тяжко-лихий
слід на Тарасовому здоров’ю, але він прискорив кінець його віку... Могло б бути інакше. 1244

Кобзарь. — 1876. — [Т. II]. — [2]Споминки Микешина, с. XX. 1245 Ibidem. — Т. II. — С. 256.
[«Хоча лежачого й не б’ють...»]. 1246 Ibidem, с. VII. [3]Попередня [4]Наступна

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/4899.html

2. http://izbornyk.org.ua/shevchenko/vosp75.htm

3. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/659394.html

4. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/665884.html
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3.11.107 (2009-11-29 00:00)

[1]Кониський О. Я. Тарас Шевченко-Грушівський: Хроніка його життя [В останні часи свого віку,
стор. 26]

XII

Нещасливе сватання до Полусмаківни було останньою краплею тієї отрути, що доля і люде

щедрою рукою лили в Шевченків духово-моральний і матеріальний організм. Коли ми звернемо

увагу на те, що Тарас зараз же, розцуравшись з Ликерією, вдався, як бачили ми, до Федота

Ткаченка, просячи знайти йому «кирпатеньку чорнобривку», так не можна нам не перейнятися

разом з Костомаровим 1249 думкою, що пильнування поета одружитися було просто вже

дориванням розпуки. І не диво було впасти в розпуку. Прожити сорок сім літ в неволі, в кайданах,
в ярмі туги, скорбот та страждання за свій рідний край, за свій народ і не бачити задля себе й на
останку спокійно-ясних днів!.. Перекаланати такий тяжкий вік і нарешті запевнитися, що нещастя
просто глумиться з його, наділяючи йому чисто на один глум нові та нові невдачі, немов на те, щоб
він ще більш почував і тямив усю печаль гірку свого життя тужливого: щоб він зрозумів, що щастя
людське, коли і є на землі, так не про його. Хто інший з таким великим талантом, як Шевченків,
але чоловік менш за його скромний, утішив би себе надією, що за всі його страждання великі буде
йому і нагорода велика, та велике щастя, що зоветься безсмертною славою в нащадках. Так же

така утіха не властива була вдачі Шевченка... він добре бачив, що святий огонь бадьорості, енергії
і дару поетичного погасає: вже тільки жевріє і от-от згасне навіки. І почував, і тямив великий

страждальник, що пора ...заходиться риштувать Вози в далекую дорогу, На той світ... Свідомий

свого нещастя, своєї недолі, поет не хоче, та й не може підлягти покірливо під неминучий задля

всіх людей присуд! Він наче той Прометей, часом прокидається з розпуки, пробує порвати кайдани
нещастя: його хоч і обгорнула розпука, а проте часом він переймається надією на ліпше і висловлює

свідомість, що в ту «далеку дорогу» йому лаштуватися рано ще. За кілька день до смерті він

збирається До Ескулапа на ралець, Чи не одурить він Харона І парку-прялку 1250. І сподівається,
що тоді Поки б химерив мудрий дід, Парили б ми понад землею Та все б гекзаметри плели 1281.
Таку двоїсту свідомість, таку розпуку і надію я спостерігаю трохи що не по всіх Тарасових листах

і віршах, написаних після розцурання з Полусмаківною за останніх п’ять місяців віку його. «Що

мені в світі робити! Я одурію на чужині та на самотині...» — писав він до Варфоломея 1252 і

сподівається, що навесні приїде на Україну... В віршах, написаних того ж самого дня, поет спершу
ніби покірливо підлягає долі лихій і каже: Не нарікаю я на Бога, Не нарікаю на нікого: Я сам

себе дурний дурю... А більше, бачиться, нікого... Але зараз же велика душа висловлює надію на

«добрі жнива...». Ще мент — надію покриває якась примрака, і поетові здається, що він «дурить
себе знову своїм химерним добрим словом...» 1253. Минає десять день, і поет признається, що
Холодним вітром від надії Уже повіяло... Зима... Сиди один в холодній хаті... Не жди весни,
святої долі, Вона не прийде вже ніколи Садочок твій позеленить, Твою надію оновить... . . .
. . . . Сиди І нічогісенько не жди 1254. За два тижні в душі поета знов блище надія, надія на

світ не тільки задля себе, але і задля свого народу. «Ледача воля», стережучи «маленьку душу»,
казала їй: Не зійде сонце!.. Тьма і тьма, І правди на землі нема. Ледача воля одурила Маленьку

душу; сонце йде І за собою день веде... Не довго, одначе, дуже не довго світ сподіваний бадьорив
дух поета. За чотири дні свідомість самітності й журба-туга чорною хмарою розпуки застилають

душу наболілу: «Якби з ким сісти хліба з’їсти, Промовить слово, то воно б І хоч як-небудь на сім
світі А все б таки якось жилось: Та ба! нема з ким... Світ широкий, Людей чимало на землі...
А доведеться одиноким, В холодній хаті кривобокій Або під тином простягтись!.. Або... ні!.,
треба одружитись, Хоча б на чортовій сестрі! Бо доведеться одуріти В самотині...» 1255. В оцих

віршах, наче в тій воді прозорій, ми бачимо поетову душу: бачимо її страждання, бачимо як вона
в самотині не дасть собі ради... Прирівнявши зміст оцих віршів до тих, що вилилися на другий

день, нам легко зрозуміти, яка жахлива ніч розділяла ті жахливі гуки, гуки болючі, що змучений

дух вилив в ті вірші: І день іде, і ніч іде, І, голову схопивши в руки, Дивуєшся: чому не йде Апостол
правди і науки! 1247 Чалий, с. 170. 1248 Ibidem. 1249 Русск[ая] стар[ина]. — 1885. — Кн. VI. — С.
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626. 1252Основа. — 1862. — Кн. VI. — С. 22. [[2]Лист від 5 жовт. 1860 р.]. 1253 Кобзарь. — Т.
І. — С. 364”

1254 Ibidem. — С. 365. [«Минули літа молодії», 18 жовт. 1860 р.]. 1255 Ibidem. —
С. 367. Коментар « ...заходиться риштувать // Воза в далекую дорогу...» — рядки з поезії «Чи
не покинуть нам, небого...» — останнього твору поета, написаного 14 — 15 лютого 1861 р. «Що

мені в світі робити!..» — 3 листа Шевченка до В. Шевченка від 5 жовтня 1860 р. з Петербурга.
«Не зійде сонце!.. Тьма і тьма...» — Рядки з поезії «І тут, і всюди скрізь погано...», написаного
30 жовтня 1860 р. [3]Попередня [4]Наступна

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/4899.html

2. http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev6.htm

3. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/665818.html

4. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/673634.html

3.11.108 Саул. 13 жовтня 1860 р. (2009-11-29 06:00)

13 жовтня 1860 р., С.-Петербург.

{ [1]Саул }

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev2153.htm

3.11.109 221. К. О. ГЕН. 13 жовтня 1860. Петербург (2009-11-29 12:00)

Многоуважаемый Тарас Григорьевич!

Имея в виду еще несколько подписчиков, решился я до завтра оставить подписной лист у себя.
До сих пор подписка идет успешно, осталось всего 22 номера.

Всегда готовый к услугам Вашим

Констант[ин] Ген.

13 октября 1860 г.

На звороті другого аркуша:
Тарасу Григорьевичу Шевченке.
На Вас[ильевском] острове в Академию художеств,
отдать швейцару.

Коментар:

Подається за автографом: ІЛ. Ф. 92. № 75.
Вперше надруковано у виданні: Листи до Т. Г. Шевченка. — С. 201.
Дата в автографі: «13 октября 1860 г.».

Ген Костянтин Олександрович (1839 — після 1863 р.) — студент Петербурзького університету,
брат Н. О. Білозерської. За участь у студентських заворушеннях 1861 р. був засланий до
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Петрозаводська.
До сих пор подписка идет успешно... — Близький до редакції журналу «Основа», К. О. Ген

допомагав поширювати «Кобзар» 1860 р.

3.11.110 224. Л. I. ПОЛУСМАКОВА. Жовтень 1860. Петербург (2009-11-29 18:00)

Послуша[й] Тара[с] твоими записками издес неихто ненужаеца у нас у суртири бумажок много.

Коментарі:

Подається за автографом: ІЛ. Ф. 1. № 273.
Вперше надруковано: Русский библиофил. — 1914. — № 1. — С. 21; публікація П. I. Зайцева.
Автограф не датований. Датується орієнтовно за часом розриву Шевченка з Ликерою

Полусмаковою.
Записку написано, очевидно, у відповідь на вимогу Шевченка повернути його листи (тепер не

відомі).

3.11.111 Газетне повідомлення про участь в літературних читаннях. 16 жовтня 1860 р.
(2009-11-30 00:00)

№ 595. 1860 р., жовтня 16. «Санкт-Петербургские ведомости» про участь Т. Г. Шевченка в

літературних читаннях

[...] Кстати, о воскресных школах, мы слышали, что на честь таких школ... устраиваются

литературные чтения. Читать согласились гг. Писемский, Майков, Полонский, Некрасов и

Шевченко. Нет сомнения в том, что эти чтения, устраиваемые с такой прекрасной целью, будут
иметь огромный успех.

Санкт-Петербургские ведомости, 1860, 16 окт.

3.11.112 222. М. К. ЧАЛИЙ. 16 жовтня 1860. Київ (2009-11-30 06:00)

16 октября 1860 г., Киев

Милостивый государь Тарас Григорьевич!

Рекомендую Вам будущего деятеля на поприще русского искусства г. Орловского. Желая

посвятить себя исключительно живописи, он оставил нашу гимназию с целью поступить в

Академию художеств. Судя по тем копиям, которые написал он в течение двух последних лет, судя
по той страсти, с какою он предавался труду, забывая нередко все на свете — можно надеяться,
что из него выйдет со временем замечательный художник. Он сделал три копии с хороших картин
и продал их за полтораста или за двести рублей, чтобы добраться до Питера. Что с ним будет

дальше, он об этом не думал. Примите же его, дорогой земляк, под свое покровительство,
укажите ему дорогу, по которой он должен итти, будьте его наставником и руководителем.
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Соха присоединяет и свою просьбу к моей: Орловский ему очень близок к сердцу: это плоть от

плоти его, кость от костей его. Он им гордился, он ему помогал. Не писал к вам Соха потому,
что у него в доме «неблагополучие», как говорят у нас в Черниговской губернии. Жинка его, как
говорится, дышит на ладан: ей очень худо, так что едва ли встанет.
Получили ли Вы мое письмо?
Воскресная школа Новостроенская с сегодняшнего числа переходит в нашу гимназию; в уездном
училище, где она помещалась до сих пор, ей стало тесно: дело, как видите, идет вперед, назло
нашей администрации, которая как раз пятится назад.
К сожалению, сегодня мне некогда распространяться насчет разных разностей — нехай другим

часом, а теперь бувайте здоровы нашему людови ко чти и ко славе!

Преданный Ваш земляк

Савва.

Коментарі:

Подається за автографом: ІЛ. Ф. 92. № 17.
Вперше надруковано уривок — у журналі «Киевская старина» (1895. — № 2. — С. 44), зі змінами
в тексті; повністю — у виданні: Листи до Т. Г. Шевченка (С. 201 — 202).
Дата в автографі: «16 октября 1860 г., Киев».
Відповідь Шевченка — лист від 2 грудня 1860 р. з Петербурга.

Орловський Володимир Донатович (1842 — 1914) — вихованець Другої київської гімназії, учень І.
М. Сошенка. За допомогою Шевченка вступив до Академії мистецтв, став відомим художником,
академіком (з 1874 р.). У листі-відповіді Шевченко сповіщав: «До мене щодень приходить

Орловський, здається, з його будуть люди».
Соха — І. М. Сошенко.
Получили ли Вы мое письмо? — Очевидно, йдеться про лист М. К. Чалого від 8 вересня 1860 р.
Воскресная школа Новостроенская... — Заснована в районі Киева, що прилягав до річки Либідь,
тоді нещодавно забудованому й тому названому «Новое строение».

3.11.113 Поезії. 18-20 жовтня 1860 р. Санкт-Петербург (2009-11-30 12:00)

18 жовтня 1860 р.

{ [1]«Минули літа молодії...» }

19 жовтня 1860 р.

{ [2]«Титарівна-Немирівна...» }

20 жовтня 1860 р.

{ [3]«Хоча лежачого й не б’ють...» }
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1. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev2154.htm

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev2155.htm

3. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev2156.htm

3.11.114 Повідомлення в журналі «Отечественные записки» про літературне читання.
Осінь 1860 р. (2009-11-30 18:00)

* *

В Петербурге воскресные школы процветают по-прежнему, ни на минуту не ослабевая в своей

благородной деятельности. Открыта новая школа, воздвиженская, на Песках. Многие известные

ученые намерены устроить в их пользу ряд публичных лекций, а литераторы — литературное

чтение, в котором примут участие гг. Писемский, Майков, Некрасов, Полонский и Шевченко.

Отечественные записки, 1860, т. 133, ноябрь, СПб., Современная хроника России, с. 43.

3.12 December

3.12.1 Повідомлення в «Русском инвалиде» про читання. 21 жовтня 1860 р.
(2009-12-01 00:00)

№ 598. 1860 р., жовтня 25. Повідомлення в газеті «Русский Инвалид» про участь Т. Г. Шевченка

в літературних читаннях

Во вторник 25 октября 1860 г. в зале Пассажа назначено литературное чтение в пользу воскресных
школ. Читать будут: Я. П. Полонский — стихотворение «К женщине»; А. Ф. Писемский — 1-е
действие драмы «Горькая судьбина»; А. Н. Майков — поэму «Савонаролла» и стихотворение

«Песни»; Ф. М. Достоевский — главу из романа «Неточка Незванова»; Н. А. Некрасов — два

стихотворения; Т. Г. Шевченко — три малороссийские стихотворения».

Русский инвалид, 1860. 21 октября.

Примітки

1 За свідченням Л. Ф. Пантелеева Шевченко читав вірш «Думи мої, думи» і уривок з поеми

[1]«Гайдамаки» (Из воспоминаний прошлого, М.; Л., 1934, с. 225). З інших літературних джерел

відомо, що він читав також вірш [2]«Садок вишневий коло хати».

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev117.htm

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev201.htm#sad

3.12.2 Газетне повідомлення про участь у виставці. 23 жовтня 1860 р. (2009-12-01 06:00)

№ 596. 1860 р., жовтня 23. «Сын отечества» про участь Т. Г. Шевченка в академічній виставці

Выставка в Академии художеств

[...] В Большой Библиотеке замечательны гравюры (eau forte) г. Шевченко и фотографические

портреты художника Деньера.
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Сын отечества, 1860, № 43, с. 1325.

3.12.3 Лист П. О. Куліша до Остапа Вересая. 23 жовтня 1860 р. (2009-12-01 12:00)

Як написали ми до тебе, Остапе, листа, тут саме нагодивсь до нас у хату наш славний на ввесь

світ кобзар Тарас Шевченко та й каже: «Нате ж і од мене карбованця, щоб і моя була пам’ятка
в Остапа, бо я його знаю, я читав про його у одній книжці, де його пісні надруковані». От тобі

ще карбованець прибавивсь про твою нужду, Остапе! Та ще, роздобрившись, посилає тобі Тарас
Григорович і свою книжку, з підписом руки своєї власної.

23 жовтня 1860 p., С.-Петербург

[1]Т. Г. Шевченко в епістолярії відділу рукописів. — К., 1966. — С. 30.

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/epis.htm

3.12.4 223. Г. І. МАРКЕЛОВА. 23 жовтня 1860. Петербург (2009-12-01 18:00)

Тарас Григорьевич! Добрые люди так не делают: обещали быть ко мне — и до сих пор глаз не

кажете. А я считаю Вас из добрых добрым и до сих пор еще не теряю надежды видеть Вас у

меня. Если Вам не очень многого стоит, то обрадуйте, приходите в четверг вечером. Позовите
и Михайлова. У нас по четвергам кое-кто собирается, а может, и никого не встретите. Это как

случится.

Ваша горячая почитательница

А. Маркелова

23 октября.

Коментарі:

Подається за автографом: ІЛ. Ф. 92. №272.
Вперше надруковано у виданні: Чалый М. К.. Жизнь и произведения Тараса Шевченка. — С. 130,
не повністю.
Дата в автографі: «23 октября». Рік написання встановлюється за часом роботи Г. І. Маркелової

в Ермітажі: «У 1860 — 1861 роках вона копіювала в Ермітажі картини старих майстрів. Підпис «А.
Маркелова» можна бачити в реєстраційних книгах Ермітажа — він цілком збігається з почерком

цього листа» (Новицький М. М. Про видання «Листи до Т. Г. Шевченка» 1962 року // Радянське
літературознавство. — 1966. — № 2 — С. 64). У виданні «Листи до Т. Г. Шевченка» (С. 148,
280) підпис «А. Маркелова» було розшифровано невірно: упорядниця вважала, що йдеться про

російську дитячу письменницю Маркелову Олександру Григорівну.

Маркелова Ганна Іванівна (1822 — 1903) — російська художниця.
Позовите и Михайлова. — Очевидно, йдеться про російського художника Михайлова Григорія

Карповича (1814 — 1867), разом із яким Шевченко навчався у К. П. Брюллова в Академії
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мистецтв. Про свої зустрічі з Г. К. Михайловим у Петербурзі після заслання Шевченко зробив

записи у щоденнику 10 квітня та 6 травня 1858 р.

3.12.5 Цензурний запис про «Буквар». 25 жовтня 1860 р. (2009-12-02 00:00)

№ 597. 1860 р., жовтня 25. Запис у журналі Петербурзького комітету духовної цензури про

рукопис Шевченка «Букварь южнорусский»

25 октября 1860 года в присутствии

членов С.-Петербургского комитета
духовной цензуры

докладывано:
6. Рукопись на малороссийском языке: [1]«Южнорусский букварь».
Спр[авка]. В 14 § Устава д[уховной] цензуры изображено: «В случае вступления в Цензурный

комитет книги на языке, о предмете, неизвестном членам оного, Комитет может просить себе у
Конференции временного члена, которая и назначает такового на сей один случай».

определено:
Просить Конференцию СПб. д[уховной] академии о назначении временного члена для

рассмотрения означенной рукописи.

ЦДІА СРСР (тепер РДІА), ф. 807, оп. 2, № 1360, арк. 265, 266. Оригінал.

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev511.htm

3.12.6 Повідомлення про вихід перекладів Шевченка. 29 жовтня 1860 р.
(2009-12-02 06:00)

№ 599. 1860 р., жовтня 29. Повідомлення в газеті «Русский мир» про продаж «Кобзаря» Т. Г.
Шевченка в російському перекладі

Петербургская летопись

На днях появилось в продаже издание Н. В. Гербеля, о котором уже так давно было объявлено:
Кобзарь Тараса Шевченко, в переводе русских поэтов. В это издание вошло несколько повестей 1

[Катерина, Батрачка и т. д.] и до двадцати мелких его стихотворений... Русский мир, 1860, № 84,
29 окт., с. 358 — 360. 1Маються на увазі поеми «Катерина» і «Наймичка».

3.12.7 І тут, і всюди — скрізь погано... 30 жовтня 1860 р. (2009-12-02 12:00)

30 жовтня 1860 р., С.-Петербург

І тут, і всюди — скрізь погано.
Душа убога встала рано,
Напряла мало та й лягла

Одпочивать собі, небога.
А воля душу стерегла.
— Прокинься, — каже. — Плач, убога!
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Не зійде сонце. Тьма і тьма!
І правди на землі нема!
Ледача воля одурила

Маленьку душу. Сонце йде
І за собою день веде.
І вже тії хребетносилі,
Уже ворушаться царі...
І буде правда на землі.

{ [1]«І тут, і всюди — скрізь погано...» }

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev2157.htm

3.12.8 Диплом Шевченка на звання академіка. 31 жовтня 1860 р. (2009-12-02 18:00)

№ 600. 1860 р., жовтня 31. Диплом Т. Г. Шевченка на звання академіка

С.-Петербургская императорская Академия художеств за искусство и познания в гравировальном
искусстве признает и почитает художника Тараса Шевченко своим академиком, с правами

и преимуществами в установлениях Академии предписанными. Дан в С.-Петербурге за

подписанием президента и с приложением печати 1860 года октября 31 дня.

ДМШ, А-193, арк. 1. Засвідчена копія.
На документі написи: «Подлинный диплом для доставления наследникам получил коллежский

советник Михаил Лазаревокий»; «№ 3005».

[1]
Диплом Т. Шевченка на звання академіка

1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/QKsjzxLy5SI7_9Hh6ESfYw?feat=embedwebsite
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3.12.9 Спогад Бр. Залєського (2009-12-03 00:00)

* *

Був се останній лист з Новопетровська. В слідуючим місяці одержав Шевченко увільнення від

служби з дозволом вернути до Петербурга. Прибувши туди, одержав степень академіка в Академії
штук красних і осів в столиці. Писав багато і робив аквафорти; о кілько знаю, до олійного

малярства не забирався. Питання селянське завело мене до Петербурга і він живо був ним занятий

— тоді ми видалися часто.

Спогади Бр. Залєського. Іван Франко, Листи Шевченка до Бр. Залєського, «Листочки до вінка на
могилу Шевченка в XXIX роковини його смерті»,стор. 54 — 55. [Див. [1]переклад]

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/spog55.htm

3.12.10 213. ЛИСТ ДО М. Я. МАКАРОВА. 31 жовтня 1860. С.-Петербург
(2009-12-03 06:00)

31 октября.

Друже мій єдиний!

Якби я знав, що ми увечері побачимося у В[асиля] М[ихайловича], то не писав би сії цедули.
Мені буде ніколи. А тим часом не знаю. Я вчора бачився з Е. П. К[овалевським]. Опанас

поганший, як ми його знаєм. Та ся річ не мине нас. Як не сьогодня, то завтра поговоримо.
Ще ось що. Чи ви бачили Ликерю? Чи сказали їй, щоб вона вернула мою мізерію до ниточки

(реєстр повинен буть у Надежды Михайловны або у Андрея Николаевича). Як сказали їй, то ще
й додайте, щоб вона в тиждень заробила 4 карб[ованці] и от своего имени послала в Чернигов на
имя Романа Дмитриевича Тризны с надписью «в пользу Черниговской воскресной школы». Цією
ціною окупить вона і свою, і мою погану славу.
Добре було б, якби ми ввечері побачились. Та не знаю. А тим часом нехай вам Бог помага на все

добре.

Искренний ваш Т. Шевченко

Примітки

Подається за автографом (ІЛ, ф. 1, № 186).
Уривок вперше опубліковано в книзі: Чалый М. К. Жизнь и произведения Тараса Шевченка. —
С. 170. Повністю вперше — у статті: [1]Дорошкевич О. Трагедія самотнього чуття // Життя й

революція. — 1926. — № 9. — С. 83.
До зібрання творів уперше введено у виданні: Шевченко Т. Повне зібр. творів. — К., 1929. — Т.
3. — С. 198.
В[асиль] М[ихайлович] — В. М. Білозерський.
... Я вчора бачився з Є. П. К[овалевським]. О п ан а с — поганший, як ми його знаєм... —
Ідеться про зустріч з Ковалевським Єгором Петровичем, під час якої, очевидно, була мова про О.
В. Марковича; допомогти йому влаштуватися на роботу в цей час просили Є. П. Ковалевського
І. С. Тургенєв і Марко Вовчок (див.: Листи Марка Вовчка. — Т. 1. — С. 91; Тургенев И. С.
Полное собр. сочинений и писем. — Т. 4. — С. 103, 137).
Маркович Опанас Васильович (1822 — 1867) — український фольклорист, етнограф, педагог;
навчався в Київському університеті (закінчив 1846 р.). За причетність до Кирило-Мефодіївськог

братства 1847 р. висланий до м. Орла; там одружився з М. О. Вілінською — майбутньою
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письменницею Марком Вовчком. У 1859 р. виїжджав до неї за кордон, на початку жовтня 1860 р.
повернувся до Петербурга, де виконував її літературні доручення. З Шевченком познайомився до

заслання в Києві; 1858 р. листувався з ним, після заслання зустрічався в Петербурзі, брав участь
у вшануванні його пам’яті. З чим пов’язаний негативний відгук про О. В. Марковича в даному

листі, не встановлено.
...щоб вона вернула мою мізерію до ниточки... — За допомогою знайомих Шевченка всі

подаровані ним Ликері Полусмаковій речі були повернуті.
...у Надежды Михайловны або у Андрея Николаевича... — Н. М. Забіли або А. М. Маркевича.
...окупить вона і свою, і мою погану славу. — Йдеться про обіцянку надіслати 50 примірників

«Букваря южнорусского» на користь чернігівської недільної школи від імені Шевченка та Ликери

Полусмакової.

Варіанти

що ми увечері побачимося / що ми увечері ба[чимося?]

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/zhrevol1.htm

3.12.11 З нарису В. Маслова про сватання та хатинку (2009-12-03 12:00)

* *

Уже были сделаны все нужные приготовления к свадьбе. Но Гликерия оказалась расточительной
и ветренной девушкой, а так как Шевченко искал в своей будущей жене не этих качеств, то
он отказался соединить с нею свою судьбу. После двукратной неудачной попытки найти себе

подругу, поэт, кажется, бросил мысль о женитьбе, или, вернее, отложил ее осуществление до

окончательного переселения в Малороссию.
Не успев в намерении сделаться женатым, поэт затосковал сильнее прежнего, и это грустное

настроение выразилось в немногих его стихотворениях, написанных в то время. Жизнь в

Петербурге, одинокая, бесприютная, сделалась для него невыносимой. Он начал нетерпеливо

рваться в Малороссию, беспрестанно торопил брата Варфоломея ускорить покупкою земли и

постройкой хаты. Наконец, после многих поисков, была выбрана чрезвычайно живописная, вполне
соответствовавшая желанию поэта, местность между гор. Каневом и сел. Пекарями, на правом
берегу Днепра. На высокой горе, поросшей небольшим лесом, расстилается поляна, внизу горы
разбросано несколько рыбачьих хижин, а у самой подошвы протекает величественный Днепр.
Шевченко очень обрадовался этому живописному уголку и уже послал деньги в уплату за землю.
Но бедному певцу Малороссии, так много выстрадавшему и так долго ждавшему приюта на

родине, не суждено было провести остаток дней в очаровательной местности Украины и на закате

тревожной жизни воспользоваться скромным счастьем семьянина-собственниа.

В. П. Маслов, Тарас Григорьевич Шевченко, Биографический очерк, стор. 44. [Див. [1]повний
текст.]

1. http://izbornyk.org.ua/shevchenko/maslov.htm
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3.12.12 225. М. П. ФЕДОРОВ. 1 листопада 1860. Петербург (2009-12-03 18:00)

Милостивый государь Тарас Григорьевич!

Чтение может состояться на будущей неделе, во вторник или среду, но никак не позже четверга

10 ноября. Надеюсь, что Вы еще будете в Петербурге и не лишите публику удовольствия слышать

Вас. Жду, во всяком случае, ответа по следующему адресу: Михаилу Павловичу Федорову, в
Почтамтской, в собственном доме. Еще раз льщу себя надеждой, что Вы не покинете Петербург

так скоро, и имею честь быть всегда готовым к услугам

Мих. Федоров.

Вторник, 1 ноября 1860.

Коментар:

Подається за автографом: ІЛ. Ф. 92. № 317.
Вперше надруковано у виданні: Листи до Т. Г. Шевченка. — С. 202.
Дата в автографі: «Вторник, 1 ноября 1860».

Чтение может состояться... не позже четверга 10 ноября. — Літературне читання, в якому взяв
участь Шевченко, відбулося 11 листопада 1860 р.

3.12.13 О люди! люди небораки!.. 3 листопада 1860 р. (2009-12-04 00:00)

3 листопада 1860 р., С.-Петербург.

О люди! люди небораки!
Нащо здалися вам царі?
Нащо здалися вам псарі?
Ви ж таки люди, не собаки!
Вночі і ожеледь, і мряка,
І сніг, і холод. І Нева
Тихесенько кудись несла

Тоненьку кригу попід мостом.
А я, отож таки вночі,
Іду та кашляю йдучи.
Дивлюсь: неначе ті ягнята,
Ідуть задрипані дівчата,
А дід (сердешний інвалід)
За ними гнеться, шкандибає,
Мов у кошару заганяє

Чужу худобу. Де ж той світ!?
І де та правда!? Горе! Горе!
Ненагодованих і голих

Женуть (последний долг отдать),
Женуть до матері байстрят

Дівчаточок, як ту отару.
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Чи буде суд! Чи буде кара!
Царям, царятам на землі?
Чи буде правда меж людьми?
Повинна буть, бо сонце стане
І осквернену землю спалить.

{ [1]«О люди! люди небораки!..» }

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev2158.htm

3.12.14 Замітка про академічну виставку. Листопад 1860 р. (2009-12-04 06:00)

№ 601. 1860 р., листопад. «Русское слово» про участь Т. Г. Шевченка в академічній виставці

О выставке

Я стал искать глазами все, что можно похвалить, и если хотите знать мое искреннее мнение

— я все нашел достойным внимания: и гравюру на дереве четырнадцатилетней девушки Марии

Мейер и попытки г. Шевченко [знаменитого поэта малороссийского] гравировать на меди — eau
forte, по способу, им самим изобретенному...

[Я. П. Полонский]

Русское слово, 1860, нояб.

3.12.15 Якби з ким сісти хліба з’їсти... 4 листопада 1860 р. (2009-12-04 12:00)

4 листопада 1860 р., С.-Петербург.

Якби з ким сісти хліба з’їсти,
Промовить слово, то воно б,
Хоч і як-небудь на сім світі,
А все б таки якось жилось.
Та ба! Нема з ким. Світ широкий,
Людей чимало на землі...
А доведеться одиноким

В холодній хаті кривобокій

Або під тином простягтись.
Або... Ні. Треба одружитись,
Хоча б на чортовій сестрі!
Бо доведеться одуріть

В самотині. Пшениця, жито
На добрім сіялись лану,
А люде так собі пожнуть

І скажуть: — Десь його убито,
Сердешного, на чужині... —
О горе, горенько мені!
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{ [1]«Якби з ким сісти хліба з’їсти...» }

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev2159.htm

3.12.16 Повідомлення про участь Шевченка в журналі «Основа». Листопад 1860 р.
(2009-12-04 18:00)

№ 603. 1860 р., листопад. Повідомлення в журналі «Современник» про участь Т. Г. Шевченка

в журналі «Основа» та вихід у світ «Кобзаря» в перекладі російських поетів

Петербургская жизнь. Заметки нового поэта 1. [...] С большим сочувствием прочли мы

объявление об южно-русском литературно-ученом Вестнике под названием «Основа». Цель этого
издания — всестороннее и беспристрастное исследование южно-русского края. Общечеловеческое
просвещение, в применении к местным условиям края, — будет руководящею идеею редакции.
«Для нашего раздела, — говорит редактор «Основы» Белозерский, — вреднее всего была бы

замкнутость в одних своих элементах, которые тогда только получат всю свою ценность, когда
придут в естественное соприкосновение с нравственными началами других народностей». Мысль

— весьма основательная. В новом южно-русском журнале будут принимать, между прочим,
деятельное участие и г-жа Марко-Вовчек, гг. Костомаров, Кулиш и Шевченко. Мы желаем успеха

этому прекрасному предприятию. [...] Вышел «Кобзарь» Тараса Шевченко в переводе русских

поэтов, изданный г. Гербелем. Современник, 1860, нояб., т. 84, с. 133 — 134, 136. 1 Автор статті

І. І. Панаєв.

3.12.17 Свідоцтво про надання звання академіка. 5 листопада 1860 р. (2009-12-05 00:00)

№ 604. 1860 р., листопада 5. Свідоцтво про надання Т. Г. Шевченкові звання академіка

Свиде[те]льство

Из императорской Академии художеств. Академику ее Тарасу Григорьевичу Шевченко в том, что
он удостоен сего звания бывшим 4-го ч[исла] сентября сего 1860 года торжественным годичным

собранием Академии и что по силе всемилостивейше дарованной привилегии имеет он право

на утверждение, по сему званию, в чине титулярного советника. Вследствие чего и дано ему, г.
Шевченко, сие свидетельство, для предъявления полицейскому начальству во время проживания
на квартирах в С.-Петербурге. Ноября 5 дня 1860 года.

Конференц-секретарь [підпис]
Производитель дел В. Зворский

Т. Г. Шевченко в документах і матеріалах, с. 237 — 238.

3.12.18 І день іде, і ніч іде... 5 листопада 1860 р. (2009-12-05 06:00)

5 листопада 1860 р., С.-Петербург.

І день іде, і ніч іде.
І голову схопивши в руки,
Дивуєшся, чому не йде
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Апостол правди і науки!

{ [1]«І день іде, і ніч іде...» }

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev2160.htm

3.12.19 214. ЛИСТ ДО А. С. БОЛДІНА. 5 листопада 1860. С.-Петербург
(2009-12-05 12:00)

1860.
5 ноября.
С.-П-бург.

Вельми і вельми шануємий

добродію ласкавий!

Ми з вами неначе і не бачились у цім смердячім Петрограді. Цею зимою, може, як Бог поможе,
побачимося в Харкові. А як же не поможе, то я пришлю вам 50 або і 100 экземпляров свого

«Кобзаря», а ви передайте його на комісію під час ярмарки харьковским книгарям. Напишіть

мені, будьте ласкаві, швиденько, чи можна буде так зробить. А поки що нехай вам Бог помагає

на все добре.

Щирий ваш

Т. Шевченко

Що роблять ваші воскресні школи?

Примітки

Подається за автографом (ІЛ, ф. 1, № 188).
Вперше надруковано в журналі «Хуторянин» (Полтава) (1911. — № 9. — С. 226) (див.: Ротач

П. П. З приводу примітки // Літературна Україна. — 1986. — 9 січня). В російському перекладі

вміщено у виданні: Шевченко Т. Собр. соч.: В 5 т. — М., 1956. — Т. 5. — С. 448.
Вперше введено до зібрання творів у виданні: Шевченко Т. Повне зібр. творів: У 10 т. — К., 1957.
— Т. 6. — С. 222.
Відповідь на лист А. С. Болдіна від 16 вересня 1860 р. (Листи до Тараса Шевченка. — С. 162).

Болдін (Балдін) Анатолій Семенович (1843 — ?) — знайомий Шевченка з Харкова; належав

до гуртка прогресивної молоді, що поширювала на Харківщині українські книжки, сприяла роботі
недільних шкіл. На початку 60-х років вчився на юридичному факультеті Харківського університету
(див.: Жур П. Третя зустріч. — С. 214 — 215).
Ми з вами неначе і не бачились у цім смердячім Петрограді. — Як свідчить згаданий лист А. С.
Болдіна, його зустріч з Шевченком відбулася 15 вересня 1860 р.
Цею зимою, може... побачимося в Харкові. — А. С. Болдін зазначав у згаданому листі: «Я
сегодня еду и буду Вас с нетерпением ждать в Харькове». Через хворобу Шевченка ця поїздка не

відбулася.
...пришлю вам 50 або і 100 экземпляров своего «Кобзаря»... — Чи були надіслані ці книжки, не
відомо.
Напишіть мені... швиденько... — Відповідь А. С. Болдіна на це прохання не відома.
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3.12.20 215. ЛИСТ ДО М. Я. МАКАРОВА. 5 листопада 1860. С.-Петербург
(2009-12-05 18:00)

5 ноября.

Друже мій єдиний!

Чотири карбованці пошліть от имени неизвестного в Чернигов. А те, що осталося у Ликери,
спаліть, та й годі! У середу я з вами не побачуся.
Нехай вам Бог помага на все добре! Искренний ваш

Т. Шевченко

На звороті:
Николаю Яковлевичу

Макарову.

Примітки

Подається за автографом (ІЛ, ф. 1, № 187). Рік написання встановлюється за змістом (згадка
про Ликеру Полусмакову).
Уривок уперше надрукований у книзі: Чалый М. К. Жизнь и произведения Тараса Шевченка.
— С. 170. Повністю вперше в статті: [1]Дорошкевич О. Трагедія самотнього чуття // Життя й

революція. — 1926. — № 9. — С. 83.
Вперше введено до зібрання творів у виданні: Шевченко Т. Повне зібр. творів. — К., 1929. — Т.
3. — С. 198.

... пошліть от имени неизвестного... — В листі до М. Я. Макарова від 31 жовтня 1860 р. Шевченко

вимагав, щоб гроші до Чернігова від свого імені надіслала Ликера Полусмакова. Макаров виконав

прохання Шевченка. Подяку «неизвестному петербургскому жителю» за 4 карбованці, надіслані
через Р. Д. Тризну на користь недільної школи при чернігівській гімназії, вмістила газета

«Черниговские губернские ведомости» (1861. — № 16. — С. 109 — 110).

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/zhrevol1.htm

3.12.21 Лист про призначення тимчасового цензора. 5 листопада 1860 р.
(2009-12-06 00:00)

№ 605. 1860 р., листопада 5. Лист члена Конференції Петербурзької духовної академії Н.
І. Глоріантова до Петербурзького комітету духовної цензури з повідомленням, що тимчасовим

цензором для розгляду рукопису Шевченка «Букварь южнорусский» призначено В. М. Карпова

5 ноября 1860 г.
№ 108

С.-Петербургскому духовно-цензурному комитету

Вследствие представления Духовно-цензурного комитета от 2 сего ноября за № 875
академическая Конференция предлагает Комитету, что временным членом его для рассмотрения

[1]«Южнорусского букваря» назначен Конференциею профессор Академии Василий Карпов.
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Член Конференции экстраорд[инарный]
профессор Никандр Глориантов

Секретарь . Е. Ловягин

ЦДІА СРСР (тепер РДІА), ф. 807, оп. 2, № 1328, арк. 3. Оригінал.
На документі написи: «Получ[ено] 8 ноября 1860 г.»; «№ 1051».

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev511.htm

3.12.22 216. ЛИСТ ДО М. К. ЧАЛОГО. 6 листопада 1860. С.-Петербург
(2009-12-06 06:00)

1860,
6 ноября.
С.-П-бург

Любий мій і щирий земляче!

Спасибі вам за письмо ваше. І велике спасибі за «Кобзаря» мого, що ви його так щиро привітали.
А тепер ось що! Або самі, або скажіть І. М. Сошенку, щоб він дознався, де там у Києві живе

мадам Соар? Як дознається, то щоб пішов до неї та подивився, як там живуть мої небоги Пріся

і Ганнуся. Та будьте лас[каві] і напишіть мені.
Ще ось що! Напишіть мені швиденько, чи можна буде послать вам 100 екземп[лярів] «Кобзаря»
для передачі на комісію київським книгопродавцям. І во ім’я Божіє напишіть мені, що робиться
в ваших воскресних школах.
Ще ось що: скажіть І[вану] М[аксимовичу], щоб він вам щиро сказав, чи здорова його жінка і його
чорнява Ганнуся. Він мені сам не напише. Ледащо! Та ще й старе ледащо!
Оставайтеся здорові, нехай вам Бог помагає на все добре!

Искренний ваш Т. Шевченко

Передайте мое искреннее почтение вашей супруге.

Примітки

Подається за автографом (ІЛ, ф. 1, № 817).
Вперше надруковано в журналі «Основа» (1862. — № 1. — С. 25 — 26).
Вперше введено до збірника творів у виданні: Шевченко Т. Твори: В 2 т. — СПб., 1911. — Т. 2.
— С. 442.
Відповідь на листи М. К. Чалого [1]від 8 вересня (Листи до Тараса Шевченка. — С. 160 — 162)
та [2]16 жовтня 1860 р. (Там само. — С. 167).

... спасибі за «Кобзаря» мого... — У листі М. К. Чалого від 8 вересня 1860 р. йшлося про

його заходи щодо поширення «Кобзаря» та про великий інтерес серед київської молоді до поезії

Шевченка.
Пріся і Ганнуся — доньки В. Г. Шевченка.
...напишіть мені, що робиться в ваших воскресних школах. — На додаток до відомостей про

недільні школи, які М. К. Чалий подав у листі до Шевченка від 8 вересня 1860 р., в наступному
своєму листі від 16 жовтня 1860 р. він сповіщав про розширення Новостроєнської недільної

школи та перехід її в приміщення 2-ї гімназії: «...дело, как видите, идет вперед, назло нашей

администрации, которая как раз пятится назад».
...чи здорова його жінка... — В листі від 16 жовтня 1860 р. М. К. Чалий сповістив про хворобу

дружини І. М. Сошенка Марцеліни Тимофіївни: «Не писал к Вам Соха потому, что в него в доме
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„неблагополучие“... Жинка его, как говорится, дышит на ладан; ей очень худо, так что едва ли

встанет». В приписці до листа І. М. Сошенка від 13 грудня 1860 р. вона передала привітання

Шевченкові ([3]Листи до Тараса Шевченка. — С. 174).
Ганнуся — племінниця І. М. Сошенка.
Передайте мое искреннее почтение вашей супруге. — Н. В. Чалій (див. примітку до листа 165).

1. http://ua_kobzar.livejournal.com/655473.html

2. http://ua_kobzar.livejournal.com/667174.html

3. http://litopys.org.ua/shevchenko/lystydo.htm

3.12.23 (2009-12-06 12:00)

[1]Кониський О. Я. Тарас Шевченко-Грушівський: Хроніка його життя [В останні часи свого віку,
стор. 27]

XIII

В отакому тяжкому становищі матеріальному і духовоморальному Шевченко і почав «заливати»
свої болі: почав пити і уживати рому, як каже Костомарів, «в богатырских размерах» 1256. Небавом
стало знати лихі ознаки того недугу, що загнавШевченка в могилу. Звісно, не сама лишень Ликерія,
не ром, а все попереднє життя, почавши з квітня р. 1847, сплодили той недуг! Ликерія, як я й

казав, та випивання не в міру було тільки тієї краплею, що переповнили чашу, тим вітром, що
звалив дуба, у якого черва хоч і поточила корень, але, річ певна, при ліпших умовах він простояв би
ще, може, багато років. Небіжчик Федір Черненко розповідав мені, що вже під кінець вересня і з
самого початку жовтня, провідуючи Шевченка, не можна було йому не помітити, що поет вельми
хворий. Сам Шевченко не любив розповідати про сей недуг, взагалі не любив він свого суму і лиха
розносить по чужих хатах. Навпаки, яко людина згуртована, він пильнував ховати від людей своє

горе, не давати помітити свою недугу. Тим-то він, часом через силу і зовсім необережно, виходив
і в театр, і до знайомих. Костомарів бачив його в жовтні в театрі на представленні «Вільгельма
Телля». Шевченко, каже Костомарів 1257, дуже любив сю оперу. Гра і співи Тамберліка і де

Бассіні переймали його просто дитячим захватом. Захват свій він висловлював, по-українськи,
говорячи: «Матері його сто копанок чортів, як же славно!» Костомарів ціле літо був в поїздках

і, вернувшись до столиці, почув, що Шевченко заходжується женитися. Не відаючи, що поет вже

розцурався з своєю молодою, він спитав його: «Чи правда, Тарасе! що ти женишся?» — Мабуть,
оженюся тоді, як і ти, — відповів йому Тарас. — Коли ж твоє весілля? — Тоді, мабуть, коли і

твоє! Не женитися нам з тобою: до смерті зістанемся бурлаками» 1258. З того вечора Шевченко

почав провідувати історика щовівторка, але ніколи нічого не говорив про свої заміри одружитися
і про свої невдачі. Провідував він і Білозерських, де завжди був гостем бажаним. Афанасьєв-
Чужбинськи кілька разів стрівав його у Білозерських. Але ж, кажу я, про свій недуг нікому він

тоді ще не хвалився. Небавом у Лазаревського зустрівся Тарас 23 листопада 1259 з доктором Барі.
Тоді вже недуг, мабуть, вельми прикрутив поета, бо він вдався до Барі за порадою, кажучи, що
в грудях йому вельми болить. Сам він гадав, що у його солітер 1260. Доктор авскультував його

і порадив йому берегтися. Перебуваючи в такому лихому становищі, Шевченко і тепер показав,
що у його, яко у сущого патріота рідної України дорогої, на першому місці стоїть праця і робота
задля свого зневоленого, грабованого і темнотою повитого народу. Народна освіта і тепер не йде
у його з думки. 6 листопада він пише до Чалого, просячи написати «в ім’я Боже, що робиться

в наших воскресних школах?» А тим часом береться компонувати шкільний буквар. Пікловання

про народну освіту не було чимсь новим у Шевченка. Хоча під той час скрізь по Росії люде

інтелігентні взялися до освіти народу, але у Шевченка запопадливе дбання про народну освіту

ми бачимо ще з початку р. 1849. Ще тоді він перейнявся певною думкою, що освіта народна

єсть перша, велика і найважніша потреба на Україні. Не задовольнивши тієї потреби, не можна
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дійти до духово-морального і матеріального добробуту. Без освіти і культура річ не можлива.
Ще більш переймається він сією думкою, ставши братчиком Кирило-Мефодіївськог товариства,
яке в головах своєї праці і роботи становило народну освіту. І до останньої години свого віку

поет міцно тримався сього погляду і за кілька день до смерті працював у сфері народної освіти.
Шевченко був глибокий націоналіст український з широкими поглядами на питання національне.
Свою національність і її мову він любив більш за все. Він вболівав, що на Україні нема доброї

школи національної, а така, яка є, «навчить всьому, опріч знання рідної мови» 1261. 1256 Русская

старина. — 1885. — Кн. VI. — С. 661 1257 Русская старина. — 1880. — Кн. III. — С. 606. 1258

Кобзарь. — 1876. — Т. II. — С. X. 1259 Основа. — 1862. — Кн. III. — С. 3. 1260 Русск[ая]
стар[ина]. — 1885. — Кн. VI. — С. 626. 1261 Поэмы и повести Т. Г. Шевченка. — 1888. — С.
466. [2]Попередня [3]Наступна

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/4899.html

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/665884.html

3. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/691203.html

3.12.24 Тече вода з-під явора... 7 листопада 1860 р. (2009-12-06 18:00)

7 листопада 1860 р., С.-Петербург

{ [1]«Тече вода з-під явора...» }

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev2161.htm

3.12.25 Портрет Федора Петровича Толстого (2009-12-07 06:00)

[1]

64. Портрет Федора Петровича Толстого. Папір, офорт 15,7 × 11,9; 16,2 × 12,4; (31,2 × 21,8).
[Пб.]. 1860.
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[2]

Див. також:
http://litopys.org.ua/shevchenko/shev10064.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev10064.htm
http://kobzar.univ.kiev.ua/draws/description/464.html

1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/0c-PDeW5xEvjsarCFElNiA?feat=embedwebsite

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev10064.htm

3.12.26 Запис про призначення цензора. 8 листопада 1860 р. (2009-12-07 12:00)

№ 606. 1860 р., листопада 8. Запис у журналі Петербурзького комітету духовної цензури про те,
що конференція Петербурзької духовної академії призначила тимчасовим цензором для розгляду

рукопису Шевченка [1]«Букварь южнорусский» професора В. М. Карпова

8-го ноября 1860 года

в присутствии членов С.-Петербургского
комитета духовной цензуры

докладывано:
7. Отношение Конференции СПб. дух[овной] академии от 5-го сего ноября за № 108-м о

назначении временным членом для рассмотрения «Южнорусского букваря» профессора Василия
Карпова.

определено:
Принять к сведению.
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ЦДІА СРСР (тепер РДІА), ф. 807, оп. 2, № 1360, арк. 275, 276. Оригінал.

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev511.htm

3.12.27 217. ЛИСТ ДО М. Я. МАКАРОВА. 9 листопада 1860. С.-Петербург
(2009-12-07 18:00)

Друже мій єдиний!

Коли бить, то треба бить так, щоб боліло. А то не поможеш, а тілько нашкодиш. (Чернеча аксіома,
та вона тепер і нам до ладу). Ликеря збрехала перед вами, передо мною і перед К[атериною]
І[ванівною]. За це вона повинна хоч украсти, а послать (от имени неизвестного) в Чернигов на

цель известную. Кроме вещей, которые я вас просив спалить при її очах, треба, щоб вона заплатила
за квартиру 14 руб., за ключ, ею потерянный, 1 руб.
Ще раз прошу вас, яко искреннейшего моего друга, зробіть, як умієте, і швидче. Амінь.

Щирий ваш Т. Шевченко

9 ноября.

Примітки

Подається за автографом (ІЛ, ф. 1, № 189).
Вперше надруковано в книзі: Чалый М. К. Жизнь и произведения Тараса Шевченка. — С. 170 (з
кількома незначними відступами від автографа).
Вперше введено до зібрання творів у виданні: Шевченко Т. Повне зібр. творів. — К., 1929. — Т.
3. — С. 199.

Ликеря збрехала перед вами, передо мною і перед К[атериною] І[вановною]. — Саме нещирість

і непорядність Ликери Полусмакової зрештою змусили Шевченка порвати стосунки з нею. В
близькому оточенні ці її вади були помічені відразу, ще до Шевченкового сватання. Дочка

Н. М. Забіли так передає спогади матері про залишену в її сім’ї служницю Карташевських:
«Лукерья оказалась особой ленивой, неряшливой и необыкновенно ветреной... Ходила она всегда
нечесанная и неумытая, что, однако, не мешало ей заниматься собою... и заводить интриги с

соседними лакеями, таскавшими ей в карманах жареную дичь...» (Киевская старина. — 1890.
— № 2. — С. 176). Н. М. Забіла в листі до М. Я. Макарова від З серпня 1860 р.
теж висловлювала невдоволення поводженням Ликери: «Вы напрасно просили меня прочитать

Ликерии часть Вашего письма: она, пока я пообедала, утащила Ваше письмо, лежавшее на комоде,
прочитала все и на другой день только возвратила, хотя вместе с нами везде его искала; и вместо
того, чтобы исправиться после Вашего увещания, она завела „вечерниці“. Мы ляжем спать, я велю
ей ложиться, она посидит немного и пошла, и в третьем часу только возвращалась; разговаривает,
поет, хохочет с солдатами... Она такая изворотливая лгунья, такая голова умная и душа черная...»
([1]Дорошкевич О. Трагедія самотнього чуття // Життя й революція. — 1926. — № 9. — С. 80).
Н. М. Забіла звертала на це й увагу Шевченка, «стараясь всеми силами удержать увлекающегося
и наивно-доверчивого поэта от гибельного для него шага... Однако это не приводило ни к чему:
Шевченко верил только своей „Ликері“ и раздражался против матери за ее, как он предполагал,
панские предрассудки... в результате между ними из простых и дружественных установились

холодно-вежливые отношения» (Киевская старина. — 1890. — № 2. — С. 177 — 178).
Як повідомив П. I. Зайцев, «в собрании С. В. Лазаревского хранится ее (Ликерина. — Ред.)
безграмотная, нецензурного свойства [2]записка, в которой она насмехается над письмами к ней

поэта, говоря, что его «записками издес неихто ненужаеца» (Русский библиофил. — 1914. —№ 1.
— С. 21). Оригінал записки зберігається в ІЛ (ф. 1, № 273). Див.: [3]Листи до Тараса Шевченка.
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— С. 168.
...послать (от имени неизвестного) в Чернигов на цель известную. — Див. примітку до листа до
М. Я. Макарова [4]від 31 жовтня 1860 р.
Кроме вещей, которые я вас просив спалить при її очах...— Бурхлива емоційна реакція Шевченка,
інтимні почуття якого були грубо ображені непорядністю Ликери, засвідчена в мемуарах

сучасників. Під час драматичної зустрічі з Ликерою в домі Н. М. Забіли в присутності А. М.
Маркевича «он вдруг поднял кверху обе руки, затопал ногами и не своим голосом в исступлении

закричал: — Так убирайся ж ти од мене!.. бо я тебе задавлю!.. (Лукерья стрелою вылетела из

комнаты). Усе оддай мені!.. усе оддай!., до нитки оддай!.. І старих подраних черевиків я тобі не
подарую!..» (Киевская старина. — 1890. — № 2. — С. 182).

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/zhrevol1.htm

2. http://ua_kobzar.livejournal.com/666703.html

3. http://izbornyk.org.ua/shevchenko/lystydo.htm

4. http://ua_kobzar.livejournal.com/670265.html

3.12.28 226. М. П. ФЕДОРОВ. 9 листопада 1860. Петербург (2009-12-08 00:00)

Милостивый государь Тарас Григорьевич!

Чтение будет непременно в пятницу, 11 ноября в 7½ часов вечера, в зале Пассажа (вход с

Итальянской улицы). Надеюсь видеть Вас в этот день в зале Пассажа в 7 часов вечера, в ожидании
чего имею честь быть всегда готовым к услугам

Мих. Федоров.

9 ноября 1860 г.

Коментарі:

Подається за автографом: ІЛ. Ф. 92. № 318.
Вперше надруковано у виданні: Листи до Т. Г. Шевченка. — С. 202 — 203; публікація Л. Ф.
Кодацької.
Дата в автографі: «9 ноября 1860 г.».

Чтение будет непременно в пятницу, 11 ноября... — М. П. Федоров уточнює повідомлену в

своему попередньому листі до Шевченка (від 1 листопада 1860 р.) дату проведення літературного
читання. Поет виступив на вечорі з трьома віршами. Це був перший його виступ на читаннях,
які влаштовувались Літературним фондом. Свідчення про читання 11 листопада лишив у листі до
дружини від 13 листопада 1860 р. грузинський літератор і публіцист (тоді студент) Д. І. Кіпіані:
«Позавчора був я на публічному читанні літераторів у Пасажі. Читали: Бенедиктов — чудово;
наш Полонський, — добре; Майков — прекрасно; Достоєвський, Писемський — посередньо, а
Шевченко, малоросійський поет і художник — найкраще. Зал був повний-повнісінький» (див.:
Асатіані Л. Тарас Шевченко і грузинська література // Радянське літературознавство. — 1957. —
№ 3. — С. 79).
...в зале Пассажа... — Тобто у концертному залі Пасажу (нині драматичний театр ім. В. Ф.
Комісаржевської). В цьому приміщенні 21 листопада та 18 грудня 1860 р. відбулися і два наступні
відомі нам виступи Шевченка на літературних читаннях.
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3.12.29 227. Є. П. КОВАЛЕВСЬКИЙ. 10 листопада 1860. Петербург
(2009-12-08 06:00)

Егор Петрович Ковалевский, свидетельствуя совершенное свое почтение милостивому Тарасу

Григорьевичу, покорнейше просит пожаловать к нему в воскресение, 13-го сего ноября, в 1 час

пополудни для совещания по предмету публичных чтений.

№ 653
Ноября 10 дня, 1860 г.

Его Выс[окоблагоро]дию Т. Г. Шевченко.

Адр[ес] Е. П. Ковалевского: на Мойке, у Певческого моста,
дом Министерства иностранных дел.

Коментар:

Подається за автографом: ІЛ. Ф. 1. № 261.
Вперше надрукованому виданні: Листи до Т. Г. Шевченка. — С. — 203; публікація Л. Ф.
Кодацької.
Дата в автографі: «Ноября 10 дня, 1860 г.».

Ковалевський Єгор Петрович (1809, за іншими даними 1811 — 1868 р.) — мандрівник, письменник,
учений, з 1857 р. почесний член Петербурзької Академії наук. 1828 р. закінчив Харківський

університет. У 1847 — 1848 рр. досліджував країни Північно-східної Африки, в 1849 — 1850 і

1851 рр. мандрував по Китаю. Склав описи Монголії і Китаю, написав нариси про мандрівки.
У 1857 — 1865 рр. був помічником голови Російського географічного товариства. З 1856 по

1861 рр. — директор азіатського департаменту міністерства іноземних справ. Один із членів-
засновників і перший голова комітету Товариства для допомоги нужденним літераторам і вченим

(1855 — 1868). У 1860 р. як голова Товариства клопотався про викуп з кріпацтва братів і сестер

Шевченка. Шевченко познайомився з Ковалевським у Петербурзі, очевидно, на початку січня

1859 р. через російську письменницю (з походження — українку) Анастасію Яківну Марченко

(див. її лист до Є. П. Ковалевського від 3 січня 1859 р. з проханням прийняти Шевченка і

посприяти через брата Євграфа Петровича Ковалевського, тоді міністра освіти та начальника

Головного цензурного управління, в отриманні дозволу на публікацію творів поета // Україна. —
1991. — № 2. — С. 10. — 11). Як один із членів-засновників цього Товариства Шевченко бував у

Ковалевського вдома на нарадах з питань публічних літературних читань. Цікава характеристика Є.
П. Ковалевського, дружньої й ділової атмосфери, що панувала на нарадах у його квартирі в будинку
міністерства іноземних справ, міститься у спогадах поета і критит ка П. М. Ковалевського,
племінника Є. П. Ковалевського: «Оно (Товариство для допомоги нужденним літераторам і

вченим. — Ред.) было последним делом его жизни, и в него он положил все те свойства своей

неисчерпаемой подвижности, которую до конца не успел расточить на разнообразных житейских

поприщах. И если мысль образовать такое общество принадлежит Дружинину, то ея воплощение
и укрепление на ногах положительно дело рук Ковалевского. Он провел устав и получил приют

для собраний членов благодаря своему влиянию у брата, министра народного просвещения, и был
первым председателем комитета, оставаясь до конца жизни не только его руководителем, но и

первым работником: не раз он составлял протоколы за секретарей, когда ими были столько же

превосходные литераторы, сколько никуда не годные письмоводители, и переписывал сам набело.
Оживление, как везде овладевшее им и здесь, сообщилось другим, а личная привлекательность
и ни в каких случаях не покидавший юмор сделали то, что партии, в литературе непримиримые,
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приятельски собирались около его председательского стола. Собственно и стола такого не было,
а садился всякий, где хотел, пили чай, с виду будто и шутили, но на деле решали вопросы вовсе

не шутя. Дверь и кошелек Е[гора] П[етровича] — последний, когда милостью английского клуба

бывал хоть мало-мальски оставлен не пустым, — были во всякое время открыты просящим и

предупреждали рассмотрение просьб в комитете; так же как связи в высших служебных сферах

всегда помогали так или иначе пристроить просителя на должность с жалованьем. В его гостиной

сливались потоки до тех пор еще. не сливавшихся отборных сил администрации и литературы

(Ковалевский П. Встречи на жизненном пути: 1. Егор Петрович Ковалевский // Исторический

вестник. — 1888. — № 2. — С. 391 — 392).

3.12.30 Запис в цензурному реєстрі про випуск книжок Шевченка. 11 листопада 1860
р. (2009-12-08 12:00)

№ 607. 1860 р., листопада 11; 1861 р., січня 14. Записи про випуск у світ книжок «Кобзарь Тараса
Шевченка в переводе русских поэтов», «Катерина», «Гамалія», «Наймичка», «Тополя», «Тарасова
ніч», [1]«Букварь южнорусский» в реєстрі, поданому Петербурзьким цензурним комітетом до

Головного управління цензури

№ Время вступления Заглавие Где напечатана Когда выдан билет Имя

цензора, подписавшего билет

2627 [Октября 25] «Кобзарь Тараса Шевченка в переводе русских поэтов».
Издание Н. Гербеля. (В 12 д[олю листа], 204 стр.) В тип[ографии]
Акад[емии] наук [Октября 25] Бекетов

2456 [Октября 8] «Катерина. Поэма Тараса Шевченка». (В 16 д[олю
листа], 36 стр.) В тип[ографии] Кулиша [Октября 8] Бекетов

2457 » «Гамалія. Поэма Тараса Шевченка». (В 16 д[олю листа], 12 стр.)
» » »
2567 [Октября 24] «Наймичка. Поэма Тараса Шевченка». (В 16 д[олю
листа]. 30 стр.) » [Октября 24] [Дубровский]
3049 [Декабря 9] «Тополя. Баллада Т. Шевченка». (В 16 д[олю листа]. 13
стр.) [В типографии Кулиша] [Декабря 9] Бекетов

3051 » «Тарасова ніч. Поема Т. Шевченка». (В 16 д[олю листа]. 9 стр.)
» » Бекетов

3223 [Декабря] 31 «Букварь южнорусский 1861 року». В тип[ографии]
Гогенфельдена [Декабря] 31 Бекетов

ЦДІА СРСР. ф. 772, оп. 1, № 5157, арк. 306 зв., 307 зв., 314, 384 зв.

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev511.htm

3.12.31 Із листа П. О. Куліша до П. Ф. Глібової. 11 листопада 1860 р.
(2009-12-08 18:00)

А сегодня Шевченко будет читать публично свои стихи 1. Интересно знать, какое это произведет
впечатление. Но для нас дорог факт, что украинские стихи будут читаны перед столичною
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публикою. Идея берет свое рано или поздно. Наша идея еще в сповиточку, и даже такие люди,
как Вы, сомне[ваются], чтобы она не погибла в пеленках, но с нас довольно, что она родилась и
существует. 12 ноября 1860-г. 2, С.-Петербург [1]Т. Г. Шевченко в епістолярії відділу рукописів.
— К., 1966. — С. 31. Примітки: 1 Йдеться про участь Т. Г. Шевченка в літературному читанні,
влаштованому петербурзькою громадськістю на користь недільних шкіл. 2 Дата в листі помилкова,
перший виступ в концертному залі Пасажу на літературних читаннях відбувся 11 листопада 1860
р. В цьому приміщенні 21 листопада та 18 грудня 1860 р. відбулися і два наступні відомі нам

виступи Шевченка на літературних читаннях.

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/epis.htm

3.12.32 Повідомлення про участь Шевченка в літературних читаннях. 11 листопада
1860 р. (2009-12-09 00:00)

№ 602. 1860 р., листопад. «Современник» про участь Т. Г. Шевченка в літературних читаннях

Было литературное чтение в пользу воскресных школ в зале Пассажа. Читали свои произведения
гг. Майков, Полонский, Шевченко, Достоевский и Писемский; такие же чтения готовятся,
говорят, в пользу Общества для нуждающихся литераторов и ученых.

Современник, 1860, нояб., т. 82, кн. 7, с. 146.

3.12.33 Спогади про публічні читання Шевченка (2009-12-09 06:00)

* *

[1] В Петербурге Шевченко чуть не носили на руках, он сделался

знаменитостью, но я с ним не виделся. Он не нашел нужным навестить старого товарища,
с которым в трудную эпоху своей жизни делил хлеб и соль и не имел никогда ни малейшей

неприятности, а я не счел возможным ехать на поклон к знаменитости, в которой желал видеть

прежде всего человека. Только раз мы встретились издали на каком-то представлении в огромном
зале Руадзе, иШевченко послал мне глазами и рукою дружеское приветствие, на которое я ответил
ему тем же.

Воспоминания А. И. Макшеева о Т. Г. Шевченко, «Русская старина», 1914, май, стор. 307
— 308. [Див. [2]повний текст спогадів учасника Аральської експедиції.]

* *

Кажется, в тот год, когда я приехал в Петербург, т. е. в 1858 г., товарищество «Общественная
польза» 2, незадолго перед тем открывшее свою деятельность, впервые организовало целый ряд
публичных лекций (в единственной тогда зале Пассажа) по естественным и прикладным наукам; в
числе лекторов были проф. Ходнев, Ценковский 3 и др. Но литературные чтения начались только с
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открытия Литературного фонда (1859 г.). Они тоже сначала происходили в зале Пассажа; попасть
на первые чтения было очень трудно, так как зала Пассажа была невелика, а желающих послушать
было видимо-невидимо; и я только благодаря протекции Кавелина, который состоял членом

комитета фонда, доставал себе билеты. На первых чтениях участвовали все корифеи тогдашней

литературы: Тургенєв, Гончаров 4, Писемский 5, Достоевский, Островский, Некрасов, Шевченко,
Майков 6, Полонский. Эти чтения были интересны для публики не только тем, что она могла

видеть своих любимцев, но и потому, что большая часть тогдашних литераторов были отличные
чтецы, чем далеко не может похвастаться настоящее время, несмотря на существование разных
декламационных школ и кружков выразительного чтения. [ . . . . . . . . . . . . . . . . . .
] А вот Шевченко был встречен так задушевно, что, растроганный до глубины души и чувствуя,
как изменяют ему силы, он ушел с эстрады; и только когда несколько успокоился, он вернулся и

приступил к чтению. Этот случай мне недавно напомнил Н. Ф. Анненский. Прочел он, помнится,
из «Гайдамаков» и «Думы мои, думы». А. Ф. Пантелеев, Из воспоминаний прошлого, стор. 145
— 146; 152. [Див. [3]текст.] * * * Третьего дня я был на (публичном) чтении литераторов в Пассаже.
Читал Бенедиктов 7 прекрасно. Наш Полонский тут теперь чудесный поэт. Майков — прекрасно,
Достоевский, Писемский, Шевченко — поэт и художник — блестяще... Зал был битком набит.
Д. Кипиани 8, Письмо к жене от 13 ноября 1860 г. А. Е. Корнейчук, Доклад на VI Пленуме
правления Союза Советских писателей СССР, посвященный 125-летию со дня рождения Т. Г.
Шевченко, Бюллетень № 1, К., 1939, стор. 31. Примітки 1 Руадзе — домовласник, будинок якого

у 1860 р. служив місцем публічних зібрань. 2 Товариство «Общественная польза» засноване на

паях у 1860 р., займалося в основному видавничою діяльністю. 3 Ходнєв Олексій Іванович (1818 —
1883) — професор хімії Петербурзького університету. Ценковський Лев Семенович (1822 — 1878)
— природознавець, професор Петербурзького університету. 4 Гончаров Іван Олександрович (1832
— 1891) — письменник, цензор Петербурзького цензурного комітету (1856 — 1860), редактор
«Северной почты» (1862 — 1863). Виступав на літературних вечорах у Пасажі. 5 Писемський

Олексій Теофілактович (1820 — 1881) — російський письменник. У 1856 р. познайомився з

Шевченком в Новопетровському укріпленні, куди приїжджав у справі етнографічного дослідження.
В листі до поета з Астрахані Писемський писав: «Душевно рад, что мое свидание с вами доставило
вам хоть маленькое развлечение». Брав участь у клопотанні про звільнення Т. Г. Шевченка із

заслання. 6 Майков Аполлон Миколайович (1822 — 1897) — поет, з 1852 р. цензор. Виступав

з читанням своїх творів на літературних вечорах у Пасажі. 7 Бенедиктов Володимир Григорович

(1807 — 1873) — російський поет; про нього Шевченко згадує в щоденнику від 2 вересня 1857 р.
Виступав на літературних вечорах в Пасажі. 8 Кіпіані Дмитро Іванович (1807 — 1887) — кутаїський

губернський предводитель, автор «Записок». Відвідував літературні вечори в Пасажі.

1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/nn-uj6zgN-swWpQkpoz6FQ?feat=embedwebsite

2. http://izbornyk.org.ua/shevchenko/maksh.htm

3. http://izbornyk.org.ua/shevchenko/vosp64.htm

3.12.34 Переказ О. Ананьєва. Вечір 11 листопада 1860 р. (2009-12-09 12:00)

* *

Уперше батько бачив Шевченка на літературному вечорі, що його влаштувало Т-во допомоги

бідним літераторам. Ім’я Шевченка мало велику популярність у інтелігентних колах Петербургу.
Його знали й любили не тільки як поета, але й як політичного борця-мученика, що коло 10 років

мучився в тяжкій неволі. Перебування Шевченка в Петербурзі було тріумфом: безперестанні

запрошування на обіди, вечірки, раути, де всі старалися висловити йому свою прихильність і

любов, влаштовувалися один за одним. Але все це було порівняно вибране коло, а щоб поета

могли вітати маси, Т-во допомоги бідним літераторам улаштувало спеціального вечора. Велика
заля, здається консерваторії, була переповнена. Публіка заповнила не тільки всі місця, але й усі

проходи. Ніхто не думав про тісноту. Наелектризована юрба нетерпляче чекала, поки вийде поет.
Ось на естраду вийшов Тарас. Але який вигляд він мав! Це була не колишня міцна, здорова й
сильна людина, що її всі знали на портретах. В очах його не було вже колишнього вогню. Лице
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втратило вираз живого гумору. Зігнулася спина, безсило висіли руки й жалісно тремтіла лиса

голова. Він стояв не як тріумфатор, що перед ним схилялася людська маса, до якого неслися її

пориви, а як змучена, хвора, змордована людина, що благала тільки про спокій.

Звичайно на таких вечорах виступали петербурзькі славетні літератори зі своїми новими творами,
ще невідомими публіці. Вони були певні як у собі, так і в тім, що буде успіх. Вони спускалися до

юрби з олімпійських високостей. Юрба не хвилювала їх. Усе, починаючи з їх творів і кінчаючи

їх зовнішністю та вбранням, було бездоганне. Повна протилежність тут був Тарас Григорович.
Несміливий, непевний, схвильований, стояв він перед натовпом. На ньому був якийсь незграбний
фрак, як видно, з чужого плеча, шию обмотувала якась недоладна шарфа. Не виглядало на те,
що це властитель дум. Він будив почуття глибокого жалю. Різницю в Шевченкових зовнішності

та поводженні й петербурзьких літераторів побачили всі й оцінили як слід. Для всіх було ясно,
що перед ними не тільки великий поет, але й замордована, хвора людина, що вийшла на волю

після довгих, тяжких років заслання й неволі, які одібрали в неї все — молодість, сили, здоров’я,
майбутнє. Страшенний ентузіазм охопив аудиторію. Довго не замовкали виклики, грім оплесків і

вибухи захвату потрясли стіни залів, що ще нікрли не бачили таких овацій. Тарас Григорович,
розгублений, приголомшений, ще більше збентежився, ніж раніш, виходячи на естраду. Він

несміливо вклонявся, як видно, дуже схвилювався й нарешті не витримав — тяжкі ридання

підступили йому до горла й сльози полилися з очей. Тремтячими руками затулив він обличчя

й кинувся з естради.
Цей вияв того внутрішнього становища, яке переживав поет, остаточно зворушив аудиторію. Усі
були глибоко схвильовані. Багато було таких, що самі не могли вдержатися від сліз. Виклики

вітання й оплески ще зміцнилися. Пройшло багато часу, поки Шевченко знов з’явився на естраді.
Шум у залі, здається, ще зміцнився. На обличчі Шевченка ще було сильне хвилювання. Тремтячими
руками вийняв він із внутрішньої кишені фраку складену чвертку сірого паперу, розгорнув і хотів
читати. Заля завмерла. Стала повна тиша. І тут, у цій тиші, так виразно, так ясно й моторошно

почулися ридання поета-мученика. Скільки часу пройшло, ніхто не знав. Нарешті до нього

кинулись, давали води. Він охопив руками голову й весь тремтів, ридаючи, коли його виводили

з залі. Читання не відбулося. Схвильована юрба почала розходитися. Ніколи їй не доводилося

бачити таку трагедію життя, відгуки таких мук, які тепер усі почули в цих німих риданнях поета.
Шевченко не просто був схвильований, збентежений гарячим прийманням. Це не був лише

нервовий припадок, а найглибше моральне зворушення. Що ж його викликало? Тут уперше, в
пишній залі, серед захватної юрби, під грім оплесків і викликів вітання, Шевченко з жахом зрозумів,
що здоров’я, сили, молодість безповоротно відійшли, надії розбито, у майбутньому безрадісно й

пусто. Пізні лаври, що їми вінчали нещасного поета, не могли дати йому радості. Вони ще більше
підкреслювали жах пережитого, якого страшна мара переслідувала Шевченка, позбавляючи його

бадьорості та віри в себе.
Гучні овації лунали, як гірка іронія в ушах поета. На що вони? Їм же не воскресити того, що
вмерло, що так безжалісно було зневажено, їм не повернути молодості та вогню натхнення, не
сцілити хворого серця. Цей вінець, що їм вінчала його юрба, чи не буде він вінцем суму на могилі

його розбитого життя, — і одчай, жах охопили поета, коли він, ридаючи, невільно відкрив перед
усіма свою змучену душу.
Спогади про цей вечір залишилися в батька на все життя, і ніколи він не міг спокійно про це

оповідати.
Трохи згодом відбувся другий, удатніший виступ поета на літературнім вечорі в тій же залі. Знову
небувалий натовп народу, захватний ентузіазм та сердечний, чулий прийом. На цей раз поет

краще володів собою. Він хвилювався, але вже міг читати. «Чернець» — це був перший твір,
що його він продекламував. Майстерности в читанні він не виявив. Він скоріше не читав, а
співав, розтягуючи склади, через що було мало в читанні виразности. Голос йому тремтів, як
розбитий, але все це не розхолодило аудиторію, і Шевченкові прийшлося без кінця краю виходити

на виклики публіки й читати до повної страти голосу. Читав він дрібні свої речі, що були відомі

публіці, які саме — тепер згадати не можу. Цей вечір був ізнову цілковитий тріумф для Тараса

Григоровича — тим більший і рідкий, що петербурзька публіка взагалі мала дуже мало ентузіазму
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й треба було багато даних, щоб розворушити її. Можна напевно сказати, що Шевченко в той час

був у Петербурзі найпопулярніша людина, чи, як він сам казав, «модна фігура». Батько тоді ж

таки й персонально познайомився з Тарасом Григоровичем. Потім він двічі зустрічався з ним

у Костомарова й Куліша, близьких і вірних друзів Шевченка. Вони бачили в Шевченка прояви

байдужості й усяково старалися заохочувати його продовжувати поетичну, творчість, будили його
геній, що ніби заснув, ставлячи перед ним високі цілі. Вони вказували йому, що треба робити

для народу, для його освіти, — «панський вік кінчається, а людський починається, то саме час

поміркувати, як би людям допомогти духом у гору піднятися». Наслідки всіх цих заходів відомі.
Шевченко знову брався до роботи. Працював у Академії Мистецтв, писав, серйозно зацікавився

тим, щоб видавати літературу для народу.
Перший раз батько зустрівся з Тарасом Григоровичем, тепер не згадаю, в Куліша чи Костомарова,
на людному зібранні, зібранні, куди Шевченко прийшов трошки вже напідпитку. Він виглядав

як людина хвора, що завчасно зістарилася. Це були наслідки, як мук, що він пережив, так і

зловживання міцними напоями. Він був середній на зріст, гладкий і зі значною сивиною. Голова
лиса з характерним великим лобом. Вільно ввійшовши в кімнату, де чекало на нього багато

запрошених, він почав хутко обходити всіх, міцно стискуючи руки, а з багатьома й обіймався.
Коли його познайомили з батьком, він із привітною усмішкою стиснув йому руку й пройшов далі,
але тут хтось, здається один із братів Лазаревських, сказав Шевченкові, що батько знає на пам’ять
майже всі його твори й чудово їх декламує. Шевченко тоді хутко повернувся до батька, гарячо його
обняв, і, звернувшись із словами «друже мій любий», висловив йому свою подяку в кількох теплих

і сердечних виразах» Батько казав, що взагалі Шевченко під добру руч усіх найбільше вражав своєю

щирістю й добродушністю. Але того дня Шевченко був у лихому настрою. На початку вечері він
був сумний і похмурий. Багато пив. У розмові з несимпатичними йому особами важким духом

на них дихав і ставав причіпливий і різкий. Ступнево все більше впиваючись, він бентежив своє

наболіле серце, згадуючи про своє гірке дитинство, кріпацтво й т. і. й уже не звертав уваги на тих,
що його оточували.
Друга зустріч батька з Тарасом Григоровичем була цікавіша. Він був у доброму настрої й із

захватом живо й образно оповідав про страхіття, що він пережив. Пригадував, як він перебував

у Орській фортеці, в експедиції Бутакова, щоб зняти берегові види Аральського моря. Тоді один
із офіцерів узяв його до свого повстяного шатра й Шевченко ввесь похід зробив окремо від своєї

роти, був веселий і радий з роздолля степів, що міг вільно малювати акварелі, складаючи чудового
альбома видів Аральського моря й подорожніх картин. Кажучи про Новопетровську фортецю, він
між іншим зауважив, що скіфи, що серед них, на берегах Дунаю добував віку Овідій Назон 1, були
дикі варвари, але не п’яниці, а ті, що його оточували, були і те і друге. Коли тіні минулого видимо
почали охмарювати настрій Тараса Григоровича, йому дали гітару. Він страшенно любив музику й
особливо співи, а де траплялася гітара, й сам співав із охотою, але не дуже гарно, хоча й із великим
почуттям. Незабаром батько виїхав із Петербургу й більше йому не довелося зустрітися з Тарасом

Григоровичем. Спогади А. Ананьєва 2. О. Ананьєв, Зі споминів про Тараса Шевченка, «Україна»,
1930, березень — квітень, стор. 106 — 109. Примітки 1 Публій Овідій Назон (народився у 43 р.
до н. е. — помер у 17 р. н. е.) — видатний римський поет часів імператора Августа. Шевченко

добре знав життя і творчість Назона. В листі до художника Осипова від 20 травня 1855 р. поет

писав: «Геты, между которыми на берегах Дуная влачил остаток дней своих Овидий Назон, —
найсовершеннейшее создание вселенной — были дикие варвары, но не пьяницы, а окружающие
меня и то и другое». Про творчість Овідія Шевченко згадує в повісті [1]«Художник» і у щоденнику.
2 Ананьєв Андрій Олександрович — літературознавець. Зустрічався з Шевченком в Петербурзі у

1858 — 1859 рр. Залишив спогади, в яких багато неточностей. Шевченко виступав на літературних

читаннях 11 та 21 листопада, а також 18 грудня 1860 р.

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev402.htm

3.12.35 Спогад Володимира Стасова (2009-12-09 18:00)

* * * [...] Я его [Шевченко] лично знал,
довольно много и в разное время беседовал с ним, глубоко его уважал и
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ценил, и потому мне в высшей степени симпатично то, что Вы о нем

говорите и как отстаиваете права малороссийской литературы и поэзии...
Я с самим Шевченкой говорил не раз о Брюллове, и он во многом

со мною соглашался, но отстаивал его всего больше, как своего

благодетеля и во многом — просветителя. В. В.
Стасов 1, Письмо к А. Н. Пыпину от 10 марта 1888 г. И. Е. Репин и В.
В. Стасов, Переписка, т. II, М. — Л., 1949, стор. 445. Примітки

1 Стасов Володимир Васильович (1824 — 1906) — видатний художній

критик та історик мистецтва. Особисто познайомився з Шевченком після

повернення поета із заслання. [1] [119.jpg] Портрет Т. Шевченка. Худ.
І. Рєпін. Олія. 1888.

1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/83iTniP1zKY-nkxT3u7rmg?feat=embedwebsite

3.12.36 Якось-то йдучи уночі... 13 листопада 1860 р. (2009-12-10 00:00)

13 листопада 1860 р., С.-Петербург

Якось-то йдучи уночі Понад Невою...
та йдучи Міркую сам-таки з собою: —
Якби то, — думаю, — якби Не похилилися раби...

То не стояло б над Невою Оцих осквернених

палат! Була б сестра! і був би брат!
А то... нема тепер нічого... Ні Бога навіть, ні

півбога. Псарі з псарятами царять, А

ми, дотепні доїзжачі, Хортів годуємо та плачем.
Отак-то я собі вночі, Понад Невою ідучи,

Гарненько думав. І не бачу, Що з того

боку, мов із ями, Очима лупа кошеня.
А то два ліхтаря горять Коло апостольської брами.

Я схаменувся, осінивсь Святим хрестом і

тричі плюнув Та й знову думать заходивсь

Про те ж таки, що й перше думав.

{ [1]«Якось-то йдучи уночі...» }

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev2162.htm

3.12.37 Із листа Л. Тарновської. 17 листопада 1860 р. (2009-12-10 06:00)

* *

[...] Шевченко тебе кланяется и скубе за ухо за то, что ты сбрехал, обещал ему прислать рисунок
могил между Городней и Ольшаной, да слово твое тепле.
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Л. Тарновская, Письмо к сыну В. В. Тарновскому от 17 ноября 1860 г., [1]Дорошкевич О.
Шевченко в приватному листуванні //«Записки історично-філологічнго відділу АН УРСР», кн. VII
— VIII, 1926, стор. 378.

1. http://izbornyk.org.ua/shevchenko/doroshk.htm

3.12.38 218. ЛИСТ ДО Д. С. КАМЕНЕЦЬКОГО. 18 листопада 1860. С.-Петербург
(2009-12-10 12:00)

18 ноября.

Данило Семенович! Дайте Федорові рукопис «Южнорусского букваря», його треба показать

Бекетову.

Т. Шевченко

На звороті:
Его благородию

Данилу Семеновичу Каменецкому.
В типографії Куліша.

Примітки

Подається за автографом (ІЛ, ф. 1, № 136). Рік написання встановлюється за змістом (згадка
про [1]«Букварь южнорусский»).
Вперше надруковано в журналі «Русский библиофил» (1914. — № 1. — С. 26. Публікація П. I.
Зайцева).
Вперше введено до зібрання творів у виданні: Шевченко Т. Повне зібр. творів. — К., 1929. — Т.
3. — С. 199.
Д. С. Каменецький відповів Шевченкові запискою, яка досі здогадно датувалася першою

половиною січня 1861 р. (Листи до Т. Г. Шевченка. — К., 1962. — С. 216). Це ж неточне

датування збережено й у «Листах до Тараса Шевченка» (К., 1993. — С. 181, 349).

Дайте Федорові рукопис «Южнорусского букваря»... — Йдеться про [2]посібник для навчання

грамоти в недільних школах, складений Шевченком українською мовою восени 1860 р. Містив

азбуку й вправи для читання по складах, цифри й таблицю множення. Крім обов’язкових тоді

молитов та початкових відомостей із священної історії, Шевченко включив до букваря також

уривки свого переспіву «Давидових псалмів», українські народні думи про Олексія Поповича та

Марусю Богуславку, деякі приказки та прислів’я. Створений на національно-демократчних засадах,
буквар прищеплював повагу до праці, правдивості, вимог народної моралі та етики. Збереглися

лише чорнові фрагменти цього рукопису (ІЛ, ф. 1, № 115).
...його треба показать Бекетову. — Цензор Петербурзького цензурного комітету Бекетов

Володимир Миколайович (1809 — 1883) розглянув рукопис «Букваря южнорусского» і дав дозвіл на
його друкування 21 листопада 1860 р. Крім світської, буквар пройшов також духовну цензуру, дозвіл
якої (цензор — професор Петербурзької духовної академії В. Карпов), датований 25 листопада

1860 р., був санкціонований архімандритом Фотієм ([3]Тарас Шевченко. Документи та матеріали

до біографії. — С. 361 — 362).

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev511.htm

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev511.htm
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3. http://izbornyk.org.ua/shevchenko/docum.htm

3.12.39 238. М. В. ОСТРОГРАДСЬКИЙ. Осінь 1860. Петербург (2009-12-10 18:00)

[1]
Чортзна коли вже готове. Як я сказав, так і було. Трохи по тім боці не зазимовав. Приходьте

сьогодні обідати.

М. Остроградський

Коментарі:

Подається за автографом: ІЛ. Ф. 77. № 124. Арк. 120.
Вперше надруковано: Чалый М. К. Жизнь и произведения Тараса Шевченка. — С. 130.
Автограф не датований. Упорядники Повного зібрання творів Тараса Шевченка (К., — 1929. —
Т. 3. — С. 338) датували лист приблизно: 1858 — 1860 рр. Судячи із згадки «трохи по тім боці не

зазимував», лист написано пізньої осені, коли до початку льодоставу на Неві розводили мости і на
деякий час припинялося сполучення між окремими районами Петербурга. Датується орієнтовно.

Чортзна коли вже готове. — Про що йдеться — невідомо.

1. http://www.nbuv.gov.ua/people/ostrogradsky.html
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3.12.40 228. В. С. ГНИЛОСИРОВ. Жовтень — не пізніше 20 листопада 1860. Харків
(2009-12-11 00:00)

[1] Щироповажаємий пане й добродію Тарас Григорович!

Хто до кого, а ми до Вас, коханий пане, шануючи Ваше письменство і розум, кидаємось прохати
поради в такім новім ділі, як діло введення нашого язика в тутешніх школах, в науку городянам
нашого міста поки що. Отак як бачите: у нас, у Харкові, хлопці, пориваючись навипередки,
доступили до начальства й виканючили дозволеніе огулом вчить людей письма вже в другій

празниковій школі. Порадившись між собою, замість одного (якби начальника або виборного,
як завели в першій школі) парубота учинила раду школи з 11 членів, а сі то людці нараяли мене

списатись з Вами, а Ви скажете і яку пораду дасте, бо діло притьмом хороше, та поки й важеньке
— вчить земляків по-своєму. Воно, знаєте, виступа боязко, наче соромлячись, бо ще не знає, як
його привітають в світі. Люд наш ще поки мовчить, і велика праця малої купки людей, опріч,
може, Вас, минала й минає його, як всякий світ істини. Скажу по щирій правді — невелика надія,
щоб у Харкові доля приголубила оце нове діло. Тутешній люд чимало призабував дечого свого

рідного, якось трохи окацапів— й далі й далі— овсі відцурається або загубе й останні шматки своєї

самостайності: бо вже й так єлє не наскрізь пронявсь городовим чвирем, себто... Та Вам, Т[арас]
Гр[игорович], нічого доказувати... Тута вся річ об тім тілько, щоб діло наклюнулось зверху (верхом
дратую я тут Х[аркі]в), бо ця ініціятива не підійметься в малих укр[аїнських] городках, а тим паче в

селах. Поки наші городяне не почнуть шанувати свою мову й не зв’яжуть з нею діло розумної жизні

— то всує і більш для глузування турбоватимуться люде з гарячим серцем. Щиро віщую, що тепер
і для Вкраїни починається переходна пора і що се діло треба віддати на людську волю і силу історії,
а ця щось дуже закудлана в наше урем’я. Напростець кажу, що коли діло се не дурниця, то ніхто не
зупинить його... Така смутна думка в’ялить кожного одинокого ч[олові]ка, поки він не вдариться на
широкий битий шлях... Почин, добродію, виступа тихесенько в оцю Заверюху (мов чує то таємне)
в далеку дорогу — благословіть же оці думи на своїм порогу... Хто щиро візьметься за грамоту,
з тим можна буде читати українські книжки або й дарувати їх, хай розходяться поки по нашому

сірому світові. Про оці-то книжки я зараз же лагоджусь писати й П[антелеймону] Ол[ександровичу].
Коли маєте що лишне з наських книжок, а надто і свої самостійні поетичні творення, то, будьте
ласкаві, наділіть нас, чим можна буде. Нехай діло буцім само собою вирина, а то для заводу друга
празн[икова] шк[ола], поки що не маючи нікотрого скарбу, не втне самотужки нічого значного, а
тілько, мабуть, Граматки Золотова на 1-оє хазяйство. Просю Вас по ласці, застановіть згадувать,
добродію, — будьте невсипущі й щедрі на почин — орудуйте нами, як знайдете кращим.

Коментарі:
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Подається за автографом: ЦНБ. III. 4020.
Автограф чорновий, без підпису і дати. Особа адресанта встановлюється за почерком: лист

знайдено в архіві В. С. Гнилосирова.
Вперше надруковано: Україна. — 1925. — № 1 — 2. — С. 144 — 145, з кількома неточностями в
прочитанні слів та пропусками. Публікація Г. П. Житецького.
Датується орієнтовно за змістом і відомостями цро час відкриття перших недільних шкіл у Харкові:
осінь 1860 р., Харків.

Гнилосиров Василь Степанович (1836 — 1900) — український письменник, журналіст, педагог.
Навчався на історично-філологічнму факультеті Харківського університету. Вчителював на

Харківщині та у м. Звенигородка (тепер Черкаської області), 1873 — 1895 рр. завідував Канівським
міським двокласним училищем. У студентські роки належав до гуртка молоді, члени якого ставили
собі за мету поширювати освіту в народі, зокрема брали діяльну участь в організації недільних

шкіл. З особою і творчістю Шевченка пов’язаний весь життєвий шлях Гнилосирова. У 1860 —
1863 рр. під час канікул він розповсюджував книжки і портрети Шевченка по селах Полтавської

і Харківської губерній (див. його нарис про одну з таких подорожей: Гавриш А. П’ять день із
життя Х-го студента (Вічній пам’яті Т. Г. Шевченка) // Основа. — 1862. —№ 10. — С. 60 — 73).
Вірші про Шевченка є в поетичній спадщині Гнилосирова. Велика його заслуга — зберігання та

впорядкування могили Шевченка, якою він опікувався після переїзду до Канева до самої смерті, а
також заснування «Тарасової світлиці» — першого музею поета в Каневі (1884), збирання цінних
меморіальних матеріалів.
...виканючили дозволеніє огулом вчить людей письма вже в другій празниковій школі. — Архівних

документів про відкриття і діяльність недільних шкіл у Харкові лишилося мало (див.: Білан В.
Мережа недільних шкіл на Україні (1859 — 1862 рр.) // Архіви України. — 1966. —№ 5. — С. 36),
У листі від 25 грудня 1860 р. одного із засновників Харківсько-Київськог таємного товариства М.
Д. Муравського до В. О. Манасеїна названо дату відкриття третьої харківської недільної школи—
20 листопада 1860 р. (цит. в кн.: Лежке М. Очерки освободительного движения 60-х гг. — СПб.,
1908. — С. 308). Ймовірно, що друга недільна школа у Харкові, з приводу організації якої В. С.
Гнилосиров звернувся до Шевченка, була також відкрита восени, але не пізніше 20 листопада 1860
р.
...лагоджусь писати й П[антелеймону] Ол[ександровичу]. — П. О. Кулішу.
...Граматки Золотова... — Золотов Василь Андрійович (1804 — 1882), російський педагог, автор
багатьох підручників для шкіл та училищ. Серед найбільш відомих— «Русская азбука» (витримала
близько тридцяти видань), про яку пише Гнилосиров. Згадка підручника Золотова могла бути

пов’язана з підготовкою «Азбуки по методе Золотова для Южнорусского края», видана на початку
1861 р. у Полтаві без зазначення прізвища автора: ним був керівник 1-ї Полтавської недільної
школи О. І. Стронін, про що міг знати Гнилосиров.

1. http://picasaweb.google.com.ua/litopys/invaWB?feat=embedwebsite#5339469739859969906

3.12.41 Про харківську молодь 1860-х (2009-12-11 06:00)

[В Харкові], за давнього часу прихильнім до українства, в другий половині 50-х років склався

невеликий, але щирий і енергійний, гурток молоді, що більш усього була захоплена просвітніми

та етнографічними замірами, — вивчення народнього життя і навчання народу на рідній мові у

всіх поділах знання. Крім відомих в наукових чи литературних колах харківчан першої половини

минулого віку, треба зазначити працю і вплив на освічених українців в Харкові в 40-х та 50-х pp.
Ніговського, збірача дум та іншого етнографічного матеріалу, людини близької до юнака, що
тоді підростав і розуму набирався, Олександра Опанас[овича] Потебні. Серед однолітків Потебні
(нар. в 1835 р. магістр в 1860 p.). в харківському університеті були ще студенти, такі українські
діячі, як В. Гнилосиров (1836 — 1900), В. Мова, А. Шиманов та інші. Вони мали звязки з
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українськими гуртками в других місцевостях, наприклад П. Лобко з петербурцями, М. Жученко,
з полтавцями; дехто листувався з киянами, а в 1860 р. один з найбільш експансивних молодяків

Теоктист Хартахай подався в університет до Петербургу.
Треба мати на увазі, що розповсюджувати українські книжки— була найголовніша мета харківської

молоді. Для виконання цього завдання вона тратила свої копійки та зібрані відусюди кошти, вела
зносини з книгарнями, видавцями і охвенями, а то й самі одягалися по-простому, переїздили
крамарями з українськими книжками від села до села, з ярмарку на ярмарок, а разом і найближче

знайомилися з народнім побутом, його звичаями та піснями, тощо. Про таку подорож по

Харківщині розповідав був В. Гнилосиров в „Основі“. Друга подорож харківчан мала одбутися

вкупі з О. Потебнею, але йому випало на той час їхати в наукову командировку за кордон, а
про одну велику мандрівку з Харкова по Полтавщині та через Київ по Правобережжю України до

самої Почаївської Лаври ми може подамо відомості в іншому нарисі. А зараз ще треба нагадати,
що вся ця українська молодь багато часу витрачала в недільних школах, де навчання провадила

українською мовою, до цеї молоді так прихильно ставився сам Шевченко.

[1]Ігн. П. Житецький. Шевченко і харківська молодь // Україна: науковий двохмісячник

українознавства. — 1925. — № 1/2. — С. 143-148.

1. http://izbornyk.org.ua/rizne/ukr06.htm

3.12.42 Щоденникові записи В. С. Гнилосирова. 1860 р. (2009-12-11 12:00)

Із записів Василя Гнилосирова. Харків, 1860 рік

26 дек[абря], понеділок... У вечеру зайшов земляк Сукачов, порадив трохи серце розмовами

об нашій полтавській природі, малюючи словами види з натури по Ворсклі, Пселу і Сулі. Славно
розказує, канальский хлопець, аж душа радується, як там кажуть — так би й летів туди... Е! що

то й казать? Може, коли-небудь й доведеться й самому порозкошувать, подивиться на її великі

картини природи, а тепер хоч подумаю, то й то з мене:

Думи мої, думи мої.
Лихо мені з вами!..

27 декабря .. Рідня! Яка-то вона гарна, як про неї читати, що в кого вона путня, або й слухати,
— то все. Хоча й менше хто похвалиться, а якщо добре, то гаразд і слухать... А у мене, наче все
як в людей, та, з одного боку, лихо — якось доля глузує... а з другого — мати одцуралась, та й
батько вже кида... При сій мові не можна не згадати Тараса Григоровича:

Тяжко-важко на світі жити
Сироті без роду:
Нема куди прихилитися —
Хоть з моста та в воду... 2 Примітки Український письменник і педагог Василь Степанович

Гнилосиров (1836 — 1901), різночинець, виходець із міщан м. Полтави, вчився на історико-
філологічноу факультеті Харківського університету. Він був учнем відомого вченого-філолога О.
О. Потебні, з яким у нього встановилися дружні стосунки. В 1862 році у вересневому номері

журналу «Основа» під псевдонімом А. Гавриш був опублікований нарис В. Гнилосирова «Пять
дней из жизни х[арьковского] студента». У 1893 році під тим самим псевдонімом видана у Києві

окремою книжкою його поема «Закохана». Там же були надруковані у 1895 році казка «Царевна-
русалка», а 1897 році — «Рассказы». З рукописів В. Гнилосирова значний інтерес являють його

невидані щоденники, які він писав протягом 25 років (1856 — 1880). Живою, виразною мовою

фіксував В. Гнилосиров у своїх щоденниках явища особистого, громадського і літературного

життя. Записи показують, що він, особливо в студентські роки, мав прогресивні переконання.
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[...] Українець по національності, В. Гнилосиров пропагував необхідність розвитку переслідуваних
царизмом української мови та літератури. Палко любив він твори Тараса Шевченка. Багато

разів говорить він про Шевченка у своїх щоденниках, називаючи його поезію своїми заповідями.
28 років свого життя (1873 — 1901) присвятив В. Гнилосиров охороні могили Т. Г Шевченка

в Каневі. Присвячені Шевченку уривки з щоденника В. С. Гнилосирова, які публікуються

нижче, цікаві не тільки тому, що вони характеризують ставлення до народного поета одного

з типових представників української демократичної інтелігенції 60-х років минулого століття і

його товаришів — студентів Харківського університету. Щоденники Гнилосирова містять в собі

також цікаві факти про розповсюдження студентами-просвітитлями творів Шевченка в 60-ті роки
в народі, передають відгуки на його смерть і похорон. [...] В. Гнилосиров писав свої щоденники
російською і українською мовами. Щоденник В. С. Гнилосирова являє собою книжку великого

формату (20 × 32 см.), в шкіряній обкладинці з золотим тисненням. У книжці 957 сторінок. На

титульній сторінці напис: «Щоденник Василя Степановича Гнилосирова з 23 грудня 1860 р. по

31 серпня 1865 р. (стор. 1-275)». (Відділ рукописів ДПБ УРСР, інвентарний номер 1 354/6112).
1 Початок відомого вірша Шевченка «Думи мої, думи мої», написаного в 1839 році в Петербурзі.
2 Початок вірша Шевченка «Думка», написаного 2 листопада 1838 р. в Гатчині. Д. Іофанов.
Матеріали про життя і творчість Тараса Шевченка. — К., 1957. — С.92-96. Див. також [1]записи
першої половини 1861 р., [2]записи 1862 р., [3]записи 1863-64 рр.

1. http://ua_kobzar.livejournal.com/713778.html

2. http://ua_kobzar.livejournal.com/748624.html

3. http://ua_kobzar.livejournal.com/766389.html

3.12.43 Із записок Є. Штакеншнейдер про другий виступ на читаннях. 21 листопада
1860 р. (2009-12-11 18:00)

№ 608. 1860 р., листопада 21. Запис у щоденнику О. Л. Штакеншнейдер про виступ Т. Г.
Шевченка на літературних читаннях

Вечером была на чтении в пользу воскресных школ, в Пассаже. Читали: Бенедиктов, Полонский,
Майков, Писемский, Достоевский и Шевченко.
Вот, век изучай и все не поймешь то, что называют публикой. Шевченка она так приняла, точно
он гений, сошедший в залу Пассажа прямо с небес. Едва успел он войти, как начали хлопать,
топать, кричать. Бедный певец совсем растерялся. Думаю, что неистовый шум этот относился не

столько лично к Шевченку, сколько был демонстрацией. Чествовали мученика, пострадавшего
за правду. Но ведь Достоевский еще больший мученик за ту же правду. (Уж будем все, за что

они страдали, называть правдой, хотя я и не знаю хорошенько, за что они страдали, довольно,
что страдали.) Шевченко был только солдатом, Достоевский был в Сибири, на каторге. Между

тем Шевченка ошеломили овациями, а Достоевскому хлопали много, но далеко не так. Вот

и разбери. — С Шевченком даже вышло совсем удивительно. Он нагнул голову и не мог

вымолвить слово. Стоял, стоял и вдруг повернулся и вышел, не раскрыв рта. Шум смолк и

водворилась тишина недоумения. Вдруг из двери, через которую выходили на эстраду чтецы, кто-
то выскочил и схватил стоящие на кафедре графин воды и стакан. Оказалось, что Шевченку дурно.
Через несколько минут он, однако, вошел снова. И ему снова было стали хлопать, но, вероятно,
щадя нервы его, раздалось несколько шиканий. Он стал читать, останавливаясь на каждом слове,
дотянул, однако, благополучно все три стихотворения. Последнее даже шло уже как следует и

им закончился сегодняшний литературный вечер. Провожая Шевченку, ему хлопали уже гораздо

меньше, точно восторг весь выдохся при встрече, или точно то, что он прочел, его охладило. В

нашу ложу явился Шевченко уже совершенно оправившимся.

Из записок Е. А. Штакеншнейдер, «Русский вестник», 1901, август, стор. 415 — 416.
Штакеншнейдер О. А. Дневник и записки (1854 — 1886), 1934, с. 270.
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* *

Странная вещь, возвращение с каторги и из ссылки Достоевского прошло совершенно незаметно
в Петербурге! С Шевченкой носились гораздо больше, чем с ним. Как, например, приняли
Шевченку, когда выступал он в первый раз перед публикой в зале Пассажа, и как принимали

Достоевского! Шевченко чуть в обморок не упал от оваций, а Достоевскому еле хлопали.

Штакеншнейдер Е. А. Дневник и записки. – С. 454.

1 Мемуарне свідчення Штакеншнейдер дає підстави передатувати її ж щоденниковий запис

11 листопада 1860 р. Див.: В. Дудко. Запис про Тараса Шевченко у щоденнику Олени

Штакеншнейдер: проблеми коментування // Український археографічний щорічник. — 2007. —
№12. — С. 176-184.

3.12.44 Із листа М. Обручова до М. Добролюбова про літературне читання
(2009-12-12 06:00)

* *

Было литератур[ное] чтение в Пассаже с участием Достоев[ского], Бенед[иктова], Майков[а] и
Шевченко. Стихотворцев Б. и М. принимали с большими аплодисментами, по два раза

заставляли читать стихи. Шевченку же приняли с таким восторгом, какой бывает только в

итал[ьянской] опере. Шевченко не выдержал, прослезился и, чтобы оправиться, должен был уйти
на несколько минут за кулисы. Потом читал малороссийские стихи, слов публика большею частью

не поняла, но зато насладилась мелодичностью его говора.

Н. Н. Обручев 1, Из письма к Н. А. Добролюбову от 11 декабря 1860 года. В. Княжнин,
Добролюбовский архив, «Заветы», 1913, февраль, стор. 93 — 94. 1 Обручов Микола Миколайович

(1830 — 1904) — один із знавців військової справи в Росії; співробітник журналу «Современник».

3.12.45 Спогад Петра Боборикіна про вечір у Штакеншнайдера. Листопад 1860 р.
(2009-12-12 12:00)

* *

Из-за пьесы («Шила в мешке не утаишь».) вышло знакомство с Я. Полонским, жившим в доме

Штакеншнейдера. Он заставил меня прочесть мою вещь на вечере у хозяев дома, где я впервые
видел П. Лаврова в форме артиллерийского полковника, Шевченко, Бенедиктова, М. Семевского
— офицером... 1 Боборыкин П. Д. За полвека.— М.; Л., 1929, с. 125. За вид.: Т. Г. Шевченко.
Біографія. К., 1984. с. 467.
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3.12.46 Портрет Федора Бруні. 1860 (2009-12-12 18:00)

[1]

Портрет Федора Антоновича Бруні. Папір, офорт 16,2 × 12,2; 16,6 × 12,6; (25,4 × 18,6). [Пб.].
1860.

[2]

Див. також:
http://litopys.org.ua/shevchenko/shev10063.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev10063.htm
http://kobzar.univ.kiev.ua/draws/description/463.html

3184



1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/gPdM3yo2Do8pp__3advdHA?feat=embedwebsite

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev10063.htm

3.12.47 239. Н. Б. СУХАНОВА. Осінь 1860. Петербург (2009-12-13 06:00)

Приезжала сама к Вам, недобрый земляку просить Вас приехать завтра вечером, то есть в субботу,
на вареники. Если не приедете, значит, окончательно забыли меня или сердитесь. Вчера послала
к Вам записку, не знаю — получили Вы?

Н. Суханова

Коментар:

Подається за автографом; ІЛ. Ф. 92. № 304.
Вперше надруковано у виданні: Чалый М. К. Жизнь и произведения Тараса Шевченка. — С. 130,
з неточностями й пропусками.
Автограф не датований. Датується орієнтовно — за свідченням Б. Г. Суханова-Подколзіна про
сварку Шевченка з Н. Б. Сухановою 1860 р. (Киевская старина. — 1885. — № 5. — С. 240).
Суханова Наталія Борисівна — воронезька поміщиця;, познайомилася з Шевченком 1858 р. у

Петербурзі, придбала кілька його малюнків. Відмова повернути один із них спричинилася до

погіршення їхніх взаємин.
Вчера послала к Вам записку... — Нині цей лист не відомий.

3.12.48 Спогад Б. Суханова-Подколзіна (2009-12-13 12:00)

* *

[...] Насколько помнится, в 1860 году, вернувшись с путешествия, я не был более посылаем к

Тарасу Григорьевичу, так как между ним и моей матушкой произошла размолвка.
Дело было следующее. В самом начале их знакомства чем-то расстроганный Шевченко подарил

моей матушке рисунок, сделанный тушью и изображавший его самого в казарме, ночью, во время
солдатской попойки, угощающим кренделем маленького киргизенка.
Кроме действительно художественного достоинства (дивно передана пустая, дымная атмосфера
казармы), этот рисунок особенно интересен тем, что, по словам самого художника, это была

первая его попытка снова приняться за рисование после долгого запрета прикасаться к перьям,
карандашам и проч. письменным и рисовальным принадлежностям. История добычи куска

туши, сооружения кисточки, самого рисования втихомолку и украдкой — все это составляло ряд

интереснейших эпизодов из жизни ссыльного поэта и придавало этой вещице особенную, если
можно так выразиться, святую ценность.
Прошло года два со дня поднесения рисунка. Тарас Григорьевич приходил в дом наш запросто,
обедал, просиживал вечера и положительно считался своим, домашним, всеми любимым

человеком. Крепко установившиеся, по-видимому, добрые отношения прервались совершенно

внезапно. Однажды Шевченко попросил отдать ему некогда подаренный им рисунок, говоря,
что он ему нужен для снятия с него фотографического снимка. При этом он так конфузился и

путался в словах, что матушка, не желая обидеть его прямым отказом и в то же время замечая,
по его необыкновенному смущению, что он не говорит правды, решилась, прежде чем исполнить
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его желание, спросить у профессора Пименова 1 (общего их друга) объяснение загадки, покуда
же она ограничилась уклончивым ответом. Пименов решительно посоветовал матушке рисунка

Шевченку не отдавать, так как по его словам, Тарас Григорьевич часто высказывал сожаление

по поводу легкомыслия, с которым он расстался с ним. Кроме того, матушка уклонилась от

исполнения просьбы Шевченка и под тем еще предлогом, что альбом, в который между прочим

был вклеен злополучный рисунок, настолько объемист и ценен, что поручать его незнакомому

фотографу она не решается; она известила поэта, что сама отвезет альбом к известному в то

время фотографу Робильяру, который лучше всякого другого сделает снимок, причем обойдется

с самым альбомом бережно, не попортив и не запачкав его. По получении этого ответа между

Тарасом Григорьевичем и моей матерью возникла переписка, с обоюдным обменом колкостей,
после которых он перестал у нас бывать. Как ни старалась впоследствии моя матушка возобновить
дружеские отношения, Тарас Григорьевич не поддался никаким увещаниям, и все старания общих
друзей устроить примирение остались без результата. Б. Суханов-Подколзин, Воспоминание
о Т. Г. Шевченке его случайного ученика, «Киевская старина», 1885, февраль, стор. 238 — 239.
[Див. [1]переклад] 1 Піменов Микола Степанович (1812 — 1864) — видатний російський скульптор.
Вчився в Академії художеств у Петербурзі (1824 — 1833). Знайомий Т. Г. Шевченка.

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/spog79.htm

3.12.49 229. КАНЦЕЛЯРІЯ ВЕЛИКОЇ КНЯГИНІ ОЛЕНИ ПАВЛІВНИ. 23 листопада
1860. Петербург (2009-12-13 18:00)

Господин Шевченко приглашается пожаловать в канцелярию государыни великой княгини Елены

Павловны в Михайловском дворце в пятницу 25 сего ноября от 11 до 2-х часов для получения

денег, следующих за купленный ея императорским высочеством портрет.

23 ноября 1860 года

Коментарі:

Подається за автографом: ІЛ. Ф. 1. № 281.
Вперше надруковано: Русский библиофил. — 1914. — № 1. — С. 20; публікація П. I. Зайцева.
Дата в автографі: «23 ноября 1860 года».

Олена Павлівна (Фредеріка—Шарлотта—Марія, 1806 — 1873) — російська велика княгиня, дочка
вюртембергського принца Павла, дружина великого князя Михайла Павловича (з 1824 р.). Широко

займалася доброчинністю. Під час Кримської війни 1854 р. заснувала Хрестовоздвиженську

общину сестер милосердя, що стала прообразом Червоного Хреста. Сприяла підготовці селянської
реформи 1861 р., за два роки до неї звільнила від кріпацтва власних селян. Цікавилась наукою

і мистецтвом. За її діяльного участю виникло російське музичне товариство. 1858 р. в її палаці

відкрито перші класи консерваторії. Спілкувалася з багатьма діячами культури.
...для получения денег, следующих за купленный ея императорским высочеством портрет.
— Йдеться про автопортрет Шевченка олією, представлений разом із п’ятьма офортами

на вересневій виставці в Петербурзькій Академії мистецтв. Повідомлення про виставку та

Шевченкові роботи на ній, зокрема опис автопортрета, вмістила газета «Северная пчела» (1860.
— 24 верес). Про участь Шевченка у виставці Академії мистецтв йшлося також у «Русском
художественном листке, издаваемом Тиммом» (СПб., 1860. — № 36. — С. 152): «Известный
малороссийский поэт Т. Г. Шевченко выставил пять очень удачных гравюр и свой собственный

портрет, нарисованный масляными красками. Мы слышали, что художник имел в виду разыграть

этот портрет в лотерее, сбор от которой он предназначал на издание дешевой малороссийской

азбуки». Автопортрет купила з виставки за 200 крб. велика княгиня Олена Павлівна. За

гіпотезою І. Я. Айзенштока, в статті якого «Судьба литературного наследства Т. Г. Шевченко»
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цей автопортрет вперше репродукувався, він був придбаний Оленою Павлівною, ймовірно, за
порадою Ф. П. Толстого, родині якого вона одразу й подарувала його (Айзеншток И. Судьба

литературного наследства Т. Г. Шевченко // Литературное наследство. — 1935. — Т. 19 — 20.
— С. 482). Нині автопортрет Шевченка 1860 р. зберігається в Державному музеї українського

образотворчого мистецтва України.
Внизу під текстом листа рукою В. М. Лазаревського написано: «Этот портрет Шевченка писан

был им же и предполагался к лотерее. Выручка предназначалась па полезное издание. Великая

княгиня купила его на выставке за 200 р. Вместо его Шевченко написал другой, который теперь

принадлежит мне. Этот последний разыгран был в лотерею (20 билетов по 10 р.) — выиграл

архитектор Андр. Ив. Резанов (впоследствии ректор Акад. художеств) и подарил мне. В.
Лазаревский». В. Лазаревський помилився: А. I. Резанов у 1871 — 1887 рр. був ректором

Академії архітектури. Як доведено сучасними дослідниками, розіграний у лотереї автопортрет —
не авторська копія з придбаного Оленою Павлівною автопортрета, в самостійний твір, початий
Шевченком, очевидно, наприкінці 1860 р. і завершений у січні 1861 р. (нині зберігається у

Державному музеї Т. Г. Шевченка в Києві, див.: Дорофієнко І. П. З досліджень живопису Т.
Г. Шевченка // Питання шевченкознавства. — К., 1978. — С. 112 — 114; Яцюк В. Живопис —
моя професія. Шевченкознавчі етюди. — К., 1989. — С. 266 — 275).

3.12.50 Цензурна записка про «Буквар». 25 листопада 1860 р. (2009-12-14 00:00)

№ 609. 1860 р., листопада 25. Записка тимчасового члена Петербурзького комітету духовної

цензури В. М. Карпова про рукопис Шевченка [1]«Букварь южнорусский»

В С.-Петербургский комитет духовной цензуры временного члена

профессора Академии Василия Карпова

Записка

Честь имею донести Цензурному комитету, что рукопись «Южнорусский букварь», по правилам

цензурного устава» может быть одобрена к напечатанию.

Профессор Академии действ[ительный] стат[ский] совет[ник]
Карпов

ЦДІА СРСР (тепер РДІА), ф. 807, оп. 2, № 1321, арк. 41. Оригінал. На документі помітка:
«Получ[ено] 23 ноября 1860 г. № 1093».

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev511.htm

3.12.51 Цензурний запис про «Буквар». 25 листопада 1860 р. (2009-12-14 06:00)

№ 610. 1860 р., листопада 25. Запис у журналі Петербурзького комітету духовної цензури про

[1]«Букварь южнорусский» Шевченка

25 ноября 1860 года

в присутствии членов С.-Петербургского
комитета духовной цензуры

докладывано:
8. Записка временного члена профессора Академии Карпова о том, что рукопись: «Южнорусский
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букварь», по правилам цензурного устава, может быть одобрена к напечатанию.

определено:
Дозволить напечатать.

ЦДІА СРСР (тепер РДІА), ф. 807, оп. 2, № 1360, арк. 290, 291. Оригінал.

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev511.htm

3.12.52 230. «Ветренная немочка» А. І. КЛОБЕРГ. 25 листопада 1860. Петербург
(2009-12-14 12:00)

Извините, Тарас Григорьевич, что не могу сегодня к Вам прийти, я сильно простудилась;
конечно, я виновата, что не уведомила-с Вас раньше о том, но думала вчера вечером, что буду к
сегодняшнему дню здорова, надеясь поправиться к пятнице утру.

Амалия.

25-го ноября,
в пятницу, в 9 часов утром.

На першій сторінці:
Его благородию

Тарасу Григорьевичу

г-ну Шевченко.
На В[асильевском] острове,
между 2 и 4 линиями,
в Академии на 2 галерее.

Коментарі:

Подається за автографом: ІЛ. Ф. 92. № 100. Записка, ймовірно, написана рукою іншої особи.
Вперше надруковано у виданні: Листи до Т. Г. Шевченка. — С. 170, з неточністю у датуванні;
публікація Л. Ф. Кодацької.
Дата в автографі: «25-го ноября, в пятницу, в 9 часов утром». Рік написання — 1860 —
встановлюється на підставі відомостей про час зустрічей Шевченка з А. І. Клоберг, які

відбувалися восени 1859 р. у Петербурзі після повернення на початку вересня Шевченка з України

(документуються опублікованими 1914 р. П. І. Зайцевим записами А. І. Клоберг в альбомі

Шевченка 1858 — 1859 рр., один із записів датований 24 вересня 1859 р. (див.: Зайцев П.
Новое о Шевченко. К столетию со дня рождения // Русский библиофил. — 1914. — № 1. —
С. 18 — 20; нині місцезнаходження аркушів із записами А. І. Клоберг невідоме). Зустрічі,
очевидно, продовжувалися наступного, 1860 р., день написання записки — 25 листопада припадав
на п’ятницю саме 1860 р. (Новицький М. М. Про видання «Листи до Т. Г. Шевченка. 1962» //
Радянське літературознавство. — 1966. — № 2. — С. 65).

Клоберг Амалія Іванівна — службовця в магазині малярського приладдя Аванцо в Петербурзі,
знайома Шевченка. Лишила записи в альбомі Шевченка 1858 — 1859 рр., нині відомі з публікації
П. Зайцева. Цитуємо ці записи за статею П. Зайцева разом з його супровідними міркуваннями:
«На одной из страниц альбома находится такая безграмотная запись адресата:

A Brakshin bereuluk Домъ
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K вesemski Домъ № 1.
Кваrdir № 33. Sprasit Lisabet Filimoна
Sprasit Amalie Іваноно
Акdemi.

А еще на 2-х страницах, тою же рукой, очень неграмотно написано по-немецки вперемешку:
какая-то импровизация несколько сального характера, тут же чудная песня Гейне о глазках

возлюбленной, потом — бессмысленный диалог и, наконец... строки циничного характера.
Внизу дата и подпись:
dan 24 von September 1859.
Amalia Kloberg.

Тот факт, что под строчками вышеуказанного содержания авторша их не постеснялась поставить
полностью свое имя, избавил бы меня от необходимости догадываться о роде занятий этой дамы,
но, к моему удивлению, я среди бумаг Шевченка, принадлежащих С. В. Лазаревскому, нашел счет
из магазина Аванцо, написанный ея же безграмотным почерком». Далі П. Зайцев опублікував

без змін в орфографії рахунок за придбані Шевченком у жовтні 1860 р. та січні 1861 р. малярські
товари, виписаний 31 березня 1861 р., тобто вже після смерті поета. «Ветренная немочка», на його
думку, очевидно, служила в магазині Аванцо касиркою або продавщицею (Русский библиофил. —
1914. — № 1. — С. 18 — 20). Місце знаходження рахунку нині не відоме. Оскільки записка до

Шевченка від 25 листопада написана грамотно правильною російською мовою, є підстави вважати,
що написала її на прохання А. І. Клоберг інша людина. Гіпотеза М. Шагінян про те, що знайома
Шевченка за часів навчання в Академії мистецтв небога його квартирної хазяйки Маша, виведена
у повісті [1]«Художник» під іменем Паші, і А. І. Клоберг — одна особа (Шагинян М. Собрание
сочинений. — М., 1957. — Т. 5. — С. 190 — 193), спростована П. I. Журом (див.: Жур П.
Шевченківський Петербург. — С. 79, 173 — 174).

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev402.htm

3.12.53 Спогад Зосима Недоборовського (2009-12-14 18:00)

* *

Как давно был знаком Сем. Ст. [Гулак-Артемовский] с Т. Г. Шевченко, — того сказать не

могу; но только взаимные отношения их, несмотря на несходство натур, были самые дружеские,
фамилиарные, не нарушаемые даже не совсем иногда удачными шуточками Гулака насчет Тараса.
Так, собрались раз ко мне гости, в числе которых были Н. И. Костомаров, Стороженко 1,
Артемовский и Шевченко. Последний как-то особенно разговорился про киргизские степи и,
вспомнив, между прочим, о киргизских лошадях, заметил, что крепость их такова, что они могут
пробегать в сутки до 200 верст. «Слухай, Тарасе, — вдруг останавливает его Сем. Ст., — один

пан програв в карти все, що тільки мав. Осталось в його тільки сукна аршин 200, але він і

те сукно програв, А хто виграв, зміряв сукно та й каже: замісто 200 тут тільки 20 аршин?!.»
— «Бо у мене такі аршини», — одказує пан. То, може, і у тебе, Тарасе, такі ж версти?!..» —
«Десь ти, Семене, — хмуро заметил на это Тарас Григорьевич, — для того уродився, щоб з

людей глузувати?.. Лицедію ти!» — «Якби не було на світі Семенів, — продолжал расходившийся

Артемовский, — то ти, Тарасе, скакав би з своїми кіньми не по 200, а по 1000 верстов в

сутки...» — Едва ли можно представить себе более неуместного, хотя, по сущности, совершенно
и незлобивого подшучивания, каким оказывалось это, направленное на кого же? — на Тараса

Григорьевича! — человека в разговоре обыкновенно крайне сдержанного, не многоречивого и

который, смело можно утверждать, в жизни не проронил полслова лжи: до того последняя

находилась в противоречии со всей его натурой! Сем. Степан., впрочем, и сам заметил, что
в данном случае, как говорится, зарвался, а потому тотчас же начал уверять своего «щирого
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земляка по родине, по духу и вири» в своей братской любви и просить не сердиться на него,
потому что нельзя же иногда и «не пошутковать?!.» Шевченко был слишком добрый и умный

человек, да к тому же вдоволь в своей жизни и натерпелый, чтобы сердиться за всякую, хотя бы и

неуместную приятельскую шутку, а потому на эту, как равно и на многие другие подобные шуточки
Артемовского, вызывавшие их иногда на взаимную и презабавную подчас пикировку, — конечно,
махнул только с улыбкой рукой. Семен Степанович оставил сцену, в конце шестидесятых годов
переселился из Петербурга на родину, но не свою, а своей жены в Москву, где в 1874 году умер.
Заходил я, хотя и не часто, к Тарасу Григорьевичу, но больше встречал его у знакомых. Заходил
и он ко мне, принося, бывало, всякий раз детям моим гостинца в виде каких-либо книжечек

или рисунков. Зосим Недоборовский 2, Мои воспоминания, «Киевская старина», 1893, февраль,
стор. 191 — 192. [Див. [1]переклад] Примітки 1 Стороженко Олексій Петрович (1805 — 1874) —
український письменник. Цікавився українською старовиною і народною творчістю. З Шевченком

міг познайомитись у Києві, коли був чиновником «особых поручений» при генерал-губернаторі
Бібікові. 2 Недоборовський Зосим — чиновник таможні. Знайомий Т. Г. Шевченка, залишив про
нього спогади.

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/spog83.htm

3.12.54 Бували войни й військовії свари... 26 листопада 1860 р. (2009-12-15 00:00)

26 листопада 1860 р., С.-Петербург.

Бували войни й військовії свари:
Ґалаґани, і Киселі, і Кочубеї-Нагаї —
Було добра того чимало.
Минуло все, та не пропало.
Остались шашелі: гризуть,
Ж[е]руть і тлять старого [дуба]...
А од коріння тихо, любо
Зелен [і парості] ростуть.
І виростуть; і без сокири
Аж зареве та загуде,
Козак безверхий упаде,
Розтрощить трон, порве порфіру,
Роздавить вашого кумира,
Людськії шашелі. Няньки,
Дядьки отечества чужого!
Не стане ідола святого,
І вас не стане, — будяки

Та кропива — а більш нічого

Не виросте над вашим трупом.
І стане купою на купі

Смердячий гній — і все те, все
Потроху вітер рознесе,
А [ми] помолимося Богу
І небагатії, невбогі.

{ [1]«Бували войни й військовії свари...» }

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev2163.htm

3190

http://litopys.org.ua/shevchenko/spog83.htm
http://litopys.org.ua/shevchenko/shev2163.htm


3.12.55 231. Д. С. КАМЕНЕЦЬКИЙ. 28 листопада 1860. Петербург (2009-12-15 06:00)

Шановний добродію Тарасе Григорієвичу!

Вибачайте, будьте ласкаві, що і досі не доставив Вам брошурок, що Ви казали, — усе ніколи,
то за сим, то за тим.
А ось тепер посилаю із земляком-москалем, він живе у Вашій стороні, дак і взявся подати до рук

Ваших сі книжечки, щоб і на Вас поглянуть, бо він, коли хочете знать, плакав щирими сльозами,
як йому читали Вашого «Кобзаря», і шанує і поважає Вас за ті діла Ваші більше, ніж кого другого

на світі.
Бувайте здорові!
Нехай Вам Господь помагає на все добре!
Всею душею прихильний до Вашої милості

Данило Каменецький.

28 ноября 1860

На четвертій сторінці:
Вельможному і поважному добродію

Тарасу Григорієвичу Шевченкові,
До рук подати.
Од Д. Каменецького.

Коментарі:

Подається за автографом: ІЛ. Ф. 77. № 124. С. 44.
Вперше надруковано неповний текст у виданні: Чалый М: К. Жизнь и произведения Тараса

Шевченка. — С. 180; повністю — в журналі «Культура» (1925. — № 3. — С. 36); публікація
М. Возняка.
Дата в автографі: «28 ноября 1860».

Вибачайте... що і досі не доставив Вам брошурок... — Йдеться, очевидно, про книжечки-
«метелики» з творами Шевченка, надруковані в серії П. О. Куліша «Сільська бібліотека» —
першому систематизованому виданні творів української літератури, призначеному для масового

читача. В серії друкувалися твори Г. Ф. Квітки-Основ’яненка, Марка Вовчка, П. О. Куліша, М. І.
Костомарова, Ганни Барвінок та ін. Кожна брошурка містила один твір. На час написання листа
в «Сільській бібліотеці» вже були видані поеми «Катерина» і [1]«Гамалія» (випущені з друкарні
8 жовтня 1860 р.), «Наймичка» (випущена з друкарні 24 жовтня 1860 р.) (Бородін В. С. Т. Г.
Шевченко і царська цензура : Дослідження та документи. 1840 — 1862 роки. — С. 71 — 73).
Пізніше у цій серії вийшли й інші твори Шевченка — «Тополя», [2]«Тарасова ніч», [3]«Гайдамаки»,
«Перебендя», «Давидові псалми». Менш імовірно, що Д. С. Каменецький передав Шевченкові

польські брошури, якими поет особливо цікавився у зв’язку з роботою над складанням «Букваря
южнорусского». Ці брошури видавались на Україні на рубежі 50 — 60-х років і призначались

для керівництва шкіл, які польські поміщики відкривали для українських дітей. Брошури були

пройняті колонізаторськими ідеями і передбачали заходи для ополячення українського народу.
Про інтерес Шевченка до польських брошур свідчить його доручення П. О. Лобку вислати їх з

України. Шевченкове прохання Лобко виконав (див. його лист до Шевченка від 7 жовтня 1860 р.
та коментар до цього листа; див. також: Жур П. Третя зустріч. — К., 1970. — С. 210 — 213).
...посилаю із земляком-москалем... — Особа не встановлена.
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1. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev122.htm

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev108.htm

3. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev117.htm

3.12.56 232. М. К. ЧАЛИЙ. 29 листопада 1860. Київ (2009-12-15 12:00)

29 ноября 1860 г.

Кажется я, пользуясь Вашим добрым расположением ко мне, начинаю уже Вам наскучать своими

письмами. Но как не написать дорогому земляку при таком удобном случае? Губернский

землемер Филонович, вызванный в Петербург по крестьянскому делу, просил меня познакомить
его с Вами. Как отказать? Человек он порядочный, близкий мой знакомый, а главное, горячо
сочувствующий интересам крестьян и, след[овательно], могущий принесть им пользу своим

участием в Комитете (об улучшении быта...). Если Филонович пожелает видеть картинные

галереи, то будьте так добры, уважаемый Тарас Григорыч, не откажите ему в содействии Вашем.
Вы знаете, как трудно нашему брату-провинциалу видеть столичные редкости, не имея никого

знакомого...
Благодарю Вас за радушный прием нашего ученика Орловского: он писал Сошенку и хвалился

принятым Вами участием в судьбе его, за что Иван Максимович поручил мне сказать Вам от него

великое спасибо.
Братья Яхненко и Симиренко вошли вчера ко мне с прошением о дозволении открыть им

воскресную школу при заводе. Учить взялись учителя приходского училища и служащие при

заводе. Там дело пойдет превосходно — за это можно ручаться. Дай Бог, чтобы пример Яхненка

подействовал на окрестных землевладельцев; если не по сознанию великости этого святого дела,
то хоть бы по моде, из тщеславия эти господа заводили у себя школы. Ничто не действует!

. . . . . . . . .Не хотять
Познать, розбити тьму...
I всуе Господа глаголи,
I всуе трепетна земля.

Наши киевляне (разумеется, лучшие из них) чрезвычайно заинтересованы ожидаемым к новому

году подарком: я говорю про «Основу». Судя по программе, можно надеяться, что это будет

весьма дельный и солидный журнал. Широкое основание задумали положить будущему изучению

родного края знатоки нашей народности, которой до сих пор почти не касалась наука: да поможет
им Бог да добрые люди! А наш удел — пользоваться плодами чужих трудов. Мы — люди,
загнанные службою, прибитые и пришибленные однообразием обыденной, насущной работы,
— мы, вложивши[е] в свой труд всю душу свою и все данные нам Богом способности. След

[овательно], на наше содействие родному делу рассчитывать нечего. Мы будем только читать да

похваливать. Впрочем, если только мне удастся попасть в директоры, я буду иметь возможность
вложить и свою лепту в сокровищницу родного слова: чем богаты, тем и рады служить родине;
но покіль сонце взійде — роса очі виїсть...
По крайней мере, перечитавши имена сотрудников редакции, я нашел между ними и такил,
которые ничем особенным не заявили своей полезной деятельности и, след[овательно], ничем
не лучше и нашего брата — любителя всего малороссийского; но между любителем и настоящим

деятелем литературы — большая разница. Зачем же эти господа садятся не в свои сани,
лезут в печать? Разве только для того, чтобы увеличить собой небольшой, тесный кружок

наших литераторов? И назло, в пику москалям похвалиться многочисленностию малороссийских

писателей? Но Боже мой! Много ли мы насчитаем их на самом деле? Едва ли наберется десяток...
А при теперешнем направлении молодежи нашей, устремившейся более к общечеловеческому,
чем к своему, родному, едва ли можно ожидать появления новых талантов. Только с

освобождением крестьян, с образованием масс забьет ключом наша родная поэзия, пробившись
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сквозь твердую... [далі відірвано. — Ред.]
От бачите, як розходився, що й паперу нестало. А треба ще, як там кажуть, щоб воза докласти.
Остается ещё один пункт, 4-й и последний — это старе ледащо Сошенко. Не сердитесь на

нього! Он все собирается писать к Вам, да никак не соберется. При том же и занят три дня

в гимназии, а остальные четыре малює дещо — то богів, то царів, Я советую ему оставить эти

высокие предметы и обратиться к низменной нашей сфере родной; первый опыт его довольно

удался: он написал с художнического листка «Сдачу рекрут» Соколова. Не говоря уже о том,
что этот труд несравненно приятнее и в материальном отношении гораздо будет прибыльнее:
теперь между богатыми людьми вошло в моду поощрять проявления национальности; всякий
если не из любви, то из тщеславия купит хорошую копию. Но увы! У нас вовсе нет картин из

малороссийского быта. Поблагодетельствуйте, добрейший Тарас Григорьевич! Собирайте все,
что Вы найдете в Питере по части нашей народной живописи (напр.: «Гаданье», «Ночь на Ивана
Купала», «Свидание парубка с дивчиной» и проч., что может для нас оставаться долго тайной) да
и пришлите нам, а что будет стоить — сочтем.
Устарел наш Иван Максимович крепко; прежде как пойдет, бывало, на охоту или на рыбную

ловлю, то не сойдешься с ним, хоть он со мною ходил в качестве михоноши; а теперь просит, чи
не можна взять извозчика. Жинка его— скрипуче дерево! Вечно болеет. Ганнуся чорнявая поїхала
до матері. Зачала вередовать, так її і спровадили у Звенигородку на свій хліб. Как оказалось, панна
Леонтина имела сильное влияние на ее характер: ни с того ни [с] сего начала капризить.
А добра була колись дівчина!
За сим — бувайте здорові нашему люду ко чти и ко славе, а нам, грішним, к великому утешению;
порадуйте нас новиною. «Утни, батьку!..»

Преданный Вам земляк

Савва.

На п’ятій сторінці вгорі дописано:
Пантелеймону Александровичу поклонітесь низенько.

Коментар:

Подається за автографом: ІЛ. Ф. 92. № 18.
Вперше надруковано у виданні: Листи до Т. Г. Шевченка. — С. 204 — 206; публікація Л. Ф.
Кодацької.
Дата в автографі: «29 ноября 1860 г.».
Відповідь на лист Шевченка від 6 листопада 1860 р. з Петербурга.

...вызванный в Петербург по крестьянскому делу... — Йдеться про селянську реформу 1861 р.
у Росії, підготовка якої восени 1860 р. вступила у завершальну стадію. У листопаді в Головному

комітеті у селянській справі в процесі гострої дискусії остаточно встановлювались розміри

селянських наділів по різних губерніях, які нарізались на ревізьку душу. Для вирішення конкретних
надільних цифр, а також інших специфічних особливостей проведення реформи (зокрема місцевих
положень для окремих губерній) запрошувались експерти. Одним із них мав, очевидно, стати
губернський землемір Філонович, про якого пише М. К. Чалий.
....своим участием в Комитете (об улучшении быта...). — Йдеться про Головний комітет у

селянській справі, найвищу державну ланку в розробці реформи по скасуванню кріпацтва. Був

організований за розпорядженням царя Олександра II 3 січня 1857 р. як таємний «особливий»
комітет і легалізований розпорядженнями 8 січня та 18 лютого 1858 р. До його складу на

різних етапах роботи входило близько десяти осіб з царського оточення, що представляли різні

погляди на реформу. Восени 1860 р. на чолі комітету став великий князь Костянтин Миколайович.

3193



Останнє (45-е) засідання Головного комітету відбулося 14 січня 1861 р. Детальна розробка питань,
пов’язаних з реформою, проводилась спочатку в спеціально створених губернських комітетах,
згодом — в редакційних комісіях, що готували проект реформи.
Благодарю Вас за радушный прием нашего ученика Орловского... — Див. лист М. К. Чалого до
Шевченка від 16 жовтня 1860 р. та коментар до нього.
Братья Яхненко и Симиренко вошли вчера ко мне с прошением о дозволении открыть им

воскресную школу при заводе. — При Городищенському заводі Яхненків — Симиренка

існував комплекс соціальноосвітніх закладів — лікарня на 100 ліжок, шестикласна школа, в якій

викладали вчителі з університетською освітою, аматорський театр тощо (див.: Клебановский П.
Воспоминания о фирме братьев Яхненко — Симиренко // Киевская старина. — 1896. — № 1. —
С. 104).
...Не котять Познать, розбити тьму... І всує Господа глаголи, І всує трепетна земля. — Рядки з

Шевченкового переспіву псалма 81, які М. К. Чалий цитує за першодруком — «Кобзарем» 1860 р.
...чрезвычайно заинтересованы ожидаемым к новому году подарком: я говорю про «Основу». —
Це був перший український громадсько-політични та літературно-мистецькй щомісячний журнал;
виходив у Петербурзі в 1861 — 1862 рр. під редакцією В. М. Білозерського за участю П. О. Куліша,
М. І. Костомарова, О. Ф. Кістяківського. В «Основі» друкували свої твори Марко Вовчок,
С. Руданський, Л. Глібов, А. Свидницький, О. Стороженко, Д. Мордовець, О. Кониський,
М. Максимович та інші українські письменники, виступали діячі російської науки і культури Л.
Жемчужников, М. Сухомлинов. П. Якушкін, П. Анненков та ін. Безпосередню участь в організації

й діяльності «Основи» брав Шевченко. Ідея українського часопису вабила його від часів київського
періоду життя (див.: Збірник пам’яті Т. Шевченка. — К., 1915. — С. 133, 136, 250), не полишала
на засланні (див., зокрема, лист до П. Куліша від 5 грудня 1857 р. з Нижнього Новгорода), але
почала реалізовуватись лише наприкінці життя. У листах до Марка Вовчка від 25 травня 1859 р. та
Я. Кухаренка від 25 березня 1860 р. поет просить прислати матеріали до майбутнього часопису, в
середині. 1860 р. посилає на Україну оголошення про вихід «Основи» (перші оголошення почали
з’являтися в періодиці — газетах «Санкт-Петербургские ведомости», «Московские ведомости»,
«Северная пчела» та журналах «Сын отечества», «Отечественные записки», «Русское слово» та

ін. — з червня 1860 р.). Шевченко передав до «Основи» свої численні ще не опубліковані твори,
бував майже на всіх нарадах редакції 1860 та початку 1861 рр. Поет безпосередньо не належав

до керівництва «Основи», проте саме йому насамперед журнал зобов’язаний своїм існуванням.
Вірші та поеми під спільним заголовком «Кобзар» та матеріали про поета друкувалися в кожній

книжці «Основи». За життя Шевченка вийшла лише перша книжка. Всього надруковано в «Основі»
сімдесят його творів, а також великі уривки з щоденника, листи (див.: Бернштейн М. Д. Журнал

«Основа» і український літературний процес кінця 50 — 60-х років XIX ст. — К., 1959).
Судя по программе, можно надеяться, что это будет весьма дельный и солидный журнал.
Широкое основание задумали положить будущему изучению родного края знатоки нашей

народности... — Протягом 1860 р. редакція «Основи» розіслала в різні міста України —
в «громади», а також деяким вченим та літераторам, примірники програми часопису. В ній

декларувалось прагнення редакції охопити в журналі всі сфери життя України: «Программа...
журнала следущая: I. Изящная словесность: - стихотворения, повести и рассказы на южнорусском

языке; а также и на великорусском, но изображающие жизнь и природу южного края; II.
История. Жизнеописания. Древности. Акты исторические и юридические. Старинные записки;
III. Народ описание. Языкознание. Современный общественный и частный быт; IV. Воспитание и
образование; V. Землеведение. Естествознание. Медицина в применении к южнорусскому краю;
VI. Сельское хозяйство, промышленность и торговля; VII. Правительственные постановления и
распоряжения, относящиеся к южнорусскому краю; VIII. Разбор замечательнейших сочинений и

указатель всех книг и статей, также музыкальных и художественных произведений, предметом коих

будет южнорусский край; IX. Областные известия; переписка; вопросы; заметки и вообще мелкие
статьи» (Основа. Южнорусский литературно-ученый вестник. С. 1 — 2). Дальші міркування М.
Чалого, пов’язані з «Основою», також є відгуком на текст оголошення про вихід часопису.
...если только мне удастся попасть в директоры... — 1861 р. М. К. Чалий дістав посаду директора
гімназії в Білій Церкві (Дорошенко Д. М. К. Чалый // Україна. — 1907. — № 3. — С. 396).
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...перечитавши имена сотрудников редакции, я нашел между ними и такия, которые ничем

особенным не заявили своей полезной деятельности... — В оголошенні про вихід «Основи»
редакція називала подані до журналу матеріали — вірші, прозові твори, статті на різні теми з

прізвищами їхніх авторів, а також наводила список осіб, які дали згоду брати участь у журналі

(Основа. Южнорусский литературно-ученый вестник. — С. 7 — 8).
...он написал с художнического листка «Сдачу рекрут» Соколова. — Тобто скопіював з репродукції

картину І. І. Соколова «Проводы в город парубков, назначенных в рекруты», один із багатьох

творів художника на українську тематику.
Жинка его — скрипуче дерево! Вечно болеет. А Ганнуся чорнявая поїхала до матері... панна

Леонтина имела сильное влияние на ее характер... — Відповідь на запитання Шевченка в

згаданому листі: «Скажіть І[вану] М[аксимовичу], щоб він вам щиро сказав, чи здорова його жінка
і його чорнява Ганнуся». Небогу Сошенка, «любу панночку Ганнусю», й приятельку його дружини
панну Леонтину (у Шевченка неточно— Валентину) поет згадував у листі від 9 жовтня 1859 р. до І.
М. Сошенка з Петербурга і рекомендував Ганнусі «не радитись з панною Валентиною», бо вона її
«доброму не кавчить». Розповідаючи про свою першу зустріч із Шевченком на квартирі Сошенків

у серпні 1859 р., М. К. Чалий писав і про Ганнусю та про панну Леонтину: «Тарас Григорьевич
был тогда, что называется, в ударе: много шутил с вертливой панной Леонтынкой, знакомой
жены Сошенка, говорил комплименты «чорнявой Ганнуси», племяннице Ивана Максимовича,
высказывал свои суждения о разных литературных и художественных знаменитостях, подтрунивал
над «старым ледащо» — самим хозяином и в заключение (признак хорошего расположения духа)
спел несколько любимых своих песен: «Зироньку», «Сирыя гусы» и др. С женой Сошенка и

панной Леонтыной все время говорил по-польски, хотя они обе прекрасно понимали и русскую

речь. Кокетливая панна была в восторге от любезностей поэта, хотя не утерпела конфиденциально
сообщить Сошихе свое мнение об успехах Шевченко в польском языке: «Pan Szewczenko bardzo
dobrze mówi po polsku, ale w jego mowie zawsze jest coś chłopskiego!» Тарас Григорьевич не только
не обиделся таким резким приговором панны, а, напротив, она польстила его самолюбию, что,
говоря на панском языке, он все-таки не терял своего демократического характера, оставаясь
верен родной национальности. Из писем поэта ко мне и старому Сохе можно отчасти видеть,
какое впечатление произвела на него шустрая панна, задавшаяся мыслию skokietować Шевченка

во что бы то ни стало; но он ее понимал отлично» (Чалый М. К. Жизнь и произведения Тараса

Шевченка. — С. 147).
...порадуйте нас новиною. — Тобто новими творами.
«Утни, батьку!..» — Цитата з вірша Шевченка [1]«До Основ’яненка».
...земляк Савва. — Під криптонімом Сава Ч. М. К. Чалий 1862 р. розпочав свою літературно-
наукову діяльність.
Пантелеймону Александровичу... — П. О. Кулішу.

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev113.htm

3.12.57 219. ЛИСТ ДО М. К. ЧАЛОГО. 2 грудня 1860. С.-Петербург
(2009-12-15 18:00)

2 декабря.

Во имя Господнє вибачайте мені за те, що я вам пишу тепер коротенько. Єй-богу, ніколи.
Передайте під розписку книгареві 100 экз[емпляров] «Кобзаря», нехай він продає його по 1 [крб.] 50
копі[йок] с вычетом 20 процентов за комиссию і нехай заплатить за транспорт. Низенько кланяюся
вашій жінці, а купно і вам. Як зайде до вас брат Варфоломей, то привітайте і порадьте, що йому
зробить з Прісею і Ганнусею.
До мене щодень приходить Орловський, здається, з його будуть люди. Бувайте здорові, нехай вам
Бог помага на все добре. Щирий ваш
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Т. Шевченко

Чом ота сука Соха не обізветься до мене?

Примітки

Подається за автографом (ІЛ, ф. 1, № 818). Рік написання встановлюється за змістом (згадка
про «Кобзар» 1860 р.).
Вперше надруковано в журналі «Киевская старина» (1895. — № 2. — С. 44).
Вперше введено до збірника творів у виданні: Шевченко Т. Твори: В 2 т. — СПб., 1911. — Т. 2.
— С. 442.

Передайте під розписку книгареві 100 экз[емпляров] «Кобзаря»... — В листі від 13 грудня 1860
р. І. М. Сошенко сповістив Шевченка, що М. К. Чалий «получил повестку вашу и только

дожидает транспорта и, получивши книги, отдаст по принадлежности, кому следует» (Листи до

Тараса Шевченка. — С. 174).
Як зайде до вас брат Варфоломей, то... порадьте, що йому зробить з Прісею і Ганнусею. — Див.
лист до В. Г. Шевченка від 2 грудня 1860 р.
До мене щодень приходить Орловський, здається, з його будуть люди. — Учня І. М. Сошенка

по 2-й київській гімназії Орловського Володимира Донатовича (1842 — 1914) рекомендував

Шевченкові М. К. Чалий у листі від 16 жовтня 1860 р. від свого й І. М. Сошенка імені:
«...можно надеяться, что из него выйдет со временем замечательный художник... Примите же

его, дорогой земляк, под свое покровительство, укажите ему дорогу, по которой он должен идти,
будьте его наставником и руководителем» (Листи до Тараса Шевченка. — С. 167). Незважаючи на
хворобу, Шевченко виконав прохання своїх київських друзів: він залишив юнака в себе на квартирі,
розглянув його роботи і, переконавшись в їхній талановитості, написав листа (нині не відомого)
конференц- секретареві Академії мистецтв Ф. Ф. Львову, який, всупереч існуючим правилам, без
іспитів зарахував В. Д. Орловського учнем класу гіпсових голів (див.: Пимоненко А. В. В. Д.
Орловський і Т. Г. Шевченко // Образотворче мистецтво. — 1940. — № 3. — С. 22 — 24).
Згодом В. Д. Орловський став визначним художником, академіком Академії мистецтв.
Соха — І. М. Сошенко.

3.12.58 Н. Т. («Великомученице кумо!») 2 грудня 1860 р. (2009-12-16 00:00)

2 грудня 1860 р., С.-Петербург.

Великомученице кумо! Дурна єси та

нерозумна! В раю веселому зросла,
Рожевим цвітом процвіла І раю красного не зріла,

Не бачила, бо не хотіла Поглянути на

Божий день, На ясний світ животворящий!
Сліпа була єси, незряща, Недвига серцем; спала

день І спала ніч. А кругом тебе

Творилося, росло, цвіло, І процвітало, і на небо

Хвалу Творителю несло. А ти, кумасю,
спала, спала, Пишалася, та дівувала,
Та ждала, ждала жениха, Та ціломудріє хранила,

Та страх боялася гріха Прелюбодійного. А

сила Сатурнова іде та йде, І гріх

той праведний плете, У сиві коси заплітає,
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А ти ніби недобачаєш: Дівуєш, молишся, та спиш,
Та Матер Божію гнівиш Своїм

смиренієм лукавим. Прокинься, кумо, пробудись

Та кругом себе подивись, Начхай на ту

дівочу славу Та щирим серцем нелукаво

Хоть раз, сердего, соблуди.

{ [1]Н. Т. }

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev2164.htm

3.12.59 Кума моя і я... Зима 1860 р. (2009-12-16 06:00)

друга половина вересня — грудень 1860 р.

Кума моя і я

В Петрополіськім лабіринті

Блукали ми — і тьма, і тьма...
«Ходімо, куме, в піраміду,
Засвітим світоч». І зайшли.
Єлей і миро принесли.
І чепурненький жрець Ізіди,
Чорнявенький і кавалер,
Скромненько длань свою простер,
І хор по манію лакея,
Чи то жерця: «Во Іудеї
Бисть цар Саул». Потім хор

Ревнув з Бортнянського: «О скорбь,
О скорбь моя! О скорбь велика!»

{ [1]«Кума моя і я...» }

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev2166.htm

3.12.60 220. ЛИСТ ДО В. Г. ШЕВЧЕНКА. 2 грудня 1860. С.-Петербург
(2009-12-16 12:00)

2 декабря 1860.

На місці Аркаса в Одесі якийсь Павлов, але і той Павлов нічого не вдіє без оцього Іваницького.
Перешли йому моє письмо, та будемо ждать, що з того буде. Добре б ти зробив, якби ще і сам

йому написав гарненько. Та це як знаєш, так і роби.
Посилаю тобі письмо мого великого приятеля київського, прочитай його; та як будеш у Києві,
то зайди во вторую гимназию, спроси квартиру Михайла Корнійовича Чалого, поклонися йому од
мене. Це він мені пише про м[адам] Соар. Та зайди ще до І. М. Сошенка: Чалий тобі скаже, де він
живе. Вони тобі порадять, що робить з Прісею і Ганнусею. Ніколи. Бувай здоровий. Кланяється
тобі Куліш.
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Примітки

Подається за першодруком у журналі «Основа» (1862. — № 6. — С. 23). Слова «про м[адам]
Соар» відновлюються за публікацією листа в журналі «Правда» (1875. — № 24. — С. 971).
Вперше введено до збірника творів у виданні: Шевченко Т. Твори: В 2 т. — СПб., 1911. — Т. 2.
— С. 442.
Аркас Микола Андрійович (1815 — 1881) — морський офіцер, служив на Балтійському та

Чорноморському флотах, згодом був головнокомандуючим останнього. У 1856 р. заснував в Одесі
акціонерну компанію «Русское общество пароходства и торговли» й був одним з її директорів.
Іваницький— полковник, начальник механічних майстерень Російського товариства пароплавства
і торгівлі, до яких В. Г. Шевченко хотів влаштувати свого сина Каленика. Згаданий тут лист до

Іваницького нині не відомий.
Посилаю тобі письмо мого великого приятеля київського...— Цей лист М. К. Чалого до

Шевченка нині не відомий.
...що робить з Прісею і Ганнусею. — В. Г. Шевченко просив поради про дальше навчання своїх

дочок.

3.12.61 Спогад Єлісея Черепахіна (2009-12-16 18:00)

* *

Тодішня молодіж з великою пошаною, навіть з побожністю, відносилася до поета, і п. Черепахин
1, охоплений загальним рухом, не вважаючи на те, що сам він донський козак, поспішився не

втратити щасливої нагоди і попросив свого товариша повести його до Шевченка. Тарас жив

тоді в Академії. Кімнатка була дуже мала, непривітна, з маленькими вікнами і панував в ній

чималий таки розгардіяш; скрашали її трохи тільки малюнки пером самого ж хазяїна їх, що висіли
геть-геть по стінах. Хазяїн, огрядний чоловік, лисий, з сивими вусами і трохи похмурим видом,
ласкаво привітав гостей словами: «Сідайте, хлопці... Отсе ж тільки що в мене були «овечатка»,
— так проводив»... Овечатками він називав панночок-українок, що іноді забігали його провідати.
Звичайно, що розмова велась здебільшого про Академію і як до неї вступити молодим школярам

і Тарас де в чому їм порадив. Після сього Черєпахин ще кілька разів до своєї хвороби заходив до
Тараса завжди з Софійським і рідко доводилось їм здибати там ще кого іншого. Стрічав він там,
як згадує, одного чиновника, очевидячки близького Тарасові чоловіка з якоюсь дівчиною Марусею

*. Відносини сього чиновника до Тараса, як здавалося, були дуже щирі і прості і лічився він,
певно, своїм близьким чоловіком, бо поводився зовсім вільно, любив співати і таки гарненько

виводив українські пісні. Одного разу, зайшовши туди з Софійським [своїм другом], Черєпахин
почав читати [1]«Кавказ», котрий в рукопису ходив тоді по руках молодіжі, і Тарас радо став

йому помагати, повчаючи, як виразніш і певніш вимовляти українські слова, а далі і сам, не
втримавшися, з гарячим натхненням видеклямував свій стихотвір. Жив тоді Тарас Шевченко, як
помічав оповідач, відокремлюючись — ні в українській громадці, що купчилась навколо Куліша,
ні в театрі, ні в залах Ермітажу, де тоді споруджались іноді любительські українські вистави, —
жодного разу йому не трапилось його бачити. Ніколи Черєпахин не бачив, але навіть і не чув ні
від кого, що Шевченко був коли п’яний або любив упиватися і лихословити [в чому його декотрі
докоряють], і не хоче йняти віри, щоб за ним водилась така вада. Взагалі наш велетень-поет
зробив на нього враження людини простої, надзвичайно доброї і щиро переконаної в своїх думках.
Спогади Е. Г. Черепахіна. Микола Вороний, Згадка про Т. Г. Шевченка, «Зоря», 1894, ч. 5, стор.
110. Примітки * І. М. Мокрицький з своєю дружиною Марією Львівною. — Ред. 1 Черепахін

Єлісей Григорович (народився у 1841 р.) — російський художник. У Петербург приїхав в кінці

1859 р., з 1861 р. — учень Академії художеств. Познайомився і зустрічався з Шевченком в кінці

60-х років.

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev139.htm

3198

http://litopys.org.ua/shevchenko/shev139.htm


3.12.62 Зійшлись, побрались, поєднались... 5 грудня 1860 р. (2009-12-17 00:00)

5 грудня 1860 р., С.-Петербург

Зійшлись, побрались, поєднались,
Помолоділи, підросли.
Гайок, садочок розвели

Кругом хатини. І пишались,
Неначе князі. Діти грались,
Росли собі та виростали...
Дівчаток москалі украли,
А хлопців в москалі забрали,
А ми неначе розійшлись,
Неначе брались — не єднались.

{ [1]«Зійшлись, побрались, поєднались...» }

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev2165.htm

3.12.63 Автопортрет у шапці та кожусі. Не пізніше 4 грудня 1860 р. (2009-12-17 06:00)

[1]

Автопортрет у шапці та кожусі. Папір, офорт 22,8 × 17,8; 23,3 × 18,4; (42,3 × 31,3). [Пб.]. [Н. п.
4.XII] 1860.
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[2]

Див. також:
http://litopys.org.ua/shevchenko/shev10062.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev10062.htm
http://kobzar.univ.kiev.ua/draws/description/462.html
http://kobzar.info/kobzar/works/pictures/1860/09/28/52.html

1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/nTLTuPRvbBBCpiBPTJKOdQ?feat=embedwebsite

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev10062.htm

3.12.64 233. Ф. Л. ТКАЧЕНКО. 6 грудня 1860. Полтава (2009-12-17 12:00)

Щирошануємий Тарас Григорьевич!

Совість мене давно вже упрікає в тім, що не пишу, так що ж його писати, коли кирпу-чорнобривку
утеряли, уже засватана тоді була, як я писав, та тільки я не знав сего. Горенько, мені здається, їй
буде, бо він дідом зовсім вигляда, таки дуже похожий на витрушену калиточку, пом’яту і замазану;
а вона, як сливка та, повненька була, а тепер вже й здалася; ще ж і лиха не бачила, а ще ж і пекельні

дні настануть. От до чого прокляті злидні людей доводять: він, бач, трошки багатенький, а вона
дуже молода та зелена, а батько й мати бояться, щоб не осталась дівчиною, як перва в них дочка;
одно, кажу, злидні саме більше лихо роблять, а сім’я велика, а той, як кіт на сало надививсь, та й
заходивсь...
Вона інститутка; оце таку лиху годину робить та школа дівчатам, мабуть, їм там ніхто ніколи

нічого не каже ні до ума, ні до серця, та й кому там діло, а тут ще треба й самим пошукати сего

добра, їм аби б набрались панської пинфи дівчата та з тим і в світ, а з молодою головою, та ще
з таким малим запасом всього доброго як пуститься між людей, та як спіткнеться, то так упаде,
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що вже б раде і піднятись, так нікуди. Мені здається, пора б уже ці школи трохи почистить, а то
вони дуже зацвіли. Я й батька не оправдаю, мені здається, моя дитина хліба не переїсть. А, може,
воно все буде гаразд, нехай їм Бог помагає з діточками управлятись як слід; у неї буде дочка, вони
вмісті з нею учились в одній школі, так[а] велика, як і мачуха, і син, дванадцять годів уже буде, от
і єсть біля кого серце прикладувати.
Треба самому, Тарас Григор’євич, сюда приїхати, скоріш найдемо, та ще треба таку, щоб був хоть
один плуг, щоб було чим хліба робити.
Діти мої всі кланяються низенько і дякують за добре слово...

Щиро шануючий

Федот Ткаченко.

1860 года, декабря 6,
Полтава.

Адрес: учителю гімназії.

Там чи не приїде родич мій з Москви, скубент Березницький, дуже бажає познакомиться з тобою.
Хлоп’я дуже щире до вчення і дотепне, він син рідної сестри моєї покійниці жінки.
Приїжджай, тільки весною, удобніш буде тебе приймати, бо тут давно вже збирається уся Полтава,
а зимой і місця не найдемо такого, щоб усім поміститься.

Коментарі:

Подається за автографом: ІЛ. Ф. 92. № 306.
Вперше надруковано у виданні: Листи до Т. Г. Шевченка. — С. 206 — 207; публікація Л. Ф.
Кодацької.
Дата в автографі: «1860 года, декабря 6, Полтава».
Відповідь на лист Шевченка від 28 вересня 1860 р. з Петербурга.
Відповідь Шевченка — лист від 4 січня 1861 р. з Петербурга.

...кирпу-чорнобривку утеряли... — Йдеться про дочку Р. П. Витавського (див. лист Ф. Л.
Ткаченка від 16 серпня 1860 р. та коментар до нього).
...набрались панської пинфи... — Пинхва, пинфа — груба, безглузда витівка, коли сплячому

вдувають в ніс через паперову трубку дим тліючої вати, а також сама трубка. Тут у переносному
значенні: підступність, каверзність.
Приїжджай, тільки весною, удобніш буде тебе приймати... — Відповідь на слова у згаданому

листі Шевченка: «Якщо теє, то я і весни не діжду, опівзими до вас прибуду».

3.12.65 Спогад М. Костомарова про сватання та пиятику (2009-12-17 18:00)

Весною 1860 года, перебралась в Петербург моя покойная мать, и мы наняли квартиру в 9-й линии
Васильевского острова. Теперь я стал жить недадеко от Шевченка, продолжавшего оставаться

в своей мастерской в академии художеств. Он приходил ко мне каждую неделю по вторникам,
когда у меня был назначен один вечер в неделю для приема знакомых, но иногда заходил и

в другие дни. Осенью того же года Тарас Григорьевич стал бывать у меня реже. Поводом к

этому, как оказалось после, было то, что он намеревался жениться и время его поглощалось на

ознакомление с избранною особою. Но он почему-то от меня как-будто скрывал свое намерение,
и я слыхал о нем от других, как равно услыхал, что его план жениться — расстроился. Тогда
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встретил я Тараса Григорьевича, давно уже перед тем у меня не бывавшего, в Большом театре,
на представлении «Вильгельма Теля», а он — замечу мимоходом — чрезвычайно любил эту

оперу и приходил в детский восторг от пения Тамберлика и де-Бассини, имея привычку при этом
восклицать по-малорусски: «Матері його сто копанок чортів, як-же славно!» (Черт побери, как
хорошо!). — Чи ти, Тарасе, справді женишся? — спросил я его. — «Мабуть (верно) оженюсь
тогді як и ти!» — отвечал Шевченко. С того вечера опять стал Тарас Григорьевич навещать

меня, но о своих романических похождениях не говорил ни слова. В конце декабря 1860, а может
быть, в январе 1861 года (наверное не припомню), Шевченко явился ко мне во вторник вместе

с Павлом Ивановичем Якушкиным, известным собирателем народных великорусских песен. Оба
были пьяны до безобразия, особенно Якушкин; Шевченко все-таки держал себя приличнее. Отведя
его в сторону, я ему заметил, указавши на многих гостей у меня, что о нем будут распространяться

дурные слухи. Это был, однако, первый и последний раз, когда я увидал Шевченка положительно

пьяным. Кто знает, может быть, причину тому надобно искать в той сердечной трагедии, которая
с ним недавно перед тем разыгралась и которой касаться я не считаю себя в праве, так как знаю

о ней мало и то по неясным слухам, но сам он до конца своей жизни мне о том не говорил

ничего. Как бы то ни было, видевши Шевченка пьяным только один раз, но видевши его много

раз пьющим, я остаюсь при том убеждении, что слухи о его порочной преданности пьянству

произошли от его многопития, невредившаго, однако, его духовным силам, и во всяком случае

неправы те, которые, благоговевши при жизни поэта пред его музою чуть не до идолопоклонства,
после смерти Шевченка стали презрительно называть эту музу пьяною.
Не могу теперь припомнить: был ли еще хоть раз у меня Тарас Григорьевич после прихода его ко
мне с Якушкиным, или то было последнее его посещение. Несомненно помню, что скоро после
того он заболел или, правильнее сказать, усилилась и приняла острый характер болезнь, которая
уже прежде подрывала его здоровье.

[1]Н. И. Костомаров, Письмо к изд.-редактору «Русской старины» М. И. Семевскому, «Русская
старина», 1880, т. XXVII.

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/ocherk.htm#pismo

3.12.66 Переказ М. Білозерського про пиятику. «Поддержание народности»
(2009-12-18 00:00)

* *

Живя в Петербурге, Шевченко любил посещать трактир около биржи, в котором собирались

матросы с иностранных кораблей: голландцы, англичане и другие и в который поэтому очень

редко заглядывала полиция. Всегда тихий и кроткий Шевченко, подпивши, приходил в страшно

возбужденное состояние, бранил все, и старое и новое, и со всего размаху колотил кулаком по

столу. Очевидцы сообщали мне, что подобные «сцены делал», в Венеции, великий зоолог Брем.
Однажды встретили в Петербурге подгулявшего Шевченка, шедшего с таким же Якушкиным 1

под руку; они взаимно поддерживали друг друга. Шевченко, обращаясь к встретившемуся с ними
знакомому и усмехаясь, сказал: «Поддержание народности». Н. Белозерский, Тарас Григорьевич
Шевченко по воспоминаниям разных лиц, «Киевская старина», 1882, октябрь, стор. 74. [Див.
[1]текст.] Примітки 1 Якушкін Павло Іванович (1820 — 1872) — збирач народних пісень, автор
нарисів з селянського життя, співробітник журналу «Современник». Про сцену з Якушкіним

залишилися [2]спогади Костомарова, який тоді вперше і востаннє бачив Шевченка п’яним.

1. http://izbornyk.org.ua/shevchenko/vosp37.htm

2. http://ua_kobzar.livejournal.com/684462.html
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3.12.67 Із свідчень В. Косовського для Віленської слідчої комісії (2009-12-18 06:00)

№ 613. 1860 — 1861 рр. З свідчень члена Петербурзької військово-революційнї організації
Владислава Косовського для Віленської слідчої комісії

...Кружок, к которому принадлежал Падлевский, до выезда его за границу состоял из:
Огрызки, Спасовича, Костомарова, Сераковского, Римовича, Шевченки, Станевича (старшего),
Рыхневского, Нажимского (его, впрочем, я едва ли когда-нибудь встречал), остальных же я

встречал у Борщова, служившего тогда в Синоде и жившего вместе с Падлевским на Милионной

в доме Радзивилла.

Держ. публічна бібліотека ім. Салтикова-Щедріна, ф. 629, № 358, арк. 27.

3.12.68 234. І. М. СОШЕНКО. 13 грудня 1860. Київ (2009-12-18 12:00)

Златоглавый Киев.
1860 года, 13 декабря.

Наконец и я кричу к Вам ура-ра-ра!!! Почтеннейший Тарас Григорьевич! Прежде всего прошу

Вас выбачить мени за, то, что до сих пор не откликавсь до Вас, и даже своим молчанием

неоднократно вызывал Вас на дружеское выражение, называя меня (старий та ще й ледащий

и протч.), впрочем, сказано кстати и очень метко. Вы не поверите, какой я лентяй насчет

письменных корреспонденции. Перо совсем мне не далось, Вы гораздо счастливее меня в этом

отношении. Получив от Орловского письмо и узнав, что Вы живете в Академическом здании,
спешу немедленно уведомить Вас о себе и вместе с тем свидетельствую Вам искренное почтение,
смело надеясь, что письмо мое верно достанется в собственные Ваши руки.
Что же касается до моего существования, к сожалению, не могу чем похвалиться добрым, кроме
служебных трудов. Я должен употреблять свободное от уроков время и даже дни праздничные на

посторонние занятия, чтобы поддержать кое-как семейную жизнь, с утра и до вечера побиваюсь

только для того, чтобы едва иметь насущный кусок хлеба и квартиру; теперь же, кроме своих

домашних неприятных обстановок, еще имею и родственников, которых участь крайне огорчает
меня и тем более, что не имею возможности этому горю пособить.
На днях был я в своего инспектора г-на Чалого, он благодарил Вас за письмо и велел сказать

Вам, что получил повестку на посылку Вашу и только дожидает транспорта и, получивши книги,
отдаст по принадлежности кому следует.
Благодарю Вас, добрейший Тарас Григорьевич, что Вы приласкали моего ученика Владимира

Орловского, и впредь прошу не отказывайте ему в своих советах, пока он будет в них нуждаться;
мне кажется, что с него может быть прок; поведение его еще в Киеве убеждало меня, что он имеет
наклонность быть художником, в науках он хорошо приготовлен, только заставьте его и убедите,
чтобы он принялся крепко за карандаш — самый фундамент живописи — а копии пускай бросит,
а особенно за деньги; там есть еще один из нашей гимназии — Богданов, пусть Орловский его

с Вами познакомит, может быть, и в этом найдете что-нибудь оригинальное. Помню я его, то
тоже в своем роде был хорош; к Орловскому в скором времени тоже напишу, только пусть он

прикажет дворнику, чтобы он почтальону указал бы его квартиру, в случае он переменит ее —
квартиру.
За сим следует моя к Вам усерднейшая просьба — потрудитесь, многоуважаемый Тарас

Григорьевич, уведомить меня, где бы можно и как приобресть для гимназии рисовальных

образцов, а именно: начиная с голов и до целых человеческих фигур, но так, чтобы на одном и

том же листе был контур и тут же тушевальный образец, если можно, то чтобы ближе подходили

тушевальным манером к рисункам натурным; глазок, носов, губ, ушей мне не нужно. Это

можно достать и здесь. Если отыщутся таковые, то потрудитесь, не отлагая, уведомить меня
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о их достоинстве, а также и цене, а я посредством гимназического начальства вышлю Вам на это

деньги, сколько будет нужно, и Вы тогда вышлете модели и еще напишите, почем продается фунт

итальянских карандашей, у. меня находятся охотники рисовать с гипсовых голов.
Если существует еще старик Служинский, то прошу передать мой поклон, а также и Сажину.
Эта любезная галич во время оно был добрый малый, кланяйтесь и ему. Беляев еще существует
и при всяком удобном случае всегда восторгается батюшкою Егоровым. Алексеев прозябает

в Новгород-Северском. Васько ездил за границу и в настоящее время уже дома, только никак

нельзя его видеть, все говорят — нет его дома.

С истинным уважением преданный Вам

покорный слуга И. Сошенко.

Дописка М. Т. Сошенко:
Я, хотя не имею удовольствия лично быть с Вами знакома, но мне желательно было побеседовать
с Вами, почтеннейший Тарас Григорьевич, только муж мой разохотился писать, упустил меня с

виду и не оставил местечка, только настолько, чтобы засвидетельствовать своеручно Вам мое

почтение, что исполняя, остаюсь с истинным уважением к Вам

Мария Сошенкова.

Коментарі:

Подається за автографом: ІЛ. Ф. 92. № 303.
Вперше надруковано у виданні: Листи до Т. Г. Шевченка. — С. 207 — 209; публікація Л. Ф.
Кодацької.
Дата в автографі: «Златоглавый Киев. 1860 года, 13 декабря».

...своим молчанием неоднократно вызывал Вас на дружеское выражение... — В листі до М.
К. Чалого від 6 листопада 1860 р. з Петербурга Шевченко писав: «Він (Сошенко — Ред.) мені

сам не напише. Ледащо! Та ще й старе ледащо!». Докоряє Сошенкові з приводу його мовчання

Шевченко і в наступних листах до М. К. Чалого — від 2 грудня 1860 р. та 12 січня 1861 р.
Одержавши, нарешті, довгоочікуваний лист І. М. Сошенка від 13 грудня 1860 р., Шевченко в тому

ж тоні теплої дружньої іронії повідомляв про цю подію М. К. Чалого у листі від 4 січня 1861 р.
з Петербурга: «Старе ледащо таки спромоглося на аркуш паперу та вже так його змережав, що
й курці нема де клюнути, та вже так по-письменному, що я насилу второпав. Кланяюсь і йому і
його жінці».
На днях был я в своего инспектора г-на Чалого, он благодарил Вас за письмо... — Йдеться про

лист Шевченка до М. К. Чалого від 2 грудня 1860 р., в якому поет просить передати на комісію

книгопродавцеві 100 примірників «Кобзаря», надісланих ним до Киева.
Богданов Микола Антонович (1840 — 1898) — рисувальник; спочатку виконував мініатюрні жіночі
та дитячі портрети на слоновій кості. 1870 р. одержав від петербурзької Академії мистецтв звання
некласного художника. Співробітничав у журналах «Нива», «Искра», «Стрекоза». Відомостей про
знайомство з ним Шевченка немає.
...моя к Вам усерднейшая просьба... — Шевченко мав намір виконати прохання І. М. Сошенка

— надіслати приладдя й посібники з малярства, про що писав 4 січня 1861 р. з Петербурга М. К.
Чалому: «Те, що просив він (Сошенко. — Ред.), може, зробиться».
Эта любезная галич... —М. М. Сажин, який походив з «купецьких дітей» міста Галича колишньої
Костромської губернії (див.: Новицький М. М. Про видання «Листи до Т. Г. Шевченка. 1962» //
Радянське літературознавство. — 1966. — № 2, — С. 65).
Бєляєв — очевидно, художник, один із спільних знайомих Шевченка та Сошенка по Петербургу.
Єгоров Олексій Єгорович (1776 — 1851) — російський художник, академік петербурзької Академії
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мистецтв, автор картин на релігійні та міфологічні сюжети, портретів. З 1307 по 1840 рр. викладав
у Академії мистецтв, лишив по собі пам’ять як відмінний викладач, мав вплив на освіту кількох
поколінь художників. У повісті [1]«Близнецы» Шевченко високо оцінив малюнки Єгорова.
Алексеев Сергій Олексійович (1812 або 1813 — ?) — художник, походив із кріпаків; з 1833
р. — сторонній учень петербурзької Академії мистецтв, знайомий Шевченка з часів навчання

в рисувальних класах Товариства заохочення художників (1837). 1837 р. удостоєний звання

некласного художника і тоді ж почав працювати вчителем малювання у Переяславському

повітовому училищі. В 40 — 50-х роках був учителем малювання в 2-ій Київській гімназії. В травні

1856 р. на це місце призначено і. М. Сошенка.
Васько Гаврило Андрійович (1820 — бл. 1865) — український живописець. 1844 р. закінчив

петербурзьку Академію мистецтв. З 1847 по 1863 рр. — вчитель малювання та завідувач

живописним кабінетом Київського університету. Працював у жанрі портрета.
Я, хотя не имею удовольствия лично быть с Вами знакома... — Ці слова дружили I. М. Сошенка
Марцеліни (а не Марії, як вона називає себе нижче) Тимофіївни свідчать про неточність М. К.
Чалого, який, описуючи через більш ніж два десятиліття обставини свого знайомства з Шевченком

на квартирі Сошенків, згадував серед присутніх дружину господаря (Чалый М. К. Жизнь и

призведения Тараса Шевченка. — С. 147).

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev401.htm

3.12.69 235. М. О. МАКСИМОВИЧ. 14 грудня 1860. Михайлова гора
(2009-12-18 18:00)

1860 г., 14 дек[абря], Мих[айлова] Гора.

Ви зовсім забули за нас, коханий земляче Тарас Григор’євич! Вы не откликнулись даже и на мой

мартовский листик, которым извещал я Вас о рождении у меня сына Олексы. Что за немилость
такая? А мы с Марусею моею немало тужим об тим всякий раз, как вспоминаем Вас, а это

случается нередко. Из нескольких писем, полученных мною в последнее время от некоторых

знакомых, я с грустию и досадою вижу, что завелась какая-то мара, которая перехватывает, и
чуть ли не в нашей Золотоноше, если не в Петербурге и Борзне, наши письма: и мои к ним, и их
ко мне, особенно последние, почему и подозреваю больше на Золотоношу... Грустное утешение

себе сочиняю, что и Ваше молчание к нам подходит под эту категорию. Озовитесь, пожалуйста,
к нам и дайте о себе нам знать: как Вы поживаете и сподиваться ли нам [Вас] на Украйну в

следующее лето?..
Наше житье-бытье такое же, как видели, кроме радостной прибавки в хлопятке нашем, которым
Господь взвеселил Михайлову Гору. Вы полюбовались бы этим прекрасным младенцем. В нем

весь мир мой теперь. С того дня, как мы расстались в Мошнах, я совершенный отшельник

и домосед, так что и Золотоноши даже не вижу, цур ей! Ничего не писал — даже до сего

месяца; ничего почти и не читал нового, не выписывая ни книг, ни журналов, ни газет, кроме «С.-
Петербургских ведомостей», изредка и не вполне присылаемых от соседа моего, Вам известного

брата жены моей. Вот как живу я, малограмотно! Рад душевно, что Белозерский успел устроить
«Основу»: исполать ему! И помогай ему Бог!
Нынешний год унес с сего света многих для меня дорогих людей. К числу отшедших принадлежит

и наш золотоношский Лукаш, которого называли Вы придурковатым, бо й справди такый був и

перед смертью, что завещал библиотеку свою, в том числе и Маркевичев архив, — в раздел между

наследницами, четырьмя дочками малолетними! Не стало и Маркевича: хорошо бы известить о

нем в «Основе», да при том случае припечатать Ваше послание к нему, не вошедшее в «Кобзаря»:

Бандуристе, сизый орле...

Не забудьте и не оставьте без исполнения моей просьбы: собрать для меня все Ваши гравюры
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новые; Вы нам дали только две, а мне хочется иметь все их.
Затем бывайте здоровеньки и вдохновенны! Кланяємось Вам все трое.

М. Максимович, Марья Максимовичева, Алексей.

Коментарі:

Подається за першодруком: Киевская старина. — 1884. — № 4. — С. 647 — 648. Публікація С.
Пономарьова.
Дата в першодруці: «1860 г., 14 дек[абря], Мих[айлова] Гора».

Ви зовсім забули за нас... — Останній лист Шевченка до Максимовичів датований 9 жовтня

1859 р.
Вы не откликнулись даже и на мой мартовский листик... — Лист від 25 березня 1860 р.
Охолодження взаємин між Шевченком і Максимовичем після гостювання поета на Михайловій

горі у червні 1859 р. відзначено багатьма дослідниками. Точні причини його не відомі (див.
коментар П. Филиповича у вид.: Шевченко Т. Г. Повне зібрання творів. Щоденні записки

(журнал). — К., 1927. — Т. 4. — С. 686 — 687).
Золотоноша, Борзна — повітові міста, перше — Полтавської, друге Чернігівської губернії. До
Золотоніського повіту належав хутір Михайлова гора.
С того дня, как мы расстались в Мошнах... — Як свідчить лист Максимовича від 23 липня

1859 р., він мав намір приїхати до Мошен. Відомостей про його зустріч із Шевченком немає.
Ймовірно, поет не дочекався Максимовича, 27 липня його з Мошен відправлено до Києва (див.
лист до Максимовича від 26 липня 1859 р.).
«Санкт-Петербургские ведомости» — російська газета; виходила в Петербурзі з 1728 р. двічі на

тиждень, а з 1800 р. — щоденно. У газеті висвітлювались внутрішні й зовнішні політичні події,
наука, мистецтво, промисловість, торгівля тощо. Видання припинено 1917 р.
Белозерский успел устроить «Основу»... — Тобто журнал «Основа» (див. коментар до листа М.
К. Чалого від 29 листопада 1860 р.).
...золотоношский Лукаш... — Йдеться про поміщика, предводителя дворянства Золотоніського

повіту у 1853 — 1860 рр., бібліофіла Лукашевича Івана Яковича (1811 — 1860), який купив основну
частину надзвичайно цінної рукописної колекції М. А. Маркевича за життя останнього.
...завещал библиотеку свою, в том числе и Маркевичев архив... — 3 часом зібрання книг і

рукописів І. Я. Лукашевича, у складі якого були рукописи з колекції М. А. Маркевича, надійшло до
Рум’янцевського музею (РДБ), куди потрапила і решта рукописів та бібліотека М. А. Маркевича

(див.: Собрание И. Я. Лукашевича и Н. А. Маркевича. Описание. — М., 1959).
Не стало и Маркевича: хорошо бы известить о нем в «Основе»... — М. А. Маркевич помер

21 червня 1860 р. у своему маєтку Турівка Прилуцького повіту Полтавської губернії (тепер
Ялтинського району Київської області). У зв’язку з його смертю в перших двох книжках «Основи»
за 1861 р. були надруковані стаття М. Я. Макарова «Воспоминание о Н. А. Маркевиче» (Кн. 1.
— С. 293 — 297) та «Заметка к статье «Воспоминание о Н. А. Маркевиче» Л. М. Жемчужникова

(Кн. 2. — С. 185 — 187), до останньої додано портрет Маркевича роботи Жемчужникова.
...припечатать Ваше послание к нему, не вошедшее в «Кобзаря». — Вірш «Н. Маркевичу» 1843
р. надрукований в альманасі «Молодик» (Харків).
...не оставьте без исполнения моей просьбы: собрать для меня все Ваши гравюры новые... — З

цим проханням М. Максимович звертався до Шевченка і в листі від 6 жовтня 1859 р.
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3.12.70 221. ЛИСТ ДО М. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО. 16 грудня 1860. С.-Петербург
(2009-12-19 00:00)

Вручи Федорові 25 карб[ованців].

Т. Шевченко

16 д[екабря].

Примітки

Подається за автографом (ІЛ, ф. 1, № 172). Рік написання встановлюється за змістом.
Вперше надруковано в журналі «Русский библиофил» (1914. — № 1. — С. 25. Публікація П. I.
Зайцева).
Вперше введено до зібрання творів у виданні: Шевченко Т. Повне зібр. творів: У 10 т. — К., 1957.
— Т. 6. — С. 224.
Федір — Ф. Еристов.

3.12.71 240. О. С. АФАНАСЬЄВ-ЧУЖБИНСЬКИЙ. Осінь 1860 — початок 1861.
Петербург (2009-12-19 06:00)

Таке ніколи припало, коханий друже, що не можна одлучиться з дому. Посилаю тобі десять

карбованців, а остатні принесу незабаром. Бувай здоров.

Твій А. Афанасьєв.

Прийми і книжечку на пам’ять.

Коментарі:

Подається за першодруком: Культура. — 1925. — Кн. 3. — С. 36; публікація М. Возняка.
Дати в першодруці немає. Датується орієнтовно за твердженням О. С. Афанасьєва-Чужбинськго
в його «Воспоминаниях о Т. Г. Шевченке» про те, що його зустрічі з Шевченком поновилися у

вересні 1860 р. в Петербурзі (Русское слово. — 1861. — № 5). та на підставі згадки в записці

про книжку, що її він подарував Шевченкові: збірка віршів «Що було на серці» (СПб., 1855) з

дарчим написом автора О. С. Афанасьєва-Чужбинськго була в бібліотеці Шевченка (див.: [1]Опись
книгам, принадлежавшим Т. Г. Шевченко // [2]Анісов В., Середа Є. Літопис життя і творчості

Шевченка. — К., 1976. — С. 341): осінь 1860 — початок 1861 р., Петербург.

Афанасьєв-Чужбинськи (справжнє прізвище — Афанасьев) Олександр Степанович (1816 — 1875)
— український і російський письменник, історик, мовознавець, етнограф. В 1845 — 1846 рр.
супроводжував Шевченка у подорожі по Лівобережній Україні, 1846 р. деякий час жив разом із

ним та художником М. Сажиним у Києві на Козиному болоті (тепер провулок Т. Шевченка). На
вихід «Кобзаря» 1840 р. Афанасьев-Чужбинськи написав вірш «Шевченкові» (опубліковано 1843
р. в «Молодику»), дав відзив на «Кобзарь Тараса Шевченка в переводе русских поэтов» (Санкт-
Петербургские ведомости. — 1860. — 22 груд.), надрукував статтю-некролог «Землякам. Над

могилою Т. Г. Шевченка» (Русское слово. — 1861. — № 2) та «Воспоминания о Т. Г. Шевченке»
(Русское слово. — 1861). 1846 р. в Чернігові Шевченко намалював портрет Афанасьєва-
Чужбинськго і записав до його альбому вірш «Не женися на багатій» (портрет та альбом не
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збереглися). У щоденнику (запис від 2 липня 1857 р.) поет негативно відізвався про Афанасьєва-
Чужбинськго, засудив його надрукований в газеті «Санкт-Петербургские ведомости» (1856. — №
2; у Шевченка помилково названо газету «Русский инвалид») вірш на честь генерала Тотлебена

як «отвратительную и подлую лесть русскому оружию». За спогадами О. С. Афанасьєва-
Чужбинськго, після повернення Шевченка з заслання їхні дружні стосунки відновилися не відразу

(Русское слово. — № 5). Афанасьєв-Чужбинськи відвідував поета під час його смертельної

хвороби.
Посилаю тобі десять карбованців... — Йдеться, очевидно, про борг Шевченку з 1846 р , про який
він згадував у щоденнику (запис від 2 липня 1857 р.).
Прийми і книжечку на пам’ять. — Збірку віршів О. С. Афанасьєва-Чужбинськго «Що було на

серці», видану анонімно в Петербурзі 1855 р.

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/litop08.htm

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/litop.htm

3.12.72 236. Є. П. КОВАЛЕВСЬКИЙ. 16 грудня 1860. Петербург (2009-12-19 12:00)

Егор Петрович Ковалевский, свидетельствуя совершенное свое почтение милостивому государю
Тарасу Григорьевичу, имеет честь ему сообщить, что чтение в пользу «Общества для пособия

нуждающимся литераторам и ученым», в котором он изъявил согласие принять участие, назначено
в Пассаже, 18-го сего декабря, в воскресенье в 7½ часов вечера.

16 декабря 1860.

Его выс[окоблагоро]дию Т. Г. Шевченко.

Коментарі:

Подається за автографом: ІЛ. Ф. 92. № 101.
Вперше надруковано у виданні: Листи до Т. Г. Шевченка. — С. 210; публікація Л. Ф. Кодацької.
Дата в автографі: «16 декабря 1860».

...чтение... назначено в Пассаже, 18-го сего декабря... — 18 грудня 1860 р. відбувся третій

відомий нам виступ Шевченка на читаннях, що влаштовувались на користь «Товариства для

допомоги нужденним літераторам і вченим». У читаннях мали взяти участь також В. Г.
Бенедиктов, А. М. Майков, Руновський (Санкт-Петербургские ведомости. — 1860. — 16
дек.). У повідомленні про вечір, надрукованому 24 грудня тією ж газетою, відзначалося: «Публика
громкими аплодисментами встретила малороссийского поэта, которого давно знает...». [1]Виступ
Шевченка описав у спогадах російський літературознавець А. О. Ананьєв, знайомий поета

(спогади записані його сином О. А. Ананьєвим): «...небувалий натовп народу, захватний

ентузіазм та сердечний, чулий прийом. На цей раз поет краще володів собою. Він хвилювався,
але вже міг читати. «Чернець» — це був перший твір, що його він продекламував. Майстерності

в читанні він не виявив. Він скоріше не читав, а співав, розтягуючи склади, через що було мало

в читанні виразності. Голос йому тремтів, як розбитий, але все це не розхолодило аудиторію, і
Шевченкові прийшлося без кінця-краю виходити на виклик публіки й читати до повної страти

голосу. Читав він дрібні свої речі, що були відомі публіці, які саме — тепер згадати не можу.
Цей вечір був ізнову цілковитий тріумф для Тараса Григоровича — тим більший і рідкий,
що петербурзька публіка взагалі мала дуже мало ентузіазму й треба було багато даних, щоб
розворушити її» (Ананьєв О. Зі споминів про Тараса Шевченка // Україна. — 1930. — № 3/4. —
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С. 108).

1. http://ua_kobzar.livejournal.com/676580.html

3.12.73 Повідомлення про виступ Шевченка на третьому читанні. 18 грудня 1860 р.
(2009-12-19 18:00)

№ 611. 1860 р., грудня 18. Повідомлення в газеті «Русский мир» про виступ Т. Г. Шевченка на

літературних читаннях у Петербурзі в залі Пассажу

В воскресенье, 18 декабря, в зале пассажа было первое в эту зиму чтение в пользу общества

для пособия нуждающимся литераторам и ученым; читали: А. Н. Руновский — «Биографию
Шамиля им самим рассказанную», В. Г. Бенедиктов — стихотворение «Искусство и Природа»;
Т. Г. Шевченко — стихотворение «Семен Палий», малороссийское предание; А. Н. Майков

— стихотворение «Сфинкс» и, сверх программы, прочитал Я. П. Полонский свое стихотворение

«Нищий», которое было встречено аплодисментами публики в бывшее недавно, в зале же пассажа,
чтение в пользу воскресных школ»...

Русский мир, 1860, № 99, 21 дек., с. 659.

3.12.74 Із листа М. Костомарова до К. Юнґе про два виступи. 20 грудня 1860 р.
(2009-12-20 06:00)

* *

Наш Тарас читал два раза в Пассаже свои малороссийские стихотворения; публика приняла его
великолепно, с полнейшим сочувствием, с громкогласнейшими рукоплесканиями. Но бедная душа
Тараса мучится. Он, кажется, столько же несчастлив, как и в своей ссылке, хотя, как кажется, и не
нуждается материально... С невестой он разошелся: если б он женился, не было б ему лучше, но
нехорошо, что он и одинокий остался. Внутренний мир души его исполнен чего-то трагического. Я
думаю, однако, так или иначе повернулась бы судьба его, все он не избежал бы этого трагического

элемента.

Письмо Н. Костомарова к Е. Юнге от 20 декабря 1860 г. Памятники культуры. Новые открытия.
М., 1976, с. 65-66.

3.12.75 Участь Шевченка в академічній виставці. 20 грудня 1860 р. (2009-12-20 12:00)

№ 612. 1860 р., грудня 20. «Русский художественный листок» про участь Т. Г. Шевченка в

академічній виставці

Известный малороссийский поэт Т. Г. Шевченко выставил пять очень удачных опытов гравюр

а l’eau forte и свой собственный портрет, написанный масляными красками. Мы слышали, что
художник предназначил этот портрет для розыгрыша в лотерею 1, сбор с которой он определил

на издание дешевой народной малороссийской азбуки 2. От души желаем, чтобы этот слух оказался

справедливым, и чтобы предприятие Т. Г. Шевченко сопровождалось полным успехом. Русский
художественный листок, Спб., 1860,№ 36, с. 152. Примітки 1 Портрет був куплений за 200 крб. вел.
кн. Оленою Павлівною, дружиною вел. кн. М. П. Романова, а для лотереї в 1861 році Шевченко
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виконав інший автопортрет. 2 В 1861 році вийшов друком «Букварь южнорусский», призначений
для недільних шкіл.

3.12.76 222. ЛИСТ ДО М. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО. 21 грудня 1860. С.-Петербург
(2009-12-21 00:00)

Вручи Федорові 50 карбов[анців].

Т. Ш.

21 декабря.

Примітки

Подається за автографом (ІЛ, ф. 1, № 173). Рік написання встановлюється за змістом.
Вперше надруковано в журналі «Русский библиофил» (1914. — № 1. — С. 25. Публікація П. I.
Зайцева).
Вперше введено до зібрання творів у виданні: Шевченко Т. Повне зібр. творів: У 10 т. — К., 1957.
— Т. 6. — С. 224.
Федір — Ф. Еристов.

3.12.77 237. М. I. СУХОМЛИНОВ. 21 грудня 1860. Петербург (2009-12-21 06:00)

Посылаю Вам, дорогой Тарас Григорьевич, портрет мого батька. Закажите рамку деревянную

позолоченную и уведомьте, когда я могу прийти или прислать узнать: что она будет стоить и

когда будет готова.

Ваш М. Сухомлинов.

21 дек[абря] 1860.

На четвертій сторінці:
Тарасу Григорьевичу Шевченку.

Коментарі:

Подається за автографом: ІЛ. Ф. 77. № 124. С. 142.
Вперше надруковано: Культура. — 1925. — № 3. — С. 36. Публікація М. С. Возняка.
Дата в автографі: «21 дек[абря] 1860».

Сухомлинов Михайло Іванович (1828 — 1901) — російський філолог, історик літератури,
академік (з 1872 р.) Петербурзької Академії наук. Народився в Харкові, був учнем М. І.
Костомарова в Харківському чоловічому пансіонаті, закінчив історично-філологічнй факультет

Харківського університету, де був учнем І. І. Срезневського. 1852 р. призначений ад’юнктом
Петербурзького університету. Автор багатьох праць про давньоруську літературу, нарисів про

російських письменників XVIII — XIX ст., 8-томної «Истории Российской академии» (1847 —
1888). Видав «Материалы для истории императорской Академии наук» (в 10-ти томах, 1885 —
1900). Коли Шевченко познайомився з Сухомлиновим — невідомо. Після повернення поета з
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заслання вони зустрічалися в Петербурзі (див. щоденникові записи Шевченка [1]від 25 квітня

та [2]10 травня 1858 р.). На думку чеського дослідника О. Зелінського, М. І. Сухомлинов —
найбільш імовірна особа із знайомих Шевченка, з ким він міг переслати П. Й. Шафарикові до

Праги присвяту та початок поеми [3]«Єретик» (Радянське літературознавство. — 1963. — № 2.
— С. 74).

1. http://ua_kobzar.livejournal.com/220120.html

2. http://ua_kobzar.livejournal.com/231319.html

3. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev135.htm

3.12.78 Спогади О. Благовєщенського про пиятику (2009-12-21 12:00)

* *

К сожалению, жизнь его в Петербурге складывалась неблагоприятно для занятий искусством.
Гравюра требовала упорного труда, усидчивости, кропотливости, а у Шевченка не проходило дня,
чтобы его не позвали на обед, на вечер, на театр, на прогулку, на пельмени и вареники— любимые

блюда поэта. «Даже писем не дают написать: нужно куда-нибудь спрятаться. Боюсь, как бы не

сделаться модной фигурой», — говаривал Шевченко. Вечера он проводил у графа Ф. П. Толстого,
Лазаревских, Костомарова, Полонского, Жижиленка, в музыкальном семействе И. Л. Гринберг

и многих других. Вхож он был также во многие светские дома, например, Демидовых, Мусиных-
Пушкиных и др., куда обыкновенно приглашались на вечера писатели и художники. В семействе

графа Толстого он был принят как свой, как родной, ходил туда чуть ли не каждый день, а
иногда и несколько раз. Квартира графа Толстого, кстати заметим, была тогда местом собраний

ученых, литераторов и художников. В назначенные дни недели в ней собирались все, что было

в Петербурге хорошего, образованного, отличавшегося своими дарованиями. В особых случаях

графиня А. И. Толстая обыкновенно посылала Шевченку пригласительные записочки. [...]
На вечерах Тарас Григорьевич часто напивался; во хмелю был добродушен и разговорчив, а если с
ним заговаривал несимпатичный ему человек, то становился резок и придирчив. М. О. Микешин

обыкновенно провожал его на вечера и обратно.
Случалось, что и сам Шевченко устраивал попойки для художников и друзей. Однажды он получил

с родины малороссийское сало, и по этому случаю устроил дружескую вечеринку. Гости собрались
в нижнем скульптурном классе, и когда Тарас Григорьевич подвыпил, они сняли с постамента

фигуру Юпитера— работы Пименова— и посадили его туда. Сидя на месте Юпитера, Шевченко

занимал своих друзей рассказами, воспоминаниями. Это было за полночь. Гости с живейшим

вниманием слушали его. Но вот неожиданно отворилась дверь— и показалась фигура профессора

Пименова. Шевченко соскочил со своей кафедры и чрез окно спрыгнул в сад. Пименов тем же

путем погнался за ним, но безуспешно. Кстати заметим, что Шевченко особенно умел занимать

женщин и пользовался их расположением. После же неудачи в любви к простой украинской

дивчине Лукерье он начал вообще недружелюбно относиться к ним.

О. Благовещенский. «Исторический вестник», 1896, № 6, стор. 896-905. [Див. [1]текст і

[2]переклад]

1. http://izbornyk.org.ua/shevchenko/vosp62.htm

2. http://izbornyk.org.ua/shevchenko/spog62.htm
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3.12.79 223. ЛИСТ ДО Я. В. ТАРНОВСЬКОГО. 23 грудня 1860. С.-Петербург
(2009-12-21 18:00)

1860,
23 декабря.
С.-Петербург.

Давно, дуже давно ми з вами не бачились, щиро шануємий Яков Васильевич! І так як ви чоловік

щирий і розумний, а я теж трошки похожий на таких людей, як ви, то ми безплодно і не писали

один другому измятое слово милостивой государь! Лучше любить і робить, аніж писать і говорить.
Двоюродний брат мій Варфоломей Григорьевич Шевченко, почти управляющий корсунским

имением князя Лопухина, чоловік розумний, щирий і, как говорят, мастер своего дела. Это

вы лучше меня можете узнать от ваших соседей, нежели от меня.
Брат мой тяготится немцами и ляхами и в особенности его светлейшеством. Прочувши, що
вам треба замістить чим-небудь лучшим вашого теперішнього управителя, хочет, а я прошу вас,
прийміть його до себе. Та й більш нічого!
Літом, як Бог поможе, я буду в Потоках і щиро, щиро вас поцілую, а поки що бувайте здорові.

Искренний ваш Т. Шевченко

Кума моя Н[адія] В[асилівна] занедужала и осталася в Пе[те]рбурге, а В[асиль] В[асильович] и
Л[юдмила] Владимировна поїхали в Качановку.

Примітки

Подається за автографом (ІЛ, ф. 1, № 214).
Вперше надруковано в журналі «Киевская старина» (1883. — № 2. — С. 407 — 408).
Вперше введено до збірника творів у виданні: Шевченко Т. Твори: В 2 т. — СПб., 1911. — Т. 2.
— С. 443.
Тарновський Яків Васильович (1825 — 1913) — український поміщик, брат В. В. Тарновського

(старшого). З родиною Тарновських Шевченко познайомився 1843 р. в Україні.
...почти управляющий Корсунским имением князя Лопухина... — Див. примітку до листа В. Г.
Шевченкові від 22 — 25 серпня 1860 р.
...прийміть його до себе. — Це прохання лишилося без наслідків.
...буду в Потоках... — Потоки (тепер с Потік Миронівського району Київської області) — маєток

Тарновських. Шевченко перебував тут у серпні 1845 р., намалював автопортрет, зробив малюнок
«Комора в Потоках». 1856 р. маєток перейшов у власність Я. В. Тарновського.
Н[адія] В[асилівна] — Н. В. Тарновська, сестра Я. В. Тарновського.
...В[асиль] В[асильович] і Л[юдмила] Владимировна... — Брат Я. В. Тарновського В. В.
Тарновський-старший та його дружина Л. В. Тарновська, сестра М. В. Юзефовича.

Варіанти

Лучше любить і робить / Лучше любить и делать

чоловік розумний, щирий / чоловік розумний і щирий
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3.12.80 224. ЛИСТ ДО В. Г. ШЕВЧЕНКА. 23 грудня 1860. С.-Петербург
(2009-12-22 00:00)

23 декабря.

Я лучче тричі чорта в сраку поцілую, як матиму писать отому поганому Селецькому. Я тобі вже

писав, як будеш у Києві, то побачся з Чалим і Сошенком: вони тебе на все добре наставлять.
Цілую твою жінку і твоїх діточок. Скажи Васі і Йосипкові, що на Новий рік, як будуть добре

вчиться, я їм гостинець пришлю. Йосипкові я думав прислать доброго сукна на штанці та на

жупанок (як буде добре читать), а то й березової каші пришлю.
Братові Йосипові скажи, що дурень, Микиті не кажи нічого. Як доведеться побачить сестру Ярину,
то скажи їй, що вона брехуха. А сестру Мотрю поцілуй тричі за мене.
Ти од себе напиши що-небудь розумне отому Яковові Терновському.

Примітки

Подається за першодруком повного тексту в журналі «Правда» (1875. — № 24. — С. 971).
Рік написання визначається за змістом.
Уривок (рядки 1 — 7) вперше надруковано в журналі «Основа» (1860. — № 6. — С. 24).
Вперше введено до збірника творів у виданні: Шевченко Т. Твори: В 2 т. — СПб., 1911. — Т. 2.
— С. 442 — 443.

...як матиму писать отому поганому Селецькому. — Селецький Петро Дмитрович (1821 — 1880)
— знайомий Шевченка; з 1844 р. — чиновник для особливих доручень при київському генерал-
губернаторі, в 1845 — 1846 рр. співробітник Археографічної комісії, в 1858 — 1866 рр. — київський

віце-губернатор. Шевченко познайомився з ним та його сестрою М. Д. Селецькою 1843 р. в

Яготині, бував у маєтку Селецьких Отрада в с. Малютинцях поблизу Яготина, подарував П. Д.
Селецькому видання поеми [1]«Гамалія» (СПб., 1844) з дарчим написом. У серпні 1859 р. П.
Д. Селецький виконував обов’язки київського цивільного губернатора і вів офіційне листування

про висилку Шевченка з України до Петербурга ([2]Тарас Шевченко. Документи та матеріали до

біографії. — С. 337 — 341). В його спогадах відбилося зверхнє ставлення до Шевченка як до

людини й недооцінка його малярської творчості (Записки П. Д. Селецкого // Киевская старина.
— 1884. — № 8. — С. 620 — 622). Очевидно, В. Г. Шевченко радив звернутися до П. Д.
Селецького по допомогу в справі придбання земельної ділянки для Шевченка.
Чалий і Сошенко — М. К. Чалий та І. М. Сошенко.
Цілую твою жінку... — О. А. Шевченко.
Скажи Васі і Йосипкові... — Див. примітку до листа до В. Г. Шевченка від середини лютого 1860
р.
Братові Йосипові скажи, що дурень, Микиті не кажи нічого. — Йдеться про Й. Г. та М. Г.
Шевченків. Див. лист до В. Г. Шевченка від 29 липня 1860 р.
Ярина — Я. Г. Бойко.
...сестру Мотрю поцілуй тричі за мене. —Шевченко Мотрона Григорівна, сестра В. Г. Шевченка,
дружина Шевченкового брата Йосипа.

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev122.htm

2. http://izbornyk.org.ua/shevchenko/docum.htm

3.12.81 225. ЛИСТ ДО М. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО. 31 грудня 1860. С.-Петербург
(2009-12-22 06:00)

Вручи Федорові билет, коли достано, і 25 карб[ованців].

Т. Ш.
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Примітки

Подається за автографом (ІЛ, ф. 1, № 174). Рік написання визначається за змістом.
Вперше надруковано в журналі «Русский библиофил» (1914. — № 1. — С. 25. Публікація П. I.
Зайцева).
Вперше введено до зібрання творів у виданні: Шевченко Т. Повне зібр. творів. У 10 т. — К., 1957.
— Т. 6. — С. 225.
Вручи Федорові билет, коли достано... — Федір — Ф. Еристов. Очевидно, йдеться про якусь

новорічну виставу або концерт; наприкінці грудня, відчувши себе трохи краще, Шевченко почав

виходити з дому.

3.12.82 Портрет Петра Клодта. Початок 1861 р. (2009-12-22 12:00)

[1]

Портрет Петра Карловича Клодта. Папір, офорт 16,4 × 12,5; 16,7 × 12,9; (31,2 × 21,7). [Пб.]. [І
— II] 1861.
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[2]

Див. також:
http://litopys.org.ua/shevchenko/shev10065.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev10065.htm
http://kobzar.univ.kiev.ua/draws/description/465.html

1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/cza1DojsknSgAfW2kihFZQ?feat=embedwebsite

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev10065.htm

3.12.83 241. Ф. ФІЯЛКОВСЬКИЙ. 1 січня 1861. Радом (2009-12-22 18:00)

1861

Radom, dnia 1/13 stycznia, 1861.

Kochany Tarasie!

Pamiętasz zapewne nasze pożegnanie w Nowopietrowsku, kiedyś siadał w małeńką kosowuzkę?
Miłą dla mnie była ta chwila i zarazem smutną, kiedym patrząc za Tobą, w krótkiem czasie straciłem
Cie z oczu; dziś pozostało mi tylko miłe o Tobie wspomnienie, a z Twojej wierzby (pod którą w wiliją
mego znów wyjazdu upiłem się z poczciwym Kulichem) zerwane listki przechowywani u siebie, jakby jaki
skarb drogi. — Tak, kochany Tarasie! Ta tylko jedna pozostała mi po Tobie pamiątka, bo pierwszy tom
Gogola sprzedałem przy braku funduszu mego. Smutna była moja podróż do Orenburga bez funduszu
— w Orenburgu przebywszy pare miesiący i zajmując się pracą Ci wiadomą, wraz z przeznaczonemi
pieniędzmi, na parę pocztowych koni do miasta Radomia miałem kilka set rubli w kieszeni — na
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początku grudnia 1857 r. wyjechałem z Orenburga do Moskwy przez Kazań, przez Niżny przejechałem w
nocy i nie wiedziałem o tem, że Ty tam jesteś, i dopiero w Moskwie dowiedziałem się od Szczepkina, gdzie
się obracasz. Napisałem do Ciebie list i oddałem go na pocztę w Wiaźmie; zajadając smaczne pierniki
i popijając starke, żałowałem mocno, że Ciebie tam nie było; w liście tym wskazałem Ci mój adres lecz
podotąd niernam o tobie żadnej wiadomości — miło Ci zapewne będzie dowiedzieć się, co się ze mną
dzieje, i jak mi się powodzi. Przyjechałem do Radomia dnia 9 lutego 1858 r. wysiadłszy z dyliżansu,
zaczałem szukać moich dawnych znajomych, lecz niestały czas zatarł w ich pamięci to wszystko, co bym
w ich objęciach chciał znaleźć — ruszyłem zatem w dalszą drogę ku granicy Rossyi traktem Kijowskim,
szukając zapewne tylko przykrego wiatru w polu, bo to było w marcu — przejeżdżając przez Nową
Aleksandryją, tam poznałem panienkę, mówiłem z nią kwadrans i pojechalem dalej, napisałem do niej
list i w 9-tym naszej korespondencyi oświadczyłem się — drugi raz widziałem ją na zaręczynach, trzeci
raz przy ołtarzu, i już upływa dwa lata, jak jestem żonatym, mam niewielki majątek, wróciłem na powrót
do Radomia i jestem w szpitalu s-go Kazimierza intendantem czyli (смотрителем), jestem dobrze
widziany, u władzy odbieram piśmienne podziękowania, a nawet i gratyfikacyją, słowem powiedziawszy,
powodzi mi się dobrze.
Kulich bawił u mnie jakiś czas po powrócie z Nowopietrowska i zazdrośćił mojemu szczęśćiu, lecz
powołany do wojska wrócił na Kaukaz.
Mojej żonie opowiadam o tobie, rada by Cię widzieć i pragnie żebyś z nami mieszkał. Obecnie u mnie
bawi Sadowski z Orenburga — o reszcie naszych towarzyszów broni nie wiem.
Rądź zdrow, sciskam Cię serdecznie. Twój szczerze kochający Cię kolega

Felix Fijałkowski.

Oddawcę listu polecam Ci w opiekę, o ile będziesz mógl miej o niem staranie, jesto syn biednej
poczciwej wdowy po urzędniku. Staraj się poznajomić go, aby mógł mieć korepetycye.

На звороті адреса:
Его благородию

Тарас[у] Григорьевичу
Шевченко.
В Императорскую Академию

художеств.
В С.-Петербурге.

Дописка В. Домарацького:
Proszono mnie, bym od pana odpowiedź odebrał i takową w moim lispie p[anu] Fijałkows[kiemu] przesłał.
Proszę więć oddać list do uniwerzytetu na ręce szwajcara dla oddania Wiktorowi Domarackiemu,
studentowi uniwer[zytetu].

W. D.

Переклад:

Радом, 1/13 січня, 1861.

Коханий Тарасе!

Пам’ятаєш, мабуть, наше розставання в Новопетровську, коли ти сідав у маленьку косовузку.
Люба для мене була та хвилина й одночасно сумна, коли, дивлячись на тебе, в найближчому часі
втратив тебе з очей; сьогодні залишився для мене тільки любий про тебе спогад, а зірване листя
з твоєї верби (під якою напередодні свого виїзду я випивав з шановним Куліхом) зберігаю у себе,
ніби якийсь дорогий скарб. Так, коханий Тарасе! Тільки єдина пам’ятка про тебе залишилась у
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мене, бо перший том Гоголя продав за браком коштів. Сумна була моя подорож до Оренбурга

без коштів. В Оренбурзі, перебуваючи кілька місяців і займаючись відомою тобі роботою, разом
з грішми, призначеними на пару поштових коней до міста Радома, мав у кишені кілька сот

карбованців. На початку грудня 1857 р. виїхав я з Оренбурга до Москви через Казань. Через
Нижній проїжджав я вночі і не знав про те, що ти там, і тільки в Москві довідався від Щепкіна,
де ти перебуваєш. Написав до тебе листа і віддав його на пошті у Вязьмі. Споживаючи смачні

пряники і попиваючи старку, дуже жалкував, що тебе там не було; в тому листі я вказав тобі свою
адресу, але до цього часу не маю про тебе жодної звістки. Тобі, мабуть, буде приємно довідатись,
що зо мною діється і як мені живеться. Приїхав я до Радома 9 лютого 1858 р. Тільки-но вийшов
я з диліжанса, зразу ж почав шукати своїх давніх знайомих, але невблаганний час стер у їх пам’яті
все те, що я хотів знайти в їхніх обіймах. Потім вирушив далі в дорогу до кордону Росії Київським

трактом, шукаючи, мабуть, тільки прикрого вітру в полі, бо це було в березні: проїжджаючи
через Нову Александрію, познайомився з панянкою, поговорив з нею чверть години і поїхав

далі, написав до неї листа і в 9-му (листі) нашого листування освідчився. Другий раз бачив її на

заручинах, третій раз перед вівтарем, і вже минає два роки, як я одружений. Маю невеликий

маєток, повернувся назад до Радома і служу тепер в госпіталі св. Казимира інтендантом, тобто
(смотрителем). Мене тут уже добре знають, від начальства одержую письмові подяки і навіть

нагороди, коротше кажучи, живеться мені добре.
Куліх деякий час гостював у мене після повернення з Новопетровська і заздрив моєму щастю,
але, призваний до війська, повернувся на Кавказ.
Своїй дружині часто розповідаю про тебе, вона була б рада тебе бачити і бажає, щоб ти жив з

нами. Тепер у мене гостює Садовський з Оренбурга — про решту наших товаришів нічогісінько

не знаю.
Бувай здоровий, обіймаю тебе сердечно. Твій щиро люблячий тебе товариш

Фелікс Фіялковський.

Подавця листа передаю під твою опіку. Наскільки зможеш, допоможи йому, це син бідної

доброї вдови, дружини урядовця. Постарайся познайомити його, щоб він міг мати приватні

уроки.

На звороті адреса:
Его благородию

Тарас[у] Григорьевичу Шевченко.
В Императорскую Академию художеств.
В С.-Петербурге.

Дописка В. Домарацького:
Мене прохали, щоб я від пана отримав відповідь і переслав її в моєму листі п[ану] Фіялковському.
Прошу тому віддати лист швейцару університету для передачі Вікторові Домарацькому, студентові
універ[ситету].

В. Д.

Коментарі:

Подається за автографом: ІЛ. Ф. 92. № 319.
Вперше надруковано в перекладі з польської на українську мову в брошурі: Дорошенко К. П. Т.
Г. Шевченко — борець за свободу та єдність слов’янських народів. — К., 1950. — С. 13 — 15; в
оригіналі — у виданні: Листи до Т. Г. Шевченка. — С. 213—214.
Дата в автографі: «Radom, dnia 1/13 stycznia, 1861».
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...[наше розставання в Новопетровську]... — Шевченко виїхав із Новопетровського укріплення 2
серпня 1857 р.
...[зірване листя з твоєї верби]... — Йдеться про вербу в гарнізонному саду Новопетровського

укріплення, під якою Шевченко любив відпочивати. Цю вербу Шевченко виростив з гілки,
яку підібрав на вулиці Гур’єва у жовтні 1850 р., коли його переводили з Орської фортеці до

Новопетровського укріплення (див. лист Шевченка до М. О. Осипова від 20 травня 1856 р.).
Куліх Франц Карлович — польський політичний засланець, рядовий, згодом унтерофіцер 1-го
лінійного батальйону Окремого Оренбурзького корпусу. У 1853 — 1855 та 1857 рр. служив у

Новопетровському укріпленні. Був у дружніх стосунках із Шевченком, привіз йому з Уральська
подарунок С. Пшеволоцького — книжку польського філософа К. Лібельта «Естетика». Як

свідчать щоденникові записи поета від 22 та 23 липня 1857 р., Куліх постачав йому письмове

приладдя.
...[перший том Гоголя продав]... — Перед від’їздом із Новопетровського укріплення Шевченко

подарував Фіялковському том творів М. В. Гоголя.
...[моя подорож до Оренбурга]... — Ф. Фіялковський повертався з Новопетровського укріплення

найбільш поширеним, офіційним шляхом — тим, яким везли Шевченка на заслання — через

Гур’єв, Уральськ, Оренбург. 8 серпня 1857 р. в Астрахані Шевченко згадав у щоденнику, що
цього дня мають вирушити з Новопетровського укріплення інші звільнені разом із ним засланці і

вирізнив з-поміж них Фіялковського щирим побажанням «лучшей будущности».
В Оренбурзі, перебуваючи кілька місяців... — Ф. Фіялковський жив в Оренбурзі з 10 серпня по

грудень 1857 р.
Через Нижній проїжджав я вночі і не знав про те, що ти там... — Шевченко прибув до Нижнього

Новгорода 20 вересня 1857 р. і збирався відразу ж продовжити шлях до Петербурга, але був

затриманий у місті за розпорядженням з Оренбурга і жив у Нижньому Новгороді до 8 березня

1858 р.
...тільки в Москві довідався від Щепкіна, де ти перебуваєш. — Про ці відвідини Ф. Фіялковського
М. С. Щепкін повідомив Шевченкові в листі від 6 лютого 1858 р.
Написав до тебе листа... — Цей лист не відомий.
Вязьма — повітове місто у Смоленській губернії, через нього проходив шлях із Москви на Брест.
Нова Александрія (Ново-Александрія) — посад Ново-Александрівськоо повіту Люблінської

губернії; розташований на березі Вісли (тепер територія Польщі). В середині XIX ст. мав важливе
торгово-промислове значення.
Садовський Олександр Петрович — польський політичний засланець, унтер-офіцер 3-го лінійного
батальйону Окремого Оренбурзького корпусу. Знайомий Шевченка по Оренбургу у 1849 — 1850
рр.
Подавця листи... —Ним був, як випливає з дописаних в кінці листа рядків, студент петербурзького
університету Віктор Домарацький.
Мене прохали, щоб я від пана отримав відповідь... — Чи відповів Шевченко Ф. Фіялковському,
невідомо.

3.12.84 226. ЛИСТ ДО Ф. Л. ТКАЧЕНКА. 4 січня 1861. С.-Петербург
(2009-12-23 06:00)

4 генваря 1861.

Посилаю тобі 10 моїх «Букварів» на показ, а с конторы транспортов ты получиш їх 1000 і, не
розв’язувавши тюка, передай його, хто там у вас старший над воскресними школами? то йому і

передай. А він нехай як знає спродасть, а грошики положить в касу воскресної школи. От що!
Щоб тебе курка вбрикнула з твоєю кирпатенькою чорнобривкою. Тілько роздратував мене. Я

весною заїду до тебе, та як не найдеш мені другу кирпу, то я тебе попомну.
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Дай один «Букварь» редактору «Губернских ведомостей» і попроси його, щоб він напечатав, що
такий-то і такий «Букварь» продається по три копійки в пользу воскресных школ.
Бувай здоровий, цілую твоїх діточок. Аж шкура болить — ніколи.

Щирий твій

Т. Шевченко

Примітки

Подається за автографом (ІЛ, ф. 1, № 218).
Вперше надруковано в журналі «Древняя и новая Россия» (1875. — № 6. — С. 196).
Вперше введено до зібрання творів у виданні: Шевченко Т. Повне зібр. творів. — К., 1929. — Т.
3. — С. 204.
Відповідь на лист Ф. Л. Ткаченка від 6 грудня 1860 р. (Листи до Тараса Шевченка. — С. 172 —
173).
Посилаю тобі 10 моїх «Букварів» на показ... — Див. примітку до листа до Д. С. Каменецького
від 18 листопада 1860 р.
Щоб тебе курка вбрикнула з твоєю кирпатенькою чорнобривкою. — Дочка полтавського

чиновника Р. П. Витавського, яку Ф. Л. Ткаченко хотів посватати Шевченкові, виявилася вже

зарученою, про що він сповістив Шевченка у згаданому листі.
Дай один «Букварь» редактору «Губернских ведомостей»... — Редактором «Полтавских
губернских ведомостей» у цей час був педагог і краєзнавець Бодянський Павло Ілліч (1809 —
1869). Шевченко був знайомий з його батьком, а можливо, й з ним самим.

Варіанти

і, не розв’язувавши тюка, передай його, хто там у вас старший над воскресними школами? то

йому і передай. А він нехай як знає спродасть / і, не розв’язувавши тюка, передай його, хто там
у вас старший над воскресними школами? А він

3.12.85 227. ЛИСТ ДО М. К. ЧАЛОГО. 4 січня 1861. С.-Петербург (2009-12-23 12:00)

4 генваря 1861.

Вельми шануємий Михайло Корнієвич!

Посилаю вам на показ 10 экз[емпляров] мого «Букваря», а из конторы транспортов вы получите

1000 экз[емпляров]. Добре було б, якби можна розпустить його по уездных та по сельских школах.
Та вже що хочете, те і робіть з ним, а як Бог поможе, зберете за його гроші, то положіть їх в касу
ваших воскресных школ.
Я і чув, і читав, що високопреосвященний Арсеній дуже возревновав о сельских школах и жалуется,
що не печатають дешевих букварів. Покажіть йому мій «Букварь», і якщо вподобається, то я і йому
пришлю хоч 5000 екзем[плярів], звичайно, за гроші, бо це не моє добро, а добро наших убогих

воскресных школ. Так і скажіть йому.
Думка єсть за «Букварем» напечатать лічбу (арифметику) — і ціни, і величини такої ж, як і

«Букварь». За лічбою — етнографію і географію в 5 копійок. А історію, тілько нашу, може,
вбгаю в 10 копійок. Якби Бог поміг оце мале діло зробить, то велике б само зробилося.
Старе ледащо таки спромоглося на аркуш паперу та вже так його змережав, що й курці нема де

клюнуть, та так по-письменному, що я насилу второпав. Кланяюсь і йому, і його жінці. Те, що
просив він, може, зробиться.
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Бувайте здорові! нехай вам Бог помагає на все добре. Низенько кланяюсь вашій жінці і вам.

Искренний ваш

Т. Шевченко

Чи був мій брат у вас і що він там зробив з своїми недолітками?

Примітки

Подається за автографом (ІЛ, ф. 1, № 860).
Вперше надруковано (з неточностями) в журналі «Основа» (1862. — № 6. — С. 26).
Вперше введено до збірника творів у виданні: Шевченко Т. Твори: В 2 т. — СПб., 1911. — Т. 2.
— С. 443 — 444.
Посилаю вам на показ ... мого «Букваря»... — Див. примітку до листа до Д. С. Каменецького

від 18 листопада 1860 р.
Я і чув, і читав, що високопреосвященний Арсеній дуже возревновав о сельских школах и жалуется,
що не печатають дешевих букварів. — Насправді митрополит київський Арсеній (Москвін Федір

Павлович, 1795 — 1876) дбав не про освіту для народу, а про те, щоб ні в якому разі не випустити її
з-під контролю церкви, й тому всіляко боровся проти світської школи на селі. [1]Не підтримав він і
поширення Шевченкового букваря: «Наш поэт, в простоте душевной, поверил рекламам „Киевских
епархиальных ведомостей“ и думал, что митрополит Арсений в самом деле распинается за

народное образование, а между тем он был не светильником, а гасителем народного образования

в своей епархии. Служившие в то время по учебному ведомству хорошо помнят воздвигнутый им
крестовый поход против школ и учителей министерства народного просвещения в Юго-Западном
крае. 1300 школ в киевской епархии существовали тогда и теперь продолжают существовать

только на бумаге, а не в действительности... Когда митрополиту поднесена была азбукаШевченка,
он спросил, не прикасаясь к книге: „что это?“ — „Букварь, ваше высокопреосвященство!“ Взглянув
мельком на обложку букваря, он только промолвил: „а, южнорусский!..“» (Чалый М. К. Жизнь и

произведения Тараса Шевченка. — С. 181).
Думка есть... напечатать лічбу... етнографію і географію... історію... — Цей намір Шевченкові

не судилося здійснити.
Старе ледащо таки спромоглося на аркуш паперу... — Йдеться про лист І. М. Сошенка від 13
грудня 1860 р. (Листи до Тараса Шевченка. — С. 173 — 174), в якому він звернувся до Шевченка

з проханням допомогти придбати для гімназії учбові посібники з малювання та італійські олівці.
Здійснити це Шевченкові не вдалося через хворобу.
Чи був мій брат у вас... — Див. лист до В. Г. Шевченка від 2 грудня 1860 р. та примітку до

нього.

1. http://ua_kobzar.livejournal.com/689845.html

3.12.86 Спогад М. Чалого про народну освіту (2009-12-23 18:00)

* *

Наш поэт, в простоте душевной, поверил рекламам «Киевских епархиальных ведомостей» и

думал, что митрополит Арсений в самом деле распинается за народное образование, а между

тем он был не светильником, а гасителем народного образования в своей епархии. Служившие

в его время по учебному ведомству, хорошо помнят воздвигнутый им крестовый поход против

школ и учителей Министерства народного просвещения в Юго-Западном крае. 1300 школ в

киевской епархии существовали тогда и теперь продолжают существовать только на бумаге, а не
в действительности. Плоды просветительной деятельности сельского духовенства обнаружились
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еще при жизни этого архипастыря: наш южнорусский народ, никогда прежде не знавший никаких
ересей и расколов, во время управления епархией сего Владыки, не находя духовной пищи ни в

церкви, ни в школе, обратился за просвещением к штунде.
Когда митрополиту поднесена была азбука Шевченка, он спросил, не прикасяясь к книге: «Что
это?» — «Букварь, В[аше] В[ысокопреосвящен]ство!»
Взглянув мельком на обложку букваря, он только промолвил: «А, южнорусский!..»
История, случившаяся с букварем Ш[евчен]ка в Киеве, повторилась с некоторыми вариациями в

Чернигове.

М. К. Чалый, Жизнь и произведения Тараса Шевченка, К., 1882, стор. 181.

3.12.87 Автопортрет. Зима 1861 р. (2009-12-24 06:00)

[1]

Автопортрет. Полотно, олія (59 × 49). [Пб.]. [І — II 1861].

3221



[2]

Див. також:
http://litopys.org.ua/shevchenko/shev10067.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev10067.htm
http://kobzar.univ.kiev.ua/draws/description/467.html

1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/h8wufSkzA11RrGrBfsmZ1Q?feat=embedwebsite

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev10067.htm

3.12.88 242. ДІЯЧІ КИЇВСЬКИХ НЕДІЛЬНИХ ШКІЛ. 8 січня 1861. Київ
(2009-12-24 12:00)

Тарас Григорьевич!

Педагогические советы киевских воскресных школ: Новостроенской, Подольской, Печерской, г-
жи Нельговской и г-жи Гогоцкой выражают Вам искреннюю благодарность за присланные Вами

в пользу школ 50 экземпляров «Кобзаря».

Киев,
8 января 1861 года.

Член Новостроенской воскресной школы К. Шейковский

Член Новостроенской воскресной школы А. Стоянов
Член Новостроенской воскресной школы Г. Булюбаш
—— » —— » —— » —— Горячковский

—— » —— » —— » —— П. Сорока 1-й
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—— » —— » —— » —— В. Ковалевский
—— » —— » —— » —— А. Енкуватов
—— » —— » —— » —— П. Сорока 2-й
—— » —— » —— » —— В. Беренштам
—— » —— » —— » —— А. Д[енисевич]
—— » —— » —— » —— Е. Белогруд
—— » —— » —— » —— О. Беренштам
—— » —— » —— » —— Г. Нейкирх
—— » —— » —— » —— Н. Булюбаш
—— » —— » —— » —— К. Линниченко
—— » —— » —— » —— А. Савесков
—— » —— » —— » —— М. Домбровский
Член Новостроенской воскр[есной] шк[олы] Константин Рубисов
Член Новостроенской воскресной школы Андрей Стефанович

Член Подольской воскресной школы Леопольд Шварц

Член Подольской воскресной школы Константин Пятницкий

Член Подольск[ой] воскр [есной] школы Н. Голубов
Член Подольской школы Михаил Еремеев

Член Подольской школы Евгений Николаевский

—— » —— » —— » —— Иван Нечипоренко

—— » —— » —— » —— Иван Голубов

Член Подольской воскр[есной] школы Антонин Самусь

Член Подольской воскр[есной] школы Яков Шмулевич

—— » —— » —— » ——Павел Стефанович

Член Подольской воскр[есной] школы Ал. Гар[нич]
—— » —— » —— » —— Алексей Тулаченко-Артемовски
—— » —— » —— » —— Васыль Сикевич

—— » —— » —— » —— Иван Незабитовский

—— » —— » —— » —— П. Завистовский
Член П[одольской] шк[олы] Илья Горонескул
Член Подольской воскр[есной] школы М. Константинович
Член Подольской воскр[есной] школы Орлов

—— » —— » —— » —— Юзефович

Преподавательница Подольской воскресной школы Мария Лычкова Преподавательница

Подольской воскресной школы Виктория Смородинова

—— » —— » —— » —— Юлия Барская

—— » —— » —— » —— София Лычкова

—— » —— » —— » —— Анна Печенева

Преподавательница женской школы Клеопатра Лычкова

—— » —— » —— » —— Екатерина Бутович

—— » —— » —— » —— Елизавета Лычкова

Распорядитель Подольской воскр [есной] школы Яков Лободовский

Библиотекарь Каэтан Тузилькевич

Преподавательницы Фундуклеевской женской воскресной школы:
Анна Хижнякова

Екатерина Макеевская

Л. Гогоцкая
Прасковья Соловьева

А. Гогоцкая
Л. Кучинская
Л. Чехович
Н. Чалая
М. Вирская
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Распорядитель М. Чернявский
Член Подольской воскресной школы Николай Константинович

—— » —— » —— » —— Феодосии Вороной

Член Печерской воскресной школы Евгений Моссаковский

Член Печерской воскресной школы Александр Лашкевич

—— » —— » —— » —— Константин Воскресенский

—— » —— » —— » —— Николай Орлов

—— » —— » —— » —— Иван Лашкевич

Член Подольской воскресной школы Е. Мокиев

Член Новостроенской воскресной школы Г. Стрижевский

[1]

Коментарі:

Подається за автографом: ІЛ. Ф. 1. № 470.
Вперше надруковано: Радянське літературознавство. — 1970. — № 3. — С. 52; публікація І. І.
Марахова.
Дата в автографі: «Киев, 8 января 1861 года».

Новостроєнська — друга чоловіча недільна школа у Києві; відкрилася 25 жовтня 1860 р. при

повітовому училищі на Новому строєнії (Новій забудові) — історичній місцевості в теперішніх

Московському та Ленінському районах (була розташована в районі університету). Налічувала

близько 150 учнів.
Подільська — перша в Києві (і в Росії) чоловіча недільна школа; почала діяти 11 жовтня 1859 р.
в будинку Києво-Подільського повітового училища. Налічувала понад 100 учнів. Жіноча недільна

школа працювала на Подолі з листопада 1860 р. при парафіяльному училищі.
Печерська — чоловіча недільна школа, відкрита в жовтні 1860 р. на Печерську при парафіяльному
училищі.
...г-жи Нельговской... — Йдеться про першу жіночу недільну школу в Києві (відкрилася 31 січня

1860 р. при другій гімназії), в якій тоді працювали М. К. Чалий та І. М. Сошенко. М. К. Чалий
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брав активну участь в її організації (див. його лист до Шевченка від 8 вересня 1860 р.). Містилася

на Бібіковському бульварі (тепер бульвар Тараса Шевченка), 18.
...г-жи Гогоцкой... — Мовиться про другу жіночу недільну школу, відкриту 6 листопада 1860 р.
при першій (Фундуклеївській) жіночій гімназії. Містилася на Фундуклеївській вулиці (тепер Богдана
Хмельницького), 6.
...за присланные Вами в пользу школ 50 экземпляров «Кобзаря». — Про надіслані через В. В.
Тарновського-молодшоо (див. лист Шевченка до Тарновського від 7 серпня 1860 р.) на користь

київських недільних шкіл 50 примірників «Кобзаря» Шевченко сповістив М. К. Чалого в листі з

Петербурга від 11 серпня 1860 р.: «Убедительнейше прошу вас получить (с почты) 50 экземпляров
моего «Кобзаря» и по вашему усмотрению передать упомянутые 50 экз[емпляров] одному из

киевских книгопродавцев, а вырученные деньги отдайте в кассу Киевских воскресных школ...».
Шейковський Каленик Васильович (1835 — 1903) — мовознавець, етнограф, педагог, громадський
діяч. З 1858 по 1861 рр. — студент історично-філологічнго факультету Київського університету,
1862 р. закінчив педагогічні курси при університеті. У серпні 1859 р. під час перебування Шевченка

в Києві, ймовірно, зустрічався з ним. Учасник руху за створення недільних шкіл, підготував для
них підручники «Домашня наука. Перші початки» (1860), «Домашня наука. Вищі початки» (1861),
«Дещо про світ божий» (підручник з фізики, виданий 1863 р.). Був розпорядником Новостроєнської

недільної школи. Служив судовим слідчим в Орловській губернії, потім — у Бобруйську, з 1876
р. після висилки до Мензелінська (Уфимська губернія) — інспектором Мензелінської прогімназії.
Протягом 30 років працював над укладанням словника української мови, який повністю виданий

не був (Марахов Г. І. Невідомі листи К. Шейковського // Вісник АН УРСР. — 1970. — № 5. —
С. 102 — 107; його ж: Т. Г. Шевченко в колі сучасників. — К., 1976. — С. 136 — 137. Далі при
коментуванні осіб, що підписали даний лист, використані матеріали цієї книжки).
Стоянов Олександр (1841 — ?) — громадський діяч. У 1859 — 1863 рр. навчався на історично-
філологічнму факультеті Київського університету. Чилен Київської громади. Брав активну участь
у створенні недільних шкіл, викладів у Новостроєнській недільній школі.
Горячковський Федір (1837 — ?) — студент Київського університету; у 1858 — 1863 рр.; вступив
на медичний, згодом перейшов на історично-філологічнй факультет. У 1860 — 1862 рр. викладав
у Новостроєнській недільній школі.
Сорока Петро (1838 — ?) — педагог, громадський діяч. З січня 1859 р. — студент фізично-
математичног факультету Київського університету. Викладав арифметику в Новостроєнській

недільній школі.
Ковалевський Віктор (1837 — ?) — лікар. У 1857 — 1862 рр. студент медичного факультету

Київського університету. Один із організаторів Новостроєнської недільної школи, її викладач у

1860 — 1862 рр.. Згодом працював лікарем у різних містах України.
Єнкуватов Олександр (1837 — ?) — юрист. Студент юридичного факультету спочатку

Харківського, а з 1860 р. — Київського університетів. У 1860 — 1861 рр. викладав у

Новостроєнській недільній школі.
Беренштам Вільям Людвігович (1839 — 1904) — громадський діяч, педагог. У 1857 — 1862
рр. навчався в Київському університеті (вступив на фізично-математичний факультет, 1858 р.
перевівся на Гсторично-філологічнй факультет), 1864 р. закінчив педагогічні курси університету.
Викладав у військових гімназіях, зокрема Київській (1868 — 1879) та Петербурзькій (1880 — 1898).
Упорядкував твори Шевченка, видані у Петербурзі у 1883 та 1884 рр. Був одним із організаторів

«Товариства’ імені Т. Г. Шевченка для допомоги нужденним уродженцям Південної Росії, що
вчаться у вищих навчальних закладах С.-Петербурга» (1898).
Денисевич Андрій (1842 — 1864) — громадський діяч. З 1860 р. студент юридичного факультету
Київського університету. Викладав у Новостроєнській недільній школі. У серпні 1861 р. перевівся
до Петербурзького університету, восени того ж року брав участь у студентських заворушеннях,
за що був ув’язнений. Після звільнення від покарання перебрався на початку 1862 р. за кордон.
1863 р. брав участь у повстанні Радомської губернії Царства Польського, був керівником загону

в чині повстанського майора. 9 квітня 1864 р. Денисевича взято в полон царськими військами і

розстріляно в Радомі.
Белогруд Євген (1838 — ?) — студент Казанського, згодом (близько 1860 р.) історично-
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філологічнго факультету Київського університету. Брав участь в організації Новостроєнської

недільної школи і викладав у ній.
Беренштам Ольгерд Людвігович (1843 — ?) — юрист, молодший брат В. Л. Беренштама.
Навчався на юридичному факультеті Київського університету. Викладав у Новостроєнській

недільній школі.
Булюбаш (Болюбаш) Микола (1840 — ?) — студент Київського університету, навчався на фізично-
математичном факультеті, закінчив його 1861 р. У 1860 — 1861 рр. викладав у Новостроєнській
недільній школі.
Лінниченко Костянтин (1841 — ?) — студент фізично-математичног факультету Київського

університету, до якого вступив близько 1858 р. Викладав у Новостроєнській недільній школі.
Савєсков Андрій (1838 — ?) — лікар. У 1860 — 1865 рр. — студент медичного факультету

Київського університету. Один із активних організаторів недільних шкіл у Києві, викладач

Новостроєнської недільної школи.
Домбровський Мартин (1838 — ?) — педагог. 1857 р. склав іспити на звання вчителя математики
повітових училищ. Викладав у Новостроєнській недільній школі. 1861 р. в його будинку було

організовано недільну школу для українських дітей в пам’ять про Шевченка.
Рубісов Костянтин (1839 — ?) — громадський діяч. З 1855 р. студент Київського університету,
де навчався спочатку на медичному, а з 1858 р. — на фізично-математичном факультеті.
Для недільних шкіл підготував підручник з початкової арифметики. Брав участь в організації

Новостроєнської недільної школи.
Стефанович Андрій (1836 — ?) — громадський діяч. Брат П. Стефановича. У 1859 — 1863 рр.
— студент історично-філологічнго факультету Київського університету. Брав участь у створенні

недільних шкіл, викладав у Новостроєнській недільній школі.
Шварц Леопольд Іванович (1843 — ?) — громадський діяч. З 1859 р. студент історично-
філологічнго факультету Київського університету. У 1860 — 1862 рр. брав активну участь в

організації недільних шкіл, викладав у Подільській недільній школі, використовуючи при цьому

«Кобзар» Шевченка.
П’ятницький Костянтин (1841 — ?) — педагог. У 1858 — 1862 рр. студент історично-
філологічнго факультету Київського університету. Один із організаторів Подільської недільної

школи, її викладач.
Єремєєв Михайло (1842 — ?) — педагог. Близько 1858 р. вступив на історично-філологічнй
факультет Київського університету. Брав участь в організації недільних шкіл, у 1860 — 1861 рр.
викладав у Подільській недільній школі.
Нечипоренко Іван (1841 — ?) — викладач Подільської недільної школи в 1861 — 1862 рр. З 1859
р. навчався на історично-філологічнму факультеті Київського університету.
Голубов Іван (1839 — ?) — студент Київського університету, де вчився на фізично-математичном
та юридичному факультетах. У 1860 — 1861 рр. викладав у Подільській недільній школі.
Самусь Антін (1840 — ?) — громадський діяч. У 1857 — 1859 рр. — студент фізично-математичног
факультету Харківського університету. 1859 р. перевівся до Київського університету і закінчив його
1862 р. Член Київської громади. Один із організаторів Подільської недільної школи, її викладач.
Шмулевич Яків (1840 — ?) — лікар, громадський діяч. З 1856 р. студент медичного факультету

Харківського університету, член Харківського таємного товариства. У квітні 1858 р. брав

участь у студентських заворушеннях, був виключений з університету. Згодом продовжив навчання

в Київському університеті. 1859 р. брав участь у створенні недільних шкіл. 1860 р. був

заарештований, того ж року його звільнено і дозволено закінчити університет. Викладав у

Подільській недільній школі.
Стефанович Павло (1840 — ?) — громадський діяч. Брат А. Стефановича. Студент медичного

факультету Київського університету, викладав у Подільській недільній школі.
Гулаченко-Артемовськй — Гулак-Артемовський Олексій Львович (1837 — бл. 1904) — лікар,
етнограф. Родич поета П. П. Гулака-Артемовського. З 1859 р. вчився у Київській духовній

академії. 1861 р. перевівся на медичний факультет Київського університету (закінчив 1866 р.). У
1860 — 1861 рр. викладав у Подільській недільній школі. 1868 р. видав збірку «Народні українські
пісні з голосом. 50 пісень і 5 додатків».
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Сикевич Василь (1839 — ?) — громадський діяч. Закінчив Київську духовну семінарію. З 1858 р. —
студент юридичного факультету Київського університету. 1860 р. брав участь у створенні недільної
школи при 2-й Київській гімназії. Викладав у Подільській недільній школі.
Незабитовський Іван (1839 — ?) — юрист. З 1859 по 1864 рр. навчався на юридичному факультеті
Київського університету. Брав участь у створенні Подільської недільної школи.
Завистовський Петро (1839 — ?) — педагог. З 1858 р. — студент історично-філологічнго
факультету Київського університету. Викладав у Подільській недільній школі. В листопаді 1860
р. брав участь у створенні недільної школи при Київському університеті.
Горонескул Ілля Романович (1840 — ?) — педагог, громадський діяч. З 1858 по 1863 рр. — студент

природничого факультету Київського університету. У 1860 — 1862 рр. викладав у Новостроєнській
недільній школі. У 1863 — 1864 рр. навчався на педагогічних курсах при Київському університеті.
У 1865 — 1867 рр. — наглядач пансіонату 1-ї Київської гімназії, згодом — викладач географії.
Константинович Митрофан Олександрович (1841 — ?) — педагог, громадський діяч. З 1859
р. — студент Київського університету, де вчився спочатку на історично-філологічнму, потім на

медичному, згодом — на фізично-математичном факультетах. Викладав у Подільській недільній

школі.
Орлов Ераст (бл. 1839 — ?) — юрист. 1858 р. закінчив Київську духовну семінарію і того ж

року вступив на юридичний факультет Київського університету. З 1859 р. брав участь у створенні
недільних шкіл, викладав у Подільській недільній школі. 1862 р. його заарештовано у справі

зберігання та розповсюдження антиурядової літератури серед студентів і звільнено під нагляд

поліції.
Смородинова Вікторія (бл. 1839 — ?) — педагог. Одна з активних учасників створення жіночих
недільних шкіл. Разом із Ю. Барською та К. Бутович організувала Подільську жіночу недільну

школу і викладала в ній у 1860 — 1862 рр.
Барська Юлія — одна з організаторів та викладачка Подільської жіночої недільної школи.
Бутович Катерина (бл. 1841 — ?) — викладачка недільних шкіл у Києві, одна з організаторів

Подільської жіночої недільної школи.
Лободовський Яків Кузьмич (1836 — ?) — громадський діяч. Закінчив Київську духовну семінарію.
Близько 1858 р. вступив на юридичний факультет Київського університету. Брав участь у

створенні недільних шкіл, був розпорядником Подільської недільної школи. Можливо, зустрічався
з Шевченком під час відвідання поетом Подільської недільної школи напередодні її відкриття. 1862
р. Я. Лободовського було заарештовано у справі зберігання і поширення нелегальної літератури,
того ж року звільнено від арешту під нагляд поліції.
Гогоцька Л. (бл. 1840 — ?) — викладачка жіночої недільної школи, відкритої при першій

жіночій гімназії. Очевидно, дочка професора Київського університету С. С. Гогоцького. Закінчила
Київський інститут благородних дівиць.
Кубинська Л. (бл. 1839 — ?) — викладачка жіночої недільної школи, відкритої при першій жіночій
гімназії. У 1859 — 1862 рр. брала участь в організації недільних шкіл у Києві.
Вірська М. (бл. 1842 — ?) — викладачка жіночої недільної школи, відкритої при першій жіночій

гімназії. Освіту здобула в приватному пансіоні Києва.
Вороний Феодосій Якович (1837 — 1910) — педагог, громадський діяч. У 1857 — 1861 рр.
навчався на історично-філологічнму факультеті Київського університету, у 1861 — 1862 рр. — на

педагогічних курсах при університеті. Виступив з ідеєю створення безкоштовних недільних шкіл

для бідних, один із організаторів та найбільш активних їх діячів. Студентом написав семестровий

твір на тему «Какие условия необходимы для составления библиографического учебника русской

истории для воскресных школ», в якому йшлося про необхідність поширення історичних знань

серед народу. У 1859 — 1861 рр. викладав історію у Подільській недільній школі. Можливо,
зустрічався з Шевченком у серпні 1859 р. під час перебування поета в Києві. У 1863 — 1864
рр. — учитель Немировської гімназії, з 1865 р: вчителював у Полтавській губернії.
Моссаковський Євген Михайлович (1839 — бл. 1884) — громадський діяч. 1859 р. вступив

на історично-філологічнй факультет Київського університету. В 1859 — 1861 рр. — один із

організаторів недільних шкіл, викладав історію у Печерській недільній школі. Написав статтю

«Воскресные школы», в якій розглядав принципи роботи і методику викладання в недільних
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школах. 1861 р. створив у Київському військовому училищі підпільну групу, яка вивчала і

пропагувала «Колокол», «Полярную звезду», твори Шевченка. Заарештований за це у листопаді

1861 р., влітку 1862 р. засланий до Харкова під нагляд поліції з правом закінчити університет.
Підготував до видання твори Шевченка та його біографію, пробував видати їх у друкарні О. С.
Баліної. Цей намір здійснити не вдалося. З 1866 по 1883 рр. працював ревізором у Київській

контрольній палаті.
Лашкевич Олександр (1842 — ?) — викладач Печерської недільної школи. З 1858 р. — студент

історично-філологічнго факультету Київського університету.
Воскресенський Костянтин (1841 — ?) — викладач Печерської недільної школи. Вчився в Київській
духовній академії, звідки 1860 р. перевівся на історично-філологічнй факультет Київського

університету й закінчив його 1864 р.
Мокієв Юхим (1841 — ?) — лікар. Близько 1860 р. вступив на медичний факультет Київського

університету. Був викладачем Подільської недільної школи. Після закінчення університету

працював лікарем у різних містах України.
Стрижевський Гаврило (1838 — ?) — педагог, громадський діяч, 1856 р. вступив на історично-
філологічнй факультет Харківського університету. У квітні 1858 р. брав участь у заворушеннях

студентів, за що був виключений з університету. Продовжував навчання в Київському університеті.
Один із активних діячів недільних шкіл, викладав у Новостроєнській недільній школі.

[2]

№ 614. 1861 р., січня 8. Подяка Т. Г. Шевченкові від педагогічних рад Київських недільних

шкіл за надіслані 50 примірників «Кобзаря»

1. http://izbornyk.org.ua/pics/shev/lyst_1861.jpg

2. http://picasaweb.google.com.ua/litopys/invaWB?feat=embedwebsite#5339469658140902802

3.12.89 228. ЛИСТ ДО П. Ф. СИМИРЕНКА. Перша половина січня 1861. С.-
Петербург (2009-12-24 18:00)

Составил я и издал букварь для наших сельских школ в количестве 10 000 экземпляров и

продаю его в пользу тих же сельских школ по три копійки за книжечку. Через вашого киевского

комиссионера г. Предаткина послал на ваше имя одну тысячу букваря...
Когда соберу за букварь всі деньги, то думаю издать в таком же объеме букваря и личбу, или
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арифметику. А потом космографию и географию нашого края, преимущественно в большем

объеме, но не дороже 5 коп. Потом краткую историю нашого сердешного народа. И когда

все сие сотворю, тогда назову себя почти счастливым. О многом и многом нужно бы писать вам,
но я нездоров и так гнусно ослабел, что едва пером двигаю.
Еще раз до свидания.

Примітки

Подається за копією П. Ф. Симиренка в листі його до О. І. Хропаля від 5 травня 1861 р.
(БМШ, № 1341).
Датується орієнтовно за аналогічними листами Шевченка до М. К. Чалого та Ф. Л. Ткаченка від
4 та 12 січня 1861 р. П. Ф. Симиренко процитував лист Шевченка, сповіщаючи адресата про свій
від’їзд до Німеччини на лікування. Можливо, ним переписано не весь текст листа Шевченка —
після слів: «послал на ваше имя одну тысячу букваря» в копії П. Ф. Симиренка закрито лапки й

зроблено позначку «и проч.», перед словами: «Когда соберу за букварь всі деньги» знову відкрито
лапки.
Вперше надруковано в «Літературній газеті» (1958. — 18 листопада. Публікація П. О. Білецького).
Вперше введено до зібрання творів у виданні: Шевченко Т. Повне зібр. творів: У 6 т. — К., 1964.
— Т. 6. — С. 276.

Составил я и издал букварь для наших сельских школ... — Див. примітку до листа Д. С.
Каменецькому від 18 листопада 1860 р.
... думаю издать в таком же объеме букваря и личбу, или арифметику... космографию и

географию нашего края... краткую историю... — Про цей нездійснений намір Шевченка П. Ф.
Симиренко зазначив у згаданому листі: «Та й не діждав, бідага, до кінця свого желанія! Читали
Ви його „Москалеву криницю“? Чудо його пера». Цей відгук свідчить, що й після виходу в світ

«Кобзаря» 1860 р. П. Ф. Симиренко цікавився новими публікаціями творів Шевченка, зокрема
був знайомий з поемою, надрукованою в журналі «Основа» (1861. — № 2).

3.12.90 Спогад Л. Пантелєєва про початок журналу «Основа» (2009-12-25 06:00)

* *

[...] Я стал бывать на недельных журфиксах редакции [«Основа»]; посещал я эти вечера регулярно
и с большим интересом, так как это было мое первое проникновение в чисто литературные круги.
В гостиной на диване за столом обыкновенно усаживались Шевченко, Костомаров и ни на шаг от
них не отходивший Кулиш. Хотя я и был знаком с Н. И., но все же не решался помещаться

около такого многозначительного трио; к тому же на вечерах бывало немало выдающихся

нотаблей-малороссов, например, Афанасьев-Чужбинский, А. Стороженко (автор малороссийских
повестей), Трутовский (художник) 1 и другие. Помню, заметив одного довольно плотного

господина, я спросил, кто это? «Муж Марко Вовчка», — получил я в ответ таким тоном,
что больше сказать о нем нечего. Самой Марко Вовчка, в то время крайне популярной, я ни

разу не встречал. Меня особенно приковывал к себе Шевченко; ранее я видал его изредка в

университете на лекциях Костомарова и на литературных чтениях, но только на вечерах «Основы»
имел случай пристальнее вглядеться в его лицо. Я тогда очень мало обращал внимания на

физиономии, но лицо Шевченко положительно увлекло меня. На близком расстоянии он выглядел

очень схожим, как изображен на литографском портрете Мюнстера; лицо, порядочно отекшее,
носило явные следы много пережитого Шевченком, в том числе и той слабости, которая в

последние годы преждевременно ускорила его жизненный конец. Притом крупные черты лица его

не производили особенно располагающего впечатления. Но стоило отойти на несколько шагов,
и Шевченко становился совершенно неузнаваемым: он тогда делался похожим на известный

портрет-офорт его собственной работы. И все это делали его удивительные бархатные, такие
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глубокие-глубокие темнокарие глаза 2; все лицо так ими скрашивалось, что Шевченко точно

преображался, становился моложе, тихая вдумчивость и мягкость сердечная светилась на его

лице. Шевченко мало принимал участия в спорах, но когда он начинал говорить, — точно какие-
то искорки пробегали в его глазах. Л. Ф. Пантелеев, Из Воспоминаний прошлого, М. — Л.,
1934, стор. 170 — 171. Примітки 1 Трутовський Костянтин Олександрович (1826 — 1893) —
видатний український художник-жанрист. У 1875 р. написав картину «Т. Г. Шевченко з кобзою

над Дніпром». 2 Пантелєєв помиляється. У Шевченка були темно-сірі очі. Див. [1]формулярний
список Шевченка.

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/456964.html

3.12.91 Портрет Івана Горностаєва. Початок 1861 р. (2009-12-25 18:00)

[1]

Портрет Івана Івановича Горностаєва. Папір, офорт 16,5 × 12,5; (31,5 × 21,8). [Пб.]. [І — II
1861].
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[2]

Див. також:
http://litopys.org.ua/shevchenko/shev10066.htm
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev10066.htm
http://kobzar.univ.kiev.ua/draws/description/466.html

1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/e28TcsCscvuD9QTxdlXR5A?feat=embedwebsite

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev10066.htm

3.12.92 (2009-12-26 06:00)

[1]Кониський О. Я. Тарас Шевченко-Грушівський: Хроніка його життя [В останні часи свого віку,
стор. 28]

Ми вже знаємо, що він вельми зрадів, коли Куліш видав свою «Граматку» і глянув на неї, як
на перший промінь світа, що блисне в народній масі темній, задавленій крепацтвом. Ще більш

радів він, коли на Україні р. 1858 — 60 знявся рух і праця коло недільних шкіл. Рух той, дійсно,
був значний: в такому невеликому місті, як Полтава, було тоді зорганізовано п’ять недільних,
дві суботних задля жидів і одна щоденна школа задля народу. Навіть невеличкі повітові міста

позаводили у себе хлоп’ячі й дівочі школи недільні. В Кременчузі коло шкіл запопадливо працював

Петро Стронін: в Хоролі—Модест Димський: в Лубнах—Шевич: в Херсоні— Коленко Надежда:
в Чернігові — Тризна і т. д. Ледві чи було на Україні таке місто, де б не було школи недільної.
Тоді сама собою стала очевидною потреба книжок українських і науки мовою українською.
І з’явились українські букварі, спершу Кулішова «Граматка», а потім у Полтаві О. Строніна.
Остання Шевченка не вдовольняла.
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«Скажіть мені, — говорив він одному свойому знайомому, — задля кого вона написана? Я не

знаю задля кого, але не задля тих, кого треба навчати розуму?» 1262 Поет взявся компонувати

елементарні книжки задля народу і скомпонував свій «Южно-русский Букварь» 1263. Буквар той

займає 24 сторінки, іп 32: заведено туди «Отче наш», молитву Єфрема Сирина і Символ Віри.
Через те й мусив він перейти через дві цензури — світську і духовну. Остання почала була

змагатися. Мусив хорий Шевченко надягти фрак і їхати до петербурзького митрополита Сидора

та благати дозволу 1264. Митрополит не відмовив і 21 листопада цензура дала дозвіл друкувати

буквар. Після «Букваря» Шевченко гадав скомпонувати і видати аритметику такої величини і на

таку ж ціну, 3 коп., як і «Буквар»: потім етнографію і географію по 5 коп., далі — історію України

по 10 коп. за примірник. «Якби Біг поміг оце мале діло зробити, то велике і само зробилось

би», — писав він до Чалого 4 січня р. 1861 1265. Коли «Буквар» був надрукований, Шевченко, не
виходячи вже через недуг з хати, взявся розсилати його по Україні. Тисячу примірників він відіслав
в Полтаву до Ткаченка, щоб віддав тому, хто кермує недільними школами 1266. Другу тисячу

прислав в Київ до М. К. Чалого, пишучи до його: «Я і чув, 1 читав, що митрополит Арсеній

(Москвин) дуже возревновав о сільських школах і жалкує, що не печатають дешевих букварів.
Покажіть йому мій «Буквар», і якщо вподобає, то я пришлю хоч 3000, звичайно, за гроші, бо се

не моє добро, а добро наших убогих воскресних шкіл». А ті 1000 примірників прохав д. Чалого

розпустити по повітових школах 1267. Покладаючи таку надію на Арсенія, Шевченко не відав, що
отець Москвин був запеклий обруситель і ворог світської освіти. Про школи він «ревнував» тільки
про парафіяльні, та й то більш як про декорацію свого піклування, а тим часом змагався і словом

і ділом проти організації по селах Київщини світських шкіл. По його наказу Київська консисторія
видала (правда, вже після смерті Шевченка) за № 5955 такий циркуляр, щоб потай оповістити

попів, аби вони усіма силами не давали дирекції світських шкіл заводити свої школи по селах.
Попам велено було прихиляти своїх парафіян, щоб вони цуралися світських шкіл, коли ж урядники

міністерства освіти заведуть свою школу світську в якому селі, так щоб попи і громади не давали

задля тієї школи ні хати, ні книжок, ні дітей 1268. До того ж треба сказати, що д. Чалий не вдався
з Шевченковим «Букварем» до митрополита, а перепоручив сю справу отцю Петру Лебединцеву,
чоловікові хоч трохи й прихильному до української ідеї, але занадто вже обережному. Отець Петро
не пішов простою стежкою, а кинувся «політиковати»... «Політика» та довела до такого лишень
скутку, що отець Москвин, глянувши на [2]«Буквар» і не беручи його до рук, тільки й промовив: «А!
Южнорусский...» На сьому і край! 1269 До єпископа Чернігівського Філарета подав того «Букваря»
Тризна. Глянувши на «Буквар», єпископ мовив Тризні, що треба віддати спершу на розгляд

консисторії. «Як не поверни, — писав 31 січня Тризна до Шевченка, — а від Філарета нічого не

діждешся. Директор (шкіл світських) теж мнеться і каже, що «Букварів» в училище мало треба».
Такі звістки про «Буквар» вже ж не радували хорого Шевченка: а тут ще й Куліш, як оповідає

д. Чалий1270, заходився іронізовати, що «Шевченко почав «Кобзарем», а скінчив «Букварем». Чи
придатен був Шевченків «Буквар», чи ні, з погляду педагогічного і національно-освітньоо, про се й
я не говоритиму, але не Кулішевим би устам личило іронізовати над Шевченковими заходами коло

освіти народної. Шевченкові спонукання завжди були чистими, високоблагородними, він ніколи

не відвертався від народу, від його темноти і злидарства, а навпаки, завжди любив народ, завжди
тужив і страждав з народом, з його тугою і його стражданнями. Шевченко, і се його величезна

заслуга віковічна, і нас, людей інтелігентних, повернув лицем до народа і примусив нас полюбити

народ незрадливо. За Шевченком, як се відомо було Кулішу дуже добре, дійсно не було «зерна
неправди за собою». 1262 Русская речь. — 1861. — № 19 — 20. [Лесков Н. Последняя встреча і

последняя разлука з Шевченко]. 1263 [3]«Букварь южнорусский». — Ред. 1264 Киев[ский] телегр[аф].
— 1875. — № 25. [Козачковський А. Из воспоминаний о Т. Г. Шевченко]. 1265 Основа. — 1862.
— Кн. VI. — С. 26. 1266 Древняя и новая Россия. — 1875. — № 6. [С. 196. Лист від 4 січ.
1861 р.]. 1267 Основа. — 1862. — Кн. V. — С. 26. [Лист від 4 січ. 1861 р.]. 1268 Зоря. — 1887.
— № 7. — С. 236. 1269 Див. у Чалого, с. 181. 1270 Киевская старина. — 1895. — Кн. II. В
тому листі Шевченко віщовав, що з Орловського «будуть люде». Віщовання його справдилося:
Орловський, як знаємо, став відомим художником, але задля України з того не вийшло користі.
Коментар За Шевченком ... дійсно не було «зерна неправди за собою». Вислів з поезії Шевченка

[4]«Доля» (1857). «Великомученице кумо!» — Перший рядок [5]вірша «Н. Т.», присвяченого Надії
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Тарновській, «кумі». [6]Попередня [7]Наступна

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/4899.html

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev511.htm

3. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev511.htm

4. http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev2111.htm

5. http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev2164.htm

6. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/673634.html

7. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/691561.html

3.12.93 (2009-12-26 18:00)

[1]Кониський О. Я. Тарас Шевченко-Грушівський: Хроніка його життя [В останні часи свого віку,
стор. 29]

XIV

Минув листопад і перша половина грудня. Шевченко, очевидно, послухався був лікарської поради
доктора Барі, берігся і не виходив з хати. На превеликий жаль, приятелі його не досить звернули
увагу на той вплив самітності, який вона неминуче повинна була зробити на недужого Шевченка.
Годилося б було вчинити так, щоб не лишати його самотою, не давати йому поринати в свої

думки, в своє тяжке минуле та в хмарне сучасне життя. Від сього треба було його відводити, а
на те годилось би близьким до його людям постановити, щоб чи по черзі, чи як інакше, а завжди
щоб була біля його близька йому людина. Сього, на жаль, не зробили.
З листа його до Чалого, написаного 2 грудня 1271, знати, що до його «щодня заходив Орловський»,
але ж Орловський тоді був вельми молодим, і розмова з ним не могла вдовольнити 47-літнього
страдальника!.. Увечері 6 грудня провідав Шевченка Черненко. Тарас був доволі веселий, казав,
що на здоров’я йому ліпше, що йому остогидло вже сидіти в «арешті», і він гадає небавом

виходити. Черненко остерігав його, радив берегтися і не виходити цілу зиму. «Щоб і на Різдво

б то не виходити? — мовив до його Тарас. — А кутя? ні, не всиджу: колядовати хоч рачки

вилізу до куми», — і похвалившись, що 2 грудня провідала його кума його Н. В. Т. 1272, він
прочитав Черненкові свої вірші, написані зараз після того, як пішла від його кума. То відомі вірші:
Великомученице кумо! Дурна єси ти, нерозумна... 1273 Можна гадати, що Тарас послухався-таки
дружньої ради і до Різдва беріг себе і не виходив з хати. 22 грудня прийняв він лист Варфоломеїв:
останній прохав його що написати до київського віце-губернатора Селецького, щоб сей запоміг

Варфоломеєві в якійсь справі, мабуть, в справі освіти дітей. «Я лучче тричі чорта в... поцілую, як
матиму писати отому поганому Селецькому», — відповів Тарас 23 грудня . Того ж дня він посилає

листа до дідича Якова Тарновського, просячи, щоб прийняв Варфоломея до себе на службу за

управителя. Навесні він сподівається бути у Тарновського в Потоках 1275. 1271 Ibidem. — С. 180.
1272 Тарновська Н. В. — Ред. 1273 Кобзарь. — Т. II. — С. 260. 1274 Основа. — 1862. — Кн. VI.
— С. 24. 1275 Киев[ская] стар[ина]. — 1883. — Кн. II. — С. 407. [2]Попередня [3]Наступна

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/4899.html

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/691203.html

3. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/691854.html

3.12.94 (2009-12-27 06:00)

[1]Кониський О. Я. Тарас Шевченко-Грушівський: Хроніка його життя [В останні часи свого віку,
стор. 30]

XV
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На Різдвяних святах Шевченко знехтував пораду і лікаря, і своїх приятелів. Мабуть, на те спокусив
його Якушкін (відомий етнограф великоруський), бо у вівторок увечері вони вкупі прийшли до

Костомарова. «Обидва вони були страшенно п’яні, найпаче Якушкін, — [2]каже Костомарів 1276.
— Шевченко все-таки тримався ліпше». Покликавши поета осторонь, Костомарів, говорячи,
що у його багацько гостей зібралося, висловив йому, що про його простатимуть недобру славу.
«Се було, — каже Костомарів, — вперш і востаннє, що я бачив Шевченка цілком п’яного.
Може, спричинилася тому та сердечна трагедія, що незадовго перед тим сталася» (сватання до

Ликерії). Оцей вихід і випивання і звалили Шевченка з ніг!.. Мабуть, чи не був се останній його

вихід, останнє його випивання! «Небавом після того вечора, — додає Костомарів, — Шевченко

занедужав». А сам Тарас у листі до Варфоломея писав 1277: «Погано я зустрів оцей Новий

рік! Другий тиждень не виходжу з хати, чхаю та кашляю, аж обісіло». Ще виразніше знати

недуг його з того, що другого січня він не спроможен був піти до Білозерського. Редактор

«Основи» писав до його: «Усі ми дуже жалковали, що ви недужі, але сподіваємося, що при доброму
бажанні ви переможете, трохи себе і не позбавите нас радощів бачити вас серед «Основ’ян» яко
первоначальника загального нашого діла, себто організації видання «Основи». З сієї коротенької
записочки можна гадати, що Білозерський тоді ще не надавав великої ваги Тарасовому недугу, і
сам Тарас не думав, що хороба його небезпечна і що смерть не за горами, а за плечима. [3]4 і

12 січня писав він до Ткаченка 1278. Довідавшись, що Витовська вже заручена за другого, поет
не кидає властивого йому сердешного гумору і надії навесні поїхати на Україну. «Щоб тебе курка

вбрикнула з твоєю кирпатенькою чорнобривкою, тільки роздратовав мене. Я весною заїду до тебе,
то як не знайдеш мені другу кирпу, то я тебе попомну», — жартує поет [4]4 січня, а 12 знов наказує
Ткаченкові: «Гляди: о кирпі не забудь. Я весною прибуду до тебе». Досі ні лікар, ні хто-небудь з
приятелів не відважувалися сказати Тарасові по правді, на який недуг він хорує. Тепер же, коли
виразно стало знати, що недуг розвивається дуже швидко, годі було мовчати. Повідали йому,
що у його водяна хороба і що він повинен залишити ром і взагалі покинути пити. Він послухався,
перестав пити і згодився лічитися і слухати лікарської поради 1279. На жаль і на лихо, — запізно вже

було. Одначе надія на поліпшання і тепер не покидає Шевченка. 22 січня, пишучи до Варфоломея,
щоб швидше доводив до краю справу з купівлею землі біля Канева, він просить зараз написати до
його, «щоб я знав, що з собою робити, чи їхати мені весною в Канев, чи ні?». 29 січня він знов пише
до Варфоломея: «Кінчай швидше в Каневі (з землею) та напиши, щоб я знав, що з собою робити

весною». Сумними словами скінчив Тарас коротенький і останній вже лист до Варфоломея 29
січня: «Прощай! Утомився! Неначе копу жита за одним заходом змолотив» 1280. З того дня цілих
два тижні не бачимо ми ні віршів, ні листів Тарасових до кого-будь. Лишень 14 лютого пише він

свої останні вірші: «Чи не покинуть нам, небого...», та й-то не спроможен був довести їх до краю,
а спинився на 36 рядку. Знайомі почали частіш провідувати його. Між іншими провідав його Н. Л-
ов 1281. Шевченко не спроможен був зійти по сходах в нижню свою світличку і приймав провідані

в в антресолях. «Пропадаю, — мовив він до свого гостя, — бачте, яка з мене ледащиця стала».
В усій істоті недужого було щось дійсно жахливо-хоробливе, але не було жодної ознаки близької

смерті. Тарас бідкався, що йому тяжко болять груди і дихавиця вельми його мучить: «Пропаду,
— мовив він, прийнявши мікстуру, і кинув ложку на стіл — Та годі про мене: кажіть, що доброго
на Україні?» 1282 Звістки і бесіда про Україну трохи заспокоїли недужого і підбадьорили йому дух.
Збентеженість повагом переходила в почуття тієї живої та гарячої любові до рідного краю, якої
була така сила-силенна в великому і благородному серці великого страдальника за Україну. На
столі перед ним лежало дві купки його «Букваря». Бесіда перейшла на народну освіту, на книжку.
Тарас висловив наведений вже вгорі осуд граматки Строніна і почав розпитувати про шляхи на

Україну та про залізницю, що почали споруджати з Петербурга до Варшави. «Не доїдеш на тих

клятих «перекладных», а їхати треба, — мовив він, — бо коли зістануся тут, так пропаду». 1276

[5]Русск[ая] стар[ина]. — 1880. — Кн. III. — С. 606. 1277 Правда. — 1875. — [С. 971]. — [Лист від
22 січ. 1861 р.]. 1278 Древн[яя] и новая Россия. — 1875. — Ч. 6. — С. 196. 1279 Русск[ая] стар[ина].
— 1885. — Кн. VI. — С. 626. Мордовцев Д. Исторические поминки по Н. И. Костомарову]. 1260

Правда. — 1875. — С. 971 — 972. 1281 Лєсков М. С — Ред. 1282 Русск[ая] речь. — 1861. — № 19
— 20. [6]Попередня [7]Наступна
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1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/4899.html

2. http://ua_kobzar.livejournal.com/684462.html

3. http://ua_kobzar.livejournal.com/689397.html

4. http://ua_kobzar.livejournal.com/689397.html

5. http://izbornyk.org.ua/shevchenko/ocherk.htm#page606

6. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/691561.html

7. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/699914.html

3.12.95 243. Д. С. КАМЕНЕЦЬКИЙ. Перша половина січня 1861. Петербург
(2009-12-27 18:00)

Я чрез полчаса буду у Михаила Матвеевича. «Букварь» посылаю. Вчера никак не успел быть у М.
М.

Д. Каменецкий.

Коментарі:

Подається за автографом: ІЛ. Ф. 92. № 96.
Вперше надруковано у виданні: Листи до Т. Г. Шевченка. — С. 216; публікація Л. Ф. Кодацької.
Автограф не датований. Датується орієнтовно за часом виходу «Букваря южнорусского»— квиток

на його вихід у світ цензор В. М. Бекетов підписав 31 грудня 1860 р., 4 січня 1861 р. Шевченко вже

мав примірники «Букваря» (див. його листи до П. Ф. Симиренка, М. К. Чалого, Ф. Л. Ткаченка
від цього числа, в яких поет повідомляв про вислані ним примірники «Букваря» і просив продати
їх на користь недільних шкіл та поширювати в сільських і повітових школах): перша половина січня
1861 р., Петербург.

...буду у Михаила Матвеевича. — У М. М. Лазаревського.
«Букварь» посылаю. — Ця записка Д. С. Каменецького, як і Шевченкова записка до нього від 18
листопада 1860 р., свідчить, що серед багатьох Шевченкових доручень, що виконував Каменецький,
були й справи, пов’язані з виданням та поширенням «Букваря южнорусского».

3.12.96 229. ЛИСТ ДО Ф. Л. ТКАЧЕНКА. 12 січня 1861. С.-Петербург
(2009-12-28 06:00)

12 генваря 1861.

Сьогодня посилаю тобі, Федоте, 1000 «Букварів» і оцю квитанцію. Коло 15 февраля получиш ти

посилку і зроби з нею так, як я тобі вже писав, або найди десять чоловік добрих людей, та роздай
їм по сотні книжечок по 3 карб. сотня. Та зобравши оті сердешні 30 карб., оддай на воскресну

школу. А тим часом роби, як сам здоров знаєш. Цілую твоїх діточок. Прощай.

Т. Шевченко

Гляди, о кирпі не забудь. Я весною прибуду до тебе.

На конверті:
В Полтаву,
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учителю гимназии

его благородию Федоту Леонтьевичу Ткаченку.

Примітки

Подається за автографом (ІЛ, ф. 1, № 200).
Вперше надруковано в журналі «Древняя и новая Россия» (1875. — № 6. — С. 196).
Вперше введено до зібрання творів у виданні: Шевченко Т. Повне зібр. творів. — К., 1929. — Т.
3. — С. 205.

...зроби з нею так, як я тобі вже писав... — Див. лист до Ф. Л. Ткаченка від 4 січня 1861
р.
Гляди, о кирпі не забудь. — Див. [1]лист до Ф. Л. Ткаченка від 4 січня 1861 р.

1. http://ua_kobzar.livejournal.com/689397.html

3.12.97 230. ЛИСТ ДОМ. К. ЧАЛОГО. 12 січня 1861. С.-Петербург (2009-12-28 18:00)

12 генваря 1861.

Будьте здорові з Новим роком! Послав я сьогодня вам свого добра 1000 штук. Прийміть його та
що хочете, то те з ним і робіть. Добре було б, якби його можна було пустить в села, там би воно

швидче прийнялося. А втім, як знаєте, так і робіть. Низенько кланяюся вашій жінці і вам.

Т. Шевченко

Примітки

Подається за автографом (ІЛ, ф. 1, № 819).
Вперше надруковано в журналі «Основа» (1862. — № 6. — С. 27).
Вперше введено до збірника творів у виданні: Шевченко Т. Твори: В 2 т. — СПб., 1911. — Т. 2.
— С. 444.

Послав я сьогодня вам свого добра 1000 штук. — Йдеться про призначені для народних шкіл

примірники [1]«Букваря южнорусского».

1. http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev5.htm

3.12.98 244. В. М. БІЛОЗЕРСЬКИЙ. 13 січня 1861. Петербург (2009-12-29 12:00)

Все мы душевно пожалели о Вашем нездоровьи, многоуважаемый Тарас Григорьевич, но не

теряем надежды, что при добром желании Вы превозможете немножко себя и не лишите нас

удовольствия видеть Вас посреди «основателей» как первоначальника общего дела.
Николай Иванович повторяет свое извинение, что не, успел доставить Вам книжки лично и боится,
что, помешав сделать это мне, возбудил, быть может, Ваше неудовольствие (чего, впрочем, я не
думаю, считая Вас выше подобных самолюбий).
Посылаю Вам две книжки; назначенную для Вас в переплете получите особо.
Верьте моей искренней и неизменной любви, уважению и преданности.

В. Белозерский.
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13 января 1861.

Коментарі:

Подається за автографом: ІЛ. Ф. 77. № 124. С. 10.
Вперше надруковано уривок у виданні: Чалый М. К. Жизнь и произведения Тараса Шевченка.
— С. 183, з помилкою у датуванні; повністю — в журналі «Культура» (1925 — № З — С. 36);
публікація М. Возняка.
Дата в автографі: «13 января 1861».

Все мы... — Як видно з дальшого тексту листа, йдеться про «основателей» — співробітників

журналу «Основа».
...пожалели о Вашем нездоровьи... — Симптоми тяжкої хвороби Шевченка були помітні давно.
Про них ще [1]1 березня 1860 р. писала у листі до сина Л. В. Тарновська: «БедныйШевченко болен,
и. я боюсь, не водянка ли у него в груди; он не лежит, но движение его тяжело, и лицо обрюзгло»
([2]Дорошкевич О. Шевченко в приватному листуванні // Записки історично-філологічнго відділу
УАН. — 1926. — Т. 7 — 8. — С. 377). Погіршення здоров’я поета в кінці вересня — на початку

жовтня 1860 р. відзначив Ф, І. Черненко (Кониський О. Т. Шевченко-Грушівський. — Т. 2. — С.
365). Від М. М. Лазаревського відомо, що, зустрівшись 23 листопада 1860 р. у нього на квартирі
з лікарем Е. Я. Барі, Шевченко «жаловался особенно на боль в груди. Доктор, выслушав грудь,
советовал Тарасу Григорьевичу поберечься. С тех пор здоровье его плошало со дня на день»
([3]Жемчужников Л. Воспоминание о Шевченко // Основа. —№ 3. — С. 3). На різдво Шевченко

ходив у гості, [4]бував на людях, після чого хвороба його загострилася, і він зліг. У [5]листі до П.
Ф. Симиренка, написаному між 4 і 12 січня 1861 р., поет вперше скаржився на недугу і слабкість:
«О многом и многом нужно бы писать вам, но я нездоров и так гнусно ослабел, что едва пером
двигаю», а трохи пізніше в листі від 22 січня 1861 р. до В. Г. Шевченка писав: «Погано я зустрів
оцей новий поганий рік. Другий тиждень не вихожу з хати: чхаю та кашляю, аж обісіло».
Николай Иванович — М. І. Костомаров.
...не успел доставить Вам книжки лично... — Йдеться про примірники першого номеру «Основи»,
що вийшов 12 січня 1861 р. В ньому вміщено Шевченкові поезії «Не для людей і не для слави»,
«Посланіє славному П. І. Шафарикові при поемі «Іван Гус» або «Єретик», «Пустка» («Заворожи
мені, волхве»), «Ой три шляхи широкії» та поему «Чернець». Перша книжка «Основи» є у списку
особистої бібліотеки Шевченка (див.: [6]Опись книгам, принадлежащим Т. Г. Шевченко //
[7]Анісов В., Середа Є. Літопис життя і творчості Т. Г. Шевченка. — С. 341).

1. http://ua_kobzar.livejournal.com/615765.html

2. http://izbornyk.org.ua/shevchenko/doroshk.htm

3. http://litopys.org.ua/shevchenko/vospom.htm

4. http://ua_kobzar.livejournal.com/691854.html

5. http://ua_kobzar.livejournal.com/690510.html

6. http://litopys.org.ua/shevchenko/litop08.htm

7. http://litopys.org.ua/shevchenko/litop.htm

3.12.99 Спогад Д. Мордовцева про початок журналу «Основа» (2009-12-30 12:00)

* *

Вот что, между прочим, писал он [Костомаров] мне в Саратов 28 июля 1858 года: [...]
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«Я имею поручение от Белозерского — пригласить вас участвовать в журнале, который он издает
с будущего года и который будет иметь целию историю, географию, этнографию, хозяйство,
литературу и одним словом все, что относиться может во всех сферах человеческих знаний до

Южной Руси. Платить он будет вам 50 р. Сделайте милость, присылайте что-нибудь, и что бы

хотелось от вас особенно, это — если б вы написали о поволжских колониях малороссийских, т.
е. изложили бы состояние и, по возможности, время поселений, способ заселения и настоящее

положение тех слобод, которыя усеяли левый берег Волги и во многих местах находятся внутри

волжского материка; можно ли надеяться? Пишите».
Здесь речь идет о журнале «Основа», который действительно и разрешено было издавать

Василию Михайловичу Белозерскому, одному из бывших членов киевского кирилло-мефодиевског
общества, основатели и члены которого, главным образом Костомаров, Гулак и Шевченко,
поплатились за свою рановременную идею крепостью и ссылкою. Журнал этот, как известно,
просуществовал недолго. Он был заподозрен в каких-то сепаратистических тенденциях, и с

тех пор даже украинская литература подверглась значительным ограничениям, равно как и

относительно самого украинскаго правописания состоялся особый закон, которым повелено:
малорусские книги печатать впредь «общепринятым правописанием»; но что следует разуметь

под таким правописанием — этого никто не знает и в законе это не пояснено.

[1] Малорусские поволжские колонии, о которых говорится в письме,
это те слободы, раскинувшиеся по обе стороны среднего Поволжья, заселение которых относится
частью ко временам украинской «Руины», когда в силу договора, заключенного между Россиею

и Польшею, население правобережной Украйны должно было быть «согнано» на левый берег

Днепра (это время и называется «Сгоном»), откуда оно и потянулось в Слободскую Украйну, на
Дон и даже на Волгу и за Волгу, — частью же, когда от озера Элтона устраивался известный

«солевозный тракт», к Волге, и вдоль этого тракта поселены были для возки соли «чумаки» из
Малороссии.
Припоминаю теперь начало возникновения мысли об описании поволжских колоний. В 1859 году,
весною, П. А. Кулиш в первый раз приехал в Саратов и пришел познакомиться со мной. Мы

вышли на балкон, с которого вид расстилался на Волгу и далекое Заволжье. Картина эта поразила
его. Увидав за Волгой, прямо против Саратова, большое селение с несколькими церквами, он
спросил — что это за город. Я отвечал, что это Покровская слобода, заселенная украинцами.
Мой ответ привел Кулиша в изумление.
— Как попали сюда наши украинцы? Я слышу об этом в первый раз.
Я рассказал, что таких слобод в Поволжье много, и что все переселенцы до сих пор, в течение
почти двух столетий, сохраняют и язык свой, и обычаи, и одеяние, да и песни их помнят и Саву

Чалого, и Перебийноса. Вот тут г. Кулиш и просил меня составить описание поволжских колоний

Украйны.
— Украинские колонии на Волге!.. Это отзывается украинским миром— точно эллинские колонии

в Малой Азии, в Колхиде, в Тавро-Скифии... Пожалуйста, опишите... Как у древних греков, у
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наших украинцев есть вероятно и свои пенаты, принесенные из Украйны?
— Есть, говорю: — ярма для волов, занозы, мазницы с дегтем, батоги, украинские галушки и

сало.
Кулиш рассмеялся, но мысль об украинских колониях в Поволжье крепко засела в нем. И вот,
когда созрел план об издании украинского журнала, вспомнили и об украинских колониях.
Но скоро знакомство с богатствами публичной библиотеки поглотило все внимание Костомарова,
и он на время забыл и о Волге, и о журнале.

Д. Л. Мордовцев. Исторические поминки по Н. И. Костомарове. 7 апреля 1885 г. «Русская
старина», 1885, т. XLVI, июнь, стор. 618-620.

1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/EKyKd_7RdWa_66xEPpl75Q?feat=embedwebsite

3.12.100 231. ЛИСТ ДО М. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО. Після 14 січня 1861. С.-
Петербург (2009-12-31 12:00)

По счету Гогенфельдена отдай гроші Федорові.
Т. Ш.

Примітки

Подається за автографом (ІЛ, ф. 1,№ 175). Датується за рахунком друкарні В. Гогенфельдена від
14 січня 1861 р. Адресат встановлюється за змістом.
Вперше надруковано в журналі «Русский библиофил» (1914. — № 1. — С. 25. Публікація П. I.
Зайцева).
Вперше введено до зібрання творів у виданні: Шевченко Т. Повне зібр. творів: У 10 т. — К., 1957.
— Т. 6. — С. 229.
По счету Гогенфельдена... — Рахунок друкарні В. Гогенфельдена за друкування «Букваря
южнорусского» становив 195 крб. 50 коп. (ІЛ, ф. 1, № 710).
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Chapter 4

2010

4.1 January

4.1.1 245. В. М. ЛАЗАРЕВСЬКИЙ. 19 січня 1861. Петербург (2010-01-01 12:00)

Що ти, мій голубе любий, закутавсь у своїй хатині — очей на світ не кажеш. Нездужаєш, кажуть.
Завтра, може, заверну до тебе, а теперечки пані мої просять переслать тобі на ралець деяку

дещицю, щоб не отощать тобі з твоїм Хведором.
До свидания, обнимаю тебя крепко и люблю.

Твой душевно

В. Лазаревский.

19. 1. 61.

Коментарі:

Подається за автографом: ІЛ. Ф. 92. № 63.
Вперше надруковано у виданні: Листи до Т. Г. Шевченка, — С. 216; публікація Л. Ф. Кодацької.
Дата в автографі: «19. 1. 61».

Що ти... закутавсь у своїй хатині... Нездужаєш” кажуть. — Про тяжку хворобу Шевченка йшлося

в коментарях до листа В. М. Білозерського від 13 січня 1861 р. ...з твоїм Хведором. — Тобто Ф.
Ерістовим.

4.1.2 Спогад Л. Жемчужникова (2010-01-02 12:00)

* *

Здоровье поэта-художника видимо разрушалось. Грусть и душевная тоска, недовольство собою,
недовольство жизнью одолевали его. Он редко смотрел в глаза... На горизонт его надвигалась

мрачная туча и уже понесло холодом смертельной болезни на его облитую слезами жизнь. Он все
еще порывался видаться с друзьями, все мечтал поселиться на родине... и чувствовал себя все

хуже.
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[1]Л. Жемчужников, Воспоминание о Шевченке, «Основа», 1861, березень, стор. 2 — 3.

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/vospom.htm

4.1.3 232. ЛИСТ ДО В. Г. ШЕВЧЕНКА. 22 січня 1861. С.-Петербург
(2010-01-03 12:00)

22 генваря 1861

Погано я зострів оцей новий поганий рік: другий тиждень не вихожу з хати — чхаю та кашляю.
Аж обісіло. Як тебе там Бог милує? Ти, мабуть, послідніх моїх двох писем не получив, що
нічого не пишеш. В першому письмі, адресованому в Корсунь, послав я письмо незапечатане, щоб
ти прочитав і переслав в Одесу полковникові Іваницькому, главному начальнику механического
заведения при обществе мореходства и торговли. Письмо про Каленика. Друге письмо адресоване
в Київ, в дом Соар, в котором также незапечатанное письмо в Потоки на имя Я. В. Тарновского;
чи получив ти оті письма, чи ні? Чи получив ти «Буквар» і «Основу»?
Заткни пельку отому проклятому землемірові та роби швидче з тим сердешним ґрунтом. Та що
ти зробиш, то зараз же і напиши мені, щоб я знав, що з собою робити: чи їхать мені весною в

Канів, чи ні. Як треба буде грошей, то напиши. А може, я сам привезу. Багато б ще треба дечого
сказать тобі, та нездужаю. Нехай до другого разу. Бувай здоровий, цілую твоїх діточок і твою

жінку. Т.

Примітки

Подається за першодруком в журналі «Основа» (1862. — № 6. — С. 24). Слова «механического
заведения при обществе мореходства и торговли» та «в дом Соар», пропущені в «Основі»,
відновлюються за публікацією листа в журналі «Правда» (1875. — № 24. — С. 971 — 972).
Вперше введено до збірника творів у виданні: Шевченко Т. Твори: В 2 т. — СПб., 1911. — Т. 2.
— С. 444 — 445.

Погано я зострів оцей новий поганий рік... — Здоров’я Шевченка, підірване на засланні, помітно
погіршало ще взимку 1860 р. У листі до сина В. В. Тарновського від 1 березня 1860 р. Л. В.
Тарновська сповіщала про явні ознаки серйозної хвороби Шевченка: «Бедный Шевченко болен, и
я боюсь, не водянка ли у него в груди; он не лежит, но движение его тяжело и лицо обрюзгло»
([1]Дорошкевич О. Шевченко в приватному листуванні // Записки історично-філологічнго відділу
УАН. — К., 1926. — Кн. 7-8. — С. 377). Восени 1860 р. хвороба загострилася, однією з причин

чого був тяжко пережитий Шевченком розрив з Ликерою Полусмаковою. За свідченням О. М.
Лазаревського, «Тарас Григорьевич начал чувствовать себя нехорошо с осени прошлого года. 23
ноября, встретившись у М. М. Л[азаревского] с доктором Бари, он особенно жаловался на боль в
груди. Доктор, выслушав грудь, советовал Тарасу Григорьевичу поберечься. С тех пор здоровье

его плошало со дня на день» (Лазаревский А. М. Последний день жизни Т. Г. Шевченко //
Северная пчела. — 1861. — 28 лютого). Шевченко не виходив з дому до кінця грудня 1860 р.
Відчувши себе трохи краще, на Різдвяні свята відвідав своїх знайомих, після чого його стан різко

погіршився.
...другий тиждень не вихожу з хати — чхаю та кашляю. — Простудно-інфекційне захворювання
ускладнило перебіг хронічної серцевої хвороби Шевченка.
Письмо про Каленика. — Див. лист до В. Г. Шевченка [2]від 2 грудня 1860 р. та примітку до

нього.
...письмо в Потоки на имя Я. В. Терновського; чи получив ти оті письма, чи ні? — Автограф

листа до Я. В. Тарновського, надісланого разом з одночасно написаним листом до В. Г.
Шевченка, зберігся (ІЛ, ф. 1, № 214) — отже, В. Г. Шевченко одержав обидва листи Шевченка

від 23 грудня 1860 р.
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Чи получив ти «Буквар» і «Основу»? — Дозвіл на випуск у світ складеного Шевченком «Букваря
южнорусского» датовано 31 грудня 1860 р. Цензурний дозвіл першого номера журналу «Основа»
— 12 січня 1861 р. У відомому нині листуванні Шевченка немає згадок про надіслання їх В. Г.
Шевченкові.
Заткни пельку отому проклятому землемірові та роби швидче з тим сердешним ґрунтом.
— Перепони в придбанні для Шевченка земельної ділянки на Канівщині чинилися внаслідок

[3]таємного листа київського, подільського і волинського генерал-губернатора І. І. Васильчикова
начальникові III відділу В. А. Долгорукову від 15 серпня 1859 р., в якому зазначалося, «что если
бы Шевченко пожелал поселиться в здешнем крае, то я полагал бы отклонить его намерение»
([4]Т. Г. Шевченко. Документи та матеріали до біографії. — С. 339).

1. http://izbornyk.org.ua/shevchenko/doroshk.htm

2. http://ua_kobzar.livejournal.com/683224.html

3. http://ua_kobzar.livejournal.com/581436.html

4. http://litopys.org.ua/shevchenko/docum.htm

4.1.4 Спогад М. Лєскова про останню зустріч з Шевченком (2010-01-04 12:00)

* *

[...] Т. Г. Шевченко прихварывал еще с прошлой осени, а в конце января этого года он уже

почти не оставлял своей квартиры в доме Академии художеств. Квартира эта, отведенная ему

после возвращения его в П-бург, состояла из одной, очень узкой комнаты, с одним окном, перед
которым Шевченко-художник обыкновенно работал за мольбертом. Кроме стола с книгами и

эстампами, мольберта и небольшого диванчика, обитого простою пестрой клеенкой, двух очень
простых стульев и бедной ширмы, отгораживавшей входную дверь от мастерской художника, в
этой комнате не было никакого убранства. Из-за ширмы узкая дверь вела по узкой же спиральной

лестнице на антресоли, состоящие из такой же комнаты, как и внизу, с одним квадратным

окном до пола: здесь была спальня и литературный кабинет Шевченко-поэта. Меблировка этой

комнаты была еще скуднее. Направо в углу стоял небольшой стол, на котором обыкновенно писал

Шевченко; кровать, с весьма незатейливой постелью, и в ногах кровати другой, самый простой

столик, на котором обыкновенно стоял графин с водой, рукомойник и скромный чайный прибор.
Около года я не был в П-бурге и, возвратясь в конце января на северную Пальмиру, тотчас
отправился поклониться поэту. Возле его дверей мне встретился солдат, который обыкновенно

ему прислуживал. «Дома Тарас Григорьевич?» — спросил я его. «Нетути, — отвечал служака. —
Он нонича рано еще уходил из дома». Я однако подошел ближе к двери поэта с намерением

положить в створный паз мою карточку, как я прежде часто делал, когда не заставал его

дома, но, к крайнему моему удивлению, дверь от легкого моего прикосновения отворилась. В
комнате, служившей мастерской художника, никого не было, а наверх я не хотел итти, боясь
обеспокоить поэта, и стал надевать мои калоши. «Кто там?» — раздалось в это время сверху.
Я узнал голос Шевченко и назвал свою фамилию. «А!.. ходить же, голубчику, сюда», — отвечал

Тарас Григорьевич. Войдя, я увидел поэта: он был одет в коричневую малороссийскую свитку на

красном подбое и сидел за столом боком к окну. Перед ним стояла аптечная банка с лекарством

и недопитый стакан чая. «Извинить, будьте ласковы, що так принимаю. Не могу сойти вниз,
— пол там проклятый, будь он неладен. Сидайте». Я сел около стола, не сказав ни слова.
Шевченко мне показался как-то странным. Оба мы молчали, и он перервал это молчание. «Вот
пропадаю, — сказал он. — Бачите, яка ледащиця з мене зробылась». Я стал всматриваться:
пристальнее и увидел, что в самом деле во всем его существе было что-то ужасно болезненное;
но ни малейших признаков близкой смерти я не мог уловить на его лице. Он жаловался на боль в
груди и на жестокую одышку. «Пропаду», — заключил он и бросил на стол ложку, с которой только
что проглотил лекарство. Я старался его успокоить обыкновенными в этих случаях фразами,
да впрочем и сам глубоко верил, что могучая натура поэта, вынесшая бездну потрясений, не
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поддастся болезни, ужасного значения которой я не понимал. «Ну годи обо мне, — сказал

поэт, — расскажите мне лучше, что доброго на Украине». Я передал ему несколько поклонов

от его знакомых. Он о всяком что-нибудь спросил меня, и очень грустил о больном художнике

Ив. Вас. Г-м, у которого гостил в последнее свое пребывание в Киеве. Говоря о Малороссии и

о своих украинских знакомых, поэт, видимо, оживал; болезненная раздражительность его мало-
помало оставляла и переходила то в чувство той теплой и живой любви, которою дышали его

произведения, то в самое пылкое негодование, которое он по возможности сдерживал.
На столе, перед которым он сидел, лежали две стопки сочиненного им малороссийского букваря,
а под рукой у него была другая «малороссийская граматка» 1, которую он несколько раз открывал,
бросал на стол, вновь открывал и вновь бросал. Видно было, что эта книжка очень его занимает и
очень беспокоит. Я взялся было за шапку. Поэт остановил меня за руку и посадил. «Знаете вы вот

сию книжицу?» — он показал мне «грамотку». Я отвечал утвердительно. — «Ану, если знаете,
то скажите мне для кого она писана?» — Как для кого? — отвечал я на вопрос другим вопросом.
«А так, для кого? — бо я не знаю для кого, только не для тех, кого треба научить разума». Я

постарался уклониться от ответа и заговорил о воскресных школах, но поэт не слушал меня и,
видимо, продолжал думать о «грамотке». «От якбы до весны дотянуть! — сказал он после долгого

раздумья, — да на Украину... там може бы и полегшало, там може б ще хоть трошки подихав».
Мне становилось невыносимо, я чувствовал, как у меня набегали слезы. Он расспрашивал меня

о варшавской железной дороге и киевском шоссе. «Да! — сказал он, — когда б скорее ходили

почтовые экипажи, не доедешь живой на сих проклятых перекладных, а ехать нужно, — умру я тут

непременно, если останусь». Я стал прощаться. «Спасибі, що не забуваєте, — сказал поэт и встал.
— Да! — прибавил он, подавая мне свой букварик, — просмотрите его, да скажите мне, что вы
о нем думаете». С этим словом он подал мне книжку, и мы расстались... навсегда в этой жизни.
Более я не видал уже Шевченко в живых [...] Н. Лесков, Последняя встреча и последняя: разлука
с Шевченко, «Русская речь», 1861, № 21, стор. 314 — 315. Примітки 1 «Граматка» П. Куліша,
перевидана 1861 р. Можливо також, що це одна з граматик: «Домашняя наука» К. Шейковського

(1860) або «Азбука по методе Золотова для Южно-русского края» А. Строніна (1861).

4.1.5 Із листа Ф. О. Хартахая до В. С. Гнилосирова. 25 січня 1861 р. (2010-01-05 12:00)

Вони 1 мені казали, що ти себе показував на літературном чтении, і показав гаразд. Радуюсь.
Напиши, що ти читав. Кажись, [1]«Наймичку» і [2]«Катерину» Шевченка. 25 січня 1861 p.,
Петербург 1 Харківські студенти Николич, Ільєнко, Назаренко, Спаський, що перейшли до

Петербурзького університету. [3]Т. Г. Шевченко в епістолярії відділу рукописів. — К., 1966.
— С. 31.

1. http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev138.htm

2. http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev110.htm

3. http://litopys.org.ua/shevchenko/epis.htm

4.1.6 Повідомлення в газеті «Северная пчела». 27 січня 1861 р. (2010-01-06 12:00)

«Букварь Южнорусскій» (К издателю «Северной пчелы»)

Известный поэт наш Т. Г. Шевченко, в видах распространения грамотности между своими

земляками, составил [1]южнорусский букварь, который принадлежит к числу книг с искусственною
целию. Независимо от хорошего содержания, что не мешает и в азбуке, независимо от нарядности,
даже щегольства издания, книжечка, состоящая из 24 страниц в 12-ю д(олю листа), продается по
три копейки! Вот как надо действовать с желанием доставить беднякам возможность научиться

грамоте. В букваре, кроме известных двух-трех азбук и слогов, которые вместо обычных: ба,
ва, га и проч., состоят из псалмов, переведенных на малорусский язык, есть молитвы, таблица
умножения, две народные легенды и несколько пословиц и поговорок. Об этой книжечке ничего

неизвестно, да в Петербурге она и не может иметь успеха, но для малорусского простонародья это
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— самый лучший подарок, какой можно было придумать. Букварь продается в книжном магазине

Кожанчикова.

А. Ч[ужбинский], «Северная пчела», 27 января 1861 г., №22.

1. http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev5.htm

4.1.7 Реклама в журналі «Іскра». 27 січня 1861 р. (2010-01-07 12:00)

№ 615. 1861 р., січня 27. Повідомлення в журналі «Искра» про продаж у крамниці Д. Є.
Кожанчикова творів Т. Г. Шевченка

Библиографические известия

В магазине русских и иностранных книг коммисионера императорских университетов св.
Владимира и Дерптского Д. Е. Кожанчикова. В С.-Петербурге на Невском проспекте, против
Публичной Библиотеки, в доме Демидова

Поступили в продажу:

«Кобзарь» Тараса Шевченко в переводе русских поэтов. СПб, 1860, ц. 1 р. 25 к., с пер. 1 р.
50 к.
«Кобзарь» Тараса Шевченко с его портретом. Спб., 1860, ц. 1 р. 50 к., с пер. 2 руб.
«Букварь Южно-русский». Сост. Т. Г. Шевченко. Спб., 1861, ц. по 3 коп. за экземпляр, с пер. по
4 коп.

Искра. № 4, 27 янв., с. 57 — 58.

4.1.8 233. ЛИСТ ДО В. Г. ШЕВЧЕНКА. 29 січня 1861. С.-Петербург
(2010-01-08 12:00)

29 генваря 1861.

Так мені погано, що я ледве перо в руках держу. І кат його батька знає, коли воно полегшає.
Ось що! Вчора заходив до мене прощаться полковник Антонович, він сьогодня поїхав в Одесу.
Антонович сей — один із самоглавних членов Общества пароходства и торговли в Одесі. Я
просив його за твого Каленика, і він мені сказав от що: щоб ти йому не барившися написав,
которий Каленикові год і чому він преимущественно учився в Херсоні: чи навігації, чи механіки,
чи математики? Йому це треба знать для того, щоб до чого лучче притулить Каленика.
Напиши ж йому та попроси гарненько, то, може, що й буде. Адресуй так: «В Одессу, в

дежурство Новороссийского и Бессарабского генерал-губернатора его высокоблагородию Платону

Александровичу Антоновичу».
Чи послав ти моє письмо Іваницькому в Одесу? Чи получив «Буквар» і «Основу»?
Начхай ти в ярмулку отому жидові, що ти пишеш, з його ґрунтом і з його хатою. Кінчай швидче

в Каневі та напиши мені, як кончиш, щоб я знав, що з собою робить весною. Прощай! Утомився,
неначе копу жита за одним заходом змолотив. Цілую твою жінку і твоїх діточок. Т. Ш.

Примітки

Подається за першодруком у журналі «Основа» (1862. — № 6. — С. 25). Рядки:
«Адресуй так: „В Одессу, в дежурство Новороссийского и Бессарабского генерал-губернатора его
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высокоблагородию Платону Александровичу Антоновичу“» та «Начхай ти в ярмулку...», пропущені
в «Основі», подаються за публікацією листа в журналі «Правда» (1875. — № 24. — С. 972).
Вперше введено до збірника творів у виданні: Шевченко Т. Твори: В 2 т. — СПб., 1911. — Т. 2.
— С. 445.
Вчора заходив до мене прощаться полковник Антонович... — Полковнику Антоновичу Платону

Олександровичу (1812 — 1883), який з 1853 р. був керченським градоначальником, у 1861 р. надано
чин генерал-майора й призначено його градоначальником Одеси.
Я просив його за твого Каленика... — Клопотання Шевченка про те, щоб влаштувати сина В. Г.
Шевченка на роботу в майстернях Одеського товариства мореплавства й торгівлі, лишилися без
наслідку. К. В. Шевченко згодом став землеміром, помер у віці 26 років.
Чи получив «Буквар» і «Основу»? — Див. примітку до листа до В. Г. Шевченка від 22 січня 1861
р.
Кінчай швидче в Каневі... щоб я знав, що з собою робить весною. — Навіть у своєму останньому

листі до В. Г. Шевченка, будучи вже тяжко хворим, Шевченко не полишав надії оселитися

в Україні. Свідчення про це збереглися і в спогадах М. С. Лескова, який відвідав Шевченка

наприкінці січня 1861 р.: «Он жаловался на боль в груди, на жестокую одышку. „Пропаду“, —
заключил он и бросил на стол ложку, с которой только что проглотил лекарство. [...] „От якби
до весни дотянуть! — сказал он после долгого раздумья, — да на Україну... там, може б, і
полегшало, там, може б, ще хоть трошки подихав“ [...] „Да! — сказал он, — когда б скорее

ходили почтовые экипажи, не доедешь живой на сих проклятых перекладных, а ехать нужно, —
умру я тут непременно, если останусь“» (Лесков Н. Последняя встреча и последняя разлука с

Шевченко // Русская речь. — 1861. — 9 марта).

4.1.9 246. Р. Д. ТРИЗНА. 30 січня 1861. Чернігів (2010-01-09 12:00)

Виглядаю «Кобзаря» — вже і ждать остило, —
Нема його... Де ж він дівся? В лобу закрутило!
Ну скажіть же, добродію, як тут догадаться?..
Одно тільки осталося — знахаря спитаться.

Розкажіть мені, будьте ласкаві, хто се такий Василь Васильович Тарновський? Одного я знаю

трохи, дак той, кажуть, і теперечки у Петембурсі, шануючи правду, придумує, як би хрещеной

братії хоч трохи руки розв’язати, а оцей, що заглабав «Кобзаря» да й пари з уст не пустить, чи не
син його? Де ж воно, і що воно такеє? Чи нахудоби [?] де живе, чи грамоти доходить?
Настрочіть сьому Тарновському, щоб він знав, кому і скільки прислать книжок, або скажіть мені,
де найти його.
З букварем був я у Філарета: «Треба, каже, наперед отдать у консисторію, як вона посудить».
— «Да вже, кажу, владика Ісидор судив і кріпко дякував». — «Я сам, каже, поважаю Тараса

Григоровича, да порядка минуть не можна». Да тут і почав гомоніть і о синодальнім букварі,
що обіцяли вислать йому 24 тисячі, а вислали тільки 500, и о заведении при своем монастыре

типографии, щоб уже друкувать там отії синодальнії букварі і продавать пастві, — так що, як не
поверни, а ждать од його — нічого не діждешся. Директор тож щось мнеться, складує на округ
і каже, що букварів мало в училища требується. З управляющим П. Г. И. ще не потолкував, бо
його не було в городі. От і вся недовга.
Не тільки світа, що в окні, і без моцних панів найдуться добрі люди і розберуть: що кому вадить
— кого борщем годувать, а кого щами-с.
У квитанції написано один пуд букварів. Скїлько ж їх там буде? Я тільки получу — зараз до ладу

одпишу. А що не писав довго, то була притча: раз те, що з дня на день ждав «Кобзаря», а друге,
що захворав кріпко і тільки другий день піднявся на ноги, а ноги то і болять од нудного сидіння,
— да і Ви, кажуть, мій милостивий добродію, частенько жалієтесь.
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Будьте ласкаві, не піддавайтесь, і да хранить Вас праведний на діло добра і правди.
Нехай буде усе добре!

Роман Тризна.

30 января 1861 року,
Чернигов.

Я сказав Філарету, что Ви по весні будете у Чернігові, і він кріпко хоче познакомиться з Вами.

Коментарі:

Подається за автографом: ЦНБ. III. 4882.
Вперше надруковано уривки у виданні: Чалый М. К. Жизнь и произведения Тараса Шевченка.
— С. 181-182, з помилкою у датуванні та іншими неточностями; повний текст — у збірнику

«Шевченко та його доба» (Зб. 2. — К., 1826. — С. 165, публікація М. М. Новицького).
Дата в автографі: «30 января 1861 року, Чернигов».

Тризна Роман Дмитрович (1816 — ?) — член Чернігівської межової комісії від дворян, пізніше
— голова палати цивільного суду, знайомий Шевченка з 1846 р. Поширював «Кобзар» на

Чернігівщині (див. листи Шевченка до В. В. Тарновського-молодшоо [1]від 7 серпня 1860 р.
та 10 лютого 1861 р.), брав участь в організації і налагодженні роботи недільних шкіл, клопотався
перед місцевою духовною владою про дозвіл викладати у школах за «Букварем южнорусским».
Виглядаю «Кобзаря» — вже і ждать остило... — В цих віршованих рядках, як і нижче — прозових,
Р. Тризна повідомляв Шевченкові, що виділені поетом ще в серпні 1860 р. 50 примірників

«Кобзаря» на користь чернігівських недільних шкіл, які мав за його дорученням переслати на

ім’я Тризни В. В. Тарновський-молодший (див. лист Шевченка до В. В. Тарновського-молодшоо
[2]від 7 серпня 1860 р. з Петербурга), ще не одержані.
Одного я знаю трохи... — Йдеться про В. В. Тарновськдго-старшог, що в 1859 — 1860 рр. жив
у Петербурзі і працював членом-експертом редакційних комісій, які готували проект селянської

реформи 1861 р.
...заглабав «Кобзаря» да й пари з уст не пустить... — Відповідаючи на лист Шевченка від 7 серпня
1860 р. лише 10 жовтня 1860 р., В. В. Тарновський писав із Качанівки поетові: «Порученіє Ваше
я вже ісполнив і написав у Київ, щоб відтіль переслали їх («Кобзарів») по Вашому назиаченію».
Насправді ж, як свідчить лист Р. Д. Тризни, Шевченкове доручення В. В. Тарновський не

виконав. У своїх листах того часу Л. В. Тарновська не раз докоряє синові за зволікання з взятими
на себе зобов’язаннями (див.: [3]Дорошкевич О. Шевченко в приватному листуванні // Записки

історично-філологічнго відділу УАН. — 1926. — Кн. 7 — 8. — С. 377 — 378).
Настрочіть сьому Тарновському... — Шевченко написав В. В. Тарновському 10 лютого 1861 р.
З букварем був я у Філарета... — Йдеться про чернігівського архієрея Філарета (Д. Г.
Гумилевського).
Консисторія — у дореволюційній Росії заклад при єпархіальному архієреї з адміністративними та

судовими функціями.
...владика Ісидор... — Митрополит Новогородський та Санкт-Петербурзький (з 1860 р.) Ісидор

(Никольський Яків Сергійович, 1799 — 1892).
...о синодальнім букварі... — Тобто про буквар для церковних шкіл, що видавався Синодом

— у дореволюційній Росії найвищим органом управління Російською православною церквою.
На Україні синодальний буквар був засобом русифікації сільського населення. Хоча книжок для

народу, зокрема й букварів, на той час на Україні дуже бракувало, про що Філарет зізнається

у дальшій розмові з Р. Д. Тризною, переданій останнім у цьому ж листі до поета, Шевченків
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український буквар не був рекомендований церковною владою для навчання у своїх школах.
Директор тож щось мнеться... — Очевидно, йдеться про директора світської школи. 350
...складує на округ... — Округи у дореволюційній Росії — адміністративно-териоріальні одиниці,
які запроваджувались для певної одиниці управління. Тут мовиться про учбовий округ.

1. http://ua_kobzar.livejournal.com/648239.html

2. http://ua_kobzar.livejournal.com/648239.html

3. http://izbornyk.org.ua/shevchenko/doroshk.htm

4.1.10 Спогад Л. Пантелєєва про стан здоров’я (2010-01-10 12:00)

* *

Хотя Шевченко не было еще и 47 лет (он родился в 1814 г.), но здоровье его было настолько

подорвано, что уже с осени 1860 г. он стал чувствовать себя нехорошо, а в январе и феврале

61 г. выходил из дому в виде исключения, изредка посещая кого-нибудь из самых близких

знакомых. Это, однако, не мешало ему усердно заниматься гравированием, к которому особенно

пристрастился по возвращении из ссылки; не покидал он и живопись, — так, в январе закончил
портрет одной дамы.

Л. Пантелеев, Смерть и похороны Шевченко, «Речь», 1911, 26 февраля.

4.1.11 247. В. В. ТОЛБІН. 5 лютого 1861. Петербург (2010-01-11 12:00)

5 февраля 1861 года.

Милейший мой пан и господин

Тарас Григорьевич! Многоуважаемый!

Уповаю, что Ваше драгоценное здоровье поправилось, прошу Вас прибыть в фотографию

Александровского (против Казанского собора) для присоединения Вашего портрета к галерее

русских литераторов.
Сняты уже: Гончаров, Писемский, Панаев, Майков, Полонский, Щербина (Н. Ф.), Розенгейм,
Курочкин, Бруни, Айвазовский, Толбин.
Обратитесь с следующими краткими словами: по приглашению Толбина в галерею русских

литераторов — Тарас Григорьевич Шевченко, и дело сделано, и Вы еще получите 12 карточек.

Целую Вас В. Толбин.

Збоку дописано:

P. S. Вы имеете право также взять по карточке всех литераторов.
Можете прибыть, когда угодно и в какой угодно день — только до двух часов по полудни, а то
будет темно.

На звороті:
Его высокоблагородию

Тарасу Григорьевичу Шевченко.
На Васил[ьевском] острове,
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в главном здании Академии художеств, рядом с церковью.
Нужное.

Коментарі:

Подається за автографом: ЦНБ. III. 4885.
Вперше надруковано: Шевченко та його доба. — 1926. — Кн. 2. — С. 166; публікація М. М.
Новицького.
Дата в автографі: «5 февраля 1861 года».

Толбін Василь Васильович (псевдонім — В. Борщов, 1821 — 1869) — російський письменник,
журналіст. Літературну діяльність почав у середині 40-х років. Автор повістей, оповідань,
численних нарисів та рецензій. Співробітничав у багатьох виданнях — журналах, газетах,
альманахах. Особливо багато писав з історії живопису, перший склав біографічні нариси про життя
і творчість багатьох діячів образотворчого мистецтва — художників, скульпторів, архітекторів (І.
К. Айвазовського, Ф. А. Бруні, О. А. Іванова, Ф. П. Толстого, О. А. Кипренського, П. А.
Ставассера, С. К. Зарянка, А. М. Мокрицького, П. К. Клодта та ін.). На початку 60-х років
був фельєтоністом «Северной пчелы», «Санкт-Петербургских ведомостей», «Русского инвалида».
Кілька його віршів вміщено в «Колоколе» О. I. Герцена.
Коли Шевченко познайомився з Толбіним, невідомо. 1858 р. вони обидва брали участь у виданні
«Русский иллюстрированный альманах. С. 200 рисунками, гравированными на дереве» (СПб.) —
Толбін як автор статті «Ревель и Гельсингфорс», Шевченко як один із художників видання. 1860
р. в газ. «Северная пчела» за 17 та 24 вересня анонімно надруковано огляд осінньої виставки в

Академії мистецтв. Автором статті був В. Толбін. Оглядач, високо оцінивши представлені на

виставці твори Шевченка, припустився грубих помилок, зокрема приписав Шевченкові малюнок

«Петро I». Збереглася незакінчена нотатка Шевченка до редакції «Северной пчелы», в якій поет у
різкій формі спростовував помилки в огляді. Цей конфлікт, як свідчить лист Толбіна до Шевченка,
серйозних наслідків не мав. Після смерті Шевченка в тижневику «Иллюстрация» (1861. —№ 180).
Толбін надрукував нарис «Ученики Брюллова. Шевченко».
...прошу Вас прибыть в фотографию Александровского... — Свідчень про відвідання Шевченком

фотомайстерні немає.
Гончаров Іван Олександрович (1812 — 1891) — російський письменник, автор широковідомих

романів із життя Росії 40 — 60-х років XIX ст. «Обыкновенная история» (1847), «Обломов» (1859),
«Обрыв» (1869), книги подорожніх вражень «Фрегат «Паллада» (1858).
Панаев Іван Іванович (1812 — 1862) — російський письменник, журналіст, один із редакторів та

видавців (разом із М. Некрасовим) журналу «Современник». Як і Шевченко, був одним із членів

та організаторів Товариства для допомоги нужденним літераторам і вченим. У середині XIX ст.
успіхом користувалися повісті Панаева «Маменькин сынок» (1845), «Родственники» (1847), «Внук
русского миллионера» (1858), роман «Львы в провинции» (1852). Був знайомий із Шевченком.
Написав про зустрічі з ним в «Литературных воспоминаниях» (1861). Матеріали, пов’язані з
творчістю Шевченка, публікувались у щомісячних оглядах «Петербургская жизнь. Заметки Нового
поэта», які вів Панаєв у журналі «Современник» (1859. — № 3; 1860. — № 7, 11; 1861. — № 3, 5).
Майков Аполлон Миколайович (1821 — 1897) — російський поет, перекладач. Найбільш відомий

як автор віршів про природу та віршів і поем на історичну тематику. Клопотався про полегшення
становища засланого Шевченка, присвятив йому вірш «На белой отмели Каспийского поморья»
(1863). Шевченко та Майков часто зустрічалися в родині Толстих, разом виступали на літературних

вечорах тощо.
Щербина Микола Федорович (1821 — 1869) — російський поет. Основний жанр його поезії —
написані на теми і в манері античної літератури антологічні вірші, високо оцінені, зокрема,
Шевченком (лист до А. Головачова від 15 листопада 1852 р.). Популярністю користувались
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епіграми Щербини. Знайомий Шевченка з 6 квітня 1858 р. (див. запис у Шевченковому щоденнику

за це число). Шевченко не раз згадував Щербину та його твори в листах, у щоденнику.
Розенгейм Михайло Павлович (1820 — 1887) — російський поет, публіцист. Набув популярності у
50 — 60-х роках XIX ст. як викривач моральних пороків та окремих зловживань у житті російського
суспільства.
Курочкін — очевидно, йдеться про Курочкіна Василя Степановича (1831 — 1875) — російського

поета, перекладача, журналіста, редактора-видавця журналу «Искра», брата перекладача

Шевченкових творів М. С. Курочкіна.
Айвазовский (Гайвазовський) Іван Костянтинович (1817 — 1900) — російський живописець-
мариніст. З 1845 р. — академік, з 1887 р. — почесний член петербурзької Академії мистецтв.
Член багатьох іноземних академій. Автор численних картин на українську тематику. У травні

1840 р., перед поїздкою до Італії, більше місяця жив на квартирі Шевченка і В. Штернберга в

Петербурзі. В повісті [1]«Художник»Шевченко згадує про проводи В. Штернберга та Айвазовского

за кордон. Про твори Айвазовського, що експонувалися на виставці в петербурзькій Академії

мистецтв, Шевченко писав С. Т. Аксакову [2]25 квітня 1858 р.

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev402.htm

2. http://ua_kobzar.livejournal.com/514988.html

4.1.12 234. ЛИСТ ДО В. В. ТАРНОВСЬКОГО. 10 лютого 1861. С.-Петербург
(2010-01-11 18:00)

10 февраля 1861.
С.-Петербург.

Милостивый государь

Василий Васильевич!

Сегодня получил я письмо из Чернигова от Романа Дмитриевича Тризны, на имя которого

в прошлом году просил я вас переслать 50 экзем[пляров] «Кобзаря» в пользу Черниговской

воскресной школы. Тризна пишет мне, что он и до сего дня не получил вашей посылки. Во

имя Божие, уведомьте меня, на чье имя и когда послали вы в Чернигов помянутые экземпляры,
чем много обяжете готового к услугам

Т. Шевченка.

Примітки

Подається за автографом (ІЛ, ф. 1, № 210).
Вперше надруковано в журналі «Киевская старина» (1883. — № 2. — С. 408) з помилкою в даті:
«16 февраля 1861 г.».
Вперше введено до збірника творів у виданні: Шевченко Т. Твори: В 2 т. — СПб., 1911. — Т. 2.
— С. 445.

Сегодня получил я письмо из Чернигова... — Лист Р. Д. Тризни [1]від 30 січня 1861 р. ([2]Листи
до Тараса Шевченка. — С. 182 — 183).
...в прошлом году просил я вас переслать... — Див. лист до В. В. Тарновського-молодшоо [3]від
7 серпня 1860 р. та примітку до нього.

1. http://ua_kobzar.livejournal.com/695914.html

2. http://izbornyk.org.ua/shevchenko/lystydo.htm
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3. http://ua_kobzar.livejournal.com/648239.html

4.1.13 235. ЛИСТ ДО М. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО. 10 — 12 лютого 1861. С.-
Петербург (2010-01-12 06:00)

Дай, будь ласкав, позавчорашній та вчорашній № «Пчелы».

Примітки

Подається за автографом (ІР НБУВ, ф. III, № 4882). Датується орієнтовно: записку написано

на звороті листа Р. Д. Тризни до Шевченка [1]від 30 січня 1861 р., одержаного Шевченком 10
лютого 1861 р. Адресат встановлюється за змістом.
Вперше надруковано у виданні: Шевченко Т. Повне зібр. творів: У 10 т. — К., 1957. — Т. 6. —
С. 229.

... позавчорашній та вчорашній № «Пчелы». — Йдеться про петербурзьку газету «Северная
пчела», № 31 за 8 лютого та № 32 за 9 лютого 1861 р., які могли зацікавити Шевченка в зв’язку
з публікацією початку статті «Из Вильно», закінчення якої надруковано в № 33 за п’ятницю, 10
лютого.

1. http://ua_kobzar.livejournal.com/695914.html

4.1.14 236. ЛИСТ ДО М. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО. 13 лютого 1861. С.-Петербург
(2010-01-12 12:00)

Дай Федорові 25 карбован[ців] та суботню «Пчелу».

Т. Ш.

Примітки

Подається за автографом (ІЛ, ф. 1, № 169). Датується за поміткою М. М. Лазаревського про

одержання: «13 февр[аля] 1861».
Вперше надруковано в журналі «Русский библиофил» (1914. — № 1. — С. 25. Публікація П. I.
Зайцева).
Вперше введено до зібрання творів у виданні: Шевченко Т. Повне зібр. творів: У 10 т. — К., 1957.
— Т. 6. — С. 229.

... суботню «Пчелу». — Йдеться про газету «Северная пчела», № 34 за суботу, 11 лютого 1861 р.

4.1.15 Чи не покинуть нам, небого... 14-15 лютого 1861 р. (2010-01-12 18:00)

14 — 15 лютого 1861 р., С.-Петербург

{ [1]«Чи не покинуть нам, небого...» }

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev2167.htm
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4.1.16 Маніфест про скасування кріпосного права (переклад П. Куліша). 19 лютого
1861 року (2010-01-13 06:00)

Божою Милостю Ми, Александр Другий, Імператор і Самодержець Всеросійський, Цар

Польський, Великий Князь Фінляндський, і прочая, і прочая, і прочая.

Ознаймуємо всім Нашим вірним підданним.
Свята воля Божа і праведний закон наслідування Царства призвали Нас на предківський

Всеросійський Престол. Уважаючи на такий призив, обітували Ми в серці Своєму обнімати

Нашою Царською любов’ю всіх Наших вірних підданних усякого звання і стану, од тих високих

духом, що обороняють мечем отчизну, та й до тих людей смиренних, що взялись до ремества, од
найповажнійших слуг Государственних, та й до простих хліборобів.
Позираючи, як стоять одно при другому усі звання і стани в Государстві, зауважили ми, що

Государственні закони, як змогли, так благоустроїли вищі і средні згромаження, указавши їх

одбутки, права і привилеї, тілько не рівно міркували про кріпаків або кріпостних людей. Названо
сих людей кріпаками затим, що їх або старі закони, або звичаї з роду в рід закріпили панам,
которі б то вже мусили їм добру долю устроїти. До нашого часу панське право було широке, і
закон не визначив ясно, де панської волі границя. По старій пам’яті, по звичаям та своїй уподобі

пани людьми орудовали. Отже, по доброму ладу, між паном і кріпаками велося добре, мов би

між батьком і дітьми; щирою бо правдою піклувався пан і добродійствував своїм крестянам, а
крестяне з доброю хіттю йому корилися. Як же старосвітська простота почала виводитись, та
стало більше стосунків між паном і крестянами, та перестали пани самі по-батьківській крестян

держати, та почали крестянами орудовати такі люде, що тілько про свою користь дбали: тоді вже
добрий лад попсувався, і вкинулись пани у своєволю; з того-то на крестян стало важко, і достатків
у них меншало; з того й крестяне про своє краще життя перестали дбати.
Вбачали се і приснопам’ятні предки Наші і добирали способу, як би допомогти кращому життю

крестянському, тілько що не круто вони на добро повертали, самим панам до волі охочим, нові
порядки до вподоби подавали; коли ж повертали на добро й круто, то й то не всюди, а хіба

під яку нужду, або для проби. Тако от Імператор Александр Первий дав устав про свободних

хлібопашців; теж і в Бозі почивший родитель Наш Миколай Первий — про обязанних крестян. В
західних губерніях, по инвентарним правилам, установлено наділити крестян землею і означити

їх повинності. А проте мало де приведено до самого діла устави про свободних хлібопашців і

обязанних крестян.
Оце ж Ми впевнились, що Предки Наші заповідали Нам перемінити долю кріпаків на кращу і що

самим ходом діл історичних сам Бог указує Нам Наше діло { [1]. . . }

Вашкевич В. Г. [2]Перевод П. А. Кулиша на украинский язык манифеста 19 февраля 1861
года и Положения о крестьянах // Киевская старина. —1905. — Т. 88. — № 2. — Отд. 1. — С.
324-341;№ 3. — Отд. 1. — С. 422-460. Отдельный оттиск. — 55 с. [Див. також: [3]ua etymology
про переклад офіційних документів 1861 року.]

1. http://litopys.org.ua/rizne/kulmanif.htm

2. http://izbornyk.org.ua/rizne/kulmanif.htm

3. http://ua_etymology.livejournal.com/75419.html

4.1.17 Лист В. Жемчужникова до П. Ковалевського. 20 лютого 1861 р.
(2010-01-13 12:00)

* *

Павел Михайлович 1, подвиньте скорее совет Литературного фонда на помощь бедномуШевченко.
У него водяная в груди в сильной степени, и хотя лечит его хороший доктор по приязни (Круневич
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2), но медицинская помощь парализуется неудобствами жизни Шевченко и отсутствием всякого

за ним ухода: живет он в Академии, в комнате, разделенной антресолями на два яруса, спит в

верхнем, где окно приходится вровень с полом, а работает в нижнем, где холодно. В обоих ярусах

сыро, дует из окна, особенно в верхнем, потому что окно начинается от пола. Это способствует
отеку ног и примешивает к существующей болезни простуду. Ходит за ним академический сторож,
навещающий его известное число раз в день. Я видел его доктора, Круневича, и знаю от него, что
при таких неудобствах жизни ненадежно не только выздоровлениеШевченко, но даже и сохранение
сил его до весны, чтобы он мог исполнить по крайней мере свое желание: съездить на родину на
купленную им недавно земельку на берегу Днепра, где он позаботился выстроить себе скромную
хатку и о которой он так любит мечтать *. Если нельзя найти ему квартиру от жильцов, которые
взяли бы на себя уход за ним, то можно поместить его, например, в Максимилиановскую больницу,
где есть отдельные, удобные помещения для больных за цену не слишком высокую. Надо только
выхлопотать в этой больнице место, а Шевченко перейти туда согласен. Похлопочите, чтобы
это было улажено поскорее! Несчастный Шевченко, — началась было для него спокойная жизнь,
оценка, — и ему так мало пришлось пользоваться ею! В. М. Жемчужников 3, Письмо к П.
М. Ковалевскому от 20 февраля 1861 г., «Тридцать дней», 1937, № 8, стор. 90. Примітки 1

Ковалевський Павло Михайлович (1823 — 1907) — поет і художник-критик, племінник Євграфа

і Єгора Ковалевських. Співробітник журналів «Современник» і «Отечественные записки». 2

Круневич Павло Адамович (1835 — 1871) — доктор медицини, гофмедик імператорського двору

у Петербурзі. 3 Жемчужников Володимир Михайлович (1830 — 1884) — наймолодший з братів

Жемчужникових. Разом з братом О. М. Жемчужниковим і гр. О. Толстим виступав під іменем

Козьми Пруткова. * Жемчужников помиляється, Шевченко так і не придбав омріяну хату на березі

Дніпра.

4.1.18 Із листа П. Ковалевського до О. Дружиніна. 20 лютого 1861 р.
(2010-01-13 18:00)

* *

Прилагаю при этом [1]письмо члена нашего общества, Владимира Михайловича Жемчужникова,
о бедственном положении больного Шевченка. Будьте так добры, милейший Александр

Васильевич, присоедините ваше ходатайство у Комитета для оказания пособия Шевченко. Я

полагаю, отказа и быть не может такому яркому светилу на литературном небе (выражаясь a la
Nikitenko).

Летописи. Гослитмузей. Кн. 9. Письма к А. В. Дружинину (1850-1863). М., 1948, с. 154.
Цит. за: [2]Т. Шевченко. Біографія. К., 1984, с. 514.

1. http://ua_kobzar.livejournal.com/697975.html

2. http://izbornyk.org.ua/shevchenko/bio.htm

4.1.19 Стаття про «Граматку» П. Куліша гіпотетичного авторства Шевченка. 23
лютого 1861 р. (2010-01-14 12:00)

Горожанин С.
К ИЗДАТЕЛЮ «СЕВЕРНОЙ ПЧЕЛЫ»

Беда, коль пироги начнет печи сапожник,
А сапоги тачать пирожник!
Крылов.
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В январе месяце вышли две книжечки на малорусском языке, ничтожные по цене и по объему,
но чрезвычайно важные по содержанию, и особенно по своему назначению. Я говорю о Южно-
русском букваре Т. Г. Шевченко и о Граматке П. А. Кулиша. О первой «Северная пчела»
[1]говорила, о второй да позволено будет мне высказать свое письменное мнение, как о цветке,
еще не тронутом печатною грозою. Сей, по форме неуклюжий и по запаху неблаговонный

цветок, есть не что иное, как нарочито неудавшийся тощий отводок от довольно объемистого

и дорогого древа познания добра и зла. Проще, П. А. сократил и удешевил первое издание

своей Граматки, что, по нашему мнению, сделал он напрасно. Первое издание, по дороговизне

своей, не могло проникать в темную массу нашего народа и, следовательно, только оскорбляло

самого автора, а новое, усовершенствованное и удешевленное издание Граматки оскорбит многих
своим наружным безобразием и схоластическою внутреннею пустотою. К первому изданию была

приложена таблица умножения и дельно составленная арифметика; в новом это плодотворное

зерно заменено бесплодным истолкованием Символа веры и святых евангельских истин, которые
сами по себе яснее солнца. К чему ведут, например, подобные толкования, и поймет ли их человек,
едва выучившийся читать?
Воп[рос]: «Як учить Символ віри про бога, словимого в святій троїці?»
Отв[ет]: «Учить, из [що?] бог єсть один, тілько в трьох лицях, або особах, — бог-отець, бог-син,
бог-дух святий. Не три боги, а один бог, і другого бога нема ні на землі, ні на небі» і т. д. (33).
Есть у нас просвещенные люди меж духовенством, которые, конечно, сумеют заговорить об этом
предмете с народом как лица компетентные.
В Граматке помещена священная история, но она так скомкана и сжата, что автор сам должен

сжиматься, смотря на свое скомканное детище. В заключение на четырех страничках помещена

история Малороссии, настоящая макуха, выжимок, в которой не осталось ни капли животного

начала. Наконец, обертка украшена таким суздальско-византийсим изображением, которое может
сразу умертвить самое здравое чувство изящного.
Я подозреваю, что П. А., составляя новую Граматку, увлекся идиллическими мечтами

«Хуторянина» («Основа», № 1), где очень наивно предлагается какое-то сельско-хуторское
просвещение вопреки просвещению городскому, а еще вернее, что П. А. в простоте души увлекся
честною пропагандою господина Аскоченского. Но кто внушил истолкователю евангельской

кротости поместить сзади на обертке кусочек самой неистовой желчной полемики? За один

прием дитя выучится читать, любить и ненавидеть ближнего своего и даже сплетничать. Хвала
вам и хвала, на все досужий П. А.!
Теперь (благодаря воскресным городским школам) почувствовалась необходимость и в сельских

школах, а следовательно и в первоначальных дельных и дешевых учебниках. Нельзя не сказать с
Крыловым:

Хотя услуга нам при нужде дорога,
Но за нее не всяк умеет взяться...

Примите увер[ения] и пр.
Горожанин С...

«Северная пчела», 1861, 23 февраля. Цит. за: Айзеншток І. Я. Із розшуків про Шевченко. Збірник
п’ятої наукової конференції. К., 1957, с. 128-129. Див. [2]лист В. Ламанського про авторство

замітки та [3]свідчення П. Мокрицького.

1. http://ua_kobzar.livejournal.com/694839.html

2. http://ua_kobzar.livejournal.com/698741.html

3. http://ua_kobzar.livejournal.com/723907.html
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4.1.20 Із листа В. Ламанського до І. Аксакова про обставини появи статті про
«Граматку» Куліша (2010-01-14 18:00)

* *

Надо Кулишу раз навсегда заметить, что его не любят, не уважают вовсе не потому, что он

хохол, не за то даже, что изобрел кулишевку, а просто-напросто за то, что он подлец. Достаньте
«Северную пчелу» за тот самый год, как умер Шевченко, в последнее время совершенно с

Кулишом поссорившийся. Незадолго перед смертью он напечатал в «Северной пчеле» страшно
резкую [1]статью против Кулиша об его букваре [...] Мне в день похорон Шевченки или смерти

рассказал об этом один из их же кружка [...] Сама статья очень любопытна.

Лист В. Ламанського до І. Аксакова від 25 вересня 1867 р. Архів Академії наук СРСР, ф. 35,
оп. 1, №1727, арк. 80-81 зв. Цит. за: Айзеншток І. Я. Із розшуків про Шевченко. Збірник п’ятої
наукової конференції. К., 1957, с. 127. Див. також: [2]Т. Шевченко. Біографія, К., 1984, С. 508.

Примітка

Лист Ламанського з різкою згадкою про Куліша викликаний, очевидно, полемікою, яка зав’язалася
влітку і восени 1867 р. між Кулішем, з одного боку, і Аксаковим та Катковим — з

другого. «Московские ведомости» (№ 170) і «Москва» (№ 117) опублікували чергову партію

«викривальних» (тобто шовіністично доносительських по суті) матеріалів, спрямованих проти

української національної культури; в них знову і знову «доводилося», що українська культура,
українська література зокрема, є «польська вигадка», що народ український в дійсності «говорить
по-російськи» і вороже ставиться до письменників, які пишуть українською мовою. Обидва

реакційні публіцисти запевняють, що «польською вигадкою» є, зокрема, український правопис,
запропонований Кулішем (кулішівка) і т. д. Заперечення Куліша, адресовані редакції названих
газет, не були надруковані; це змусило його виступити з розгорнутим протестом, опублікованим
в «С. Петербургских ведомостях». Цю статтю-протест, власне, і має на увазі Ламанський,
підказуючи Аксакову можливості дальшої суспільно-політичної дискредитації Куліша.
П. Кулиш, Письмо Каткову и Аксакову, «С. Петербургские ведомости», 1867, № 250-251, пор.
також «Спір П. Куліша з московськими газетами «Москва» і «Московские ведомости», «Правда»,
1867, ч. 21, стор. 167-168; ч. 22, стор. 175-176; ч. 23, стор. 183-184. Бібліографія полеміки дана Є.
Кирилюком, «Бібліографія праць П. О. Куліша та писань про нього», К., 1929, стор. 41-42, 81.
(Айзеншток І. Я. Із розшуків про Шевченко. Збірник п’ятої наукової конференції. К., 1957. С.
127.)

Див. також: [3]свідчення П. Мокрицького про намір Шевченка написати статтю та [4]замітку
М. Лєскова.

1. http://ua_kobzar.livejournal.com/698605.html

2. http://izbornyk.org.ua/shevchenko/bio.htm

3. http://ua_kobzar.livejournal.com/723907.html

4. http://ua_kobzar.livejournal.com/707326.html
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4.1.21 Спогад М. Костомарова про останню зустріч. 24 лютого 1861 р.
(2010-01-15 12:00)

* *

В феврале 1861 года я отправился к нему узнать о состоянии его здоровья. Он сидел за столом,
кругом его были неоконченные работы. Он сказал, что его здоровье значительно поправляется и
на будущей неделе он непременно придет ко мне. Между прочим, тогда показал он мне золотые
часы, недавно им купленные. То были первые часы, которые готовился он носить: до тех пор

скудость средств не дозволяла ему думать о такой роскоши. Тарас Григорьевич относился к этим
часам с каким-то детским удовольствием. Я простился с ним, взявши с него обещание придти

ко мне на будущей недели, а если не будет в силах, то уведомить меня, и я сам приду к нему.
Это было в пятницу. В следующее затем воскресенье его не стало. Обстоятельства его кончины
и погребения подробно были рассказаны в «Основе» в оное время. Мой взгляд на Шевченка как

на поэта был уже выражен отчасти в «Основе», отчасти же в книге Гербеля «Поэзия славян».

[1]М. И. Костомаров, Письмо к изд.-редактору «Русской старины» М. И. Семевскому, «Русская
старина», 1880, т. XXVII, стор. 606.

* *

Незадолго до смерти Шевченко «Искра» поместила на своих страницах рисунок, изображающий
встречу двух петербургских дам, со следующим пояснением:
« — Ma chère, что ты читаешь?
— Тараса Шевченка.
— Ах, помню, из малороссийской жизни; там Тарас влюбляется в Шевченку — какой душка этот

Гоголь!»

«Искра», 1861, № 8, 24 февраля, стр. 111. Цит. за: Прийма Ф. Я. Шевченко и поэты «Искры».
Збірник праць сьомої наукової шевченківської конференції, с. 144.

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/ocherk.htm#pismo

4.1.22 Переказ О. Благовєщенського про останні роки (2010-01-15 18:00)

* *

Вернувшись из поездки на родину в сентябре 1859 г., Шевченко начал жить по-старому. Разные
знакомства мешали его занятиям. Кроме того, задумав жениться и приобрести себе усадьбу на

берегу Днепра, он все откладывал более серьезные работы до устройства собственной «рабочей».
К сожалению, частые посещения приятельских семейств, за исключением артистических вечеров

графа Толстого, частые сиденья за хмельным столом вредно отозвались на здоровье Шевченка,
уже и без того утомленного предыдущими неприятностями. С ноября 1860 г. он стал часто

хворать. Встретившись у Лазаревского с доктором Бари, он жаловался на боль в груди. Выслушав
его, доктор советовал поберечься. С тех пор здоровье его слабело со дня на день. Январь и почти
весь февраль 1861 г. он буквально просидел дома безвыходно, продолжал заниматься гравюрой,
писал копию со своего портрета и начал портрет одной дамы. В феврале Н. И. Костомаров

отправился навестить поэта и узнать о состоянии его здоровья. Сидел он за столом; кругом в

беспорядке разбросаны были неоконченные работы.
Он показал гостю золотые часы, которые готовился носить по выздоровлении. До сих пор скудость
средств не позволяла думать о такой роскоши. Он относился к этой игрушке с каким-то детским
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удовольствием.

О. Благовещенский. «Исторический вестник», 1896, № 6, стор. 896-905. [Див. [1]текст і

[2]переклад]

1. http://izbornyk.org.ua/shevchenko/vosp62.htm

2. http://izbornyk.org.ua/shevchenko/spog62.htm

4.1.23 237. ЛИСТ ДО І. М. МОКРИЦЬКОГО. 24 лютого 1861. С.-Петербург
(2010-01-16 12:00)

Многоуважаемый

Иван Николаевич.

Поздравляю вас с вожделенным днем вашего святого ангела, извините, что я не могу лично

принести моего искреннего поздравления, я болен, другой месяц не только на улицу, меня и в

коридор не пускают. И не знаю, чем кончится мое затворничество. Глубоко кланяюсь Марье

Львовне и лобызаю ваших деточек. От души желаю вам повеселиться по-прошлогоднему.
До свидания. Искренний ваш

Т. Шевченко

24 февраля, 1861.

Примітки

Подається за фотокопією з автографа, опублікованою у виданні: Шевченко Т. Повне зібр. творів.
— К., 1929. — Т. 3. — С. 201. Нині цей автограф не відомий. Фотокопія — ІЛ, ф. 1, № 694.
Вперше надруковано: Чалый М. К. Жизнь и произведения Тараса Шевченка. — С. 184.
Вперше введено до збірника творів у виданні: Шевченко Т. Твори: В 2 т. — СПб., 1911. — Т. 2.
— С. 445.

Мокрицький Іван Миколайович (1822 — ?) — петербурзький знайомий Шевченка, брат

Шевченкового приятеля по Академії мистецтв А. М. Мокрицького та П. М. Мокрицького-
Таволги (з яким поет зустрічався в Пирятині). Познайомився з Шевченком на початку 40-х років.
У 1858 р., будучи правителем канцелярії петербурзького обер-поліцмейстера, як старий знайомий
«полуофициально, полуфамильярно» (див. запис у щоденнику від 29 березня 1858 р.) прийняв

Шевченка після його повернення з заслання до Петербурга; 1859 р. допомагав оформити дозвіл

для виїзду Шевченка в Україну і разом із виконуючим обов’язки обер-поліцмейстера О. С.
Савенковим підписав секретний лист київському та чернігівському цивільним губернаторам про

встановлення за Шевченком суворого поліційного нагляду ([1]Т. Г. Шевченко. Документи та

матеріали до біографії. — С. 318). Шевченко бував у І. М. Мокрицького вдома і був знайомий з

його сім’єю.
... я болен, другой месяц не только на улицу, меня и в коридор не пускают. — Протягом січня

й лютого 1861 р. перебіг хвороби Шевченка набрав загрозливого для життя характеру: дедалі
поглиблювались ознаки серцевої недостатності, почастішали приступи стенокардії, розвинувся
набряк легень.
Друзі, що відвідували Шевченка, прагнули допомогти йому. [2]20 лютого 1861 р. В. М.
Жемчужников звернувся з листом до П. М. Ковалевського — російського літератора,
знайомого Шевченка і перекладача двох його віршів, племінника голови Літературного фонду

Є. П. Ковалевського — з проханням вжити спішних заходів для допомоги Шевченкові: «Павел
Михайлович, подвиньте скорее совет Литературного фонда на помощь бедному Шевченко. У

него водяная в груди в сильной степени, и хотя лечит его хороший доктор по приязни (Круневич),
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но медицинская помощь парализуется неудобствами жизни Шевченко и отсутствием всякого за

ним ухода: живет он в Академии, в комнате, разделенной антресолями на два яруса, спит в

верхнем, где окно приходится вровень с полом, а работает в нижнем, где холодно. В обоих ярусах

сыро, дует из окна, особенно в верхнем, потому что окно начинается от пола. Это способствует
отеку ног и примешивает к существующей болезни простуду. Ходит за ним академический сторож,
навещающий его известное число раз в день. Я видел его доктора, Круневича, и знаю от него,
что при таких неудобствах жизни ненадежно не только выздоровление Шевченко, но даже и

сохранение его сил до весны, чтобы он мог исполнить, по крайней мере, свое желание: съездить
на родину... Если нельзя найти ему квартиру от жильцов, которые взяли бы на себя уход за ним, то
можно поместить его, например, в Максимилиановскую больницу, где есть отдельные, удобные
помещения для больных за цену, не слишком высокую. Надо только выхлопотать в этой больнице
место, а Шевченко перейти туда согласен. Похлопочите, чтобы это было улажено поскорее»
(журнал «Тридцать дней». — 1937. — № 8. — С. 90).
Однак хвороба швидко прогресувала, і 26 лютого 1861 р. о 5 годині 30 хвилин ранку Шевченко

помер у своїй майстерні від гострого приступу серцевої недостатності.
Глубоко кланяюсь Марье Львовне... — З дружиною І. М. Мокрицького (дівоче прізвище —
Свічка) Шевченко познайомився 6 квітня 1858 р. і назвав її в щоденнику «милейшей землячкой»
(див. запис у щоденнику [3]від 6 квітня 1858 р.). 4 лютого 1860 р. Шевченко подарував їй «Кобзар»
з дарчим написом. Написаний за день до смерті лист до І. М. Мокрицького став останнім

автографом Шевченка.

1. http://izbornyk.org.ua/shevchenko/docum.htm

2. http://ua_kobzar.livejournal.com/697975.html

3. http://ua_kobzar.livejournal.com/204960.html

4.1.24 248. ПОЛТАВСЬКА ГРОМАДА. Телеграма 25 лютого 1861. Полтава
(2010-01-16 18:00)

Петербург,
Академия художеств, Тарасу Шевченко

Батьку, полтавці поздравляють любого Кобзаря з іменинами і просять: «Утни, батьку, орле сизий».

Полтавська громада.

Коментарі:

Подається за оригіналом: ІЛ. Ф. 1. № 272.
Вперше надруковано: Основа. — 1861. — №6. — С. 15. Телеграму вміщено в написаній М.
О. Максимовичем редакційній статті «Значение Шевченко для Украины. Проводы тела его на

Украину из Петербурга». Разом із телеграмою зберігається візитна картка О. М. Лазаревського
з таким поясненням: «Прилагаемую телеграмму (полученную Шевченком в день его смерти от

полтавцев) нашел у себя в подлинном и спешу препроводить в собрание Василия Васильевича»
(тобто В. В. Тарновського-молодшоо. — Ред.).
Дата в оригіналі: «25 лютого 1861 року».

...полтавці поздравляють... — Український письменник, педагог і громадський діяч, член

Полтавської громади О. Я. Кониський розповів згодом про обставини відправлення

телеграми: «Увечері в переддень Тарасових іменин громада збиралася у Пильчикова (українського
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громадського діяча, педагога, знайомого Шевченка по [1]Кирило-Мефодіївськом товариству. —
Ред.), порадила ту телеграму і доручила мені подати її. Квиток телеграфний на ту телеграму

я переслав в архів «Просвіти». На громаді того вечора, опріч мене і Пильчикова, були:
Милорадовичка, Майнова, Лобода Віктор, Щелкан, Кизимовський Михайло, Трунов Василь. Кулик
Василь, Шохин Петро і Гавриленко Григорій» ([2]Кониський О. Тарас Шевченко-Грушівський,
хроніка його життя. Т. 2. — Львів, 1901. — С. 339 — 340). Про культ Шевченка серед членів

Полтавської громади, писав поетові П. О. Куліш у листі [3]від 10 травня 1860 р.
«Утни, батьку, орле сизий!» — Рядок із Шевченкового вірша [4]«До Основ’яненка».

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/tag/%D0%9A%D0%9C%D0%A2

2. http://izbornyk.org.ua/shevchenko/kony.htm

3. http://ua_kobzar.livejournal.com/631124.html

4. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev113.htm

4.1.25 (2010-01-17 12:00)

[1]Кониський О. Я. Тарас Шевченко-Грушівський: Хроніка його життя [В останні часи свого віку,
стор. 31]

XVI

В неділю 19 лютого з початку другої години дня провідав Тараса Федір Черненко. Уся Росія

сподівалася, що в той день буде оголошений царський маніфест про скасування крепацтва. Вже

ж більш за всіх, і більш за все нетерпляче ждав того маніфесту Шевченко: та й як йому було

не палати сподіваною волею, коли він цілий вік співав-ридав над неволею, виливав за ту волю

сльози-кров, цілий вік блимала перед ним жадана зоря-воля і він цілий вік босими ногами по

колючій стерні йшов до тієї зорі, ішов сам і Україну вів. Тепер, здавалося йому, він дійшов до

неї, і сього дня — 19 лютого, в день оцарювання Олександра II, він побачить сяєво тієї зорі, і в
болящому пошматованому серці почує тепле, огрійливе проміння і світ її.
Черненко застав, що поет стояв біля вікна, обпираючись руками об стіл: він був збентежений, очі
і вся болізна твар його виявляли хвилювання від ждання. Скоро Черненко ввійшов в світличку,
поет замість звичайного привітання спитав його:
«Що?.. є!.. є воля? є маніфест? — і, глянувши в вічі Черненкові, зрозумів відповідь... Глибоко

зітхнувши, мовив: «Так нема?.. Нема?.. Коли ж воно буде?!» — Пустивши міцну недруковану

фразу, Тарас закрив лице руками і, впавши на ліжко, заплакав.
Черненко став заспокоювати його, говорячи, що є певна звістка, що цар в той день підписав

[2]маніфест про скасовання крепацтва, але звелів не оголошувати його до заговин на піст, себто
до 5 березіля, на те, «щоб народ зустрів свою волю не по шинках, а по церквах...»
Тарас гірко всміхнувся і знов вимовив кілька недобрих слів на адресу гнобителів, потім

почав жалкувати і нарікати, що брати його «велику дурницю» зробили, прийнявши торік від

Фльорковського безземельну волю.
Провідав його і Костомарів і [3]застав, що поет сидів за столом, округ його лежали невикінчені

роботи. Він повідав, що недуг його полекшав, здоров’я поправилось, на тім тижні він невідмінно

почне виходити й у вівторок буде у Костомарова. Радіючи, Тарас показав золотий годинник,
що недавно придбав собі. То був перший його власний годинник. Досі не було у його коштів на

се. З якоюсь наче дітською втіхою недужий дивився на нього 1283. Годинник дійсно був добрий,
коштовний 1284. Прощаючись, Костомаров взяв з його слово, коли спроможен буде, завітати до

його у вівторок, а коли ні, так подати звістку про своє здоров’я. Се було в п’ятницю 24 лютого.
Справді таки в той день, як був у його Костомарів, недужому стало трохи легше. Він згадав, що
земляк його Таволга-Мокрицький іменинник і, не маючи спроможності повітати його особисто,
послав до його записку з поздоровленням. Записка та така характерна своєю орфографією і
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стає нам таким зеркалом задля душі недужого, що ми повинні подати її цілком без поправок:
[4]Ось вона: «Многоуважаемый Иван Николаевич! Поздравляю вас с вожделенным днем вашого

святого ангела извините что я не могу лично принести моего искреннего поздравления я болен

другой месяц не только на улицу меня но и в коридор не пускают... и не знаю чем кончится мое

затворничество? Глубоко кланяюся марьи львовны, и лобизаю ваших деточек, от души желаю

вам повеселится по прошлогоднему Досвидания. Искренний ваш Т. Шевченко. 24 февраля 1861
г.» 1285. В оцих 8 рядках маємо 26 помилок, та ще яких великих! Се були останні слова, що
написав наш довіку незабутній і дорогий Тарас Григорович Шевченко... 1283 Русск[ая] стар[ина].
— 1880. — Кн. III. — С. 606. 1284 Ист[орический] вестн[ик]. — 1896. — Кн. VI. — С. 903.
[5][Благовещенский А. А. Шевченко в Петербурге]. 1285Киев[ская] стар[ина]. — 1885. — Кн. III.
— С. 527. [[6]Каминский Ф. Еще щепотка на могилу Шевченко]. [7]Попередня [8]Наступна

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/4899.html

2. http://ua_kobzar.livejournal.com/697706.html

3. http://ua_kobzar.livejournal.com/699092.html

4. http://ua_kobzar.livejournal.com/699582.html

5. http://izbornyk.org.ua/shevchenko/vosp62.htm

6. http://izbornyk.org.ua/shevchenko/vosp81.htm

7. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/691854.html

8. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/700284.html

4.1.26 (2010-01-17 18:00)

[1]Кониський О. Я. Тарас Шевченко-Грушівський: Хроніка його життя [В останні часи свого віку,
стор. 32]

XVII

На другий день, себто 25 лютого, був день народження й іменин Шевченка. Першим повітав

його щирий друзяка його Михайло Лазаревський 1286 і застав його в тяжких муках. Усю ніч на 25
мучили його страшенні болі в грудях: йому не спроможно було лягти. Поет, як уночі, так і тепер

сидів на ліжку, впершись руками в матрац, і дихав вельми тяжко з великою напругою. «Напиши
братові Варфоломею, що мені дуже недобре», — мовив він до Лазаревського. Небавом приїхав

доктор Барі. Після авскультації він сказав Лазаревському хоч і сподіваний, але страшенно жахливий
присуд!.. Водяна пішла на легкі... надії не було... Муки страдальника були невимовні, говорити
йому майже не спроможно було: щоб вимовити слово, треба було збирати останні сили і зазнати
тяжкої муки: а проте він не стогнав: «муки, — оповідає Л. М. Жемчужников 1287, — не вирвали

з грудей його ніже єдиного стогону, він стискав зуби, виривав зубами вуси, давлячи в самому

собі болі, що мучили його, а не стогнав». На груди недужому лікар казав положити шпанську

мушку, вона трохи вгамовала болі. Тоді саме принесено йому телеграму з Харкова. Петро Трунов
поздоровляв його з іменинами. Коли йому прочитали телеграму, він на превелику силу ледві

спромігся промовити: «Спасибіг!» Трохи згодом він казав відчинити у вікні кватирку, випив
шклянку води з цитриною і ліг. Приятелі, що поприходили провідати недужого і поздоровити

любого іменинника, пішли до другої його світлички. Чорна сумна хмара недалекого вже краю

трагічного і близького величезного горя національного поняла усіх, хто тут був... Приходили

нові провідачі і всі мовчали німо, скорботно... Усі чули близьке дихання смерті... В годині 3
нові провідачі, тихесенько ступаючи сходами, пішли повітати недужого. Він сидів на ліжку, що 5
хвилин все питався, коли приїде лікар, і висловив бажання прийняти опіуму, щоб заснути. Сказали
йому, що лікар буде о годині третій. За кілька хвилин недужий знов почав тужити і знов питати:
чи скоро приїде лікар? Провідачі розійшлися, з ним лишився сам тільки Михайло Лазаревський.
Тарасові крихітку полекшало, він став говорити про своє бажання поїхати на Україну: що навесні
невідмінно поїде. Лазаревський бадьорив його дружньою бесідою та обіцянкою поїхати з ним

на Україну. Тарас радо слухав, говорив, що повітря краю рідного полагодить йому здоров’я і
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зміцнить йому сили. «От якби додому, там би, може, я і одужав», — мовив поет і кільки

разів висловив, як йому не хочеться вмирати. Приїхав лікар Барі, недужий був заспокоєний,
лікар казав уживати і далі тих самих ліків. О 6-ій годині один з друзяків поетових привіз лікаря

Круневича. Недужому тоді саме погіршало, стало знов йому трудно говорити. Очевидно було,
що вже його перейняла свідомість безнадійності... За дві години знов приїхали обидва лікарі,
знов авскультовали і запевнилися, що вода наливає легкі... що край стражданням наближається.
Казали положити знов мушку. Минуло кілька хвилин. Прийшла [2]телеграма з Полтави. Недужому
прочитали: «Батьку! Полтавці поздоровляють свого любого Кобзаря з іменинами і просять: утни,
батьку! орле сизий. Полтавська громада» 1288. Повітання очевидно порадувало поета. «Спасибіг,
що не забувають», — промовив він. Лікарі пішли, недужий мовив до друзяків, що були біля

його: «Чи не засну я, візьміть огонь». Світло прийняли: але за п’ять хвилин він озвався: «Хто
там!» Коли прийшли на його голос, він прохав завернути лікаря Барі і мовив до його: «Знов
пароксизм у мене починається: чи не можна його спинити?» Поклали йому горчишники на руки.
Лазаревський спитав: чи не перешкоджають вони йому? «Справді, так, мені хочеться говорити,
а говорити трудно». Лишили його самого. На ніч біля недужого зістався слуга Лазаревського.
Майже цілу ніч Тарас Григорович не спроможен був лягти, усе сидів на ліжку, біль не давав

йому лягти. Він то світив свічку, то гасив її, але не обзивався і нікого не кликав до себе. Так

минула ота тяжка ніч остання. Ранком о годині 5 Тарас Григорович покликав слугу і прохав дати

йому чаю з молоком, випив і мовив до слуги: «Прибери ж ти тут, а я піду вниз!» — і пішов

сходами в свою майстерню, не сподіваючись, що там жде його неублаганна смерть... Прийшовши
в майстерню, наш великий страдальник охнув і упав... В половині години шостої великого світоча

України навіки на сім світі не стало... Заплакана Мати-Україна осиротіла... Лишився тільки труп

того, хто зробив своє велике діло, хто не зазнав щастя живим і кого ждало інше щастя вже по

смерті, тяжко зароблене щастя, безсмертна слава во віки і віки... Прожив Шевченко день в день

сорок сім років... 1286 Помер 3 мая р. 1867 в Москві. 1287 Основа. — 1861. — Кн. III. —
[С. 3]. 1288 Увечері в переддень Тарасових іменин громада збиралася у Пильчикова, прирадила
[3]ту телеграму і доручила мені подати її. Квиток телеграфний на ту телеграму я переслав в

архів «Просвіти». На громаді того вечора, опріч мене і Пильчикова, були: Милорадовичка,
Майнова, Лобода Віктор, Щелкан, Кизимовський Михайло, Трунов Василь, Кулик Василь, Шохин

Петро і Гавриленко Григорій. Коментар Прийшла телеграма з Полтави. Недужому прочитали:
«Батьку! Полтавці поздоровляють...»— Текст телеграми склала напередодні полтавська громада,
що зібралася у Д. Пильчикова й доручила О. Я. Кониському надіслати її наступного дня — [4]25
лютого 1861 р. ([5]Листи до Т. Г. Шевченка, с. 219). [6]Попередня [7]Наступна

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/4899.html

2. http://ua_kobzar.livejournal.com/699803.html

3. http://ua_kobzar.livejournal.com/699803.html

4. http://ua_kobzar.livejournal.com/699803.html

5. http://izbornyk.org.ua/shevchenko/lystydo.htm

6. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/699914.html

7. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/705080.html

4.1.27 Спогад О. Лазаревського про останній день. 26 лютого 1861 року (10 березня
за н. с.) (2010-01-18 06:00)

Сегодня утром, в половине 6-го не стало Шевченка...
Тарас Григорьевич начал чувствовать себя нехорошо с осени прошлого года. 23-го ноября,
встретившись у М. М. Л[азаревского] с доктором Бари 1, он особенно жаловался на боль в

груди. Доктор, выслушав грудь, советовал Тарасу Григорьевичу поберечься. С тех пор здоровье

его плошало со дня на день. Январь и февраль просидел он почти безвыходно в комнате, изредка
только посещая коротких знакомых. В это время он продолжал заниматься гравированием, писал
копию с своего портрета, бывшего на выставке 2, и начал портрет одной дамы; последний сеанс

был в конце января; он весело и спокойно работал с 12 до 4 часов. В субботу, 26-го февраля,
в день именин покойника, первый посетил больного М. М. Л. и застал его в ужасных муках.
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По словам Тараса Григорьевича, с ночи у него началась сильнейшая боль в груди, непозволявшая
ему лечь. Он сидел на кровати и напряженно дышал. Напиши брату Варфоломею, — сказал

он Л., — що мені дуже недобре. Вслед затем приехал Э. Я. Бари. Выслушав грудь, доктор
объявил, что водяная бросилась в легкие. Муки страдальца были неописанные; каждое слово

стоило ему страшных усилий. Мушка, положенная на грудь, несколько облегчила страдания. В
это время ему прочли поздравительную депешу из Харькова, от П. Трунова. Спасибі! — только

и мог сказать покойник. Потом попросил открыть форточку, выпил стакан воды с лимоном

и лег. Казалось, он задремал; присутствовавшие сошли в его мастерскую. Около трех часов

Тараса Григорьевича посетили еще несколько приятелей. Он сидел на кровати, каждые 5 —
10 минут спрашивал, когда будет доктор, и выражал желание принять опий, чтоб забыться сном.
Отвечали, что доктор будет в три часа, но через несколько минут он опять начал тосковать,
скоро ли приедет доктор. Сравнительно ему было в это время лучше. Когда остался у него

один В. М. Л[азаревский], Тарас Григорьевич начал говорить, как бы хотелось ему побывать

на родине, и что весной поедет он в Украйну... Ободряя больного, В. М. Л. приглашал его

сделать поездку вместе с ним в южные губернии. Тарас Гр. слушал с удовольствием, охотно
соглашался, замечая, что родной воздух восстановит его здоровье. От якби додому, там би я

може одужав. Несколько раз повторял он, как не хочется ему умирать. В это время Э. Я. Бари
опять посетил больного, нашел его в удовлетворительном положении и советовал продолжать

прописанные средства. Больного оставили, видимо, успокоенным. В 6 часов приехал один из

друзей покойного с доктором П. А. Круневичем. Больной был опять в трудном положении. Он с
усилием отвечал на вопросы доктора и, казалось, сознавал уже безнадежность своего положения.
К 9 часам приехали снова гг. Бари и Круневич. Они еще раз выслушали грудь больного: вода

продолжала наполнять легкие. Для облегчения страданий поставили другую мушку. Вслед за сим
больной получил вторую поздравительную депешу из Полтавы: «батьку! полтавці поздравляють
любого кобзаря з іменинами і просять: утни, батьку, орле сизий! Полтавська громада». Выслушав
ее, больной сказал: спасибі, що не забувають. Депеша, видимо, обрадовала его. Затем доктора

сошли вниз. Оставшимся при нем друзьям Т. Гр. сказал: чи не засну я, — возьміть огонь! Но
минут через пять он отозвался: хто там? и когда на зов его явились, то он просил воротить г.
Бари и сказал ему: у меня опять начинается пароксисм; как бы остановить его! Положили на

руки горчишники. В половине 11-го Тараса Григорьевича посетил М, М. Л. с другим приятелем;
они нашли больного сидящим на кровати без огня; ему было очень тяжело. На замечание М. М.
Л., что, может быть, они его стесняют, Т. Гр. отвечал: і справді так; мені хочеться говорить,
а говорить трудно. Его оставили одного. Почти всю ночь провел он сидя на кровати, упершись
в нее руками; боль в груди не позволяла ему лечь. Он то зажигал, то тушил свечу, но к людям,
бывшим внизу, не отзывался. В пять часов он попросил человека 3 сделать чай и выпил стакан

со сливками. Убери же ты теперь здесь, — сказал Т. Гр. человеку, — а я сойду вниз. Сошел

Т. Гр. в мастерскую, охнул, упал, и в половине 6-го нашего дорогого, родного поэта не стало!..
А. Лазаревский, Последний день жизни Т. Г. Шевченко, «Северная пчела», 1861, 28 февраля.
Примітки 1 Барі Едуард Якович — доктор медицини, статський радник. Жив на першій лінії

Василівського острова. З Шевченком познайомився 23 листопада 1860 р. у Лазаревського. 2

Мова йде про автопортрет Т. Г. Шевченка 1860 р., написаний олією. За свідченням В. М.
Лазаревського, поет призначав його для розиграшу у лотерею, на користь недільних шкіл, але
портрет був куплений на академічній виставці у Петербурзі за 200 карбованців великою княгинею

Оленою Павлівною. Саме з цього портрета в 1861 р. Шевченко і зробив копію, яка зберігається в
Державному музеї Т. Г. Шевченка АН УРСР. 3 При хворому Т. Г. Шевченкові в останню ніч його

життя чергував слуга М. М. Лазаревського — Іван Саєнко. Він, можливо, й був єдиним свідком

смерті поета і перший сповістив про це М. М. Лазаревського.

4.1.28 Спогад М. Костомарова про останній день та похорон (2010-01-18 12:00)

* *

[...] 25* февраля [1861 г.] скончался Тарас Григорьевич Шевченко. Смерть его была
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скоропостижная. Уже несколько месяцев страдал он водянкою. Не без основания говорили врачи,
что болезнь эту нажил он от неумеренного употребления горячих напитков, особенно рома,
который он очень любил. Накануне его смерти я был у него утром; он отозвался, что чувствует
себя почти выздоровевшим, и показал мне купленные им золотые часы. Первый раз в жизни завел
он себе эту роскошь. Он жил в той же академической мастерской, о которой я говорил выше. На
другой день утром Тарас Григорьевич приказал сторожу поставить ему самовар и одевшись стал

сходить по лестнице с своей спальни, устроенной вверху над мастерской, как лишился чувств и

полетел со ступеней вниз. Оказалось по медицинскому осмотру, что водянка бросилась ему к

сердцу. Сторож поднял его и дал знать его приятелю, Михаилу Матвеевичу Лазаревскому. Тело
Шевченка лежало три дня в церкви Академии художеств. В день погребения явилось большое

стечение публики. Над усопшим говорились речи по-русски, по-малорусски и по-польски. Я

также произнес небольшое слово по-малорусски. Из речей особенно обратила всеобщее внимание
польская речь студента Хорошевского. «Ты не любил нас, — говорил он, обращаясь к усопшему,
— и ты имел право; если бы было иначе, ты бы не был достоин той любви, которую заслужил,
и той славы, которая ожидает тебя как одного из величайших поэтов славянского мира». Гроб

Шевченка несли студенты университета на Смоленское кладбище. По возвращении с похорон

бывшие там малороссы тотчас порешили испросить у правительства дозволение перевезти его

тело в Малороссию, чтобы похоронить так, как он сам назначал в одном из своих стихотворений

[«Заповіт»...]
В то время видно было большое сочувствие и уважение к таланту скончавшегося украинского

поэта. Большинство окружавших его гроб состояли из великоруссов, которые относились к нему,
как относились бы к Пушкину или Кольцову, если бы провожали в могилу последних.

Дата помилкова: Т. Г. Шевченко [1]помер 26 лютого.

Автобиография Н. И. Костомарова под ред. В. Котельникова, стор. 277 — 278. [Див. [2]повний
текст]

1. http://ua_kobzar.livejournal.com/700440.html

2. http://litopys.org.ua/kostomar/kos28.htm

4.1.29 Із листа М. Щербини до О. Дружиніна. 26 лютого 1861 р. (2010-01-18 18:00)

* *

Шевченко умер... Наш единственный народный поэт в настоящее время... довольно сказать

народный поэт и многострадальный человек, и человек исключительный по душе и по

современному значению... Извещаю Вас как благородного и симпатического человека и как вице-
председателя общества для пособия нуждающимся литераторам и ученым. Шевченко, вероятно,
умер, не оставив после себя нисколько денег: а кому же лучше устроить его похороны, как не

Обществу, в котором Вы товарищ председатель, да кроме того, он [Шевченко] еще наш член-
учредитель. Я счел долгом известить Вас о столь печальном для всех нас и для народа событии...

Летописи. Гослитмузей. Кн. 9. Письма к А. В. Дружинину, с. 358. Цит. за: [1]Т. Шевченко.
Біографія, К., 1984, с. 518.

1. http://izbornyk.org.ua/shevchenko/bio.htm
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4.1.30 Депеша Д. С Каменецького до M. K. Чалого в Київ. 26 лютого 1861 р.
(2010-01-19 00:00)

Сегодня утром в 5½ часов умер Тарас. Похороны 28.

26 февраля 1861 г., Петербург

4.1.31 З нарису В. Маслова про останні дні Шевченка (2010-01-19 06:00)

* *

С осени 1860 года здоровье поэта стало видимо разрушаться. К физическому ослаблению

присоединилось душевное расстройство, тоска по родине и грусть одиночества. Однако он не

прерывал своих занятий и трудов на пользу народа, которому посвятил все дело своей жизни.
Стремясь грамотностью избавить его от невежества и многих неудобств его быта, он задумал

распространить в массе простого народа доступное и понятное обучение и предпринял издание

ряда учебников по разным предметам на малороссийском языке; из них «Азбука» (Граматка) была
издана при жизни поэта, а другие: арифметика, география и история— остались не оконченными.
В январе 1861 г. Шевченко писал к брату Варфоломею Григорьевичу: «Скверно я встретил этот

новый год: другую неделю не выхожу из дому, слабею и кашляю». Через две недели он извещал
его: «Так мне скверно, что я едва держу перо в руках». Поэту делалось хуже с каждым днем. 25
февраля Тарас Григорьевич был именинник. В этот день он не мог уже встать и ужасно страдал.
Быстро развившаяся водянка бросилась ему на грудь, и лекарства не приносили уже больному

никакого облегчения.
Большим утешением для него были поздравления, полученные им в тот день из Украйны от

земляков. Сначала пришла поздравительная депеша из Харькова, и хотя поэт уже очень мучился
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от боли, но превозмог себя и выговорил с улыбкой: «спасибі!» Потом вспомнили о своем

«батьке Тарасе» полтавцы и прислали ему [1]поздравление также по телеграфу. Одушевленный
несколько выражением теплых чувств земляков, поэт в тот же день весело беседовал с друзьями
и высказывал надежду, что стòит только ему переселиться на родину — и он совершенно

выздоровеет.
На другой день, 26 февраля, он встал с постели в 5 часов утра и сошел вниз, в мастерскую, но тут
вдруг почувствовал себя дурно, упал — и через полчаса великого малороссийского поэта не стало.

В. П. Маслов, Тарас Григорьевич Шевченко. Биографический очерк, стор. 44-45. [Див. [2]повний
текст.]

1. http://ua_kobzar.livejournal.com/699803.html

2. http://izbornyk.org.ua/shevchenko/maslov.htm

4.1.32 Довідка лікаря про причину смерті. 27 лютого 1861 р. (2010-01-19 12:00)

№ 616. 1861 р., лютого 27. Довідка лікаря Едуарда Барі про хворобу, від якої помер Т. Г.
Шевченко

Свидетельство Дано сие в том, что Академик Тарас

Шевченко, 49 лет от роду, давно уже одержим органическим

расстройствием печени и сердца (vitium organicum hepatis et cordis); в

последнее время развилась водяная болезнь (Hydrops), от которой он

умер сего 26 февраля. Подлинник подписал: Доктор Эдуард Бари,
ординатор при больнице св. Марии Магдалины. Верность копии

сей с подлинным свидетельством Доктора Эдуарда Бари свидетельствую с

приложением печати полиции императорской Академии Художеств, февраля,
27 дня, 1861 года. Полицмейстер Академии капитан 1-го
ранга Набатов

ЦДІА СРСР (тепер РДІА), ф. 789, оп. 23, спр. 7, арк. 107. Копія.
На документі напис: «47 лет от рождения».

[1]
Клодт Петро. Посмертна маска Т. Шевченка.
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На авторство Клодта вказав Г. Честахівський, передаючи 1883 року шевченківські реліквії Василеві
Тарновському (молодшому). 1889 року ливарник Бовін відлив її з бронзи.

Причина смерті Шевченка

[З дослідження авторів з Київського науково-дослідного інституту кардіології, академіків В. О.
Боброва та І. Б. Марцінковського. Цит. за «Кримська світлиця»: [2](1), [3](2), [4](3), [5](4)]:

Підсумовуючи все вищесказане, можна поставити діагноз: ревматизм, активна фаза, безперервно
рецидивуючий перебіг. Поворотний ревмокардит. Комбінований порок серця з переважанням

стенози устя аорти і недостатністю двохстулкового (мітрального) клапана. Поліартрит.
Кардіальний цироз печінки. Анасарка. Набряк легень. Асистолія...
Лікарями Т. Г. Шевченкові були запропоновані щадящий режим, запобігання переохолодження.
З медикаментів: серцеву мікстуру, на жаль, ми не знаємо ні її назви, ні складу, опій, пластир з

шпанською мухою, а також гірчичники на руки...
Сучасна медицина, використовуючи сьогодні існуючі можливості і лікувальні засоби, звичайно,
продовжила б життя Т. Г. Шевченка, але ненадовго. Хвороба внаслідок тяжких умов життя як

до, а особливо під час і після заслання дуже вже була запущеною.
Постійне психоемоціональне напруження і переживання за рідних, знайомих, простий народ, який
так за життя поета і не отримав звільнення з кріпацтва, ще більше погіршувало протікання

хвороби.

1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/eMO2xCirfJABUY9wIg7cjw?feat=embedwebsite

2. http://svitlytsia.crimea.ua/index.php?section=printable&artID=1773

3. http://svitlytsia.crimea.ua/index.php?section=printable&artID=3680

4. http://svitlytsia.crimea.ua/index.php?section=printable&artID=3714

5. http://svitlytsia.crimea.ua/index.php?section=printable&artID=3733

4.1.33 М. О. Некрасов. «На смерть Шевченка». 27 лютого 1861 р. (2010-01-19 18:00)

Николай Алексеевич Некрасов

НА СМЕРТЬ ШЕВЧЕНКО

Не предавайтесь особой унылости:
Случай предвиденный, чуть не желательный.
Так погибает по божией милости

Русской земли человек замечательный

С давнего времени: молодость трудная,
Полная страсти, надежд, увлечения,
Смелые речи, борьба безрассудная,
Вслед затем долгие дни заточения.

Всё он изведал: тюрьму петербургскую,
Справки, доносы, жандармов любезности,
Всё — и раздольную степь Оренбургскую,
И ее крепость. В нужде, в неизвестности
Там, оскорбляемый каждым невеждою,
Жил он солдатом с солдатами жалкими,
Мог умереть он, конечно, под палками,
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Может, и жил-то он этой надеждою.

Но, сократить не желая страдания,
Поберегло его в годы изгнания

Русских людей провиденье игривое.
Кончилось время его несчастливое,
Всё, чего с юности ранней не видывал,
Милое сердцу, ему улыбалося.
Тут ему бог позавидовал:
Жизнь оборвалася.

(27 февраля 1861)

Вірш М. О. Некрасова «На смерть Шевченка» був вперше опублікований у львівському

журналі «Зоря», 1886, № 6, С. 87; в Російській імперії вперше з’явився друком у журналі

«Литературный вестник» 1904, № 8, С. 101-103.

В. Є. Якушкін розповів про історію створення вірша і про долю автографа: «В толпе

литераторов, собравшихся ко гробу Шевченка, находился и Некрасов. Когда он шел за гробом

многострадального Кобзаря, у него сложились стихи в его память. Вернувшись домой, Некрасов
записал эти стихи, но из осторожности, — время тогда было такое, — он разорвал листок сверху

вниз, так что стихи были разделены пополам. Поэт уничтожил правую половину листка с началом

стихов, а сохранил у себя левую с рифмами. Уже незадолго до своей кончины Некрасов вспомнил

об этом стихотворении и восстановил текст его, причем рассказал историю стихотворения П. А.
Ефремову, от которого ее и слышал пишущий эти строки» [Веденеев В. (Якушкин В. Е.). Т. Г.
Шевченко. Русские ведомости, 1901, 10 марта, № 68]. Цит. за: Н. А. Некрасов. Полное собрание
сочинений и писем в пятнадцати томах. Том 2. Стихотворения 1855-1866 гг. Л., ”Наука”, 1981.

* *

Ні, не сумуйте, скажу я по щирості!
Випадок трапився трохи не бажаний.
Гине дочасно від божої милості

Краю російського син її вражений.
З часу дораннього молодість трудная,
Пристрастів повна, надій і захоплення...
Смілі промови, борня безрозсудная,
Довгі по тому часи поневолення...

Все йому знане: тюрма петербурзькая,
Допит, заслання, жандармів люб’язності,
Сині, безкраї степи оренбурзькії,
Грати залізні... У скруті, в незнанності
Вічно образи холодні приймаючи,
Жив він солдатом — з солдатьми нужденними,
Міг і загинуть від лиха щоденного.
Певне, що й жив, лиш того дожидаючи.

Та, не зменшаючи гніту знедолення,
Оберегло у часи поневолення
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Руських людей провидіння грайливеє, —
Зникла пора його зла, нещасливая,
Все, що від юності ранньої марилось,
Серцю жадане, немов засміялося...
Бог же позаздрив йому.
І життя обірвалося.

Переклад П. Усенко

4.1.34 Спогад Л. Жемчужникова. Похоронна обідня в церкві Академії художеств. 28
лютого 1861 р. (2010-01-20 00:00)

* *

[1]
Из бедной комнатки покойного распространялась страшная весть по Академии, — разливалась

далее, далее, и пошла по городу, отыскивая друзей и братии, каждому нанося рану в сердце.
28-го февраля, утром, была похоронная обедня. Тяжело, невыносимо-мучительн было прощанье,
но, несмотря на то, какое-то отрадное чувство и свежесть веяли на душу. Храм был полон. Все

соединились братски в одну печаль, в одно воздыхание. Благоговение к покойному и нерушимая

тишина были кругом. Тут не было лицемерия: непритворная любовь и уважение к Шевченку

крепко сдружили нас.

[2] Невозвратимая утрата снедала тоской, давила

грудь свинцом. Печальные и сраженные горем приближались мы, один за другим, ко гробу, чтобы
над свежим еще телом усопшего высказать его заслугу. Каждый и плакал и радовался, слушая
публичную оценку поэта-человека. Каждое сказанное слово был готов каждый из нас повторить

громко, — оно нам всем принадлежало.

[3]Л. Жемчужников, Воспоминание о Шевченке, «Основа», 1861, березень, стор. 5.
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* *

Когда мы несли тело певца, я находился в головах и взял два листка из лаврового венка, лежавшего
вокруг чела покойного [...]

П. Висковатов 1, 19-е февраля 1861 г., «Новое время», 1903, № 9684. 1 Висковатов (Висковатий)
Павло Олександрович (1842 — 1905) — російський історик літератури, доктор філософії. У

1873 р. редагував журнал «Русский мир». Написав біографію М. Лермонтова. * * * Т.
Г. Шевченка в труні малювали чотири художники: [4]М. Микешин, [5]В. Верещагін, [6]М.

Дмитрієв та [7]П. Ейснер. [8] [9]

1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/84_QIgtWhGFR5kD56Gc-qA?feat=embedwebsite

2. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/qHSwLXWIyqEekuGMKbln1w?feat=embedwebsite

3. http://litopys.org.ua/shevchenko/vospom.htm

4. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/ylZYpo11rKFqNIBWuXwUFg?feat=embedwebsite
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5. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/-6foNuXWOVjiYsftJFFGsg?feat=embedwebsite

6. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/qHSwLXWIyqEekuGMKbln1w?feat=embedwebsite

7. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/84_QIgtWhGFR5kD56Gc-qA?feat=embedwebsite

8. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/aBNYOVX7uA6FBKt1P_kTqQ?feat=embedwebsite

9. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/ylZYpo11rKFqNIBWuXwUFg?feat=embedwebsite

4.1.35 Спогад Л. Пантелєєва про похорон (2010-01-20 06:00)

* *

Так как у Шевченко личных средств не было, то комитет Литературного фонда [1]решил принять
расходы по его похоронам на свой счет; но художники не уступили этой чести Литературному

фонду, сделали между собой складчину и похоронили Шевченко.
Похороны Шевченко вышли грандиозные и даже превратились, благодаря стечению случайных

обстоятельств, в общественную манифестацию. Незадолго до смерти Шевченко, именно 13
февраля, в Варшаве произошла первая крупная демонстрация, при подавлении которой было

убито шесть (по другим сведениям, семь) человек. Когда известие об этом дошло до Петербурга,
оно произвело потрясающее впечатление в самых широких кругах общества. В католическом

соборе была отслужена панихида, на которую, кроме поляков, en masse пришли русские студенты
и некоторые профессора... Поляки решили не остаться в долгу и, забывая свое прежнее отношение
к Шевченко, явились на его похороны, которые состоялись 28 февраля на Смоленском кладбище.
На могиле произнесли речи: [2]Кулиш, [3]В. М. Белозерский (оба по-малороссийски),
[4]Костомаров, студ. поляк [5]В. Ю. Хорошевский 1 (по-польски) [...] После Хорошевского

говорил студент [6]Хартахай (по-малороссийски), его сменил [7]Н. С. Курочкин; затем должны

были говорить вольнослушатель университета [8]Южаков, студ. [9]П. П. Чубинский 2; но

тут произошло какое-то столкновение с полицией, которая не допустила дальнейших речей и

энергически принялась очищать кладбище. Как известно, прах Шевченко недолго оставался в

Петербурге, он был перевезен на Украину и там 10 мая 1861 года похоронен близ Канева, на
правом берегу Днепра, на высокой горе, известной теперь под именем Шевченковой. Похороны
Шевченко обошлись не бесследно для Петербургского университета 3 [...] Л. Пантелеев, Смерть и

похороны Шевченко, «Речь», 1911, 26 февраля. Примітки [10]
1 Хорошевський Владислав Юліанович (помер у 1900 р.) — поляк. Будучи студентом
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Петербурзького університету, відвідував літературні гуртки Чернишевського і Добролюбова, бував
у редакції журналу «Основа». В 1869 р. — професор головної школи у Варшаві, згодом

директор варшавської гімназії, пізніше — харківської. Останні роки був директором Волчанської

учительської семінарії. 2 Чубинський Павло Платонович (1839 — 1884) — український етнограф,
автор багатьох статей з етнографії та статистики. Автор українського національного гімну «Ще

не вмерла Україна». 3 Мається на увазі заворушення студентів Петербурзького університету в 1861
р., яке привело до ув’язнення багатьох студентів у Петропавловську кріпость і заслання їх після

закінчення університету на окраїни Росії.

1. http://ua_kobzar.livejournal.com/701000.html

2. http://ua_kobzar.livejournal.com/703143.html

3. http://ua_kobzar.livejournal.com/703435.html

4. http://ua_kobzar.livejournal.com/703565.html

5. http://ua_kobzar.livejournal.com/703929.html

6. http://ua_kobzar.livejournal.com/704236.html

7. http://ua_kobzar.livejournal.com/704287.html

8. http://ua_kobzar.livejournal.com/704579.html

9. http://ua_kobzar.livejournal.com/705007.html

10. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/ylZYpo11rKFqNIBWuXwUFg?feat=embedwebsite

4.1.36 Спогад С. Терпигорєва про похорон Шевченка. 28 лютого 1861 р.
(2010-01-20 12:00)

* *

Это случилось на Смоленском кладбище на похоронах Шевченки. Я не помню ни месяца ни

числа, помню только, что в этот день шел сильный снег, и хлопья его так и валились, покрывая и
землю, и экипажи, и лошадей, и людей, которые шли и ехали за печальным шествием. Шевченку

отпевали или он стоял по крайней мере в церкви Академии художеств, и оттуда его вынесли,
чтобы временно предать земле на Смоленском кладбище, так как почему-то, не помню, нельзя
его было везти прямо в Малороссию на то место, где он был похоронен впоследствии уже. За

гробом шло много студентов, почти весь университет, вся Академия, все профессора и масса

публики. Вся университетская набережная от Дворцового до Николаевского моста была буквально
запружена народом. Может быть, заслуги и значение Шевченки преувеличены были тогда,
может быть время тогда было такое, может быть, молодежь, всегда любящая собрания в толпе,
собралась и не единственно ради выражения своего уважения к почившему, только все это может
быть, и я не берусь судить об этом, но я свидетельствую только, что из всех похорон, какие
я видел с того времени, ни одни не носили на себе отпечатка и характера той искренности

и простоты, безыскусственности и неподготовленности, как эти, Шевченкины. Я видел потом

похороны Некрасова, Достоевского, Тургенева, Салтыкова людей, конечно, более крупных в

литературе, чем Шевченко, но они, эти похороны, все были отравлены проявлением противного,
искусственно-деланноо, тенденциозного, демонстративного духа. Похороны Шевченки были еще

чисты от этого балаганного гаерства, не переносимого искренним чувством. Ни пальмовых, ни
лавровых венков, ни лент с надписью, никаких этих бутафорских принадлежностей, в одинаковом
изобилии выражавших на последних похоронах скорби «народа» и по поводу смерти Некрасова, и
удавившегося прогоревшего лилипута еврея, обиравшего в течение целой войны и погонщиков-
мужиков и казну. На похоронах Шевченки, может быть, и было несколько венков, но их приняли
и положили ему в гроб не для показа и ни в каком случае не как демонстрацию против кого-то и
почему-то. Это употребление из праха покойного не было сделано...
Не знаю, какими-то судьбами я очутился, придя на Смоленское, у самой могилы, в которую

должны были сейчас опустить гроб с покойным. И вдруг я увидел возле себя, без шапки, в
спустившейся с одного плеча енотовой шубе, Костомарова с растерянным и, мне показалось,
заплаканным лицом. Он казался невыразимо жалким, сиротливым в это время. Кто-то стоял

возле него, кажется, Кулиш, что-то говорил с ним, но он его не слушал, поворачивая все голову то в
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ту, то в другую сторону, в ожидании чего-то: ждал ли он, когда принесут, чтобы опустить, наконец,
в могилу его закадычного друга Шевченку, или другого чего, но только он все оглядывался,
тяготился, стоя на месте, путался в шубе и, наконец, вдруг споткнулся и упал. Я кинулся и

помог ему вместе с другими подоспевшими к нему подняться и сколько-нибудь пообчиститься от
налипшей на него при этом глины, песку, земли.
— Спасибо, спасибо, благодарю, — сквозь слезы шамкал он, ловя помогавших ему за руки и

крепко пожимая их. — Ах, господи, господи... Как это неприятно, потеря... — все повторял он и,
точно забыв все: и зачем он тут, по какому случаю, как франт какой, до последнего пятнышка и
малейшей брызги старался обчиститься и принять прежний вид... С людьми, которых постигло
истинное и глубокое горе, я замечал, это часто случается. В толпе раздалось: «идут, несут!» Толпа,
окружавшая могилу, всколыхнулась, задние стали толкаться вперед, все смешалось, и меня далеко
отнесло этой живой волной...
Когда похороны окончились, и все пошли с кладбища, у самого входа за оградой стояло несколько
карет. Завидев кого-то в выходившей толпе, одна из карет подъехала к выходным воротам; в нее
сели, я увидал, Панаев и Некрасов, все белые от покрывавшего их шубы и шапки снега. Вслед за
ним кто-то вышел вперед и крикнул извозчика. Я посмотрел: это был Костомаров с каким-то еще
господином. Уехали и эти. Толпа стала расходиться и потянулась длинными ручьями по дальним
и ближним улицам Васильевского острова. В кучке, в которой и я шел, рассказывали, какую
необыкновенно теплую, прочувствованную речь на могиле Шевченки сказал сегодня Костомаров,
докончить ее он, однако, не мог, зарыдал и так и отошел молча.

С. Н. Терпигорев 1, Воспоминания, «Исторический вестник», 1896, т. LXIV, стор. 56 — 58.
[Див. [1]текст] Примітки 1 Терпигорєв Сергій Миколайович (1841 — 1895) — письменник, який
виступав під псевдонімом Сергій Атава. В зв’язку з студентським заворушенням був виключений

з університету і висланий з Петербурга у 1862 р.

1. http://izbornyk.org.ua/shevchenko/vosp88.htm

4.1.37 Слово Пантелеймона Куліша над гробом Шевченка. 28 лютого 1861 р.
(2010-01-20 18:00)

* *

Немає з нас ні одного достойного проректи рідне українське слово над домовиною Шевченка:
уся сила і вся краса нашої мови тільки йому одному одкрилася. А все ж ми через його маємо

велике й дороге нам право — оглашати рідним українським словом сю далеку землю.
Такий поет, як Шевченко, не одним українцям рідний. Де б він не вмер на великому слов’янському
мирові, чи в Сербії, чи в Болгарії, чи в Чехах, — всюди він був би між своїми. Боявся єси, Тарасе,
що вмреш на чужині, між чужими людьми. Отже, ні! Посеред рідної великої сім’ї спочив ти

одпочинком вічним. Ні в кого з українців не було такої сім’ї, як у тебе; нікого так, як тебе,
на той світ не провожали. Були в нас на Вкраїні великі воїни, були великі правителі, а ти став

вище всіх їх, і сім’я рідна в тебе найбільша. Ти-бо, Тарасе, вчив нас не людей із сього світу

згоняти, не городи й села опановувати: ти вчив нас правди святої животворящої. От за сю-то
науку зібралися до тебе усіх язиків люди, як діти до рідного батька; через сю твою науку став ти

всім їм рідний, і провожають тебе на той світ з плачем і жалем великим. Дякуємо богу святому,
що живемо не в такий вік, що за слово правди людей на хрестах розпинали або на кострах палили.
Не в катакомбах, не в вертепах зібралися ми славити великого чоловіка за його науку праведну:
зібрались ми серед білого дня, серед столиці великої, і всею громадою складаємо йому нашу щиру

дяку за його животворне слово!
Радуйся ж, Тарасе, що спочив ти не на чужині, бо немає для тебе чужини на всій Слов’янщині —
і не чужі люди тебе ховають, бо всяка добра і розумна душа — тобі рідна. Бажав єси, Тарасе,
щоб тебе поховали над Дніпром-славутом: ти ж бо його любив і малював і голосно прославив.
Маємо в бозі надію, що й се твоє бажання виконаємо. Будеш лежати, Тарасе, на рідній Україні,
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на узбережжі славного Дніпра, ти ж бо його ім’я з своїм ім’ям навіки з’єдночив... Ще ж ти нам

зоставив один завіт, Тарасе. Ти говорив своїй непорочній музі:

Ми не лукавили з тобою,
Ми просто йшли, — у нас нема

зерна неправди за собою...

Великий і святий завіт! Будь же, Тарасе, певен, що ми його соблюдемо і ніколи не звернемо

з дороги, що ти нам проложив єси. Коли ж не стане в нас снаги твоїм слідом простувати, коли не
можна буде нам, так як ти, безтрепетно святую правду глаголати, то лучче ми мовчатимем; — і

нехай одні твої великі речі говорять людям во віки і віки чисту, немішану правду!

П. О. Куліш, Слова над гробом Шевченка, «Основа», 1861, березень, стор. 5 — 6. [Див. [1]текст]

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/vospom.htm

4.1.38 Слово Василя Білозерського. 28 лютого 1861 р. (2010-01-21 06:00)

* *

Обізвемось до тебе, батьку, і ще раз нашою рідною материною мовою, що нею ти проспівав, на
всю Україну, свої думи пророчі, що нею розважав пекучу тугу свого чистого серця і лив у наші душі

огонь святий. Підіймем до тебе свою тиху немощну річ; рідна та щира, самим серцем проказана,
дійде вона до тебе: ти і мертвий її почуєш.
Чи ж справді замовк ти навіки?.. Замовк — і сумно стало округи нас; здалось нам, що найкраща,
найголосніша струна нашого серця разом порвалась у грудях, — що не стало поради вірної —
батька у дітей, нема крила широкого прикрить і зогріть сирот... Так нам здавалось, — а тепер

ми вже не ймемо тому віри: бо не замовкне вовіки твій голос між нашим народом: мов луна

неперестанна, оддаватиметься він і нам і нащадкам нашим, поки не замре у синів України щиреє
серце, поки нам миле ріднеє слово і громадське добро... За твоїм льотом і ми полетіли — і вже

не згорнемо крил: підіймемось раз і вдруге; будемо літати як той голуб Ноїв, поки не знайдемо

свого пристанища.
Хто ж ти такий, що так орудував нами за життя свого і правиш душею нашею і з сії труни тісної?
Нащо ти жив у світі? чом не затерла тебе гіркая доля, як перед тобою і за тобою позатирала вона

чимало братів наших убогих і безталанних... Тепер зрозуміли і свої і чужі, нащо здався твій вік

недовгий. Душа душу чує; почула душа наша, за кого ти тужив, за кого журився і побивався як

осужений, за кого серце твоє люб’яче не знало упокою ніколи і лило гарячі братні сльози. В тих

теплих сльозах твоїх були людськії сльози: угадав ти, в кого болить і що болить, і все розказав
світу. Ти ввесь у твоїх піснях прозорих і мощних, як хвиля на морі; ввесь із твоїм серцем високим,
кипучим і ніжним, із твоєю вічною тугою за долю людськую. Твої пісні — високе слово правди і

любові — не для самого тільки твого народу.
Бач, скільки зібралось доброго люду коло тебе. Різних батьків і різних язиків, а всі як брати тобі

рідні, бо ти всім жадав добра і правди, а для себе дождавсь — тільки тісної могили. Убога чужа
хатина, старенька одежина — от усе, що скористував ти своїм життям гірким. «Тільки його й

долі, що рано заснув...»
«Ми не лукавили з тобою», мовляв ти до своєї долі: «ми просто йшли: у нас нема зерна неправди
за собою». Оце ж і твоя слава вічна і скарб найдорожчий: сього вже ніщо і ніхто не одбере від

тебе. Оце ж і твій завіт для нас, для твоїх синів-українців. Як доживемо ми до того, що й об

нас люди скажуть: «у вас нема зерна неправди за собою», — оттоді настане тобі праведна наша

дяка, і з чистих діл наших спорядиться тобі віковічний пам’ятник. А поки що — оддихай, батьку,
по твоїм життю тяжкім, а нас, молодших, благослови на неустанну роботу для добра України і

всього світу!
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В. М. Білозерський, Слова над гробом Шевченка, «Основа», 1861, березень, стор. 6 — 7. [Див.
[1]текст]

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/vospom.htm

4.1.39 Слово Миколи Костомарова. 28 лютого 1861 р. (2010-01-21 12:00)

* *

Смертный одр усопшего поэта не окружали ни родные, ни жена, ни дети. Одинока была его

смерть, напоминавшая украинскую песню:

Ой, загинула козацькая головонька
Без роду-родини,
Без вірної дружини.

Но гроб его теперь окружен не чужими. Поэт не остался чуждым и для великорусского племени,
которое воспитало его, оценило и приютило в последние дни его, после долгих житейских

страданий. На его закат блеснула прощальною улыбкою любовь, — не женская любовь, часто
изменчивая и лукавая, а бескорыстная, святая любовь душ, способных понимать изящное.
Такова сила поэзии! В какой бы исключительной форме ни проявлялась она, как бы тесно ни

соединялась она с народностью и местностью, — ее общечеловеческий смысл не может укрыться

и сделаться общим достоянием.
Шевченко не был только поэтом для Украины: он — поэт сельского народа, воспитавший в себе

поэтическое вдохновение его существом, и передававший его образованному миру в прекрасных

безыскусственных образах, добытых им из сокровищницы своей богатой природы.
Простимся с дорогим поэтом словами украинской думы:

Слава твоя не вмре, не поляже!
Буде слава славна

Поміж козаками,
Поміж друзями,
Поміж рицарями,
Поміж добрими молодцями!
Утверди, боже, люду руського,
Народу християнського,
З черню Дніпровою, Низовою,
На многії літа,
До кінця віка!

Н. И. Костомаров, Слова над гробомШевченка, «Основа», 1861, березень, стор. 8. [Див. [1]текст]

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/vospom.htm

4.1.40 Слово студента поляка Владислава Хорошевського. 28 лютого 1861 р.
(2010-01-21 18:00)

Niech też Polskie słowo, krótkie ale serdeczne, zabrzmi przy twojej trumnie, zacny Rusiński wieszczu! Tyś
kochał swój kraj ojczysty, swój Dniepr siny, swój lud siermiężny, tyś tego ludu był dzielnym śpiewakiem;
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na łzę jego tyś zawsze łzą odpowiadał — cześć tobie! Tyś pono nie lubił Polaków, ale tę niechęć ku nim
sprawiły w tobie dawne ich błędy, z których na lud twój, przez ciebie gorąco umiłowany, wielkie spłynęły
cierpienia; więc téj niechęci przyczyna w tém leży:

«Żeś kochał wielu, żeś kochał wiele.»

Niechże przy twojéj trumnie wszelkie umilkną wyrzuty, niech tylko serdeczne brzmi słowo: cześć tobie!
Za błędy ojców nie odpowiadają synowie; nie poruszajmy więc tutaj starych waśni dawno upłynionej
przeszłości; powiedzmy raczéj przy tych zwłokach braterskie „kochajmy się!“
Oby śmierć twoja, zacny Tarasie, i ten uroczysty a smutny obrzęd twojego pogrzebu, nowego życia były
początkiem! Oby na twéj trumnie kilka przynajmniéj nienawiści ustało, i oby ten mały początek zradzał
w przyszłości coraz więcéj wzajemnego zrozumienia się, braterstwa i dawnych krzywd zapomnienia, jak
małe ziarnko do ziemi wrzucone obfity plon zradza. Byłby to najpiękniejszy wieniec na cześć twoją i
najwspanialszy tobie pomnik, Tarasie!

* *

Пусть также и польское слово, короткое, но сердечное, раздается у твоего гроба, достойный
поэт русинский! Ты любил свой край родной, свой Днепр синий, свой народ сермяжный; ты был

мощным певцом этого народа; на слезы его ты всегда отвечал слезами. Честь же тебе, достойный
Тарас, честь тебе! Ты не любил поляков, но нелюбье твое к ним произошло в тебе вследствие их

давних заблуждений, которые низвели ниспавшие на народ пламенно тобою любимый, большие
страдания... Нелюбья твоего причины в том,

«Что ты любил многих, что ты любил много»!

Но пусть у твоего гроба умолкнут всякие упреки, пусть здесь слышится одно сердечное слово:
честь тебе!
За ошибки отцов не отвечают их дети, не станем же вспоминать здесь про старые ссоры давно

минувшего, а скажем лучше братское: «полюбим друг друга!» О, если бы твоя смерть, почтенный
Тарас, и этот торжественно-печальнй обряд были началом новой жизни! О, если бы на твоей

могиле умолкло хоть несколько ненавистей, если бы это начало повело в будущем к постепенному

взаимному, братскому уразумению и к забвению давних неправд и принесло как зернышко,
брошенное в землю, обильный плод! Это был бы твой прекраснейший венец и величественнейший

памятник!

В. Ю. Хорошевский, Слова над гробом Шевченка, «Основа», 1861, березень, стор. 9. [Див.
[1]текст]

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/vospom.htm

4.1.41 Слово Феоктиста Хартахая. 28 лютого 1861 р. (2010-01-22 06:00)

Феоктист Хартахай

РІДНЕ СЛОВО НАД ТІЛОМ ТАРАСА ГРИГОРОВИЧА ШЕВЧЕНКА

Чи мало з чим рівняли жисть чоловіка на сім грішнім світі! Рівняли її з каюком, що плава по

синьому морю, рівняли її з банкою (що плава) на воді — свята правда: схопився вітер, зірвалась
буря, пішла горами хвиля, тогді (не тільки), й банці і каюкові — капут. Рівняли її з билиною у

полі, з високим деревом, котрому черви коріння точуть, з чоловіком, котрий тиняється по світу,
і багацько де з чим рівняли — а я вже не став! Серце щимить, душа болить, волосся на голові,
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мов щетина, дибом стоять, сумно, страшно, як спитаєш себе, «що ти й чого живеш»?
Усі люди виринають на світ божий, як і жодний, та не усім одна доля придалась. Доля, мов
п’яний чоловік, що на ярмарку з пляшкою ходе: поштує усякого, хто на очі попався: іншого до

верху наллє, другому тільки чарку піднесе, а третього і вовсі обмине; як та лихоманка не розбира,
на кого наскіпаться: мужик і пан її все одно. Вона не зазира нікому — ні в голову, ні в душу, ні
в серце. Інший до п’яти ліків не тяме, душа, як кобила над сіном, з старців сорочки лупе, жуків
безвинних ногами топче — вона до його льне і коржі з салом в зуби тиче.
Один, для своєї користі, рад усю громаду в старці пустить — вона його шанує: а інший, бодай не
казать, сам про себе і думати не дума, не порива діло добре — вона того й не добача, — вона на

його напуститься, неначе її правда його «упоперек легла», муче його, в’яне, з ніг валяє, ганя по
світу, як ловець бирюка по полю, не зна, де йому смерть заподіять, зажене його у такі края, куди
і ворон кістки не заніс би. Зажене, бо силу має. Доля орудує чоловіком, як швець шилом: куди

застроме, туди й лізь; як добрий козак конем: куди поганя, туди йди.
Правди у неї ні шага не наберешся.

Одному вона запродує

Від краю до краю,
А другому оставляє

Те, де заховають!

Подякуєм небові, що воно не дало нам знать, що нас жде за горами, бо якби чоловік знав, де
його кості положуть — не захотів би довго жити!
Сумно і страшно вимовити: Тарас Григорович умер, а ще страшніше сказать: на чужій чужині.
Україночко, мати наша, де твоя утіха, де вона привітає і що тепер робе? Де привітає— сама знаєш

— робе ніщо. Відкінула ніженьки, що її по світу носили, зломила рученьки, що тобі служили, що за
тебе крестились, закрила карі очі, перестала думи думать і співати пісні, перестала сьози лити —
стомилась, заснути захотілось. Матінко наша, Україно, степи, могили, Дніпр широкий, небо наше
синє! Хто вам пісні заспіває і про вас подума, хто вас щиро любитиме і за вас загине!
Тарас Григорович лежить у труні, споряджений на той світ! Замовк і затих наш соловейко навіки,
не роздається вже голос його на святій Україні! Степи, могили, козацька воля, Дніпр і інше дещо
не почують більше нічого, опріч того, що чули. Україно, де твій син, що тебе любив так щиро,
що за тебе жисть свою у кишені носив! Мова українська, де твій батько, що тебе так шанував, що
через його тебе ще більше поважати стали, що усім убив у пельку, що на тобі не тільки можна

богові помолитись, заспівать про очі дівочі, про рідну старину, вчистить Катерину, Наймичку,
заспівать про гайдамаків, а можна дуже гаразд виспівувать про усе, що душа людська забажа.
Надумався, наплакався, та й годі сказав! Тісно йому було на сім світі жити — він його й оставив,
перейшов туди, де немає ні печалі, ні воздихання. Лежить він, як лебідь, і гадки не має, не думає,
що комусь трудно і тяжко буде, як зозуля у садочку закує про лихо!
Довго тебе, батю, на Україну вижидали; як маєвого дощику ждали, — тепер перестануть! Як
сонечко ясне, що з чорних хмар визирає, показувавсь ти на родину, та недовго в її привітав, усе
тебе доля на чужину закликала. Закликала і очі закрила! Спи ж, батю, коли їй так захотілось;
спи, не просипайся, не продирай очей своїх до того часу, поки у труби затрублять, поки правда з

кривдою силу мірять буде, поки правда зверху сяде і доля замовкне...

Подається за Д. Іофанов. Матеріали про життя і творчість Тараса Шевченка. К., 1957, стор. 94-
96. В іншій редакції слово публікувалося в Т. Хартахай, Слова над гробом Шевченка, «Основа»,
1861, березень, стор. 13-14, [1]Біографія Т. Г. Шевченка за спогадами сучасників. К., 1958, стор.
329-330. [Див. також [2]текст Основи.]

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/biogr.htm

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/vospom.htm#hart
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4.1.42 Слово Миколи Курочкіна. 28 лютого 1861 р. (2010-01-22 12:00)

* *

Еще одна могила раскрылась перед нами! Еще одна чистая, честная, светлая личность оставила
нас; еще один человек, принадлежавший к высокой семье избранников, высказавших за народ

самые светлые его верования, угадавший самые заветные его желания и передавший все это

неумирающим словом, — окончил горькую жизнь свою, исполненную борьбы за убеждения и

всякого рода страданий... Вся его жизнь была рядом испытаний; едва под конец ему улыбнулось
счастье: он видел начало того общественного дела, к которому стремился всей душой... Не дожил
он до осуществления тех начал, распространению которых способствовал своими песнями... Но

не будемте горевать об этом... не о многих можно сказать как об нем: он сделал в жизни свое

дело!
Счастье в жизни было не для него, — его ждет другое, посмертное счастье — слава...

Н. С. Курочкин, Слова над гробом Шевченка, «Основа», 1861, березень, стор. 14 — 15. [Див.
[1]текст]

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/vospom.htm

4.1.43 Слово Єгора Южакова. 28 лютого 1861 р. (2010-01-22 18:00)

* *

Спи, страдалец, несчастный друг бедного народа! Не видал ты ясных дней в своей жизни, потому
что туманом покрыта была Украина! Но ты уснул на заре светлого ясного дня, в виду земли

обетованной.
Песня старой твоей родины воскресла в тебе и не умрет! Твой «Кобзарь» будет гулять по ней за
тебя и, как правнук твоего деда, расскажет про давню долю України!

Пермитянин Южаков, Слова над гробом Шевченка, «Основа», 1861, березень, стор. 15. [Див.
[1]текст]

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/vospom.htm

4.1.44 Слово Павла Чубинського. 28 лютого 1861 р. (2010-01-23 06:00)

* *

Еще одна потеря в славянском мире; еще одна могила на славянском кладбище.
Угас великий поэт, угас человек, у которого не було зерна неправди за собою. Но не потеряется
это светило посреди теней... Сравняется его могила — но его грустное существование, его слова
слезы не погибнут и далекие потомки скажут о нем: недаром він на світ родився, свою Україну

любив!

П. П. Чубинский, Слова над гробом Шевченка, «Основа», 1861, березень, стор. 15. [Див. [1]текст]

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/vospom.htm
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4.1.45 (2010-01-23 12:00)

[1]Кониський О. Я. Тарас Шевченко-Грушівський: Хроніка його життя [Похорон, стор. 1]

Похорони ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

Як умру, то поховайте
Мене на могилі

Серед степу широкого

На Вкраїні милій:
Щоб лани широкополі,
І Дніпро, і кручі
Було видно, було чути,
Як реве ревучий...
Т. Шевченко

І

Першу звістку про смерть Тараса Григоровича подав Михайлу Лазаревському слуга його 1289. Під
вечер того ж дня тіло усопшого, після панахиди, найближчі приятелі його перенесли в академічну
церков: а кватера його була замкнена і запечатана. Після виносу тіла українці, які були на виносі,
зібралися до Лазаревського 1290 на пораду: як і чим ушанувати навіки ймення найкращого сина

заплаканої Матері, — того сина, що своїми словами-сльозами, своїми стражданнями великими

розбудив сонних дітей України-Русі. Зараз же прирадили: 1) тіло помершого перевезти на Україну,
щоб виконати поетичний заповіт його; 2) спорудити йому пам’ятник; 3) заснувати народну школу
його імені; 4) утримувати одного чи двох Шевченкових стипендистів в університетах на Україні

(Київ, Харків і Одеса) і в Академії художеств; 5) видати в найліпшому виді його твори; 6)
призначити премію за ліпшу життєпись його, мовою українською і за ліпший розгляд критичний

творів його; 7) видавати народні учебники по різним наукам; 8) запомагати його кревнякам і 9)
кому-будь з близьких приятелів його щороку провідувати могилу його на Україні 1291. Невідомо, з
якої причини в петербурзьких часописах не було надруковано звичайної оповістки скорботної про

смерть Шевченка 1292: а проте на другий день смерті його зранку почали приходити і приїздити до
академічної церкви українці і не українці, щоб поклонитися померлому. Тіло небіжчика покоїлося
в труні, оббитій білим златоглавом. Труна стояла перед амвоном на чорному катафальку. Червоні
занавіски на церковних вікнах, проти котрого стояла труна, були поспускані: червоновате світло
з них спадало на спокійне лице небіжчика. На мертвому лиці, — каже М. Л[єск]ов 1293, лежала
печать тих дум благородних, що не покидали ніколи Шевченка живого. В головах небіжчика

дяк академічної церкви читав дуже повагом і тихо псалтир. Свіжі квітки на труну привезла

першою з українців Наталя Суханова-Подколзіна 1294. Треба сказати, що з нею за останній час

Шевченко ворогував. (Про причину того ворогування я розповів в нарисі «Тарас Шевченко під час

перебування в Петербурзі до подорожі на Україну»). Але у душах благородних смерть нівечить

найзапекліше ворогування.

[2] Верещагін Василь. Шевченко на смертному одрі.
1861.
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1289 Литер[атурное] наследие... — С. 123. 1290 Основа. — 1861. — Кн. VI. — С. 13. 1291 Відомо,
що з оцих постанов небагато досі справлено. Тіло перевезено, а далі?.. Є між постановами такі, що
справити їх не дає уряд: наприклад, § 2 і 3. Мені відомо, що кілька разів були заходи організувати
школи імені Шевченка. Р. 1881 в день Шевченкової смерті 12 радних київської думи (Ради
міської) вдавалися в думу з петицією, щоб одну з київських елементарних шкіл назвати школою

Шевченка. Дума, кермована своїм президентом Ейсманом, користуючись смутними подіями 1
березіля (замордування царя), не дала згоди на просьбу петиціонерів. Здається, того ж року

хрестяни рідної Шевченкової Кирилівки зложили громадський присуд організувати в сьому селі

школу імені поета: уряд не дав на те дозволу, а куратор київського округа Голубцов, довідавшись,
що кирилівців умовляв на те шкільний інспектор Самчевський, прогнав його з посади. Р. 1892
інші три українці заходилися власним коштом організувати в селі Моринцях школу садівництва

і убезпечити її капіталом 8 000 карб., але з умовою, щоб школа була з назвою імені Шевченка

і науку викладано в школі мовою українською. І тут не поталанило. Відомо, знов, що, здається
р. 1882, була просьба до уряду, щоб дозволив збирати гроші на пам’ятник Шевченкові: звісно,
дозволу не дано... Але ж на те, щоб виконати § 4 і 5, дозволу не треба питати: а що до § 6 і 7,
дак відомо, царським указом 18 мая р. 1876 заборонено в Росії друкувати мовою українською усе,
опріч «произведений изящной словесности». 1292 Русск[ая] стар[ина]. — 1885. — Кн. VI. — С. 26.
1293 Русск[ая] речь. — 1861. — № 19 і 20. [[3]Лєсков М. С. — Ред.]. 1294 Кобзарь. — 1876. — Т. І.
— [4]Споминки Полонського. [5]Попередня [6]Наступна

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/4899.html

2. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/-6foNuXWOVjiYsftJFFGsg?feat=embedwebsite

3. http://izbornyk.org.ua/shevchenko/vosp87.htm

4. http://izbornyk.org.ua/shevchenko/vosp74.htm

5. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/700284.html

6. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/705436.html

4.1.46 (2010-01-23 18:00)

[1]Кониський О. Я. Тарас Шевченко-Грушівський: Хроніка його життя [Похорон, стор. 2]

II

Під час похоронного богослуження 28 лютого не тільки церква, але й коридори академічні були

повнісенькі інтелігентних людей. «Тяжко, невимовно тяжко, — каже Лев Жемчужников 1295, —
було останнє прощання: але, не вважаючи на те, якесь відрадне почуття і свіжість віяли на душу.
Туга усіх переняла!.. Побожність до помершого і незрушена тиша стояли навкруги. Щира любов

і поважання до Шевченка міцно сприятелили усіх». Почались надгробні промови. Кожен, чуючи
прилюдну оцінку поета-чоловіка, і плакав, і радів. Кожне слово промови кожен з нас ладен був

повторити голосно: бо воно належало усім» 1296.

[2] Похорон Т. Шевченка в Петербурзі на

Смоленському кладовищі. Худ. В. Пєтухов. Олія. 1949.
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Першим [3]говорив Куліш. «Нема з нас ні одного, достойного проректи рідне українське слово

над домовиною Шевченка: уся сила і вся краса нашої мови тільки йому одному одкрилася».
Сказавши про велику вагу і значення Шевченка яко поета і чоловіка, Куліш насамкінець мовив:
«Будь, Тарасе, певен, що ми твій заповіт соблюдемо і ніколи не звернемо з дороги, що ти нам

, проломив еси. Коли ж у нас не стане снаги твоїм слідом простувати, коли не можна буде

нам так, як ти, святую правду глаголати, то лучче ми мовчатимемо...» Оцієї обіцянки, оцієї

принародної і висловленої в таку незвичайну годину присяги Куліш, як відомо, не додержав і

кілька разів висловлював «мішану правду». Між іншим у своїй «Истории воссоединения Руси», а
потім і в «Южном краю» Куліш, забувши свою присягу, набравшись незвичайно чудної відваги,
«огидливо», як сказав Костомарів 1297, вилаяв музу Шевченка п’яною... Після Куліша над труною
промовляли по-українськи [4]Білозерський і [5]Костомарів: а потім озвався польський голос з уст

[6]Хорошевського. «Нехай же і польське слово обізветься над труною твоєю, — мовив він, —
достойний поет український! Ти любив свій край рідний, свій Дніпер синій, свій народ убогий.
Ти був могутнім співакою свого народу! На сльози його ти завжди відповідав слізьми... Ти

не любив поляків за їх давні неправди (błedy), котрі на народ твій, що ти так палко любив,
привели великі страждання. Твоїй нелюбові спричинилося те, що ти «kochał wielu, żeś kochał
wiele...» («кохав багатьох... кохав багато». — Пол. — Ред.). За помилки батьків не відповідають

діти. Не будемо згадувати минулого, а скажемо по-братерськи: «Возлюбім друг друга». О, коли
б твоя смерть, Тарасе, стала початком життя нового, то був би твій найпрекрасніший вінок і

найвеличніший пам’ятник...» Промову по-великоруськи висловив приятель небіжчика [7]Курочкін.
«Не дожив він, — сказав під кінець Курочкін, — до здійснення тих ідей, простанню яких він

служив своїми піснями: та не будемо об тім тужити. Він зробив в життю своє діло». Усіх промов
в церкві було сім 1298. З церкви труну з тілом до самої могили на Смоленському гробовищі

несли студенти університету. З професорів, опріч Костомарова, увесь час ішов пішки за труною

д. А. Н. Пипін 1299. Сила публіки, більшість з великоросів, що йшла за труною, свідчила про
велике співчуття і шанобу до Шевченка 1300. Могилу задля нашого «останнього кобзаря і першого
великого поета» 1301 викопали на гробовищі на тому саме місці, де він інколи сидів і задумувався.
Він змалював те місце собі в альбом 1302. На гробовищі біля могили теж говорили промови

і читали вірші. «Біля мене коло могили, — [8]оповідає Терпигорєв 1303, — стояв Костомарів,
незвичайно сумний і зажурений. Він здавався мені невимовно жалісним і сиротливим. Він почав

промову незвичайно теплу, повну глибокого почуття: але не спроможен був довести її до краю,
заридав, замовк і пішов...»Похорони скінчилися о 5 год. На свіжу могилу поклали багацько букетів
з свіжих квіток 1304. З усіх похорон, які доводилося мені бачити з того часу, каже Терпигорєв 1305,
ні одні не мали на собі такого відбитку простоти і щирості, як похорони Шевченка. Я бачив

похорони Некрасова, Достоєвського, Тургенєва і Салтикова-Щедріна, але усі вони були отруєні

осоружним, робленим, нещирим тенденційним духом демонстрацій. Похорони Шевченка були

чисті від сього ярмарочного комедіантства: не було тут ні пальмових, ні лаврових вінків, ні

інших прикрас театральних...» Зараз після похорону зібралися громадяни і прирадили прохати

дозволу щоб останки генія нашого слова перевезти на Україну і поховати відповідно поетичному

заповіту Кобзаря, висловленому в віршах його: «Як умру, то поховайте мене на могилі, серед
степу широкого на Вкраїні милій» 1306. 1295 [9]Основа. — 1861. — Кн. III. — С 5. 1296 Ibidem. 1297

Литературное наследие... — С. 111 — 112. 1298 Русск[ая] речь. — 1861. — № 19 і 20. 1299Русск[ая]
стар[ина]. — 1885. — Кн. VI — С. 26. [Пипін О. М. — Ред.]. 1300 Литературное наследие... —
С. 124. 1301 Время. — 1861. — Кн. IV. — [С. 637. Григорьев А. Тарас Шевченко]. 1302 Основа.
— 1861. — Кн. III — С 18. 1303 Истор[ический] вест[ник]. — 1896. — Кн. VI. — С. 57. 1304

Русск[ая] речь. — 1861. — № 20. 1305 Исторический вестник. — 1896. — Кн. IV. — С. 58. 1306

Литерат[урное] наследие... — С. 123 — [12]4. Коментар На свіжу могилу поклали багацько букетів
з свіжих квіток. — Нещодавно українська громада в Санкт-Петербурзі встановила на цьому місці
пам’ятний камінь. [10]Попередня [11]Наступна

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/4899.html

2. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/CHMdzuJPo4EQlZ21Kbwa0A?feat=embedwebsite

3. http://ua_kobzar.livejournal.com/703143.html

4. http://ua_kobzar.livejournal.com/703435.html
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5. http://ua_kobzar.livejournal.com/703565.html

6. http://ua_kobzar.livejournal.com/703929.html

7. http://ua_kobzar.livejournal.com/704287.html

8. http://ua_kobzar.livejournal.com/702834.html

9. http://litopys.org.ua/shevchenko/vospom.htm

10. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/705080.html

11. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/705593.html

4.1.47 Спогад Кониського про панахиду в Полтаві. 28 лютого 1861 р. (2010-01-24 06:00)

[1]Кониський О. Я. Тарас Шевченко-Грушівський: Хроніка його життя [Похорон, стор. 3]

III

В самий день смерті Шевченка петербурзькі українці послали телеграфом на Україну звістки про

оцей скорботний факт. Дякуючи сьому, Україна в один день з столицею Росії мала спроможність

оплакувати свого генія і в день похоронів його в столиці молитися за його.
Наче оце сьогодні пам’ятаю ті сумні дні в Полтаві. Наче тепер бачу, як вранці 27 лютого

прийшов до мене огорнений густою хмарою печалі і заплаканий Дмитро Пильчиков і показав

[2]телеграму Данила Каменецького. Опівдні зібралася наша громада. Прирадили: 28 лютого

в день похорону відслужити в соборі торжественну панахиду; покликати на неї гімназистів і

школярів з недільних шкіл; по панахиді роздати школярамШевченкові «Псалми»; про час панахиди
надрукувати оповістку.
Нікому і в голову не впало, щоб в оцій святій справі трапилася нам яка-будь притичина. Тим часом,
коли під вечір я і Василь Трунов пішли до соборного ключара прохати, щоб завтра після півдня

одслужив панахиду, ми почули дивовижну відповідь. Отець ключар сказав, що по Шевченкові не

можна правити панахиди тому, що він був «политический преступник».
Хоча і як ми прохали і впевняли отця ключара, нічого не вдіяли. Треба було вдатися до архієрея.
Єпископом в Полтаві був наш щирий українець, родом з Уманщини, відомий і популярний

соловецький герой під війну р. 1854, Олександер Павлович. З ним я був трохи знайомий.
Владика повітав нас ласкаво, розпитався, що спричинилося тому, що ми під таку незвичайну

пору потурбували його. Коли ми розповіли, його благу твар покрив сум з несподіваної звістки

про смерть Шевченка. Він підвівся, став перед образом, перехрестився і прочитав «со святими

упокой...». Потім, повернувшись до нас, положив мені на плечі свої руки і мовив:
«Вернітесь до ключара: скажіть, що були у мене, а я сказав вам от що: як був я в Соловецькому
монастирі архимандритою, дак пильнував знайти і знайшов могилу Петра Кальниша, спорудив
над нею пам’ятник і щороку правив панахиду. Коли отець ключар відає, хто був Кальниш, дак
зрозуміє, що Шевченко був не такий «преступник», як Кальниш... Більш нічого не кажіть».
Після поради з протопопами і катехитами з гімназії, Миколою Думитрашком і з кадетського

корпуса Павлом Катраном, ми стали на тому, що скоро ключар не згодився по першій просьбі, дак
тепер, після єпископського благословення не годиться служити панахиду в Соборі, а відслужити
її в Стрітенській церкві. Так і зробили. На панахиді, правленій соборно отцем Катраном,
Думитрашком і Кузнецьким (попом з соборної церкви), церква була повнісінька. Увечері того

дня громада зібралася у Милорадовички і прирадила, щоб навесні посадити в Полтаві дуба на

пам’ять Шевченкові.
У Київ звістка про смерть Шевченка прийшла ще 26 лютого: «Вона, — каже д. Чалий 1307,
— громовиною рознеслася по місту. В університетській церкві відслужили панахиду». В день

похорону Шевченка в Петербурзі служили панахиди в Чернігові, в Харкові, в Кременчузі, Одесі,
Херсоні, Катеринославі, Катеринограді і скрізь по Україні, куди можна було подати звістку

телеграфом. Дійшла сумна звістка і до Галичини, до Дрездена, до Лондона. «Немов громом

вдарила нас звістка про смерть Шевченка, — каже доня графа Федора Толстого, Катерина

Юнге 1308: — На чужині (в Дрездені) відправили ми панахиду, але душею і думками були біля
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Тарасової труни вкупі з його приятелями. Було щось незвичайно гірке, трагічне в смерті його,
що сталася саме під ту годину, коли усі мрії і бажання Шевченка, якими він жив, починали так

ясно і радісно здійснюватися. Люта доля поглумилася і повалила його тоді саме, коли світ волі

(крепаків) освічував його своїм сяйвом і починав гріти своїм промінням теплим». (Одного тижня
не дожив Шевченко до дня оголошення закону про скасування крепацтва. Гірко!) Герцен у своєму
«Колоколі» (в Лондоні) пом’янув Шевченка коротеньким некрологом. «Жаль бере, — сказано в

некролозі, — що горопашний страждальник закрив очі так близько до сподіваного визволення

(крепаків). Кому більш, як не йому, належало по праву шанувати день визволення! Але й те вже

добре, що рання зоря зайнялася ще за життя його і освітила останні дні його». В тому ж таки числі

«Колокола» ієродиякон Агапій (Андрій Гончаренко) надрукував кілька теплих слів про Шевченка

мовою українською 1309. Що до преси російської, так ледві чи був тоді хоч один який журнал

або часопись, де б не було подано звістки про смерть і значення Шевченка. Видатніша стаття

була Аполлона Григор’єва (критика російського), надрукована в 4 ч. журналу «Время». «Красою
і силою поезії, — писав Григор’єв, — багато дехто становить Шевченка врівень з Пушкіним і

з Міцкевичем. Ми підемо далі: у Шевченка сяє та гола краса поезії народної, якої у Пушкіна і у
Міцкевича лишень іскорки блищать. Натура Шевченка світліше, простіше і щиріше натури Гоголя,
великого поета України, що постановив себе в фальшиве становище бути поетом цілком чужого

йому побиту великоруського... Шевченко останній кобзар і перший великий поет нової великої

літератури» 1310. 1307 Жизнь и произвед[ения] Т. Шевченка. — С 187. 1308 Вестн[ик] Европы. —
1883. — Кн. VIII. — С. 842. 1309 Киевская старина. — 1896. — Кн. II. — С. 52. 1310 Время. — 1862.
— Кн. IV. — С. 636 — 637. Коментар Герцен у своєму «Колоколі» (в Лондоні) пом’янув Шевченка

коротеньким некрологом... — «Колокол», л. 95, 1861, 1.04, с. 798. [3]Попередня [4]Наступна
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4.1.48 (2010-01-24 18:00)

[1]Кониський О. Я. Тарас Шевченко-Грушівський: Хроніка його життя [Похорон, стор. 4]

IV

За кільки день після похорону кватеру небіжчика розпечатали. Поліція зробила реєстр усього,
що лишилося після поета. Свідком при тому був Зосима Незаборовський, а цінував спадщину

художник Григорій Честохівський. Усі стіни в світлиці поета, — каже Незаборовський 1311, —
були обписані олівцем. Звідтіль Честохівський і Незаборовський посписували усе, «що вважали

потрібним». Усю спадщину, яку завели до реєстру, віддали на схованку Михайлу Лазаревському.
Перегодом спадщину, що лишилася після поета, пустили на ліцитацію. М. Лазаревський покликав
і Л. М. Жемчужникова. «Усі ми, поклонники поета, — пише до мене останній в листі 28
січня 1898 р. з Москви, — умовилися, щоб нічого з Шевченкового добра не випустити з своїх

рук; тим перекупщикам, хоч їх і багацько зібралося на ліцитацію, нічого не довелося купити:
за те ж і ціну на Шевченкові речі набивали незвичайно високу: пам’ятаю, що Красовський за

Шевченків кожух заплатив більше сотні карбованців. Я купив кобеняк його і лампу, при котрій

він працював. Калоші поетові пішли нарізно: хтось купив одну, а другий другу. Перекупщики
подивились, подивились і покинули набивати ціну, гадаючи, що ми люде божевільні». Палітра,
пензлі, муштобиль і скринька з красками, як повідав Д. Мордовець 1312, були у Честохівського,
а він при Мордовцеву передав все те Василю Тарновському, з умовою, щоб усе те перейшло до

громадського музею імені Шевченка. Малюнки і ескізи Шевченка — усіх 280 — каже Мордовець,
береглися у Коховського; а по смерті його вдова передала їх жінці полтавського губернського

маршала Бразоля, а пані Бразоль продавала їх, просячи 1500 карб. 1313. 1311 Киев[ская] стар[ина].
— 1893. — Кн. II — С. 192 — [19]3. [[2]Недоборовский З. Мои воспоминания]. 1312 Новости. —
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1896. — № 159. 1313Я чув, що В. В. Тарновський в березілі р. 1898 купив ті малюнки за 1000
карб. для свого музею Шевченка. Коментар Поліція зробила реєстр усього, що лишилося після

поета. — Тарас Шевченко: Документи, с. 364, 365. Відомий список мистецьких творів, що були

у Шевченка, виконаний Г. М. Честахівським, [3]Анісов В., Середа Є. Літопис життя і творчості

Т. Г. Шевченка. — К., 1976. — С. 346-354. Опис бібліотеки поета зробив Д. Л. Каменецький

(там же, с. 340-345). Власні речі розпродано на аукціоні: частину купили прихильники поета, й ці

речі надійшли в Чернігів у Музей українських старожитностей В. Тарновського та в інші сховища.
Мистецькі твори теж були придбані зацікавленими людьми й нині майже всі вони зберігаються у

Державному музеї Т. Г. Шевченка в Києві. Бібліотеку петербурзька громада викупила у родичів-
спадкоємців поета й передала на збереження Ф. Черненку. Бібліотека розпорошена, її сліди

втрачено. [4]Попередня [5]Наступна
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4.1.49 З нарису В. Маслова про похорон. 28 лютого 1861 р. (2010-01-25 06:00)

* *

Быстро разнеслась из бедной комнаты покойного по городу печальная весть о кончине Тараса

Григорьевича и глубоко поразила его друзей и почитателей.
Но еще более грустное впечатление произвела эта весть в Малороссии, которая с Шевченком

теряла одного из самых преданных и любящих сынов, одного из самых характерных

представителей народности и одну из самых талантливых и симпатичных личностей — личность

поэта-художника. Скрестились руки «батька Тараса», замолкли звуки, воспевавшие славное былое
Украйны и поучавшие народ доброму делу, разумной думе, искреннему чувству.
Вся Малороссия сознавала это и с глубокою скорбью отозвалась о своей великой утрате. Со

всех сторон — из Харькова, Чернигова, Киева, Одессы и даже из отдаленной Черномории —
получались сетования и сожаления и присылались стихотворения на смерть поэта. Первые №№
журнала «Основа», которому Шевченко так горячо сочувствовал и деятельно поддерживал, были
полны этого поэтического плача и говорили только о незаменимости своей потери.
28 февраля происходили похороны Т. Г. Шевченка при громадном стечении народа. Над гробом
его было [1]сказано много теплых речей на украинском, великорусском и польском языках. В речах

говорилось об оригинальном и громадном таланте усопшего, о его великих заслугах, о тяжелой

жизни и о трудах, понесенных на пользу родной литературы и своего народа.
Шевченко был погребен на Смоленском кладбище. Могила его была постоянно в зелени и венках

и напоминала собою скорее весну и жизнь, чем смерть и разрушение. Каждое воскресенье (день
смерти поэта) жившие в Петербурге украинцы и украинки собирались туда помянуть дорогого

покойника. Маститый земляк-священник служил панихиду, а прочие, знавшие церковную службу,
пели на клиросе.

В. П. Маслов, Тарас Григорьевич Шевченко. Биографический очерк, М., 1874, стор. 46-47.
[Див. [2]повний текст.]
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4.1.50 Лист Ф. О. Хартахая до В. С. Гнилосирова. 28 лютого 1861 р.
(2010-01-25 12:00)

Петербург, 1861 г. Февраля 28-го дня.

О смерте, смерте, сто чортів твоїй неньці!

Здоров бувай Василю!

Вже із газет ти довжен знать, що Тарас Григорович замовк навіки. У сій моїй писульці я тобі

напишу, що сам бачив і що тобі знати кортить. Скажу про похорони Шевченка. Умер він на

другий день після своїх іменин — у 26 число в 6 часів уранці. Дуже, сердега, не хотів умирать на
чужині, усе про Україну згадував. Після смерті його зараз усі узнали, не тільки хахли, а й усі путні
люде. Прийнять на себе хлопоти похорон считав усякий за честь; грошей не жалілось. Спорядили
таку труну, що хоть би і нам з тобою довелось у такій своє грішне тіло бачить. Дали знать у школу
хлопцям, щоб прийшли «почтить прах усопшего», і народу навалило такого, що хоть на Москву

іди. Тіло лежало в Академії художеств, бо Шевченко там умер. Всі письменні люди, теж узнавши,
повалили, мов хмара. Так що у церкві був наголо студент, та пан, та літератор, та учений. Ляхи
теж усі прийшли. У церкві шилом не повернеш. Шушвалі і деяким бабам та дівкам досталось на

горіхи.
Се було 28 числа. У 10 часів началась обідня, в 11 кончилась і началась панахида. Після панахиди
завелись з попами: попи кажуть — треба закрить труну, громада притьмом кричить — не треба;
Білозерський чуть було не добравсь до однії бороди, та якось-то обійшлось: піп сховавсь. А все-
таки торгуються, щоб труну закрить; парубота дивиться, що поки вона не озьметься за діло, то
попи гарчатимуть. Наплювавши у кулаччя, парубота гаркнула своїм властним голосом: «не надо»,
і попи злякались і всі у вівтар поховались.
Утихомиривши народ у церкві, хахли почали говорить річі до тіла. Первий вскочив на катафалк

Куліш і [1]вчистив річ по-українськи. «Умер єси, Тарасе, ...ти показав нам дорогу.., а ми, якщо
не підем по їй, то будем мовчать», сказав він. Другий вскочив Білозерський і теж по-хахлацьки
[2]вчистив. Третій вскочив Костомаров і [3]уліпив по-московськи, укидуючи у річ стихи із рідної

поезії. Четвертий сказав слово теж хахол, друзяка Шевченка, стихами, п’ятий теж хахол і теж

стихами, та усе на рідній мові. Шостий студент лях (студенти ляхи усі були) сказав [4]слово по-
польську теж стихами.
Тут і я, прокашлявшись, та ще дома випивши чвертку горілки і взявши з собою другу і вже у церкві

допивши, наплював у кулаччя, нахмурив брови, як буцімто що-небудь і путнє, теж по-хахлацьки
[5]учистив слово. Костомаров і другі ха[х]ли прислухались до його і похвалили, а Білозерський там
же попросив його [6]«для Основи».
Усіх річей було сказано з 15-ть. При виносі труни ні одна проста рука до неї не трогалась, її ніс
наголо студент і літератор; я ішов під гробом від ніг і з 3-го етапу держав його на плечах. Труни не
спускали з рук до самого кладовища, до которого із А[ка]демії буде верст з 7 1. Труна була дубова,
оббита срібною парчею, на узглавії кришка, на срібній дошчечці було написано: «Украйнський
поэт Тарас Григорьевич Шевченко. 1861 г., февраля 26 д.» Дубову труну положили у свинцеву,
через те, що його повезуть на Україну. На поета возложили лавровий вінок, із котрого я увірвав
три листика і кожний прикладував до його широкого лобу. Із трьох тобі, як справжньому хахлові,
як моєму щирому приятелеві, посилаю в знак пам’яті моєї і священного для українців Шевченка.
Другий піде у Київ, а третій останеться у мене. Та ще я відірвав від труни китицю, котру теж
думаю тобі подарить, якщо побачусь з тобою у Харкові до того времени, поки ти не виїдеш з

Харкова. Посилаю тобі ще дві нитки з китиці, котру я відірвав від труни Шевченка: одна срібна,
друга проста, нитяна — бо ти хахол. От тобі і похорони Шевченка. Я совітую тобі побалакать

з хлопцями і отслужить панахиду по душі покійника. Там можете ви учистити на рідній мові з

десяток слов, котрі любий журнал напечата, якщо не дуже будете залазить у ліс. Річі, котрі були
тут сказані, — дуже хвабрі. Посилаю тобі мою. Одного посадили у Камчатку 2 за річ. (Ляха).
Новостей, особенно демонстративних, у нас до біса, та нігде писать. Твій щирий Ф. Хартахай.
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Не забувай мене на чужині. Я, як прочитаю твоє письмо, мені легше становиться... Пожалуйста,
не полінуйся та напиши мені швидко. Спасибі заробиш. Примітки 1 Шлях від Академії художеств

до Смоленського кладовища перебільшено, насправді буде близько 3 верст. — Прим. ред. журн.
«Україна». 2 Йдеться про покарання карцером одного студента-поляка. [7]Т. Г. Шевченко в

епістолярії відділу рукописів. — К., 1966. — С. 33-34. Опубл. також: Теоктист Хартахай, Лист
до В. Гнилосирова 1 від 28 лютого 1861 р., [8]«Україна», 1925, кн. 1 — 2, стор. 145 — 146., Д.
Іофанов. Матеріали про життя і творчість Тараса Шевченка. — К., 1957. — С. 92-94. Хартахай
Феоктист Авраамович (1836-1880) — студент Петербурзького університету, харків’янин, з греків.
В 60-х роках співробітничав у журналі «Современник». Пізніше став засновником перших середніх

навчальних закладів в Маріупольському повіті. Один з перших дослідників культури та історії

греків Північного Причорномор’я. 1 [9]Гнилосиров Василь Степанович (1836 — 1900) — учитель,
виступав на сторінках «Киевской старины» під псевдонімом А. Гавриш. У 1860 р. з Харкова

написав поету листа з проханням допомогти в роботі недільних шкіл. Живучи в останні роки у

Каневі, старанно дбав про впорядкування і збереження могили Кобзаря.
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4.1.51 Лист П. О. Куліша до Я. Г. Кухаренка. 28 лютого 1861 р. (2010-01-25 18:00)

Великий і славний на весь світ Кобзар наш Тарас уклався спати до страшного суду. Поховали
ми його вчора з великою шанобою. Над домовиною його в академічній церкві говорили ми речі

поважні, хвалячи його подвиги словеснії і дякуючи йому за добру науку. Перше всіх сказав [1]слово я
— і таки так, як оце до Вас пишу, за мною [2]Білозерський, а за ним [3]Костомаров, тиї-то, бачте,
козарлюги, що вкупі з ним бідували та, бідуючи, душі свої гартували, а потім ще багато було

всяких [4]річей, і в церкві й на могилках. Весь університет проводжав його домовину, лавровими
вінками вкриту. Студенти не дали її коням везти, а самі несли аж до самісінької ями. Тут мертвих
возять закривши, а ми свого Тараса провели одкритого. Багато людей усякого чину йшло за його
домовиною, а було б удесятеро більше, коли б дурна поліція дозволила припечатати в газетах, що
вмер Шевченко, а то більша часть города й досі не знає. Писав би до Вас багато, та сльози очі

заливають. Ми вже зібрали тут тисяч зо дві цілкових, щоб перевезти Тараса на Вкраїну і що-небудь
добре вчинити на вічну йому пам’ять — школу яку абощо.
Може, хто і в вас найдеться охочий до цього доброго діла, то нехай висилає свою частину Михайлу

Матвійовичу Лазаревському в С.-Петербург, на Василівський острів в 5 лінію, дом Вороніна. Так
що ми тепер з вами, чорноморцями, посиротіли. Може, й через сотню літ не явиться такий кобзар

на Україні.

28 лютого 1861 p., Петербург

[5]Т. Г. Шевченко в епістолярії відділу рукописів. — К., 1966. — С. 31-32.
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4.1.52 Лист П. О. Куліша до Д. Мордовцева. 28 лютого 1861 р. (2010-01-26 06:00)

Над Шевченком в академической церкви я [1]говорил надгробное слово по-украински. О словах,
сказанных вслед за мною [2]Белозерским, не стоит упоминать. Николай Ив[анович] [Костомаров]
[3]говорил по-русски— хорошо, но мало. Все так засуетилось, что мы не приготовились. Я совсем

не хотел говорить, будучи окружен врагами, но для дела решился, и речь произвела впечатление,
— первая украинская речь перед многочисленною петербургской публикой!

Данило Сліпченко-Мордовець, За крашанку — писанка П. Ол. Кулішеві, 1882, стор. 23. Цит.
за: Айзеншток І. Я. Із розшуків про Шевченка. Збірник п’ятої наукової конференції. К., 1957, с.
141.
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4.1.53 Микола Лєсков. Остання зустріч і остання розлука з Шевченком
(2010-01-26 12:00)

Н. Лесков
ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА И ПОСЛЕДНЯЯ РАЗЛУКА С ШЕВЧЕНКО

В мяч не любил он играть никогда:
Сам он был мячик — судьба им играла.
А. Плещеев.

Итак, осиротела малороссийская лира. Лежит в гробу ее бездыханный поэт. Тараса Григорьевича
Шевченко не стало. Сегодня гроб его опустили в сырую могилу на Смоленском кладбище,
напутствуя его прощальным словом и братскою слезою. Не стану говорить, как велика эта потеря
для малороссийской литературы в эпоху ее возникновения, в день рождения «Основы», которой
покойный поэт сочувствовал всей душою. Значение Шевченко известно всякому, кто любил родное
славянское слово и был доступен чему-нибудь высокому, изящному, — но не могу отказать себе

в удовольствии поделиться с читателями «Русской речи» теми впечатлениями, которые оставили
во мне последняя моя встреча с покойным поэтом и последняя моя разлука с ним у его могилы.
Из петербургских газет, я думаю, всем уже известно, что Т. Г. Шевченко прихварывал еще

с прошлой осени, а в конце января этого года он уже почти не оставлял своей квартиры в доме

Академии художеств. Квартира эта, отведенная ему после возвращения его в Петербург, состояла
из одной очень узкой комнаты, с одним окном, перед которым Шевченко-художник обыкновенно

работал за мольбертом. Кроме стола с книгами и эстампами, мольберта и небольшого диванчика,
обитого простою пестрой клеенкой, двух очень простых стульев и бедной ширмы, отгораживавшей
входную дверь от мастерской художника, в этой комнате не было никакого убранства. Из-за
ширмы узкая дверь вела по узкой же спиральной лестнице на антресоли, состоящие из такой же

комнаты, как и внизу, с одним квадратным окном до пола: здесь была спальня и литературный

кабинет Шевченко-поэта. Меблировка этой комнаты была еще скуднее. Направо в угле стоял

небольшой стол, на котором обыкновенно писал Шевченко; кровать, с весьма незатейливой

постелью, и в ногах кровати другой, самый простой столик, на котором обыкновенно стоял графин

с водой, рукомойник и скромный чайный прибор.
Около года я не был в Петербурге и, возвратись в конце января в северную Пальмиру, тотчас
отправился поклониться поэту. Возле его дверей мне встретился солдат, который обыкновенно

ему прислуживал. «Дома Тарас Григорьевич?» — спросил я его. «Нетути, — отвечал служака,
— он нонеча рано еще уходил из дома». Я, однако, подошел ближе к двери поэта с намерением

положить в створной паз мою карточку, как я прежде часто делывал, когда не заставал его

3286

http://ua_kobzar.livejournal.com/703143.html
http://ua_kobzar.livejournal.com/703435.html
http://ua_kobzar.livejournal.com/703565.html


дома, но, к крайнему моему удивлению, дверь от легкого моего прикосновения отворилась. В
комнате, служившей мастерской художнику, никого не было, а наверх я не хотел идти, боясь
обеспокоить поэта, и стал надевать мои калоши. «Кто там?» — раздалось в это время сверху.
Я узнал голос Шевченко и назвал свою фамилию. «А... ходить же, голубчику, сюда», — отвечал

Тарас Григорьевич. Войдя, я увидел поэта: он был одет в коричневую малороссийскую свитку на

красном подбое и сидел за столом боком к окну. Перед ним стояла аптечная банка с лекарством

и недопитый стакан чаю. «Извинить, будьте ласковы, шо так принимаю. Не могу сойти вниз, —
пол там проклятый, будь он неладен. Сидайте». Я сел около стола, не сказав ни слова. Шевченко

мне показался как-то странным. Оба мы молчали, и он прервал это молчание. «Вот пропадаю,
— сказал он. — Бачите, яка ледащица з мене зробылась». Я стал всматриваться пристальней и

увидел, что в самом деле во всем его существе было что-то ужасно болезненное; но ни малейших
признаков близкой смерти я не мог уловить на его лице. Он жаловался на боль в груди и на

жестокую одышку: «пропаду», — заключил он и бросил на стол ложку, с которой он только

что проглотил лекарство. Я старался его успокоить обыкновенными в этих случаях фразами,
да, впрочем, и сам глубоко верил, что могучая натура поэта, вынесшая бездну потрясений, не
поддастся болезни, ужасного значения которой я не понимал. «Ну, годи обо мне, — сказал поэт,
— расскажите лучше мне, что доброго на Украйни?» Я передал ему несколько поклонов от его

знакомых. Он о всяком что-нибудь спросил меня, и очень грустил о больном художнике Ив. Вас.
Г[удовско]м, у которого гостил в последнее свое пребывание в Киеве. Говоря о Малороссии и

о своих украинских знакомых, поэт видимо оживал: болезненная раздражительность его мало-
помалу оставляла и переходила то в чувство той теплой и живой любви, которою дышали его

произведения, то в самое пылкое негодование, которое он, по возможности, сдерживал.
На столе, перед которым он сидел, лежали две стопки сочиненного им малороссийского букваря,
а под рукой у него была другая «малороссийская грамотка», которую он несколько раз открывал,
бросал на стол, вновь открывал и вновь бросал. Видно было, что эта книжка очень его занимает и
очень беспокоит. Я взялся было за шапку. Поэт остановил меня за руку и посадил. «Знаете вы вот

сию книжицу?» — он показал мне «грамотку». Я отвечал утвердительно. «А ну, если знаете, то
скажите мне, для кого она писана?» — «Как, для кого?» — отвечал я на вопрос другим вопросом.
«А так, для кого? — бо я не знаю, для кого, только не для тех, кого треба навчiть разуму». Я

постарался уклониться от ответа и заговорил о воскресных школах, но поэт не слушал меня и,
видимо, продолжал думать о «грамотке».
«От як бы до весны дотянуть! — сказал он, после долгого раздумья, — да на Украину... Там,
може бы, и полегшело, там, може б, еще хоть трошки подыхав». Мне становилось невыносимо,
я чувствовал, как у меня набегали слезы. Он расспрашивал меня о Варшавской железной дороге

и Киевском шоссе. «Да! — сказал он, — когда б скорее ходили почтовые экипажи, не доедешь
живой на сих проклятых перекладных, а ехать нужно, — умру я тут непременно, если останусь».
Я стал прощаться. «Спасыби, що не забуваете, — сказал поэт и встал. — Да, — прибавил он,
подавая мне свой букварик, — просмотрите его да скажите мне, что вы о нем думаете». С этими

словами он подал мне книжку, и мы расстались... навсегда в этой жизни. Более я не видал

уже Шевченко в живых, и весть о его смерти 26 февраля меня поразила, как громовой удар.
Утром 27 февраля я с другим моим земляком и знакомым покойника, А. И. Н[ичипорен]ко,
отправились в Академию. Дверь Шевченко была заперта и запечатана; мы догадались и пошли

в академическую церковь. Там в притворе стояла белая гробовая крышка, а перед амвоном на

черном катафалке виднелся гроб, обитый белым глазетом. У изголовья маленький человечек

читал очень медленно и очень тихо. Я вспомнил, как год тому назад поэт хлопотал об издании

псалмов, переложенных им на малороссийский язык, и всегда озабоченный заходил ко мне по

дороге из Александро-Невской лавры на Васильевский остров. Теперь же ему читался один из

переложенных им псалмов. Красные сторы у церковных окон, против которых стоял гроб, были
спущены и бросали красноватый свет на спокойное лицо мертвеца, хранившее на себе печать тех
благородных дум, которые не оставляли его при жизни. Три художника с бумагою и карандашами

в руках стояли по левую сторону гроба и рисовали; две женщины с типами петербургских кухарок

толковали, что и из хохлов тоже бывают умные люди и что покойник — вот майорского чина

дослужился, а братья его так еще «помещицкие». Я вспомнил г. Флирковского, законного
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помещика семьи умершего поэта... Вскочил какой-то кавалерист, в мундире приятного цвета,
звеня шпорами и саблей, но, пройдя несколько шагов по церкви, взял саблю в руки и, приподняв
каблуки, пошел на цыпочках — весь шум, производимый оружием, прекратился. В церкви опять

водворилась благоговейная тишина, и раздавался только слабый голос маленького господина,
читавшего над малороссийским поэтом воздыхания бибилейского поэта-царя.
28 февраля по совершении в академической церкви заупокойной обедни по рабе божием Тарасие и

после отпевания по уставам церковным ближние покойника почтили его надгробным словом. Всех
речей, если не ошибаюсь, было произнесено девять, — из них семь в церкви и две на кладбище.
Общий смысл этих речей легко себе представить, и я не считаю нужным о них распространяться,
потому что стенографировать их не было никакой возможности, а излагать их вкратце — значит

портить их. Могу только сказать, что особенно сильно отозвалось в душе слушателей слово

любимого нашего профессора Н. И. Костомарова и г. К[урочки]на, которому сдерживаемые слезы
мешали произнесть свое короткое слово, дышавшее сердечной простотой и искренностью. Могилу

для Шевченки вырыли за колокольнею кладбищенской церкви, к стороне взморья: до времени он
самый крайний жилец Смоленского кладбища, и за его могильной насыпью расстилается белая

снежная равнина, как бы слабое напоминание о той широкой степи, о которой он пел и которую
измерил еще «малыми ногами». В могилу был опущен дощатый ящик, выстланный в середине

свинцом, но так дурно запаянный в дне, что вода набралась в него прежде, чем гроб принесли

на кладбище. И на третий день лицо поэта оставалось удивительно благообразным. Огромный

лавровый венок окружал его благородное чело, — в руках у многих тоже были цветочные венки,
которые они принесли, чтоб положить на свежую могилу поэта. Дам было очень немного, однако
женская слеза из глаз г-жи Б[елозерской] и старушки К[остомаровой] не обошла могилыШевченко.
Многие очень жалели, что нет семьи Т[олсты]х, которые любили поэта и не забывали его в самые
тяжелые минуты его многострадальной жизни.
Когда крышка ящика, в который поставили гроб, была запаяна, провожавшая покойника толпа

стала расходиться. Снег повалил довольно большими хлопьями, какой-то господин с папкою в

руках юлил между проходящими, предлагая литографированные портреты мертвого Шевченки,
старухи из богадельни канючили на упокой душеньки — на душе становилось тяжче и тяжче.
Давно ли Россия схоронила Хомякова, Аксакова, и вот опять новая могила. Не стало еще

одного человека, целую жизнь думавшего честную думу и умершего накануне дня освобождения

23 миллионов, между которыми до сих пор оставались родные и близкие сердцу поэта.
Но как поэтическая деятельность Шевченко останется в числе лучших страниц малороссийской

словесности, так и самый день его погребения навсегда останется знаменательным в истории

украинской письменности и гражданственности. Любимейшая мечта поэта сбылась и громко

заявила свое существование. Малороссийское слово приобрело право гражданства, раздавшись
впервые в форме ораторской речи над гробом Шевченко. Из девяти напутствований, сказанных
над могилою поэта, шесть были произнесены на малороссийском языке. Из остальных трех

речей две были произнесены по-русски и одна по-польски, как бы в значение общего горя славян,
пришедших отдать последний долг малороссийскому поэту-страдальцу.
У малороссийского народа, слава богу, есть теперь своя литература, есть свои ораторы, свои
историки, но теперь нет у нее такого лирика, каков был покойный Тарас Григорьевич Шевченко,
справедливо названный в одной из сказанных над его гробом речей «батьком рiдного слова». Or-
atores fiunt, poetae nascuntur *.

Н. Лесков, Последняя встреча и последняя: разлука с Шевченко, «Русская речь», 1861, № 21,
12 березня, стор. 314 — 316.

Коментарі

Ораторами делаются, поэтами рождаются (лат.).

3288



[1]

Впервые опубликовано в газете «Русская речь», 1861,№ 19-20, 9 марта, стр. 314—316, за подписью:
«Н. Л...ов»; печатается по тексту этой публикации.
Статья— одно из первых ярких свидетельств глубокого уважения Лескова к личности и творчеству

Шевченко и вместе с тем — ценный документ о последнем годе жизни и кончине великого поэта.
Личное знакомство молодого литератора с Шевченко состоялось, очевидно, во время приезда

Лескова в Петербург в 1850 году и затем закрепилось в январе 1861 года; знакомству и сближению
способствовали, как можно полагать, те связи с представителями украинской культуры, которые
были установлены Лесковым еще и период жизни в Киеве; в частности, Лесков был знаком с

художником И. В. Гудовским, о котором его расспрашивал Шевченко (о Гудовском см. в

«Мелочах архиерейской жизни» — наст. изд., т. 6, стр. 450—456).
Лесков хорошо знал подробности биографии Шевченко; об этом свидетельствует и другая

[2]заметка Лескова о Шевченко — «Официальное буффонство», написанная в 1882 году (см. т. 11
наст. издания).

В мяч не любил он играть никогда... — неточная цитата из стихотворения немецко-венгерского
поэта Карла Бека (1817—1879) «Слуга и служанка» в переводе Плещеева (см. А. А. Плещеев.
Стихотворения, М., 1861, стр. 78).
«Основа» — украинский журнал, выходивший в 1851—1862 годах в Петербурге под редакцией В.
М. Белозерского; в журнале были опубликованы многие произведения Шевченко и материалы о

его жизни и творчестве.
...после возвращения его в Петербург... — Шевченко после ссылки возвратился в Петербург 27
марта 1858 года.
...в последнее свое пребывание в Киеве. — Шевченко последний раз был на Украине в 1859 году.
...сочиненного им малороссийского букваря... — Имеется в виду [3]«Букварь южнорусский»,
изданный в 1861 году в Петербурге (см. Т. Шевченко. Повне зiбрання твopiв, т. VI, Київ, 1957,
стр. 339—366).
...другая «малороссийская грамотка»... — Речь идет о «Граматке» П. А. Кулиша, впервые

опубликованной в Петербурге в 1857 году и переизданной в 1861 году; Шевченко отрицательно

относился к этому пособию. По предположению И. Я. Айзенштока, новое издание «Граматки»
побудило Шевченко опубликовать письмо [4]«К издателю «Северной пчелы», напечатанное в

1861 году 23 февраля, за подписью «Горожанин С...». Возможно, что Лесков и помог Шевченко

установить связь с редакцией «Северной пчелы» (см. I. Я. Айзeншток. Iз розшукiв про Шевченка

— «Збіpник праць п’ятої наукової шевченківської конференції», Київ, 1957 стр. 116—143).
[Можливо, що це одна з граматик: «Домашняя наука» К. Шейковського (1860), «Українська
абетка» Гатцука (1860) або «Азбука по методе Золотова для Южно-русского края» А. Строніна

(1861).]
Н[ичипорен]ко, Андрей Иванович (1837—1863) — участник революционного движения 60-х годов,
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член общества «Земля и воля»; об отношении к нему Лескова см. примечания к роману «Некуда»
и очерк «Загадочный человек» (наст. изд., т. 2 и т. 3).
...хлопотал об издании псалмов... — Имеется в виду издание «Псалми Давидови, переложив по-
нашему», СПб., 1860.
Флиорковский, В. Э. — помещик, у которого в крепостном владении находились братьяШевченко

Осип и Никита, а также сестра Ирина; в июне 1860 года Флиорковский их «освободил», но без

земли, и они от «воли» отказались (см. письмо Т. Г. Шевченко к нему в Собрании сочинений, т.
V, М., 1956, стр. 441—442).
...библейского поэта-царя — царя Давида.
Всех речей... было произнесено девять... — Известно, что на похоронах Шевченко выступали:
[5]П. А. Кулиш, [6]В. М. Белозерский, [7]Н. И. Костомаров, [8]Н. С. Курочкин, [9]Ф. А.
Хартахай, [10]В. Ю. Хорошевский; о других речах сведений нет. О похоронах Шевченко и речах

на могиле см. также в «Воспоминаниях» С. Н. Терпигорєва (С. Н. Терпигорев (С. Атава).
Собрание сочинений, т. VI, СПб., 1899, стр. 524—527). Тело Т. Г. Шевченко в мае того же 1861
года было перевезено на Украину и 10 (22) мая похоронено на Чернечьей горе над Днепром, близ
Канева.
Б[елозерская], Надежда Александровна — жена В. М. Белозерского.
К[остомарова], Татьяна Петровна — мать историка Н. И. Костомарова.
Семья Т[олсты]х. — Речь идет о семье Федора Петровича Толстого (1783—1873), вице-президента
Академии художеств; он и его жена А. И. Толстая много сделали для освобождения Шевченко

из ссылки и для дальнейшего его устройства. В [11]дневнике поэт 13 июня 1857 года писал о

Толстых: «Они единственные виновники моего избавления, им и первый поклон» (Т. Г. Шевченко.
Собрание сочинений, т. V, М., 1956, стр. 16—17).
Давно ли Россия схоронила Хомякова, Аксакова... — Лесков говорит о смерти известных

славянофилов Алексея Степановича Хомякова и Константина Сергеевича Аксакова; первый умер
23 сентября, второй — 7 декабря 1860 года.

1 [12]Т. Г. Шевченка в труні малювали чотири художники: [13]М. Микешин, [14]В. Верещагін,
[15]М. Дмитрієв та [16]П. Ейснер. [17] Н. С. Лесков. Собрание сочинений в 11 томах. М.:
Государственное издательство художественной литературы, 1957. Т. 10. С. 7-12; 485-486. Див.
також: [18]Вічна пам’ять на нетривалий час, [19]Чи забуто Тарасову могилу? та [20]Офіційне
буфонство.
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4.1.54 Поминальна замітка в журналі «Время». Лютий 1861 р. (2010-01-26 18:00)

Нашей летописи на этот раз досталось окончиться грустно. Вот последняя печальная новость.
В воскресенье 26 февраля, в шестом часу утра умер Тарас Григорьевич Шевченко. Г[осподин]
[1]Лазаревский описал (в «Север[ной] Пч[еле]») последний день его жизни. Из этого описания мы,
между прочим, узнаем, что накануне смерти, 25 февраля, в день своих именин, Тарас Григорьевич
получил две поздравительныя депеши: одну из Харькова от г. Трунова, другую из Полтавы

следующего содержания: «Батьку! Полтавци поздравляют любого кобзаря с именинами и просять:
утни, батьку, орле сизый! Полтавська громада». Утни, батьку, орле сизый, — может быть эта

просьба по-русски сказалась бы так: взмахни крылами, орел ты наш сизый!.. Мы, москали, даже
не знавшие и не думавшие 25 февраля, что это день именин Шевченка, скорбим душою о смерти

поэта: что же должны чувствовать его близкие земляки, у которых нет другого такого поэта? что

должна почувствовать «полтавська громада», когда в ответ на свою [2]телеграмму получит весть,
что уже нет на свете ее любого кобзаря, ее орла сизого? Знать пел этот кобзарь в лад с своей

певучей родиной; знать умел он извлекать ответные звуки из ее сердечных струн. Как страшно

ударит по этим струнам последняя весть о нем, с последними, обращенными им к ней словами:
«спасибі, що не забувають!...» Его не забудут: такие поэты, как Шевченко, никогда не забываются
народом!

Время. — 1861. — Кн. II. — С. 40.

[3]

1. http://ua_kobzar.livejournal.com/700440.html

2. http://ua_kobzar.livejournal.com/699803.html

3. http://books.google.com/books?id=x5YZAAAAYAAJ&dq=%22%D0%BD%D0%B0%20%D1%8D%D1%82%D0%BE%D1%82%D1%8A%20%

D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%8A%20%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%8C%22&hl=uk&pg=RA2-PA40&ci=

119,560,882,896&source=bookclip

4.1.55 Висловлювання Олександра Кониського (2010-01-27 06:00)

* *

Щирії полтавські українці, — писав А. Я. Кониський, — 25 лютого послали Т. Гр. Шевченку

[1]телеграму і, поздоровляючи його з іменинами, сподівались, що, певно, любий Кобзар утне на

своїй голосній кобзі нову голосну пісню, котру почують далеко-далеко! Та ба!..
Перед обідом 27 лютого прогриміла в Полтаві несподівана звістка і коло серця гадюкою

обвилася... Через телеграф нам [2]дано знати, що 26 лютого, в половині шостої години зранку,
умер Шевченко... Чи треба ж об тім й говорити, яке горе, яка смута, яка страшна нудьга залягла
в душу кожного, хто хоть чував про Шевченка...
Увечері того ж дня була випущена по городу печатна оповістка, що завтра буде по покійному

панахида. Сьогодні (28-го) в ½ 1-ї години зранку Стрітенська церков була повнісенька усякого

народу: панів, козаків, кріпаків, міщан і купців. От, одчинились олтарні двері і вийшли в чорних
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ризах протопоп з трьома пан-отцями і стали править панахиду... Коли б же ви бачили, як щиро, як
тепло молились усі люди за покійного поета! які тихі та гарячі сльози лились з очей у кожного! А
як заспівали вічну пам’ять, отут-то було плачу!.. Здавалось, що і дзвони гули якось не так: неначе
і вони голосили жалібно-жалібно!.. Наче й вони говорили: «ні, нема, нема вже Кобзаря! Нікому
тепер могучим голосом звеселить Україну!.. Що ж тепер станеш діяти, Україно, Україно, рідна
наша ненько!..
Тяжко-тяжко згадувать про Т. Г. Шевченка і як про чоловіка, і як про поета...
Спочивай же, любий Кобзарю, тихо-тихо та часом поглядуй із-за могили на нас, на всю Україну,
і привітай ласкаво нашу молитву, нашу любов і наше щире, жалібне слово.

Висловлювання О. Я. Кониського. Значение Шевченка для Украины. Проводы тела его в Украину

из Петербурга, «Основа», 1861, червень, стор. 15 — 16.

1. http://ua_kobzar.livejournal.com/699803.html

2. http://ua_kobzar.livejournal.com/701330.html

4.1.56 Із нарису М. Чалого про звістку в Києві (2010-01-27 12:00)

* *

Весть об этом прискорбном событии разнеслась по городу с быстротой электричества. Учащаяся
молодежь пришла в движение. В тот же день в некоторых городах Малороссии и Галиции

память народного поэта почтена была более или менее торжественными заявлениями сочувствия

к великой утрате всей Украины. С изъявлениями того же сочувствия в редакцию «Основы» со всех
коннов России прислана масса писем и стихов, из которых только весьма малая часть напечатана
на страницах журнала.

Чалый М. К. Жизнь и произведения Тараса Шевченка, К., 1882, стор. 187.

4.1.57 Із спогадів М. Костомарова (2010-01-27 18:00)

* *

После погребения тотчас же земляки Шевченка, жившие в столице малороссы, учинили совет

о том, чтобы ходатайствовать перед правительством о дозволении перевезти прах Шевченка

в Малороссию и похоронить над Днепром, на холме, как завещал сам поэт в одном из своих

стихотворений.
Вот все, что я могу сказать, вспоминая о своем знакомстве с Шевченко. Как о поэте я не

стану здесь распространяться, потому что по этому предмету я высказал свой взгляд в статье,
напечатанной в книге г. Гербеля. Как о человеке могу сказать, что знаю его как личность

безупречно честную, глубоко любившую свой народ и его язык, но без фанатической неприязни

ко всему чужому.

Н. И. Костомаров, Споминки про Шевченка. Т. Г. Шевченко, «Кобзарь», Прага, 1876, стор.
XI — XII. [Див. [1]переклад]

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/spog32.htm
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4.1.58 Переказ Д. Мордовцевим листів М. Костомарова про останні дні Шевченка
(2010-01-28 06:00)

* *

С марта 1858 года Шевченко, возвращенный из ссылки, находился уже в Петербурге. В 1859 году
переселился в Петербург и Костомаров. Судьба снова свела друзей после более, чем десятилетней

разлуки, но недолго пришлось им жить вместе, да и время уже было не то: Костомаров был

сильно занят— архивы, публичная библиотека, приготовление к лекциям, ученые и литературные
работы, полемика с врагами; а Шевченка разрывали на части званными обедами, пирушками.
После Костомаров говорил мне, что это время — 1859 и 1860 гг. — пролетело как сон, и ему «не
удалось даже наговориться с Тарасом: все казалось, что еще успеем».
«И вдруг мне говорят, что Шевченка не стало».
К этому времени относится сохранившееся у меня письмо Костомарова. Что меня всегда

поражало в этом письме, писанном на другой день после смерти друга — и какого друга! —
это отсутсвие проявления в нем сожаления о потере друга — ни намека на скорбь. Он пишет

мне о погребении своего лучшего друга, как сказал бы о погребении какого-нибудь киевского или
тверского великого князя.
«Вчера погребоша козака Тараса — извещает он меня об этом 1-го марта 1861 года — и плакахуся

по нем вси людие».
Точно это шутка. По началу письма я бы не поверил, что это не шутка, если б из газет не узнал

уже об этом печальном событии и если б не помнил, что мы уже служили панихиды по покойном

поэте и поминали «новопреставленнаго Тарасія».
«Вы прочтете в периодических изданиях, конечно, обстоятельства его погребения (говорилось
дальше в письме). Он умер от водяной. Еще летом его одолевала убийственная тоска,
которая происходила частию от одиночества, частию от сознания упадка своих поэтических сил

и ненормального положения на высоте славы, после двенадцати лет заточения, разлучившего
его с образованным миром. Осенью он хотел жениться; ему не удалось: самая эта попытка

была, кажется, порывом отчаяния. Его обычное ромопитие усиливалось, не смотря на то, что
он жаловался уже на боль в груди, приписывал ее солитеру, и не слушал советов друзей своих,
убеждавших его не пить рома, особенно в богатырских размерах. Нельзя забыть некоторых

дружеских сцен его вместе с Якушкиным, также как Тарас любящим питие, хотя не столько

рьяным: это душа также прекрасная, поэтическая и народная. В январе уже ему сказали, что у

него водяная. Он перестал пить. Стали его лечить. Но не помогли. Незадолго пред смертью он

отдалял от себя мысль о близкой кончине, собирался, казалось, жить, даже купил себе часы,
которых, кажется, никогда не носил в жизни. В субботу, 25-го февраля, вечером, в театре

Лазаревский сказал мне, что врачи объявили, что надежды нет. На другой день, в 8 часов утра,
меня известили, что часов около 6-ти утра Тарас отыде ко отцам. Напившись чаю наверху, он
сошел вниз, чувствуя себя лучше и намереваясь работать, — упал и испустил дух. На погребение
его стеклось много, но было бы еще больше, если б успели публиковать. Студенты несли гроб

его до самой могилы на Смоленском кладбище. Из многих речей, произнесенных над его гробом
в академической церкви и над могилою, замечательна польская, произнесенная одним студентом

[1][г. Хорошевским], потому что изъявляется сознание, что Тарас не любил поляков и имел на то
право.
«Тело его хотят перевезти в Украйну, сообразно завещанию, выраженному в одном из его

стихотворений:

Як умру, так поховайте

Мене на могилі,
Серед степу широкого

На Вкраїні милій...
Щоб ланы широкополі

І Дніпро, і гори
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Було видно... и проч.

«Из профессоров один Пыпин, москаль, проводил Тараса до самой могилы пешком».

Д. Л. Мордовцев. Исторические поминки по Н. И. Костомарове. 7 апреля 1885 г. «Русская
старина», 1885, т. XLVI, июнь, стор. 626-627.

1. http://ua_kobzar.livejournal.com/703929.html

4.1.59 Спогад Катерини Юнґе (Толстої) (2010-01-28 12:00)

* *

Как громом поразила нас нежданная весть о смерти Шевченка. На чужбине * отслужили мы

по нем панихиду, но мысленно были вместе с друзьями, около его гроба, сливаясь сердцем с

их скорбью. Было что-то бесконечно горькое, трагическое в этой смерти, случившейся именно в

тот момент, когда все мечты поэта, все желания, для которых он жил, так светло и радостно

исполнялись. Освобождение крестьян всходило над Россией новою зарею, его певцу позволено

было свить желанное гнездо на любимой родине, а судьба с злою насмешкой подкосила его жизнь.
Шел он тернистым и мрачным путем к мерцавшему его вещей душе свету и вот почти дошел,
уже озаряло его сияньем, уже охватывало его теплыми лучами, а он пал холодным трупом, не
насладившись, не упившись новым счастьем...
Надо надеяться, что найдется даровитый писатель, который достойно передаст потомству поэму
жизни украинского Кобзаря, этого печальника народного, который в последний миг увидел, как
открывалась для народа обетованная земля, увидел — и закрыл глаза навеки, как будто ему,
борцу и страдальцу, не оставалось более дела на земле! Не дается, видно, личное счастье людям,
призванным служить человечеству. Не далось оно и нашему Тарасу Григорьевичу, за то память о
нем осталась жива и светла в душе его друзей и поклонников и, как живой, встанет его прекрасный
образ перед всяким, кто когда-либо прочтет его жгучие и нежные, полные любви творения, так
ярко рисующие его личность.

Екатерина Юнге, Воспоминания о Шевченке. «Вестник Европы», 1883, август, стор. 842. [Див.
[1]переклад]
Сім’я Толстих в той час перебувала у Дрездені.

1. http://izbornyk.org.ua/shevchenko/spog60.htm

4.1.60 Реквієм на пам’ять убитих у Варшаві учасників антиурядових демонстрацій. 1
березня 1861 р. (2010-01-28 18:00)

28 февраля были похороны Т. Г. Шевченка, прах которого на днях будет перевезен в Малороссию.
По окончании похорон один из студентов объявил всем присутствовавшим, что завтра, т. е.
1 марта, в католической церкви будет реквием в память убитых в Варшаве 13 и 15 февраля.
Реквием действительно состоялся: на нем присутствовали Костомаров, Спасович и много других
профессоров.
По окончании службы студенты-поляки пропели свой национальный гимн, русские им

подтягивали. Полковник Константиновского корпуса, Ростишевский, начал переписывать кадет,
которые были в костеле; это заметили, выпроводили полковника и на улице освистали... Когда

правительство узнало об этом реквиеме, то были арестованы студенты, заказывавшие его и
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уговаривавшиеся с ксендзом. Над ними была назначена комиссия, которая выгородила из этого
дела русских, а прижала поляков. [Депутат от университета был профессор Андреевский, который
вел себя в этом деле порядочно.] Тогда русские студенты составили следующую подписку: «Мы

нижеподписавшиеся были 1 марта на реквиеме в память убитых в Варшаве, участвовали в пении
национального польского гимна и потому просим считать нас равно ответственными вместе

с студентами из поляков.» Подписалось около 300 человек (не-поляков). Подписка лежала в

студенческой библиотеке, и Фацтум (инспектор) думал было, застав студентов врасплох, захватить
ее, но не успел: ему загородили дорогу, а между тем подписные листы унесли. Он добивался

узнать какого рода эта подписка; ему отвечали, что это дело наше и мы объявим о нем начальству,
когда будет нужно. Высказав свое соболезнование о том, что студенты не доверяют ему, Фацтум
отправился к Делянову и доносит, что идет какая-то подписка, но какая неизвестно. Приезжает
Делянов, вызывает студента Штакеншнейдера [Фацтум из толпы, окружавшей его, знал фамилию
только Штакеншнейдера и потому его одного назвал Делянову.] и допрашивает: о чем идет

подписка? Штакеншнейдер отвечал, что не скажет, потому что товарищи велели ему молчать.
«Разве товарищи ваше начальство?» — перебил Фацтум, присутствовавший на этом допросе.
Не добились ничего, Делянов объявил, что Штакеншнейдер через полчаса будет исключен, и
что даже, если бы 600 человек подписались, то все они будут исключены. Тотчас же была

собрана сходка и отправлены к Делянову депутаты: узнать причину исключения Штакеншнейдера.
Попечитель отвечал, что он требовал именем закона, чтобы Штакеншнейдер отвечал ему, о чем
идет подписка, но так как Штакеншнейдер не исполнил его требования, то потому и исключен. Я
скорее пойду на виселицу, прибавил Делянов, чем изменю свое решение на счет Штакеншнейдера.
Сходка решила послать депутатов к министру с письменною инструкциею. В этой инструкции

было сказано, что студенты требуют объяснений поступков попечителя и ограждения их впредь

от подобного произвола, т. е. чтобы их не исключали из университета без суда. Под инструкциею
подписались все бывшие на сходке: более 600 человек. [В случае неуспеха посольства решено

было подать просьбу государю; если и там неудача, то все студенты решились подать прошения

об увольнении.] Профессора, узнав об этом, просили подождать прибегать к такой крайней мере.
Некоторые из них (Спасович, Утин и еще несколько), поехали к Делянову и настояли, чтобы
Штакеншнейдер был снова принят в университет. Делянов уступил и таким образом подписка к

министру осталась без действия. Тоже сталось и с подпискою о реквиеме, которая была причиной
всего этого. Поляки были выпущены из-под ареста. Одни говорят, что государь велел не

продолжать суд. Поляки были выпущены, избегли опасности, вследствие чего не дан был ход

и подписке.
Когда в совете говорили о реквиеме, то профессор Чайковский сказал: «да что же господа, ведь
мы все там были: и я, и Костомаров, и Спасович, и Лагуна»... «Извините, я там не был», прервал
Лагуна. Между тем все видели его в церкви. Узнав об этом поступке, студенты поляки собрались

к нему на лекцию, и послушав его минут пять, все до одного мерным шагом вышли из аудитории.
Лагуна понял в чем дело и кажется подал в отставку. (Он читал законы царства польского и все

поляки хвалят его как профессора.)
Составлена комиссия из профессоров: Стасюлевича, Спасовича, Утина, 8 русских и 2-х поляков;
председателем назначен Кавелин. Комиссия эта должна составить проект студенческого суда,
более правильного устройства кассы, сходок и студенческого сборника. Проект этот уже почти

готов, летом будет отлитографирован и роздан для обсуждения студентам, а в начале будущего
академического года пойдет на утверждение высшего начальства.
Делянов уговаривал Костомарова сказать, что он зашел на реквием нечаянно; Костомаров

конечно отказался солгать и говорят будто бы получил от государя строжайший выговор за

присутствование на реквиеме. Не знаем, правда ли это. В конце января в университете

официально была открыта подписка в пользу бывшего ценсора Ярославцева, который находился

тогда в самом бедственном положении. [Недавно он назначен управляющим канцеляриею

попечителя.] Делянов требовал к себе открывшего эту подписку, говорил — как можно делать

что-нибудь в пользу человека, который оставлен по собственному е. в. повелению. Конечно он

не убедил никого своими доводами и подписка продолжалась.
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«Колокол», 1 июля 1861, №102, с. 856-857.

4.1.61 Запис священика церкви при Академії про смерть і похорон. 2 березня 1861 р.
(2010-01-29 06:00)

№ 617. 1861 р., березня 2. Запис священика Денисова про смерть і похорон Т. Г. Шевченка

№ 42-й.
Означенный в сем свидетельстве ТарасийШевченко сего 1861 года 26 февраля волею божиею умер

от водяной болезни и сего же февраля 28 дня погребен на Смоленском православном кладбище.
В чем свидетельствуется. Марта 2 дня 1861 года Екатерининской церкви, что при Академии

художеств.

Священник Илия Денисов

ДМШ, А-44, арк. 2.
Запис зроблено на звороті 1-го аркуша свідоцтва на право проживання в Петербурзі, виданого 7
квітня 1860 року ([1]Див. № 581).

1. http://ua_kobzar.livejournal.com/626891.html

4.1.62 Повідомлення про смерть Шевченка в рекламному оголошенні журналу
«Основа» (2010-01-29 12:00)

НА УКРАИНУ.

25 февраля, утром, в 5½ часов, скончался Тарас Григорьевич Шевченко, после недолгой, но тяжкой
болезни.

Минýлися мои слёзы,
Не рветця, не плаче
Потóчене старé серце
И очи не бачять....

Кто знал Тараса Григорьевича и кто читывал его стихотворения — а кто на Украине не читал

чудесного «Кобзаря»! — тот понес великую утрату в смерти этого человека. Знавшая покойника
Украина будет плакать горькими слезами о смерти нашого батька: так все привыкли называть

Тараса. Она потеряла в нем свое самое горячее сердце, свою славу, свою печаль и отраду.
Тарас Григорьевич вышел из крепостного сословия, добрые люди выкупили, а семья его

оставалась крепостною до прошлого года; всякий стало быть поймет, как любил он простой народ
и с каким нетерпением ждал Высочайшего Манифеста 19 февраля, — и не дождался нескольких

дней этой народной радости...
Гроб его провожала огромная семья всяких людей, кто знавал его или его писания или слыхивал
об нем. Могила Шевченка не забудется; теперь на нее приходят и знакомые и незнакомые и

покрывают ее свежими цветами и венками.

Слава его не вмре, не поляже!

В последнее время порадовался он тому, что малороссийская литература обогащается хорошими
книжками, что будет что читать его землякам на своем родном языке. С нынешнего года
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издается в Петербурге малороссийский журнал «Основа», в нем многие статьи печатаются на

чистом малороссийском языке, понятном всякому малороссу; в нем же печатал и покойник свои

стихотворения. Он отдал издателям этого журнала все свои стихотворения, которые еще не были
напечатаны, и которые будут печататься в будущих книжках Основы; в ней же будут печататься и
воспоминания о славном и дорогом покойнике. Издатели Основы усердно просят всех друзей и

почитателей Тараса Григорьевича присылать в этот журнал его стихотворения, письма и вообще
сведения о поэте, а также и о его родных, кто что знает, чтоб не было забыто ничего о таком

человеке, как Шевченко.
Журнал «Основа» выходит каждый месяц большими книгами; стоит в год (за 12 книг) 8 р. 50 коп.,
с пересылкой 10 р. требования следует надписывать: в С[анкт]-Петербург, Редактору «Основы»
Василию Михайловичу Белозерскому, у Круглого Рынка, в доме Принца Ольденбургского.

«Народное чтение», 1861, Кн. 1, С. 173-174.

4.1.63 Лист О. І. Кошелевої до М. О. Максимовича. 4 березня 1861 р.
(2010-01-29 18:00)

Как грустно было читать объявление о смерти Шевченко. И как трогательны его последние

минуты. Вы, верно, читали это [1]описание. Я сейчас о вас обоих подумала и вспомнила ваш ему

обед, и тут родились у Хом[якова] стихи [2]«Религиозному меценату», и ваши ему стихи, и как он

пел с Мар[ией] Вас[ильевной] [Максимович]. Как все валится около нас! Ох, сколько всюду грусти,
грусти.

4 марта 1861 г., Москва

[3]Т. Г. Шевченко в епістолярії відділу рукописів. — К., 1966. — С. 35.

1. http://ua_kobzar.livejournal.com/700440.html

2. http://homyakov.ouc.ru/blagochestivomu-mecenatu.html

3. http://litopys.org.ua/shevchenko/epis.htm

4.1.64 Спогад Л. Жемчужникова. Смоленське кладовище. 5 березня 1861 року
(2010-01-30 06:00)

* *

Могила Шевченка находится на Смоленском кладбище, на том самом месте, где иногда сиживал
и задумывался покойник. Он даже рисовал это место.
Прощай, мой дорогой! как теперь вижу тебя— с опущенною вниз головою, руки в карманы, глаза
всегда грустные...
Выпущенный на волю, Шевченко ехал на пароходе и три ночи не смыкал глаз. Оставив

в Астрахани свой наемный чулан, Шевченко отдыхал в дороге; он был успокоен дружеским

человеческим приемом пароходной публики, от которого давно отвык. В своем дневнике он

[1]писал: «Все так дружески-просты, так внимательны, что я от избытка восторга не знаю,
что с собою делать, и, разумеется, только бегаю взад и вперед по палубе, как школьник,
вырвавшийся из школы. Теперь только я сознаю отвратительное влияние десяти лет, — и

такой быстрый и неожиданный контраст мне не дает ещё войти в себя. Простое человеческое

обращение со мною теперь мне кажется чем-то сверхъестественным, невероятным». Душа его
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была сильно встревожена: знакомые мотивы, малейшее чувство, — потрясали его до глубины

души. Три ночи на пароходе вольноотпущенный буфетчик 1 играл на дурной скрипке, и Шевченко

заслушивался его скорбных, вопиющих звуков и [2]писал: «Три ночи этот вольноотпущенный

чудотворец безвозмездно возносит мою душу к творцу вечной красоты пленительными звуками

своей скрыпицы. Из этого инструмента он извлекает волшебные звуки, в особенности в мазурках
Шопена. Я не наслушаюсь этих общесловянских сердечно, глубоко унылых песен. Благодарю

тебя, крепостного Паганини! Благодарю тебя, мой случайный, мой благородный!..» Ему даже

не удалось дождаться того радостного дня, когда миллионы народа вздохнули свободнее...
Что прибавить ко всему сказанному? Малороссы, великороссияне, поляки, мужчины, женщины,
оплакали Шевченка. Оценка частью сделана, но вполне оценится поэт-художник не теперь.
Полный разбор его жизни требует годового труда. Он был живая песнь... живая скорбь и плач.
Он босыми ногами прошел по колючему терну; весь гнет века пал на его голову; покоя не было
этому вдовиному сыну. Но иногда он возносился духом, пробуждал и зарождал, поддерживал и

укреплял в каждом — то песнею, то словом, то собственною жизнью — правду, и безграничную

любовь к сироме. Вышед[ший] из простого народа, он не отворачивался от нищеты и сермяги —
нет, напротив! — он и нас обернул лицом к народу, и заставил полюбить его и сочувствовать

его скорби. Он шел попереду, указывая и чистоту слова, и чистоту мысли, и чистоту жизни.
Как художник (в прямом смысле) он заслуживал себе имя доброе и честное. И на этой дороге

он был один из первых обратившихся к родному. Я напомню его давний художественный труд:
[3]«Живописная Украина», — потом множество других рисунков, и особенно: «Блудного сына»
2. В народном искусстве ни у кого не высказалось столько сознания, столько силы, как у него.
Тогда, как другие ловили прелесть, с спокойным духом писали мирный уголок, свадьбу, ярмарку и
проч., — его дух волновался, страдал и выливался горькими слезами, которые потом обратились

в беспокойное негодование, залитое желчью. Некоторые, знающие Шевченка — как поэта —
слегка, упрекают его в однообразии. Упрек этот несправедлив. Его поэзия была отголоском

жизни, однообразным настолько, насколько однообразна жизнь народа. Он слишком глубоко

чувствовал, слишком был близок бездольной голоте. Крепостное горе всегда стояло перед его

глазами. Душа его нашла себе одно созвучие, одно подобие — народ... Слова его замирали на

устах, — вырывались одни рыдания. Я не бачу щасливого — Все плаче, все гине... І рад би я

сховаться, Але де — не знаю. Скрізь неправда — де не гляну... Серце в’яне, засихає, Замерзають
сльози... І втомивсь я, одинокий, На самій дорозі. Отаке-то! не здивуйте, Що вороном крячу:
Хмара сонце заступила Я світа не бачу 3. Жизнь Шевченка, вся вместе взятая, есть песнь. Это
— печальное высокохудожественное произведение. Вырванный из народа, он представляет собой
самый поэтический его ображчик. Добрый до наивности, теплый и любящий, он был тверд, силен
духом, — как идеал его народа. Самые предсмертные муки не вырвали у него ни единого стона

из груди. И тогда, когда он подавлял в самом себе мучительные боли, сжимая зубы и вырывая

зубами усы, в нем достало власти над собой, чтоб с улыбкой выговорить «спасибі», — тем, которые
об нем вспомнили вдали, на родине. Дружеское участие оживило умирающего. Он отдал жизнь

свою народу всецело и до смерти стоял у него на страже, стремясь избавить его грамотой от

нелепого невежества и защищая от грозящего ему насильственного просвещения; трудовую свою

копейку он отдавал на народ... Он был сила, сплавляющая нас с народом. Он пробудил нас

к новой жизне. Замолкли его уста... Смерть холодом легла на разумное широкое чело поэта.
Несчастье тешилось над ним. Развитие его послужило ему только для горьшего уразумения

печального своего существования. ...Разрушительной силой смерти он отнят от нас. Кто наследует
его чудную песнь... Засыпана твоя могила. ...Вкруг тебя все могилы и две детские могилы подле...
бедные, без венков, без крестов... Мы дорожили каждым словом поэта при жизни; теперь — это

святой долг каждого. Пусть каждый припомнит что-нибудь, — все теперь дорого. Пусть каждый
послужит листком для его венка. Теперь время собирать его многозначущее жизнеописание. От
него мы не услышим ничего. Он с собой унес многое, на что недоставало у него силы рассказать.
Он старался забыть свою жизнь, он скрывал ее — от друзей и от врагов. ...Заховаю змію люту

Коло свого серця, Щоб вороги не бачили, Як лихо сміється... 4 ...Нема ворогів у могилі... нет и
не должно их быть. Не от кого скрывать печальных дней Шевченка. Не в смех они послужат, а
составят славу и честь человека. 5 марта 1861 г. [4]Л. Жемчужников, Воспоминание о Шевченке,
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«Основа», 1861, березень, стор. 18 — 21. [Див. [5]переклад]

[6] Соколов П. М. Могила Тараса Шевченка на

Смоленському кладовищі. Олівець. 1861.

Примітки 1 Панов Олексій Панфилович — буфетник на пароплаві «Князь Пожарський»,
вільновідпущений кріпак, музикант, з яким Шевченко познайомився на пароплаві, повертаючись
із заслання. В Нижньому Новгороді Шевченко хотів відвідати Панова, але «квартиры виртуоза...
не нашел». 2 [7]«Притча про блудного сина» — серія малюнків сепією, виконаних Шевченком в

Новопетровському укріпленні у 1856 — 1857 рр. Нічого спільного з євангельською притчею не має.
Навпаки, це обвинувачення суспільного ладу часів поета. Із задуманих Шевченком 12 малюнків

ним створено 9. 3 Уривок з поеми Т. Г. Шевченка «Сліпий» (Невольник). Перший рядок невірно,
треба: «Я не бачу щасливої». Л. Жемчужников, цитуючи уривок, пропустив один рядок. Треба:
Скрізь неправда, де не гляну, Скрізь господа лають... 4 Уривок з твору Т. Г. Шевченка [8]«Думи
мої, думи мої».

1. http://ua_kobzar.livejournal.com/56058.html

2. http://ua_kobzar.livejournal.com/55371.html

3. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/tag/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BD%D0%B0+

%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0

4. http://litopys.org.ua/shevchenko/vospom.htm

5. http://litopys.org.ua/shevchenko/spog85.htm

6. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/kBQWIyKDP5x8LQqF6pDi6w?feat=embedwebsite

7. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev9062.htm

8. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev115.htm

4.1.65 249. М. О. МАРКОВИЧ. 8 березня 1861. Рим (2010-01-30 12:00)

Мій дуже дорогий Тарас Григорович! Чую, що Ви усе нездужаєте та болієте, а сама вже своїм

розумом доходжу, як то Ви не бережете себе і які сердиті тепер. Оце добрі люди скажуть: «Тарас
Григорович! Може, Ви шапку надінете — вітер!» — А Ви зараз і кирею з себе скидаєте. — «Тарас
Григорович, треба вікно зачинити— холодно...»— А Ви хутенько до дверей: нехай настеж і стоять.
А самі Ви тілько одно слово вимовляєте: «Одчепіться», — да дивитесь тілько у лівий куток. Я
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все те добре знаю, та не вбоюся, а говорю Вам і прошу Вас дуже: бережіте себе. Чи таких, як Ви,
в мене поле засіяно?..
Їздили Ви на Україну, були Вам там пригоди, писали мені. Коли-то побачимось? Буду дожидати.
Я тепер пишу до Вас з Рима; коли б же Вас сюди заніс який човничок, щоб Ви не од людей почули,
а на свої очі побачили, які тут руїни, дерева, квіти, а народ який, а яке тепло, яке сонце! Я була в

Колізеї на самому вишку, на окні сиділа, а як звідти зійшла, то й сама не знаю. Була в Ватікані —
коли б же Ви були там, Тарас Григорович. У мене є для Вас фотографія, та як її Вам передати?
Я тут і роботаю, і вчуся, і гуляю. Ви напишіть мені словечко, коли час буде. Ви забули чи ні, що
Ви названий батько? Коли взяли ім’я, то взяли й біду батьківську: тепер думайте і не забувайте.
Прощавайте. Бережіть же себе, прошу Вас дуже.

Щиро до Вас прихильна М. М[аркович].

Коментарі:

Подається за першодруком: Основа. — 1861. — № 6. — С. 11 — 12. Лист вміщено у написаній
М. О. Максимовичем редакційній статті «Значение Шевченко для Украины. Проводы тела его на

Украину из Петербурга».
Датується за уточненою датою листа Марка Вовчка до О. В. Марковича, в який був вкладений

лист для Шевченка (див.: Листи Марка Вовчка. — Т. 1. — С. 319): 8 березня 1861. Рим.

Чую, що Ви усе нездужаєте та болієте... — Особа Шевченка постійно цікавила Марка Вовчка під

час її перебування за кордоном, про що свідчить і листування Марка Вовчка з М. Я. Макаровим,
І. С. Тургенєвим, П. О. Кулішем, О. В. Марковичем та ін. (див.: Листи до Марка Вовчка: У 2-х
т. — К., 1979. — Т. 1.-№№ 38, 40, 41, 46, 48).
Я тепер пишу до Вас з Рима... — Марко Вовчок виїхала з Парижа до Італії 17 лютого 1860 р.
через Ліон і Марсель, а далі морем до Чівітто-Веккії та залізницею до Рима.
Колізей — найбільший із римських амфітеатрів, пам’ятник давньоримської архітектури.
Призначався для гладіаторських боїв та інших видовищ.
Ватікан — держава-місто у західній частині Рима, політичний та адміністративний центр

католицької церкви, резиденція її глави папи, великий архітектурний комплекс соборів та палаців.
Я тут і роботаю, і вчуся, і гуляю. — Ці слова Марка Вовчка перегукуються з порадою І. С.
Тургенєва у листі до неї від 17 лютого 1861 р. з Парижа: «Постарайтесь, по крайней мере, извлечь
всевозможную пользу из Вашего пребывания в Риме: не млейте, сидя по часам обок с Вашими,
впрочем, милейшими приятелями; смотрите во все глаза, учитесь, ходите по церквам и галереям»
(Листи до Марка Вовчка. — Т. 1. — С. 121).
Ви забули чи ні, що Ви названий батько? — Вперше «донею», продовжувачкою своєї справи

Шевченко, назвав Марка Вовчка у присвяченому їй вірші — «Марку Вовчку», написаному «на
пам’ять 24 января 1859» (тобто дня їхнього знайомства). Далі ця тема батьківства продовжилася
в дарчому напису на рукопису поеми [1]«Неофіти», подарованому Марку Вовчку на спогад про

один із днів їхніх зустрічей: «Моїй єдиній доні Марусі Маркович. На пам’ять 3-го апреля 1859
года. Т. Шевченко». У 1860 р. Шевченко надіслав письменниці примірник «Кобзаря» з написом
«Моїй єдиній доні Марусі Марков[ич] і рідний і хрещений батько Тарас Шевченко». З свого боку

Марко Вовчок підтримувала цю тему і в попередньому листі до Шевченка за травень 1859 р.

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev2109.htm
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4.1.66 Лист П. Куліша до М. І. Гоголь (Косяровської). 9 березня 1861 р.
(2010-01-30 18:00)

* *

Почтеннейший друг мой Мария Ивановна!
Вероятно, и до Вас дошел слух о смерти поэта Шевченка. Петербургское общество выразило

полное к нему сочувствие. Церковь не могла вместить всех посетителей. Сошлись к нему на

похороны люди разных наций и званий, потому что в Шевченке публика видела поэтического

деятеля народной свободы. Так как я знал, что Шевченка будут хоронить не одни украинцы, то и
не приготовил надгробного слова, которое должно было быть на языке украинском; но в церкви
я узнал, что многие приготовили украинские речи и стихи, а меня начали просить, чтобы я сказал

что-нибудь... Тогда я обдумал небольшую речь и первый [1]говорил над гробом Шевченка.
Вы удивитесь, когда я скажу, что великорусские посетители остались еще больше довольны моим

словом, чем украинцы. Они никак не воображали, чтоб украинский язык мог выражаться с таким
достоинством о предметах высоких. Тут стояли враги мои Панаев и Некрасов, но и те очень

хвалили мою речь общим нашим знакомым. Многие плакали, а при выходе из церкви люди,
мало знакомые со мной, теснились ко мне, чтобы пожать мне руку и поблагодарить. Дело в

том, что я взял темою свободу мысли и идею народности и высказался так решительно, как
в небольшом кружке близких людей. Моя речь будет напечатана, а если не позволят, то она

есть в Полтаве: я послал Пильчикову для прочтения братии. За мною говорил [2]Белозерский
и за ним [3]Костомаров — лица, пострадавшие с Шевченком за благородство убеждений. Это

было поразительно. После того [4]говорил один поляк от имени польской нации, которая

посредством высших умов ищет с нами примирения, воздавая должную дань уважения нашему

поэту. Потом читались стихи на украинском языке. Остальные речи на украинском и русском языке

говорились на кладбище. Студенты несли гроб Шевченка, который, против обычая столичного,
был открыт. Крышку несли особо. Поэт был буквально укрыт лавровыми венками. И теперь еще

его могила беспрестанно укрывается свежими цветами. Киевляне просят перевезти его прах в

Украину, принимая на себя все издержки; а здесь тоже собрано более тысячи р. ср. для той же

цели. [Если только правительство не воспрепятствует, то перенесение праха Шевченкова будет

триумфальным шествием.]

П. А. Кулиш, Письмо к М. И. Гоголь 9 марта 1861 г., «Киевская старина», 1903, февраль,
стор. 114 — 115. Лист опубліковано також в «Чтениях в историческом о-ве Нестора-летописца».
1902, кн. 16, вип. 4, стор. 110, 111; [5]Т. Г. Шевченко в епістолярії відділу рукописів. — К., 1966.
— С. 35-37 (з датою 19 березня 1861 р.).
Гоголь (дівоче Косяровська) Марія Іванівна (1792 — 1868) — мати письменника М. В. Гоголя.

1. http://ua_kobzar.livejournal.com/703143.html

2. http://ua_kobzar.livejournal.com/703435.html

3. http://ua_kobzar.livejournal.com/703565.html

4. http://ua_kobzar.livejournal.com/703929.html

5. http://litopys.org.ua/shevchenko/epis03.htm#page36

3301

http://ua_kobzar.livejournal.com/703143.html
http://ua_kobzar.livejournal.com/703435.html
http://ua_kobzar.livejournal.com/703565.html
http://ua_kobzar.livejournal.com/703929.html
http://litopys.org.ua/shevchenko/epis03.htm#page36


4.1.67 В. Тімм. Портрет Шевченка. 10 березня 1861 р. (2010-01-31 06:00)

[1]

Тімм Василь. Портрет Т. Шевченка. 1861. Папір, літографія.

Надруковано 10 березня 1861 року у виданні «Русский художественный листок». Портрет виконано
за [2]фотографією Л. Барклая.

1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/O2qrqNeI4O0VmZzXnAdRHQ?feat=embedwebsite

2. http://ua_kobzar.livejournal.com/650723.html

4.1.68 Опис речей Тараса Шевченка. 14 березня 1861 р. (2010-01-31 12:00)

№ 618. 1861 р., березня 14. Опис речей Т. Г. Шевченка, що залишилися після його смерті

Опись

имуществу академика Тараса Шевченка, описанному по предписанию 1-го департамента управы

благочиния от 14 марта 1861 года за№ 4614 по случаю смерти Шевченко, находящемуся в здании
Академии художеств Васильевской часта 1 квартала, по набережной р. Большой Невы.
марта . . . дня 1861 года

Какие именно вещи Количество Оценка серебром

руб., коп.
[1]. Часы карманные золотые с тремя досками, на тринадцати камнях, под

№5372, фабрики Тобиаса с золотою цепочкою и таким же ключем, часы

стенные парижские, в круглой деревянной раме, дубового дерева. 2 35 —
Все эти вещи подержанные.
[2]. Три нитки кораллов, при одной из них крест золотой с бирюзою, при
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другой медальон с портретом Шевченко, при третьей сердце из золота с

бирюзою, булавка золотая с кораллами и жемчугом, серьги золотые с

кораллами, все эти вещи в футляре, табакерка черепаховая с золотою и

серебряною насечкою и в ней вещи: два кольца обручальных золотые,
наперсток серебряный вызолоченный, три запонки золотые, булавка

золотая с коралловою головкою, ложечка чайная серебряная. 12 15 —
Все эти вещи подержанные.

3. Шкатулка мозаиковая с внутренним замком, термометр, реомюр

комнатный в медной оправе, шкатулка простого дерева, оббитая кожею. 3
3
4. Семнадцать досок красной меди гравированных и разной величины. 17 1
70
5. Две шкатулки с принадлежностями для рисования акварелью, шкатулка

красного дерева с принадлежностями для живописи, мольберт орехового

дерева, две палки, из коих одна с эмалевою ручкою. 6 6 —
6. Семь гравированных картин, изображающих сцены и портреты, в

деревянных рамках под орех и под стеклами, картина гравированная

оригинальная Рембранта, изображающая Притчу о виноградаре и делателе в

золоченной круглой рамке и под стеклом, две большие гравюры,
изображающие пейзажи Каляма, тридцать восемь картин разной величины

гравированных и изображающих портреты, фотографический снимок с

картины Брюллова. Благовещение в рамке орехового дерева под стеклом.
49 45 — Все эти вещи подержанные.

7. Два женских пальто, одно драповое серое, а другое такое же белое,
обшитое с золотым снурком, три суконных пальто мужских, один сюртук

суконный, два таких же жилета, такой же фрак, один, пальто 4-е
парусинных, таких же панталон 4-е, жилетка такая же одна, мужская

малороссийская одежда: кобеняк суконный, армяк верблюжьего сукна,
баранья шапка, два тулупа, овчинных крытых сукном, две шляпы пуховые

серые, шляпа соломенная мужская: малороссийская женская одежда: плахта

шерстяная клетчатая, женская поддевка без рукавов шерстяной материи

коричневого цвета, юбка клетчатая шерстяная; кусок шерстяной материи

голубого цвета около 7 аршин, рубах мужских холщевых 27, подштанников

7, полотенец 6, салфеток 9, носовых платков 15, (все белье холщевое),
галстук белый бумажный, чулков женских бумажных три пары, детских одна

пара, два полотенца и одна наволочка холщевая, шитая крамою бумагою и

шелком. 91 38 45
8. Три кастрюли красной меди около 10 фунтов, самовар желтой меди

старой формы, лампа столовая желтой меди с стеклянным матовым

колпаком, прейс-папье бронзовый, изображающий лежащего льва. 6 4 —
9. Диван турецкий оббитый клеенкою, стол на четырех ножках простого

дерева без окраски, столик круглый простого дерева на одной ножке,
окрашенный под орех, зеркало складное в рамке березового дерева,
стекло шир[ины] 5 верш[ков], длин[ной] 5 верш[ков] и сундучек простого

дерева, окрашенный синею краскою. 5 1 80 Все вещи подержанные.
10. Китайские туфли. 1 — 20

Описывал и при оценке находился старший помощник надзирателя Китченко.

Мебель оценена мною в один рубль и восемьдесят коп[еек]
Луканд Бенерец
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Медные вещи оценены мною в пять рублей и 70 коп[еек]
Эксперт купец Михаил Почин

Вещи под №№ 5 и 6 оценены мною в 51 руб[ль] сер[ебром]
Академик А. Лебедев
Вещи под №№ 7 и 10 оценены мною на 38 рублей 65 коп[еек]
Эксперт портной мастер Якобсон

Вещи под №№ 1, 2 и 3 оценены мною на 53 рубля

Эксперт купец и золотых дел мастер Иван Миллер

Означенные в сей описи вещи, принадлежавшие умершему академику Т. Г. Шевченко, на

основании доверенности, данной мне наследниками Шевченко, принял в свое распоряжение

коллежский советник Михаил Матвеевич Лазаревский.

Верно: производитель дел В. Зворский

ДМШ, А-7, спр. 96, арк. 30 — 31 зв. Копія.

4.1.69 Опис бібліотеки Тараса Шевченка. Березень 1861 р. (2010-01-31 18:00)

№ 619. 1861 р., березень. Опис особистої бібліотеки Т. Г. Шевченка, що залишилася після його
смерті

Опись книгам, принадлежавшим Т. Г. Шевченку

№№ п/п Название Руб. Коп.
1 Памятники, изданные Киевскою Временною Комиссиею, 2 т. Киев, 1846 —
1848, 8°, 2 кн. с автографом 7 —
2 [1]Летопись Самоила Величка, 3 т. Киев, 1848 — 55, 8°, 8 кн. Перв.
т. с автографом 7 50
3 [2]Летописное повествование о Малой России, Ригельмана. М., 1847,
8°, 1 кн. с автографом 3 _
4 [3]Южнорусские Летописи, изд. И. Белозерского, т. 1, Киев, 1856,
16°, 1 кн. 75
5 [4]Летопись Самовидца. М., 1846, 8°, 1 кн. с автографом 1 —
6 [5]Описание о казацком малороссийском народе и о военных его делах,
Симоновского. М., 1847, 8° [6]Исторические сочинения о

Малороссии и малороссиянах, Миллера. М., 1846, 8° [7]История о

Казаках Запорожских. М., 1847, 8° [8]Краткая история о бунтах

Хмельницкого. М., 1847, 8° Чин Львовского братства. Репротест

дворян православного исповедания на Тышкевича. Универсал Могилы к

Минскому братству. М., 1947, 8°, 1 кн.
7 Lud Ukrainski przez Ant. Novosielsckiego, Wilno, 2 кн., 1851, 8°, 1
кн. 4 —
8 [9]История Русов или Малой России, Георгия Конисского. М., 1846, 8°,
1 книга с автографом 5 —
9 Очерк истории Малороссии до подчинения ее царю Алексею Михайловичу,
Соловьева, 8°, 1 кн. 1 —
10 Судьба Червоной Руси, М. Смирнова. Спб., 1860, 8°, 1 кн. с надп.
автора 1 —
11 [10]Летопись, Гр. Грабянки, Киев, 1854, 1 кн. 1 50
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12 Записки о Южной Руси, 2 т. Спб., 1856 — 1857, 8°, 1 кн. с надписью

издателя 4 —
13 Богдан Хмельницкий. Н. Костомарова, 2 т. Спб., 1859, 8°, 2 кн. Пер.
том с автографом 3 —
14 Повісті Гр. Квітки, 2 т. Спб., 1858, 8°, 1 кн. 2 —
15 Григорій Квітка і його повісті, П. Куліша, Спб., 1858, 16°, 1 кн.

16 Народні оповідання, М. Вовчка. Спб., 1858, 16°, с надписью автора

Украинские народные рассказы, М. Вовчка. Перев. Тургенева. Спб.,
1859, 16°, 1 кн. 1 25
17 Чорна рада. П. Кулиша. Спб., 1847, 8°, 1 кн. с надписью автора 3 —

18 Хата, изд. П. Кулиша. Спб., 1860, 16°, 1 кн. с надписью издателя.
Еще одна книга. 1 —
19 Що було на серці, А. Афанасьева. Спб., 1855, 16°, 1 кн. с надписью

автора — 75
20 Молодик на 1844 г., изд. И. Бецкого, Харьков, 1843, 8°, 1 кн. 1 50

№№ п/п Название Руб. Коп.
21 Украинские народные песни, изд. М. Максимовича. М., 1834, 8°, 1 кн.
с надписью издателя — 75
22 Малороссийские и Чер[во]норусские народные думы и песни, изд.
Лукашевича, Спб., 1836, 8°, 1 кн. 1 —
23 Сборник украинских песен, изд. М. Максимовича, Киев, 1849, 8°, 1
кн. с надписью издателя — 75
24 Народные южнорусские песни, изд. А. Метлинского, Киев, 1854, 8°, 1
кн. — —
25 Дни и месяцы украинского селянина, М. Максимовича. М., 1856, 8°, 1
кн. — 50
26 Путешествие по св. местам, Григоровича-Барского, Спб., 1778, 4°, 1
юн. с автографом 3 —
27 Историко-статистическое описание Харьковской епархии, отд., 1, М.,
1852, 8°, 1 кн. 1 —
28 Граматика, Кулиша. Спб., 1857, 16°, 1 кн. с автографом — 50
29 Указатель источников для изучения Малороссийского края,
Лазаревского. Спб., 1856, 8°, 1 кн. — 60
30 Несколько слов о Юго-Западной Руси. Киев, 1859, 8°, 1 кн. — 25
31 Голос на Юго-Западной Руси, Киев, 1860, 16°, 1 кн. — 25
32 Основа, 1861, № 1, 1 кн. — 75
33 Украинская литературная летопись за 1856 г., 8°, 2 кн. — 25
34 Украинская литературная летопись за 1857 г., 8°, 1 кн. — 15
35 История о донских казаках, Ригельмана. М., 1846, 8°, Г кн. с

автографом 1 50
36 Жизнь князя Андр. Мих. Курбского в Литве и на Волыни, 2 т. Киев,
1849, 4°, 2 кн. 4 —
37 Мертвые души, Н. Гоголя, 2 т. М., 1846, 55, 8°, 2 кн., 1 — 7, с

автографом 5 —
38 Семейная хроника и воспитание, С. Аксакова, 2.ч. М., 1856, 8°, 1
кн. с надписью автора 3 50
39 Детские годы Багрова-внука, М., 1858, 8°, 1 кн. с надписью автора 3
—
40 Разные сочинения, Аксакова, М., 1858, 8°, 1 кн. 2 —
41 Сочинения Т. Н. Грановского, 2 т. М., 1856, 8°, 2 кн. 3 —
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42 Сочинения В. Белинского, 5 т. М., 1859 — 60, 8°, 5 кн. 5 —
43 Повести и рассказы, И. Тургенева, 3 ч. Спб., 1856, 8°, 3 кн. с

надписью автора 5 —
44 Записки охотника, Тургенева, 2 т. Спб., 1859, 8°, 1 кн. с надписью

автора 3 —
45 Петербургский сборник, Спб., 1846, 8°, 1 кн. с автографом 4 —
46 Стихотворения Кольцова, 2 экз. Спб., 1846 и 1857, 8°, 2 кн. Экз.
1846 г. с автографом 2 —
47 Стихотворения Н. Огарева, М., 1856, 8°, 1 кн. — 50
48 Стихотворения Полежаева, М., 1857, 8°, 1 кн. — 75
49 Шиллер в переводе русских писателей, 8 т. Спб., 1857—60, 16°, 8 кн.
с надписью автора 10
50 Стихотворения Я. Полонского. Спб., 1855, 8°, 1 кн. 1
№№ п/п Название Руб. Коп.
51 Отголоски стихотворения Н. Гербеля. Спб., 1858, 8°, 1 кн. с

надписью автора — 75
52 Король Лир. Перевод А. Дружинина. Спб., 1858, 8°, 1 кн. 1 —
53 Князь Вл. А. Старицкий. Трагедия А. Ярославцова. Спб., 1858, 8°, 1
кн. с надписью автора — 75
54 Свои люди — сочтемся, Островского, 8°, 1 кн. 1 —
55 Горькая судьбина, А. Писемского. Спб., 1860, 8°, 1 кн. с надписью

автора 1 50
56 Русские легенды, изд. А. Афанасьева. М., 1859, 1 кн. 4 —
57 Русские песни, Н. Цыганова. М., 1834, 16°, 1 кн. — 50
58 Пово и Мара. Сербская поэма, пер. Щербины. М., 1860, 8°, 1 кн. с

надписью переводчика — 50
59 Рафаэлева Сикстинская мадонна, А. Никитенко. М., 1857, 8°, 1 кн. с

надписью автора — 50
60 О времени происхождения славянских письмен, О. Бодянского. М.,
1855, 8°, 1 кн. и атлас снимков 2 —
61 Начало Руси, Н. Костомарова. Спб., 1860, 1 кн. — 50
62 Литовское племя и отношение его к русской истории, Н. Костомарова,
8°, 1 кн. — 50
63 Сын. Рассказ. Н. Костомарова, 8°, 1 кн. — 50
64 Повесть о Борисе Годунове и Дмитрии Самозванце П. Кулиша. Спб.,
1857, 16°, 1 юн. 1 50
65 Путешествие по Полесью и Белорусскому [краю], Н. Шпилевского. Спб.,
1858, 8°, 1 кн. с надписью издателя 2 —
66 Мозырщина, Н. Шпилевского, 8°, 1 кн. с надписью автора — 50
67 Очерк истории Нижнего Новгорода, 2 ч., Нижний, 1857, 8°, 1 кн. 1 —

68 Смерть Ярополка Изяслав:ича, Соловьева (1086), 8°, 1 кн. — 25
69 Памятники старинной русской литературы, вып. 2. Спб., 1860, 4°, 1
кн. с надписью редактора 2 —
70 [11]Слово о полку Игоревом, изд. Грамматина. М., 1823, 8°, 1 кн. 1
—
71 [12]Слово о полку Игореве, изд. Максимовича. Киев, 1837, 16°, 1 кн.
— 50
72 Игорь — князь Северский. Поэма. Перевод Н. Гербеля. Спб, 1855, 8°,
1 кн. 1 50
73 Русские песни, собранные П. Якушкиным, Спб., 1860, 8°., 2 кн. с

надписью собирателя — 50
74 Путевые письма, П. Якушкина. Спб., 1860, 8°, 1 кн. с надписью
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автора — 75
75 Очерк истории русской поэзии, А. Милюкова, 1847, 8°, 1 кн. с

автографом 1 —
76 Лирическая поэзия последователей Пушкина, Н. М. Языкова. М., 1859,
8°, 1 кн. — 50
77 Магазин землеведения и путешествия, изд. Н. Фролова, т. 1,3, 4. М.,
1852 — 55, 8°, 3 кн. 10 —
78 Дневник кам.-юнк. Берхгольца. Перевод Н. Аммона, 3 ч. М., 1857 —
60, 8°, 3 кн.
п/п Название Руб. Коп. 5
79 Собрание важнейших памятников по истории древнего русского права.
Спб., 1859, 8°, 1 кн. с надписью издателя. — 80
80 Библия. Спб., 1824, 8°, 1 кн. с автографом 10 — Передана по воле Т.
Г-ча, Марье Александровне Маркович

81 Сказание о гетмане Петре Конашевиче-Сагайдачном, М. Максимовича,
1850 — —
82 Современная теория финансов, Шилля. Спб., 1860, 8°, 1 кн. 1 —
83 Способ гравировать крепкою водкою. Спб., 1805, 16°, 1 кн. — 50
84 Отчет Академии художеств 1859 — 60, Спб., 1860, 8°, 2 экз. — 50
85 Отчеты и занятия о изданиях Археографической комиссии за 25 л.
Спб., 1860, 8°, 1 кн. с автографом — 50
86 Отчет о третьем присуждении наград гр. Уварова. Спб., 1859, 8°, 1
кн. с автографом... — 25
87 Новейший отборный российский песенник. М., 1827, 8°, 1 кн. — 35
88 Начальное учение человеком. М., 1855, 16°, 1 кн. — 15
89 Русская азбука для народных школ. Спб., 1860, 8°, 1 кн. — 5
90 Азбука по новому способу архимандр. Викторина. Спб., 1860, 8°, 1
кн. — 20
91 Народное чтение, 1859, № 6, 1860, № 1, 2, 3 — 6 1 50
92 Отечественные записки, 1858, №№ 11 и 12, 2 кн. 1 —
93 Современник, 1860, № 1, 1 кн. — 50
94 Русский вестник, 1859, № 18, кн. 1. — 25
95 Руководство для сельских пастырей, 1860, №№ 43-52 1 —
96 Северная пчела, 1860, № 206 — 10
97 Русский инвалид, 1860, № 142 — 10
98 Альбом, чистый, с автографом — 50
99 Estetyka czyli umnictwo piekne przez K. Libelta 3t. St.
Petersbourg, 1854, 8°, 3 кн. 3 —
100 Poezie I. B. Zaleskiego, t. 3, 4. Petersburg, 1852, 24°, 1 кн. 1 —

101 Poezie Ant. Sowy. Petersburg, 1858, 8°, 1 кн. с надписью автора 1
50
102 Hrabia na Watorach przez Wl. Syrokomlę. Wilno, 1856, 16°, 1 кн. —
50
103 Powiastki i Basni I. Jolhowieza, 3t. Żytomierz, 1860, 8°, 3 кн. —
—
104 Elementarn dla chlopiom wiejsckich sail przez I. K. Gregorowieza.
Worozosna, 1860, 1 ka. — 25
105 Pielgrzym na Dobrowilne zyli nauki wiejskie. Żytomierz, 1860, 8°,
1 кн. — 25
106 Katechizm rzymsko-katolicki przez X. Chwaliboga. Żytomierz, 1860,
8°, 1 кн. — 15
№№ п/п Название Руб. Коп. 5
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107 Godzina ezytania dzieciom. Żytomiez, 1860, 8°, 1 кн. — 15
108 Космос. Перев. Н. Фролова, 3 кн. (2 ч. и 1 и 2 от 3 ч.), 1851-1857
— —
109 Ювенал — 2 публичн. лекции Н. М. Благовещенского — —
110 Кобзарь, Т. Г. Шевченка, 1860 — —

Книги эти переданы 4 июня 1861 года

для хранения Федору Ивановичу Черненку

Михаил Лазаревский

Все двести рублей за книги Т. Г. Шевченка

из петербургской громады получил М. Лазаревский

ІЛ. ф. 1, № 459.

1. http://litopys.org.ua/velichko/vel.htm

2. http://litopys.org.ua/rigel/rig.htm

3. http://litopys.org.ua/bilozer/bilz.htm

4. http://litopys.org.ua/samovyd/sam.htm

5. http://litopys.org.ua/symon/sym.htm

6. http://litopys.org.ua/samovyd/sam25.htm

7. http://litopys.org.ua/samovyd/sam11.htm

8. http://litopys.org.ua/samovyd/sam12.htm

9. http://litopys.org.ua/istrus/istrus.htm

10. http://litopys.org.ua/grab/hrab.htm

11. http://litopys.org.ua/links/inslovo.htm

12. http://litopys.org.ua/slovo67/sl04.htm

4.2 February

4.2.1 Спогад З. Недоборовського про речі Шевченка (2010-02-01 06:00)

* *

После смерти Тараса Григорьевича квартира, которую он занимал в Академии художеств, была
опечатана, и после похорон, спустя немного времени, я получил официальное приглашение от

полиции, как домовладелец, присутствовать при [1]описи его имущества, а Григорий Николаевич
Честаховский, как эксперт, в качестве художника, для оценки художественных произведений,
оставшихся после покойного. Опись производил полицейский офицер, — поручик Китченко.
Квартира состояла из одной довольно обширной — длинной, под сводами, комнаты, все стены
которой почти исписаны были карандашей. В комнате царил полный беспорядок; бумаги лежали
на полу разбросанными. Сначала я с Честаховским посписывали со стен, что нашли нужным, и что
не мало заняло у нас времени; затем приступили к описи, и, по приведении всего в известность, за
исключением платья, все было нами взято и отдано Михаилу Матвеевичу Лазаревскому. Михаил

Матвеевич в то время служил старшим советником петербургского губернского правления. Он
был большим приятелем покойного Тараса, который, в свою очередь, также очень был расположен
к нему.

Зосим Недоборовский, Мои воспоминания, «Киевская старина», 1893, февраль, стор. 192 — 193.
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[Див. [2]переклад]

1. http://ua_kobzar.livejournal.com/711068.html

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/spog83.htm

4.2.2 250. НЕВІДОМІ. Початок березня. 1861 (2010-02-01 12:00)

Гей, степи безкраї, гори, туманом повиті, могили високі, байраки глибокі, годі вам сумувати!..
Не будете ви більше одкликатись на сльози і жалібні пісні своїх синів; загуркотить, мов грім,
голосна і вольна пісня, вирвуться з душі високі думки і вітром буйним пронесуться від краю до

краю... стрепенуться від радості сини України... Кобзарю дивний! Будь здоров і щаслив на многі
літа, хай доля шанує тихий супокой твоєї душі, щоб струни твоєї ліри голосно дзвеніли на втіху

й науку рідним дітям України. День твого янгола зійшовсь з великою годиною волі народної

сім’ї... Настане час, що й вони, бідні, дізнаються грамоти, що й їх душі освітяться й од темного

сну прокинуться; зашумотять крила розуму й полетять за хмару високі думки народні...

Коментарі:

Подається за першодруком: Основа. — 1861. —№ 6. — С. 12 — 13. Лист опубліковано у написаній
М. О. Максимовичем редакційній статті «Значение Шевченко для Украины. Проводы тела его на

Украину из Петербурга» серед листів, адресованих Шевченкові, одержаних уже після його смерті,
у супроводі такого тексту: «С какой почтительной любовью, с каким восторгом обращаются к

Кобзарю вовсе незнакомые ему люди в телеграммах и письмах, написанных из разных сторон
Украины — увы! — к последнему дню его именин, а також по случаю освобождения крестьян, —
которого он ждал с таким болезненным нетерпением...
Вот что, между прочим, причитали мы на одном посланном ему листе с рисунком, изображающим
в лицах освобождение крестьянина от крепостной зависимости». Далі наводиться текст листа з

приміткою: «Мы не сочли себя вправе назвать авторов по имени, не имея на то от них позволения,
но готовы объявить об них по первому требованию с их стороны». Прізвища авторів листа

встановити не вдалося.
Датується орієнтовно за змістом листа, в якому йдеться про звільнення селян від кріпацтва

([1]маніфест з цього приводу підписано 19 лютого 1861 р., опубліковано 5 березня 1861 р.): початок
березня 1861 р.

День твого янгола зійшовсь з великою годиною волі народної сім’ї... — Шевченко народився

25 лютого в день Тарасія Святителя.

1. http://ua_kobzar.livejournal.com/697706.html

4.2.3 Михайло Розенгейм. Витяг з фейлетону «Заметки праздношатающегося»,
березень 1861 р. (2010-02-01 18:00)

Михаил Розенгейм

Заметки праздношатающегося

[...] И нынешнее воцарение весны не совершилось без жертвы: при самом вступлении ее к

нам она похитила у России, и еще больше у Малороссии, лучшего из народных поэтов последней,
но которого чудными песнями восхищались и мы, великоруссы, не менее земляков покойного.
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26 февраля, в 5½ часов пополудни умер Тарас Григорьевич Шевченко, высокоталантливый поэт и
даровитый художник, от продолжительной, начавшейся еще с осени прошлого года и мучительной
болезни — водяной в груди. Особенно невыносимо-мучительн были последние дни его, когда
вода бросилась в легкие: он с трудом мог говорить и не находил спокойного положения; только
мушки на короткое время облегчали его страдания, давая ему возможность вздохнуть.. Канун

его смерти был днем его именин и днем сильнейших мучений. В этот день умиравший поэт

был утешен проявлением любви и сочувствия к нему земляков его: он получил из Полтавы две

телеграфическия депеши, поздравлявшие его с днем ангела: «Батьку (сообщала ему [1]вторая
депеша), полтавцы поздравляют любого кобзаря с именинами и просят: утни, батьку, орле сизый!
Полтавська громада». Выслушав ее, больной сказал: «спасибо, що не забуваютъ». Он видимо

был ею обрадован. На другой день в 5½ часов его не стало.
Шевченку похоронили 28 февраля. К сожалению, неизвестно почему, друзья покойного не

приняли на себя труда оповестить чрез газеты публику о дне похорон, совершившихся раньше

обыкновенного, то есть, чрез день после смерти, и тем лишили многих почитателей покойного

поэта возможности отдать ему последний долг уважения и сочувствия. Несмотря, однако ж, на
это, стечение присутствовавших на похоронах было довольно-многочислено; большинство их

составляли литераторы, ученые, художники и студенты. Многие из них говорили речи; в церкви
гг. [2]Кулиш, [3]Костомаров, [4]Белозерский, [5]Афанасьев и еще [6]один студент, говоривший на

польском языке. На могиле г. [7]Курочкин прочел стихотворение в честь покойного поэта.
Тарас Григорьевич умер на сорок седьмом году от рождения; он умер в то время, когда судьба,
утомленная долгим преследованием его, давала ему, как казалось, возможность, наконец,
отдохнуть и успокоиться. Не даром ему так не хотелось умереть, не даром в последние дни

своей жизни душа его рвалась на родину, в надежде, что воздух родных полей восстановит его

здоровье. «От якбы додому (говорил он одному из друзей своих за день до смерти), там бы я

може одужав»... А потешилась-таки эта лиходейка-судьба над бедным Шевченкой, прежде чем

дала вздохнуть ему, и то не надолго.
Из собственного письма Тараса Григорьевича к редактору «Народного Чтения» г. Оболонскому,
мы узнаем некоторые подробности той жизни, которую он вынес и из которой вышел

победителем. Отец Шевченки был крепостной крестьянин помещика полтавской губернии,
г. Фиорковского. Поэт родился в 1814 и ребенком был отдан в ученье к сельскому дьячку,
который больше заставлял его работать по своему хозяйству, чем заниматься грамотой. Так

Шевченко разсказывает, что один раз дьячок заставил его три дня сряду таскать из реки ведром

воду на гору. Тяжелая работа, которою учитель-дьячок обременял его, заставила наконец

мальчика от него бежать. Отец, видя в нем страсть рисовать, отдал его на выучку к другому

дьячку, маляру; но этот скоро отказался от неспособного, по его мнению, ученика, объявляя, что
мальчик не годится не только в маляры, но даже в портные нли бочары. После этих неудачных
попыток учиться, молодого Шевченку барин его взял во двор и сделал комнатным казачком,
которого обязанность состояла в том, чтоб быть на побегушках, сидеть в прихожей, набивать
барину трубку и сопровождать барина в разъездах. Таким образом он был с ним в Киеве,
Вильне и Петербурге, в бытность в котором, г. Фиорковский, видя в молодом Шевченко более

наклонности к рисованию, чем лакейским способностях, отдал его в 1832 году, по контракту, на
четыре года на выучку к цеховому живописцу Ширяеву. Шевченко было в то время восьмнадцать

лет. Здесь, в Петербурге, художник Сошенко, случайно узнавший Тараса Григорьевича и по

работе его угадавший его способность к живописи, представил его конференц-секретарю
академии художеств В. И. Григоровичу, и просил его похлопотать об освобождении его из

крепостного состояния. По просьбе г. Григоровича в судьбе Шевченка принял участие В. А.
Жуковский, который, уговорясь сперва о цене выкупа с г. Фиорковским, разыграл в лотерею свой

портрет, нарочно для этой цели списанный с него Брюлловым, и вырученные этим способом

деньги 2500 р. уплатил помещику, и таким образом в 1838 году Шевченко, получив свободу,
вступил в академию художеств под руководство Брюллова, очень полюбившего его, а в 1841 году
Шевченко получил звание вольного художника. Судьба не надолго, однако ж, дала отдохнуть

Тарасу Григорьевичу: чрез несколько лет она поранила его новым несчастием, которое тяжело

легло на всю остальную жизнь его и отъ которого он только что начал оправляться. Шевченко
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был истинный народный поэт Малороссии, какого она до него не имела. Все, что в ней есть

мало-мальски грамотного, знает, читает и заучивает наизусть проникнутые горячей любовью

к родине песни своего любого кобзаря. Общий колорит его произведений более местный, и в

этом он много подходит к Мицкевичу, который также канву для своих поэм брал исключительно

из народного быта и преданий родной Литвы своей, и в этом заключается их сила и значение

в своей литературе; но за-то каким глубоким, каким неподдельным чувством проникнуты все

произведения Шевченки! сколько в них силы и энергии! сколько жизни, правды и симпатичности

в его òбразах!...
— Это ты так о Шевченке распустился? — перерывает меня Надрыгасов.
— Дà, о нем.
— Да, помилуй! По словам твоим просто выходит, что он был поэт.
— И каких немного.
— Ну, уж извини, это неправда. Я сам было так думал прежде; а теперь, знаешь, признаюсь, что
смотрю иначе.
— Кàк иначе?
— Да так. Вон и «Гейне из Тамбова» признается, что он смотрит на него больше как на

гражданина, чем как на поэта.
— Ну, батюшка, — вмешивается в разговор читатель с собственным мнением: — много надо

написать фёльетонов, чтоб в этом признаться.
— Да что этот, тамбовский Гейне, крив, что ли, что видит только в одну сторону? Разве одно

другому мешает? Разве поэт не может быть гражданином, а гражданин поэтом?
— Должно быть, нет, когда Гейне признается собственное признание превыше всяких

доказательств.
— Да как же это, Надрыгасов?
— Фу, батюшка! Да что вы ко мне пристали! Я почем знаю? спрашивайте Гейне из Тамбова: он
первый в этом признался.
— Да, странно, братец...
— Так мало ли, что странно — уж таково, видно, свойство, «вечных» истин! И в самом деле, что
этот Шевченко поет все о Малороссии да о Малороссии, словно земля клином сошлась. Разве
нет Китая? Разве нет туманной дали? Разве нет, например, греков, римлян, развалин Пальмиры,
венецианских гондол, масок с кинжалами? Разве не мог, наконец, он петь, ну хоть

Песни еврейския,
По-еврейски не зная ни слова.

Эка важность! Настоящий поэт этим не стесняется. Иной шлёпает по грязи на одесской

Молдаванке, а пишет, что попирает прах священной Эллады; приторгует у старой растрёпанной

жидовки бублики, да тут же вдохновится и напишет, что видел там вакханку с тимпаном, или
Амфитриту, выходящую из волн! Вот это поэты, настоящие служители искусства для искусства.
На чтò им отечество? Они

... рождены для наслажденья,
Для сладких песен и молитв.

До остального им хоть трава не рости, им горюшки мало! Они сидят себе да посвистывают:

Унеси мое горе в звенящую даль,
Где, как месяц, за рощей печаль!

Или, этак, Байрона хватят своими словами. Главное, знаете, чтоб была общечеловечность,
а не эти маленькие местные интересы. Словом сказать, общечеловечность — вот тебе все тут!
— Да помилуйте, Касьян Васильич, возражает читатель: — разве каждое художественное

произведение уже по своей художественности не есть общечеловеческое достояние? Дико
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отказывать писателю в поетическом таланте потому, что он в своих произведениях не

исповедывал немецко-цыганско-палестинский догмат ubi bene, ibi patria, что муза его не

отличалась космополитическим индефферентизмом, что лира его служила отголоском чувств и

стремлений своего народа, а не органом принципа какого-то искусства для искусства.
— Ничего не знаю, — отвечает Надрыгасов: — как у вас по-временному, а по-«вечному» у нас
выходит так.
— Ну, оставим же решить это времени, которое лучше нас разберет с основою всю суть этого

дела и скажет о нем свое слово, несмотря на то, что бесплодно спорить с в(В)еком, сказал

Пушкин, словно предчувствовал. [...]

Розенгейм Михаил Павлович. Заметки праздношатающегося // Отечественные записки. —
СПб., 1861. — Т. 135. — Смесь. — С. 23-27.

Примітка

Фейлетоніст згадує П. Вейнберга, який публікував замітки під псевдонімом Гейне из Тамбова.
Тут йдеться про статтю Вейнберг П. Что нового в Петербурге? / Письма к моим землякам

// Век. — 1861. — № 10. — С. 329-336. У статті принижувалося значення Шевченка і в

іронічно-глузливому тоні подавалися обставини його смерті: «Шевченко никогда не был великим

поэтом, принимая слово поэт в самом обширном и самом истинном его значении» [...] «Но
бесцеремонная смерть не спрашивает, кому хочется умирать, кому не хочется. Она целые сутки
тащила Шевченку к себе и в половине шестого 26 февраля унесла его...». Дискусію з Гейне із

Тамбова продовжили Минаев Д. Заметки Дон-Кихота С.-Петербургского // Русский мир. —
1861. — № 34. — 6 мая [8](далі буде) та Кулаковский П. А. (под псевдонимом «Русский»)
Смерть Шевченка и газеты // Санкт-Петербургские ведомости. — 1861. — № 91. — 27 апр.

[9]

1. http://ua_kobzar.livejournal.com/699803.html

2. http://ua_kobzar.livejournal.com/703143.html

3. http://ua_kobzar.livejournal.com/703565.html

4. http://ua_kobzar.livejournal.com/703435.html

5. http://ua_kobzar.livejournal.com/705007.html

6. http://ua_kobzar.livejournal.com/703929.html

7. http://ua_kobzar.livejournal.com/704287.html

8. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/720019.html

9. http://books.google.com/books?id=QRMYAAAAYAAJ&dq=%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE&lr=

&as_drrb_is=b&as_minm_is=0&as_miny_is=1858&as_maxm_is=0&as_maxy_is=1861&num=100&as_brr=0&as_pt=

ALLTYPES&hl=uk&pg=RA4-PA23&ci=57,1049,885,429&source=bookclip
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4.2.4 Із листа М. Маркович (Марко Вовчок) до О. Марковича. Березень 1861 р. Рим
(2010-02-02 06:00)

* *

Я ні об чім думати не можу. Боже мій! Нема Шевченка. Се я тоді з ним навік попрощалася

— чи думали ми, прощаючись. Незадовго перед 26[-м лютого] він мені приснився веселий — я

все думала про нього і згадувала — се був сон 24 чи 25. Тепер у мене душа болить, болить і

ніколи не побачу його! Прошу тебе, там у кого треба візьми, як отдадуть, його портрет, як він був
молодий, писаний самим, його тетрадку, що він ісписав в Ор[ській] кріпості і його «Євангеліє»,
що читав там. Все теє він мені отдав, як я в нього була, а я зоставила знов у нього, поки вернусь.
Може, вже хто взяв усе те. Попроси, поспитай — може найдеш. Зараз перешли мені у Париж на

ім’я Тур[генєва] його портрет — нехай я хоч на портрет його гляну. Ні об чім я більше не буду

говорити сьогодні — я хочу плакати.
Бувай здоровий. Пиши. [Від] Катков[а] одвіту нема— од «Русского слова» листу нема. Поклопочи,
щоб хутче, а то мені недобре буде без грошей.

Марко Вовчок. Твори: В 6-ти т. К., 1956, т. 6, с 396—397.

Примітки

1 Останній раз Марко Вовчок бачилася з Шевченком в кінці квітня 1859 р., перед від’їздом
за кордон. 2 Шевченко подарував письменниці автопортрет з написом «Марії Олександрівні»,
автограф поеми [1]«Неофіти» з написом: «Любій моїй єдиній доні Марусі Маркович. На пам’ять
3 апреля 1859. Т. Шевченко», і Біблію видання 1824 р., яку він мав на засланні.

1. http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev2109.htm

4.2.5 О. Білозерська. Голосіння українок. Березень 1861 р. (2010-02-02 12:00)

ГОЛОСІННЯ УКРАЇНОК

I
»Чого ти так задумався-загадався, наш батьку рідний! Яка важка дума обняла твою головоньку?
Кому ти уручаєш вдову — Україну і діток своїх? Хто їх догляне, хто привітає, як ти, наш голубе?!
Хто замовить нам таке тепле і щире слово, як твоя свята душа нам оповідала!...
Боже!... Розів’ються садочки — a тебе, мій голубе, і не буде! Защебече соловейко, закує зозуля —
a тебе, наш жалібнику, і не почуєм....
З якої ж сторони тебе, наше сонце, вітати? Їсти і пити не будем — тебе, сирітський наш батеньку,
будем виглядати....
Хто ж промовить до нас душею, хто тихим своїм словом зжене тугу з нашого серця?... Ти у нас

був старший од усіх, a як заговориш, то, мов, найменший брат. Річ твоя тиха, a корила собі всю

Україну!...
Не треба тобі ні рідних, ні хрещених діток, щоб одпокутовать тобі містечко на тім світі: ти сам

собі спокутував страждучи по темних братах своїх!... Не оглянулись ми, як ти уже й рушив на Божу
дорогу... мов заря вечірняя покотилася — замаячила — геть, і — згасла!
І жупана на тебе, як слід, не вложили, шапки з квіткою, як поводиться, не спорядили! Бояр,
світилок не скликали, всього поїзда твого красного великого не зібрали. Весілля ти не мав і

счастя не знав.
Чи знали ж ми, що ти на годиночку у нас? »Оттак і так, — кажеш, — дітки, робіть...« a сам уже і

у Божого порога...
Як згадаю тебе, мій старший боярине, що ти й на моєму весіллі співав-промовляв і мене рідному
слову вчив, то так і замліє моє серце!... Ніколи вже не буде йому спочинку, хіба на годиноньку,
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як паде на його живущая-цілющая роса — твоя пісня, і радісно і болезно змішаються мої вірнії

сльози з твоїми чистими святими сльозами. Сповнив ти наше серце якимсь огнем неугасимим,
— бажається любить і любить...
Скільки дівочих очей умиється по тобі сльозою!... Поллються вони по всій Україні, як почують, що
ти, орле наш, покинув гніздо своє, діток своїх, навіки. Скільки сиріт-покриток закує зозуленьками

по батькові, заступнику, оборонцю своєму!
Накажи ж і моєй матері, — сонечку моєму, що зайшло од мене, — і батьку моєму рідному: нехай
виглядають і мене за тобою... Доки вже мені тут пробуватись, даремне землю важити, хліб чужий
заідати да близьких серцю слізьми провожати!
Який же ти у мене дорогий був да хороший? А що я тобі угодного вдіяла! Таке вже моє

безталання....
Як згадаю, що твою головоньку весною калина не затінить, сонечко наше тепленьке не пригріє,
соловейко не защебече над тобою, горлички, зозульки весною не прилетять, здаля дівчата веснянок
не заспівають, запашними зіллями, м’ятою, васильками, барвінком, могили не вкриють своіми

дівоцькими чистими сльозами її не зросять... то аж серденько моє мре, в душі холоне!...
Скільки ти нам одради дав, a ми тобі...! Коли б була знала, що ти несподіванно так нас покинеш,
я б стояла під твоім порогом навколішках, квилила б, молила б, сльозами б його обмила, щоб ти,
мій незабутий, сподобив мене почуть іще раз твоє тихе, благословенне, слово!...

II
Мій братику, мій голубоньку!.. Мій братику, мій лебедоньку!.. Мій братику, мій соколе!.. Мій

братику, моя утіхо!..
Кому ти нас уручаеш? І чого ти на нас розсердився?.. Чи ми тобі що-таке зробили, чи ми тобі

що заподіяли, що нас ти покидаєш?.. Прости мене, мій братику, прости мене, мій голубоньку!..
Тільки в нас було утіхи, тільки в нас було одради, що ти, наш голуб сивий!... Мій братику, мій
голубоньку... мій братику, мій сокілоньку!... Куди ти од нас відлітаєш?.. То вже наші стежечки,
наші доріженьки заростуть, де ми тебе виглядали, де ми тебе визирали!.. Мій братику, мій голубе
сивий!.. Хто нас буде научати, хто нас буде поражати!.. Да вже для нас в світі правди не буде

лучче від тебе!.. Мій братику, мій голубоньку!.. Нікого ж нам тепер буде виглядати! Нікого нам
тепер буде вижидати... Та ми було підемо, та ми було дивимось.... a як побачимо, що мріє, то
ми думаєм — се ти! Наше серце, наша душа у тобі!
Та й устань, мій братику! Та й устань, мій голубоньку! Да й подивися, як у тебе багацько гостей

понаходило!... Твої дружки, твої світилки прийшли до тебе... мій братику, мій голубе!... Яке ж

у тебе весілля смутне та невеселе! Які твої світилки і дружки смутні та невеселі!... Устань же,
порадь же їх!... Встань порадь же нас, як їм коники сідлати?... Да вже ж їм коники не сідлати, та
вже рушники не давати!
Мій братику, мій голубонько!.. Відкіля тебе виглядати! Відкіля тебе визирати! Чи з пісків, чи з

долин, чи з широких україн?...
Коли нам сподіватись тебе? Чи к Різдву, чи к Великодню, чи к Святій Неділоньці?... К Різдву

снігом занесе, ік Великодню водою заллє, к Святій Неділонці травою заросте!... Чи к Миколі?!
— да й ніколи, мій братику, мій голубоньку, мій соколе сизий!...
Як будуть пташки щебетати, я буду свого братика виглядати. Як буде зозуля ковати, я буду свого
братика дожидати.... Уже ж зозуля кує-ранкує, да і ніхто зозулі не чує!... Мій братику, мій голубе!
Мій братику, мій соколе ясний!...
Мій братику, мій голубе!.. Да кланяйся моїй матінці, да кланяйся моїй голубоньці низьким

поклоном та вірним словом... щоб нас не забувала!
Моя матінко, моя голубонько! Моя матінко, моя порадонько! Моя матінко, моя зозуленько!... І
нащо ви викликаете його до себе!.... І чому ви нам його не оставляєте на потіху!?.. Моя матінко,
моя голубонько!.. Да й стрічайте його да й познавайте його! — свого сина сокола! Він несе до

3314



вас вісточку од нас, бідних сиріточок!..
Приймайте його, пригортайте до себе!...
Прощай, мій братику! Прощай, мій сокілоньку!..

[1]Л. М. Жемчужников. Воспоминание о Шевченко; его смерть и погребение // Основа. —
СПб., 1861. — №3 (март). — С. 16-18.

1. http://izbornyk.org.ua/shevchenko/vospom.htm

4.2.6 Із листа І. С. Тургенєва до В. Я. Карташевської. 14 березня 1861 р. Париж
(2010-02-02 18:00)

Известие о смерти Шевченко меня опечалило; бедный, не долго попользовался свободой. —
Воображаю, какое это впечатление произвело во всем малороссийском мире.

И. С. Тургенев. Письма в восемнадцати томах. М., 1982, Т. 4, С. 306.

4.2.7 Із листа І. Тургенєва до О. Герцена. 14 березня 1861 р. Париж (2010-02-03 06:00)

Скажи два слова в «Колоколе» о смерти Шевченка. Бедняк уморил себя неумеренным

употреблением водки. Незадолго перед смертью с ним случилось замечательное происшествие:
один исправник (Черниговской губернии) арестовал его и отправил как колодника в губернский

город за то, что Шевченко отказался написать его портрет масляными красками во весь рост.
Это факт.
Я еду через месяц в Россию, в деревню — и на дороге заеду к тебе в Лондон на день.

Переписка И. С. Тургенева. В 2-х томах. — М., 1986. — Т. 1. — С. 214.

4.2.8 Із листа М. О. Максимовича до П. Л. Деркача. 12 - 15 березня 1861 р.
(2010-02-03 12:00)

Посылаю Вам, любезнейший брат Петр Львович, мою песню на смерть Шевченко. Коли не

отмолишься и не отплачешься от печали по умирающим друзьям, то хоть отспеваться...

15 марта 1861 г.

Песня Украинца на смерть Т. Г. Шевченко

Все утрата в певних людях — Ой як не тужити!
От і нашого Шевченка Не стало на світі... Порівнявся

день із ніччю, Сонце пригріває; Пропада зима велика,
Весна настигає. От із того Дніпра скине

Ледянії шати, Стануть луги зеленіти, Сади

розцвітати. Заспівають жайворонки Весело у полі,
І возрадуються люди, Що дождались волі. А ти,
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друже, непробудно Заснув на чужині, І не будуть

твоїх пісень Співать на Вкраїні. Не судилось, як

хотілось, Щоб у своїй хаті, На тій горі наддніпровій

Життя зазнавати. Іншу долю божа воля Для

тебе судила, Що високим даром пісень Тебе наділила.
Дало серце, щоб любило Широкую волю; Віщу

душу, щоб боліла За людську недолю; Ясні очі, щоб

лилися З їх сльози гарячі; Щоб по світу роздалися

Твої дивні плачі... Стоїть верба під горою На

Дніпр похилилась; За коханим своїм сином Мати

зажурилась. Вічна пам’ять тобі, друже, — Кобзарю

єдиний, Твоя пісня, твоя слава Не вмре, не загине.

12 марта 1861 г., Михайлова Гора

[1]Т. Г. Шевченко в епістолярії відділу рукописів. — К., 1966. — С. 35.

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/epis03.htm

4.2.9 Із листа А. О. Лазаревської до О. М. Лазаревського. 19 березня 1861 р.
(2010-02-03 15:00)

Жаль и мне Шевченко. Справедливо, что он рано умер, но не берег же он и здоровья своего.

19 марта 1861 г., [Гирявка].

Архів О. M. Лазаревського. Цит. за: [1]Т. Г. Шевченко в епістолярії відділу рукописів. —
К., 1966. — С. 35-37.

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/epis.htm

4.2.10 Із щоденникових записів В. С. Гнилосирова. Перша половина 1861 р. Харків
(2010-02-03 18:00)

1861 рік

8 февраля... 5 в воскр[есной] школе; мне попался ученик по прозванию Полуян, мальчик лет

10, с весьма быстрым соображением и с острой памятью: знает много отрывков из Шевченка и

между прочим всю почти «Наймичку». Он меня очень заинтересовал; нужно будет особенно с

ним заняться. Славный хлопчик!

13 февраля... Позавчора прийшла до нас в хату «Основа» 1, це перша книжка, котрої так дуже

бажали, щоб хоч трохи роздивиться, що вона таке є. Спасибі велике петербузьким: вкоїли книжку
— гріх слова сказати, путящу, хоч куди. Тут і Шевченко 2, і Гоголь 3, і Костомаров... 4, Куліш
5, М. Вовчок 6, Галка 7, Ганна Барвінок...8, Левченко 9, Номис 10, Чужбинський...11, Белуха-
Кохановський 12, Полтавський пан, человек, скільки чутки за його, хороший. Я так зрадів,
як уздрів сю книжку, що, далебі, й поцілував... Кинувсь читати, не знаєш, за що і вхопитись
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— те гарне, а те ще краще. Ну, звісно, зараз вчисав поетичну мову Тараса Григоровича, й

найбільш вподобався мені його Чернець, посвящ. П. Кулішеві 13. 27 февраля. Сегодня за час

перед сном получил известие через М. В. Жученка 14 о смерти Т. Шевченка. Он умер вчера

в Петербурге в 5½ часов, как извещает депеша, полученная Лобком 15. Память бессмертия

великому поэту! Нужно б[ыло] б собраться и поговорить в кружке по кр[айней] мере полтавцев,
обессмертить чем кто в силах это великое имя... 3 марта, пятница... Вечером 1 собрались

студенты полтавцы и Лобко — потолковать, чтобы на первый раз сделать сколько-ниб[удь]
порядочного в пользу семейства и вообще родных покойного Тараса. И вот посильные результаты

вечерних прений, записанные мною: 1 марта в кружке людей, для которых дорога память о

великом поэте, положено: 1. Открыть с разрешения начальства общественную подписку. 2.
Позаботиться об устройстве музыкально-литературого вечера. 3. Закупить изданияЮжнорусского

букваря Т[араса] Григорьевича. 4. Сношение с другими городами (Полтава, Одесса, Киев, Нежин,
Москва, Петербург, Херсон, Екатеринослав, Екатеринодар, Чернигов). Цель сбора денег —
издание произведений покойного поэта. (Издание поручить П. А. Кулишу). Это издание должно
продаваться по цене, в какую само оно обойдется. Вырученные от продажи деньги употребить

на стипендию шевченковскую в университетах: Киевском или Харьковском. Право на стипендию
предоставляется лицам из податного южнорус[ского] населении или из черноморских козаков.
Наличные, бывшие к концу вечера, и подписавшие этот протокол: Петр Лобко, Ив[ан] Бницкий,
Л. Шиманов 16, Мих[аил] Жученко, Федор Павловский, Ив[ан] Паученко, Денис Оробченко,
Василий Мова 17, В[асилий] Гнилосыров, Г. Сиренко 18. 2 числа в 3 или 4 (часа) предполагалось
отправить депутацию от нашего кружка к губернатору. Решили идти М. В. Жученко и Дядя 19.
Мих[аил] Вас[ильевич] узнавал, что для этого необходимо оставить докладную записку и зашел

вчера привести все в дело. Но к несчастью Дядя заболел... Дело отложили до сегодня... 7
марта... Вопрос о ресурсе семейству Шевченко еще не решен: власти что-то весьма уклончивы

от положительного ответа. 10 марта, пятница. Вчера утром бы[л] вместе с М. Жученком у

Щербины, директора здешнего театра. Мы отправились просить этого господина уступить зал

театра и сцену для литературно-музык[ального] вечера, в пользу семейства покойного Тар[аса]
Григорьевича. Но у него встретили деликатный отказ: я, говор[ит], дал в распоряжение на весь

пост залу театра г. Нечаеву, и поэтому не могу уступить ее. Тут же б[ыл] и Нечаев, который
пустился было в изъявлении сочувствия к личности Т[араса] Гр[игорьевича], равно как и сам

Щербина, но предложил дать совместно с ним два вечера, с уступкойS с каждого для нашей цели.
Согласиться на подобное предложение — просто чушь. Во-первых, это значило бы действовать

несколько безразлично для нашей цели: кто бы мог на самом деле вполне контролировать

действия спекулятора против нашей цели. Потом, не лучше ли, в самом деле, выхлопотать
разрешение, дать предположенный вечер в нашей зале торжеств[енных] собраний, или просто

в дворянс[ком] собрании. Можно думать, что Бахметьев 20 ничего не возьмет за зал для такого

предприятия. 13 марта, понедельник Вчера вечереом Жуч[енко] Мих[аил] Вас[ильевич] б[ыл] у
Бахметьева и у Жданова. Зал двор[янского] собрания уступлен, афиши печатаются. Литературно-
музыкальый вечер предположено дать в след[ующее] воскресение 19 марта; к участию в нем

приглашен П. Л. Лавровский 21 и А. И. Зернин 22. 14 марта. Зранку, тільки що встав, заходе
до мене Жученко Михайло і тиска штук з 30 афішок об вéчері, що наша братія-хохли задумали

зробить в поміч Шевченковій сім’ї. Я зараз кинувся порозпихати їх на скілько стане: зайшов до

крамаря, дістав гвіздків і попхавсь скілько здря по улицях... де зоткнув по крамарях, а де на

ділуваннях та на стовпах поприбивав. На Павловській площаді, як прибивав до стовпа афішку,
— народ так і оступив мене... дивується... думав, мабуть, що як студент прибива своєю рукою

— то воно, певно, що-небудь путнє! Вже на що сердяги неодмінно думали, що має бути що-
небудь про волю... Деякі виявилоись і грамотні. Читають... Що воно за вечір?.. Що воно за

Шевченко?.. Тут я й заявив їм, що то за чоловік, об чім турбуємся... Дехто хватав держати

листа, щоб слободніш було мені його прибити: бо у одній руці держав гвіздки, а в другій афішок...
Видно, діло нове для народу, що студент не соромиться робить холопське діло. Так-то, мабуть,
за мою простоту і щирість і получия великий подарунок від Феоктиста 23, аж із самісінького

Петербурга — прислав мені свій лист відтіля, лавровий листочок з вінка, котрим була уквітчана

голова покійного Тараса (за це нема й слов як подякувать!), теж — своє слово над його тілом і
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обписав похоронну толпу... Одно тілько скажу: щире спасибі козакові за такий великий подарунок!
І прочитавши кому слід лист його, як звістку о смерті великого чоловіка, сюди і притулю навіки...
24 Ще Феоктист пише, що посила мені дві нитки з китиці від його труни, та, мабуть, враз забув
положить у письмо, або ж я... загубив. Шкода! Треба ще об цім написати йому... Читаючи

[лист] вперше, я так і заливсь гарячими та повними сльозами... обцілував лавровий листочок... і
часто не тямив, що діється зо мною... читав його Ал[ександру] Афанасьевичу 25, розказував всім
путнім людям, як почтили (хоч пізно) нашого кобзаря у Петербурзі... Більш нічого сказати не

вмію, опріч того, що сегодня для мене щасливий день маю листочок з вінка, що був на розумній
голові Тараса... 21 марта, вторник. До 19 бичувались об вечері, а в неділю і був він. Народу

таки чимало зібралось. Лавровський Петро 26 читав добре, голосно і наче до діла: бо під кінець

пам’ятував-таки й про покойного Тараса. Виноградський і Галченко [читали] Гребінцини приказки
теж, а Чернеця [Шевченка], вже дуже гукав. Шнрков — на скрипці, а Ковалевський на flûte har-
monie грав кепсько... Отже, позавчора, чи що, розживсь трохи на гроші та учалив собі патрет

Іскандера 27: треба колись обробить, добра буде картина. 22 марта. Вчора була мала збірка

хохлів порадиться об грошах, вилучених літературно-музикальим вечором, що був 19 у неділю.
Грошенят усіх зібралось аж цілісеньких 280 карбованців. Народу було трохи. П. Лобко, М,
Жученко. А. Шиманов... Другі хохли якось не явились. Опріч здержок, що хвата трохи за 30
карбованців, на остатні гроші положились виписати тисяч з шість Южноруського букваря Т[араса]
Григоровича, щоб вислать їх до Арсенія митрополита київського, об котрім скрізь пішла чутка, що
хоче вишить єпархію свою в люди; та із чого зоставиться немала підпора й грамотності нашій...28
...Накрутив писульку до Феоктиста [Хартахая] 29 в Петербург, та вже завтра пошлю; треба буде
хоч верхове содержаніє накидати у книгу живота, а тепер вже дуже пізно, та й спать хочеться...
23 [марта] ранком. Послав сегодня [лист Феоктисту Хартахаю]. — Накидки більшеньких мислей

з письма до Феоктиста. Дяка за силкування писати до мене і за щирість до Тараса. Ниток од

китиці у письмі не було: просив прислати хоч зо дві 30. На Вкраїні переводиться щирість до

путніх земляків... Обсужденіє вираженія: «ляха посажено в «Камчатку» 31... За Потебню і його

книжку. Читав на вечері «Наймичку» [Шевченка]... Чи має вісті з Києва?.. Чи не зробилось би

чого путнього і там об Тарасові? 24 марта. Увечері була збірка хохлів — і рішили виписати 6 000
екз. Южноруського букваря Тарасового з тим, щоб послати їх Арсенію мнтрополиту київському

для распространенія в сельськіх школах, що буде стояти до 190 руб. серебра. Остатні гроші

рішили берегти Жучкові. На збірці було всего 7 чоловік: Дядя, Лобко, Жученко, я, Паученко,
Мова і Сукачов. 30 марта, четверг. Сегодня сообщил Котельников 32, что покойныйм Тарас

прислал в полт[авские] воскресн[ые] школы 3 000 экз[емпляров] своего Южнорусского букваря, с
тем, что если некому будет всего пораздавать, то воскр[есные] школы имеют право продавать не

дороже как по три коп[ейки] сер[ебром] в свою же пользу. Уже приготовлено письмо к Арсению

киевскому и галицкому о принятии будущих 6 000 экз[емпляров] Тарасова букваря, который у нас
предположено выписать за деньги, вырученные литературно-музыкальым вечером 19 марта... 31
марта. Сегодня Петр Алекс[еевич] 33отправил письмо к Арсению. За подписью 12 украинцев,
которые, конечно, не все собственной рукой учинили рукоприложение. Как-то нет у нас на деле

такого обычая — чтобы то, что задумали, сейчас же и выполнили. За первых шесть кое-как
порасписывалнсь, остальные сами. Яков Станиславский, Иван Паученко, Василий Мова, Ден[ис]
Оробченко, Конст[антин] Жученко, Сем[ен] Сукачев, Мих[аил] Жученко, Вас[илий] Гнилосыров,
П. Лобко, А. Шиманов, Ив[ан] Шам... 3 апреля... Для меня совершенно достаточно, если мои

земляки понимают меня, обращаются ко мне сами на родном языке, читают с удовольствием и

пониманием брошюрки 34, какими наделяешь их всякий раз и тут же при чтении и откровенной

беседе уяснишь себе их взгляд на вещи преимущественно на самих себя с общечеловеческой

точки зрения. Если я этого достигаю, по мере сил и умения взяться за дело — я совершенно

счастлив. 9 апреля. Вчера Дядя отправил Кулишу 190 р[ублей] с[еребром] из суммы, вырученной
лит[ературно]-муз[ыкальным] вечером в пособие семейству покойного Тараса, для приобретения
положенных кружком 6 000 экз[емпляров] Южнорус[ского] букваря Тарасового. Там же кое-что
писал и о нашей летней поездке 35, не может ли редакция «Основы» оказать какую-либо помощь?
12 апреля... Надвечір забіг Жученко Мих. Заніс патрет Н. Маркевича 36, що получивсь при

другій книжці «Основи» в студ. книгарні. Подивились... затим пішли до Лобка — там я зиркнув
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і на «Основу». Дещо перечитали... добра книжка! Аж дух радується, як там кажуть, як уздриш,
як то гарна... наша самостійность хоч в письменному ділі. Коли б скоріш прийшлось самому

густенько придивитися та перечитати... А там незабаром вийде і згадка об Тарасові, де, мабуть,
прийдеться перечитать і речі, сказані над його тілом 37. 21 апреля. Вечером был в церкви,
думал, было, говеть. Но, простояв с полчаса, я б[ыл] занят самыми отвлеченными и серьезными
размышлениями. Посмотрел вокруг себя: все это чинодалы низшего разряда и челядь... При

ектениях 38 все это маленькое чиновничество усердно крестится и кланяется... Некоторые просто
передразнивают какого-либо попа или пана, стараясь в своих движениях подделаться под лад

тупоголового оригинала... Всматриваясь ближе, невольно удивляешься, как попы не поймут

всей комичности своей роли? Ночью я толковал об этом с Дядей, и м[ежду] п[рочим] пришла
в голову следующая мысль: отчего это и до сих пор ни одна народность не может обойтиться

без истуканов? Потом сам по себе решился вопрос. Если, например, люди и нюхавшие кое-что
(Д. П. Оробченко), а таких найдется громадное большинство, так и те требуют панихиды по

Тарасе Григор[ьевиче], то чего же после этого можно ждать от массы?.. 5 мая. Ходят слухи, что
в Харькове следят за малороссами... Поговаривают, что, может быть, закроют «Основу» 39 за

ее влияние на массу. А жаль, славный журнал, вообще говоря. Терезников 40 сообщил мне, что
случилась кондиция— приготовить несколько мальчиков хохлов в гимназию... Они хорошо знают
украинский яз[ык], и Ив[ан] Гр[игорьевич] благорассудил вм[есто] российских стихов, научить их
нескольким пьесам из Кобзаря — пусть так явятся на экзамены... Дело доброе! Посмотрим, что
скажет на это начальство. 8 мая в обед приехал Абрамович из Петербурга... Из рассказов его о
Петербурге замечательны... Аукцион вещей Тараса. Приобретение им чарки и стакана. Подарок
мне: фотографич[еского] снимка с портрета Т[араса] Григорьевича, кисти от гроба, листочка от
венков... 16 мая... Учора був у Шишкова. Там застав парубка дворового і чоловіка з Михновки,
що приїхали до панича... Побалакав з ними, випили по чарці. Прочитав їм Тарасову ніч... Народ
прийма за благо. 20 мая... И как букварей Тараса оказалось около 2000 экзем, на останні гроші
порішили купить Грамотки Куліша і Хмільнищини його ж. 22 мая. Після науки в школі була збірка
в університетській бібліотеці (книгарні) членів общества грамотності. Сюди явились деякі й тузи...
З збірки я пішов з Потебнею. Дорогою зайшла річ об його букварі... Потім забіг до козаків з Дому

Чу... і Федосєєва, прочитав їм з «Основи» дещо. Річі над тілом Тараса найбільш їм вподобались. 23
мая. Вівторок. Оце до 80 листа приліпив патрет Тарасів, що привіз мені Абрамович з Петербурга.
10 июня. Зелена субота. Пішов гулять в університетський сад. Було 12 ч. ночі. Що за ніч така

важна у нас на Вкраїні, а ще пуще у доброму садку, як вітерець і листочка на дереві не заворуше,
і як місяць і зіроньками так і сяє на блакитнім небі... Не дурно вона добре забирала за серце

покійних поетів Тараса і Гоголя. Арсеній, київський генерал-піп, за тим, мабуть, не відвічав нам у

Харків 41, що київська консисторія вже одспівала у Петембурський курінь, що, каже, южноруський
язик єсть нарічіє господарюючого московського, так по сій причині вони й [не] стали приймать

українських книжок?.. От бісова наволоч, врагові халтурники! — Лобко привіз V книжку «Основи»,
де вже кончилась поезія Тарасова 42 і почавсь його дневник... Учора уночі налагодив листи до

Охрицького і до Коралова... ще написав до Залєського у Лебедин. Ув’язав книжок у Охтирку

цілкових на 50. Далі послав від Лобка телеграму у Єкатеринослав до Левицького. Узяв подорожню
— і того й гляди, справний козак!.. Завтра прийдеться ще де з чим видрядиться, поприганять
діла — та в дорогу, в дорогу!.. 19 июня. Экспедиция в Ясиновое. 19 июня предпринял с Ив[аном]
Львовичем [Шимановым] поездку в Ясиновое, имение кн. Юсупова, в 12 верстах от Ахтырки... Эта
Юсуповская слобода имеет 600 крестьян (временно обязанных). Хат очень густо. Улицы узкие и

кривые... На всех бабах были полотняные очипки с зубчатыми краями. На мужчинах шапок мало,
больше яломок. Все совершенно с подбритыми чубами... Явились до волости... начальства не

застали... Ми посідали з Ив[аном] Льв[овнчем] [Шимановым] під коморою, побалакали з народом.
Я прочитав їм «Тарасову ніч» 43, «Тополю» 44 [Шевченка]... Тут була й одна жінка. Ця стояла

нерухомо біля стовба, до котрого я прихилився. Спершу кепкувала, вигадувала витребеньки, бо
жартлива по натурі. Далі не хотіла вірити, щоб ото все те було понаписуване, каже, що я сам

видумую. Потім слухала любенько, ковтаючи слинку, як читав «Тополю»... Чоловіки ж сиділи

поважно, слухали во всі уха, сльоза радості так пробивала із очей... 25 июня. Неділя. С. Котельва
(2025 дворів). Уїхавши в слободу, зараз показалась нова мироносицька церква, а там вознесенський
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міст через ріку Котелевку. Очіпки на бабах високі... сірі свити... Волосне правленіє: голова усьому
голова, книжок без нього не приймають... «Якби бамага яка-небудь, то ми б і прийняли, а книжки
не наше діло!» — доложив писарчук. Пришилось йти до голови, ...Я застав його за обідом. Він

вийшов пузатий, червонопикий, у жилетці — розкошний, як той Богдан Хмельницький. Розказав
йому, що ось, мов, привіз на пробу книжок землякам, нехай вони побудуть у волості, щоб народ
побачив, може, й розкуплять потроху. Він велів хлоп’яті, що проводило мене з волості, сказать, щоб
прийняли книжки. Я в волості прочитав «Наймичку» 45 Шевченкову. Старі люди слухали поважно,
а молоднеча реготалась?! 27 июня... Підходив у кокарді становий. Запитав фамилію. Чиї книжки?
Чи нема чого з Колокола? Іскандера? 7, 8, 9 июля. Ахтырская ярмарка... Любовь к серому

человеку и желание лучшей для него будущности заставляет меня продолжать дело торга. И вот

я на Ахтырской площади как книгопродавец. Сбыт товара в продолжение трех дней следующий.
Панам и подпанкам продано: «Гамалии» Тараса Шевченко — 3 экземпляра «Катерины» » — 2
» «Гайдамаков» » — 2 » «Тополи» » — 4 » «Кобзаря» (полного) — 2 » «Наймички» » — 2 »
«Тарасовой ночи» — 2 » «Псалмов» » — 1 » Летучие наблюдения. Молоді хлопці кидались до

книжок. Стар же чоловік проходив собі понуро і рідко дуже навертались із них до товару. Іноді
спита хлопець книжки — побіг за грішми й щез. Часто приходилось просто виступать апостолом,
взявши в руки «Хату» 46 або «Кобзаря». На слушателей всегда производил «хорошее впечатление»
47. Примітки 1 «Основа» (Южнорусский литературно-ученый вестник) — щомісячний громадсько-
політични український журнал, що видавався українською і російською мовами у Петербурзі в

1861 — 1862 рр. під редакцією В. М. Білозерського. М. Г. Чернишевський в оглядовій

статті в «Современнике» (1861) «Новые периодические издания» позитивно оціний вихід першого
номера журналу і підтримав багато положень журналу щодо розвитку української національної

культури. У той же час «Современник» критикував «Основу» за націоналістичні та ідеалістичні

тенденції, вихваляння реформи 1861 року. 2 В «Основі» із номера в номер друкувалися твори Т. Г
Шевченка. Тут вперше було опубліковано багато віршів Шевченка, його п’єса «Назар Стодоля»,
уривки з «Журналу» (щоденника). 3 В січневій книжці «Основи» за 1861 рік були надруковані

«Заметки и наброски для драмы из украинской истории» М. В. Гоголя. 4 Костомаров М. І.
— Див. примітку 17 до розділу «Спогади Е. В. Н.». 5 Куліш Пантелеймон Олександрович

(1819 — 1897) — український реакційний письменник, літературознавець, мовознавець, критик,
історик. Про взаємовідносини Куліша і Шевченка див, розділ «Т. Г. Шевченко в листуванні

П. О. Куліша». 6 Марко Вовчок (Марія Олександрівна Вілинська-Марковнч) (1834 — 1907) —
видатна українська письменниця революційно-демократчного напряму, якій Шенченко присвятив

свій відомий вірш «Марку Вовчку». У першій книжці «Основи» за 1861 рік було опубліковано

оповідання Марка Вовчка «Три долі». 7 Галка Ієремія — псевдонім М. І. Костомарова. Цим

псевдонімом Костомаров звичайно підписував свої українські вірші. 8 Ганна Барвінок — псевдонім

української письменниці Олександри Михайлівни Куліш (Білозерської) (1828 — 1911), дружини П.
О. Куліша, сестри видавця «Основи» В. М. Білозерського. Під цим і під псевдонімом Л. Нечуй-
вітер вона друкувала в «Основі» оповідання і нариси. 9 Левченко М. М. — етнограф, автор
опублікованих у перших номерах «Основи» замітки «Різдвяні святки», «Крепостное население

России» та і и. 10 Номис— псевдонім українського письменника і етнографа Матвія Терентійовича

Симонова (1823 — 1900), який опублікував в «Основе» ряд статей і заміток. 11 Афанасьєв-
Чужбинськи Олександр Степанович (1817 — 1875) — письменник і етнограф, автор спогадів

про Шевченка. 12 Білуха-Кохановський М. А. — автор опублікованої в «Основе» (1861, кн.
1) сільськогосподарської замітки «О рабочем скоте и о «хворобе»». 13 Поема «Чернець» була

розпочата Шевченком в Орській кріпості у 1847 році і закінчена в 1858 р. в Москві. Переписуючи
після повернення з заслання поему, спочатку присвячену Кулішу, Шевченко знімає цю присвяту.
(Див.: Тарас Шевченко. Повне зібрання торів, т. II, вид. АН УРСР. 1953, стор. 397, 512 — 513).
14 Жученко Михайло Васильович (1840 — 1880) — студент Харківського університету, пізніше
— один із засновників Наукового товариства імені Шевченка, відомий харківський адвокат. 15

Лобко Петро — студент, знайомий Шевченка. 16Шиманов Андрій Левкович (1836 — 1901) —
студент Харківського університету, згодом харківський адвокат, який співробітничав у «Киевской
Старине». 17 Мова Василь . (псевдонім — Лиманський) (1842 — 1891) — український поет і

драматург. 18 Ми не маємо відомостей про студентів, які підписали протокол — Бницького Івана,
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Павловського Федора, Наученка Івана, Оробченка Василя, Сіренка Г. 19 «Дядя» — прізвисько

А. Л. Шиманова. 20 Бахметьєв — харківський губернський предводитель дворянства. 21

Лавровський Петро Олексійович (1827 — 1886) — російський мовознавець, славіст, професор
слов’янознавства Харківського університету, член-кореспондент Російської Академії наук, автор
праць з історії староруської мови. Він опублікував ряд праць, присвячених розвитку української
мови. 22 Зернін Олександр Петрович (1820 — 1866) — професор Харківського університету,
автор праць з російської історії. 23 Хартахай, Феоктист Абрамович — петербурзький студент,
який виголосив промову біля труни Шевченка 28 лютого 1861 року. Є П. Кирилюк у нарисі про

життя і творчість Шевченка називає його співробітником «Современника». (Є. П. Кирилюк.
Т. Г. Шевченко, Київ, 1951, стор. 100). 24 [1]Лист Ф. Л. Хартахая з Петербурга до В. С.
Гнилосирова вклеєно між сторінками 50 і 51 щоденника В. С. Гнилосирова за 1861 рік (ДПБ УРСР,
1 354/6112). Тут же вклеєний [2]автограф промови Хартахая біля труни Шевченка 28 лютого (за
ст. ст.) 1861 року. 25 Потебня Олександр Опанасович (1835 — 1891) — відомий вчений філолог-
мовознавець, професор Харківського університету, член-кореспондент Російської Академії наук.
Протягом багатьох років О. О. Потебня і В. С. Гнилосиров, як свідчить щоденник останнього,
були в дружніх стосунках. 23 вересня 1863 року В. Гнилосиров записав у щоденнику: Александр
Афанасьевич Потебня передал мне свою книжку «Мысль и язык» с надписью «Любимому земляку
В. С. Гнилосырову А. Потебня». Портрет его подписан в Петербурге 23 августа 1863». У 1864
році, бувши ад’юнктом Харківського університету, О. О. Потебня подарував В. С. Гнилосирову
рукопис «Малорусского букваря, составленного по звуковому методу», за яким вчилися письму

в українських недільних школах. Через 35 років В. Гнилосиров опублікував у журналі «Киевская
Старина» цей рукопис. У супровідному листі в редакцію журналу В. Гнилосиров називав О. О.
Потебню «незабвенным профессором-другом» («Киевская Старина», 1899, №8. Приложение).
26 Див. примітку 23. 27 Псевдонім великого російського революціонера-демокрта, філософа-
матеріаліст, письменника і публіциста Олександра Івановича Герцена (1812 — 1870). Ім’я Герцена
неодноразово згадується в щоденниках В. Гнилосирова. 28 Т. Г. Шевченко безустанно турбувався

про народну освіту. З цією метою він підготував і опублікував український Буквар. 4 січня 1861 року,
незадовго до смерті, Шевченко писав М. К. Чалому: «Вельмишановний земляк мій! Посилаю вам

на показ 10 екземплярів мого Букваря, а із контори Транспортнов ви получите 1000 екземплярів. .
Дооре було б, якби можна розпустить його по уєздних та по сельських школах. Та вже що хочете, те
й робіть з ним, а як бог поможе, — зберете гроші, — то положіть їх в каси воскресних школ. Я чув

і читав, що високопреосвященний Арсеній дуже возревновав о сельських школах і жалується, що
не печатають дешевих букварів. Покажіть йому мій Букнар і, як вподобається, то я і йому пришлю
хоть 5 000 екземплярів, звичайно за гроші (по 3 к.), бо це не моє добро, наших убогих воскресних
школ, — так і скажіть йому. (Тарас Шевченко. Повне зібрання творів, т III, Листування. 1929,
стор. 203-204). Т. Г. Шевченко, так само як і В. Гнилосиров та його товариші-студенти,
які намагалися продовжити громадський почин Шевченка, гадав, що митрополит київський і

галицький Арсеній (Федір Павлович Москвін (1795 — 1876), духовний письменник і проповідник)
насправді хоче сприяти освіті українського народу. Дальші записи в щоденнику Гнилосирова

показують, що Арсеній лицемірив. «Київський генерал-піп», як називав його автор щоденника,
не вважав за потрібне відповісти на звернення до нього харківських студентів. Один з перших

біографів Шевченка М. К. Чалий так коментував процитований вище лист до нього Шевченка:
«Наш поэт, в простоте душевной, поверил рекламам Киевских епархиальных ведомостей и думал,
что митрополит Арсений в самом деле распинается за народное образование, а между тем он

был не светильником, а гасителем народного образования — в своей епархии. Служившие в

его время по учебному ведомству хорошо помнят воздвигнутый им крестовый поход против

школ и учителей министерства народного просвещения в юго-западном крае. 1300 школ в

киевской епархии существовали тогда и теперь продолжают существовать только на бумаге».
(М. К. Чалый «Жизнь и произведения Тараса Шевченко», К., 1882, стор. 161). З приводу

розповсюдження «Южнорусского букваря» Т. Г. Шевченка, як свідчать опубліковані архівні

матеріали, між київським митрополитом Арсенієм, обер-прокурором Синоду Д. А Толстим,
начальником Управління цензури В. А. Долгоруковим було спеціальне листування. В результаті

цього листування було вирішено рекомендувати митрополиту Арсенію «отклонить принятие в
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раздачу «Южнорусского букваря» Т. Г. Шевченко в виде учебного руководства». (Див. «Т.
Г. Шевченко в документах і матеріалах», Держполітвидав, Київ, 1950. стор. 298 — 302).
29 Див. примітку 25. 30 Ф. А. Хартахай прислав В. Гнилосирову кілька ниток з китиці

парчі труни Шевченка. Ці нитки зберігаються в його щоденнику за 1861 рік (між сторінками

50 і 51). 31 Тут йдеться про останні рядки [3]листа Ф. Хартахая до В. Гнилосирова від 28
лютого 1861 року, який публікувався нижче: «Річі, котрі були тут сказані, — дуже добрі. Посилаю
тобі мою. одного посадили у Камчатку за річ (ляха)». Очевидно, Ф. Хартахай мав на увазі

студента-поляка В. Ю. Хорошевського, який виголосив польською мовою промову біля труни

Шевченка. За це його репресувала поліція. У своїй промові В. Ю. Хорошевський закликав до

братського єднання слов’янських народів. Публікуючи його промову, редакція журналу «Основа»
(1861, № 3) зробила до неї таку примітку: «С большим удовольствием и признательностью

помещаем эту превосходную, благородную речь. Она показала, что наш народный поэт внушал

чувства справедливости соплеменникам нашим, возвышающимся над предрассудками». 32 Учень

Гнилорсирова, син педагога. 33 П. А. Лобко. Див. примітку 17. 34 Працюючи у недільних школах

по поширенню грамотності серед українського народу, В. С Гнилосиров надсилав слухачам шкіл

букварі Шевченка та інші його твори. 35 Йдеться про гадану поїздку В. Гнилосирова та інших

студентів Харківського університету на село для популяризації і розповсюдження творів Шевченка

та інших українських письменників. 36 Маркевич Микола Андрійович (1804 — 1860) — український

історик, поет, етнограф, автор п’ятитомної «Истории Малороссии», в двох томах якої є цінні

документи з історії України. Шевченко присвятив Маркевичу вірш «Бандуристе, орле сизий». 37

Промови біля труни Шевченка були опубліковані . Л. Жемчужниковим в журналі «Основа» (1861,
кн. 3, стор. 1 — 21). 38 Єктенія — частина православного богослужіння. 39 Журнал «Основа»
був закритий наприкінці 1862 року. 40 Терезников Іван Григорович — український педагог. 41

Див. примітку 30. 42 Поеми і вірші Шевченка публікувались і в наступних книжках «Основи» у

1861 і 1862 роках. 43 Поема Шевченка «Тарасова ніч», написана в Петербурзі у листопаді 1838
р., оспівувала повстання українського народу проти польського панування на Україні в 1630 році.
Більша частина поеми була заборонена царською цензурою. Вперше повністю (за виключенням
кількох рядків, викреслених цензурою, які не вдалося відновити), поема була опублікована в Женеві

в 1890 році у книзі: «Поезії Т. Гр. Шевченка, заборонені в Росії». 44 Балада Шевченка «Тополя»
була написана в Петербурзі у 1839 році. 45 Відома поема «Наймичка», в якій розповідається про

трагічну долю селянки-матері, що змушена була підкинути свою дитину заможним селянам і

піти до них наймичкою, написана Шевченком у листопаді 1845 року в Переяславі. 46 «Хата» —
український літературний альманах, що видавався в 1860 році у Петербурзі П. О. Кулішем. 47

Щоденник В. С. Гнилосирова в 1861 році закінчується записом від 25 червня. Див. також [4]записи
грудня 1860 р., [5]записи 1862 р., [6]записи 1863-64 рр. Цит. за: Д. Іофанов. Матеріали про життя

і творчість Тараса Шевченка. — К., 1957. — С.92-96. Також [7]Ігн. П. Житецький. Шевченко і

харківська молодь // Україна: науковий двохмісячник українознавства. — 1925. — № 1/2. — С.
143-148.

1. http://ua_kobzar.livejournal.com/706502.html

2. http://ua_kobzar.livejournal.com/704236.html

3. http://ua_kobzar.livejournal.com/706502.html

4. http://ua_kobzar.livejournal.com/678537.html

5. http://ua_kobzar.livejournal.com/748624.html

6. http://ua_kobzar.livejournal.com/766389.html

7. http://izbornyk.org.ua/rizne/ukr06.htm

4.2.11 Замітка в герценівському «Колоколі». 1 квітня 1861 р. Лондон (2010-02-04 06:00)

Т. ШЕВЧЕНКО

26 февраля (10 марта) угас в Петербурге малороссийский певец Т. Шевченко. Жаль, что бедный
страдалец закрыл глаза так близко к обетованному освобождению. Кому было больше по праву
петь этот день, как не ему? Но хорошо и то, что утренняя заря этого дня занялась при его жизни
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и осветила последние дни его.

— От иеродиякона Агапия (Андрея Гончаренка). — І без того тяжко, важко нам блукати на

далекій чужині, — но все була потіха, все була надія. Був в нас дома Кобзарь, він виспівивав діла
бітьків наших, розказував про козацьку славу, хто ми, чиї діти, — коли самі не хочем знати... А

тепер його нема, смерть скосила його. І на душі ще тяжче стало. — На кого тепер надія? Хто

буде потішати наш люд в неволі?... Є вірні діти України, треба правду казати; — но є далебі діти

нерозумні, а ще більше перевертнів і недоляшків...

«Колокол», № 95, 1 апреля 1861 г.

Примітка

Із приписки О. Герцена до Л. Чернецького між 25 і 28 (13 і 16) березня 1861 р. про набір української
частини повідомлення: «Чернецкий, велите набрать эти строки, но только надобно попросить

самого диакона продержать строгую корректуру. Наш праздник назначается 5 апреля. Трюбнер
прислал пробу напечатанной страницы Фейербаха. – Советую начинать «Былое и Думы».» (А.
Герцен. Собрание сочинений в 30-ти тт. М., 1966. Том 27: Письма 1960—1864 годов. Кн. 1. С.
143.)

4.2.12 Початок війни між Північчю та Півднем у США. Квітень 1861 р.
(2010-02-04 12:00)

Останні новини про хвалену південну шляхетність!!! Варварський і нічим не спровокований напад

на форт Самтер!! Опір тривав цілий день!! Двох навіжених нападників поранено. Ескадра [Фокса]
у відкритому морі. Лютує сильний шторм. Листування між генералом Бореґаром і військовим

секретарем Конфедерації...

Чарльстон, 12 квітня. Бал відкрився — війну розпочато. Батареї на островах Салліван, Морріс та

інших укріплених пунктах почали обстріл форту Самтер о четвертій годині ранку. Форт Самтер

відповів вогнем, і дрібна канонада залунала безперервно. Ще не одержано ніякої інформації з

узбережжя. Наші військові знаходяться в стані бойової готовності. Народ вийшов на вулиці, всі
вільні площі перед гаванню запруджені стривоженими глядачами.

«Гартфорт Дейлі Курант». 1861, 13 квітня (1 квітня за ст. ст.)

* *

Розпочалася війна! Нарешті зрада стала явною. Щойно вранці ми друкуємо одержану новину,
що вчора почалося бомбардування форту Самтер.
Громадяни! Патріоти! Знайте, що коли ви читаєте ці рядки, гармати обстрілюють прапор Союзу.
Такий неспровокований і безпричинний заколот не має аналогів в історії. І ніколи у світовій

історії нація не зносить зухвалу поведінку зрадників настільки терпляче, як наша. Заколотники

були налаштовані довести справу до кровопролиття [...] Ми знову вдихаємо повітря свободи.
Війна, хоча й є страшним злом, не таке велике зло, як національна ганьба. Задля справедливої

самооборони, щоб протидіяти підлій зраді, що коли-небудь існувала на землі, ми вітаємо як музику
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рев гармат та дзвін шабель. Наші серця цього світлого квітневого ранку бадьорить усвідомлення,
що ми маємо уряд, здатний нас захистити. Якщо проллється кров, тягар відповідальності ляже

на змовників.

«Ла Порт Геральд». 1861, 13 квітня.

4.2.13 Лист Ф. О. Хартахая до В. С. Гнилосирова. 2 квітня 1861 p. (2010-02-04 18:00)

Не знаю, хлопче, що воно значить, що ти не получив від мене ниточок від труни Шевченка. Як я

тобі [1]писав і як запечатав, то здається, що був тверезий, як ось тепер, і мушу, що я помилитись
не міг. Гляди, козаче, може, ти сам сп’яна не угледів, бо чую, що ти дуже журишся.

2 квітня 1861 p., Петербург

[2]Т. Г. Шевченко в епістолярії відділу рукописів. — К., 1966. — С. 35-37.

1. http://ua_kobzar.livejournal.com/706502.html

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/epis.htm

4.2.14 Із статті М. Костомарова «Спогад про двух малярів». 14 квітня 1861 р.
(2010-02-05 06:00)

* *

Прострадавший всю жизнь Шевченко, пред концом дней своих, был облечен заслуженною славою.
Его родина — Малороссия — видела в нем своего народного поэта; великороссияне и поляки

признавали в нем великое поэтическое дарование. Он не был поэтом тесной исключительной

народности: его поэзия приняла более высокий полет. Это был поэт общерусский, поэт народа не
малорусского, а вообще русского народа, хотя и писал на одном из двух, искони существовавших,
наречий этого народа, оставшемся внутри народной сферы, не испытавшем насильственных

школьных изменений, и потому-то более способном для того, чтоб дать России истинно народного
поэта...
Шевченко не подражал народным песням; Шевченко не имел целью ни описывать своего народа,
ни подделываться к народному тону: ему незачем было подделываться, когда он по природе своей
иначе не говорил. Шевченко как поэт — это был сам народ, продолжавший свое поэтическое

творчество. Песня Шевченка была сама по себе народная песня, только новая, — такая песня,
какую мог бы запеть теперь целый народ, — какая должна была вылиться из народной души, в
положении народной современной истории. С этой стороны, Шевченко был избранник народа

в прямом значении этого слова; народ как бы избрал его петь вместо себя. Народные песенные
формы переходили в стихи Шевченка не вследствие изучения, не по рассуждению — где что

употребить, где какое выражение годится поставить, — а по естественному развитию в его

душе всей бесконечной нити народной поэзии; не потому, что Шевченко хотел их ввести и

поставить, а потому, что они, по существу народной поэзии, сами устанавливались так, а не иначе.
Шевченко сказал то, что каждый народный человек сказал бы, если б его народное существо могло
возвыситься до способности — выразить то, что хранилось на дне его души.
[...] Будучи малорусским поэтом по форме и языку, Шевченко в то же время и поэт общерусский.
Это именно от того, что он — возвеститель народных дум, представитель народной воли,
истолкователь народного чувства [...]
Ни великоруссы без малоруссов, ни последние без первых не могут совершать своего развития.
Одни другим необходимы; одна народность дополняет другую; и чем стройнее, уравнительнее,
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взаимодейственнее будет совершаться такое дополнение, тем нормальнее пойдет русская

жизнь. Шевченко, как поэт народный, чувствовал это и уразумел, и оттого-то его понятия

и чувства не были никогда, даже в самые тяжелые минуты жизни, осквернены ни узкою,
грубою неприязнью к великорусской народности, ни донкихотскими мечтаниями о местной

политической независимости: ни малейшей тени чего-нибудь подобного не проявилось в его

поэтических произведениях. И это, между прочим, служит подтверждением высокого достоинства

его таланта... Поэт истинно народный, он естественно должен был выражать то, что, будучи
достоянием малорусского элемента, имело в то же время общерусское значение. Оттого

поэзия Шевченка понятна и родственна великоруссам. Для того чтоб сочувствовать ему и

уразуметь его достоинство, не нужно быть исключительно малоруссом, не нужно даже глубоко

в подробностях изучить малорусскую этнографию, — что можно сказать, например, о «Марусе»
Квитки, превосходнейшей, вернейшей картине народных нравов, но дурно понятой некоторыми

великорусскими критиками именно по недостаточному знакомству их с частностями малорусской

народности. Шевченкову поэзию поймет и оценит всякий, кто только близок вообще к народу,
— кто способен понимать народные требования и способ народного выражения.

[1]Н. Костомаров, Воспоминание о двух малярах, «Основа», 1861, квітень, стор. 43 — 54. [Див.
[2]переклад]

[3]

1. http://litopys.org.ua/kostomar/kos14.htm

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/spog30.htm

3. http://books.google.com/books?id=MbcaAAAAYAAJ&dq=%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE&lr=

&as_drrb_is=b&as_minm_is=0&as_miny_is=1858&as_maxm_is=0&as_maxy_is=1861&num=100&as_brr=0&as_pt=

ALLTYPES&hl=uk&pg=PA44&ci=117,232,833,661&source=bookclip

4.2.15 Лист Ф. В. Чижова до Г. П. Ґалаґана. 23 квітня 1861 р. (2010-02-05 12:00)

Положения и Манифест писались далеко от народа, на почве, перерабатывающей всех и каждого;
одни их не понимают, другие на них негодуют, третьи их терпят, как зло, как необходимость

злого времени, и говорят с Вашим поэтом: нема раю на всім світі, — хіба що на небі? А по мне,
не будет и на небе неба, если не приготовили небо на земле страданьями, полным сочувствием

людям, особенно страждущим...
А на это перескажу стихами того же Шевченко: «Страшно впасти у кайдани, умирать в неволі, а
ще горше — спати, спати і спати на волі і заснути навік-віки, і сліду не кинуть, ніякого! Однаково
— чи жив, чи загинув...»

23 апреля [1861] г., Москва

[1]Т. Г. Шевченко в епістолярії відділу рукописів. — К., 1966. — С. 35-37
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1. http://litopys.org.ua/shevchenko/epis.htm

4.2.16 М. Костомаров. Дві руські народності. Весна 1861 р. (2010-02-05 18:00)

Николай КОСТОМАРОВ

ДВЕ РУССКИЕ НАРОДНОСТИ

Явление Основы возбуждает вопрос, который, как кажется, должен быть одним из важнейших,
какие подлежат разрешению при современных условиях. Ваша «Основа» подинимает знамя

русской народности, но отличной от той русской, какой многими исключительно присвоено это

название. О ее существовании не может быть сомнения, коль скоро она сама о себе заявляет. Итак
те, которые говорили: русская народность, и понимали под нею что-то единственное, самосущее,
ошибались; они должны были говорить: русские народности. Оказывается, что русская народность
не едина; их две, а кто знает, может быть их откроется и более, и тем не менее они — русские.
Мы как будто возвращаемся вспять: выплывают наружу погребенные элементы давнопрошедших

времен, когда слово Русь имело [1]обширное и тесное значение, когда Русский мир составлял

цепь самобытных, но внутренно связанных частей; внутренняя жизнь разрывает внешнюю

кору; тождество оказывается призрачным. Кроме господствующей во внешнем мире русской

народности, является теперь другая, с притязаниями на равные гражданские права в области

слова и мысли.
В чем же их отличие и в чем их сходство? Что дает поводы признавать не одну русскую народность,
и что побуждает считать их равно русскими?
Внешние отличия найти не трудно. Стоит поставить изображения великороссиянина и южнорусса
рядом в их костюме, с их поступью, с их наружным видом; потом описать образ домашней жизни

того и другого, их домашние обычаи, обряды, приемы хозяйства, наконец изложить сущность их

наречия. Но все это будет выражением того, что скрывается в глубине души; последнее служит
источником являемого внешним миром. Вот эту-то духовную сущность надобно нам разъяснить

и определить, ибо только она может показать, чего следует нам надеяться от литературного

развития той русской народности, которая теперь вступает в права свои.
[...] Литература есть душа народной жизни, — есть самосознание народности. Без литературы

последняя — только страдательное явление, и потому чем богаче, чем удовлетворительнее у

народа литература, тем прочнее его народность, тем более ручательств, что он упорнее охранит

себя против враждебных обстоятельств исторической жизни, тем самая сущность народности

является осязательнее, яснее.
В чем же состоит эта сущность вообще? Выше мы сказали, что явления внешней жизни,
составляющие сумму отличий одной народности от другой, суть только наружные признаки,
посредством которых выражает себя то, что скрываетея на дне души народной. Духовный состав,
степень чувства, его приемы или склад ума, направление воли, взгляд на жизнь духовную и

общественную, все, что образует нрав и характер народа, — это сокровенные внутренние причины,
его особенности, сообщающие дыхание жизни и целостность его телу. Все, что входит в круг

этого духовного народного состава, не высказывается по одиночке, отдельно одно от другого, но
вместе, нераздельно, взаимно поддерживая одно другое, взаимно дополняя себя, и потому все

вполне составляет единый стройный образ народности. [...]

[2]Костомаров Н. Две русские народности // Основа. — СПб., 1861. — №3. — С. 33-80.

1. http://izbornyk.org.ua/rizne/hens.htm

2. http://izbornyk.org.ua/kostomar/kos38.htm
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4.2.17 Із статті «Значення Шевченка для України». «Основа». [26 квітня 1861 р.]
(2010-02-06 06:00)

* *

Шевченко умер — и когда горестная весть достигла Украины и Галицкой Руси, тотчас увидели,
что это было общественным несчастьем, народной утратою. Львовская молодежь носила траур

(жалобнії кокарди *, как пишут оттуда), на своих козацких шапках. В Киеве, Харькове, Чернигове и
Полтаве, извещенных о смертиШевченка по телеграфу, служили панихиды. Из Киева по телеграфу
сообщали желание принять на свой счет издержки на перевезение тела Шевченка в Украину с

тем, чтобы он был похоронен в Киеве; в то же время один молодой помещик из Черниговской

губернии предлагал похоронить его в своем имении и насыпать над ним, по древнему народному
обычаю, високу могилу. Можно наверное сказать, что смерть Шевченка отозвалась даже в людях

равнодушных, хоть чем-нибудь связанных с Украиной. Это всеобщее сочувствие показалось бы, без
сомнения, больше всего неожиданным для самого поэта. Он не сделал во всю жизнь ни одного ни

лишнего, ни кривого шага для снискания популярности и чьего бы ни было благорасположения.
Он имел полное право сказать о себе, что шел прямо и не лукавил. Для себя собственно он

ничего не ждал от жизни и ничего не желал от людей. Он с трудом верил, что его не позабудут
современники, но это его не смущало: он знал, что жил недаром, что его вспомнят когда-то на

Украине, и эта мысль была для него единственною отрадой, если только он мог находить отраду
в себе самом.
Но глубоко почувствованная печаль украинцев показала, что и современное поколение умело

ценить Шевченка, что и оно умеет быть признательным. Мы не говорим об его похоронах в

Петербурге: они уже были описаны в Основе (март); здесь мы только дополним, что в самый

день смерти Тараса Григорьевича все бывшие вечером на панихиде собрались к другу его, М. М.
Л[азаревско]му, где тотчас же было приступлено к подписке на увековечение памяти Шевченка,
и положено: 1) перевезти тело его на Украину, согласно (поэтическому) его завещанию; 2)
поставить ему памятник; 3) основать народную школу под именем Тарасовой или Шевченковой;
4) содержать одного или нескольких стипендиатов в университетах — Киевском, Харьковском,
Одесском лицее и Академии художеств; 5) издать наилучшим образом его сочинения; 6) назначить
премии за лучшее жизнеописание поэта на украинском языке и за лучший критический разбор его

сочинений; 7) издавать народные руководства по разным предметам; 8) помогать его родным и

9) кому-либо из ближайших друзей его ежегодно посещать его могилу на Украине.
Разумеется, все это было высказано как желания, исполнение которых обусловливается

количеством сбора по подписке; до сих пор вполне исполнен лишь первый пункт, но мы уверены,
что при добром содействии земляков, для которых дороги память поэта и народная польза, все
предположенное будет исполнено. Уверенность свою мы основываем на множестве писем, стихов
и предложений, с которыми связано имя дорогого поэта.
В апреле [1861 г.] получено разрешение на перевезение тела Шевченка на родину; все

приготовления для этого сделаны заботливым другом поэта [М. М. Лазаревским]; гроб выкопан
из земли, переложен в другой, свинцовый, и поставлен на особые рессорные дроги, которые
должны были довезти тело на Украину: Гр. И. Ч[естахов]ский и Ал. М. Л[азарев]ский уже

готовы сопровождать его. Все украинцы, имевшие возможность быть 26 апреля на могиле

Шевченка, явились туда ранним утром, чтоб в последний раз проститься с тем, кто в течение

20 лет был самою живою общею связью с родиной для всех, оторванных от нее по каким-либо
обстоятельствам.
Черный гроб уже возвышался на запряженных дрогах. Какое тяжелое впечатление! Какие

печальные, серьезные у всех лица! Все были поглощены минутой, всех пронзала мысль о вечной
разлуке с дорогим поэтом и человеком. Пока он оставался здесь, пока была перед глазами хоть

эта могила в зелени и цветах, казалось, будто смерть еще не все унесла с собою; а теперь —
прощай, Тарасе, навіки прощай! В эту минуту не могло утешить и то, что наконец исполнится

хоть одно его желание, — что он будет хоть мертвый спокойно лежать в Украине!
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Значение Шевченка для Украины. Проводы тела его в Украину из Петербурга, «Основа», 1861,
червень, стор. 13 — 14, 30 — 31.

Траурний бант, що носили на головному уборі.

4.2.18 П. Гайдебуров. Російський переклад поеми «Гайдамаки». 1861 р.
(2010-02-06 18:00)

[1] [ . . . ][2]

Гайдамаки. Переклад П. О. Гайдебурова. «Современник», 1861, №5, С. 43-104.

1. http://books.google.com/books?id=bs8FAAAAYAAJ&dq=%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE&lr=

&as_drrb_is=b&as_minm_is=0&as_miny_is=1858&as_maxm_is=0&as_maxy_is=1861&num=100&as_brr=0&as_pt=

ALLTYPES&hl=uk&pg=PA43&ci=41,484,888,918&source=bookclip

2. http://books.google.com/books?id=bs8FAAAAYAAJ&dq=%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE&lr=

&as_drrb_is=b&as_minm_is=0&as_miny_is=1858&as_maxm_is=0&as_maxy_is=1861&num=100&as_brr=0&as_pt=

ALLTYPES&hl=uk&pg=PA104&ci=112,399,689,598&source=bookclip

4.2.19 (2010-02-07 06:00)

[1]Кониський О. Я. Тарас Шевченко-Грушівський: Хроніка його життя [Похорон, стор. 5]

V

Дозвіл перевезти тіло Шевченка на Україну дано в квітні. Доки останки поета почивали в

Петербурзі, земляки часто збиралися на гробовище, і тут на могилі наш земляк отець Опатович

правив панахиди. На могилі Шевченка завсігди було повно квіток і вінків: вона так була засипана

їми, що з під квіток не знати було ні землі, ні снігу: вона нагадувала більш весну, життя, ніж смерть
1314. 6 квітня в 40-й день смерті Шевченка земляки зібралися відправити звичайну панахиду і

попрощатися з останками поета, перед тим як виряджати його на Україну. М. Костомаров після
панахиди висловив промову. Дякуючи Тарасові за гіркі сльози, що лив цілий свій вік за Україну,
прохав його: «Благослови, батьку, кінчати те діло, що обілляв ти гіркими сльозами!»
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[2] Честахівський Г. М. Могила

Шевченка на Смоленському кладовищі у Петербурзі. Олівець. Великодня субота 1861 р.

Ранком 26 квітня усі українці, які були в Петербурзі і мали спроможність, зібралися на гробовище.
Відкопали могилу, вийняли труну, вложили її в другу, зроблену з цини, запаяли і постановили на

ресорному возі, умисне на те зробленому. Невимовно сумна, а величава була картина. Очі всіх,
хто був, журливо дивилися на чорну труну. В усіх лиця охмарені глибокою тугою та скорботами;
усіх пройняла одна думка: що оце остання хвилина прощання навіки з дорогим, любим поетом і

чоловіком. «Доки Тарасова могила була в Петербурзі, здавалося нам, — каже редактор «Основи»,
— що смерть ще не все взяла з собою: а тепер прощай, Тарасе, навіки прощай!» Коли таким

чином усіх гнітила печаль, виступив Куліш і мовив: «Що ж оце, батьку Тарасе! Ти від’їзжаєш на

Україну без червоної китайки, заслуги козацької? Чим же ти нижчий од тих козацьких лицарів, що
червоною китайкою вкривалися, заслугою козацькою пишалися? Ні один предок твій не сходив

з сього світа без сієї останньої честі. Чи вже ж ти чужим чуженицею вмер на чужині? Що ж

про нас скажуть на Україні, як ми тебе вирядимо, не покритого червоною китайкою? Скажуть,
що й ми такі перевертні, як ті дуки, що позабирали козацькі луги й луки... Ні, батьку! Ще не

попереводились діти козацькі! Розкиньте ж, небожата, червоний цвіт славетний на чорній сумній

домовині Тарасовій! Отепер їдь, батьку! Нехай земляки знають, що ми тут в столиці своєї

святої старосвітщини не занедбали». «З’явися, батьку, серед рідного краю під своєю червоною

китайкою! — говорив Куліш потім в останній промові. — Та згромадь навкруги себе сліпих,
глухих і без’язиких: нехай вони із мертвих уст твоїх почують твоє слово безсмертне та нехай,
помиляючись, почнуть говорити непозиченою мовою!..» «Наш єси, поете, а ми народ твій і

духом твоїм ми дихатимемо вовіки і віки...» Тужливий поїзд рушив через увесь Петербург до

вокзалу залізниці: червона китайка давала людям знати, що то батько українського слова навіки

покидає ту чужу столицю, де його за слово правди, волі і любові засужено р. 1847 на нелюдське

мордування в степу киргизькому. Проводжати труну до нової могили на Україні петербурзька

громада вирядила молодих своїх громадян Олександра Лазаревського та Григорія Честохівського
1315. Скрізь по дорозі від Петербурга до Києва більш-менш торжественно стрічали і проводжали по

містах труну з останками нашого великого поета-страдальника. В Орлі бажали спорудити вельми

торжественну зустріч і проводи; але звістка спізнилася і орлівці не мали спроможності справити

своє бажання. Тут, опріч українців, зустрів труну Тарасів приятель Якушкін 1316. Домовину, покриту
червоною китайкою, поставили на дорозі. Прийшли гімназисти з своїм куратором, директором та

з учителями, і відслужили панахиду. Народу зібрався великий натовп, хоча домовина стояла в Орлі
тільки дві години. Виїхавши за місто, орлівці відправили другу панахиду, випрохали собі вінки,
що лежали на труні, і один з них розділили поміж себе, а другий взяли на спомин в гімназію.
Нарешті 6 мая труна з останками поета прибула до Дніпра і мусила тут спинитися і ждати

дозволу адміністрації. Не можна мені вгадати, нащо треба було того дозволу. Раз дозволено було
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в столиці перевезти тіло на Україну, то якого ще іншого дозволу треба було? Але факт фактом.
За дозволом до генерал-губернатора, як оповідає наочний свідок д. Чалий, поїхав Варфоломей
Шевченко і отець Петро Лебединцев. Князь Васильчиков зараз же дав (та й не можна було йому
не дати) дозвіл; але казав іти до митрополита і спитати, в якій церкві можна постановити труну до
похорону. Митрополит казав везти тіло до церкви Різдва Христового, що стоїть біля берегу Дніпра,
зараз при в’їзді в Київ з набережа. Тоді молодіж випрягла коней і самотужки повезла домовину.
На протязі більш п’яти кілометрів часто зупинялися і говорили промови, читали вірші. Тим часом

повстало питання: де саме похоронити тлінні останки генія українського слова? Петербурзькі

громадяни сього питання вкінець не вирішили, лишень указували, що, може б, придатніш за все

похоронити у Києві. Знов же, коли хоронити у Києві, дак на якому гробовищі? Чи у Видубицькому
монастирі, чи на «Аскольдовій могилі», чи на Щекавиці? Але, в усякому разі, на горі, побіля
Дніпра. Варфоломей Шевченко був тієї думки, щоб похоронити на Щекавиці, і казав там викопати

могилу. Отже, коли з труною приїхав Честахівський, дак все перемінилося. Д. Чалий 1317 оповідає,
що Честахівський сказав, що він був при останніх конаннях Тараса і, коли спитав його, де його
похоронити, дак він відповів: «В Каневі». Честахівський розповів неправду: при смерті Тараса

його не було, як се повів потім Ол. Лазаревський 1318, але думка його усім подобалася, бо вона

більш-менш відповідала і Тарасовому бажанню. В своїх віршах, найпаче в «Заповіті», він висловив
бажання, щоб його поховали на горі біля Дніпра. А на Чернечій горі біля Канева Варфоломей тоді

вже довів до краю придбання землі для Тараса під хутір, куди він бажав перебратися навесні. Таким
чином, могила його на Чернечій горі зовсім відповідала бажанню його осадити на тій горі свою

селитьбу. І ми тепер можемо тільки з подякою згадувати, що Честахівський не дав похоронити

Шевченка на Щекавиці. 1314 Основа. — 1861. — Кн. VI. — С. 29. 1315 Честахівського. — Ред.
1316 Северная пчела. — 1861. — № 119. 1317 Жизнь в произведения Т. Шевченка. — С. 181. 1318

Киев[ская] стар[ина]. — 1885. — Кн. II. — С. 28 — 30. Коментар Митрополит казав везти тіло

до церкви Різдва Христового, що стоїть біля берега Дніпра, зараз при в’їзді в Київ з набережа.
— Церкву збудовано у 1810 — 1814 рр. за проектом архітектора А. І. Меленського на місці

давньоруської церкви, поставленої князем Володимиром Святославовичем. Знесена у післявоєнні

роки. [Відбудована 2004 року.] Київ.
Поділ. Церква Різдва XIX ст. [3]Попередня [4]Наступна

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/4899.html

2. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/TTJEKeRVg61zNWnfTk-BRg?feat=embedwebsite

3. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/706026.html

4. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/720942.html
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4.2.20 З переказів двоюрідної онуки Шевченка про отруєння та ножі (2010-02-07 18:00)

* *

Одного разу, як зараз пам’ятаю, дядько Степан, сумно поглядаючи на портрет Тараса

Григоровича, сумно каже: «Отруїли, сучі сини, отруїли...» Ці слова закарбувалися в моїй пам’яті. Я
так і думала, що діда Тараса кляті пани отруїли, від чого він і помер. Говорили про різні легенди,
що складалися в народі [...]. Ще прийде та година, коли вся біднота збереться біля могили —
викопає зброю й піде батогами панів розганяти та шаблюками рубати — собі волю здобувати.

Катерина Красицька. Спогади онуки // Літературна Україна. 11.III.1966.

4.2.21 Із замітки В. Аскоченського «Запрос землякам Т. Г. Шевченко». Великдень
1861 р. (2010-02-08 06:00)

* *

В конце февраля нынешнего года скончался в Петербурге талантливый художник и поэт Т. Г.
Шевченко. Отпевали покойного в церкви Академии художеств... при отпевании было произнесено
над покойником шесть речей... а над могилою опять было восемь речей... Все это очень хорошо,
даже прекрасно... Но нам еще хотелось бы знать кое-что... исповедался ли и приобщался ли перед
смертью... Шевченко? Ежели... случилось так, что вы допустили его умереть без покаяния, —
то... напрасны все ваши речи над трупом!!

Аскоченский В. И. Запрос землякам Т. Г. Шевченко. Домашняя беседа, 1861, №16. Цит.
за: М. Шагинян. Тарас Шевченко. М., 1964, с. 239.

4.2.22 Замітка в журналі «Искра» проти випадів Аскоченського. Весна 1861 р.
(2010-02-08 12:00)

* *

Умер недавно Шевченко; не было человека, который, будучи сколько-нибудь знаком с его поэзией,
не пожалел бы от всей души о потере этого самобытного и симпатичного таланта. По едва успела
закрыться могила, как Аскоченский уже [1]кричит и над нею. Мы думаем, что от создания мира
не было человека, в котором бы невежество так дружно соединялось с дерзостью, который бы

так неблагопристойно и оскорбительно ругался над мертвым, как г. Аскоченский

Искра, 1861, № 16. Цит. за: [2]Т. Шевченко. Біографія, К., 1984, с. 526

1. http://ua_kobzar.livejournal.com/716682.html

2. http://izbornyk.org.ua/shevchenko/bio.htm

4.2.23 Із фейлетону Д. Минаєва з приводу замітки Аскоченського. Весна 1861 р.
(2010-02-08 18:00)

* *
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В течении последних трех-четырех месяцев у нас стали как-то мало говорить об Аскоченском,
стали забывать его и это никого так сильно не огорчало, как самого Аскоченского. Причина

понятная: смотря на дело журнальное, с точки лавочника, не пренебрегающего никакими

средствами к достижению своих практических целей, Аскоченский, рассчитывая на скандал,
явился у нас органом аскетизма и ретроградства. Ведь при такой сильной конкуренции

прогрессивных журналов — нельзя было ручаться за успех новой прогрессивной газеты, ну,
он и стал поборником неподвижности, сильно надеясь во-первых, на скандал, а во-вторых, на
помощь людей-обскурантов, которых у нас еще, к несчастию, целый легион. Аскоченский начал

из всех сил хлопотать о том, чтобы о нем говорили: ругали, да говорили. Прежде всего, как
могильный червяк, он бросился на мертвых и начал над ними свое пошлое причитание. Умер,
напр. Амос Шишкин, молодой поэт с признаками несомненного дарования, Аскоченский как

ворон закаркал над его могилой, особенно озлобленный на Амоса Шишкина за то, что он одно

свое стихотворение закончил так:

Это видели три Ваньки,
Баба, шедшая на рынок,
И редактор Аскоченский,
Возвращавшийся с поминок.

Умер наш незаменимый комик Мартынов, — редактор Домашеней беседы давай потешаться

над его похоронами и храмом Мельпомены. Схоронили наконец Шевченку, — Аскоченский

заплясал и над его могилой, [1]потешаясь над общим негодованием наших газет и журналов.
Цель была достигнута — о нем говорили, а он только этого и желал, предвидя подписку на свою
отвратительную газету.
Когда о нем наконец перестали почти говорить, Аскоченский пригорюнился и пустился на

все возможные уловки, чтобы о нем снова заговорили. Вдруг, наконец, по поводу одной

заметки, напечатанной в «Домашней беседе», где Аскоченский предает проклятию профессора

московского университета Н. А. Сергиевского, — в Московских ведомостях появляется протест,
за подписью 26 человек профессоров и ученых. Аскоченский торжествовал и написал дерзкий

ответ протестующим ученым. «А мы-то было притихли», — говорил он: и вовсе отказались

заявлять апологии, которые ежедневно сыплются к нам со всех концов Руси Православной, в
защиту «Домашней беседы», да не за подписью только 26 человек, а далеко побольше. Впрочем,
не в числе дело, а в сущности дела. Если бы защитников современности нашлось в 666 раз

больше (кому неизвестен символический смысл 666-ти!), то и тогда бы мы не усомнились стоять

до последнего издыхания за свои принципы...»
Вот и пишите после этого протесты против такого юродивого, которого не поразит, а только

утешит тот факт, что целая фаланга русских ученых серьезно становится с ним в опозицию. Ведь
в «Домашней беседе» нет ни одного слова, за которое не следовало бы позвать к суду ее наглого

редактора... Есть медные лбы, от которых все отскакивает... Миазмы «Домашней беседы» не

прекратятся до тех пор, пока она будет существовать и находить себе читателей и сотрудников...
К моему искреннему прискорбию я никогда не видал Аскоченского — наяву, но во сне видел, и
не раз. Пожалуй, даже один из снов своих я припомню теперь.

Сон.

В осенний день, на кожаном диване

С зевотой злой недвижно я лежал.
Бил в стекла дождь пронзительный в тумане

И ветер псом голодным завывал.

Лежал один я на холодном ложе,
Дремала старая кухарка над клубком,
Забыв чулок, — и задремал я тоже,
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И вдруг уснул, уснул тяжелым сном.

И снился мне вдали погост Смоленский,
Декабрьский день — процессия — сугроб,
Обвитый тернием несли сосновый гроб

И в том гробу — редактор Аскоченский.

Печальных лиц за эти гробом нет,
Иных друзей нет, кроме Дорофея,
Да с вышины, незримо, мрака Фея
Кропит слезой безжизненный скелет.

Так снился мне вдали погост Смоленский,
Сугроб, — туман и солнце без лучей,
В гробу лежал недвижно Аскоченский

И провожал его лишь Дорофей.

Минаев Д. Дневник темного человека // Русское слово. — 1861. — № 5. — Отд. III. —
С. 19-22.

1. http://ua_kobzar.livejournal.com/716682.html

4.2.24 Микола Зеров. Шевченко і Аскоченський [1930] (2010-02-09 06:00)

Микола ЗЕРОВ

ШЕВЧЕНКО І АСКОЧЕНСЬКИЙ

Справді, що може бути спільного межи цими двома постатями? Геніальний поет-революціонер,
голос сільського передпролетаріату в українській літературі, отже, найрадикальніший своєю

психоідеологією український автор свого часу — і реакційний публіцист 60 — 70-х рр.,
загальновизнаний шеф російського обскурантства, що з його прізвища виведено не найкращого

сенсу дієслово «аскоченствовать», що великий колекціонер людських характерів Лєсков називав

його людиною, яка дала своїм здібностям найгірший ужиток, а досить поміркований літератор

Афанасьєв-Чужбинськи іменує «редактором издания, делающего стыд не говорю уже литературе,
но даже печатному станку, передающему его на бумагу». Чи може бути інша, разючіша антитеза?
І проте, як свідчать факти, вони досить приязно зустрічалися р. 1846 у Києві; досить приязно

стрілися р. 1858 в Петербурзі, доки не з’ясувалися наміри Аскоченського, що саме тоді почав

видавати «Домашнюю беседу». Навіть більше, року 1861-го, по смерті поета, коли взаємна

непримиренність громадської позиції його й Аскоченського була навіч ясна для всіх або майже

всіх, останній пише кілька сторінок своїх супокійних і теплих [1]спогадів про Шевченка, дуже
далеких від тієї зненависті, якою кидав на поета в «Вестнике Юго-Западной и Западной России»
[2]П. Мартос або російський поміщик Шеншин-Фет [3]у своїх «Воспоминаниях». Тут нема

аристократичних філософувань, покріплених аналогіями з кінсько-заводської практики, на тему: «з
хама не буде пана», ні описів «весьма неопрятной серой смушковой шапки Шевченко», ні гострого
відштовхування від його «тенденциозных жалобниц», як називав Шевченкову поезію Фет.
Навпаки, скрізь почувається симпатія до поета. { [4]Шевченко і Аскоченський }

[5]Микола Зеров. Шевченко і Аскоченський // Микола Зеров. Українське письменство. — К.,
2003. — 797-808.
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1. http://litopys.org.ua/shevchenko/vosp27.htm

2. http://izbornyk.org.ua/rizne/vestnzr04.htm

3. http://ua_kobzar.livejournal.com/615529.html

4. http://izbornyk.org.ua/shevchenko/zerov.htm

5. http://litopys.org.ua/shevchenko/zerov.htm

4.2.25 Спогад М. Білозерського. Відправлення труни в Україну. 26 квітня 1861 р.
(2010-02-09 12:00)

* *

Первоначально было предположено поручить провожание тела в Канев художнику Мокрицкому

да А. М. Лазаревскому. День для отправки был назначен 26 апреля, а 27 апр. в память

Шевченка предположено было дать в Петербурге концерт, а сбор употребить на содержание

бедного студента.
Покойный Мих. Мат. Лазаревский сообщил мне, что когда разрыли могилу Шевченка в

Петербурге для перевозки тела в Украину, то вскрывали и гроб: тело в течение двух месяцев

нисколько не изменилось, но покрылось плесенью.

Н. Белозерский, Тарас ГригорьевичШевченко по воспоминаниям разных лиц, «Киевская старина»,
1882, октябрь, стор. 75. [Див. [1]переклад]

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/spog37.htm

4.2.26 Спогад І. Таволги-Мокрицького. Концерт 27 квітня 1861 р. (2010-02-09 18:00)

* *

Желая чем-нибудь отозваться на только-что замерший голос любви, земляки Шевченка устроили

27 апреля концерт, с целью услышать родные звуки песен, в которых вылилась вся чувствительная
душа южнорусса, или украинца, вся радость и тоска его, все высокие побуждения души, которые
родили так много прекрасных чувств и дум в сынах Украины. Шевченко, которого душа отзывалась
на все изящное, особенно на звуки, сам пел превосходно и любил песни украинские до увлечения.
В память его земляки пожелали дать концерт, достойный своей пламенной, нежной любви к

домашнему крову, — оправдать, осмыслить эту любовь перед братьями своими, великоруссами.

И. Н. Таволга-Мокрицкий 1, Концерт 27 апреля, «Основа», 1861, червень, стор. 149.
Примітки 1 Таволга-Мокрицький Іван Миколайович — управитель канцелярії петербурзького

обер-поліцмейстера. Шевченко познайомився з ним у 40-х роках, мабуть, через Є. Гребінку, якому
Таволга-Мокрицький був родичем по дружині. 24 лютого 1861 р., в день іменин Мокрицького,
хворий поет надіслав йому [1]вітального листа.

1. http://ua_kobzar.livejournal.com/699582.html

4.2.27 З нарису В. Маслова про перепоховання (2010-02-10 06:00)

* *

Но Смоленское кладбище в Петербурге было только временным местом успокоения останков

Шевченка. Друзья поэта, зная его страстное желание умереть на родине и помня его последнюю
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волю, высказанную даже в стихотворении «Завещание» — быть погребенным в родной земле,
задумали перевезти тело его в Украйну и похоронить в том месте, на берегу шумящего Днепра,
которое так нравилось ему при жизни и которое он решил было приобрести в собственность.
В начале весны того же (1861) года двинулся из столицы в Малороссию печальный поезд с

останками Шевченка. Гроб был покрыт, по казацкому обычаю, червоною (красною) китайкою.
Почести, которыми сопровождались проводы и встреча праха Шевченка в Малороссии, лучше
всего показывают, какою любовью и уважением пользовался он.

В. П. Маслов, Тарас Григорьевич Шевченко. Биографический очерк, стор. 47. [Див. [1]повний
текст.]

1. http://izbornyk.org.ua/shevchenko/maslov.htm

4.2.28 Із записів М. Білозерського про перевезення труни Шевченка. 27 квітня — 6
травня 1861 р. (2010-02-10 12:00)

* *

[27 квітня] В Москве гроб Шевченка стоял за городом на дворе какого-то столяра, среди куч

стружек; стечение публики было значительное.
[2 травня] В Орле гроб встречали ученики гимназии; полковой хор играл похоронный марш,
скомпонованный капельмейстером из песни: «Не ходи Грицю на вечорниці». Тело было с

торжеством проведено за город.
В Борзенщине Шевченко был очень хорошо известен даже между мало-мальски образованными

людьми, как поэт, певец и рисовальщик; но среди просветителей детей оказался служитель

министерства народного просвещения, который даже не слыхивал имени Шевченко. Когда в мае
1861 г. в Борзне приготовлялись к торжественной встрече тела Шевченка, В. Н. Забела особенно
суетился; на улице к нему подошел старик учитель уездного училища, С-кий и обратился к Забеле
с следующими распросами: «Дак кого се везтимуть у свиньцевому гробі?»—Шевченка, — отвечал

Забела. «Хто він такий?» — Коваль. — «Дак за що его везтимуть так далеко?» — За те, що добре
кував. — Учитель и рот разинул от удивления: «А-а...».
В Борзне на ночь гроб был поставлен на «цвинтарі» Рождественской церкви.
В с. Оленовке, Борзенского уезда, была панихида, которую отправляли два священника обеих

оленовских церквей; за гробом дівчина несла «канун». Гроб сопровождали: художник Гр. Н.
Честаховский и А. М. Лазаревский. Первый заносил в свой альбом картины провод тела

Шевченка, сцену на цвинтарі оленовской церкви, несение за гробом «кануну» и проч. Гроб

провожали далеко за село. В одном лесном хуторке был обед для народа; в числе бывших на обеде
находились лица из бывшей комнатной прислуги Б[елозерски]х, хорошо помнившие Шевченка,
гостившего в 1847 г. в х. Мотроновке.
[5 травня] В Нежине встреча была особенно торжественная: навстречу вышли все цеховые со

значками, лицеисты и гимназисты.
[6 травня] В Киеве встреча была на шоссейном мосту; лошадей выпрягли и гроб повезла публика.

Н. Белозерский, Тарас ГригорьевичШевченко по воспоминаниям разных лиц, «Киевская старина»,
1882, октябрь, стор. 75 — 76. [Див. [1]переклад]
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[2]
Честахівський Г. М. Домовина Тараса Шевченка в церкві. Олівець. 1861.

* *

Пользуясь случаем, сделаем коротенькое добавление к напечатанным уже сведениям о

перевезении тела Т. Г. Шевченка из Петербурга в Канев. — Н. М. Белозерский, сообщая
сведения об этом, говорит, между прочим, что „в Москве гроб Шевченка стоял за городом,
на дворе какого-то столяра, среди кучи стружек“. Это неверно. Прямо со станции железной

дороги гроб был перевезен и поставлен до следующего дня в церкви Тихона на Арбате. Это

обстоятельство хорошо помнит и Н. В. Шугуров, тогда студент московского университета. В

церкви телу поэта кланялись О. М. Бодянский и Н. С. Тихонравов (хорошо его помню по

хромоте). Других посетителей из тогдашнего московского учено-литературного мира что-то не

помним; кажется, их и не было.
Проводы тела при переезде через Орел были особенно торжественны: впереди гроба шло

духовенство с пением „Христос Воскрес“, а за гробом следовала военная музыка Камчатского

пехотного полка, игравшая малорусские мотивы. Процессию замыкали гимназисты Орловской

гимназии, сопровождаемые своим начальством.

[3]Примітка О. М. Лазаревського. Письма Честаховского, писанные в 1861 г. о похоронах поэта
Шевченко // Киевская старина. — 1898. — Т. 60. — № 2. — Отд. 1. — С. 168.

Канун — мед, який варили до храмових свят та релігійних обрядів.

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/spog37.htm

2. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/paOBRvxz-hUC7i72GP4qPg?feat=embedwebsite

3. http://izbornyk.org.ua/rizne/star16.htm

4.2.29 Лист Г. Честахівського до Ф. Черненка. 4 травня 1861 р. (2010-02-10 18:00)

Федор Іванович и люба Громадонько українська 1)! Учора, в середу, 3-го числа мая, в четверть
третього часу, Кобзарь наш дужий став уже на свою рідну землю українську 2), а я став навколишки
і тричі уклонився рідній неньці Україні й тричі поцілував її святу землю од себе і од рідних дітей її,
котрі свято почитають її, проживаючі на чужині далекій. Потім зайшли з моїм дорогим спутником

в шинок, купили машталирам горілочки; він випив півчарочки, а я повну за Тарасову пам’ять, за
неньку Україну і за добрую и любую нашу Громадоньку, розкинувшуюся по усьому світу, котра
почитає святу Україну; з’їли варену тарань в шинку, потім вийшли на двір, поговорили своєю

мовою з маленькими діточками українськими, котрі тут як на те случились; я дав їм по три

копійки серебром, і поганяй дальше. Тепер я пишу вам із Кролевця, котрий од Києва за 267 верст.
Як тілки ми повернули з Орла на Кроми, то природа така, шо не тілко наблюдательне око, а
даже саме просте мужиче побаче и скаже: «що нивже се не те, що бачили досі». Честаховський.
Четверг, 4-е мая, 1861 року.
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[1] Автограф листа Г.
Честахівського.

Примітки 1) Федор Иванович Черненко. У него собирались на вечера петербургские малороссы.
2) При переезде из Орловской в Черниговскую губернию, по почтовой дороге из Севска на Глухов.
У садибі Огієвських було встановлено камінь з пам’ятним написом: «Тут на подвір’ї садиби
Огієвських 4 травня 1861 року жителі м. Кролевця прощалися з прахом Т. Г. Шевченка на

шляху слідування його домовини з Петербурга в Канів». [2]Письма Честаховского, писанные в

1861 г. о похоронах поэта Шевченко // Киевская старина. — 1898. — Т. 60. — № 2. — Отд. 1.
— С. 168-169.

1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/JheRvkdPaKT6JJKmm-c0Hw?feat=embedwebsite

2. http://izbornyk.org.ua/rizne/star16.htm

4.2.30 Спогади про перевезення домовини Шевченка через Орел 2 травня та Ніжин 5
травня 1861 р. (2010-02-11 06:00)

* *

Вчера, часа в два, мы по письму из Петербурга узнали, что тело Тараса Григорьевича Шевченко

повезут через Орел. М. М. Лазаревский, получивший это письмо, пригласил всех, и знакомых, и
незнакомых, кому только дорога память Шевченко, прийти к нему часов в семь, чтобы решить,
как встретить знаменитого покойника.
Когда мы, в числе 9 человек, собрались, то положили: 1) назавтра телеграфической депешей

опросить Тулу, проехало ли тело Тараса Григорьевича через этот город, и если не проехало, то
просить об уведомлении, когда оно проедет; 2) отправить завтра эстафет на первую от Орла

станцию и пригласить одного из провожающих тело приехать в Орел, а другому остаться при

гробе; 3) одному из нас ехать за 5 верст от города в ботанический сад для покупки венка, цветов,
а остальным уведомить своих знакомых, что завтра будут провозить тело Шевченко.
Лишь только мы разошлись часу в 12-м, как Лазаревский узнал, что тело уже привезено на

станцию; он дал знать об этом, прибавив, что тело Тараса Григорьевича пробудет до 9 часов

утра.
Много было желающих поклониться праху знаменитого покойника; многим должно было сказать,
что они только до 9 часов могут поклониться гробу Шевченко, но времени оставалось мало, —
часа четыре-пять не больше и то ночью.
Как приглашен был полковой священник камчатского полка, я не знаю; но когда я пришел на

почтовую станцию, то узнал, что мы можем отслужить и панихиду. Народу, несмотря на то что

очень короткое время позволяло известить только немногих, собралось довольно много: тут были
и чиновники, и купцы, и офицеры, и простые мужики...

3337

http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/JheRvkdPaKT6JJKmm-c0Hw?feat=embedwebsite
http://izbornyk.org.ua/rizne/star16.htm


— Где стоит гроб? — спросил я кого-то, проходя к почтовой станции.
— Ступайте в ворота, там на дворе под сараем!
Вхожу: на дворе под навесом, среди пустых ямских телег, на куче навоза, стоят дроги с гробом,
покрытым

Червоною китайкою,
Заслугою казацкою!..

Толпа народу более и более прибывала... наконец в половине десятого гроб, окруженный толпою,
вывезли на улицу; пришли гимназисты с своим попечителем, директором, учителями; священник
отслужил панихиду, и поезд тронулся.
По пути толпа народу увеличивалась, как снежный ком; приехали несколько дам; мальчишки
шмыгали около гроба... И, несмотря на страшную жару, провожали поэта за шоссейную заставу.
За заставой отслужили панихиду; нам дали один из венков, лежащих на гробе, который и был

разорван всеми в одну минуту, а другой, на память, в гимназию. Гроб, украшенный венками,
тронулся; мы пошли в гимназию, где была отслужена панихида и объявлена подписка на училище
в честь Шевченко и в пользу его семейства.

Павел Якушкин, «Северная пчела», 1861, № 119. За вид.: Смерть и похороны Т. Г. Шевченко

(Документы и материалы). К., 1961. С. 54-56.

* *

Особенно торжественный характер имела встреча праха Шевченко в Нежине. Печальная

колесница, украшенная венками: лавровым петербургским, миртовым — орловским и

сопутствуемая земляками поэта: гг. Лазаревским и худ. Честаховским, ввезена была в ограду

Преображенской церкви, в которой тотчас же, соборне отслужена была панихида и тогда же

студенты нежинского лицея прикрепили ко гробу искусственные новые венки н свежие цветы.
По окончании панихиды, церковная процессия, при звоне колоколов всего города, с крестами

и хоругвями, несенными студентами, торжественно, с торжественною песнию «Святый боже»
провожала гроб через весь город за киевскую заставу, версты две от станции.

В. В. Толбин. «Иллюстрация», 1861, т. VIII,№ 180 (3 августа). Цит. за: Прийма Ф. Я. Шевченко

и поэты «Искры». — Збірник праць сьомої наукової шевченківської конференції, с. 159.

4.2.31 Спогад О. Лазаревського про домовину Шевченка в Києві. 6-7 травня 1861 р.
(2010-02-11 12:00)

* *

После десятидневного путешествия с гробом Т. Г. Шевченко, 6 мая к вечеру, мы, провожавшие
гроб из Петербурга до Киева, приблизились к Никольской Слободке. Здесь гроб был встречен

роднею поэта, с Варф. Гр. Шевченком во главе, и толпою преимущественно студенческой

молодежи. Перед мостом лошади были отпряжены, и студенты повезли дроги с гробом на руках.
Между тем, куда везли гроб, где будут его хоронить — никто не знал... «Названный брат» поэта
В. Г. Шевченко († 1893 г.), по близким отношениям к покойнику, решил было вопрос о похоронах
еще до прибытия тела в Киев; предположил он похоронить тело поэта на Щекавицком кладбище,
где была уже, как говорят, приготовлена и могила. Но еще на дороге от моста к Киеву возникли
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по этому вопросу пререкания, и пока решено было поставить гроб в первой по дороге церкви

— Рождества Христова, на Подоле. Но священник этой церкви о. Иосиф Желтоножский не

мог без дозволения властей разрешить постановку гроба в церкви, и В. Г. Шевченко за таким

разрешением отправился к благочинному подольских церквей, которым тогда был теперешний

кафедральный протоиерей П. Г. Лебединцев. Но оказалось, что и благочинный своею властью

не может дать такого разрешения; за последним нужно было отправиться к высшим властям.
Пока пришло разрешение, гроб остановили на подольской набережной, около башенных ворот.
Ждали мы впрочем не долго: скоро получено было разрешение и митрополита 1, и генерал-
губернатора 2 — поставить гроб поэта в Христорождественской церкви. У последней гроб был

встречен облачившимся в ризы П. Г. Лебединцевым и настоятелем церкви о. Желтоножским,
которые, по внесении гроба в церковь, отслужили краткую литию. Затем мы, провожавшие гроб,
отправились (не помню - куда именно) решать вопрос, где же хоронить привезенное тело Тараса
Григорьевича: в Киеве или в Каневе, как на том особенно настаивал Г. Н. Честаховский. После
долгих разговоров и споров решено было хоронить поэта около Канева, причем такое решение

почти всецело принадлежит Честаховскому, о чем и свидетельствуем здесь перед теми, кому
знать это интересно. Решено было, что на другой день гроб будет перевезен на пароход для

дальнейшего путешествия тела поэта в Канев. При этом же было решено — перед отъездом из

Киева фотографировать гроб, собрав вокруг него родичей поэта. Для этого на другой день, 7 мая,
перед обеднею (было воскресенье) гроб Тараса Григорьевича был вынесен на церковный двор,
поставлен на тех дрогах, на которых он привезен был из Петербурга, и обставлен роднею поэта,
окруженною нахлынувшею толпою народа. Этому случайному сборищу людей Честаховский хотел
было придать хотя некоторый порядок, хотел было поставить на виду некоторых из почитателей
умершего поэта, напр., И. М. Сошенка, но толпа суетилась и мешала всякому порядку. Установив
кое-как родню поэта (причем на более видных местах поставлены были: сестра поэта Ирина

Григорьевна, по мужу Бойко, и его братья Никита и Осип Григорьевичи), Честаховский дал

знак фотографу Воюцкому. — и явился приложенный к настоящей книжке рисунок — «Гроб Т.
Г. Шевченка в Киеве у Христорождественской церкви». На этом рисунке обозначены цифрами

следующие лица: 1 — Никита Григорьевич, 2 — Осип Григорьевич, 3 — Ирина Григорьевна, 4 —
Варфоломей Григорьевич Шевченко, 5 — И. М. Сошенко (малозаметен, хорошо видна лишь его
лысина) и 6 — Г. Н. Честаховский, которого кто-то толкнул, и он вышел с двойным лицом. После
фотографирования гроб был снова внесен в церковь и отслужена была обедня. Позже отслужена
панихида, после которой гроб снова поставлен был на дроги и повезен на пароход, чтобы

назавтра (8-го мая) рано плыть в Канев и тем исполнить завещание поэта... Этим завещанием,
впрочем, не была та предсмертная будто бы воля Тараса Григорьевича, о которой рассказывает

М. К. Чалый в своей книжке — «Жизнь и произведения Тараса Шевченка». Здесь говорится,
что присутствовавший при последних минутах жизни поэта Грицько Честаховский заявил (при
решении вопроса— где хоронить), что на предложенный им умирающему вопрос: где похоронить
его? он отвечал: «в Каневе». Но мы хорошо помним, что Честаховский «при последних минутах
жизни поэта» не находился, да если бы и находился, то у него, в виду предсмертных страданий
Тараса Григорьевича *, не хватило бы духу спрашивать умирающего о месте похорон. Хорошо

также знаем, что никакого завещания, ни письменного, ни словесного, Тарас Григорьевич о месте
своего погребения не оставлял, а мысль его друзей о погребении тела умершего около Канева (где
поэт собирался строить себе «хату») основана была лишь на поэтическом завещании: Як умру,
то поховайте Мене на могилі, Серед степу широкого, На Вкраїні милій; Щоб лани широкополі,
І Дніпро, і кручі, Було видно, будо чути, Як реве ревучий... Вот это-то завещание страстно

желая исполнить Г. Н. Честаховский и говорил о предсмертной будто бы воле поэта... [1]
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Див. [2]фото в наступному запису.
А. Л[азаревский], Гроб Т. Г. Шевченка в Киеве, у Христорождественской церкви (7 мая 1861
года), «Киевская старина». 1894, февраль, стор 314 — 317. [Див. [3]переклад і [4]текст] * Мы

видели Тараса Григорьевича более чем за полсуток до его смерти и тогда уже эти страдания

были ужасны от бросившейся в легкие водянки. Примітки 1 Арсеній (Федір Павлович Москвин;
1795 — 1876) — митрополит Київський і Галицький, почесний член київської і московської духовних
академій і університетів. Шевченко думав, що Арсеній допоможе в справі розповсюдження його

букваря, про що й писав до Чалого в січні 1861 р. Але Арсеній відмовився від «Южноруського

букваря». «Наш поэт, — згадує Чалий, — в простоте душевной, поверил рекламам «Киевских
епархиальных ведомостей» и думал, что митрополит Арсений в самом деле распинается за

народное образование, а между тем он был не светильником, а гасителем народного образования

в своей епархии». 2Київським генерал-губернатором на той час був князь Васильчиков Іларіон

Іларіонович (1805 — 1863), з яким Шевченко особисто познайомився в 1859 р. у Києві, коли його
привезли на допит до канцелярії генерал-губернатора.

1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/Gq2N7vhRn1zUGkhAfFq22Q?feat=embedwebsite

2. http://ua_kobzar.livejournal.com/719388.html

3. http://litopys.org.ua/shevchenko/spog89.htm

4. http://litopys.org.ua/shevchenko/vosp89.htm

4.2.32 Спогад В. Бернатовича про прибуття труни до Києва. 6-7 травня 1861 р.
(2010-02-11 18:00)

* *

Поздоровляю Вас, панове братця, галицькі русини, братнім поклоном од всіх братів наших

київських українських русинів!
Чули-сьте вже о тім, як ми зустрічали тіло (чи лучше скажу: мощі) покійного нашого мученика

Тараса Шевченка. Скоро після звістки об єго кончині родилась у нашої київської громади думка,
щоби хороше пошанувать пам’ять вічно поминаємого співця українського. Для сего заміра ми

післали телеграму у Пітер (Петербург) просить, щоб його останки були привезені на рідну Україну.
Тимчасом, дожидаючись отвіта, кинулись по городу шукать попа, щоб не боявся за покійника

одправить панахиду. Не легко було знайти такого смілого, бо ще добре пам’ятають священики,
як недавно вернувся Тарас із заточенія у Петербурзьку академію ба й недавно ще, добре знаємо,
як йому запрещено було їздить до родини в Корсунь, даби не волнувався народ, дивлячись на

свого пророка. Якось невзначай удалось піймать мимошедшего священика, коєму зложили зараз

декілька карбованців і намовили зайти в університетську часовню, де вже дожидались професори,
чиновники, багато молодіжі, у тім числі троє родичів самого покійника Тараса, діти його першого
брата Варфоломія Григоровича *. Плачу було багацького і щирого, але чи повірите, що сам піп

далебі не уторопав, якого це Тараса поминаають. Насилу на другий день, чи, мабуть, аж третій,
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ми, т. є. університетська громада українська, получили отвіт із Пітера од редактора «Основи»,
пана Білозерського і других українолюбців, що Тарас лишень тимчасово похоронен, але весною
привезуть його у Київ або туди, куди правительство розрішить. Отже, мусили ми дожидати від

февраля 2,5 довгих руських місяців, закім аж у першій половині мая (у самий гарячий екзаменовий
час) дождались нарешті — покійного Тараса. Бідному цілий вік лукаві люди заступали сонце, аж
ледве мертвого пустили одпочить на лоні материнім.
Із нас уже тоді багато було пороз’їздилось зовсім по домам, другі ще не повернулись після свят
великодніх. Оставшиєся у Києві насилу дихали від праці, та й від того, що у жоден божий день

якогось козака трусять, допрошують, водять по селах і містечках (як то саме тоді робилось у Каневі
з Борисом). Але тут якось у п’ятницю вечером почулисьмо ми невзначай, що везуть Тараса, —
уже в Броварах ночує за Дніпром, — та й лишень не знать, де похоронять. Ми жвавіше кинулись і,
зібравши копійчину, вирядили свого громадського учителя (що у нас приготовляє сільських дітей
на шкільних наставників) та й на всю ніч послали його за Дніпро вартувати. Той на другий день у
суботу побіг назад у Київ із Броварів, і не єден йому завидував сєї честі, що він перший удостоївся
бачити труну, содержащую найдорожчий скарб нашої України. Зараз скочило із десяток наших

хлопців до ректора та й до цензорів за позволенєм мовити річі при встрічі. Треба Вам знать,
братця Галичини, що у нас законом заборонено студенту виступати з похоронними або якими-
небудь промовами. Другі ж хлопці, що не такі головачі письменні, повдягались увіщо хто мав,
книжки покинули в китки *, а самі за бриль (капелюх) та й за ціпок.
Майнулисьмо ми стежками, аби куди ближче над берег Дніпра, та берегом далі аж до ланцюгового

моста, по мосту за Дніпро аж у Александріївську слобідку. Тутки уже було людей чимало, селяни,
прошани **, міщани, козачество вільне і панське. Панство вельможне у берлинах або дрожками

поприїздило, а поміж усіма походжають наші молодці університетської громади, всі в киреях

чорних, усі в брилях солом’яних, в широких штанах та в козлових чоботях; питались ми за рідню

Тарасову, чому нас не ведуть вони на стрічу покійнику. Вони, бачте, сердешні пішки поприходили
із далеких повітів у Київ, та й зложили 15 рубл., закупили місце на цвинтарі на Щекавиці, уже і
грабарів найняли, щоб яму копати. Ждали ми на тім боці Дніпра у Чернігівщині зо 2 години, аж
насилу дождалися — трумна на возі, вінками обвита, на козлі ямщик бородатий, коні поштарські
ледве бредуть по піску глибокому (бачте, одна труна була уложена в другу, олов’яну, і цвяхами
забита і циною залита). Народ поскидав шапки, — ми заспівали йому хором сумну, привітную
пісню — на трумні був вінок і з руки жіночої на йому написано: «Прощай, батьку, орле сизий!» А
ми ж його діти бідолашні живого й не бачили, хіба діла його знали од наймолодших літ.
Тоді перший наш козак Федір Тиміш виступив з мовою сердешною українською, у которій виразив
простими словами жаль і плач українців за Тарасом, нашим Ієремією ***. Потім була друга і

третя мова українська тоже сердечна і повна честі заслугам вікопомного мужа. Далі виступив

один серб — семинарист (із тих, що у Києві суть на кошті преславного гетьмана Запорозького

війська Сагайдачного-Конашевча), той по-свійськи виразив од усіх южних слов’ян: болгарів, сербів,
чорногорців — свою честь і шанобу для українського співця. Затим настала черга речі одному

молодцю великоросу, желавшему тоже почесть у пам’ять Шевченку. За недостатком пана Сича

(Совінського 1, переводчика «Гайдамаків») виступив другий лях, которий зачав словами: «У нас,
бачите, молодії ляхи стають уже інші!» Потім була славна глибокомислена мова молодого К.
В. Ш., подолянина, працюючого над етнографією рідного краю. Затим слідувала дуже гарна

річ щиромосковська де сусід великоросіянин звиняється перед Тарасом у тім, шо покійник так

пізно уздрів бідну неньку, удову Україну; що не живий, але мертвий прибув на береги Дніпрові, та
ще у той самий час, коли народ наш бідний, звільнившись з-під панщини, перейшов у становище
«временно-обязанных хлебопашцев». Тимчасом прийшла рідня Тарасова з сином вольного козака,
інспектором II Київської гімназії **** — і за їх плачем не чути було нічиєї мови. Серед великого
мосту випряглисьмо ми поштові коні і самі потягли тяжкий караван до правого берега Дніпра

і дальше по шосе до церкви св. Рождества Христова 2. Сумно розказувати, коли чисту правду

грішно затаїти, — скільки-то заходу нам коштувало, доки ми випросили, щоб Тарасову труну

дозволено поставити тимчасово у церкві Різдва Христового 4. Бачте, боялися козацького духу,
щоби не стрепенулись орлята по усім Києві, коли забачуть мертвого свого батька. Отже, дурно
пропали ті гроші, що заплачені його родиною за місця та й за яму. На Щекавиці не дали хоронити,
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звелено у Канів його везти водою на пароході, буцім би то сам того жадав покійник. Воно, мабуть,
такечки судилось, та, мабуть, і далеко краще, щоб слава українська не опочивала межи німецькими
та й ляцькими перевертнями, які теперка орудують у Києві. Брат покійника, нерідний — мабуть

чи не первий — Варфоломей, їздив аж до лаври прохати його преосвящ. отця митрополіта об

тім, лишень би монахи не боронили пригостить на сутки (24 години) мертвого Тараса в городі,
куди йому живому запрещено було уїзджати. За труною йшло з 14 душ рідні Тарасової, його
два брати рідні, сестри, небожі, з дітворою; усі одягнуті по-сільському обичаю, у свитках, жінки
в хустках, а хлопи під пахами несли подрані брилі. Сердешно плакали ми, гіркими сльозами

покійника споминали ми. Чимнайбільше його згадували родичі, отсе за теє, що він допомагав

їм викуплятись на волю із підданства, що він трудову копійчину позичив їм на те, щоб вивчить

дітей письму та й грамоти, по-церковному й по-гражданськи. Отже на пам’ять сего узялисьмо ми
двох його племінників на виховання, аби то і вони сердешні пізнали, як молодіж українська щиро

жалує та повіки споминатиме Тараса Шевченка. Міщанство київське не хтіло нізащо зразу вірити,
що ми отсе так проводжаємо нашого співця, щирого українського мужицького роду. Вони (бачте,
недоуки) думали, що лишень вельможу або якого дуку можна б такечки шанувати. Насилу вже їм
розтолкували, що се ось його ж таки рідні братії та сестри (а не його кріпаки-раби) ідуть разом
з нами усіма. Якась одна гарненька панночка, чорнявенька та бундзюриста, зачала чванитися та
й не хтіла іти рядом з своєю тіткою (що, бачте, була у простій свитці), — аж тутки гукнув хтось

з громади: «Чи ж, ваша милость, не знаєте, як би се покійнику Тарасові було не по серцю...»
Не дивно, якби то чужії, а то його родичка та й близька! Віддати годиться справедливість, що
й військові, й урядники, усіляка старшина вміла говорити перед нами межи собою чисто-таки
по-українськи. Дай біг вам усім за честь, Тарасові віддану! Довезлисьмо ми до кінця шосейної

дороги, затримались біля церкви, та й нашими таки руками тихесенько знесли труну через бокові
двері у церкву. Тут прочитав молитву монах із Братського монастиря, знавший колись Тараса

і розумівший його заслуги для української словесності. На другий день наші хлопці кинулись,
найняли музику; із усіх шкіл випущена була дітвора, а старшенькі молодці посунулись усі на

панахиду до церкви Рождества. Багато тутки мовилося гарних мов, але найкраще, спасибіг йому—
згадував Тараса, хоча й московськими словами, пан Чалий, ісправляющий должность директора II
Київської гімназії. Не занедбали тож і наші молодці роздать старцям грошей і спом янути заслуги

Тарасові перед щирими київлянами, особливо перед чесним міщанством і ремесельними цехами.
Винесли знову Тараса з церкви, понесли його до Дніпра, поставили на пароход та й поплили з ним,
хто зміг, аж до самого Канева. Там— говорять тії, хто при цім був, — похоронили Тараса на його

садибі, звідкіль видно далеко-широко обі України, Гетьманщину і Київщину. Остався там молодий

пітерський маляр (* Г. Честахівський.). Могила буде висока, а в хуторі заложиться школа для

бідних сільських дітей, щоб учились письма і різного ремесла — та й зайшли б колись помолиться

на могилу Тараса Шевченка! [В.] Б[ернатович] 3, Похорони Тараса Шевченка, «Слово», 1861, №
49. [Див. [1]текст]
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[2]

Примітки * Сплетена з трави або лика сумка. ** Від слова просити. *** Біблійний пророк. **** М.
К. Чалий. 1 Совинський Леонард (1831 — 1887) — польський поет. У 1860 р. переклав на польську
мову поему Шевченка [3]«Гайдамаки» і написав про неї статтю. В 1861 р. видав книгу «Тарас
Шевченко», в якій звертався до польських поетів: «Нехай же думка, що з такою силою вибухає

з його кобзи, тверезить нашу уяву і з грудей народних співців вирве пісню-відповідь, яка моцно
настроїть струни братерства». 2 Церква св. Різдва Христова — споруда XIX ст., знаходилась на
Подолі, на місці теперішньої Поштової площі. [Відновлена 2004 р.] 3 Бернатович Володимир —
поляк, родом з Одеси. У 1861 р., будучи студентом медичного факультету, проїздив через Львів,
де й надрукував свою статтю про похорон Шевченка. Друкував статті в газетах «Слово» (у Львові)
та «Вечорниці» (у Празі) під псевдонімом Кузьма Басарабець.

1. http://izbornyk.org.ua/shevchenko/bernat.htm

2. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/H7kVihzngVkpesyjMGU25Q?feat=embedwebsite

3. http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev117.htm

4.2.33 Спогад П. Лебединцева про панахиду в Києві. 6-7 травня 1861 р.
(2010-02-12 06:00)

* *

О погребении Т. Г. Шевченка хлопотал в Киеве названный его брат Варфоломей Г. Шевченко.
Совещания по сему предмету шли у М. К. Чалого исправлявшего тогда должность директора

2-й киевской гимназии. В виду начинавшихся тогда польских и украинофильских движений

признавалось затруднительным выполнять желание Петербурга или громады похоронить Тараса

Г. на берегу Днепра за г. Каневом, где предполагал поэт устроить свою усадьбу. Высказаны
были и другие основания, по которым не следовало лишать народного поэта погребения на

общем христианском кладбище. Поэтому полагали похоронить его тело на Щекавицкой горе.
Наконец принято для избежания всяких демонстраций при этом погребении со стороны учащейся

молодежи, приготовить могилу в выдубецком монастыре и препроводить туда гроб покойника в

большой лодке прямо с черниговского берега, по прибытии к цепному мосту. В. Г. Шевченко уже

вошел был в соглашение по сему предмету с настоятелем монастыря. Но случилось иное. Мая

6, в субботу, около 4-х часов по полудни, явился ко мне в квартиру, на Хоревой улице Подола,
В. Г. Шевченко с пономарем Киево-Подольской христорождественской церкви за разрешением

моим как благочинного внести гроб Т. Г. Шевченка в эту церковь, заявив, что гроб уже

следует в город по цепному мосту, но что настоятель церкви не считает себя в праве принять
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его в церковь без разрешения духовного начальства; при этом названный брат объявил мне

твердое намерение уполномоченных петербургского общества выполнить точно волю покойника

относительно погребения его на горе между г. Каневом и Пекарями.
Согласно существующим законоположениям, своею благочинническою властью я не мог

разрешить внести в церковь тело покойника, о препровождении коего из Петербурга в Киевскую
губернию не было получено епархиальным начальством уведомления от министра внутренних дел,
и потому предложил В. Г. Шевченке ехать со мною к митрополиту Арсению для предъявления

открытого листа, выданного министерством на перевезение тела, а чтобы задержать шествие

с гробом, мы отправились в лавру набережным путем по шоссе. Перед башенными воротами

на шоссе мы встретились с гробом, который везли студенты и другая молодежь, снявши шапки.
Тяжелый свинцовый гроб был в деревянном ящике, на дрогах, и покрыт большим покрывалом из

червоной китайки, на которой виднелось множество венков и цветов. По предложению нашему

юношество обещало остановиться здесь и ждать разрешения на дальнейшее следование в город,
что и исполнено. Митрополит был уже в своей молельной для слушания всенощной, начавшейся
в крестовой церкви при его покоях, но по докладу об особенном деле, по которому явился

благочинный, принял меня. Просмотрев открытый лист и выслушав мой доклад, владыка сказал:
«поезжайте к генерал-губернатору и доложите, что с моей стороны нет препятствий», но при этом
велел мне быть в христорождественской церкви безотлучно, возложа на меня ответственность за
всякий могущий произойти беспорядок. Князь Васильчиков встретился со мною на крыльце, при
выходе его с семейством для прогулки. После краткого моего доклада о деле, по которому я

прибыл, князь ответил еще короче: «стало, пусть внесут в церковь». С этим ответом В. Г.
Шевченко отправился к гробу на шоссе, куда спустился от николаевских ворот 1, а я — на Подол в

христорождественскую церковь, где облачился в ризы и с настоятелем церкви, о. Иосифом, и его
причтом встретили привезенный гроб, отслуживши краткую литию над ним в самой церкви. К

вечеру к этой церкви приставлена была уже полиция, а утром присланы и конные жандармы, чем
подстрекнуто было любопытство всех проезжающих и проходящих по Александровской улице. В
то же время утром гроб под китайкою вынесен был на улицу для снятия фотографии и обставлен

братьями Тараса и родичами, явившимися из толпы в своих свитках. На вопрос: кто покойник?
получался ответ: «мужик, но чин на нем генеральский». К 4-м часам, когда назначена была

панахида и вынос из церкви к пароходу, стоявшему у цепного моста, не только церковь, но и

двор оказались битком набиты; по Александровской улице, по шоссе, на горах Андреевской и

Михайловской 2, и на горе у царского сада стояло народа не меньше, как бывает 15 июля, во время
Владимирского крестного хода. Литургия христорождественской церкви совершена, по случаю

воскресного дня, в обычное время настоятелем церкви о. Иосифом Жолтоножским, а панихида
по покойном Тарасе Гр. отслужена мною в 4 часа, совместно с о. Иосифом, при многочисленном
собрании предстоящих, между которыми из известных лиц можно было видеть М. В. Юзефовича

и Гр. П. Галагана. Пели панихиду почитатели таланта покойного с участием некоторых студентов

духовной академии и воспитанников духовной семинарии, так как пригласить хор академический

или семинарский почему-то оказалось невозможным. Никаких речей в церкви не было по условию
с распорядителями процессии. Но лишь вынесли гроб из церкви на набережное шоссе, явилось
столько всяких ораторов из молодежи, что пришлось останавливаться с гробом чуть не через

каждые пять шагов; и нужно сознаться, что некоторые ораторы мололи ужасную чепуху, называя
покойника освободителем народа и даже спасителем. Пройдя за гробом до крещатицкой часовни,
дальнейшие проводы я предоставил одному о. Иосифу, так как в городских церквах начался уже

звон ко всенощной.
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[1] Церква Різдва на Подолі.
Сучасний вигляд.

Пр. П. Л[ебединце]в, Тарас Григорьевич Шевченко, «Киевская старина», 1882, сентябрь, стор. 565
— 567. [Див. [2]переклад] Примітки 1 Миколаївські, або Микольські ворота були входом з міста

до Київсько-Печерської кріпості на Печерську (на початку теперішньої вул. Січневого Повстання).
2 Назви цих гір умовні. На одній з них у XVIII ст. побудовано Андріївську церкву (на початку

теперішньої Володимирської вулиці), на другій у XIX ст. — Михайлівський монастир (в районі

Трьохсвятительської вулиці). Звідси й назви гір, з яких відкривається вид на Поділ і набережну

Дніпра.

1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/iqXi66Ey6iA25w67xIzT4A?feat=embedwebsite

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/spog05.htm

4.2.34 Із фейлетона Д. Минаєва. 6 травня 1861 р. (2010-02-12 16:00)

* *

Все журналы и газеты, известив о смерти малороссийского поэта, сказали о нем теплое слово;
поэтический талант его не оценен еще достаточно, и русская публика мало знакома даже с

произведениями Шевченка, но он был единственной сияющей звездой украинской поэзии, и вся

Малороссия, особенно народ, не проронили ни одного слова из стихов Шевченка, он внушал

постоянно столько любви и сочувствия к себе, что едва ли и знаменитейшие всемирные поэты

могут в этом случае с ним соперничать; песниШевченки слушались народом, и поэт был истинным
сыном своей родины; редко кому достается на долю такое завидное призвание, и чувство уважения
к подобным избранникам судьбы как-то безусловно возбуждается в каждом порядочном человеке;
кроме того, Шевченко, по отзывам всех, кто его знал, обладал сердцем столь чистым, столь
любящим, что составлял какое-то редкое исключение из людей. И вот на свежей-то могиле этого
человека безобразный «Век» в лице своего фельетониста начинает кувыркаться и кривляться,
изображая в юмористическом тоне, как смерть «тащила Шевченку и наконец унесла» и т. п.
...Какую нужно иметь очерствелость чувства и какое пошлое безвкусие и бестактность, чтобы
написать о Шевченке так, как написал фельетонист «Века»!

Минаев Д. Заметки Дон-Кихота С.-Петербургского. Русский мир, 1861, 6 мая, № 34, с. 610.
Цит. за: [1]Т. Шевченко. Біографія, К., 1984, с. 526.

Див. також [2]фейлетон Д. Минаєва в журналі «Русский мир».
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Примітки

У журналі «Век» (1861, № 10) з’явилася стаття П. І. Вейнберга (псевдонім «Гейне из Тамбова»),
яка принижувала значення Шевченка і в іронічно-глузливому тоні описувала обставини його

смерті: «Шевченко никогда не был великим поэтом, принимая слово поэт в самом обширном

и самом истинном его значении» [...] «Но бесцеремонная смерть не спрашивает, кому хочется
умирать, кому не хочется. Она целые сутки тащила Шевченку к себе и в половине шестого 26
февраля унесла его...». [Гейне из Тамбова. = Вейнберг П. Что нового в Петербурге? / Письма

к моим землякам // Век. — 1861. — № 10. — С. 329–336.] У полеміці з Вейнбергом взяли

участь [3]Розенгейм Михаил Павлович. Заметки праздношатающегося // Отечественные записки.
— СПб., 1861. — Т. 135. — Смесь. — С. 23-27 та Кулаковский П. А. Смерть Шевченка и газеты

// Санкт-Петербургские ведомости. — 1861. — № 91. — 27 апр.

1. http://izbornyk.org.ua/shevchenko/bio.htm

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/717221.html

3. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/712083.html

4.2.35 Перекази київських торговок про Шевченка в Києві (2010-02-13 06:00)

* *

Киево-подольские базарные торговки, «сидухи», на рынке около Братства, хорошо помнившие

Шевченка с 1840-х годов, рассказывали, что люди видели Шевченка, после его погребения,
ездившего по Подолу «на білім коні».

Н. Белозерский. Тарас Григорьевич Шевченко, по воспоминаниям разных лиц, «Киевская
старина», 1882, октябрь, стор. 76–77. [Див. [1]переклад]

[2]
Загальний вид на старий Поділ. Фото кінця XIX ст.

1. http://izbornyk.org.ua/shevchenko/spog37.htm

2. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/N9cBnZH_7Vb378iz6gW15w?feat=embedwebsite
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4.2.36 Панахида в Києві. 7 травня 1861 р. (неділя) (2010-02-13 12:00)

* *

[...] Когда в Киев пришло известие о кончине Шевченко, то решено было немедленно отслужить
панихиду, но ни в одной церкви духовенство не соглашалось служить ее.
[...] Вскоре я узнал, что отец мой решил употребить свое влияние, как общественного деятеля,
и ему под его ответственностью разрешено было отслужить панихиду по рабе божием Тарасе «в
нашей» Троицкой церкви. Панихида назначена была вечером. Едва стало смеркаться, как в наш

дом явился жандармский пристав с нарядом полиции и заявил, что будут наблюдать за церковью
из окошек нашего дома, а во дворе «на всякий случай» разместить команду городовых. К счастью,
этого «случая» не представилось. В самой церкви были также полицейские наряды [...] Спустя

некоторое время в Киев на лошадях из Петербурга привезено было тело Тараса Шевченко. Ввезти
его в город не было разрешено и гроб был поставлен в Рождественской церкви на Подоле рядом

с конной почтовой станцией. Отец взял меня в церковь на отпевание. И я помню, что опять

вокруг была полиция, полиция и полиция. Кого-то арестовали. Кого-то не пускали в церковь.
Присутствовавшие плакали.

Н. Б., Полиция и кончина Шевченко, «День», 1914, 26 февраля.

* *

[...] В это время через мост переезжал черниговский архиерей, известный писатель Филарет

Гумилевский; выйдя из экипажа, он благословил прах Шевченка. По прибытии в город гроб

поставили в Рождественской церкви на Подоле; на него была положена масса венков; но вот

вошла дама в трауре и положила терновый венок:

венец терновой,
увитый лаврами, надела на него *.

Это произвело сенсацию; полиция убрала этот венок.

Н. Белозерский, Тарас ГригорьевичШевченко по воспоминаниям разных лиц, «Киевская старина»,
1882, октябрь, стор. 76. [Див. [1]переклад]
Перефразовані слова з вірша М. Ю. Лермонтова «На смерть поета».

1. http://izbornyk.org.ua/shevchenko/spog37.htm

4.2.37 Євген Чикаленко про поховання Бориса Грінченка 1910 року (2010-02-13 18:00)

1 травня [1910 р.].

Не встигли замовкнути надгробні промови над могилою батька українського театру М. Л.
Кропивницького, як прийшла сумна звістка, що в Італії помер Б. Д. Грінченко. Хоч ні для кого
не було це несподіванкою, бо виїхав він за кордон ледве живий, а все-таки звістка ця розбудила

все сонне українське громадянство.
Всім відоме значіння Б. Д. Грінченка в ділі культурного відродження України. Такої упертої

праці, такої енергії ніхто досі з українських діячів не виявляв. В найглухіші часи, коли, здавалося,
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український рух зовсім згас, він, мало чи не єдиний чоловік на Україні, не згубив віри у відродження
України і всю свою велику енергію і працьовитість вжив для того, щоб розбудити громадянство.
Сидячи в глухому провінціальному місті Чернігові, він зорганізував таке надзвичайно широке

на ті часи видавництво українських книжок для народу, що звернув на себе увагу всієї України.
Дивлячись на працю Грінченка, у всіх свідомих українців заговорила совість.
Без грошей, зайнятий службою (він тоді був секретарем Чернігівської земської управи), він сам

з жінкою написав і видав за короткий час більше, мабуть, книжок, ніж їх видало все українське

громадянство після 1876 року. Якої треба було енергії, праці і впертости, щоб при тодішніх

цензурних умовах видати таку силу книжок. Просто не віриться, що це зробила одна людина. Але
цього мало: без систематичної освіти, він самотужки став ученим — етнографом та філологом,
признаним не тільки своїми, а й російською Академією наук. Одночасно він став популярним

белетристом, написавши скілька тенденційно-ідейних повістей, які захоплювали в свій час молодь
і тепер ще читаються з великим інтересом селянською інтелігенцією. Вже за старших літ він

вивчився французької, німецької та італійської мов настільки, що міг читати на цих мовах і дав

цілий ряд перекладів з європейських мов і цим значно збагатив українську літературу.
Маючи здоровий, тверезий розум і володіючи добре пером, він написав безліч публіцистичних

статей по всяких журналах та газетах.
Взагалі, він зробив для української літератури стільки, що його праці подостатком було б

принаймні на трьох душ і Україна цього йому ніколи не забуде.
Але в громадянськім житті, як я вже не раз згадував у своїх мемуарах, це був надзвичайно тяжкий
чоловік. Правду про нього колись сказав М. В. Лисенко: «Грінченка треба було б посадити десь

на необитаємий острів, обкласти його книжками і він зробив би втроє більше, ніж зробив».
Це правда. Багато його надзвичайної енергії та здоров’я пішло на боротьбу за «булаву» то з В. П.
Науменком, то з М. С. Грушевським та іншими «конкурентами», навіть з такими, які й на думці
не мали «гетьманування».
Але про мертвих, як каже латинське прислів’я, треба говорити тільки добре або зовсім нічого не

казати.

20 травня [1910 р.].

9 травня поховали Б. Д. Грінченка.
Україна зробила йому бучний похорон. Здається, досі ще нікому такого не зроблено.
Коли винесли труну з Володимирського собору, Ол. Русов каже мені:
— Я, як статистик, люблю мати діло з цифрами. Подивіться, тут зібралося, певне, не менше

трьох тисяч народу. А ви знаєте, скільки було народу, коли тіло Т. Г. Шевченка везли через Київ?
— Всього-на-всього 80 душ! Відкиньте те, що тут зібралось, може, половина «зівак» і зважте те,
що коли ховали Шевченка, то в Києві не було й жодної газети, значить, не було широко відомо

про похорон, то все-таки видно, що свідомість українська поширилась за ці 50 років надзвичайно.
А д-р Галин завважив:
— І все це наробила преса. Якби адміністрація була розумніша, то вона в першу голову закрила
б «Раду», бо це вона підготувала такий пишний похорон... Тепер нехай Столипін знає, що нас,
«інородців», у Києві не купка...
Справді, до самої могили йшла за труною маса народу, везли безліч вінків від всяких інституцій і
земляків з усієї України. Над могилою говорено багато промов, які, правда, мало хто й чув, але
потім вони всі друкувались в «Раді». Взагалі, зо скілька чисел «Ради» були заповнені статтями про
Грінченка, про його життя, діяльність, похорон, звістками про панахиди, що правились по йому

по всіх містах України.

Євген Чикаленко. Щоденник (1907-1917). У 2-х т. — К., 2004. — Т. 1. — С. 94-96.
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4.2.38 (2010-02-14 06:00)

[1]Кониський О. Я. Тарас Шевченко-Грушівський: Хроніка його життя [Похорон, стор. 6]

VI

В неділю 7 мая йшов дощ: але він не перешкодив, щоб церква, де стояла Тарасова труна, і

увесь цвинтар були повнісенькі народу під час похоронної служби, котру правив отець Лебединець.
Говорити в церкві промови адміністрація заборонила. Саме коли правилася панахида, одна дама,
уся в чорному, положила на труну терновий вінок. Се була найкраща мова без слів!..

[2]
«Шевченківська» церква Різдва на Подолі. Листівка початку XX ст.

З церкви похоронна процесія рушила по набережна до пароходу, щоб пароходом везти тіло в

Канів на Чернечу гору. По дорозі держали промови (тоді ще студенти) Антонович Володимир,
Драгоманів Михайло і Стоянів Ол., нарешті інспектор 11-ої київської гімназії д. Чалий. Чалий

говорив мовою російською. «Поезія Шевченка, — сказав він між іншим, — завоювала нам право

літературного горожанства і гучно подала свій голос в сем’ї слов’янських народностей! От в чому
велике значення Шевченка і його слава, що довіку не зав’яне!..»
Проводити тіло Шевченка поїхали на пароході Тарасові брати і сестри, Варфоломей з своєю

родиною, Чалий і Сошенко з жінками, старий приятель Шевченків поет Віктор Забіла,
Лазаревський, Честахівський і чимало студентів.
На другий день парохід приплив до Канева. На Дніпрі тоді стояла велика вода, через що парохід
мусив спинитися геть від берега. Не малої праці треба було ужити, щоб перевезти труну на

берег: нести на руках, бредучи по коліна в воді по грузькому дні, не можна було: звичайний човен
не підняв би важкої труни... Довго міркували коло оцієї труднації і нарешті стали на тому, щоб
привезти простий драбинчастий воловий віз і на його переложити з парохода труну. Так і зробили:
від парохода повезли воза не кіньми, не волами, а самотужки.
На березі стояв великий тиск народу. Духовенство торжественно зустріло труну з дорогими для

України останками найкращого сина заплаканої нені. Постановили труну на мари і з великою

честію внесли в соборну церкву.
Яму на Чернечій горі викопали студенти та інші поклонники поета, що поприїздили до Канева.
10 мая з Канева і з околиці зібралося стільки народу, скільки, може, Канів і не бачив на своєму віку.
Після торжественного богослуження всього соборного духовенства протопоп Мацкевич держав у

церкві промову. Вказавши на великі заслуги і значення Шевченка яко народно-національног поета,
оратор мовив: «Ти, стародавний Дніпре, що пишаєшся своїми хвилями сивими! Тобі судилося на
своїх ребрах-хвилях привезти до нас Шевченкові останки; повідай же ти нам про дорогого для

3349



кожного українця чоловіка-кобзаря! Був час, що про нашу Україну думали, що се край невдатний

до високих чувств і думок; але Шевченко довів, що край сей, де забули про освіту народну, має
душу і серце, приступне для всього високого та прекрасного. Так, померший брате! Світ твій

просвітиться перед людьми: вони побачили твої діла добрі і прославили Отця, іже на небесах.
Минуть віки, і далекі нащадки дітий України побачать і пізнають, хто був Тарас Шевченко! Бажав
ти, брате, жити у Каневі: от і живи до кінця світу. А ти, Україно! Побожно шануй наше місто, бо
у нас почивають кістки Тараса Шевченка. Тут на одній з найвисших гір Дніпрових покоїтиметься
прах його, і як на горі Голгофі, подібно хресту Господньому, стоятиме хрест, котрий буде видно і
по той, і по сей бік вашого славного Дніпра».
З собору похоронна процесія, оточена величезним тиском народа, рушила на Чернечу гору; і тут
на шпилю гори похоронили навіки останки того Велетня, якого «за Україну замучено колись...».
Над тією могилою генія українського слова нині стоїть височезний залізний хрест і німо промовляє

до українців:

Любіть її во врем’я люте...
За неї душу положіть...

У Києві, 1898. Грудень

держали промови (тоді ще студенти)... Драгоманів Михайло — Промова на захист української

мови не збереглася. Сам М. Драгоманов писав, що його слово «було найрадикальніше з усіх

сказаних».
Після торжественного богослуження... — Урочиста панахида відбулася 10 травня 1861 р. в

канівському Успенському соборі, про що свідчить пам’ятна плита.
Любіть її во врем’я люте... // За неї душу положіть... Перший рядок — з казематної поезії

(травень, 1847) [3]«Чи ми ще зійдемося знову?...»; другий — невідомого походження. У Шевченка:

Свою Україну любіть,
Любіть її... Во врем’я люте,
В останню тяжкую минуту

За неї Господа моліть.

РЕЄСТЕР ГОЛОВНІШИХ ЖЕРЕЛ

(з яких користувався автор книжки «Тарас Шевченко-Грушівський).
1. Народное чтеніе. — Спб., 1860.
2. «Кобзарь» Т. Шевченка, вид. 1841, 1844, 1860 в Петербурзі і 1876 в Празі.
3. Хата: україн[ський] альманах. — 1860, Спб.
4. Основа: Южно-русский учено-литературный вестник. — Спб., 1861 — [186]2.
5. Taras Szewczenko: życie i pisma jego. Gwido Battaglia. — Lwów, 1865.
6. Т. Г. Шевченко, Маслова. — Москва, 1874.
7. Жизнь и произведения Тараса Шевченка, М. Чалий, — Київ, 1882.
8. Правда: письмо літературно-політичн. — Львів, 1875, 1876, 1889 — [18]94.
9. Поэмы, повести и рассказы Т. Г. Шевченка на русском языке. — Київ, 1888.
10. Кобзарь Тараса Шевченка, частина третя. — Львів, 1895.
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11. Воспоминания о Т. Г. Шевченке А. Чужбинского (Афанасьева). — Спб., 1861.
12. Світ; Літ[ературно]-наук[овий] вістник. — Львів, 1881 — [188]2.
13. Зоря, письмо для родин. — Львів, 1886 — 1897.
14. Записки Наук[ового] Тов[ариства] ім. Шевченка. — Львів. — Т. I — XVIII.
15. Літерат[урно]-наук[овий] вістник. — Львів, 1898.
16. Киевская старина, 1882 — 1898.
17. Русская старина. — Спб. — 1877, 1880, 1884 — 1892, 1896 — [189]8.
18. Русский архив. — Москва, 1864, 1888, 1890 — [189]2, 1896 — 1898.
19. Исторический вестник. — 1886, 1889, 1896.
20. Современник, 1861.
21. Русское слово, 1861.
22. Русск[ая] мысль, 1885, 1890, 1893, 1898.
23. Вестник Юго-зап[адной] России. — Київ, 1863.
24. Киевский телеграф. — Київ, 1875.
25. Пчела. — Спб., 1875, 1876, 1878.
26. Древняя и Новая Россия. — Спб., 1875.
27. Вестник Европы. — 1883, і 1888. — Спб.
28. Библиот[ека] Зап[адной] полосы России. — Київ, 1881.
29. Библиот[ека] для чтения. — Спб, 1840.
30. Северн[ая] пчела. — Спб., 1861.
31. Домашня[я] беседа. — Спб., 1861.
32. Русский инвалид. — Спб., 1861.
33. Русская речь. — Спб., 1861.
34. Маяк. — Харків, 1842.
35. Оренбург[ский] листок. — Оренбург, 1898.
36. Кам[ско]-Волж[ский] край. — Казань, 1897.
37. По морю и суше. — Одесса, 1896.
38. Литературное наследие Н. Костомарова, — Спб., 1890.
39. Украинская старина. — Харків, 1866.
40. Хуторна поезія П. Куліша. — Львів, 1881.
41. Сочинения Белинского, т. V.
42. П. В. Анненков и его друзья. — Спб., 1892.
43. Русск[ие] ведомости. — Москва, 1895 — [18]97.
44. Нижегородские губ[ернские] ведомости, 1858 і 1896.
45. Церковні метрики села Моринець, 1814; села Кириловки, 1806 — 1829 і містечка Лисянки, 1822
— 1829.
46. Листи приватні: А. О. Ускової, Л. М. Жемчужникова, П. А. Куліша, Б. Г. Суханова-
Подколзіна, М. І. Стороженка, К. Ф. Юнге, В. Г. Шевченка, П. М. Шевченка, П. М. Шевченка,
А. Л. Костомарихи, дд. Абрамцова, Михайлова, Єфимовського, І. Шрага, О. Тищинського, П.
Крамаренківни, К. Болсуновського, Котюха, Плациндаря, Штангея, Тимченка і ін.
47 — 89 — дрібні друковані жерела.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

Воспоминания... — Воспоминания о Т. Г. Шевченке А. Чужбинского. — Спб, 1861.
Воспоминания о Шевченке... — те ж.
ДМШ — Державний музей Т. Г. Шевченка (Київ).
Жизнь и произведения Шевченка — Чалый М. К. Жизнь и произведения Тараса Шевченка (Свод
материалов для его биографии). — К., 1882.
Записки... — Записки, або Журнал Тараса Григоровича Грушівського-Шевченк. — У кн.: Кобзар
Тараса Шевченка. — Львів, 1895. — Т. 3.
ЗНТШ — Записки Наукового товариства імені Шевченка, Львів.
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ІЛ — Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка АН УРСР.
Кобзар, 1876, т. I — Т. Г. Шевченко. Кобзар з додатком споминок про Шевченка писателів

Тургенєва і Полонського. — Прага, 1876. — [т. І].
Кобзар, 1876, т. II — Т. Г. Шевченко. Кобзар з додатком споминок про Шевченка Костомарова

і Микешина. — Прага, 1876, — [т. II].
Кобзар Т. III. — Кобзар Тараса Шевченка. — Львів, 1895. — Т. 3.
Литературное наследие... — Литературное наследие... Н. И. Костомарова. Спб, 1890.
Листочки... на могилу Шевченка... — Листочки до вінка на могилу Шевченка в XXIX роковини

його смерті. — Львів, 1890.
Метричні книги... про померлих — Метричні книги кирилівської церкви за рік... про померлих.
Метричні книги... — Метричні книги Кирилівської церкви, — 1823. — № 4.
Поэмы и повести... — Поэмы, повести и рассказы Т. Г. Шевченка, писанные на русском языке.
— К., 1888.
Свод материалов... — Чалый М. К. Жизнь и произведения Тараса Шевченка (Свод материалов

для его биографии). — К., 1882.
Хуторна поезія — Куліш П. О. Хуторна поезія. — Львів, 1882.
Чалий — Чалый М. К. Жизнь и произведения Тараса Шевченка (Свод материалов для его

биографии) — К., 1882.
Художник — Художник. Автобіографічна повість Т. Шевченка. — У кн.: Кобзар Тараса

Шевченка. — Львів, 1895. — Т. 3.

[4]Попередня Кінець

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/4899.html

2. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/PTUdqZg5KozgAr_tVipl5w?feat=embedwebsite

3. http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev201.htm#chys

4. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/716137.html

4.2.39 Лист Г. Честахівського до Ф. Черненка. 7 травня 1861 р. (2010-02-14 18:00)

Федор Іванович і люба Громадонько Українська!

[1] Батько наш дорогий Кобзарь, орел сизокрилий, уже в Києві. Учора, 6-го
числа, в 7 часів утра ми приїхали в Бровари; там ночував студент Київського університета, —
дожидав нас. Ми сказали єму, шо рушимо з Броварів в 10 часів утра, і він одправився в Київ.
Через півтора часа, іще приїхало до нас три студента, тут ми тілко од них узнали, шо Варфоломей
[Шевченко] жде нас у Києві. Тут я роблю пропуск, — потім розкажу.
Процесія началась коло п’яти часів вечера у самому лісі, що з сторони Броварів. На мосту одпрягли
коней, і студенти й громада везли на руках Кобзаря аж до самісінької церкви Рождества, шо на

Подолі.
Усю дорогу казали привітливі слова батькові Кобзареві і поставили єго на ніч в церкві. У неділю

в чотири часа одслужили панахиду і понесли Батька Дужого на руках своїх дітки щирі та розумні,
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чтущі святую пам’ять Кобзаря свого. Як вийшов я з церкви, та подививсь, що діється на дворі під
откритим небом, то й не знаю, брати українці, як Вам сказать, що діялось зо мною; — хотілось

би умерти.
Домовину Кобзарську поставили на мари і несли на руках понад Дніпром широким і понад крутими

горами.

[2] Попереду їхали на конях верхи два жандарми, за ними хор не салдатської,
а городової музики, грали марш; за ним хрест, а за хрестом корогва, за нею іще дві корогви

церковні, потім попи, за ними група цехових городских значків, а потім красувавсь кобзарський

гроб, накритий червоною китайкою — заслугою козацькою, а кругом єго одинадцять значків

городських цехів. Процесія розтягнулась на цілісіньку верству, і вид був такий величний та добром
пахучий, шо хіба тілки у Бога є в раю.
Отож вся оця процесія йшла до парохода; тепер Батько Тарас незабаром буде уже зовсім у своій

господі. Єго поставили на пароході, завтра в 7 час. ранком в Канев їдемо.

Г. Честаховский.
7 мая. 2 часа ночі.

[3]Г. Честахівський. Лист до Ф. І. Черненка від 7 травня 1861 року, «Киевская старина», 1898,
февраль, стор. 169-170.

[4]
Честахівський Г. М. Домовина Тараса Шевченка в дорозі. Олівець. 1861.
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Примітки

1 Черненко Федір Іванович — інженер, знайомий Шевченка ще з 40-х років, у 1859 — 1861 рр.
на квартирі у Черненка збиралися петербурзькі українці, в тому числі Шевченко і Костомаров.
Шевченко подарував йому поему [5]«Тризна» і присвятив вірш [6]«Ой по горі ромен цвіте».

1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/IckvFDDBHNnE5PFC4VtJUQ?feat=embedwebsite

2. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/AH3ciobE9RfMjWqeZrShjQ?feat=embedwebsite

3. http://izbornyk.org.ua/rizne/star16.htm

4. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/3cC-rjGv_EgHIqjhMYXIjg?feat=embedwebsite

5. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev123.htm

6. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev2124.htm

4.2.40 Із замітки М. Чернишова про зустріч труни у Києві. Травень 1861 р.
(2010-02-15 06:00)

* *

6 мая утром разнеслась весть по Киеву, что в 11 часов привезут тело великого малороссийского

поэта Т. Г. Шевченко. Эта весть, как электрическая искра, мгновенно сообщалась всем

почитателям его прекрасного таланта. Некоторые из киевлян пешком, а другие в экипажах

опешили за Николаевский цепной мост, чтоб отдать последний долг поэту, которого песни

принадлежат не одной Малороссии, но всему славянскому миру. Мы даже слышали, что творения
Шевченко переводятся на французский язык. Преобладание над лицами, вышедшими навстречу

телу поэта, принадлежит студентам университета св. Владимира; несколько дам даже пожелали

быть участницами торжественно-грустно церемонии и заявить признательность к поэту. За

Николаевским мостом начинается Черниговская губерния, и первое село за Днепром называется

«Никольским». Дворов в нем 25, ревизских душ 160. Церковь в селе очень опрятна; вода от села
близко; зелени много; деревья только что распустились. Все это сообщало сельскому ландшафту
какоето мирное настроение, так что лучшего места и нельзя было выбрать для встречи поэта,
воспевшего в задушевных своих песнях обаятельную малороссийскую природу.
Был первый час, но печальной колесницы еще не показывалось. В ожидании ее многие смотрели

вдаль к Броварам, другие приготовлялись сказать речь, а ваш покорнейший слуга присел на

небольшом возвышении к группе богомольцев. Они ели черный хлеб и без соли. Такой пост

строже монашеского.
[. . . . . . . . . . . . . . .]
Между тем в церкви зазвонили, и вдали показалась печальная колесница. Все встали и сняли

шапки. Гроб был покрыт красной коленкоровой пеленой, а наверху приколоты венки, те самые,
которые положены были еще в С.-Петербурге. Возле одного венка была женская записочка с

надписью: «Прощай, батько, орле сизый!» За гробом шли с глубокой скорбью родные поэта,
бывшие крепостные люди, а теперь свободные крестьяне — два брата и племянницы. Старший
брат очень похож на Тараса Григорьевича. В десяти шагах от Никольского сельского базара

печальную колесницу остановили, и здесь сказаны были четыре речи на русском, малорусском,
польском и сербском языках. Во всех речах слышалась глубокая скорбь о смерти великого поэта,
соединившая в эту минуту все национальности во имя великого искусства, божественного дара

небес — поэзии. При въезде на Николаевский цепной мост лошади печальной колесницы

были отпряжены, и студенты на себе повезли драгоценный прах. На средине моста еще сказана
была речь в честь усопшего и прочитано стихотворение одним из молодых украинских поэтов,
Малашенко. Какая-то райская тишина царила в воздухе, прерывалась изредка щелканьем и

свистом соловьев в прибрежных днепровских кустах да плеском воды, ударяющейся о каменные

устои моста. Когда печальная колесница показалась на шоссе, из царского сада и прочих киевских
гор, лежащих по дороге, во множестве смотрели киевляне, прощаясь с поэтом. Из церкви

Рождества, стоящей на конце набережного шоссе, вышли священнослужители с хоругвями. Пошел
дождь, как будто и природа плакала о смерти великого поэта. Пред святым храмом свинцовый
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гроб был снят с колесницы и поставлен в нем на ночь. Довольно просторная церковь Рождества
оказалась тесной для желающих проститься с поэтом. Из прежних венков некоторыми цветы

были взяты на память, а на другое утро положены венки из свежих цветов.
Вечером 7 мая тело поэта перенесено было из церкви на пароход. Прилив народа был

еще многочисленнее, чем накануне. Из многих речей, сказанных в это время, особенно

произвела глубокое впечатление речь исправляющего должность директора 2-й гимназии Чалого.
Последнюю речь на пароходе сказал студент Ф. Левицкий. Напомнив слушателям о жизни поэта,
он заключил ее следующими словами: «Дух свободный— як витер, що бушує в степу над могилами
наших батькив; як Днипро, що точыть хвыли свои скризь гирло в сине море — дух Тараса жыве и

вично житы буде».
Нельзя умолчать, что некоторые речи молодых ораторов совершенно не соответствовали величию
предмета. Эти ораторы скорее похожи были на тех молодых врачей, которые на трупе пробуют
свое искусство.
8 мая тело поэта пароход повез в Каневский уезд, где находится деревенька на высоком берегу

Днепра, с очаровательным местоположением, которую поэт очень любил и, говорят, даже хотел
купить тут место, чтоб поселиться навсегда среди крестьян, из которых он вышел и воспитался

их народной песнью.
Так встретили и проводили тело в Киеве великого, оригинального певца Шевченко, прелестного
украинского соловья, нового Баяна Южной Руси. Много эпох из жизни поэта связано с именем

Киева. Здесь он жил, писал, учил и сам учился; здесь он провел лучшие годы, полные сил и

свежих впечатлений; отсюда его увезли на чужбину; здесь, за год пред смертью, он виделся с

друзьями, увенчанный лаврами поэтической славы после издания «Кобзаря». Т. Г. Шевченко

всегда возбуждал и будет возбуждать во всех образованных людях симпатию как поэт и как

человек.

Его уж нет. Младой певец

Нашел безвременный конец!
Дохнула буря, цвет прекрасный
Увял на утренней заре!
Потух огонь на алтаре.

Н. Чернышев, «Русский инвалид», 1861, 18 мая, № 107. За вид. Смерть и похороны Т. Г.
Шевченко (Документы и материалы). К., 1961. С. 66-69.

4.2.41 Донесення начальнику київської поліції про додержання порядку. 8 травня 1861
р. (2010-02-15 12:00)

1861 р., травня 8. — Наказ київського губернатора П. И. Гессе начальникові київської (по
естафеті канівської) поліції про додержання «порядку» під час похорону Т. Г. Шевченка

Начальнику киевской полиции.

№ 3288
8 мая 1861 года.

Сегодня повезут на пароходе в Канев тело умершего академика Шевченко, где предполагают

предать его земле.
Так как при погребении по всей вероятности будет большое стечение народа, то я предписываю
Вашему Высокоблагородию принять надлежащие меры к сохранению порядка и о последующем

мне донести.
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№ 3289

Козловскому об отправке по эстафете текста в Канев с отнесением расхода на счет казны.

Подписал генерал-лейтенант Гессе.
Верно Столоначальник

(ЦДІА УРСР, справа з фонду „Киевского губернатора“, 1861 р., стіл 1-й,№ 198, арк. 1; ДМШ-123).
Цит. за: Т. Г. Шевченко в документах і матеріалах. — К., 1950. — С. 263.

[1]
Донесення начальнику київської поліції. 8 травня 1861 р.

1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/EoN6_zu8hQXSWOcMVmdQjA?feat=embedwebsite

4.2.42 Витяг з нарису М. Чалого про перевезення тіла Шевченка до Канева
(2010-02-15 18:00)

* *

После довольно скромной встречи тела Шевченка в Нежине, поезд достиг Киева и остановился в
Никольской слободке, в виду Днепра, в ожидании разрешения местных властей.
Едва только в городе стало известно, что из Петербурга привезли Шевченка, как многочисленные
поклонники поэта, преимущественно учащаяся молодежь — студенты и гимназисты, устремились
за Днепр на встречу поэта. Некоторые из них заранее приготовили речи и стихи. В благородном

порыве юношеского увлечения горячие головы, не дожидаясь разрешения духовных и светских

властей, хотели везти гроб через город, прямо в университетскую церковь и, вероятно, они
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привели бы в исполнение свое намерение, если бы не случились тут люди более сдержанные,
которым, после долгих и довольно шумных дебатов с крикунами, удалось остановить погребальное
шествие, до получения разрешения, у самого цепного моста.
За разрешением к генерал-губернатору отправились Варфоломей Григорьевич Шевченко, в

качестве родственника покойника, и законоучитель 2-й гимназии П. Г. Лебединцев. Кн.
Васильчиков отослал их к митрополиту, дабы он указал церковь для постановки гроба. Владыка
указал ближайшую к Днепру церковь Рождества Христова, а князь с своей стороны возложил на

о. Петра ответственность за то, чтобы в церкви не было говорено никаких речей.
Вследствие такого распоряжения предержащих властей студенты отпрягли лошадей и на себе

повезли бренные останки поэта через все подольское шоссе, до самой церкви.
Когда погребальное шествие двинулось от шлагбаума к цепному мосту, с гробом поравнялась

карета черниговского архиепискома Филарета 1, который ехал с визитом к митрополиту Арсению

и который незадолго перед тем заявил г. Тризне 2 о желании своем познакомиться с Шевченком.
Усмотрев из окна свой кареты такое необычное зрелище, он велел кучеру обогнать процессию;
тот погнал во всю прыть лошадей, преступив таким образом общие для всех проезжающих по

мосту правила. Мостовые сторожа заорали благим матом: «легше, шагом!», а молодежь стала и
себе покрикивать вдогонку уходившему без оглядки владыке — от мертвого человека, с которым
он желал познакомиться покороче при его жизни... На всем протяжении Киево-Подольского
шоссе кортеж часто останавливался, на дроги взлезали ораторы и читали свои речи; когда же

запас красноречия истощился, то некоторые произносили свои произведения по два и по три

раза. Порешив, согласно поэтическому завещанию покойника, перевезть тело его на родину,
петербургская громада все-таки окончательно не решила вопроса, где именно предать земле его
многострадальные кости? Со дня похорон поэта на Смоленском кладбище и до отправления

гроба на Украину об этом нерешенном вопросе шла оживленная переписка между петербургскими

и киевскими друзьями поэта: одни настаивали на том, что нашему славному Кобзарю приличнее

всего лежать в метрополии украинских городов — в Киеве, причем местом погребения указывали

то Аскольдову могилу 3, то Щекавицу — над самым обрывом святых гор киевских, в виду Днепра-
Славуты и всего заднепровья. На могиле поэта предполагали временно поставить высоченный

дубовый крест, чтобы виден он был издалече всем идущим и едущим из-за Днепра богомольцам
и чтобы при взгляде на крест молились они за душу Тарасову. Другие, вероятно, для вящшего

почета, желали похоронить «мужичьего поэта» на кладбище Выдубецкого монастыря, между

генералами и именитыми купцами с их дородными супружницами. Иные, наконец, согласно
завещанию, энергически отстаивали мысль предать земле тело Шевченка в Каневе, на том самом

месте, которое избрано поэтом при жизни для постройки дома— на Чернечей горе, в трех верстах
от города. Присутствовавший при последних минутах жизни поэта Грицько Честаховский заявил,
что на предложенный им умирающему вопрос: где похоронить его? он ответил: «в Каневи!» Не
зная, до прибытия Честаховского в Киев с телом поэта, о его последней воле, названный брат

его Варфоломей, уступая настоятельному требованию студентов, порешил похоронить Тараса

на Щекавице. В ожидании прибытия гроба вырыта была могила и заготовлен крест; но после

переговоров с провожавшими тело поэта Лазаревским и Честаховским — все это было брошено.
7 мая было воскресение. Несмотря на дождливую погоду, к Рождественской церкви собралось

народу несколько тысяч. О. Петр отслужил заупокойную обедню. Составился довольно стройный
хор певчих из почитателей умолкнувшего навеки Кобзаря. Согласно распоряжению князя, речей не
было вовсе. Во время панихиды между народом протиснулась в глубоком трауре дама, положила
на гроб поэта терновый венок и удалилась: красноречивее надгробных слов выразила она то,
что чувствовал каждый из нас, провожая поэта-страдальца в могилу... Погребальное шествие,
в сопровождении великой толпы народа, потянулось по шоссе к цепному мосту, за которым,
по случаю сильного разлива Днепра, стояли тогда пароходы; на одном из них и совершил свое

плавание наш Тарас к тихому пристанищу... Гроб, для должного порядка, сопровождаем был

чинами полиции. Шествие часто останавливалось для произнесения речей, которых, впрочем,
по причине небольшой ширины шоссе, почти никто не слыхал, кроме студентов и гимназистов,
везших на себе гроб. Лучшие из надгробных речей, к сожалению не сохранившиеся, произнесены
были у крепостного форта на мосту студентами: Стояновым 4, Антоновичем и Драгомановым
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5. Затем, в виду парохода, с разведенными уже парами, на возвышенном берегу Днепра,
погребальный кортеж остановился в последний раз. На дроги взошел инспектор 2-й гимназии М.
К. Ч[алы]й и произнес следующую надгробную речь: «Думы и чувства, волнующие душу каждого
из нас в настоящую минуту, не требуют много слов для выражения их. Предмет их слишком

ясно представляется нашему сознанию: мы стоим у гроба нашего славного певца. Горесть наша
слишком велика для того, чтобы высказать ее словами, и слишком сильна, чтобы увеличивать

печальными воззваниями. Как ни сильно говорили бы мы о великости нашей потери, мы не

скажем ничего, о чем стократ сильнее и красноречивее не говорило бы нам бессмертное имя

ТарасаШевченка. Слава этого имени не умрет в потомстве. Оно будет жить в народе долго, долго
и исчезнет разве только с последним звуком малороссийской песни, а народная песнь не умирает.
Не умрут вместе с нею и произведения нашего народного поэта! В них, как в фокусе, соединились,
с одной стороны, все красоты, вся сила и все богатство украинского языка, а с другой, глубокое
чувство и энергия характера, свойственные малорусскому племени; в них — безыскусственная

прелесть и простота народных песен — рядом с высокою художественностью произведений,
принадлежавших периоду высшей цивилизации. И удивительная сила гения! Заброшенный

судьбой в темное царство крепостного быта, — убивающего в зародыше всякое проявление

таланта, всякий порыв к умственному развитию, — поэт тяжкими усилиями выбивается на

свет божий, самоучкой пополняет недостаток образования и, лишенный образцов, оставляет

потомству образцы неподражаемые. Да едва ли окружающая его цивилизация и приобретенные

урывками познания принесли много пользы его своеобразному гению: по крайней мере опыты

его произведений, предметы которых требовали эрудиции, не удавались ему; это не его область.
Оттого-то он так легко отрывался от образованной среды и переносился душой в простой

быт поселянина, оттого-то он с таким сожалением оглядывался на его прошлое — славное,
невозвратное. Сфера его таланта — народная жизнь. Жизнью своею столько же, сколько и

поэзией, он представил совершеннейшее олицетворение своего народа: он плоть от плоти его,
кость от костей его! Душа его болела не за настоящие только страдания крепостного люда; в
груди его скоплялось горе за Украину прошедших столетий. Он пережил и перечувствовал целый
бесконечный ряд бедствий: угнетения, убийств, грабежей и пожаров. Одаренный от природы

сильною впечатлительностью, он так живо чувствовал минувшие невзгоды своей родины, как
многие из нас едва ли чувствуют настоящие. А что сказать о тех перлах его поэзии, в которых
он такими яркими красками рисует украинскую природу? Упиваясь ее девственной красотой, он
отдыхал душою от тяжелых впечатлений родной старины, но не надолго: этот ясный лучь радости,
внезапно озарявший мрачную ночь его печали, сверкал как бы для того, чтобы еще ярче оттенить

страшную картину народной бедности. Велико значение нашего поэта как в жизни, так и в

литературе южнорусской. Предшественники Шевченка, пародируя язык и народность нашу, не
только не способствовали развитию юной украинской словесности, но своим передразниваньем

помогали только нашим недругам глумиться над народными обычаями и своеобразностью

народного характера, низводя потомка славного казачества на степень идиота. Антагонисты

нашей национальности, по своему общественному и сословному положению, привыкшие смотреть
на простолюдина как на свою рабочую силу, доходили иногда до того, что, подобно американским
плантаторам, отвергали в этом даровитом племени, — которое богатством памятников народной

поэзии осязательно доказало свою способность к духовному росту в будущем, — отвергали,
говорю, всякую способность к высшему умственному развитию. Да простит им бог такую обиду!
Здесь — у гроба нашего славного поэта-художника, воспитанного и взлелеянного народом под

заунывные звуки украинской песни, — да будет положен предел этим несправедливым наветам!
Поэзия Шевченка раздалась высокою песнею по всему славянскому миру, убедила в способности
украинца к высшему поэтическому развитию даже и тех, которые, имея уши слышати, не слышат,
имея очи видети, не видят. Муза нашего Кобзаря возвысила народ в собственных глазах его,
тот православный народ, который под гнетом крепостной неволи перестал было считать себя

за божие создание. Поэзия Шевченка завоевала нам право литературного гражданства, громко
заявив и свой голос в семье славянских народностей. Вот в чем заключается великое значение и

неувядающая слава нашего незабвенного Тараса Григорьевича. Мир праху твоему, наш добрый

друг! Ты исполнил свое призвание, не изменив до последней минуты своим честным убеждениям.
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Ты дожил до радостного дня 19 февраля — до дня освобождения любимого тобой народа,
вступившего отныне в новый, лучший период своего существования, о котором так сладко

грезилось измученной на панщине жнице в твоем прекрасном «Сне», — и ты спокойно закрыл

глаза. Столичные земляки наши проводили тебя теплым, дружеским прощальным словом.
Напутствуемый благословением народа, ты совершил свое последнее путешествие на родину:
здесь тебя окружают родные, которые надеялись пожить с тобой после долгой разлуки, призреть
и отогреть тебя от холода северных зим, примирить тебя на закате дней твоих с жизнью и

с людьми, после жестоких испытаний, посланных тебе судьбою, — и закрыть скорбные твои

очи. Готовил тебе названный брат твой скромное жилище на избранном тобой месте, на

высоком берегу днепровском, посреди любимого тобой народа. Мы все ждали тебя, надеялись
услышать новую песнь своего любого Кобзаря. Про Січ, про могили, Коли яку насипали, Кого
положили, Про старину — про те диво, Що було, минуло... И вот, широко и пышно разлился

нареченый брат твой Днипро — Встала й весна, чорну землю Сонну розбудила, Уквітчала її

рястом, Барвінком покрила, А на полі жайворонок, Соловейко в гаї... Но не откликнется вже

своею песнею наш поэт на дружный привет своей неньки-Украины: Заснули думи, серце спить —
Навіки заснуло...» Дорогие останки поэта провожали до Канева, кроме родных братьев, сестры и

семейства Варфоломея Шевченка, старый приятель И. М. Сошенко, Сошиха 6 и Чалыха, десятка
два студентов и гимназистов да полтавский знакомый покойника Забела, который вез на пароходе
заветную пляшечку дерновки, уцелевшую от обильных возлияний во время последнего пребывания

поэта в полтавской губернии, в роковом 1847 году. Из этой пляшечки предполагалась выпить по

чарци на могиле Тараса и помянуть почившего вечным сном украинского батька, но, увы! По
неосторожности Забелы бутылка разбилась и драгоценная влага разлилась по палубе. По случаю
разлива реки пароход не мог пристать к самому берету, а остановился в значительном от него

расстоянии. Выгрузить драгоценную кладь составило немалое затруднение: нужно было нести

свинцовый гроб, стоя почти по пояс в воде и ступая по тинистому дну полой воды, что оказалось
решительно невозможным. Малый плоскодонный баркас не мог сдержать тяжести, а большой дуб
стал бы на мели. После долгих споров и толков придуман наконец такой способ выгрузки: достали
простой дробинястый воз, спустили на него с парохода гроб и запряглись, вместо лошадей,
и старые и молодые да и потащили его к берегу. На берегу покойника встретило местное

духовенство, гроб поставили на мары и при стечении значительного числа горожан, торжественно
внесли в соборную церковь. Сюда же с Михайловой горы прибыл на лодке и страстный почитатель

поэта М. А. Максимович. Отслужив панихиду в день прибытия гроба, друзья поэта отправились на
Чернечу гору выбирать место для могилы. Обратились было к каневским мещанам за помощью

— вырыть яму, но они, по наущению поляка М-ского, запросили такую непомерную плату,
что распорядители похорон решили сами, с помощью студентов, вырыть яму своему славному

Кобзарю. Под дождем и нависшими тучами благородные юноши принялись за дело с увлечением

и яма была готова. 10 мая, при многочисленном стечении народа из городских предместий и

окрестных сел, была отслужена заупокойная обедня протоиереем Мацкевичем соборне. После

панихиды им же произнесено надгробное слово... М. К. Чалый, Жизнь и произведения Тараса

Шевченка, стор. 189 — 197.

[1] Честахівський Г. М. Домовина Тараса Шевченка

на пароплаві «Кременчук» по дорозі до Канева. Олівець. 1861.

1 Філарет (Дмитро Григорович Гумилевський) (1805 — 1866) — богослов, історик церкви. З 1859 р.
— чернігівський архієпіскоп, засновник «Черниговских епархиальных известий». 2 Тризна Роман

Дмитрович (народився у 1816 р.) — секретар дворянства Чернігівської губ. (1848 — 1858 рр.),
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пізніше голова палати гражданського суду, ініціатор відкриття недільних шкіл на Чернігівщині. З
Шевченком познайомився в 1846 р., листувався з ним. Тризна розповсюджував на Чернігівщині

«Кобзар», піклувався перед архієпіскопом Філаретом про використання в недільних школах букваря

Т. Г. Шевченка. 3 Аскольдова могила — місце на схилах Дніпра, де, за свідченням древнього

літопису, поховано київського князя Аскольда, вбитого Олегом у 882 р. В 1809 — 1810 рр.
тут за проектом відомого київського архітектора Меленського збудована ротонда з класичною

колонадою. Навколо Аскольдової могили було старе кладовище, залишки якого збереглися на

схилах Дніпра і до наших днів. 4 Стоянов Олександр Ількович — син офіцера, у 1862 р. закінчив
історико-філологічни факультет Київського університету. Учасник київської «Громади», один з

діячів перших недільних шкіл у Києві. В 1878 — 1879 рр. — директор Кутаїської гімназії. 5

Драгоманов Михайло Петрович (1841 — 1895) — український історик, етнограф, публіцист і

громадський діяч. В 1890 р. разом з І. Франком та М. Павликом співробітничав у журналі

«Народ». У 1874 — 1875 рр. разом з В. Антоновичем видав збірник в двох томах «Исторические
песни малорусского народа». Драгоманов — автор багатьох статей про Шевченка. 6 Сошенко

(дівоче прізвище Віргінська) Марцеліна Тимофіївна (померла у 1863 р.) — дружина І. М. Сошенка.
Шевченко особисто познайомився з нею в 1859 р. у Києві.

[2] Честахівський Г. М. Зустріч Шевченкової

домовини у Каневі. Олівець. 8 травня 1861 р. Місцезнаходження оригіналу невідоме.

1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/bXXmWn-WkY1RmyGdB_zOKw?feat=embedwebsite

2. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/QQCeMmVoUc8yccQNlbY2CQ?feat=embedwebsite

4.2.43 Надмогильне слово протоієрея Мацкевича. Канів. 10 травня 1861 р.
(2010-02-16 06:00)

* *

Тако да просвcтится свcтъ вашъ предъ человcки, яко да видятъ ваша добрая дcла и прославятъ

Отца вашего иже на небесcхъ. Мат. гл. 5.

Упоминаемый здесь свет бывает различен: один скрывается под спудом и прозябает в

неизвестности, другой является міру — и молния с громом проходит мгновенно с конца в конец

поднебесной, потом угасает. Но есть свет, который, подобно светилу небесному, заблиставши раз,
не угасает никогда. Какой же это свет, о котором говорит Господ и который должен просветиться

пред человеки? Это свет чистый, неподдельный, не призрак, а свет истинный, который, если не

здесь— на земле, то там— за гробом заблистает подобно небесному светилу в міре замогильном,
где свет людей, подвизавшихся в этом міре, сравнивается со светом светил небесных: ина слава
солнцу, ина слава лунc, ина слава звcздамъ...
Вот, братие христиане, пред нами светило, светившее всей Малороссии, пред нами Тарас

Шевченко!
Горы каневские, луга и долы украинские! Вы видите пред собою просвещенного, родного вам

мужа, любившего Украину и любимого ею взаимно. От северной столицы России и до нашего

скромного городка — чей прах шествует? Кого провожают так далеко и с таким почетом?
Мужа ли, исполненного воинских доблестей, или сановника, прославившего себя на поприще

гражданской деятельности, действовавшего силою власти и закона? Нет, братие, это Тарас
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Шевченко! Кто здесь не знает его? Он некоторое время был воин, но рядовой, он не был и

гражданским чиновником; но имя его известно всему краю, но дела его прославлены: его славный
ум, его живые, никем не задобренные мысли и чувства, коими проникнуты его произведения,
глубоко запали в сердца и души соотчичей.
Ты, древний Бористен, красующийся седыми волнами своими Днепр! Ты, кому судилось наконец
на хребтах своих волн принести к нам прах Шевченка, — скажи ты нам о муже сем, дорогом
для каждого украинца Кобзаре! Было время, когда об Украине нашей думали как о стране,
недоступной для возвышенных чувств и мыслей; но Шевченко доказал, что сия, забытая для

народного просвещения страна, имеет такое же сердце, такую же душу, доступную для всего

высокого и прекрасного.
Так, в Бозе почивший брате! Свет твой просветился пред человеки, и человеки увидели добрыи

дела твои и прославили Отца, иже на небесех. Пройдут века, и отдаленное потомство сынов

Малороссии увидит и узнает, кто был Тарас Шевченко!
Сколь ни скромна была внешняя обстановка жизни покойника, настоящая его известность в

народе все-таки отзывается славою мірскою; свет, просветивший его пред человеки, все-таки свет
здешнего, земного міра. Что же с ним теперь там? Там требуется другое: вера и дела благочестия
христианского. Значит, все труды, усилия и подвиги наши там, в замогильной жизни, ни к чему?
Нет, братия, в том-то и состоят дела благочестия христианского, если человек украшается честию,
не ища чести, приобретает славу, не обольщаясь ею. Сей, в Бозе почивший муж, не искал чести и
не обольщался славою, это между прочим видно из того, что у гроба его не лежат ни ордена, ни
другие знаки отличия и богатства, и главное, он был добр и набожен, был истинный христианин,
положивший душу свою за други своя. Упокой, Господи, душу усопшего!
Но, братия! несть человека без греха? Кто же загладит грехи его и исправит его ошибки? Ни

мундир солдата ни удаление его от крова родного не помогут ему там. Есть для этого одно

средство: молитва за усопшего. Вы, окружающие ныне гроб сей, братья и друзья покойника,
молитесь о нем! Помолится, конечно, и вся Малороссия, для которой он был так дорог. Ежели
бы возможно было вам, проповедующим во храме сем, в сию минуту возвысить голос свой до

того, чтобы услышала нас вся Украина, обоих берегов Днепра — то сотни тысяч людей вызвали

бы мы на молитву о покойнике сем, рабе Божием Тарасии; да вселит его Господь в месте злачне,
в месте покойне, идеже несть болезнь, ни печаль, ни воздыхание.
Так, в Бозе почивший брат, желание сердца твоего исполнилось: ты хотел жить в Каневе — вот и

зажил ты здесь до скончания века. Благоговей же к граду нашему, Украйна: у нас покоится прах
Тараса Шевченка! Здесь на одной из самых высоких гор днепровских упокоится прах его и как на

горе Голгофе, виденной всем Иерусалимом и Иудеею, подобно кресту Господа, водрузится крест,
который будет виден по сю и по ту сторону нашего славного Днепра. Аминь.

Мацкевич, Надгробное слово. М. К. Чалый, Жизнь и произведения Тараса Шевченка, стор.
197 — 198.

3361



[1]
Слово протоієрея Мацкевича. 10 травня 1861 р.

1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/OKKwsZgWF1pI27kbHPy_yw?feat=embedwebsite

4.2.44 Михайло Максимович. На похорон Т. Г. Шевченка. 10 травня 1861 р.
(2010-02-16 12:00)

На похорон Т. Г. Шевченка.
(Максимовича)

Сподівалися Шевченка Сей год на Вкраїну, А

діждалися побачить Його домовину: Стоїть в Каневі в

Соборі Вся квитками ввита, По-козацьки китайкою

Червоною вкрита; Ідуть люди, перед нею Поклон

покладають І за душу Кобзареву Господа благають.
Скілько виспівав печалі Віщими словами! Все

бажалось йому волі Для свого народу — І не діждав

того часу, Як зійшла свобода! У столиці над Невою

Його поховали, Честь великую і славу Йому

воздавали. Тяжко ж йому на чужині І в вінку

лавровом: Дума рвалась на Вкраїну К горам

наддніпровим: Там широко, там весело От краю до

краю! Так співав він над Невою У великім жалю,
Із могили домовина На світ піднялася, Через

Москву, через Київ Сюди донеслася. На Симона на

Зілота Задзвонили в дзвони, Стали править Кобзареві

Нові похорони. От несуть його на марах С

собору під гору, Де старий Дніпро Славута Іде по

простору... Уволили твою волю Українські діти —
На Чернечу несуть гору, Де ти хотів жити.
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Уволили твою волю, Друже незабутий, І по смерті, як

при жизні Твій путь многотрудний! Ходять хмари

кругом сонця Вітер подихає, Шумить Дніпро під

човнами Тебе провожає. Везуть тебе простим возом

До нової ями, Везуть хлопці і дівчата Кручами,
ярами, Перед тебе червоними Корогвами має...
Христос воскрес! — Хор церковний До гробу спіиває.

От і стали всі круг тебе На горі Чернечій, Чи ти

чуєш людській гомін, Надгробния річі? Чи ти чуєш

вічну пам’ять Тобі возгласили, Брати й сестри над

тобою Знов заголосили. Плачуть, тужать твої други,
Ввесь народ сумує, Сиплють землю тобі й кажуть:

Нехай він царствує! Прощай, славний наш Тарасе,
Прощай, милий брате! Справді лучче в своїй землі І

кісткам лежати!

Прошло два года. Тот же самый маститый стихотворец, в годовщину смерти поэта, на могиле его
сказал такое слово, какого земляки его не ожидали от человека, благоговевшего перед Шевченком

при его жизни, как мы видели из его писем к покойнику и из частных интимных бесед с Михаилом

Александровичем, во время пребывания его в Киеве:

Прощай, Тарасе, брате милий!
Оце ми в тебе побули

І роковини край могили,
Як подобає отбули.
Ми помолились і впились,
Як упивався ти колись.
Горілкою впивався дуже,
Нехай тобі земля пером:
А наповав ти, славний друже,
Сладкоспівучим нас вином:
Твій хміль задавсь на много літ,
А слава стала на ввесь світ!
Прими ж, Кобзарю наш єдиний,
Іще поклон тобі з Дніпра,
Прощай, любимче України,
Прощай Чернечая гора!
Гей Дніпре, батьку приспішай,
Неси наш човен колихай!

М. К. Чалый, Жизнь и произведения Тараса Шевченка, К., 1882, стор. 199-202. Див.: [1]нарис М.
Чалого про пізніше ставлення Максимовича до Шевченка, [2]вірш із листа М. О. Максимовича

до П. Л. Деркача. 15 березня 1861 р.

1. http://ua_kobzar.livejournal.com/560333.html

2. http://ua_kobzar.livejournal.com/713449.html
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4.2.45 Замітка в журналі «Книжный вестник» про поховання Шевченка в Каневі. 8-10
травня 1861 р. (2010-02-16 18:00)

[1]
Селяни копають могилу Т. Шевченкові в Каневі. Фото 1861.

* *

Каневский корреспондент «Киевского телеграфа» пишет... следующее: В Канев останки праха

Т. Г. Шевченко на пароходе по Днепру прибыли вечером 20 (8) мая. И здесь также народ разного

возраста и наций толпился и старался, чтоб удостоиться нести гроб в церковь св. Георгия, в
которую, за теснотой народа, не было возможности протолпиться.
В продолжение трех дней, при множестве народа, служили панихиды по усопшему. Здесь было
сказано несколько речей на языке малороссийском и одна на польском, все эти речи глубоко

западали в душу слушателя и невольные слезы вызвали на глаза.
Мая 23 (10) мы проводили тело на Чернечью гору, где предали его вечному покою. На могиле
предполагается поставить памятник, и гора, отделенная от города на две версты, с этих пор будет
именоваться «Могилой Шевченко».

«Книжный вестник», 1861, № 14-15. За вид.: Смерть и похороны Т. Г. Шевченко (Документы
и материалы). К., 1961. С. 88. (У дужках дати за старим стилем.)

1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/rqyZNZxNqGhv1QVTa1u_yg?feat=embedwebsite

4.2.46 Лист київського генерал-губернатора про студентські виступи на похороні. 16
травня 1861 р. (2010-02-17 06:00)

1861 р., травня 16. — Лист київського генерал-губернатора І. І. Васильчикова київському

цивільному губернаторові П. І. Гессе в справі студентських виступів під час похорону Т. Г.
Шевченка

Вашему превосходительству известно из донесения начальника каневской уездной полиции и

чиновника особых при вас поручений Скрипцова от 12 сего мая по делу о дворянине Борисе

Познанском, что при погребении 10 числа сего месяца в г. Каневе тела академика Тараса

Шевченко студенты Киевского университета говорили речи, в которых ясно высказывалась будто
надежда на будущую свободу Малороссии.
Покорнейше прошу ваше превосходительство немедленно потребовать от начальника каневской

уездной полиции донесения, кто именно из студентов говорил при погребении Шевченко речи

и в чем они заключались. Прикажите ему употребить все старания достать эти речи, если они

существуют в рукописи, в противном же случае пусть он подробно укажет, в чем речи эти

заключались и кто может подтвердить достоверность того, что в них говорилось о будущем

освобождении Малороссии.
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Генерал-губернатор князь Васильчиков

(ЦДІА УРСР, справа з фонду „Киевского губернатора“ 1861 р., стіл 1-й, № 198, арк. 2; ДМШ-
123). Цит. за: Т. Г. Шевченко в документах і матеріалах. — К., 1950. — С. 263-264.

* *

1861 р., травня 12. — Рапорт канівського ісправника О. Котлярова й чиновника особливих

доручень Скрипцова.

В России существует особое общество малороссов, пропитанных духом какого-то патриотизма,
общество это имеет повсеместно своих последователей, и университеты, Киевский и Харьковский,
служат главными проводниками и распространителями идей о возможности восстановления

Малороссии. Так, в Киевском Университете образовалось общество малороссов под названием

«Украинская Громада». Это молодые и пылкие вольнодумцы, употребляющие все усилия к

осуществлению лелеемой ими мысли о свободе Малороссии и старающиеся сближаться с простым

народом, научать его грамоте и постепенно внушать ему мысли о бывшей славе Малороссии

и о прелестях свободы, с той именно целью, дабы впоследствии, когда умы простого народа

покорятся их влиянию, действовать во вред монархии. С этою-то целью, сколько известно,
издается малороссийский журнал «Основа», рассылаются пропаганды (!) на малороссийском

языке, пишется история Украины, и существует в Киевском Университете ежедневная народная

школа, и с этою же целью выезжают молодые люди в разные местности Малороссии и Украины.

Цит. за: [1]В. Мияковский. «Киевская громада»: Из истории украинского общественного

движения 60-х гг. // Летопись революции. — 1924. — № 4. — С. 135-136.

1. http://izbornyk.org.ua/rizne/letr01.htm

4.2.47 Рапорт начальника канівської повітової поліції з переліком осіб. 16 травня 1861
р. (2010-02-17 12:00)

1861 р., травня 16. — Рапорт начальника канівської повітової поліції С. О. Котлярова київському
цивільному губернатору П. І. Гессе про похорон Т. Г. Шевченка з переліком осіб, що прибули

на похорон з Києва

Секретно

Его превосходительству господину киевскому гражданскому губернатору

Начальника каневской уездной полиции

РАПОРТ

Во исполнение предписания вашего превосходительства [1]от 7 сего мая за № 3288, честь

имею почтительнейше донести, что тело академика Тараса Шевченка похоронено вблизи

г. Канева на особо избранном месте двоюродным братом его Варфоломеем Шевченком на

возвышенном берегу реки Днепра.
Погребение это происходило 10 сего мая, в 3-м часу пополудни, при стечении народа около 2000
человек, во время похорон было сохраняемо спокойствие и порядок.
Над телом покойника говорено было две проповеди и шесть речей; первая проповедь произнесена
была [2]протоиереем Мацкевичем при выносе тела из церкви, а вторая при самом погребении
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священником Чайковским. Во время же шествия похоронной процессии, когда останавливались
для чтения над телом св. евангелия, и при погребении покойника произнесено шесть речей на

русском, малороссийском и польском языках: окончившим курс университета св. Владимира

Ковалевским, студентами того университета Михаилом Малашенком, Петром Вишневским,
учеником 2-й гимназии Вельегорским и канцелярским ИваномШукстою. В проповеди, говоренной
протоиереем Мацкевичем, преувеличенно выставлены заслуги Шевченка как человека, хотя и

негосударственного, по его выражению, но старавшегося своим высоким умом разлить свет

истины в здешнем крае; в произнесенных же студентами и другими помянутыми лицами речах

высказано, что Шевченко был отцом Малороссии и Украины, что слава его не померкнет надолго,
и что в творениях его есть зародыш будущего величия страны им воспетой.
Список лицам, прибывшим из г. Киева в г. Канев на пароходе вместе с телом академика

Шевченка, у сего представляется.

Начальник уездной полиции Котляров

Помітка: «20 Мая». «К докладу».

Список лицам, прибывшим, из г. Киева в г. Канев на пароходе вместе с телом академика

Тараса Шевченка

1. Елисаветградский купец Варфоломей Шевченко.
2. Жена его Александра.
3. Каленик Шевченко.
4. Никита Шевченко.
5. Жена его Пелагея.
6. Иосиф Шевченко.
7. Жена его Матрона.
8. Гавриил Бойко.
9. Жена его Ириния.
10. Учитель 2-й Киевской гимназии Иван Сошенко.
11. Жена его Мария.
12. Жена инспектора 2-й Киевской гимназии Надежда Чаловая.
13. Коллежский секретарь Александр Лазаревский (из С.-Петербурга).
14. Мещанин Николай Пастернак (из С.-Петербурга).
15. Дворянин Виктор Вогоцкий.
16. Губернский секретарь Григорий Честаховский.
17. Канцелярский Иван Шукста.
18. Окончивший курс в университете св. Владимира Николай Ковалевский.
19. Поручик Виктор Забелло.
20. Студент университета св. Владимира Михаил Малашенко.
21. Дворянин Яков Габель.
22. Поручик Богданович.
23. Студент университета св. Владимира Петр Вишневский.
24. Ученик 2-й Киевской гимназии Вельегорский.

Верно: Начальник уездной полиции Котляров

Київський державний музей Т. Г. Шевченка АН УРСР, А-123, спр. 198, арк. 4 — 6. Рукопис.
Оригінал.
Опубліковано: М. П. Рудько. Тарас Шевченко і Київський університет, К., 1959, стор. 83 — 85;
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Смерть и похороны Т. Г. Шевченко (Документы и материалы). — К., 1961. — С. 96-98; Тарас
Шевченко. Документи і матеріали 1814-1963. К., 1963. С. 105-106.

1. http://ua_kobzar.livejournal.com/721814.html

2. http://ua_kobzar.livejournal.com/722341.html

4.2.48 Із листа І. С. Тургенєва до М. О. Маркович (Марко Вовчок). 22 травня 1861
р. (2010-02-17 18:00)

* *

Видел я в Петербурге Белозерского и др. (Анненков женатый— прелесть как мил). —Мне дали 4
No «Основ», из которых я мог заключить, что выше малороссийского племени нет ничего в мире—
и что в особенности мы, великороссы, дрянь и ничтожество. Амы, великороссы, поглаживаем себе

бороду, посмеиваемся и думаем: пускай дети тешатся, пока еще молоды. Вырастут — поумнеют.
А теперь они еще от собственных слов пьянеют. И журнал у них на такой славной бумаге — и

Шевченко такой великий поэт... Тешьтесь, тешьтесь, милые дети.

Тургенев И. С. Письма в восемнадцати томах. Том 4. Письма 1859-1861, М., 1982, стор. 333.

Примітки

Печатается по подлиннику: ИРЛИ, No 9530, л. 41-42.
Впервые опубликовано: Минувшие годы, 1908, No 8, с. 90-91.

Полное название журнала — «Основа, южнорусский литературно-ученый вестник» (Пб., в

типографии П. А. Кулиша). В апрельском номере журнала за 1861 г. помещена статья за

подписью «А. П.....кий» [А. Л. Пестержецкий] — «Заметка о народном языке». Возможно,
что иронию Тургенева вызвали следующие слова этой статьи: «...произведения великорусской

литературы читаются только теми, кому судьба дала возможность посвятить науке несколько лет
жизни, и как бы совершенно не существуют для малограмотных простолюдинов [...] Произведения
Квитки, Шевченка и Марка Вовчка, напротив, читаются с большою охотою всеми, кто только

кое-как овладел способностью из букв составлять слова. И — странное дело — произведения

эти читаются с любовью даже и малограмотными великороссиянами [...] Вот неопровержимое

доказательство народности этих произведений и преимущества их пред галицкою и отчасти

великорусскою литературою» (Основа, 1861, No 4, с. 29).
Ряд статей в этом номере журнала посвящен Шевченко. Позднее, в 1875 г., Тургенев писал в своих
[1]«Воспоминаниях о Шевченке»: «...талант его привлекал нас своею оригинальностью и силой,
хотя едва ли кто-нибудь из нас признавал за ним то громадное, чуть ли не мировое значение,
которое, не обинуясь, придавали ему находившиеся в Петербурге малороссы; мы приняли его с

дружеским участием, с искренним радушием». [2]Тургенев отмечает в своих воспоминаниях «чисто
русский» выговор Шевченко и то, что он вел дневник «на русском языке», иронически прибавляя,
что это «немало изумляло и даже несколько огорчало его соотчичей».
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[3]
Сторінка журналу «Основа», квітень 1861

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/vosp73.htm

2. http://ua_kobzar.livejournal.com/539792.html

3. http://books.google.com.ua/books?id=MbcaAAAAYAAJ&dq=%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%201861&lr=&as_

drrb_is=b&as_minm_is=0&as_miny_is=1861&as_maxm_is=0&as_maxy_is=1861&num=30&as_brr=0&pg=RA2-PA29&ci=47%

2C288%2C785%2C561&source=bookclip

4.2.49 Витяг із статті П. Мокрицького в газеті «Северная пчела». 25 травня 1861 р.
(2010-02-18 00:00)

* *

...никакой симпатии не существовало между покойным поэтом и г. Кулишем, и что... истощив...
все средства, покойник решился написать статью (на что есть неопровержимые доказательства)
против действий г. Кулиша, который в каждой издаваемой им книжке для распространения

просвещения народного бранится или в предисловии, или в конце книги...

Северная пчела, 1861, 25 мая. [1]Т. Г. Шевченко. Біографія. — К., 1984. — С. 508. Йдеться

про [2]статтю за підписом «Горожанин С...» від 23 лютого 1861 р.

Примітки

1 лютого 1861 р. в листі до Д. Л. Мордовцева Куліш докладно розповідав про глибокі розходження

в редакції «Основи», центром яких виявився він, Куліш: «Редакция «Основы» стала против меня
прямо в неприязненное положение». Співчуття і моральну підтримку в цих суперечках Куліш

знайшов тільки у Костомарова («он один сдерживает эту неразумную толпу, не понимающую

прямой пользы того дела, которому она взялась служить»); решта учасників журналу, в першу чергу
Білозерський і Шевченко, ставились до Куліша настільки вороже, що він, за власним визнанням,
«не разорвал отношений с «Основой» единственно потому, что вокруг ее редактора (В. М.
Білозерського) образовалось мнение о моем недоброжелательстве журналу». [Данило Сліпченко-
Мордовець, За крашанку-писанка П. Ол. Кулішеві, СПБ, 1882, стор. 19-20.]
Цит. за: Айзеншток І. Я. Із розшуків про Шевченко. Збірник п’ятої наукової конференції, К.,
1957, с. 131.

Також див. [3]лист Ламанського 1867 р., [4]статтю про «Граматку» Куліша та [5]замітку М.
Лєскова.

1. http://izbornyk.org.ua/shevchenko/bio15.htm

2. http://ua_kobzar.livejournal.com/698605.html

3. http://ua_kobzar.livejournal.com/698741.html

4. http://ua_kobzar.livejournal.com/698605.html

5. http://ua_kobzar.livejournal.com/707326.html
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4.2.50 Із листа І. Дорошенко до Марко Вовчок. 28 травня 1861 р. Чернігів
(2010-02-18 06:00)

* *

Шевченка похоронили в четырех верстах от Канева на Чернечой горе. Едва ли кому другому

были оказаны такие почести, как Шевченку; с ним могут только сравняться проводы Пирогова из

Киева.

Илья Дорошенко, Письмо к М. Маркович 28 мая 1861 г., [1]Дорошкевич О. Шевченко в

приватному листуванні // «Записки історично-філологічнго відділу АН УРСР», кн. VII — VIII,
1926, стор. 382.

Примітки

1 Ілля Петрович Дорошенко — відомий у 60-х рр. український культурний робітник, великий
приятель родини Марковичів. Дорошенко познайомився з Марковичами ще в Немирові, де був за
вчителя географії в місцевій гімназії, а потім переїхав до Чернігова, і тут брав найближчу участь у
тодішній роботі громадській — співробітничав в «Основі», збирав етнографічні матеріали, ширив
Кулішеві «метелики», тощо. Як педагог, Дорошенко бере порівняння з педагогічного життя —
знамениті проводи Пирогова. — Прим. О. Дорошкевича.

1. http://izbornyk.org.ua/shevchenko/doroshk.htm

4.2.51 Лист Г. Честахівського до Ф. Черненка. 3 червня 1861 р. (2010-02-18 12:00)

3-е іюня 1861 г. Канев.

Федор Іванович!

Я ще й досі не маю од Вас ніякої вістоньки, як Ви живете таменьки, и шо діється на світі; я блужу
собі одинокий окрест Канева по високих та крутих горах, як черкесин по Кавказу. Тут дуже гарно,
не хотів би розставатись з милим краєм, де колись завзяті Гайдамаки з свяченими гуляли та віру,
та волю людську ратували. Коли та коли збираю людців та насипаємо нашому дорогому Кобзареві

могилу, уже висипали з сажень заввишки, та вздовж саженів три; могила має вид пірамідки, а в
головах дубовий окрашений хрест заввишки два сажні. Поробимо, поробимо с людцями, а потім
знімемось та й помандруєм в Пластунку під Княжу Гору, де вольна горілочка; народ підоп’є — и

веселенький; а Батькові Тарасові стілко царства небесного надавали!
Я послав свідітельство докторське про мою хворість; — не знаю, шо там діється в нашому капітуле
1). Од Василія Тимофієвича Новіцького не маю ще ніякої вісті. Не знаю, чи Каменецький вислав
Кобзарів і прочого книжного краму; якшо не вислав, то будьте ласкаві, нагадайте єму, шоб висилав
якмога скоріше. Я буду дожидать од Вас письма з грошима і зараз рушу в Петербург. Якби Ви

прислали Хату і Букварь: тут дуже цього дива треба для народа, тут піп заводе для народа школу
і дуже-дуже нуждається в букварях, а грошей чортма. Поклоніться од мене усій нашій Громаді.
Шо там у вас діється? Дядькові Данилові Семеновичу (Каменецькому) і дідові Щербаку душевно

кланяюсь і жду од них краму. Адрес. Киевской губернии, в город Канев, на почтовую станцию. Г.
Честаховський. Примітки
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[1] [2]
Честахівський Г. М. Роман Садовий (с. Пекарі). Олівець. 10 червня 1861 р.

1) Место службы Г. Н. Честаховского. [3]Письма Честаховского, писанные в 1861 г. о похоронах
поэта Шевченко // Киевская старина. — 1898. — Т. 60. — № 2. — Отд. 1. — С. 170-171.

1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/NE8f9-FjS2xh-nfsFbVEGA?feat=embedwebsite

2. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/HsFA_qUEFCSpaTHpkwuLrA?feat=embedwebsite

3. http://izbornyk.org.ua/rizne/star16.htm

4.2.52 Спогад Ликерії Полусмак про своє подальше життя (2010-02-18 18:00)

* *

[1] Мені дивно то, що він в Каневі ліг. Чом він не написав

— де вродився, щоб в Кириловці — поховати.
А в Каневі ще є за Дніпром Прохоровка. Там один жив його (Тарасів) знакомий; то там дуб є;
була на нім кровать зроблена, на дубі. Там Тарас Григорович спав, ночував, малював і друковав.
Я спорилась з одною панночкою. Вона каже за Тараса, що таке время було, що він один був вищий
над людьми, а що тепер є розумніші. Дурна якась.
Як він вмер, то Карташевська питає: «Чи хотіли б бачити Тараса Григоровича?» «Хочу» кажу. «То
царство йому небесне!»...
Я вкинулася в річку, — побігла через Неву й провалилася, а москаль йшов, то поспів мене

витягнути. Я в Обуховськой больниці місяців чотирі лежала і не попрощалася з Тарасом

Григоровичом і не бачила.
Якби не казали мені, що він був в Сибірі, то б я не жалувала тепер. Коли ж Макаров хотів собі

мене приобрісти!
Казали мені пани: «Ти хочеш бути панею, а сама не знаєш, що йдеш за сибіряку».
Я не пішла, а все була таки панею.
Я молода була. В модному магазині служила у француза. Зачісувала дам, краяла сорочки. До

мене офіцери приставали. Я одному дала пощочину, хазяїн-француз зробив виговор. Я думала
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втікати з магазина, але француз впросив мене, бо я добре робила.
Я молода була і гарна. Чоловіка мала. Ми мали в Царскому Селі парикмахерську. Дітей було

багацько. Треба було жити й я тримала учениць. А прийде хто до чоловіка прибиратися, то я вийду
й якусь роботу свою панам продам то флакон духів. Раз купила фортеп’яна, в двір принесла, а
до хати чоловік не пускає. Каже: «нащо купила шарманку?» Діти йому надоїли, учениці надоїли,
робота надоїла.
Було горе й тепер горе.
Вийду тепер в Каневі на могилу (Тарасову), а всі так і шепчуть: «Шевченчиха пішла, Шевченчиха

пішла»! І чого вони вязнуть до мене?!

[2]Спомини про Т. Шевченка п. Ликерії (Полусмаківни). К. Широцький, Шевченкова наречена,
«Літературно-наукови вісник», 1911, т. 53, стор. 288 — 289.

1. http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev10055.htm

2. http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shirots.htm

4.2.53 Спогад М. Білозерського. Первісний вигляд могили Шевченка (2010-02-19 00:00)

[1]
Селяни копають могилу Т. Шевченкові в Каневі. Фото 1861.

* *

Могилу над гробом Шевченка высыпали в несколько дней; работали 17 человек и в числе их В.
Н. Забела. С этой картины была снята фотография. Забела поминал Шевченка тою настойкою,
порошок для которой дал ему Шевченко в 1840-х годах.
Впоследствии народ ходил на могилу Шевченка для исцеления от лихорадок и других болезней.
Некоторые польские паны и «недоляшки» распустили слух, что в могиле Шевченка были закопаны

ножи для истребления панов-ляхов; вследствие их настояний будто бы была поставлена у

Тарасовой могилы стража!

Н. Белозерский, Тарас ГригорьевичШевченко по воспоминаниям разных лиц, «Киевская старина»,
1882, октябрь, стор. 76. [Див. [2]текст і [3]переклад]
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[4]
Первісний вигляд могили Т. Шевченка в Каневі. Фото 1861.

1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/rqyZNZxNqGhv1QVTa1u_yg?feat=embedwebsite

2. http://izbornyk.org.ua/shevchenko/vosp37.htm

3. http://izbornyk.org.ua/shevchenko/spog37.htm

4. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/_u9uiSb1_lZNWZZc_v4Aqw?feat=embedwebsite

4.2.54 Лист поліцейського наглядача до правління Академії мистецтв. 12 червня 1861
р. (2010-02-19 06:00)

1861 г., 12 июня. Письмо полицейского надзирателя 1-го квартала Васильевской части Петербурга
к правлению Академии художеств с описью имущества Т. Г. Шевченко

Во исполнение предписания 1-го департамента управы благочиния от 4 сего апреля за № 6255,
препровождая у сего [1]опись имущества умершего академика Тараса Шевченко, имею честь

покорнейше просить оное правление принять имущество это по описи в свое ведение и таковую

возвратить ко мне с распиской в принятии.

Надзиратель [подпись].

ДМШ-7, л. 29. Цит. за: Смерть и похороны Т. Г. Шевченко (Документы и материалы). —
К., 1961. — С. 95.

1. http://ua_kobzar.livejournal.com/711068.html

4.2.55 Лист Г. Честахівського до Ф. Черненка про могилу Шевченка. 17 червня 1861
р. (2010-02-19 12:00)

Федор Іванович!

Я получив любий лист Ваш як раз на святу неділю і дуже дякую, шо обізвались до мене. От

Данила Семеновича тож получив лист і накладную, а книжок і патретів кобзаревих ще не получав.
Спасибі Вам укупі с Дан. Сем., шо обізвались любим голосом, бо якось дуже осиротів я без нашої
петербурської громадоньки, не чувши її мови і що там діється. Тутешні декотрі пани запрошують
мене до себе, а я не йду, бо вони пани, а од простого люду тілько й чуєш — пани та панщина
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переплетена батогом або хворостом, а до того ще проклята сарана дуже напала на поля коло

Канева; аж страх, аж сумно! сказав би Батько Тарас, якби почув, та подивився. Оце учора 16-го
тільки шо вивершив Батькові Тарасові могилу сажені в дві заввишки, а тепер піду оброблять;
добрий люд дуже поміг мені у сему ділі; з канівським людом начав робить могилу, а кончив з

пекарцями й хмилянами (поміщичими крепаками), — одни за 7-м верст од Канева, а другі за

14-ть, і робили щиріше, ніж канівське міщанство. Боже мій! як би мені хотілось хоть капелиночку
подякувать їх на прощаніе — зварить їм обід на вічне поминання Батька Тараса; це ж у нас

обичай старинного заповіту, і народ наш дуже за єго придержується. Дуже б гарно було, бо Батька
України поховали, а людові не дали ні шматочка хліба в поминок, тільки своя громада та попи

випили по чарочці, трошки перекусили печеної риби с хлібом, а потім Шевченки сім’єю зварили

капусти й локшини два горшки, тож все для своїх п’ятнадцяти чоловік, та тим і закінчали. А потім

роз’їхались по куточках, як горобці по острихах, тильки я один остався і кожен день вештаюсь на

Тарасовій горі, хоть дернину або дві викопаю, та положу єму на широкі груди, і якось легшає на
серці.
Канівським панам і людові якось моторошно дивиться на мене, що я, панич з великого

П’єтенбурха, та надіну гайдамацькі штани й сіру свитку, та візьму заступ в руки й роблю Тарасові

могилу не так, як би пан робив з заступом в руках, а таки так, як добрий хазяйский син, або
щирий робітник — або ще краще, як добрий пан посеред крепаків з палицею або батогом пристає

до помочи людові на панщині; та ще після того возьму та прочитаю шо-небудь із Кобзаря, або
карандаш в руки та й нарисую якого чоловіка абощо, — те їм в дивовижу і самі не придумають і

не приберуть собі толку, шоб то воно за чоловік такий. Сказать би шо воно пан, так не виходить:
пани ж того не роблять, шо він виробляє заступом і довбежкою.

[1] От для сих сиріт я дуже бажав би од усего серця зварить обід коло Тарасової

хатини і пом’януть с щирим вашим людом єго велику да любящу душу, нехай би вони згадували, шо
колись то було, як приїхав Батько Тарас з далекої дороги у свою господу панувать між ними. Вони
всі називають єго Батьком Тарасом, рятувавшим їх волю, а гора, на котрій поховали— Тарасовою

горою, замісь прежнього названня Чернечою. Оце моя думка; як ви приймете її своїм серцем так,
як і я, то чи не можно вам переговорить з громадою об цим ділі, може складуться карбованців
15-ть, то буде вволю, бо у мене нема вже ні копійки за душею, а ті гроші 50 карбованців, шо
пришлете, то треба на дорогу. Я писав Вам, шоб прислали мені 50 карбованців моїх грошей из

сохранной казни, шо на книжку, і теперь дожидаюсь.
Душевно кланяюсь усій Громадоньці любій і Данилові Семеновичу: Він дуже угадав, шо моє перше
слово було проти києвського панства, — тепер мені дуже ніколи писать об цим. Як кончу Тарасову
могилу, то пришлю лист до Громадоньки, тоді все опишу, як шо було, а тепер тільки скажу, шо
якби я не почув из Тарасових уст при єго жизні слова, шо: „тихе пристанище і спокой найдет

коло Канева“, то Батько Тарас сміло запанував би в Києви з панами, бо ні одной души живой не

було, котра б не потягла з усеї сили на панську сторону. Дуже добре зробив я, шо поїхав з Батьком
Тарасом, а то прийшлось би весь вік жалкувать до одурі. Я послав в Капітул свідітельство о болісті

моїй і письмо Новицькому, а од єго нема ні одной строки, ні одного слова; якби у Вас малось час
времені завернуть до єго і роспитаться, що і як воно діється, та сказали б і мені. Прощайте! весь
Ваш

Г. Честаховський.

Як будете писать до Пантелеймона Александровича, то поклониться єму щиро од мене.
В вівторок 13-го іюня я ішов до Хмільної збирать громаду до Тарасової могили, а шлях іде через
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жита і через ліс, — рай земний та й годі! жита на четверть вище мого росту. Не розстався б з

Україной!

17-го іюня 1861 года. Канев.

[2]Письма Честаховского, писанные в 1861 г. о похоронах поэта Шевченко // Киевская старина.
— 1898. — Т. 60. — № 2. — Отд. 1. — С. 171-174.

1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/GN_j-CUFpNTsHlD9wAjW5Q?feat=embedwebsite

2. http://izbornyk.org.ua/rizne/star16.htm

4.2.56 Лист Г. Честахівського до Ф. Черненка з описом поховання. 20 червня 1861 р.
Канів (2010-02-19 18:00)

20 іюня. 1861 года.

Федор Іванович і люба Громадонько Українська!

Іще сонечко на небі сяє, а наше сонечко святе — батько Тарас, великий світ України, уже востаннє
сховалось за темну гору, відкиль уже єго ясного нового світу більше не побачить рідна земля

Українська з своїм добрим людом козачим.
10-го мая в сім часів пополудні наш дорогий та любий Кобзарь улігся на вишні віки у своїй новій

темній хатині, видкіль уже не вийде більше подивиться на світ Божий, своїм ясним та орлиним

козацьким поглядом не окине неньку Україну, не почує більше єго нової та голосної пісні добрий
люд козачий, а та пісня, що проспівана їм, нехай буде піснею благовісті для молодого козачого

покоління і направля к добру, честі і користі народної кожного чесного українця.
Як їхать од Києва на пароході по Дніпру, то верстов добрих з чотири треба униз спуститься

за Канів; там над самісіньким берегом, на височенній горі — Тарас осів своїм новим селищем

посередь самої гори. Вершина тієї гори буде вздовж саженів сто, а упоперек до сорока п’яти.
Гора к востоку круто опускається к берегу Дніпра так, що по-прямому ідучи не зійдеш, а треба
підніматься на хитрощі: ступиш разів п’ять уперед попід горою, а потім повертай лицем туди, куди
був потилицею, та уп’ять подається наперед, та хватається за ліщину, щоб не полетіть шкереберть;
к западу і юго-западу теж саме, а к югу і юго-востоку із-за цеї гори встає друга гора, така ж

завбільшки, як і Тарасова гора, і покрита густим молодим лісом, — кучерява та хороша, густим
лісом оквічана, верхом своїм підпирає хмари і далеко, дуже далеко видніється, як їдеш од Києва.
На цій горі я хотів поховать Тараса; — Варфоломей перехитрив мене, сказав, що то поміщича

земля; я тілько поплямкав, та нічого робить. Як начав насипать Тарасові могилу і після трудів

повів людей в Пластунку, на вольную горілочку, тоді узнав, що то земля Канівська, а не поміщича.
Буду до віку жалкувать, що Варфоломей обманув мене; мабуть, і Тарас пожалкує, бо як вистроїли
б школу на тій горі, то Тарасові, літаючи на хмарах, не стоїло б труда униз спускаться, прямо
на хмари у вікно влетів би і подивиться на своїх школярів, що вони виробляють. Де оця гора

спускається круто к западу, то од неї росте тож гора трошечки нижче, а за цією іще гора, а проміж
гір, де одна гора до другої склоняються, дальше видні верхи других гір гостроверхих. Так, що
як станеш на Тарасовій горі лицем к югу, то од юго-востока і до северо-запада Тарасову гору

другі гори облягають, як ті хмари оступають, щоб взять єго біле тіло і подать другим хмарам,
що литають вище та до Бога ближче; нехай несуть туди, де понесли єго любу да щиру душу по

широкому простору, бо їй тісно було на землі, — до чубатих дідів запорожців на бенкет небесний!
З Тарасової гори видно далеко аж до Переяслава, а там далі тілько мріє 1).
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[1]
1) В виде иллюстрации помещаем рисунок могилы Т. Г. Шевченка, после реставрирования

ее в 1885 году, с видом на левый берег Днепра. Рисунок исполнен маслянными красками

одним молодым художником, прожившим на Шевченковой горе для своих художественных студий

несколько недель в 1889 г. 8-го мая в 7-м часів уранці знялись ми пароходом „Кременчук“ од

Києва і привезли батька Тараса до Канева в чотири часа пополудні. Пароход пристав к берегу

нижче Канева верстов дві с половиною; зняли с парохода гроб, поставили на жидівську повозку

і повезли понад самісеньким Дніпром крутогорим берегом в канівську церковь Успенія Божієй

Матері. Доїхали до сельскої дерев’яної церкви Спаса Преображенія (перед Каневом) — маленьке

сельце понад берегом Дніпра протяглось аж до Тарасової гори і ділиться на три названня: од
Канева зветься Селище, середня часть Бесарабівка, а коло самої Тарасової гори — Монастирище.
Тут був колись монастирь; є люди, котрі пам’ятають, як єго розбирали і построїли з єго церков

Спаса Преображенія, що принадлежить до Канівського Селища. Цей монастирек пам’ятний тим,
що в єму на Тарасовій горі поховані три козачі гетмани — Іван Підкова, Кішка і Шах. Максимович
1) розказував оце і показував шлях, де везли убитого Івана Підкову; по тому шляхові везли й

Тараса до єго тихого дому. Там нас зострів отец Феодосій в облаченії с причетом і корогвами

і проводив до городської церкви Успенія. Як переїхали базар і стали підніматься в гору, то
нас зостріло ще два протопопи в облаченії с хрестами, образами, цеховими корогвами і якоюсь

цеховою коробкою від гроба, покритою червоним сукном. Оці ж то попи з Успенскої церкви йшли

проти нас с червоною коробкою скорим парадним маршем і добрих за півверстви од Успенскої

церкви спіткались з нами. Поперед кобзаревої домовини йшли попи, потім хрести з орлами, а
поперед пуста червона коробка застаршинувала, і процесія зробилась такою пишною, що й сам

блескучий Петербург не бачив такого дива. Хто не бачив сего дива, то єй Богу, так, як і я, подумав
би, що двох мертвеців ховають разом. То, бачите, тутешній звичай такий міщанський. Та це ще
нічого, що одна коробка випала на нашу долю, а то бува як ховають якого дуку, то іде стилько

коробок, скілько є цехів в городі; бачите — кожний цех ма’ свою коробку, і як протянуться одна за
другою, то сміло укриють гір дві або трі одними коробками й червоними, й зеленими, й синіми,
й жовтими, і всякими та аж потім уже несуть настоящу домовину з мертвецем; цього звичаю

хто не зна, то єй Богу, подумає, що громада ховає цілу громаду, і побоїться підійти, подумає, що
чума передушила стілько народу. Перед входом в цвинтарь процесія остановилась служить літію.
Тут один із Києвсько-Університетької громади, сопутствующей Кобзареві до Канева, виступив до
гробу і сказав щире сердечне слово Батькові Тарасові; це дуже-дуже подобалось Канівської громаді
цеховій. Узнавши, що я їду при тілі Тарасовім, кинулись до мене і усердно просили, щоб я дав їм
на пам’ять Батька Тараса те, то оце читали „бо нам так подобалось, що й сказать не можна, як то
хороше“. Я сказав: „просіть у того, що читав, а у мене нема“. Поставили гроб у церкві, одслужили
панихиду й вечерню, та й потягли шукать пристанища. Найшли, повістили громаду нашу, котра
зоставалась у цвинтарі, зійшлись, я й кажу: „нап’ємось, брати, чаю, та ляжем спать, щоб завтра

якможна рано встать, та поїдемо обирать місто для нової хати кобзареві“. А мені й кажуть, що вже
місце обібране. А я: „та воно добре, що обібране, але ж треба усім укупі обібрать, роздивившись
та посовітувавшись“. Кажуть: „та ми бачили вже — місце добре; а ви хіба не бачили“? — „Та
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коли ж мені бачить? тілько що приїхали, уже й бачить! я ще й гори тієї не знаю, де вона, на котрій
будем ховать“. А вони: „як то не бачили? адже ви були коло церкви, то повинні бачить, бо коло
церкви ж будуть ховать Тараса. Уже, кажуть, договорили й гробокопателів за десять карбованців,
і вони пішли за заступами, щоб яму копать“. Я зараз побіг у цвинтарь, питаюсь, а мені й місце

показують, де яму копать. Я об’явив народу, що воля покойного була така: поховать єго на тій

землі, де він дуже бажав поселиться при жизні своїй, і ніхто не має права закопать єго там, де
він не хотів. Народ одностайне заговорив, що яка воля покойного була, то так треба й робить.
Це мене ободрило трошки, я найшов синів Варфоломея Шевченка, вони знали про се, що батько
хоче поховать Тараса коло церкви, і тривожно поглядали на мене, а я репетував своє і спитав

їх: „чи правда, що ваш батько хоче закопать коло церкви Тараса“? — Правда, — „А хто ж єму

натуркав оце в голову? Я ж єму об’являв задушевную волю покойного і бажання нашої Української

Петербугської громади.“ — Ми сего не знаєм; батько казав, щоб от на цим місті яму копали“. „А
де батько? шукайте єго“. А я тож пішов розглядать єго поміж народом. Народу була сила велика.
Вийшов я за цвинтарь, коли дивлюсь — Варфоломей біжить до мене з дітьми, стревожений й

каже: „друже мій, чи ви оте місце бачили, де я хочу поховать Тараса? ось подивіться, як тут

гарно: і гора висока, і Дніпро близько, і Боже мій як то хороше; а таменьки за оградою купим

місце та й школу поставимо. Ось подивіться, як добре буде. А школа буде у єго під самим

боком“. — „Як би воно добре не було, то все добре тілько по-нашому, а ми давайте добре робить
по-Тарасовому, як бажала єго душа безсмертна, то тоді ще краще зробимо і добре буде. Бо як

начнем порядкувать по-своєму, то душа Тарасова і потомство козацьке, чтуще пам’ять єго святу,
буде клясти нас, поки світа сонця і гріх наш буде неокупний. А давайте лишень, Варфоломей
Григорович, поховаєм Тараса подальше од церкви, а якшо вам хочеться безпремінно коло церкви,
то й там можна буде поставить церковь Тарасову, хоть манесеньку. Може у вас нема грошей чим

орудовать, возьміть моїх тридцять карбованців, а потім оддасте“. А Варфоломей: „як будем там

ховать, то ще й завтра не управимся з цим ділом, а у мене кожна минута врем’я дорога, я вже

й так, як неділя рушив з дому“. Я натякнув, що як бува ніколи вам, то ми й самі поховаємо;
покажіть тілько місце, де ота гора, а ви з Богом їдьте. — Варфоломей піддався: „ну, добре, каже,
так завтра поїдемо обирать місто, а тим часом ходім поговорим с цехами, що возьмуть з нас, що
викопають могилу“. Цехарі, недовго думавши, запалили з нас сто карбованців. „А шо, Григорій
Миколаєвич, яка у вас думка от про се діло“? каже мені Варфоломей. А а єму: „у мене зовсім
немає ніякої думки в голові, а просто завтра вранці достанемо заступів та лопат, поїдем вкупі з

Києвською Громадою, та збудуємо своїми руками нашому Батькові хату“. Тоді Варфоломей, не
сказавши мені нічого, повернувся до цехарів і каже їм: „ідіть ви собі до чорта, а з ним до самого

старшого сатани на пораду, а ми, пане Грицьку, ходім с тобою та нап’ємося чаю, то чи не буде

лишень краще“. На другий день, у вівторок, 9-го мая уранці пішли до Дніпра, наняли човен, сіли
й поїхали Дніпром понад крутими берегами. Доїхали до гори, на велику силу зибрались на неї,
роздивились; я показав місце, де, по-моєму б, приходилось робіть Тарасові новий будинок, спитав
громади: чи согласні на те? Громада в однн голос— „согласні!“ і началась робота. Викопали яму,
а каменщики солдати вимуровали кирпичний звод і на третій день, у середу 10 мая, в три часа

пополудні, отправились в церковь, одслужили як слідує по закону, що було треба, потім протоієрей

промовив, спасибі єму, в церкві до Батька Тараса прощальне слово: „Ти, каже, брате наш о Христе,
Тарасе, настоящий щирий Батько свого українського люду, ти перший заступивсь за рідне слово

Українского народу в солдацькій шинелі, у тяжкій неволі, далеко на чужині, не переставав боліть
серцем за люд свій і єго слово! Мир ти, Тарасе!“ Потім винесли гроб, поставили на козацький віз,
накрили червоною китайкою, а замісь волів впрягся люд хрещений і повезли, як слід, діти свого

батька, повернувшого з далекого краю до свого дому. Як рушили од церкви, то везли парубоцтво,
чоловіки і наша києвська громада. Я давай ходити поміж дівчатками і дітками малими, щоб і

вони приставали до купи, „бо ви ж, кажу, для Тараса однакові буди любі, як парубки, жінки, діди
і баби, то беріться усі вкупі везти“; дівчатка усміхались, соромились, отговорювались, що і так

багацько везуть без нас. „Багацько, та не ви, а то треба, щоб і вашу працю Бог побачив“. Повезли
Кобзаря тією дорогою, відкіль їхали понад Дніпром; в одним місті треба було зовсім звернуть з

теї дороги на праву руку. Дорога йшла горами в ліс; тут треба було об’їхать сажнів півтораста у
бік потиком (де малесенька водиця протикає із джерел; називається потиком). Люд і каже мені:
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„ходімте, паничу, з нами, тут прямійша дорога, ми їх переженемо, а то дуже далеко останемся

сзаду; бачите, яка уличка тісна, не протовпимось“. Бачу, що правда: „ходім“, кажу. Тут скажу

ось що. Як тільки ступив я перший шаг на Канівську землю, то зараз познакомивсь з людом.
„Здорові були, люде добре! Здоровеньки, дівчатка!“ Здрастуйте! — „А шо, чи сьогодня празник

який чи що, то ви гуляєте“? — Ні, празника нема ніякого, а чули, що сюда привезуть оцього пана,
що привезли, так оце стоїмо й дожидаємось. — „А хто ж вам сказав, що єго привезуть? — Та

тут увесь люд про се говоре; у нас давно чутка йде, що його привезуть, ще казали в піст або на

великодніх святках привезуть, але ж не було; а учора казали, що сьогодня безпремінно буде, так
ми й вийшли подивиться“. — „І добре зробили, спасибі вам; так уже коли прийшли назустріч, то
проводьте вже аж до церкви, як слід діткам почтить пам’ять Батька. — „Та ми ж оце туда йдемо“.
— Добре, ходімте укупці, ходімте — і потягли за возом. Я йшов з людом, розказував їм, що оце
за чоловік Тарас, просив їх, щоб вони не звали єго паном, а звали батьком Тарасом. Дійшли до

слобідки; я роздав дівчаткам по квіточці з Тарасової петербургської могили на пам’ять, і третья
доля канівського люду була уже знакома зо мною. На такий лад робив я скрізь, де проїхали з

Тарасом, од Петербурга і до самісінького Канева. Так ось чого люд коло мене ходив роєм: єму
хотілось слова, а я не скупився на цей товар. Тараса скрізь приймали то за полковника, то за

генерала. „Люде добрі! Бог зна, завіщо оце од вас така зневага на простого крепака Тараса“ — як

грім тріщало в ушах хрещеного люду. Повезли Тараса униз на потік, а я пішов напростець горою
з людом, побачив маленького та гарненького хлопчика і кажу єму: „Ти ж таки як козак добрий, то
тобі зовсім не слідовало б отут плентаться поміж жінками та дівчатами, а пішов би ти пристав до
козацької громади, що везуть батька Тараса, та поміг би козацькому батькові за сонця доплестись
додому, та як звичайний козак, той дівчат підмовив би до помоги“. Коли це підходе до мене

молодиця в червонім платку пов’язана і питається мене: „паничу, а скажіть, будьте ласка: „чи
то ж воно подобає женському полу мішаться в оце діло?“ А я їй — що нема нічого найкращого,
найподобнійшого, як усім діткам укупі, і женському і мужському полові, од малого й до старого,
почтить пам’ять Батька Тараса, бо він був усім діткам України батько і кохав усіх однаково, як
мужський, так і женський пол. Молодичка одійшла од мене, а я забалакавсь з хрещеним людом і

опередив саженів на сто кобзарів поїзд, йшовший між горами потіком; мені було видно за садами
тілько верхи корогов. Я спустився з людом униз, перейшли потік, і я піднявсь трошки під другу

гору, відкіль стало видно, як на долоні, весь кобзарів поїзд. Коли дивлюсь — як макова нива

зацвіла коло кобзаревої домовини, а сама домовина як найбільша маківка красується посеред

великої ниви: все дівочки, як квіточки, а дівчата, як маківки, облавили густою батовою й везуть

віз Тарасів, а жіночки позад воза помогають і ні одної мужської душі нема, не тільки в возі, а і
близько коло воза. У мене навернулись в очах сльози од такого дива, і я пішов назустріч і сказав:
„Велике вам спасибі, батьківські дочки, хай вам Бог счастливить за оцю услугу і помога на все

добре в жизні“. Було дівочим отвітом: „ми думали, паничу, шо ви шуткуєте; а якби сказали, ми
б од самой церкви повезли, а тепер уже нікому не дамо везти, аж до самої могили довеземо“.
Молодиця в червонім платку була стара дівка — старшинець над дівками, і як допиталась у мене
правди, що не жартую, зараз загадала дівчатам везти Тараса. А ще тілько од’їхали од города з

верству. Окрест Канева нема ні одного місця рівного, навіть на двадцять сажень, усе гори, та
гори поросші лісом, і приходиться, чи йти, чи їхать з гори униз, а знизу нагору отакою дорогою.
Любі Канівські дівчата везли батька України добрих верстов з вісім або і усіх десять, бо треба було
далеко, далеко кругом об’їзжать лісом, бо такі гори усе, що з великим трудом зійдеш піхтурою, а
їхать нема і в помині. Верстов зо дві од Канева у ту сторону, де ми їхали з Кобзарем, нема густого
лісу, — уже сплюндрований: так, де-та-де, стоять дуби поростикані, та кущами росте молодий ліс,
а потім начинається густий молодий ліс. Котрі дівчата не мали де притулиться до Кобзаревого

воза, напали на ліс і давай ломать віти і устилать дорогу Кобзареві. Як побачила те уся челядь,
і мале й велике, як кинуться на ліс — затрищав сердешний як од доброго пожару; покрилась
Кобзарева дорога зеленими вітами, як зеленим килимом заслана. Аж серце мліло од такого

дива, наче яка комашня з Божого неба залетіла мені під саму шкуру і козака витанцьовувала, —
так було любо, радісно та весело дивиться на дівоцьку, славну потугу. Такі картини, такі картини,
що ніяка голова чоловіча не вимізкує такої чудасії, і любий, безсмертний наш Тарас не подасть

Богові жалобу на люд козачий, не скаже, що він усю жизнь вештався між татарами. бо хоть
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коло єго домовини запахло чоловічим духом. Як везли, то наперед усієї процесії несли патрет

Кобзарів, і увесь люд до малої дитини бачили, який він був живим. Як привезли до гробу, то
зняли домовину з воза і начали знов одправу попи, а патрет поставили високо на груші, у головах
домовини. Кончили попи, зараз начала києвська наша братія востаннє привітне і прощальне слово
Кобзареві. Таких було чотири чоловіка; один держав слово от білоруської народності; а кончив

піп, отець Феодосій, цей уже п’ятий. Опустили біле тіло в гроб і начав народ розходиться. Попів
угощали то винами, то ромами і чаєм. Потім я підійшов з громадою до попів і поблагодарив їх

од усієї громадоньки нашої за те, що вони держали значне слово нашому любому Кобзареві. Попи
дуже були раді нашому привітанню, повставали з трави і перецілувались зо всею нашею громадою.
Потім ми повечеряли і розійшлись, а декотрі остались ночувать на Тарасовій горі, і усю ніч огнище

горіло, наче гайдамацтво ночувало в лісі з свяченими. Оце ж вам, щирі брати українці, розсказав,
як зумів, як і що було, по своїм силам і знанню. Щирий до Вас Г. Честаховський. Канів 20
іюня 1861 года. [2]Г. Честахівський, Лист до Ф. І. Черненка від 20 червня 1861 року, «Киевская
старина», 1898, февраль, стор. 175 — 182.

[3] Фрагмент листа із начерком

насипаного на Чернечій Горі могильного кургану.

Примітки 1 Підкова Іван (за деякими відомостями він і Ян, і Павло, і Іван Волох, прозваний
Підковою за силу) — відомий походами у Молдавію в другій половині XVI ст. На вимогу

турецького султана шляхетський уряд Польщі стратив Підкову у Львові в 1578 р. Тіло його

перевезено і поховано в Канівському монастирі. Шах Яків (абоШех) — друг Підкови, неодноразово
ходив у походи проти Туреччини і кримських татар. Після смерті Підкови Шах напав на Молдавію

і помстився за смерть друга, за що був засуджений польським урядом і відправлений у Канівський

монастир, де й помер. Кішка Самійло (або Кушка) — відомий походами у Туреччину на початку

XVII ст. За деякими відомостями, він брав участь у повстанні Наливайка. Під час одного з походів
потрапив у полон до турків і був убитий. За народними думами й піснями, поховано його теж у

Канівському монастирі. Підкову, Кішку і Шаха народ називав гетьманами (так само називають їх

і багато істориків), але гетьман тут має значення ватажка, керівника загону.

1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/XwZ_7jnS64nZ67SsTz5OvQ?feat=embedwebsite

2. http://izbornyk.org.ua/rizne/star16.htm

3. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/_2TS4RRWqG5GKemAfBRDoQ?feat=embedwebsite

4.2.57 Забобони та народні перекази (2010-02-20 06:00)

От і стали перекупки, а за ними і простий нарід, ходити громадно на могилу поета для

уздоровлення од недуг. І всі сконстатовали, що могила «добра на гдеякі слабості», а особливо
помагає на пропасницю.

Київські перекупки і Шевченко // Зоря. — 1882. — Ч. 22. — С. 355.

* *

[Люди гадали,] що квіти та зелень, якими була вистелена дорога від Канева до Чернечої

гори, і квіти, посаджені кріпаками на могилі, мають цілющу силу. Слава про цілюще зілля Тараса
пішла далеко за межі Канівського повіту. Люди з різних кінців України приїжджали і пішки
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приходили, щоб добути те зілля. Пройшла чутка, що вся Чернеча гора засіяна зіллям Тараса.
Люди вірили в це, збирали його і несли в далеку дорогу, як дорогоцінний скарб [...]
Коли хоронили Тараса, то на кришці труни, на вишитому рушнику, лежала паляниця. Рушника
того попові люди не віддали, а заховали і свято його берегли, бо він приносив людям щастя.
Особливо молодим людям. І кожна дівчина, коли йшла під вінець, намагалася дістати Тарасів

рушник, щоб вінчатися на ньому. О, тоді вже вона була впевнена, що буде жити щасливо все своє
життя.
Якщо щастя не приходило зразу, це не лякало людей.

Від У. П. Шарафан, 73 років, м. Канів (лютий 1960 р.). // Вінок Кобзареві: Поезія,
нариси та оповідання. 1861–1961, Черкаси, 1961, стор. 92–93.

* *

[1] Обыкновенно малорусский народ всем своим

любимым героям придавал чародейский образ, необыкновенную силу и другие качества, которые
определяют «характерника». Таким «характерником» в глазах народа является и Шевченко. [...]
Привожу дословный рассказ одного крестьянина, записанный мною в Звенигородском уезде; в
нем лучше всего и полнее выразился народный взгляд на поэта.

Був собі колись-то такий великий характерник — Шевченко; та такий, що з ним ніхто не

міг зрівняться. Їздив він, кажуть, скрізь по світі та збирав од панів разні листи — бумаги. Кажуть,
що як він умер, то його привезли в домовині звідкільсь здалека на Вкраїну, бо як умирав, то
сказав, щоб його поховали в степу на могилі, ніби-б-то в ріднім краю. От його і привезли туди до
Жидівського, до теї розкопаної могили, де коло здорового шляху, стали здіймати з воза домовину,
та й не здіймуть — така важка. Що не робили, ніяк не здіймуть, та мусили прикликать з села

двадцять дівок (чесних), та аж ті зняли її. Але ж як після розкрили її, то вона була тільки повна

разних списів — бумаг, а його самого не було; та так її з тими бумагами і закопали. Кажуть,
що після хтось-то хотів ту могилу розкопати та забрать списи (бо з ними можна було б одібрать

назад у людей ту землю, що у панів забрали після панщини), та у того чоловіка одібрало руки і

ноги, то він і покинув докопувати.
Та Шевченко цей дуже клопотався за людей, що робили у панів панщину і дуже просив за них

царя, щоб той дав їм волю. А цар все-таки волі не давав. От раз він приходить до царя, єго
впустили в палатку; ввійшовши в палатку він хап шапку та об землю — трах, та й каже тоді

цареві: «Оце тільки й твоєї землі, що під моєю шапкою, а над всею землею пани царюють! Весь
світ я із’їздив, а ніде не бачив, щоб так було гірко та важко жити людям, як в твоїм царстві!»...
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Записано 1880 г. в с. Гусаковой, Звенигородского уезда. А. Смоктий. Взгляд народа на

Шевченка // «Киевская старина», 1882, т. 3, № 8, стор. 371-373.

[За неопублікованими переказами, в могилі Шевченка знаходяться чи то священні ножі, чи

то дивний (чарівний?) меч, змочений кров’ю забитого батька, чи то дивна книга, в якій

пояснюється, як бідним людям стати вільними.]

* *

Не только личность Шевченка, но также и могила его привлекла народное внимание, дала

повод к возникновению рассказов и легенд.
Например, в рассказе, записанном Смоктием о могиле Шевченка, говорится так: «великий
характерник» Шевченко ездил по свету и отбирал у панов «різні листи»; после его смерти

«труна», в которой он должен был бы быть, оказалась полной «разних списів-бумаг», его же

самого не было. «Кажуть, що після хтось-то хотів ту могилу розкопати, та забрать списи, та у
того чоловіка одібрало руки і ноги, то він і покинув докопувати».
Существует также среди крестьян с. Пекарей, как это мне передавали некоторые лица, поверье,
что в могиле закопаны ножи, о том же упоминается и в статье Билыка. Быть может, причина
возникновения этого поверья лежит в ознакомлении крестьян поклонниками Шевченка с его

произведениями, между которыми могли быть сообщены и «Гайдамаки».

Н. Беляшевский, Рассказы крестьян с. Пекарей о Т. Г. Шевченке, «Киевская старина»,
1894, февраль, стор. 179-180. [Див. [2]розповіді.]

1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/WRybmxeQl74_6MzNxGVNhA?feat=embedwebsite

2. http://izbornyk.org.ua/shevchenko/vosp69.htm

4.2.58 Із листа О. О. Корсуна до В. М. Білозерського. 1861 р. Катеринодар
(2010-02-20 12:00)

Після того, як ми в нашій невеличкій Єкатеринодарській громаді спомоглися заграть «Наталку
Полтавку» та ті грошенята, що зібрали на пам’ять Незабутнього, допроводили Вам, після того,
кажу, багато, багато дечого промайнуло у нашій занедбаній Чорноморії!.. Вже як очумались трохи
од тих бебехів, що, мов той град, сипались і в пику і в потилицю, тоді тільки дознались, що Ви

у Вашій «Основі» (нехай вічна буде) дякуєте нас, — ніби ми й справжнє діло зробили... Коли б

подивився Незабутній у серце з того світу, побачив би, чи того ще ми бажали!..

[1861] р.

[1]Т. Г. Шевченко в епістолярії відділу рукописів. — К., 1966. — С. 38.

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/epis.htm

4.2.59 Лист обер-прокурора синоду головному начальнику Третього відділу. 22 червня
1861 р. (2010-02-20 18:00)

1861 р., червня 22. — Лист обер-прокурора синоду гр. О. П. Толстого головному начальникові

«III Отделения» В. А. Долгорукову про «Южно-Русский букварь» Т. Г. Шевченка

3380

http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/WRybmxeQl74_6MzNxGVNhA?feat=embedwebsite
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/vosp69.htm
http://litopys.org.ua/shevchenko/epis.htm


Киевскому митрополиту Арсению [1]поднесено 6000 экземпляров так называемого „Южно-
Русского букваря“, составленного Шевченко для распространения в народных училищах.
Митрополит спрашивает меня — принимать ли сие приношение или нет? Не зная, каким

образом высшее правительство смотрит на распространение в народе сего букваря, не зная

также, существовали ли доселе буквари на малороссийском наречии, — я с приложением букваря

Шевченко прошу покорнейше ваше сиятельство сообщить мне об этом ваше мнение для ответа

митрополиту.

С совершенным почтением и преданностью имею честь быть вашего сиятельства покорнейшим

слугою

Гр. А. Толстой

(ЦДІА УРСР, справа з фонду „Главного управления цензуры“, 1861 р., № 238, арк. 1). Цит.
за: Т. Г. Шевченко в документах і матеріалах. — К., 1950. — С. 298.

1. http://ua_kobzar.livejournal.com/689845.html

4.2.60 Із листа П. Мокрицького до Марко Вовчок. 25 червня 1861 р. (2010-02-21 12:00)

* *

Боже мій, де той Тарас дівся! Він як заїздив до мене позапрошлий год у Пирятин, то тілько й

розмови було у нас, що про Вас — наша радість! Співав мені ваших пісень, да «ні», каже, «далеко
куцому до зайця» — не заспіває б то так.
Тепер же як я приїхав в Петербург — того часу до його, а він спав, голубчик, — не пустили,
кажуть — трудно йому дуже. На другий день ми приходимо з Опанасом *, а він на столі. Що

будеш робить — смерти не одперти, як Ви кажите.

Петро Мокрицький, Лист до Марко Вовчок від 25 червня 1861 р., [1]Дорошкевич О. Шевченко в

приватному листуванні, «Записки історично-філологічнго відділу АН УРСР», 1926, кн. VII — VIII,
стор. 381.

Примітки

Очевидно, це Опанас Васильович Маркович.

1 Мокрицький Петро — очевидно брат управителя канцелярії обер-поліцмейстера в Петербурзі

— Івана Таволги-Мокрицького. Знайомий Т. Г. Шевченка з Пирятина [2](1859).

1. http://izbornyk.org.ua/shevchenko/doroshk.htm

2. http://ua_kobzar.livejournal.com/583564.html

4.2.61 Спогад Андрія Варфоломійовича Шевченка про передачу прав на ґрунт
(2010-02-21 18:00)

* *

Після смерті Тараса Григоровича Андрій Варфоломійович зустрічав його домовину у Києві, а
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потім проводив на пароплаві до Канева. «На пароплаві, здається, були тільки свої люди, жадної
чужої публіки», — додає він обережно.
«Ґрунт той, де тепер могила Тараса Григоровича, — подає він, — спочатку був записаний на

батька. Перед смертю він передав його мені, бо два брати вже померли раніш. А згодом викликав

мене до Київа мій товариш по гімназії, якої пройшов чотирі класи (у другій київській гімназії), —
Науменко і порадив [1]передати права на нього якомусь товариству. Так я тоді й зробив. Але ж
не знаю вже, що то було за товариство».

Федір Савченко, [2]Дещо з споминів родини поета, «Україна», 1925, кн. 1—2, стор. 161.

Примітки

Листування про упорядкування могили Шевченка див. [3]Т. Г. Шевченко в епістолярїї відділу

рукописів. Київ, 1966.

1. http://ua_kobzar.livejournal.com/776689.html

2. http://izbornyk.org.ua/rizne/ukr08.htm

3. http://izbornyk.org.ua/shevchenko/epis.htm

4.2.62 Лист Г. Честахівського до Ф. Черненка про могилу Шевченка. 1 липня 1861 р.
(2010-02-22 06:00)

1-е іюля 1861 года Канев.

Федор Іванович!

Ще не мавши од Вас ніякої вістоньки з Петербурга, я говорив з Варфоломеєм Григоровичем

про землю, на которій поляг спочить Батько. Він получив лист от другого нашого Батька

Пантелеймона; той писав Варфоломеєві, що землю купе Черненко і щоб на єго ім’я і купчу

записать, і що Черненко і гроші заплате.
А Варфоломей казав мені, що чи не можно б записать купчу на землю на єго ім’я, бо мені,
каже, як братові Тараса, кажеться, якось ніби більше пристало б, ніж другому якому чоловікові. Я
одповідав єму, що я не можу рішить сего діла ні так ні сяк, а напишіть, кажу, до Федора Івановича
і до Пантелеймона Александровича, хай вони з Громадою подумають, як заблагорозсудять.
Моя думка така, нехай Варфоломей об’яснить Вам, чого він бажа, щоб на його, а не на ваше ім’я,
була записана купча, тоді поміркуєте з Громадою і побачите, що треба робить.
28 іюня я їздив в Корсунь, за 50 верст од Канева. Бачите, ясносвітлійший Лопухин був мининник;
туда кожен год у се врем’я їзде і Канівське, і друге панство, — от і мене підмовили, і я потаскався з
людьми. Тут гарна церковь; в канастасі є Шебуєвські образа. Бачив ясносвітлійшаго здоровенного
дідугу Лопухина в церкві.
Вертавшись із Корсуня (я тільки був там один день), розпитавсь, по яких містах ходив Тарас,
будучи у Корсуні, пройшов по його слідах трошки, посидів на тих скелях, де він одпочивав, та й
потягся до Канева. Любувавсь на лани широкополії; хліба, Боже милий, які хороші, — рай та й

годи! Тілько по яких містах є багацько сарани, так що аж мурав’ї поза шкурою тнуть, як подивився
(Тарасове: „Аж страх, аж сумно!“ якраз підходе до сего нещастя). Данилу Семеновичу скажіть, що
я получив кобзареві книжки, патрети і брошюрки в ісправності і дякую йому дуже що їх прислав,
та ще прошу єго, як можна, то нехай якмога більше пришле брошюрок для продажи, я ще тут

проживу може з місяць і як не продам, то оставлю у попа Феодосія, той продасть і гроші пришле,
а може ще і я успію продать; та якмога більше усяких: і Хмельнищини, і Кобили Сірої і Підбрехача
і усіх, усіх, які тілько є у єго, і пісень. Глядіть же, я буду ждать.
Легенди народа про Тараса: Ні, тепер уже пуста домовина, а він у печерях у Києві перевернувся
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в мощі. А то він їде на мітлі (комета); кажуть, що усіх панів передуше, а таки нас одстоїть з-під
неволі. Ні, він не вмер, тільки народ морочать пустою домовиною, а він сам ходе живісінький

поміж народом, кажуть єго бачили, що прийшов до корчми, купив горілки, сам випив дві чарки та

ще почастував жінку й чоловіка і проч. Про мене от як розказують: як жив Тарас, то оцей чоловік
точнісинько іде по єго сліду. Це якийсь пророк, бо, кажуть, бачили єго чи у Хмільній, чи якийсь

другий слободі, що ніс на собі превеличенний хрест сажнів з двадцять, а після взяв та й почепив

собі на груди, і хоч би він сам і не признавався людям, що пророк, то таки так видно, що се щось
не просте. Про легенди я ще вам напишу, це ще не все. Прошу Дан. Семен., щоб не гнівавсь, що
до єго не пишу; мені як писать, то день терять.
Поміщик Києвської губернії Парчевський приїздив до справника і казав, що як попадеться на моїй
землі оцей що привіз Шевченка, то препроводю єго до вас як бунтовщика і возмутителя. Отакий
лях! а я зовсім не говорю нічого возмутительного. Їм досадно, ляхам, що ми, будучи чиновні

особи, і за панібрата з простим селянином обходимось, то за це на ляхах аж шкура их репаєця.
Громада Києвського Університета, провожавша до Канева тіло Тарасове, уся була одягнута в

білих козацьких сорочках вимережаних заполоччю, в шароварах, свитках, підперезаних червоними
поясами і смушевих шапках, а в голові — з братською думкою, та любі та щирі в обхожденіе

з народом як рідні брати, як діти одного батька і одної матері, то пани, глядя на такий новий

братський лад, якби могли огнем випалили молоде покоління братської сем’ї Українського люду.
Сердечно благодарю за гроші, що прислали; я получив 54 карбованці. Кланяюсь усій нашій

Громадоньці Українській і дуже буду жалкувать, що не маю сил виповнить її волю. Я як приймавсь

за діло робить Тарасові могилу, то у мене була така думка, що це буде временна могила, щоб
тілько дать якомога кращий вид, то й затіяв таку могилу, думаю що як будуть ставить памятник,
то її рознесуть геть, і так народові об’явив, котрі робили, що другу насиплють могилу круглу. А
як був у Корсуні, то говорив Варфоломеєві, що як буде ставить хрест чугунний, високий, то там,
де тепер стоить хрест у головах, начав би виводить каменний стовп, на котрим укріпив би хрест,
та з другого боку прибавив би стілько могили, скілько тепер є, та й насипав би круглу могилу. От
яка моя думка, а поки ще нехай буде так, бо дуже багацько врем’я займа, так що не успію нічого

і намалювать для себе.
Попросіть Данила Семеновича, нехай передасть Білозерському Василію Мих., чи не може він

подарувать попові Основу за год, а на будущий год він буде виписувать уже за гроші.

Честаховський.

Посписував усі листи, а ще таки хочеться сказать. До мене приходить битий люд поміщичий,
я дивлюсь на єго малевану спину, — серце рветься, а що я зроблю? і бодай язик не родився,
щоб казать ним отаке слово гірко обиженному людові, „шо як я взявся б тобі що-небудь помогти,
то мене тутещнє панство опише, як бунтовщика і возмутителя народного, і тілько запишу для

себе як то було, та й тим і покінчаю, і бідолаха битий здвигне плечима і я здвигну плечима,
та тим і закінчаєм панську роботу. Як ми приїхали в Канев с Тарасом, то тут уже сидів один

студент Києвського Університета, покинувший Університет і пішовший служить народові, зробився
писарем в деревні Дударях в 20 верстах от Канева. Ми брали єго із тюрми на поруки, проститься
з Тарасом в церкві, а до могили не пустили. Отаке-то! Прощайте.

1-е іюля 1861 года. Канев.

Прочитайте Основу: який-то чортяка удовбав в голову Мордовцеву, що наш народ, після куті і

взвару проти Різдва, приймається куделю прясти на гребні, а на дворі фуга та метіль мете; треба
б було єму ще додать, що грім гремить і блискавка блиска, а веретена зюрчать. Оце чортовщина
яка!
Скажіть Василію Михайловичу Білозерскому, нехай вишле всю Основу з 1-го генваря 1861 года в

Канев на ім’я Івана Лаврентьєвича Прохоровича і напише, що стоїть, то гроші пришлють.
Прочитайте 22 № Сына Отечества 28 мая о погребении Тараса в Кириловке, имении
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Флиорковского, та скажіть єму, що він брехун.

[1]Письма Честаховского, писанные в 1861 г. о похоронах поэта Шевченко // Киевская старина.
— 1898. — Т. 60. — № 2. — Отд. 1. — С. 183-186.

[2]
План Г. Честахівського з упорядкування могили Тараса Шевченка у листі з Канева до Ф.
Черненка. 1861 р.

1. http://izbornyk.org.ua/rizne/star16.htm

2. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/CCVTHuvVEXBROZrfUTFgHg?feat=embedwebsite

4.2.63 Ухвала Головного управління цензури в справі «Южно-Русского букваря». 8
липня 1861 р. (2010-02-22 12:00)

1861 р., липня 8. — Ухвала Головного управління цензури в справі «Южно-Русского букваря» Т.
Г. Шевченка

По цензуре нет распоряжения, чтобы не дозволять печатать буквари на малороссийском

языке. Только постановлено правилом, чтобы сочинения на малороссийском наречии, писанные
собственно для распространения их между простым народом, печатались не иначе, как русскими

буквами, и чтобы подобные народные книги, напечатанные за границею польским шрифтом, не
были допускаемы ко ввозу в Россию.
Из дел Главного управления цензуры видно, что, кроме букваря Шевченки, выходили и прежде

малороссийские азбуки, например „Граматка“, изданная в 1857 году в типографии Кулеша, в С.-
Петербурге.
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(ЦДІА УРСР, справа з фонду „Главного управления цензуры“, 1861 р., № 238, арк. 4). Цит.
за: Т. Г. Шевченко в документах і матеріалах. — К., 1950. — С. 298-299.

Примітки

На документі є такий напис: „Главное управление цензуры постановило: препятствовать нет

законных оснований, но лучше не поощрять распространение наречий, разъединяющих два

племени. Предоставить подробнее рассмотреть г. т[айному] с[оветнику] Тройницкому“.
* ...печатались не иначе, как русскими буквами. — Тут дослівно цитують ухвалу Головного

управління цензури від 25 квітня 1859 року, якою було призупинено «печатание азбук, содержащих
в себе применение польского алфавита к русскому языку» і особливо «постановлено правилом,
чтобы сочинения на малороссийском наречии, собственно для распространения между простым

народом, печатались не иначе, как русскими буквами».

4.2.64 Із поминальної статті журналу «Основа». Літо 1861 р. (2010-02-22 18:00)

[...] Смерть Шевченка вызвала наружу все, что есть живого в нашем южнорусском обществе.
Шевченко обнимал так широко прошедшую и настоящую жизнь родины, так верно понимал

состояние современного нашего общества и потребности народа, что его поэзия, естественно,
должна была коснуться всякого. Поэтому у нас нет человека, который, имея какое-нибудь понятие
о Шевченке, мог остаться совершенно равнодушным к его смерти и не высказаться так или иначе

[...]
По всем известиям, смерть бедного Кобзаря отозвалась повсюду — от хат до палат, в украинцах
и неукраинцах, читавших и нечитавших Шевченка, а только слышавших об этом крепаке-поэте.
И— что всего замечательнее— сочувствие это в большинстве возбуждено не произведениями его

за последнее время, известными лишь весьма немногим: оно идет с давнего времени, со времени
появления «Кобзаря» в 1840 году, и только обновлено изданием его в 1860. Это сочувствие не

изменяло поэту во все 20 лет его литературной известности; он и сам, быть может, не подозревал,
как оно было велико и глубоко, так точно, как весьма многие только по смерти Шевченка

поняли все высокое его значение, только по смерти его узнали, что Тарас — действительно был

для украинцев батьком. Да иначе и не могло быть: стоит только припомнить наше прошедшее,
характер Шевченка, как человека, и уяснить себе содержание и направление его поэзии...
Десятилетняя разлука Украины с Шевченком нисколько не охладила восторга и любви молодого

поколения к поэту, который нежданно (в 1840 году) заговорил языком, по мнению письменных —
уже замершим на устах простого, непросвещенного народа, языком, давно осужденным ими на

безжизненность. С самых первых песен Кобзаря оживилась надежда немногих, еще связанных с
корнем народной жизни, что этот мелодический родной язык, эта богатая и прекрасная народная
поэзия, отразившая в себе такую живую жизнь, не умрут бесплодно; а чрез несколько лет, когда
взгляд Шевченка расширился, когда жизнь и искусство мало-помалу восполнили в его развитии

то, чего не дало ему образование, когда его песни зазвучали всеми струнами народной души и

народное слово каким-то чудом стало выражать самые задушевные думы современного человека

— надежда немногих перешла в отрадную уверенность, и вскоре самые неверующие поверили в

возможность развития нашего языка, словесности и жизни на чистых народных началах.

Значение Шевченка для Украины. Проводы тела его в Украину из Петербурга, «Основа», 1861,
червень, стор. 1 — 3.
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4.2.65 Рапорт начальника канівської повітової поліції про зміст промов на похороні.
15 липня 1861 р. (2010-02-23 00:00)

1861 р., липня 15. — Рапорт начальника канівської повітової поліції С. О. Котлярова київському
цивільному губернаторові П. І. Гессе про зміст промов на похороні Т. Г. Шевченка

Секретно

Во исполнение предписаний вашего превосходительства от 19 и 23 минувшего мая за №№ 3795 и
4047, имею честь почтительнейше донести, что при всем старании моем ни во время погребения

академика Тараса Шевченка, ни теперь я не мог приобрести речей, говоренных студентами

университета св. Владимира на гробе его *. Смысл этих речей был следующий: „что правый

берег реки Днепра принял в свои недра человека, которого думы глубоко запечатлены в сердце

каждого малоросса, что теперь пусть плачут Канев, Черкассы и Чигирин — свидетели погребения

Кобзаря Малороссии, но настанет время, когда явится достойный человек и осуществит мысли

сего великого мужа, тогда оба берега реки Днепра соединятся и над могилою сего великого мужа

воздвигнется памятник, который будет свидетельствовать о славе его“.
Смысл этих речей могут подтвердить чиновник особых поручений вашего превосходительства

Скрипцов, помощник мой полковник Булах, судебный следователь 1 участка Каневского уезда

Хантинский и другие лица, которые находились во время шествования похоронной процессии и

погребения Шевченка.

Начальник уездной полиции (підпис)

(ЦДІА УРСР, справа з фонду „Киевского губернатора“, стіл 1-й, № 198, арк. 9 — 10). Цит.
за: Т. Г. Шевченко в документах і матеріалах. — К., 1950. — С. 264-265.
„на гробе его“ — так в тексті.

4.2.66 Лист Г. Честахівського до Ф. Черненка про упорядкування могили Шевченка.
15 липня 1861 р. (2010-02-23 06:00)

15 іюля.

Федор Іванович і люба Громадонько!

Громадські двадцять пять карбованців я получив в четверг 7-го іюля і зараз накупив усякой

всячини, трохи не ввесь канівський базар закупив.
В суботу 8 іюля святили попи Тарасову могилу і правили панахиду. З самого ранку люд почав

сходиться на „Тарасову гору“ (так її тепер називають) і до півдня зібралось мира стілько, що
вкрили всю гору. В час полудня начали панахиду і як кончили, то попи й мир хрещений пішли

у Пекарській ліс, за півтори верстви од Тарасової могили, там було сім відер дешевої горілки,
по 1 р. 40 к. сер. відро, і варена страва. Зпершу дали мирові, за попівським благословенієм,
коливо, а потім рибу варену й печену, борщ з поросятиною, печеню, локшину і взвар, та ще й

додали, як ведеться між хрещеним людом, по чарці вареної. Несподівано вийшло так гарно, що
більше й бажать не можна. Обідало мира до четирех сот з половиною і було для всіх вдоволь і

випить, і пообідать, бо багацько було такого люду, що як почули, що „Грицько“ дає обід на вишній
поминок Батька Тараса, то понаготовлювали всякой всячини й попривозили з собою, а декотри
варили й пекли у лісі, там, де й наш обід готувавсь, і горілки, пива, меду, черешень, поричків
суниць (суниці — лісова ягода з породи полуниць) і огіркив і стрючків, і Боже мій — чого там не
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було! Народ дуже був довольний; та, мабуть, і Батько Тарас, поглядаючи із-за хмари, розглажував
вуса й тілько слинку ковтав, плямкаючи, як хрещений уконтентувавсь на вишню єго пам’ятку. Обід
був у густих пущах, за півтораста ступнів од Дніпра, на славній лощині, під самісінькою горою, має
названя Городок, мабуть од Гайдамацьких трех городків, викопаних на сій горі. Верх сеї гори буде
вищій п’ятинбурського Ісакія, і вся поросла густим старим лісом. От у такім-то ми раю поминали

Тарасову козацьку душу. Боже ти мій, Господи! як було любо та гарно у сей день святий, що „аж,
аж, аж“! — як мовляв було батько Тарас.
Про Тараса знає вся крепацька Україна, що він був їй Батьком заступником, що він улягся коло

Канева. Приходять люде з слобід вклониться єго могилі. Я часто застаю коло могили простих

слобожан: стоять знявши шапки, підпершись на ціпки з клуночками за плечима, і дивляться на

могилу так, що я ще ні разу на своїм віку не бачив такого щирого, тихого, умиленного погляду

людського, ніби у сій могилі закопалась остання надія їх на луччу долю. Бо пани ляхи кажуть: уже
вашу волю закопали у землю, то не діждете бути на волі; воля ваша здохла і її як стерво вонюче
закопали коло Канева. А що, хотілось вам буть вольними, — от ваша й воля! На панахиді були
слобожане із-за Мошен, за три дні ходу до Тарасової могили. Де хожу, що говорю з хрещеними

— очей не зводять: кожне слово ніби з неба падає їм якоюсь благодатною отрадою в серце. Як

правили панахиду, то я стояв собі похило, а коло мене Лазаревського Іван, і роздумував: де то

наша люба Громадонька? що кожен із них діє й де повертається? Чи знають, чи відають, що ми в
оцей час цілою Україною чтимо святу пам’ять нашого дорогого Батька Тараса і що їх свята жертва
вибрала сюда люд хрещений для святого діла.
У суботу, в началі дев’ятого часу, був Михайло Матвієвич Лазаревський коло Тарасової могили і

дуже жалкував, що Тараса не закопали в Києві. Про се буде рахувать потомство— хто помиляється,
а на мою просту думку здається, що кожна душа щира козача буде радуваться, що Тарас біля Канева
похований, а не у Києві. Я як вийду от на ту гору та як окину очима навкруги аж до Переяслова,
то єй же Богу наче в моїх грудях вся будуща Україна, зо всіми своїми найпізнійшими потомками,
з усієї сили гарцює та радісно виспівує, що Батька Тараса поховали на просторі, де легенька хмара
перелітає та птиця щебече на волі. Буйнесенький вітер та тихая Українська думка буде витать

круг єго домовини. Хотілось би, щоб на ту пору душа з мене вилетіла і простягти копита на

Тарасовій вольній землі. Тепер я нездужаю і думаю: от якби-то Бог змилосердився та не вернуться
в Петенбурх, щоб тут і закопали, — тоді був би я самий настоящий козак запорожського заповіту.
Граматки 50 штук от Федора Івановича получені, тридцять отдано попові, а двадцять народові,
вони дуже нуждаються у сему. Ото що получені от дорогого Данила Семеновича брошюри, то як
капля з неба упала на засихающий от жари язик народа. Із слобід приходять і питаються, чи нема
ще, — ми б купили.
Я писав, щоб присилали якмога скоріше усяких книжечок; тут можна продавать на базарі, народ
дуже хапається за книжки. Як буду їхать до Петенбурху, то оставлю на базарі у лавочці на такім

слові, як бажа Данило Семенович; я вже говорив об цим і приймають з радостю.
Мих. Матв. Лазаревський поїхав у суботу в сім часів вечера в Корсунь до Варфоломея. Кликав
мене з собою, я не поїхав, бо дуже перепекло мене сонцем на роботи коло Тарасової могили і

тепер, як розварений, не можу ничого робить. У неділю 9-го іюля приїздив у Канев із Корсуня

Варфоломієв син Каленик тарантасом за Чалим. Чалий у Києві інспектором 2-й гімназії; він їхав
із Києва з жінкою на пароході до Канева, сидів довго на Тарасовій горі і дуже жалкував, що мене не
бачив; я був за Дніпром у Келеберди, а як приїхав додому, то застав візитну карточку од Чалого

з жінкою. Чалий — це душа дуже щира й тепла; я думаю, ви знакомі з ним по єго слову над

Тарасовою домовиною.
Учора 14 іюля приїхав із Керелівки Тарасів брат Микита; він казав, що у неділю у вечері був у

них у Керелівці Михайло Матвеєвич і, поговоривши дещо, поїхав уп’ять, здається на Умань чи що.
Керелівка за 26 верстов по той бік Корсуня, значить од Канева за 76 верстов.
Микита каже, що у неділю, 16-го іюля, Варфоломей сам привезе Чалого у Канев до парохода. Як
приїхав Микита до Тарасової могили, то застав там двох попів, одну попадю, діакона і воєнного
поручика з Михайлівки, верстов за 15-ть од Тараса. Піп і діакон з Хмільної, а другий піп з Межирічі.
Ішов великий дощ, а попам і гадки нема, їм про те байдуже; нап’яли під ясеном палатку, поставили
самовар відер в троє завбільшки, навезли горіляча, закуски та цілісінький день і пробайдикували.
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Увечері запалили велику купу багаття, та до півночи усе служили панихиди. Оце пьють та їдять,
та повилізають на могилу усі та як начнуть править панахиду, то Боже мій, як то хороше іде луна
по лісі і по всему Монастирищу (слобідка коло Тарасової гори). Голоса усе молоді та хороші,
самому старшому попові тілько 29 год, а ті всі далеко молодчі од єго, і попадя з ними спивала, то
єй же Богу, рідко пошукать такої пивчеської. Оце одправлять панахиду, та давай співать козацькі
стародавні пісні. А як бажали побачить Гриця: сто карбованців не гроші, тілько достань Гриця,
того, що привіз Тараса. А Микита і каже: „нездужа, а то б привіз би єго вам“. Дуже жалкували.
Десять панахид одслужили, та уже почало на світ займаться, ак поїхали додому.
Пекарі іменіє Парчевського, котрий збирається піймать мене на своїй земли, зв’язать яко

возмутителя народного і представить по команді в город Канев.
Якийсь лях Шаманський прийшов до сотника Пекарського Опанаса, та й каже єму: „а покажи

мені, будь ласков, свое ружжо, я куплю у тебе“. Опанас пішов у коморю за ружжом, а лях за ним;
побачив дві книжечки на полиці, узяв їх та й заховав за халяву у чобіт. Опанас просив, щоб віддав,
а лях отговорювавсь, послав за горілкою та й давай напувать Опанаса поти, поки Опанас таки

гарненько підобрав, тоді лях знявся та й потяг. Опанасові байдуже, а Опанасова жінка до ляха:
віддай книжечки! А він не оглядається. Тоді Опанасиха, не будучи дурною, кинулась до ятрівки,
а з ятрівкою до третьої жінки сусідки, через дорогу, та крикнули на Опанаса, той пробуркавсь

та побігли наганять, нагнали ляха, обаранили з усіх чотирьох боків; лях не оддавав, тоді вони
взялися за єго щиріше та повалили й поотнімали книжечки. Понесли до попа; піп, прочитавши
їх, і каже: прийдіть до мене у суботу чоловік з шість, я прочитаю вам усім, щоб ви почули укупі,
що тут написано. Тоді ви підіть до того ляха та нехай він прочитає із ваших рук, а в єго руки не

давайте, нехай не оскверняє цих книжечок своїми поганими руками. Книжечки були: „Тарасова
ніч“ і „Псалми Давидові“. Як був обід у суботу, то я при всему народові заставив Опанасову

жінку, як що було, розказать попам. Як розказала, піднявся регіт на ввесь ліс. — А я подякував

їй та ще й поцілував за те, що добре управилась з ляхом. Боже мій! який наш народ добрий та

благонравний! Як приведе кого Бог бути в Україні, то самі побачите, що це правда. Який склад,
яка походка у жінок і чоловіків — не можна очей одірвать, так гарно, пригоже. Це якась орлина
порода людей, а чистота в серці і добродушіє — плакать хочеться!
Із мого [1]листа ви вже знаєте народну легенду, що Тарас не вмер і що бачили єго, як купив

у Пластунці горілочки і почастував чоловіка і молодичку. Сегодня я, йшовши на Тарасову гору,
зайшов до жида Йоськи, коло Тарасової гори, взять горілки та почастувать Микиту Шевченка

та ще хто трапиться; коли дивлюсь, аж Микита вже там кружає с рибалками, а час був сьомий

ранком. Йоська підходить до мене: „паничу, дивіться, — як на мені і досі тіло тремтить. Якби
ви знали, як я сегодня уночі перелякався, то Бог мене накажи; мало не упав мертвий на долівку.
У саму північ хтось стукається в двері: — одчини! Я й кажу: іди до вікна, що тобі треба? — Дай

горілки, будь ласка! — Я одсунув вікно й питаюсь: „а хто ти такий?“ — „Шевченко“! Я як крикну

з усієї сили: а ну-ну, який ти! ой вей-мир, — і жінка й діти до смерті поперелякувались; то якби

він не сказав: чого ти кричиш? я Шевченко, старший брат того, що на горі захований“, — то єй

Богу й не знаю, що й було б з нами“. — Микита гуляв з попами, та як вицідили горілочку, то він
пішов до жида опівноч.
Мабуть, писем уже не присилайте до мене, бо в кінці місяця поверну в Петенбурх. Оце зараз

прийшли люде з Хрещатика, душ шість: чотири жіночки і два чоловіка, прийшли на поклоненіе

Тарасові і зайшли мене побачить.
Будьте ласкаві, попросіть Василія Тимофеєвича Новицького, щоб вислали мені отсрочку отпуска

на три або на чотири місяці, як ще не висилали, а як вислали то нічого й казать.
Якшо губернатор заарештує мене, то треба ж таки вид мати і сидячи в тюрмі; а як найде це діло
неважним та випроваде до Петербургу, то вид все таки не помішає, — єго пришлють назад, як
бува мене в Каневі не застане. Хоч це діло, по-моєму, для малих дітей годне, але беруться за єго
великі пани, то ще щоб не прийшлось із-за мухи— слона зазимувать у Каневі. Та глядіть, щоб із-за
цего не виключили із Капітула, бо я ні на волосок невинен, а тілки не можна було цего обійти,
бо попав між вовків, то трудно було вивернуться, щоб не укусили.
З будущею поштою напишу, коли рушу додому, до Громади. Прощайте.
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Честаховский.

Александр Матвеєвич 1)! прочитайте оце письмо і будь ласка зараз одішліть Федору Ивановичу

Черненко, в С. Петерб., на углу Ивановской і Кабинетной улиц, дом Матушевича. 1) Писано

сначала к А. М. Л—ону, жившему в это время дома, в конотопском уезде, а он уже отсылал в

Петербург. [2]Письма Честаховского, писанные в 1861 г. о похоронах поэта Шевченко // Киевская
старина. — 1898. — Т. 60. — № 2. — Отд. 1. — С. 186-192. Парчевський Никодим Павлович

(1812 — 1867) — поміщик, власник [3]села Пекарі Канівського повіту. Шевченко зустрічався з ним

під час поїздки 1859 року.

1. http://ua_kobzar.livejournal.com/727177.html

2. http://izbornyk.org.ua/rizne/star16.htm

3. http://ua_kobzar.livejournal.com/563745.html

4.2.67 Листи-доноси Н. П. Парчевського про змову проти поміщиків на могилі
Шевченка. 12-15 липня 1861 р. (2010-02-23 12:00)

1861 р., липня 12. — Копия письма Н. П. Парчевского

MONSEIGNEUR La ville de Kaniew est le îoyer d’une
conspiration contre les propriétaires et Korsoune en est la
succursale, il y a des agents très actifs parmi les adeptes de
Schewtchenko. — Nous sommes tous sur un volcan, l’ignorance ou
l’indifférence de la police n’est que surprenante. Je me fais
un devoir sacré d’en prévenir Votre Altesse et je prie de charger le
Sr Zmieiowski, de venir ici pour tirer le tout au clair; — les données
que j’ai ne sont pas controuvées et il est permis à chacun de défendre
— qui sait, peut-être, sa vie, le temps pressé. Je prie d’agréer
l’assurance de la plus haute estime et d’un profond respect.
de Votre Altesse le très humble et très obéissant serviteur

N. Partchewsky le 12 Juillet Megyrytch
На обороте написано: P. S. J’aurai demandé à ce que

cette lettre soit brûlée. С подлинным верно:
Флигель-адъютант князь Лобанов-Ростовский (ЦДІА УРСР, справа

з фонду „Киевского генерал-губернатора“, „Секретная часть“, 1861 р. №
136, арк. 3). 12 липня 1861 р. 1861 р., липня 15. —
Копия с записки Н. П. Парчевского Au faubourg de Kaniew il
y a un artiste, les uns le disent Hrytz, d’autres disent que Hrytz est
un vieux ressuscité après: une mort de 16 ans, paysan qui reste
principalement sur la tombe de Schewtchenko — qui circule dans les
villages voisins. L’économe Burkat est au courant. Le
rendez-vous de ces individus c’est la tombe de Schewtchenko et Kaniew.
Le sotzky de Pecary est celui qui accompagne partout Hrytz.
Kulich arrive de Petersbourg à Kaniew et de la à Korsoune.
N. Partchewsky le 15 Juillet С подлинным

верно: Флигель-адъютант князь Лобанов-Ростовский
(ЦДІА УРСР, справа з фонду „Киевского генерал-губернатора“, „Секретная
часть“, 1861 р., № 136, арк. 2). 15 липня 1861 р.

1861 p., липня 12. — а) Лист поміщика Н. П. Парчевського до кн. П. П. Лопухіна з приводу

чуток про змову на могилі Т. Г. Шевченка.

3389

http://ua_kobzar.livejournal.com/727177.html
http://izbornyk.org.ua/rizne/star16.htm
http://ua_kobzar.livejournal.com/563745.html


Г. Канев есть центр заговора против помещиков, а Корсунь подручное место. Есть очень

деятельные агенты между последователями Шевченки. Мы все на вулкане, неведение или

беспечность полиции удивительны.
Я поставляю себе в священную обязанность предупредить об этом вашу светлость и прошу

поручить г. Змеевскому приехать сюда разузнать о деле. Данные, которые я имею, не

вымышлены, и каждому позволено защищать, кто знает, быть может, свою жизнь, а время не

терпит.

12 июля. Межиричи село.

P. S. Я бы просил письмо это сжечь.

1861 р., липня 15. — б) Переклад записки Н. П. Парчевського до кн. Лобанова-Ростовськог.

В предместьи Канева есть один артист. Некоторые называют его Грицем, другие говорят, что
Гриц есть старый, воскресший после 16 лет смерти, крестьянин, который главное пребывание

имеет на могиле Шевченки и ходит по окрестным селениям.
Эконом Буркат знает об этом деле. Место свидания этих личностей— могила Шевченки и Канев.
Сотский из Пекарей везде сопровождает Гриця.
Кулиш прибыл из Петербурга в Канев и оттуда отправляется в Корсунь.

15 июля.

С подлинным верно:
чиновник особых поручений (підпис)

(ЦДІА УРСР, справа з фонду „Киевского губернатора“, стіл 1-й, 1861 р., № 198, арк. 19 — 20).
Цит. за: Т. Г. Шевченко в документах і матеріалах. — К., 1950. — С. 267-269.
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[1]
Копія листа поміщика Парчевського князю П. П. Лопухіну з приводу чуток про змову на могилі

Тараса Шевченка (французькою мовою) від 12 липня 1861 р.

1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/2PR8cvZDj-3wCVboB1eFLg?feat=embedwebsite

4.2.68 Із нарису І. Білика. Тривога над свіжою могилою Шевченка. Літо 1861 р.
(2010-02-23 18:00)

Воля покойного поэта была в точности исполнена родными, друзьями и почитателями его памяти.
Последние его останки, перевезенные из Петербурга в Украйну, были преданы земле 10 мая 1861
года вблизи г. Канева, на правом берегу Днепра, на возвышенной площадке очень высокой горы,
спускающейся обрывом к берегу.
Могила Шевченка представляет необыкновенную насыпь

в величину древних могил доисторического периода. Громадный курган — вот Тарасова могила,
на которой высокий крест еще издали напоминает проезжающим по Днепру о месте упокоения

славного «Кобзаря» Украйны. Могила эта стала любимым местом посещения не только проезжих,
но и местных жителей — мещан, крестьян, богомольцев. По количеству «стежок», ведущих на
эту могилу, действительно можно сказать, что «к ней не заростет народная тропа»... Какой еще

высшей награды для народного поэта?
Но эта самая могила, с тех пор, как она насыпана, уже неоднократно возбуждала и возбуждает

разного рода толки и недоразумения. Источник этих печальных недоразумений чаще всего

неизвестен. По свойственной нам, русским, привычке, мы хотя считаемся с фактом, но редко

заглядываем в прошлое, чтобы поискать причину его, источник. Оттого мы весьма часто

становимся орудием ловко задуманной и искусно веденной интриги наших противников и, гоняясь
за призраками, служим их «справе», собственными руками делаем их дело в ущерб и государству,
и родине, и родному нам русскому народу, которому всецело посвящена муза Шевченка.
В нашем портфеле случайно сохранилось несколько документов, относящихся к первой тревоге,
поднятой над свежей могилой Т. Г. Шевченка в 1861 году. Документы эти дают возможность

несколько приподнять завесу, под которою скрывается источник неблагоприятных толков и

слухов, время от времени возбуждаемых могилой Шевченка. Мы сочли долгом поделиться с

читателями «Киевской Старины» этим интересным делом, проливающим некоторый свет на
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недавние времена и происшествия.

[1]
Соколов П. М. Перша могила Шевченка на Чернечій горі в Каневі. Олівець. 1861 р.

* *

14 июля * 1861 года, поздно вечером, русский помещик каневского уезда, генерал-лейтенант
в давней отставке, князь Лопухин получил от соседа своего, владельца с. Межиричи, поляка

Парчевского [2]письмо на французском языке. В нем Парчевский извещал князя ни более, ни
менее, как о существующем в г. Каневе и м. Корсуне заговоре против помещиков и предстоящем
поголовном их истреблении. По словам Парчевского, в числе наиболее деятельных агентов этого
заговора, особенно выделяются последователи недавно погребенного над Днепром малорусского

поэта Шевченка. Жалуясь на беспечность полиции, Парчевский просит кн. Лопухина прислать

к нему какого-то Змеевского, для розысков по этому делу: «данные», говорит он, которыми я

располагаю, «невымышлены», «время не терпит»..., «каждому позволено защищать свою жизнь»...
Князь Лопухин, лет 30-ть уже безвыездно живший в своей великолепной резиденции, был в то

время в весьма преклонных летах», в его имении в 1855 г. происходило сильное волнение крестьян,
с трудом усмиренное. Зловещее письмо соседа не могло не потревожить его. Но к утешению его

как раз в ту пору у него гостил флигель-адъютант кн. Лобанов-Ростовский, командированный, по
высочайшему повелению, в киевскую губернию для наблюдения за правильным применением

Положений 19 февраля 1861 года. Письмо тотчас было передано ему кн. Лопухиным, и

кн. Лобанов-Ростовский, с рассветом следующего дня, поспешил отправиться к помещику

Парчевскому, с целью получить от него более подробные сведения по столь важному делу. Вместо
этого, он получил от Парчевского особую записку, также на французском языке, в которой, среди
легендарных слухов и толков, могила Шевченка и его почитатели стали предметом доноса.
Записка начинается сообщением, что в предместии г. Канева проживает крестьянин-музыкант
Грыць, о котором молва говорит, что он воскрес, спустя 16 лет после смерти. Парчевский

поясняет, что этот Грыць ходит везде по окрестным деревням, но главное пребывание свое

имеет на могиле Шевченка, которая вместе с Каневом и служит главным местом свидания

заговорщиков. В подтверждение этого, Парчевский ссылается на какого-то эконома Буркота,
«которому все это известно», а также указывает на то, что этого самого «воскресшего» Грыця

всюду сопровождает «сотский с. Пекарей». Но при этом сообщает, что как бы в качестве

заговорщика прибыл из Петербурга в Канев «малорусский писатель Кулиш», с намерением потом

«пробраться и в м. Корсунь».
Копию с этой записки кн. Лобанов-Ростовский в тот же день представил киевскому генерал-
губернатору кн. Васильчикову.
Сделавши с записки перевод, кн. Васильчиков 17 июля * препроводил ее киевскому
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губернатору и просил тотчас же командировать в Канев и Корсунь жандармского полковника

Грабовского и поручить ему, прибыв на место, под благовидным предлогом наблюдения за

исполнением крестьянской повинности в отношении к помещикам, или за успехами мер,
принятых к истреблению саранчи, совершенно секретно собрать самые подробные сведения по

обстоятельствам письма и записки помещика Парчевского. При этом полковнику Грабовскому

предоставлялось право вызвать в Канев или Корсунь самого Парчевского и эконома Буркота

и, при указании и содействии их, разузнать о существовании в г. Каневе заговора, его цели,
руководителях и участниках, а также о крестьянине Грыце, сопровождающем его всюду сотском

из с. Пекарей, писателе Кулише, цели его прибытия из Петербурга в Канев, занятиях и сношениях
его в этих местах. Если по розыскам сведения, сообщенныя помещиком Парчевским, будут

подтверждаться, то жандармский полковник обязывался немедленно сделать обыск у всех лиц, на
которых падет подозрение в участии в заговоре, а когда, по обыску, найдены будут улики, тотчас
же арестовать виновных и ждать дальнейших распоряжений начальника края.
Ввиду такого важного дела киевский губернатор Гессе не ограничился посылкою, для розысков

жандармского полковника, но счел необходимым лично отправиться в г. Канев, дабы успокоить

его жителей, находившихся будто бы в неописанной тревоге.
Между тем генерал-губернатор, вслед за тем, получил из Канева еще два, уже официальные,
донесения по тому же предмету: одно от исправника каневского уезда, другое от уездного

стряпчего.
Начальник уездной полиции представлял дело с подробностями еще более угрожающего

характера. Вот сущность его донесения. — В первых числах мая месяца, в числе прочих лиц,
прибывших в г. Канев вместе с телом академика Шевченка, прибыл из С.-Петербурга служащий
в Капитуле орденов губернский секретарь Григорий Николаевич Честоховский. Оставшись в

Каневе, он занимается обделкою могилы над Шевченком, а также срисовыванием разных видов

с натуры и раздачею и продажею разным лицам сочинений покойника в отдельных брошюрах.
Все это и подало повод к тревожным слухам, взволновавшим мирных обывателей Канева. Стали
носиться слухи, что скоро наступить «Тарасова ночь», в которую будут резать «панов-ляхов и

жидов» и что 8 июля, в день панихиды над могилою Шевченка, прибыл из Петербурга, через
Киев, к Честоховскому коллежский секретарь А. Л[азарев]ский, доставивший будто бы Грыцьку,
как называют Честоховского, сундук ножей; простонародье же говорит, что приезжал к могиле

Шевченка великий князь и желал быть здесь неузнанным, но его узнали будто бы рабочие

парохода. Сам академик Шевченко, по народным толкам, не умер, а отравлен, и вместо него

в гробе сохраняются ножи; а что касается Грыцька, то он, расхаживая в крестьянском платьи по

ближайшим селениям и храмовым праздникам, разглашает, будто бы он внук славного гайдамаки,
который резал ляхов и жидов; наконец этот же Грыцко имеет тесную связь с какими-то двумя-
тремя неизвестными жителями Канева, которые, вместе с ним, постоянно заняты какою-то
перепискою, но лица эти будто бы не постоянно живут здесь, а приезжают из других мест.
Кроме всех этих толков и слухов, начальник полиции, может быть сам на половину веривший в

них, собрал кое-какие и фактическия сведения о Честоховском. По этим сведениям «внук славного
гайдамаки большую часть дня проводит на могиле Шевченка и занимается ее устройством, а
в особенности снимает с натуры разные виды»; вечером же проводит время «с каневским и

соседних мест простым сословием обоего пола»: собираются они на могиле над вечер почти

ежедневно, а в особенности в праздники, причем Честоховский «любит, чтобы простое сословие

обращалось с ним возможно короче, называло его ты, Грицько и т. п. Кроме того, он нередко

ходит в ближайшие селения Пекари и Хмельну, где проводит время в корчме с народом

и при всяком случае старается сбыть брошюры сочинений Шевченка, «в особенности поэму

Тарасова ночь, в которой описывается картина истребления поляков и жидов», а также Граматку
Кулиша, которая, как замечает тот же начальник каневской полиции, «по содержанию своему

весьма вредна и может быть объясняема простым сословием различно». Все эти сочинения

Честоховский старается сбывать если не за деньги, то даром — дарит крестьянам и другим

лицам и в продолжении нескольких дней успел уже сбыть несколько сот брошюр. Правда,
продолжает начальник полиции, «трудно обнаружить не только удостоверением, но даже и

следствием настоящую цель сближения Честоховского с местным простонародием и быстрого
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распространения в значительном числе брошюр между этим сословием». Одни говорят, что
распродажа книг производится для покрытия издержек на расходы по погребению Шевченка;
другие, что для доставления средств к жизни его бедным родственникам, а некоторые —
чтобы за вырученныя деньги устроить в память Шевченка ремесленный дом, для обучения

местных мальчиков. «Все эти мнения, заключает полицейский начальник, неправдоподобны

уже собственно потому, что продажа брошюр производится как бы тайком, но усиленно, без
ведома и участия местного начальства, тогда как наше правительство всегда с рьяным усердием

содействует всякому частному благому намерению».
О вредности сочинений самого Шевченка исправник докладывал по начальству, что «в них

весьма занимательно обрисована былая когда-то Украйна, с ее резкими событиями, с ее

населением свободным в своих действиях». По мнению исправника, посредством этих сочинений

Честоховский «желает как-бы исподоволь разъяснить простому народу стеснительные для него

теперешние узаконения русского правительства и вместе с тем возобновить в памяти былые

времена Украйны».
Признавая полное отсутствие улик для обвинения Честоховского в распространении тревожных

слухов, исправник все таки находил «пребывание его здесь весьма опасным для общественного

спокойствия», ибо, говорит он, «тревожные слухи могут распространяться и в более отдаленные

от Канева местности». Не решался он и на обыск у Честоховского, и тем не менее писал, что
считает безусловно необходимым его скорейший выезд, тем более, что он проживает уже по

просроченному отпуску.
Подобные же сведения, только в более сжатом и обобщенном виде, представил генерал-
губернатору и каневский стряпчий. Подтверждая ходившие в Каневе слухи, возбуждением которых

должно быть признано пребывание Честоховского на могиле Шевченка, стряпчий говорит, что «по
воскресениям и праздничным дням, когда люди свободны от работ, на могиле Шевченка можно

видеть всегда большое стечение народа и в особенности девок и паробков. Здесь они, по целым
ночам пьянствуя и бесчинствуя, слушают рассказы Грыцька, который вообще действиями своими
возбуждает подозрение».
Все эти сведения и донесения возбуждали невольную тревогу и подымали целое политическое

дело. Шуточное ли дело, ножи в могиле Шевченка, и эти нескончаемые толки в народе, и какие-
то народолюбцы в среде его, темные личности, то появляющиеся, то исчезающие.

В публікації помилково — июня.

[3]Билык И. Тревога над свежей могилой Т. Г. Шевченка // Киевская старина. — 1886. —
Т. 14. — № 4. — С. 708-728.
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3. http://izbornyk.org.ua/rizne/star26.htm

4.2.69 Рапорт київському генерал-губернаторові про одержані відомості щодо змови
на могилі. 15 липня 1861 (2010-02-24 00:00)

1861 p., липня 15. — Рапорт полковника кн. Лобанова-Ростовськог київському генерал-
губернаторов І. І. Васильчикову про одержані відомості щодо «змови» на могилі Т. Г. Шевченка

Долгом считаю донести вашему сиятельству, что вчера вечером довольно поздно помещик князь

Павел Петрович Лопухин получил от соседнего помещика Парчевского [1]письмо, копию которого

имею честь при сем приложить. Письмо это было мне сообщено, и я сегодня до рассвета сам

поспешил отправиться в Межиричи к господину Парчевскому, чтобы мне от него подробнее

узнать о сведениях, которые он мог иметь, и об источниках оных.
Сведения эти оказываются, конечно, не довольно точными, но по крайней мере он называет
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несколько лиц, на которых показывает разные подозрения, и других, от которых, по предложению
его, узнать многое можно; как, например, один из его экономов, как сие видно из копии

прилагаемой при сем его записки.

Флигель-адъютант князь Лобанов-Ростовский

(ЦДІА УРСР, справа з фонду „Киевского генерал-губернатора“ , „Секретная часть“, 1861 р., №
136, арк. 1). Цит. за: Т. Г. Шевченко в документах і матеріалах. — К., 1950. — С. 266.

[2]
Рапорт князя Лобанова-Ростовськог генерал-губернатору І. Васильчикову. 15 липня 1861 р.

1. http://ua_kobzar.livejournal.com/728320.html

2. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/2G0Qp5xxOnXLENt8pEDJ8Q?feat=embedwebsite

4.2.70 Рапорт канівського повітового стряпчого про чутки та пересуди. 15 липня 1861
р. (2010-02-24 06:00)

1861 р., липня 15. — Рапорт канівського повітового стряпчого київському цивільному

губернаторові П. І. Гессе про «слухи и толки», зв’язані з могилою Т. Г. Шевченка

С прибытием в Канев тела покойного малороссийского поэта Шевченка, прибыли сюда несколько
лиц, как можно полагать, приверженцев малороссийской национальности; но после погребения

они, пробыв некоторое время в Каневе, уехали отсюда, — один же из них Григорий Честаховский

до сих пор остается в Каневе. Образом жизни своей и поступками Честаховский обращает на себя

внимание, как человек подозрительный: сначала он казался странным своим малороссийским

костюмом, но, когда и действия его стали казаться странными и предосудительными, он,
известный здесь в простом народе под именем Грицька, обратил на себя особое внимание.
Следя за толками и слухами, которые о нем ходят, я узнал, что он в постоянных беседах с

простолюдинами, происходящих большею частию на могиле. Шевченко, старается внушить им

идею малороссийской независимости [и] свободы, рассевает между народом слухи, будто Тарас
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Шевченко не умер, но живет и, проникнутый мыслию малороссийской пропаганды, не перестает
думать о дорогой ему Малороссии и со временем даст знак к действиям, что в так называемой

могиле Шевченко находятся ножи. Честаховский старается поселить в своих слушателях ту мысль,
что они до тех пор не могут воспользоваться совершенной свободой, пока не перережут ляхов —
своих панов, которые всегда были и будут их врагами; что даже попам не нужно верить потому, что
здесь все подкуплены и все действуют заодно— во вред простому народу. Честаховский старается
как можно больше распространить в обращение сочинения Шевченка и продает маленькие

экземпляры их по 3 коп. сер[ебром]. Книжечки эти, склад которых, как говорят, у купца

Карпова, заключают в себе выдержки из поэмы „Гайдамаки“ и в особенности те главы, где всего
более говорится о кровопролитиях, бывших в Украине. По воскресным и праздничным дням,
когда люди свободны от работ, на могиле Шевченко можно видеть всегда большое стечение

народа и в особенности девок и парней. Здесь они, по целым ночам пьянствуя и бесчинствуя,
слушают рассказы Грицька (Честаховского). Честаховский посещает также по праздничным дням

окрестные села, а в особенности во время храмовых праздников. Все действия Честаховского

возбуждают сильное подозрение. Он являлся в полицию, прося отнестись к капитуле орденов,
где, вероятно, служит, что он не может по болезни отправиться туда, но старший заседатель

полиции под благовидным предлогом отклонил удовлетворение его ходатайства и предварил о

том городового врача.
Недавно приезжал сюда, как говорят, некто Лазаревский *, служащий, как я слышал, в С.-
Петербурге. Лазаревский выдавал будто себя за великого князя Константина Николаевича,
рассказывая, что хотел приехать инкогнито, но паромщики его узнали. Он говорит, что теперь

нет никого в С.-Петербурге, кроме государя и государыни, все же прочие члены царской фамилии

уехали из столицы. Лазаревский делал, говорят, выговор Честаховскому, что тот ничего до сих пор
не приготовил. Он отправился в Корсунь, куда часто ездит Честаховский. Инспектор киевской

гимназии Чалый также был в Корсуне. Все они бывают там для свидания с помощником

тамошнего управляющего Шевченком (родственником покойного поэта **), известным также

преданностию малороссийской национальности.
На днях, как я слышал, привезли какой-то зеленый сундук, опечатанный, и что в нем заключается

не знают, но догадываются, что ножи.
Все эти слухи рассказывают в разных вариациях и потому можно думать, что донесения по этому
вашему превосходительству не будут во всем согласны.
При нынешних же обстоятельствах и при тревожном настроении умов простого народа все

подобные слухи и толки не могли не обратить на себя внимания, и потому я счел моим долгом

донести о них вашему превосходительству и его сиятельству г. генерал-губернатору.

Уездный стряпчий (підпис)

(ЦДІА УРСР, справа з фонду „Киевского губернатора“, стіл 1-й, 1861 р., № 198, арк. 31 — 32).
Цит. за: Т. Г. Шевченко в документах і матеріалах. — К., 1950. — С. 269-271.

Примітки

Лазаревський Михайло Матвійович.
* Мова йде про Варфоломія Григоровича Шевченка.
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4.2.71 Лист старшого засідателя канівської повітової поліції. 15 липня 1861 р.
(2010-02-24 12:00)

1861 р., липня 15. — Лист старшого засідателя канівської повітової поліції В. Монастерського

на ім’я поміщика кн. Лопухіна про Г. Честаховського й Варфоломія Шевченка

В г. Каневе и его окрестностях с мая месяца с. г. имеет пребыванием чиновник капитула орденов

Григорий Честаховский, доставивший в Канев тело умершего академика Шевченка. С некоторого

времени я устремил все мое внимание на действия этого чиновника, и из-под руки дознал, что он
весьма вреден для порядка; народ, пред которым он распространяет нелепые толки, угрожающие
общим волнением, совершенно ему предан и разглашает весьма опасное будущее.
Честаховский часто бывает в м. Корсуне у двоюродного брата Шевченки, который состоит в

экономической должности в имении вашей светлости; оба преданы, кажется, одному делу и едва
ли бывшие в имении вашей светлости лет тому несколько назад волнения крестьян не происходили

от влияния Шевченки, так тесно своею службою с ними соединившегося; поэтому, независимо от
распоряжений, какие будут вслед за сим сделаны официальным путем о чиновнике Честаховском,
я долгом счел почтительнейше представить на благоусмотрение вашей светлости, что состояние
Шевченки в экономической должности, а даже и самое пребывание его в имении, при настоящих
обстоятельствах очень не кстати, доселе по крайней мере носится молва, что Честаховский успел
убедить простой народ, будто бы в могилу вложено не тело Шевченки, а ножи, которые присланы
для произведения резни и получения таким образом простому народу полной свободы.
С беспредельным уважением и т. д.

Старший заседатель каневской уездной полиции Владислав Монастерский

(ЦДІА УРСР, справа з фонду „Киевского губернатора“, стіл 1-й, 1861 р.,№ 198, арк. 22; ДМШ-123,
л. 22). Цит. за: Т. Г. Шевченко в документах і матеріалах. — К., 1950. — С. 271-272.

4.2.72 Рапорт начальника канівської повітової поліції про чутки навколо могили
Шевченка. 15 липня 1861 р. (2010-02-24 18:00)

1861 г., 15 июля. Письмо начальника каневской уездной полиции С. А. Котлярова киевскому

гражданскому губернатору П. И. Гессе о слухах вокруг могилы Т. Г. Шевченко и о деятельности

Честаховского в Каневе

Весьма секретно

В первых числах мая месяца сего года, в числе прочих лиц, прибывших в г. Канев вместе с

телом академика Тараса Шевченко, прибыл из С.-Петербурга губернский секретарь, служащий в

капитуле орденов, Григорий Николаев Честаховский, который, по настоящее время находясь в г.
Каневе, занимается обделкой могилы над Тарасом Шевченком, срисовыванием разных видов с

натуры, раздачей и продажей разным лицам сочинений покойника в отдельных брошюрках. Сего
числа, возвратясь из уезда, где я находился по делам службы, я узнал, что в г. Каневе носятся

следующие слухи:
а) что скоро наступит Тарасова ночь, в которую будут резать попов, ляхов и жидов;
б) что 8 числа сего июля, в день отправления над могилой Шевченко панихиды, приезжал

к Честаховскому коллежский секретарь Александр Лазаревский. Он сперва приехал из С.-
Петербурга в Киев, а оттуда на пароходе в Канев, отсюда ездил в Корсунь к Шевченко

(двоюродному брату умершего); затем, по возвращении в Канев, отправился обратно на пароходе
в Киев. По приезде же своем Лазаревский будто бы доставил к Грицку (так называют

Честаховского) сундук ножей. Простонародне же говорит, что приезжал к могиле Шевченко

великий князь и желал быть здесь инкогнито, но его узнали рабочие парохода;
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в) что академик Тарас Шевченко не умер, а отравлен, что вместо него в гробу сохраняются ножи;
г) что Грицко (Честаховский) в крестьянском платье, расхаживая по ближайшим селениям и

храмовым сельским праздникам, разглашает, что он внук славного Гайдамаки, который резал

ляхов и жидов, и
д) что Григорий Честаховский имеет тесную связь с какими-то двумя-тремя неизвестными

жителями г. Канева, лицами, которые вместе с ним занимаются постоянно какой-то перепиской,
что лица эти приезжают к нему из других мест. Все эти слухи приводят жителей в тревожное

состояние, они доходили даже до служащих здесь чиновников: уездного стряпчего Немченко,
также Гродецкого, Шульца и Александровича, членов городской думы, дворянки Багницкой и

других. Причем мною дознано: что Григорий Честаховский большую часть дня проводит на

могиле Шевченко, занимается устройством могилы, а ,в особенности снимает с натуры разные

виды, вечерами же проводит время с каневским и соседственных мест простым сословием обоего

пола, которое собирается над вечер почти ежедневно, в особенности в праздничные дни; любит,
чтобы простое сословие обращалось с ним как можно короче, называло его ты, Грицко и т.
п.; нередко при этом ходит в ближайшие селения Пекари и Хмельну (Черкасского уезда), где
проводит время в корчме также с простым сословием и при всяком случае старается сбыть в

брошюрках отрывки сочинения Шевченко, а в особенности автора этого поэму «Тарасова ночь»,
в которой описывается картина истребления поляков и жидов, каждая брошюрка стоимостью по

3 — 5 коп. сереб.; а также и граматку издания П. Кулиша, которая по содержанию своему весьма

вредна, может ’быть объясняема простым сословием различно, а в особенности же окончательные
выражения на стр. 67. Все эти сочинения в брошюрках Честаховский старается сбыть, если не за
деньги, то дает в дар крестьянам и другим лицам, и до того успел в этом, что в продолжении

нескольких дней текущего месяца сбыл несколько сот брошюрок, в г, же Канев они были переданы
Честаховским для продажи в лавку купца Карпова и там почти все проданы, за исключением

нескольких экземпляров граматок. Независимо [от] этого Честаховского в конце июня месяца

посещали два студента Киевского университета Михаил Малашенко и Федор Панченко, которые,
прогостив 3 суток в квартире Честаховского, посещали почти ежедневно могилу Шевченко; а
затем на пароходе отправились в Киевский уезд; во время же бытности своей в г. Каневе посещали
дворянина Познанского в д. Дударях.
Трудно обнаружить [не] только удостоверением, но даже и следствием настоящую цель сближения

Честаховского с местным простонародием и быстрое распространение им в значительном числе

брошюр между этим сословием; говорят, что будто бы он распродажу этих сочинений делает для

покрытия издержек, употребленных на расходы погребения Шевченко, другие же говорят, что
для доставления будто бы средств к жизни его бедных родственников, а некоторые — чтобы

за вырученные деньги устроить в память Шевченко ремесленный дом для обучения ремеслам

местных мальчиков; все три мнения эти неправдоподобны собственно уже потому, что продажа

брошюр производится как бы тайком, но усиленно, без ведома и участия местного начальства,
тогда как наше правительство всегда с рьяным усердием содействует всякому частному благому

намерению.
Обращая же внимание на характер сочинений Шевченко, в которых так занимательно обрисована,
по мнению автора, былая когда-то Украина, с ее резкими событиями, с ее населением, свободным
в своих действиях, я нахожу, что подобное распространение упомянутых сочинений служит ясным
доказательством, что распространитель их Честаховский желает как бы исподволь разъяснить

простому народу стеснительные для них теперешние узаконения русского правительства и вместе

с тем возобновить в его памяти былые времена Украины; не упоминая уже о других изложенных
обстоятельствах, еще более утверждающих в этом мнении каждого наблюдателя.
Но несмотря на изложенное мною мнение, хотя нет в виду положительных улик, по

которым можно [было] бы обвинять губернского секретаря Честаховского в распространении

им вредных слухов, кроме изложенных мною обстоятельств, но принимая их уважительными,
я нахожу пребывание его здесь весьма опасным для общественного спокойствия, что он здесь

продолжительное время находится по болезни, хотя отпускной билет его около 2 месяцев

просрочен, а тем более потому, что вредные слухи время от времени могут распространиться

и в более отдаленной местности от г. Канева.
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Поспешая донести об этом вашему превосходительству на благоусмотрение, имею честь

доложить, что я к учиненню обыска в квартире губернского секретаря Честаховского не принимал

никаких мер, впредь до разрешения вашего превосходительства, а один экземпляр граматки

издания П. Кулиша, признаваемой по содержанию своему вредной, вашему превосходительству
почтительнейше у сего честь имею представить, присовокупляв, что вместе с сим донесено мною

и г. генерал-губернатору. Относительно же посещения Честаховским сс. Пекарей и Хмельной я

вместе с сим сообщил начальнику черкасской полиции для зависящего со стороны его наблюдения,
объяснив три этом собранные мною сведения о Честаховском.

Начальник уездной полиции Котляров.

ДМШ-123, л. 25 — 30. Цит. за: Смерть и похороны Т. Г. Шевченко (Документы и материалы).
— К., 1961. — С. 102-105.

4.2.73 Із рапорта начальника канівської повітової поліції про селянські загони. 17
липня 1861 р. (2010-02-25 00:00)

1861 р., липня 17. — З рапорта начальника канівської повітової поліції С. О. Котлярова

київському цивільному губернаторові П. І. Гессе про те, що в Канівському повіті нібито

формуються три повстанських селянських загони

Сего числа я получил частное сведение, верность которого совершенно ничем еще не

подтверждается, что будто бы в 3 стане Каневского уезда в одном из селений формируются три

шайки из крестьян, которые готовятся притти в Канев для истребления ляхов, панов и евреев.
По важности этих слухов я вместе с сим для лучшего дознания командирую помощника своего

полковника Булаха в 3 стан.
О чем вашему превосходительству на благоусмотрение почтительнейше донося, имею честь

доложить, что об оказавшемся по удостоверению г. Булаха, я буду иметь честь рапортовать

дополнительно.

Начальник уездной полиции Котляров

(ЦДІА УРСР, справа з фонду „Киевского губернатора“, стіл 1-й, 1801 р., № 198, арк. 54; ДМШ-
123). Цит. за: Т. Г. Шевченко в документах і матеріалах. — К., 1950. — С. 272.

4.2.74 Рапорт начальника канівської повітової поліції про потребу військ. 17 липня
1861 р. (2010-02-25 06:00)

1861 р., липня 17. — Рапорт начальника канівської повітової поліції С. О. Котлярова київському
цивільному губернаторові П. І. Гессе про те, що для придушення можливих селянських

заворушень потрібні ще війська

По соображении обстоятельств, изложенных в рапортах моих от 15 и 17 сего числа за

№№ 523, 528 и 530-м относительно поступков губернского секретаря Честаховского и слухов

[об] устраивающихся трех шайках крестьян, я, признавая необходимым нахождение войск в

г. Каневе для предупреждения могущих произойти беспорядков в народе, в случае, если

привязанность простого сословия к Честаховскому так велика, что беспорядки сразу обнаружатся,
а в особенности, если Честаховский будет подвергнут аресту и слухи об этом разнесутся по

окрестностям уезда, — представил об этом вместе с сим генерал-губернатору, прося его

сиятельство, не благоугодно ли будет распорядиться, независимо от батальона Алексапольского
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полка, квартирующего в 3 стане Каневского уезда, командировать для означенной надобности в

г. Канев и его окрестности для квартирного расположения еще хотя 2 роты пехоты.
Донося о

сем вашему превосходительству, имею честь покорнейше просить ваше превосходительство не

оставить своим ходатайством о скорейшем разрешении представления моего о командировании

в г. Канев и его окрестности воинских чинов.

Начальник уездной полиции Котляров

(ЦДІА УРСР, справа з фонду „Киевского губернатора“, стіл 1-й, № 198, арк. 55 — 56; ДМШ-
123). Цит. за: Т. Г. Шевченко в документах і матеріалах. — К., 1950. — С. 272-273.

4.2.75 Із нарису І. Білика. Чутки і звинувачення навколо могили. Літо 1861 р.
(2010-02-25 12:00)

* *

Начались розыски. Кто такой [Мих. Матв.] Л[азарев]ский? чего ради приезжал он? Оказалось:
Л[азарев]ский, коллежский секретарь; служит в сенате; ищет место мирового посредника у себя на
родине, в конотопском уезде, черниговской губернии. В Киев он приехал в числе сопровождавших

тело Шевченка; бывал чаще всего у родственников покойного поэта и у инспектора 2 гимназии

Чалого (позже биографа Т. Г. Шевченка).
Но пока ходят бумаги в Киев и из Киева, начальник каневской полиции поручает

старшему заседателю полиции Монастырскому произвести по этому делу негласное дознание.
Одновременно он просит начальника края, «по важности происшествия», назначить особую

коммисию, для произведения следствия над Честоховским. А 17 июля доносит о том,
что по «полученному им частному сведению, верность которого совершенно ничем еще не

подтверждается, в 3 стане каневского уезда, в одном из селений, формируются три шайки из

крестьян, которые готовятся пройти в Канев для истребления ляхов-панов и евреев». Ввиду

этих «частных сведений», исправник просит генерал-губернатора, «для предупреждения могущих
произойти беспорядков, командировать в Канев и уезд, сверх находящегося там батальона

Алексопольского полка, еще хотя две роты пехоты».
Заседатель полиции Монастырский усердно производит дознание над Честоховским, «на
поведение его устремляет все внимание» и «из под руки» добывает такия диковинные сведения.
«Честоховский явился в наш край, чтобы возмутить простой народ к низвержению общего

порядка и произведению ужасных кровавых сцен; для достижения сего, он внушает народу слепо

верить, что крестьяне вышли из крепостной зависимости по старанию Шевченка, что государь

император, не соглашавшийся на это, заключил было Шевченка в тюрьму, но твердая воля

Шевченка заставила государя уступить ему, что Шевченко хотел отмстить за угнетение народа,
но будучи призван к Богу, где находится с душею и телом, оставил это дело на Честоховского,
который не позволит теперь испортить это дело, а сделает все, что угодно народу; что великий

князь Константин приедет в Канев объявить народу, чтобы перечистить свет, а в помощь народу
явится из Запорожья, Черномории, Дуная и Петербурга 25 тысяч состоящих в распоряжении

Честоховского козаков»... «Говоря о Шевченке, как об избраннике Божием для освобождения

народа, Честоховский приводит в трепет всех тех, кто не хочет быть ему предан. Верование

в силу, славу и святость Шевченка до того стало фанатическим, что народ рассказывает уже и

о сбывшихся будто бы чудесах. У одной, например, женщины был сын калека; она только раз

помолилась Шевченку — и сын ее будто бы совершенно выздоровел. Народ, стекаясь на могилу
Шевченка по воскресеньям, в праздничные и даже рабочие дни, в огромных массах, пьянствует на
счет Честоховского, а он, не щадя денег на водку, научает молодых и старых петь гайдамацкия

песни, бранит страшно тех, кто поет русския песни; разсказывая же, как в старину предки резали

ляхов и жидов, толкует, что время это вскоре возобновится и Малороссия с восторгом будет
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смотреть на пламя, которое вспыхнет в один момент в Чигирине, Умани, Черкассах и Каневе».
«В прошлую субботу, добавлял Монастырский, могила Шевченка была окружена массою народа,
простиравшеюся до 1000 человек, и когда туда же прибыл, вероятно сообщник Честоховского,
какой-то молодой человек, то его выдавали за великого князя Константина». По дальнейшим

словам донесения, «мещанин Степан Кутах, делавший по заказу Честоховского крест для

установки на могиле Шевченка, положительно разъяснял, что народ приготовляется к ужасному

беспорядку, что Честоховский приводит людей в страшное уныние: он записывает на бумагу тех,
к кому нерасположен, и люди эти опасаются ссылки на Кавказ; крестьяне же селения Хмельной
пребывают в страхе из-за того, что, по воле Честоховского, деревня их через 40 дней будет

совершенно уничтожена, исключая 2 хозяев, заслуживших его расположение».
Передавая все эти слухи, толки и собственные сведения, местные власти предусматривали

страшное возмущение и для обороны края от грозивших бедствий настоятельно требовали

военных подкреплений...

[1]Билык И. Тревога над свежей могилой Т. Г. Шевченка // Киевская старина. — 1886. —
Т. 14. — № 4. — С. 708-728.

1. http://izbornyk.org.ua/rizne/star26.htm

4.2.76 Лист київського генерал-губернатора про змову проти поміщиків. 17 липня
1861 р. (2010-02-25 18:00)

1861 р., липня 17. — Лист київського генерал-губернатора І. І. Васильчикова київському

цивільному губернаторові П. І. Гессе про «змову» проти поміщиків на могилі Т. Г. Шевченка

Совершенно секретно

14 сего июля поздно вечером помещик князь Павел Лопухин получил от соседнего помещика

с. Межиричи Парчевского [1]письмо, в котором извещает князя о существующем в г. Каневе

и с. Корсуни заговоре против помещиков, где будто бы находятся очень деятельные агенты

этого заговора между последователями Шевченко, и, указывая на беспечность полиции, просит
прислать некоего Змиевского для разузнания об этом деле, так как данные, которые он имеет,
не вымышлены и каждому позволено защищать свою жизнь, а время не терпит.
Письмо это было сообщено флигель-адъютанту полковнику князю Лобанову-Ростовскому,
который поспешил отправиться с рассветом следующего дня к помещику Парчевскому, чтобы
получить от него более подробные сведения по настоящему делу, и затем представить мне копию

записки Парчевского.
В записке этой Парчевский объясняет, что в предместьи г, Канева есть крестьянин музыкант

Гриць, о котором говорят, будто он воскрес после 16 лет смерти. Он ходит по окрестным

деревням, но главное пребывание свое имеет на могиле Шевченка, которая вместе с Каневым

служит местом свидания заговорщиков, о чем известно эконому Буркату, что сотский с. Пекарей
сопровождает везде Гриця и что Кулеш прибыл из Петербурга в Канев, а оттуда намерен

отправиться в Корсунь.
Препровождая при сем в переводе письмо помещика Парчевского к князю Лопухину и записку

флигель-адъютанту князю Лобанову-Ростовскому, покорнейше прошу ваше превосходительство

распорядиться тотчас командировать корпуса жандармов полковника Грибовского в г, Канев

и с. Корсунь и поручить ему, прибыв туда под благовидным предлогом наблюдения за

исполнением крестьянами своих повинностей в отношении помещиков или за успехами мер,
принятых к истреблению саранчи, совершенно секретно собрать самые подробные сведения по

обстоятельствам письма и записки помещика Парчевского, для чего полковник Грибовский может
секретно вызвать в Канев или Корсунь его и эконома Бурката, при указании и содействии их
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разузнать о существовании в Каневе заговора, его цели, руководителях и участниках, а также о
крестьянине Грице, сотском из Пекарей, Кулеше, цели его прибытия из Петербурга в Канев,
занятиях и сношениях в этих местах. Если по розыскам собранные помещиком Парчевским

сведения будут подтверждаться, то полковник Грибовский обязан сделать немедленно обыск

на законном основании у всех лиц, на которых падает подозрение в участии в заговоре, и

когда по обыску найдены будут улики, тотчас арестовать виновных и ожидать дальнейших моих

распоряжений по этому делу.
О результатах розысков полковника Грибовского и мерах, которые будут приняты им на месте к

раскрытию истины и изобличению виновных в преступных замыслах, ваше превосходительство не
оставите сообщить мне в возможной поспешности по получении донесения Грибовского.

Генерал-губернатор князь Васильчиков

(ЦДІА УРСР, справа з фонду „Киевского губернатора“, стіл 1-й, 1861 р., № 198, арк. 17 — 18).
Цит. за: Т. Г. Шевченко в документах і матеріалах. — К., 1950. — С. 273-275.

1. http://ua_kobzar.livejournal.com/728320.html

4.2.77 Рапорт засідателя канівської повітової поліції з вимогою арештувати
Честахівського. 17 липня 1861 р. (2010-02-26 00:00)

1861 г., 17 июля. Рапорт заседателя каневской уездной полиции В. Монастерского начальнику

полиции С. А. Котлярову с требованием арестовать Честаховского

Сегодня я представляю вашему высокоблагородию дело весьма большой важности, которое

привожу в окончание, а между тем поспешаю доложить Вам, что по обстоятельствам этого

дела настоит весьма экстренная необходимость не теряя ни минуты арестовать прибывшего в

г. Канев из С.-Петербурга губернского секретаря Честаховского, который известен здесь под

именем Грицька, и содержать его весьма секретно.

Старший заседатель Монастерский.

ДМШ-123, л. 44. Цит. за: Смерть и похороны Т. Г. Шевченко (Документы и материалы). —
К., 1961. — С. 108.

4.2.78 Рапорт засідателя канівської повітової поліції. 17 липня 1861 р. (2010-02-26 06:00)

1861 г., 17 июля. Рапорт заседателя каневской уездной полиции В. Монастерского об аресте

матроса Семена, будто бы призывавшего к бунту

В дополнение рапортов моих от 17 сего июля имею честь донести вашему высокоблагородию,
что прикосновенного к делу о приготовлении к бунту и ужасным сценам отставного матроса

Семена я арестовал при уездной полиции впредь до Вашего распоряжения, какое Вам угодно

будет сделать по обстоятельствам сказанного дела.

Старший заседатель Монастерский.

ДМШ-123, л. 45. Цит. за: Смерть и похороны Т. Г. Шевченко (Документы и материалы). —
К., 1961. — С. 108-109.
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4.2.79 Лист начальника канівської повітової поліції про Честахівського. 17 липня 1861
р. (2010-02-26 12:00)

1861 г., 17 июля. Письмо начальника каневской уездной полиции С. А. Котляров киевскому

гражданскому губернатору П. И. Гессе о Честаховском

Совершенно секретно

Представленное мне сего числа в 10 часов пополудни старшим заседателем Монастерским

начатое следствием дело о губернском секретаре Честаховском, возбуждающем простой народ

к бунту, я вместе с сим это дело представил г. генерал-губернатору на благоусмотрение,
прося его сиятельство, по важности происшествия, назначить для произведения следствия над

губернским секретарем Честаховским особую комиссию и мне разрешить, следует ли тотчас же г.
Честаховского подвергнуть аресту. Из начатого же следствием дела видно, что слухи, упомянутые
мною в рапорте вашему превосходительству [1]от 15 сего июля за№ 523, более распространяются.
Донося о сем вашему превосходительству, имею честь покорнейше просить не оставить Вашим

ходатайством о скорейшем разрешении просимых мною обстоятельств, присовокупляя при этом,
что Честаховский с 15 сего июля состоит под самым тщательным секретным наблюдением

полиции.

Начальник уездной полиции Котляров.

ДМШ-123, л. 52 — 53. Цит. за: Смерть и похороны Т. Г. Шевченко (Документы и материалы).
— К., 1961. — С. 109.

1. http://ua_kobzar.livejournal.com/729617.html

4.2.80 Донесення київського штаб-офіцера корпусу жандармів про своє відрядження до
Канева. 18 липня 1861 р. (2010-02-26 18:00)

1861 р., липня 18. — Донесення київського штаб-офіцера корпусу жандармів Л. В. Грибовського
шефові жандармів В. А. Долгорукову про своє відрядження до м. Канева для проведення

«негласных дознаний» в справі «заговорщиков» на могилі Т. Г. Шевченка

Вследствие полученных губернским начальством письменных извещений, что в г. Каневе на

могиле погребенного там малороссийского поэта Шевченка собираются заговорщики против

помещиков, г. начальник Киевской губернии, согласно последовавшему распоряжению его

сиятельства г. генерал-губернатора, предложил мне отправиться в г. Канев, произвесть негласное
там дознание и, если бы потребовалась надобность, произвесть у подозрительных лиц обыски,
подвергнуть виновных аресту и об оказавшемся донести в Киев, в ожидании на месте дальнейших
затем распоряжений начальства.
Об отъезде своем сего числа из Киева в Канев, вашему сиятельству донести честь имею.

Полковник Грибовский

(ЦДІА УРСР, справа з фонду „III Отделения“, „1-ой экспедиции“, 1861 р., № 222, арк. 3; ДМШ-
118). Цит. за: Т. Г. Шевченко в документах і матеріалах. — К., 1950. — С. 275.
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4.2.81 Лист начальника канівської повітової поліції про зміст промов. 18 липня 1861
р. (2010-02-27 06:00)

1861 г., 18 июля. Письмо начальника каневской уездной полиции С. А. Котлярова киевскому

гражданскому губернатору П. И. Гессе о содержании речей, произнесенных на похоронах Т. Г.
Шевченко

Во исполнение предписаний вашего правооходительства от 19 и 23 минувшего мая за № 3795 и

4047 имею честь почтительнейше донести, что при всем старании моем ни во время погребения

академика Тараса Шевченко, ни теперь я не мог приобрести речей, говоренных студентами

университета св. Владимира на пробе его. Смысл этих речей был следующий: что правый

берег реки Днепра принял в свои недра человека, которого думы глубоко запечатлены в сердцах

каждого малоросса, что теперь пусть плачут Канев, Черкассы и Чигирин — свидетели погребения

Кобзаря Малороссии, но настанет время, когда явится достойный человек и осуществит мысли

сего великого мужа, тогда оба берега реки Днепра соединятся и над могилою сего великого мужа

воздвинется памятник, который будет свидетельствовать о славе его.
Смысл этих речей может подтвердить чиновник особых поручений вашего превосходительства

Скрипцов, помощник мой полковник Булах, судебный следователь I участка Каневского уезда

Хантинский и другие лица, которые находились во время чествования похоронной процессии и

погребения Шевченка.

Начальник уездной полиции Котляров.

ДМШ-123, л. 9 — 10. Цит. за: Смерть и похороны Т. Г. Шевченко (Документы и материалы). —
К., 1961. — С. 110.

4.2.82 Лист старшого засідателя канівської повітової поліції про діяльність
Честахівського. 18 липня 1861 р (2010-02-27 12:00)

1861 г., 18 июля. Письмо старшего заседателя каневской уездной полиции В. Монастерского

киевскому гражданскому губернатору П. И. Гессе о деятельности Честаховского в Каневе

Секретно

С мая месяца сего года имеет пребывание в городе Каневе и его окрестностях чиновник капитула

орденов Григорий Честаховский; он сопровождал тело умершего в Петербурге академика

Шевченко и сделался здесь известным под именем «Грицька». С самого приезда в Канев он

вошел в сношение с простым народом и приобрел его доверие; на поведение его устремлено

было все мое внимание с того повода, что он, под предлогом болезни, ходатайствовал об

отсрочке отпуска, тогда как был совершенно здоров; из-под руки я дознал следующее: что

Честаховский явился в наш край, чтобы возмутить простой народ к низвержению общего порядка

и произведению ужасных кровавых сцен; что для достижения сего он внушал народу слепо верить,
что крестьяне вышли из крепостной зависимости по стараниюШевченко; что государь император,
не соглашавшийся на это, заключил было Шевченко в тюрьму, но твердая воля Шевченко

заставила государя уступить ему; что Шевченко хотел отомстить за угнетение народа, но, будучи
призван к богу, где находится с телом и душою, оставил это дело на него, Честаховского, и он,
Честаховский, не позволит государю мешать в этом, а сделает все, что угодно народу; что великий
князь Константин приедет в Канев объявить народу, чтобы перечистить свет, в помощь же народу
явится из Запорожи, Черномории, Дуная и Петербурга 25 тысяч состоящих в распоряжении его,
Честаховского, казаков. Говоря о Шевченко как об избраннике божием для освобождения народа,
Честаховский приводит в трепет всех тех, кои не были бы ему преданы; верование в силу, славу и
святостьШевченко до того стало фанатическим, что народ рассказывает уже о сбывшихся будто бы
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чудесах, например: что у одной женщины был сын калека, она только раз помолилась Шевченко,
и сын ее будто совершенно выздоровел; народ, стекаясь на могилу Шевченко по воскресеньям и в

праздничные, а даже и рабочие дни в огромных массах, пьянствует за счет Честаховского, который,
не щадя денег на водку, научает молодых и старых петь песни гайдамацкие, браня страшно тех,
кои поют русские песни, рассказывая же, как в старину предки резали ляхов и жидов, толкует,
что время это вскоре возобновится и Малороссия с восторгом будет смотреть на пламя, которое
вспыхнет в один момент в Чигирине, Умани, Черкассах и Каневе.
В прошлую субботу могила Шевченко была окружена массою народа, простиравшегося до

тысячи человек, и когда туда же прибыл, вероятно, сообщник Честаховского, какой-то молодой

человек, то его выдавали за великого князя Константина, а вчерашнего числа явились ко мне

канцелярский Лукашевич и однодворка Лопатецкая со сведениями: Лукашевич — что между

солдатами Каневской команды внутренней стражи существует убеждение, что сюда не привезли

тела Шевченко, а вместо оного положены в могилу ножи, однодворка же Лопатецкая — что

отставный матрос Семен, живущий с нею в соседстве, призвав ее к себе, предостерегал, чтобы
уезжала из Канева, ибо в скором времени начнется резня; затем мещанин Степан Кутах, делавший
по заказу Честаховского крест для установки на могиле Шевченко, положительно разъясняет,
что народ приготовляется к ужасному беспорядку; что Честаховский приводит людей в страшное
уныние; он записывает на бумагу тех, к коим не расположен, и люди эти опасаются ссылки на

Кавказ, крестьяне же с. Хмельной пребывают в страхе из-за того, что по воле Честаховского

деревня их через сорок дней будет совершенно уничтожена, исключая двух хозяев, заслуживших
себе его расположение.
Донося о сем вашему превосходительству, имею честь доложить, что собранные мною сведения

по сему предмету я представил 17 июля на 13 листах начальнику каневской уездной полиции для

дальнейших с его стороны действий и что такое же донесение вместе с сим послано от меня и г.
генерал-губернатору.

Старший заседатель Монастерский.

ДМШ-123, л. 60 — 61. Цит. за: Смерть и похороны Т. Г. Шевченко (Документы и материалы).
— К., 1961. — С. 111-112.

4.2.83 Лист київського цивільного губернатора про видачу грошей на поїздку жандарму.
19 липня 1861 р. (2010-02-27 18:00)

1861 г., 19 июля, Письмо киевского гражданского губернатора П. И. Гессе о выдаче денег

жандарму на поездку в г. Канев

По случаю выезда моего по делам службы в Каневский уезд, командировав туда жандарма,
рядового Герасима Жиненко, я предписываю вашему благородию выдать ему из экстраординарной

суммы на прогоны и суточные от г. Киева до г. Канева и обратно, сколько причтется по числу

верст, деньги, отнеся таковые на счет казны.

Генерал-лейтенант Гессе.
Скрепил секретарь Галушинский.

ДМШ-123, л. 34 — 35. Цит. за: Смерть и похороны Т. Г. Шевченко (Документы и материалы).
— К., 1961. — С. 113.
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4.2.84 Розпорядження про сприяння відрядженому жандарму. 19 липня 1861 р.
(2010-02-28 06:00)

1861 г.,
19 июля. Предписание об оказании всевозможного содействия жандарму, откомандированному
в г. Канев

Предписывается градским и земским полициям, волостным

и сельским начальствам предъявителю сего рядовому киевской жандармской команды Герасиму

Жиненко, командированному в Каневский уезд, давать по две лошади за уплату прогонов и вообще
оказывать, в случае нужды, всякое законное вспомоществование. Дан сей лист за подписанием

моим и с приложением печати.

г. Киев, июля 19 дня 1861 года.
Генерал-лейтенант Гессе.

ДМШ-123, л. 36. Цит. за: Смерть и похороны Т. Г. Шевченко (Документы и материалы). —
К., 1961. — С. 113.

4.2.85 Лист старшого поліцмейстера Києва про Лазаревських. 19 липня 1861 р.
(2010-02-28 12:00)

1861 г., 19 июля. Письмо старшего полицмейстера Киева Ф. Івенсена губернатору относительно
семьи Лазаревских

Секретно

По собранным сведениям я узнал, что коллежский секретарь Александр Лазаревский, служащий
в сенате, прибыл в Киев в одно время с телом Шевченко и уехал спустя несколько дней в

Канев, а оттуда будто в имение свое, состоящее Черниговской губернии в Конотопском уезде,
где он намеревался искать место мирового посредника; в Киеве Лазаревский чаще всего бывал у
инспектора 2-й гимназии Чалого и родственников Шевченко. На прошлой неделе приехал сюда

брат его советник Петербургского губернского правления Михаил Лазаревский на богомолье и

уехал тоже в именье.

Старший полицмейстер полковник Ивенсен.

ДМШ-123, л. 36. Цит. за: Смерть и похороны Т. Г. Шевченко (Документы и материалы). —
К., 1961. — С. 113-114.

4.2.86 Лист київського генерал-губернатора про відкомандирування військ. 19 липня
1861 р. (2010-02-28 18:00)

1861 г., 19 июля. Письмо киевского генерал-губернатора И. И. Васильчикова гражданскому

губернатору П. И. Гессе об откомандировании войск в г. Канев

Милостивый государь Павел Иванович.

Препровождая при сем к вашему превосходительству представленное мне сего числа

начатое старшим заседателем Каневского земского суда следствие о губернском секретаре

Честаховском, возмущающем будто бы простой народ к беспорядкам, покорнейше прошу Вас,
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милостивый государь, распорядиться передать это немедленно штаб-офицеру корпуса жандармов
Грибовскому, командированному для разысканий в г. Канев. Вместе с тем разрешаю вашему

превосходительству распорядиться согласно ходатайству начальника полиции Каневского уезда

о переводе в г. Канев из квартирующих в окрестностях этого города войск такое число, какое
признаете нужным для сохранения порядка и спокойствия, если, впрочем, это признано будет

необходимым.

С истинным почтением и преданностью имею честь быть вашего превосходительства

покорнейший слуга

князь И. Васильчиков.

ДМШ-123, л. 39. Цит. за: Смерть и похороны Т. Г. Шевченко (Документы и материалы). —
К., 1961. — С. 114.

4.3 March

4.3.1 Лист Г. Честахівського до Ф. Черненка про могилу Шевченка. 19 липня 1861 р.
(2010-03-01 06:00)

19 іюля 1861 г. Канев.

Федор Іванович і брати українці!

[1] Досидівся я у Канева! коїли, коїли та й докоїли. Учора, часів
в шість вечером, пішов я до начальника поліції, не до того ляха Монастирського, а до самого

старшого поліцейського Окружного, і кажу: ось вам контрмарка з почти, що мій пачпорт одісланий
в Петербург, і прошу видать мені вид на проїзд в Петербург. Добре, каже, приходьте завтра

в одинадцять часів, а потім каже: „або не приходьте — я вам пришлю єго сам.“ Подякував і

пішов; зайшов до отца Феодосія, просидів там довгенько, а потім потяг додому. Коли це згодом
являється квартальний: „пожалуйте до начальника поліції“. Був уже дванадцятий час ночі. Одягся
та й поїхав у купочці з квартальним. Приїхали, увійшли в хату. „А, моє почтеніє! А що це ви,
Григорій Миколаєвич, здумали утікать од нас нічью, хіба ви не знаєте, який порядок ведеться,
що ви должни получить од мене вид на проїзд, а не так, як ви здумали утікать од нас нічью“. —
„Я не злодій, щоб мав утікать од вас, і нікого не обікрав, щоб пускаться навтикача проти ночи.
Та чи ви пізнали мене чи ні? А же я був сегодня у вас і просив видать мені вид на проїзд; це
ж було, кажеться, недавно, часів з шість тому врем’я; чи у вас пам’ять чим-небудь пришиблена,
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що так скоро забули“. — „Бачите, каже, тут дільце возникло і уже губернатору послали донос,
то треба вам уже підождать у Каневі, що з цього буде. Ось возьміть лишень, та підпишіть оце,
що я приготовив для вас, та тоді й з Богом, додому“. Прочитавши, — підписав, що не поїду з

Канева до разрішенія начальства, та й присів по прозьбі начальства. Подумавши трохи, і кажу:
Господи, невже чоловік з лучшими думками в голові і благим наміренієм непремінно должен бути

мучеником! Посидів з минуту, та й пішов додому. Отаке-то! Оце ж брати українці! знайте, що
може день, або другий, то і я уже буду сидіть за мурами одинокий й сиротою, між вовками ляхами.
Що буде, то побачимо, а знайте, що я бачив битих понівечених людей і на їх прозьби помогти їм
одвітував: що як я начну вам що-небудь совітувать, то пани опишуть мене бунтовщиком народним

— раз, а друге — робіть усе, що вам будуть приказувать пани, бо в покірности єсть пряма надежда
вашого спасеня од крепацтва; а як же, Боже сохрани, будете бунтуваться, та не слухать, то сміло
буде те, що пани сядуть вам на шию літ на двісті, або на триста — і більше нічого не говорив.
Не знаю, чи послали до губернатора і другі брошюрки, тілко поліцейский казав, що при лядськім
доносі послали „Гайдамак“. Прощайте!
Підіть, будьте ласка, до Василія Тимофеєвича Новицького і об’ясніть єму усе, що я нічим не

винуват і нічого не боюсь — хоть би самого чорта з рогами. Тілько мені і досадно одного, що як
не поспію до срока отпуска явиться на службу, то щоб не ісключили із Капітула 1). Александр

Матвеєвич! Прочитайте і пошліть до громади. Г. Честаховський. [2]Письма Честаховского,
писанные в 1861 г. о похоронах поэта Шевченко // Киевская старина. — 1898. — Т. 60. —
№ 2. — Отд. 1. — С. 192-193. 1) Весь этот эпизод подробно изложен в [3]записке Г. Н.
Честаховскаго, напечатанной в „Киевск. Стар. 1896 г. № 2. * * * Шеф корпусу жандармів князь

В. Долгоруков спеціально доповідав про Честахівського цареві Олександру II: «Честаховский был
вытребован в Киев, и там генерал-губернатор сделал ему строжайшее внушение, приказав ему

немедленно возвратиться в С.-Петербург, к месту служения, и с тем вместе обязал его подпискою

не приезжать во вверенный его, князя Васильчикова, управлению край» [Отчет о действиях III
отделения собственной его императорского величества канцелярии и корпуса жандармов за 1861
год. — В кн.: Крестьянское движение 1827 — 1869 гг. М.; Л., 1931, вып. 2, с. 3.] [4]Т. Г. Шевченко.
Біографія. К., 1984. С. 537.

1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/MIixfDOprKC5jYM7uKUNOQ?feat=embedwebsite

2. http://izbornyk.org.ua/rizne/star16.htm

3. http://ua_kobzar.livejournal.com/740453.html

4. http://izbornyk.org.ua/shevchenko/bio15.htm

4.3.2 Шифрована телеграма київського генерал-губернатора про збори селян на могилі.
20 липня 1861 р. (2010-03-01 12:00)

1861 р., липня 20. — Телеграма київського генерал-губернатора И. И. Васильчикова до Третього
відділу про збори селян на могилі Т. Г. Шевченка

В Каневе на могиле Шевченки было сходбище народа, встревожившее жителей и подавшее повод
опасению заговора против помещиков, Губернатор поехал на место успокоить.

Генерал-адъютант князь Васильчиков *

(ЦДІА УРСР, справа з фонду „III Отделения“. „1-ой экспедиции“, 1861 р., № 222, арк. 1; ДМШ-
118). Цит. за: Т. Г. Шевченко в документах і матеріалах. — К., 1950. — С. 275-276.

Телеграму надіслано шифром.
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[1]
Шифрована телеграма київського генерал-губернатора начальнику III відділу про зібрання селян
на могилі Шевченка. 20 липня 1861 р. За вид. Тарахан-Береза З. Святиня: Науково-історичний
літопис Тарасової Гори. К., 1998. С. 110.

Переляканий київський генерал-губернатор Васильчиков 20 липня 1861 р. шифрованою

телеграмою повідомляв шефа жандармів у Петербурзі: «В Каневе на могиле Шевченки

было сходбище народа, встревожившее жителей и подавшее повод опасению заговора против

помещиков. Губернатор поехал на место успокоить». А в цей час київський цивільний губернатор

Гессе дає наказ сотенному начальникові козаків 37 полку в м. Смілі: «Предписываю вашему

благородию немедленно по получении сего одну сотню казаков направить в г. Канев, где она

и должна будет оставаться на некоторое время в распоряжении начальника каневской уездной

полиции». ([2]Тарас Шевченко. Біографія. К., 1984. С. 536.)

1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/Y0DIDnxa8QtbbyCdU8uxuw?feat=embedwebsite

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/bio15.htm#page536

4.3.3 Лист київського генерал-губернатора про події в Каневі. 21 липня 1861 р.
(2010-03-01 18:00)

1861 р., липня 21. — Лист київського генерал-губернатора І. І. Васильчикова начальникові

Третього відділу В. А. Долгорукову про події в Каневі, зв’язані з могилою Т. Г. Шевченка

В первых числах мая месяца сего года в числе других лиц, сопровождавших тело покойного

академика Тараса Шевченки, прибыл из С.-Петербурга в г. Канев служащий в капитуле

орденов губернский секретарь Григорий Честаховский. Оставшись в Каневе для обделки могилы
Шевченки, он странным поведением своим обратил на себя общее внимание местных начальства

и жителей.
Получены были мною сведения, что, занимаясь обделкою могилы и срисовыванием с натуры

разных видов, Честаховский стал сближаться с простым народом, оделся в его костюм и, говоря
его языком, вошел в фамильярные отношения с ним, запрещая называть себя по имени и отчеству,
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а именуя себя просто Грицьком, посещая шинки и народные сходбища и привлекая простонародие
к себе на могилу, где и начали собираться крестьяне соседних деревень, преимущественнов
праздники, а иные и в будни, в свободное от работ время. Здесь Честаховский распевает с

простонародием гайдамацкие песни и читает ему сочинения Шевченки. В то же время он

старается распространять эти сочинения и изданную Кулешом граматку, распродавая их по самой
низкой цене от 3 до 5 коп[еек] за экземпляр и раздавая многим крестьянам даром, в особенности
поэму Шевченки „Тарасову ночь“, в которой описывается картина истребления поляков и жидов.
Распродажа сочинений Шевченки имела значительный успех, так что в течение нескольких дней

текущего месяца Честаховский сам успел сбыть несколько сот экземпляров, а переданные им в то

же время для продажи в Каневе одному купцу все распроданы,
В народе Честаховский сделался известным под именем Грицька, и по поводу его рассказов о

Шевченке, сочинениях последнего, исторических событиях и преданиях Украины возникли разные

толки и тревожные слухи. Стали рассказывать, что Шевченко не умер, а живет и не перестает

думать о дорогой Малороссии и со временем подаст знак к действиям малороссов; что в могиле
его находятся ножи и что скоро наступит Тарасова ночь, в которую будут резать панов и ляхов.
В день отправления панихиды по Шевченке 8 сего июля приезжал в Канев к Честаховскому

служащий в сенате коллежский секретарь Лазаревский, и это подало повод к толкам, будто он

привез ему сундук ножей, а в простом народе распространились слухи, что это был великий князь
Константин Николаевич, ко торый будто бы хотел быть в Каневе инкогнито, но рабочие парохода,
на котором он приехал из Киева, узнали его.
Все это встревожило жителей и в особенности окрестных помещиков из поляков, которые видят
в этом правильно организующийся заговор против их жизни.
Получив об этом самые неопределенные сведения от флигель-адъютанта полковника князя

Лобанова-Ростовского, которому сообщил их один из помещиков Каневского уезда Парчевский,
[1]передавший дело в самых темных и неясных выражениях и с весьма неопределенными

указаниями, я распорядился тотчас послать на место для розысков штаб-офицера корпуса

жандармов полковника Грибовского, поручив ему, в случае подтверждения сообщенных

Парчевским сведений, произвести обыски у подозреваемых лиц и арестовать виновных. Вслед за
тем получены были мною более подробные сведения по настоящему делу от местного начальства

и, наконец, вчерашнего числа начальник полиции Каневского уезда донес мне, что он получил

частное сведение, вероятность которого совершенно ничем еще не подтверждается, будто в одном
из селений Каневского уезда формируются три шайки из крестьян, которые готовятся притти

в Канев для истребления ляхов, панов и евреев, и что поэтому он находит необходимым для

предупреждения могущих возникнуть беспорядков усилить в Каневе число квартирующих там

войск.
Вследствие этого последнего донесения начальник Киевской губернии сам отправился вчерашнего

числа в Канев, получив от меня уполномочие, в случае необходимости, передвинуть в г. Канев

нужное число войск из расположенных вблизи этого города.
О последствиях розысков полковника Грибовского и поездки генерал-лейтенанта Гессе я ожидаю
сведений, по получении которых не премину сообщить их вашему сиятельству, но тем не менее

полагаю, что предположение о существовании заговоров [в] г. Каневе с преступною целью и слухи

о формирующихся будто бы шайках крестьян для истребления панов, ляхов и жидов слишком

преувеличены и возникли вследствие боязливо настроенного воображения окрестных помещиков

из поляков, которые в малейшем народном движении видят угрозу себе. Сколько можно судить по
доставленным мне сведениям, Честаховский принадлежит к числу приверженцев малороссийской
народности и своими необдуманными действиями мог подать повод к тревожным толкам в

местах, полных преданий и воспоминаний о кровавой борьбе Малороссии с Польшею. При таком
положении края жаль, что было разрешено перевезти тело Шевченки в Канев, место его родины,
где память о нем еще так жива.

Генерал-губернатор князь Васильчиков

(ЦДІА УРСР, справа з фонду „III Отделения“, „1-ой экспедиции“, 1861 р., № 222, арк. 4 — 7).
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Цит. за: Т. Г. Шевченко в документах і матеріалах. — К., 1950. — С. 276-278.

1. http://ua_kobzar.livejournal.com/728320.html

4.3.4 Розпорядження київського цивільного губернатора про відправлення сотні
козаків. 21 липня 1861 р. (2010-03-02 00:00)

1861 г., 21 июля. Распоряжения киевского гражданского губернатора П. И. Гессе об отправке

сотни казаков в г. Канев

Начальнику черкасской уездной полиции

Предпоручив одну сотню казаков перевести на некоторое время в г. Канев, предписываю Вам

вручить прилагаемое при сем мое предписание тому из сотенных начальников, которому вверено
начальство над ними в м. Смелой, с тем, чтобы другая сотня оставалась в Смелой. Маршрут

имеете Вы составить и вручить г. сотенному начальнику, распорядясь о их следовании.

Начальнику каневской уездной полиции

Находя нужным на некоторое время расквартировать в г. Каневе одну сотню казаков,
предписываю по прибытии их Вам разместить по городским обывателям и принять в Ваше

распоряжение, доколе пребывание их в г. Каневе найдете нужным, после возвратите их в Смелу
на прежние квартиры, снесясь о сем с Черкасским начальником уездной полиции, о чем в то же

время имеете донести и мне.

Сотенному начальнику казаков 37 полка, находящегося в м. Смелой

Предписываю вашему благородию немедленно по получении сего одну сотню казаков по

усмотрению Вашему направить в г. Канев, где она и должна будет остаться на некоторое время

в распоряжении начальника Каневской уездной полиции; другая же сотня останется в Смелой на

прежнем основании. Маршрут получите Вы от г. черкасского нач[альника] уезд[ной] полиции.

Киевский гражданский губернатор генерал-лейтенант [подпись].

ДМШ-123, л. 37. Цит. за: Смерть и похороны Т. Г. Шевченко (Документы и материалы). —
К., 1961. — С. 117-118.

4.3.5 Лист київського цивільного губернатора про діяльність Г. Честахівського. 24
липня 1861 р. (2010-03-02 06:00)

1861 г., 24 июля. Письмо киевского гражданского губернатора П. И. Гессе генерал-губернатору
И. И. Васильчикову о деятельности Г. Честаховского в Каневе

Ваше сиятельство изволит помнить, что еще при провозе тела академика Шевченко через

Киев замечено было между малороссийским населением проявление необыкновенного сочувствия

множеством собравшегося народа и [в] говоренных молодежью речах, в которых они прославляли
подвиги покойного, как какого-нибудь необыкновенного героя. Похороны его здесь, в Каневе,
совершены были при большом стечении народа, на возвышенном берегу Днепра, в 4 верстах от

города, с новыми восторженными речами лиц, приезжавших из Киева и сопровождавших тело из
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Петербурга, при всем этом они старались как можно более придать значения личности покойного.
Отдавая всю справедливость академику Шевченко как малороссийскому поэту и живописцу,
поведение его и нравственные качества далеко не заслуживали тех почестей, с которыми так

горячо принялись прославлять покойного, и этого одного достаточно [, чтобы] заподозреть

желание заявить при этом случае малороссийскую национальность.
После погребения для устройства могилы остался в Каневе сопровождавший его чинов[ник]
капит[ула] орденов Честаховский, который, с 10 мая живя в Каневе, почти ежедневно посещал

могилу Шевченко, привлекая туда простой народ рассказами о деянии покойного, чтением

сочинений Шевченко и Кулиша, учил старинным песням, поил иногда водкой и угощал женщин

орехами и семечками, продавал дешевле существующих цен, а некоторым и дарил граматку

соч. Кулиша и сочинения Шевченко в отдельных брошюрках; рассказы и чтения Честаховского

вспоминали былые времена гайдамачества, запорожства, казачьей вольности, ненависти к

полякам и мшения за угнетение их свободы и православия. Обращаясь к нашему времени,
[Честаховский] рассказывал, какое Шевченко терпел гонение от в боге почившего государя за

свободу, и будто за Украину и крестьян он положил свою голову.
Не ограничиваясь местом погребения Шевченко, Честаховский ездил по соседним селам и

деревням, одевался иногда сам в малороссийское платье, посещал свадьбы и занимался

рисованием с натуры лиц более типических, действовал так же, как и на могиле, рассказывая
о старине гайдамацкой, о храбрости и удальстве их предков со всеми кровавыми прикрасами,
действующими на воображение простолюдинов.
С какою пелью поступал так г. Честаховский, неизвестно, я уверен только, что дурные

семена сеял он на здешней почве; надобно желать, чтобы крестьяне, это мирное земледельческое
сословие, воспользовалось своей свободой не в духе гайдамачества и казачества времен

гетманских, а путем добрых отношений с прежними владельцами, и нахожу во всяком случае,
а в особенности в здешнем крае, поведение Честаховского вредным и убежден, что какую бы

не имели цель эти господа, приобретая доверенность к себе крестьян на таких основаниях,
готовят в будущем печальные последствия такому классу людей, который, при необразовании

своем и не понимая настоящего своего положения, действительно нуждается в благонамеренном
и добросовестном руководстве.
Мне кажется, что для сохранения общественного спокойствия, мирного исхода настоящего

преобразования и будущего народного счастья должно обратить особенное внимание на

малороссийские национальные выходки и принять строгие меры к прекращению зла в самом

его начале.
В настоящем случае формальное следствие охватило бы собою тысячи людей, бывших

в сношениях с г. Честаховским, и едва ли было бы соответственно обстоятельствам.
Собранные показания приказать подкрепить настоящее удостоверение несколькими присяжными

показаниями и допросными из всех показаний пунктами самого г. Честаховского, то это вполне
будет достаточно в таком деле, которого гласность желательно бы избежать, а дальнейшие

допросы ему могли бы быть сделаны в Киеве; на что и имею честь испрашивать разрешения

вашего сиятельства.
Что же касается до встревоженных в г. Каневе жителей, как католиков, так и евреев, ожидающих
ежедневно нападения на себя крестьян, и слухи о собирающихся для того по деревням шайках, то
это ничем решительно не подтверждается и есть следствие распространения сочиненийШевченко,
Кулиша и поведения с крестьянами г. Честаховского, все это с разными сочинениями самых

жителей привело их в страх и отчаяние. Собственно для успокоения их я распорядился поставить
на некоторое время сотню казаков постоем в г. Каневе.
А дабы впрель устранить подобные случаи, я полагал бы предписать полиции иметь надзор за

всеми приезжающими на могилу Шевченко, и если они будут крестьянам рассказывать о былых

гайдамацких, запорожских и казацких временах или делать какие бы то ни было вредные внушения,
таковых обязывать подписками сейчас же оставить Канев, донося каждый раз о таковых случаях.
Кроме того, я нахожу в руках крестьян в здешнем крае сочинения Шевченко, Кулиша и других

им подобных вредными, а потому распространение их я находил бы полезным здесь запретить, и
вообще было бы полезно распространять грамотность на русском языке чрез священников и лиц,
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заслуживающих доверия.
Обыск у г. Честаховского не мог быть произведен, потому что начаты[м] непременным

заседателем Монастерским следствием огласилось обращенное на г. Честаховского внимание

прежде, нежели шт. оф. корпуса жандармов прибыл в г. Канев.

Генерал-лейтенант Гессе.

ДМШ-123, л. 40 — 42. Цит. за: Смерть и похороны Т. Г. Шевченко (Документы и материалы).
— К., 1961. — С. 118-120.

4.3.6 Повідомлення київського цивільного губернатора про сотню козаків. 25 липня
1861 р. (2010-03-02 12:00)

1861 р., липня 25. — Повідомлення київського цивільного губернатора П. І. Гессе канівському

повітовому «предводителю дворянства» Янковському про те, що до Канева надсилається сотня

козаків

По распоряжению моему 28-го сего июля, то есть, в пятницу, из м. Смелой, Черкасского уезда,
прибудет в г. Канев на квартиры одна сотня казаков Донского казачьего № 37 полка. Уведомляя
об этом ваше высокоблагородие, покорнейше прошу вас распорядиться о назначении для казачьих
лошадей пастбищных мест, примерно на 120 лошадей.

Гражданский губернатор генерал-лейтенант Гессе

(ЦДІА УРСР, справа з фонду „Киевского губернатора“, стіл 1-й, 1861 р., № 198, арк. 38; ДМШ-
123). Цит. за: Т. Г. Шевченко в документах і матеріалах. — К., 1950. — С. 278-279.

4.3.7 Із нарису І. Білика. Розслідування Васильчикова (2010-03-02 18:00)

* *

Генерал-губернатор, однако, сразу посмотрел на это дело несколько иначе. В ожидании

расследования оного полковником Грабовским, кн. Васильчиков, [1]донося, 21 июля 1861 года, о
всех слухах и толках в Петербург, в заключение писал: «тем не менее я полагаю, что существование
заговора в Каневе с преступною целью и слухи о формирующихся будто бы шайках крестьян

для истребления панов-ляхов и жидов слишком преувеличены и возникли вследствие боязливо-
настроенног воображения о крестьянах помещиков из поляков, которые в малейшем народном

движении видят угрозу себе». Относительно же Честоховского и его бестактных действий,
признаваемых местными властями крайне предосудительными, чуть не революционными, кн.
Васильчиков в том же донесении замечает только, что Честоховский принадлежит «к числу

приверженцев малороссийской народности и своими необдуманными действиями мог подать

повод к тревожным толкам в местах, полных преданий и воспоминаний о кровавой борьбе

Малороссии с Польшею».
Тем временем собирание сведений и расследование о мнимом «заговоре против помещиков» шло
своим чередом. Губернатор производил дознание лично в Каневе; полковник Грабовский сперва

в Корсуне, а затем также в Каневе.
В трех донесениях генерал-губернатору, от 20, 23 и 25 июля, киевский губернатор Гессе не

открывает ничего нового; он только удостоверяет, что все слухи и толки о мнимом заговоре

и шапках крестьян вызвал «занимавшийся обделкою могилы Шевченка губернский секретарь

Честоховский — своими рассказами и чтением сочинений Шевченка о гайдамачине, запорожцах,
козачьей вольности, ненависти к полякам и мщении за угнетение ими свободы и веры
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малороссиян, а также распространением между простонародьем сочинений Шевченка и Кулиша».
Губернатор прибавлял, что «для успокоения тревоги между жителями из поляков и евреев

он нашел нужным поставить в Каневе на некоторое время сотню казаков», а относительно

Честоховского замечает: «это точно такой же хлопоман, как те, которых мы знаем в киевском

университете»; все действия его «клонились лишь к оживлению в народе малороссийской

национальности».
Несмотря однако на такой по видимому снисходительный отзыв как о единственном виновнике

произшедшей смуты, так и о самой смуте, в последнем своем донесении киевский губернатор

усиливает свое о них мнение. «С какою целью, пишет здесь Гессе, поступал так Честоховский,
неизвестно; я уверен только, что дурные семена сеял он на здешней почве. Надобно желать,
чтобы крестьяне, это мирное земледельческое сословие, воспользовались своею свободою не в

духе гайдамачества и козачества времен гетманских, а путем добрых отношений с прежними

их владельцами. Я нахожу во всяком случае, а в особенности в здешнем крае, поведение

Честоховского вредным и убежден, что какую бы не имели цель эти господа, приобретая доверие
к себе крестьян, на таких основаниях они готовят в будущем печальные последствия такому

классу людей, который, при необразовании своем и непонимании настоящего своего положения,
действительно нуждается в благонамеренном и добросовестном руководительстве».
В проектируемых губернатором по поводу всего происшедшого мерах видна таже тревога —
навеянная свежими впечатлениями, полученными на месте. «Для сохранения общественного

спокойствия, мирного исхода настоящего преобразований и будущего народного счастия, должно,
по его мнению, обратить особенное внимание на малороссийские национальные выходки и

принять строгие меры к прекращению зла в самом его начале»; в тоже время произведение

формального следствия над Честоховским он находит ненужным, так как следствие это охватило

бы тысячи людей, бывших в сношениях с Честоховским, что едва ли было бы «соответственно
обстоятельствам в таком деле, которого гласность желательно было бы избежать». Признавая

полезным вызвать Честоховского в Киев и допросить, относительно успокоения встревоженных

поляков и евреев г. Канева губернатор считает вполне достаточным расквартирование там сотни

казаков; а дабы устранить подобные случаи на будущее время, находит нужным предписать

полиции иметь строгий надзор за всеми приезжающими на могилу Шевченка, и если «они
будут рассказывать крестьянам о былых гайдамацких, запорожских и казацких временах, или
делать какия бы то ни было вредныя внушения, то таковых обязывать подписками сейчас же

оставлять Канев», и в то же время, каждый раз, доносить по начальству. В заключение губернатор

признает вредными в руках крестьян здешнего края «сочинения Шевченка, Кулиша и др., им
подобных» и распространение их находит необходимым совершенно воспретить; «вобще» же

признает полезным «распространять грамотность на русском языке чрез священников и лиц

заслуживающих доверие».
Взвесивши все эти донесения, кн. Васильчиков посмотрел и на сей раз на дело с более

широкой точки зрения, во всяком случае, гораздо более спокойно, менее односторонне и

более «соответственно обстоятельствам». Вполне разделяя взгляд губернатора на поведение

Честоховского, «подавшого повод своими необдуманными действиями к тревожным толкам

и опасениям жителей, и соглашаясь в необходимости бдительного наблюдения за слишком

крайними проявлениями малороссийской национальности, но не видя, однако, никакой

необходимости обращаться в этом отношении к каким-либо строгим мерам, которые должны

должны быть принимаемы лишь в случае действительного открытия вредных или преступных

замыслов», генерал-губернатор «признавал достаточным, пока ничего подобного не обнаружено

и все дело заключается только в пустом страхе и неосновательных опасениях, навеянных

слишком пугливым воображением, ограничиться внимательным наблюдением за действиями

подобных Честоховскому малороссийских пропагандистов, чтобы иметь возможность вовремя

сдержать их слишком горячие порывы и не дозволить им выйти за пределы благоразумия», «в
случае же положительного удостоверения в делании ими вредных внушений простонародью, не
ограничиваться уже приказанием оставить Канев, а принять в то же время меры к обеспечению

личности, для предания их законной ответственности».
Что касается мнения губернатора о воспрещении сочинений Шевченка и Кулиша, то князь
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Васильчиков находил «возможным сделать это только в отношении малороссийских букварей

последнего; «сельские школы, говорит он, в здешнем крае открыты правительством и им же

разосланы для обучения крестьян русские буквари, а потому другие буквари не должны быть

допускаемы в этих школах».
Не считал нужным генерал-губернатор и производство формального следствия по делу

Честоховского; но поручал немедленно вызвать его в Киев, расспросить о цели и намерениях

его и приказать ему возвратиться обратно в Петербург, сделав «строгое внушение держать себя
осторожнее и осмотрительнее», а также «обязать его подпискою не возвращаться сюда без особого

разрешения начальства».

[2]Билык И. Тревога над свежей могилой Т. Г. Шевченка // Киевская старина. — 1886. —
Т. 14. — № 4. — С. 708-728.

1. http://ua_kobzar.livejournal.com/734040.html

2. http://izbornyk.org.ua/rizne/star26.htm

4.3.8 Повідомлення канівського повітового маршалка про настрої селян. 26 липня
1861 р. (2010-03-03 00:00)

1861 р., липня 26. — Повідомлення канівського повітового «предводителя дворянства»
Янковського київському губернському «предводителю дворянства» О. Горвату про настрої й

чутки серед селян, зв’язані з могилою Т. Г. Шевченка

Зная, что все, касающееся безопасности и спокойствия дворянства, составляет предмет

особенной заботливости вашего превосходительства, считаю долгом сообщить здесь следующие

обстоятельства:
1. От некоторого времени распространились между простым народом, т. е. между мещанами г.
Канева и крестьянами соседних селений, слухи, которые привели весь край в уныние и тревогу.
Слухи эти заключаются в следующем: что в скором времени настанет час, в который по-прежнему
народ будет резать помещиков (панов) и притом не пощадит ни духовенства, которое держит

заодно с панами, ни чиновников, которых дворянство оплачивает для того, чтобы они скрывали

права народа, — скоро будет время, что здесь останется только один народ; царь желает того,
это подтвердил князь Константин; говорят о приезжавшем здесь каком-то лице, которое народ
считает князем. Есть розыски о спрятанных в могиле над прахом Шевченка священных ножах,
для совершения всеобщего истребления панов, попов и всех людей в тонких жупанах с большими
воротниками, о неисчисленном множестве Козаков, рассыпанных по всей Украине от Хортицы

до Тамани — по всему Запорожью понад Днепром и в других странах; — они соберутся в Канев

совершать то, что проповедывал „отец Тарас“ (Шевченко); Канев не будет в состоянии обнять

их всех, так их будет много; время их прибытия назначено в этом году, между пречистыми, т.
е. от 15 августа по 1 сентября; чтобы начать резь, ожидают особенного сигнала. Рассказы эти

повторяли многие из г. г. чиновников, которые сами слышали их от мещан каневских, а также
от крестьян из окрестных селений и других простолюдинов; рассказы эти повторялись на рынке

и торговой площади, на улице и при выходе из церкви. Почти все чиновники, с коими я об этом

предмете разговаривал, удостоверяли мне, что они сами слышали эти рассказы.
Слухи подобные распространяются даже и в дальние деревни Каневского уезда, а особенно

со времени начатия следствия; рассказывает народ на ярмарках, что ищут священных ножей,
присланных на то, чтоб резать панов, и что ножи эти закопаны в могиле Шевченка. Слухи

вышеупомянутые, хотя оные не основаны на положительных доказательствах, что[бы] кто-либо
побуждал народ к истреблению помещиков, но сами собою составляют важное и страшное

явление, а посему тревожат всех дворян и помещиков. Предположив, что многие из них для

собственного спокойствия и безопасности выедут из селений, неминуемым последствием того

будет разорение имуществ и совершенное расстройство удерживаемого в хозяйстве и сельских
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обществах самим их присутствием порядка. Тревога, какую слухи эти распространили, имеет то
основание, что подобные признаки предшествовали прежней гайдамацкой рези (sic!) в здешнем

крае, и вообще повторялись везде перед каждою этого рода катастрофою.
2. Могила Шевченка служит как бы знаменем соединения людям, порождающим ненависть

народа к здешнему дворянству — это только предлог, а предметом ненависти народа становятся

все помещики, которые требуют от них повинностей за земли; все начальство, побуждающее их
к исполнению обязанностей, и самое даже духовенство, которому он (народ) тоже не верит, ибо
оно ему не толкует положения нового в том смысле, как его желали понимать крестьяне.
Друзья Шевченко, любители его сочинений, и, наконец, люди одних с ним идей приезжают

в наши стороны, имеют частые непосредственные тайные сношения с народом, собирают

людей под предлогом работы на могиле, читают простому народу из сочинений Шевченко

рассказы об гайдамаччине, речи, представляющие так известные здешнему народу имена герштов
разбойничьих: Гонты и Железняка, как священных героев, и, наконец, представляющие самую резь

священными ножами, как справедливое священное дело, составляющее славу здешнего народа.
При чтении этих сочинений эти господа, как видно из рассказов, позволяли себе толков, еще более
возбуждающих народ противу всему высшему у нас сословию. По рассказу мещанина Степана

Кутаха, один из друзей Шевченки, г. Честаховский — на вопрос его, Кутаха: почему со времени

похорон Шевченка и приезда его, Честаховского, и частых его с народом поговорок, люди пришли
в тревогу и уныние и говорят об вещах, о которых страшно подумать, г. Честаховский отвечал: что
так как некогда по причине их (т. е, панов) лилась кровь и пот из народа, так в скором времени

польется кровь и пот из них. Этот разговор был вечером, после того, как г. Честаховский читал

сочинение „Тарасова ночь“ собранным на работу людям. Слова, приведенные здесь, указывают,
в каком духе производились толки о читанных народу сочинениях.
3. Сочинения Шевченки: „Гайдамаки“, „Тарасова ночь“, „Граматка“ другого автора, хотя

и дозволены цензурою, но заключают в себе рассказы, дышащие неумолимою ненавистью к

дворянству нашему, и притом резко изображенные картины гайдамацкой рези — что именно

в наших сторонах, где народ и сам по сю пору сохраняет предание этих кровавых событий —
крайне опасны для дворянства и всех других сословий и общества. Пока эти сочинения составляли
предмет чистолитературный, оставались в сфере людей образованных, они, конечно, не могли

иметь столь пагубного влияния на читателей, но низведенные между простой народ, как народные
песни, как предания старины, изображающие славу предков, — крайне опасны, ибо народ, видя
в них исключительно только изображение мести — рези, кровопролития, побуждается к тому,
чтобы повторить эти дела, столь прославляемые.
Одно из этих сочинений распространяемо было несколько год тому назад, в ту именно пору,
когда представители нашего дворянства в Киевском губернском комитете, по вызову государя

императора, приступали к осуществлению благих намерений монарха в деле освобождения

и улучшения быта крестьян, и тогда сочинение это, как возбуждающее ненависть одного

класса народа к другому и возобновляющее предания давно погасшей национальной вражды,
почтено было главным начальством нашего края вредным для оного, и потому распродажа

этого сочинения у нас воспрещена. Ныне приведение в действие нового положения, когда более
всего благомыслящие люди должны стараться об том, чтобы настоящая реформа осуществилась

в духе мира и доброжелательства, „появилось опять это сочинение и распространяется между

народом систематически, раздачею его даром, или распродажею оного по самой низкой цене.
Лица, занимающиеся в Каневе продажею „Граматки“ и сочинений Шевченки, продают его

пре имущественно простолюдинам, дабы они расходились по деревням. Таким образом, в

то время, когда более всего нужно взаимное доверие помещиков и крестьян, во всех их

между собой отношениях; когда при составлении уставных грамот все дворянство желало бы

положить прочное основание будущего благополучия обоих земледельческих классов, полагаясь на
правде, справедливости, взаимных выгодах и добровольном обоюдном согласии, — в то именно

время посторонние лица, в непонятных для них целях, возбуждают ненависть к дворянству и

возобновляют предания вражды и мести. Крестьяне, которые и без того ожидают безвозмездной
отдачи им мирских земель, несмотря на все усилия г. г. мировых посредников объяснить им слова

высочайшего манифеста, что было бы крайне несправедливо пользоваться землею от помещиков
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и не нести за то никакой обязанности, теперь тем более упрочивают себя в этом мнении, а
потому не желают приступать ни к каким с помещиками добровольным соглашениям, не желают
переходить ни на оброк со сдельною повинностью, ни приобретать земли в собственность, ожидая
чего-то другого в будущем. Расходящиеся слухи о совершенном истреблении помещиков, может
быть, не одному из крестьян наводят ту мысль, что ему не нужно покупать землю, когда по

выбытии настоящих их собственников вся земля останется им даром.
4. Тело Шевченка погребено столь торжественно, восторг для него возбужден с таким искусством

и такою ревностию, что народ толпами собирался на его могиле, идущие на богомолье в Киев
люди приходят здесь, по дороге, как [к] священному месту: почитают Шевченка, как бы

народным пророком своим, и каждое слово его заветом для народа. Видя в его сочинениях,
что резь священными ножами изображена делом, составляющим славу здешнего народа, легко
себе можно представить, какими чувствами одушевляются в этом месте прохожие. Все рассказы
вышеупомянутые распространились в Каневе со времени погребения Шевченка и прибытия [туда]
же Честаховского для устройства его могилы; к сему последнему приезжало, по рассказам мещан,
много лиц, воодушевленных, вероятно, теми же, что и он, идеями. Между простолюдинами он

известен под именем Грицька; его считают быть внуком Гойты или Железняка; при встрече с

крестьянами он приветствует каждого словами: „Здрастуй, гайдамако!“, несмотря на то, что слово
это до сих пор в нашем народе значило не что иное, как простой разбойник.
Из лиц, кои приезжали на похороны Шевченка, были такие, кои явно провозглашали мысль, что
в здешнем крае не должны оставаться лица других вероисповеданий, кроме православного. Это
последнее обстоятельство было мне подтверждено начальником каневской уездной полиции.
В заключение скажу, что если нет положительных фактов, обвиняющих кого-либо в прямом

возбуждении народа к истреблению помещиков, то это еще не доказывает, чтобы заговор этакого

рода не существовал действительно между простым народом. Народ здешний умеет упрямо

сохранять всякую того рода тайну. Лучшим доказательством того служит дело о совершенном

пять год тому назад убийстве Гудим Левковича крестьянами с. Григоровки. Преступление это,
совершенное многими лицами, без сомнения известно многим, несмотря на то долговременные
усилия производивших неоднократно следствий к открытию виновных остались тщетными. Если
в распространенных слухах есть много несообразностей, то потому, что распространяют их люди,
отвергающие мысль всякого заговора и предполагают даже, как говорят, удалиться во время

рези, если бы таковая совершилась. Они по тому самому и не знали бы всех тайн заговора, если
бы таковой существовал. Можно сказать, что во всяком случае, большинство народа не дало бы
себя увлечь никакой пропаганде, но есть среди оного такие лица, кои обо всем этом отзываются

полусловами, видно в глазах их и в целом лице какую-то строгость и постоянное уныние, они-то
[и] возбуждают страх жителей г. Канева и его окрестностей.
Собрав все сведения об этом важном деле и представляя его вашему превосходительству так,
как понимаю его я сам и все дворянство моего уезда, покорнейше прошу исходатайствовать

у высшего начальства все то, что почтете нужным к ограждению спокойствия и безопасности

дворянства. По моему мнению, прежде всего следовало бы удалить лиц, уличенных в тайных

и непосредственных сношениях с крестьянами, коих вредное влияние на народ доказывается

уже тем, что они подали повод к распространению таких слухов; сверх того, воспретить

распространение и продажу помянутых здесь и других им подобных сочинений; поставить в

наших сторонах достаточную военную силу, чтобы в случае существования заговора не допустить

разгореться пламени; предпринять все меры к убеждению народа в том, что правительство

строго будет взыскивать с виновных, угрожающих нарушить спокойствие и общественный порядок;
убедить народ, что освященных ножов не было и быть не может и что никакой обряд не

может быть употреблен на то, чтобы очистить убийство и орудие, коим оно совершается.
Народ предполагает, что никто не смеет коснуться этих ножов, скрытых в могиле отца (Тараса
Шевченка). Не было ли угодно начальнику разрыть эту могилу и показать народу, что этих ножов
вовсе не было?

Верно: Коллежский секретарь (підпис)
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(Київський облархів, справа з фонду „Киевского губернатора“, стіл 1-й, 1861 р., № 198, арк. 151 —
159). Цит. за: Т. Г. Шевченко в документах і матеріалах. — К., 1950. — С. 279-284.

4.3.9 Лист київського цивільного губернатора про суворий нагляд за могилою
Шевченка. 27 липня 1861 р. (2010-03-03 06:00)

1861 г., 27 июля. Письмо киевского гражданского губернатора П. И. Гессе начальнику каневской
уездной полиции С. А. Котлярову о строгом надзоре за могилой Шевченко и посещающими ее

лицами

Весьма секретно

Независимо [от] распоряжений об известном Вам чиновнике Честаховском, который различными
предосудительными действиями своими подал повод к тревожным толкам и опасениям жителей

г. Канева, я согласно предложению г. киевского военного, подольского и волынского генерал-
губернатора предписываю в. благородию иметь строгий надзор за всеми приезжающими на

могилу Шевченко, и если они будут делать какие-либо вредные внушения простонародию, в
чем Вы должны положительно удостоверяться, то в то же время принимая надлежащие меры

к обеспечению личности этих лиц, для предания их законной ответственности доносить о том

подробно мне и г. генерал-губернатору для дальнейшего распоряжения, доставляя эти донесения
по эстафете.
Вместе с тем поручаю Вам распорядиться о приостановлении распространения в Вашем

ведомстве малороссийских букварей Кулиша, обратив внимание и на сельские школы, в которых,
кроме разосланных оным русских букварей, никакие другие буквари не должны быть допускаемы.
Об исполнении сего мне донести.

Генерал-лейтенант Гессе.

ДМШ-123, л. 64. Цит. за: Смерть и похороны Т. Г. Шевченко (Документы и материалы). —
К., 1961. — С. 126-127.

4.3.10 Лист губернатора про заборону українських букварів у сільських школах. 27 липня
1861 р. (2010-03-03 12:00)

1861 р., липня 27. — Лист київського генерал-губернатора І. І. Васильчикова київському

цивільному губернаторові П. І. Гессе про заборону українських букварів у сільських школах та

про інші заходи в зв’язку з можливістю селянських заворушень

На отношение вашего превосходительства от 25 сего июля № 51 имею честь уведомить, что,
разделяя взгляд ваш на поведение Честаховского, подавшего повод своими необдуманными

действиями к тревожным толкам и опасениям жителей, и соглашаясь с вами в необходимости

бдительного наблюдения за слишком крайними проявлениями малороссийской национальности,
я однако же еще не вижу никакой необходимости обращаться в этом отношении к каким-
либо строгим мерам, которые должны быть принимаемы в случае только действительного

открытия вредных или преступных замыслов, а пока этого не обнаружено, и все дело, как и ваше

превосходительство сами убедились на месте, заключается в пустом страхе и неосновательных

опасениях, навеянных слишком пугливым воображением, достаточно ограничиться внимательным
наблюдением за действиями подобных Честаховскому малороссийских пропагандистов, чтобы
иметь возможность во-время сдержать их слишком горячие порывы и не дозволить им выйти
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за пределы благоразумия. В этом отношении предположение ваше о предписании полиции

иметь строгий надзор за всеми приезжающими на мргилу Шевченко я вполне разделяю и

покорнейше прошу приказать полиции, в случае положительного удостоверения в делании

вредных внушений простонародию со стороны этих лиц, не ограничиваясь заставлением их

оставлять Канев, принимать в то же время меры к обеспечению личности, для предания их

законной ответственности.
Что касается приостановления распространения сочинений Шевченки и Кулеша, то я полагаю

возможным это сделать только в отношении малороссийских букварей последнего, так как

сельские школы в этом крае открыты правительством, которым и разосланы уже по приходам

для обучения крестьян русские буквари, и другие буквари не должны быть допускаемы в этих

школах.
Затем, соглашаясь с вашим мнением о неудобстве производства формального следствия о

действиях Честаховского, покорнейше прошу вас доставить мне имеющиеся уже у вас показания по
этому делу, не отбирая, для подкрепления сделанного удостоверения вновь принятых показаний,
которые без формального следствия не могут быть допущены; самого же Честаховского можно

спросить по обстоятельствам возведенных на него обвинений, и затем не оставьте обязать его

немедленно явиться ко мне в г. Киев.

Генерал-губернатор князь Васильчиков

(ЦДІА УРСР, справа з фонду „Киевского губернатора“, стіл 1-й, 1863 р., № 198, арк. 62 — 63;
ДМШ-123). Цит. за: Т. Г. Шевченко в документах і матеріалах. — К., 1950. — С. 285-286.

4.3.11 Лист київського генерал-губернатора про вжиті заходи. 28 липня 1861 р.
(2010-03-03 18:00)

1861 р., липня 28. — Лист київського генерал-губернатора І. І. Васильчикова головному

начальникові III відділу В. А. Долгорукову про заходи, вжиті в зв’язку з чутками про селянську

змову у Канівському повіті.

Изложенные [1]в отношении моем к вашему сиятельству от 21-го июля № 3454 предположения

о преувеличенности возникших в Каневском уезде толков и опасений, насчет образования будто
там заговора и шаек между крестьянами, в видах истребления будто бы панов, ляхов и жидов,
оправдались поверкою на месте.
На днях начальник Киевской губернии возвратился из Канева и официально довел до моего

сведения, что все слухи и тревоги о мнимых заговоре и шайках крестьянских возникли единственно
по поводу неблагоразумного поведения и необдуманных действий занимавшегося обделкою

могилы Шевченки губернского секретаря Честаховского, который, сближаясь с народом, своими
рассказами и чтениями сочинений Шевченки о гайдамаччине, запорожцах, козачьей вольности,
ненависти к полякам и мщении за угнетение ими свободы и веры малороссиян, а также

распространением между простонародием сочиненийШевченки и Кулеша, произвел такую тревогу

между жителями из поляков и евреев, что генерал-лейтенант Гессе нашел нужным собственно для

успокоения их поставить в г. Каневе на некоторое время сотню казаков.
При этом начальник губернии, признавая такое поведение Честаховского и других подобных ему
лиц вредным, в особенности при настоящем преобразовании крестьянского быта, выразил свое

предположение о необходимости строгих мер против выходок малороссийской национальности, а
к предупреждению подобных настоящему случаев он полагал нужным поручить местной полиции

строгий надзор за всеми приезжающими на могилу Шевченки, с тем, что если эти лица станут

делать какие бы то ни было вредные внушения крестьянам, немедленно обязывать их подписками
тотчас оставлять Канев; в то же время принять меры к прекращению распространения между

крестьянами сочинений Шевченки... В заключение генерал-лейтенант Гессе высказал мнение

о неудобстве производства формального о действиях Честаховского следствия, так как дело
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достаточно разъяснилась путем секретных розысков и придавать гласность этому делу нет никакой

надобности.
Разделяя взгляд начальника Киевской губернии на поведение Честаховского, подавшего повод

своими необдуманными действиями к тревожным толкам и опасениям жителей, и соглашаясь в

необходимости бдительного наблюдения за слишком крайними проявлениями малороссийской

национальности, но не видя однаконикакой необходимости обращаться в этом отношении

к каким либо другим мерам, которые должны бытьпринимаемы в случае действительного

открытия вредных или преступных замыслов, я признал достаточным, пока ничего подобного

не обнаружено, л все дело заключается только в пустом страхе и неосновательных опасениях,
навеянных слишком пугливым. воображением, ограничиться внимательным наблюдением за

действиями подобных Честаховскому малороссийских пропагандистов, чтобы иметь возможность

во-время сдержать их слишком горячие порывы и не дозволить им выйти за пределы

благоразумия, и потому просил начальника губернии приказать полиции, в случае положительного
удостоверения в делании приезжающими на могилу Шевченки лицами вредных внушений

простонародию, не ограничиваясь заставлением их оставлять Канев, принимать в то же время

меры к обеспечению личности, для предания их законной ответственности.
Что касается мнения генерал-лейтенанта Гессе на счет приостановления распространения

сочинений Шевченки, то я признал возможным сделать это тольков отношении малороссийских

букварей последнего, на том основании, что сельские школы в здешнем крае открыты

правительством и им же разосланы для обучения крестьян русские буквари, и потому другие

буквари не должны быть допускаемы в этих школах.
Затем, согласившись с мнением начальника губернии о неудобстве производства формального

следствия о действиях Честаховского, я поручил немедленно вызвать его ко мне в Киев, где и

предполагаю подробно распросить его по обстоятельствам взведенных на него обвинений и о

цели его действий и поступков, обративших на себя общее внимание жителей и подавших повод

к такому беспокойству со стороны их. Потом прикажу ему возвратиться в С.-Петербург, если не

представится, впрочем, как надеюсь, необходимости в бытности его здесь.
Поспешаю довести о всем этом до сведения вашего сиятельства, в дополнение к помянутому

отношению моему за № 3454.

Генерал-губернатор князь Васильчиков

(ЦДІА УРСР, справа з фонду „III Отделения“, „I-ой экспедиции“, 1861 р., № 222, арк., 11 —
14; ДМШ-118). Цит. за: Т. Г. Шевченко в документах і матеріалах. — К., 1950. — С. 286-288.

1. http://ua_kobzar.livejournal.com/734040.html

4.3.12 Лист начальника управління цензури про небажаність поширення букваря
Шевченка. 28 липня 1861 р. (2010-03-04 00:00)

1861 р., липня 28. — Лист начальника Головного управління цензури Є. Путятіна начальникові III
відділу В. А. Долгорукову про небажаність поширення «Южно-Русского букваря» Т. Г. Шевченка

Ваше сиятельство изволили передать мне [1]письмо к вам г. обер-прокурора Святейшего

синода, в котором генерал-лейтенант граф Толстой сообщает о сомнении, встреченном киевским

митрополитом Арсением, следует ли принять поднесенные ему 6 т[ысяч] экземпляров [2]„Букваря
южно-русского“, составленного Шевченко, для распространения в народных училищах.
Настоящий предмет я вносил, на обсуждение в Главное управление цензуры, которое, рассмотрев
букварь, не нашло в нем вообще ничего противного правилам цензуры, заметило только

две-три пословицы, не совсем уместные в настоящее время, по выражаемому ими чувству

недоверия простого народа к высшему сословию. К недозволению букваря к печати Главное

управление цензуры не видело никакого законного основания, но покровительствовать от

имени правительства распространению оного в Малороссии, в виде народного учебника,
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признавало неуместным. Издание как этой книжки, так и других ей подобных, т. е.
составляемых для простонародия в Малороссии на малороссийском языке, хотя и печатаемых

русскими буквами, обнаруживает намерение вызывать снова к отдельной жизни малорусскую

народность, которой постепенное и прочное слияние в одно неразрывное целое с народностию

великорусскою должно быть предметом не насильственных, но тем не менее постоянных

стремлений правительства. Религия, исповедываемая малороссиянами и великоруссами, одна
и та же; высшие классы малороссийского населения уже значительно сблизились и слились с

такими же классами великороссийского племени в общественном и служебном быту; простой
народ составляет значительную часть русского войска; интересы малороссиян земледельческие,
промышленные и торговые могут только выиграть и развиться через взаимное общение с

подобными интересами всего русского государства. Различаются и разделяются еще отчасти

великорусский и малороссийский простой народ особенными наречиями одного и того же языка

и некоторыми местными обычаями. Невозможно и не следует искоренять этих различий

насильственными мерами, как, например, запрещением вообще печатания малороссийских книг, и
сближение их нужно предоставить времени; но никак не должно и препятствовать естественному

ходу новым оживлением малороссийской речи и малороссийской литературы, содействовать от
имени правительственных властей возникновению того разделения между двумя родственными

племенами, которое некогда было так гибельно для обоих и которое могло бы быть даже

небезопасно для целости государства. По всем сим соображениям, Главное управление цензуры
находит полезным просить высокопреосвященнейшего митрополита Арсения отклонить принятие

и раздачу „Южно-Русского букваря“ в виде учебного руководства.
Письмо генерал-лейтенанта графа Толстого и букварьШевченко долгом считаю у сего возвратить.

С истинным почтением и совершенною преданностию имею честь быть

вашего сиятельства покорнейшим слугою

Гр. Е. Путятин

(ЦДІА УРСР, справа з фонду «Главного управления цензуры“, 1861 р., № 238, арк. 7 — 8). Цит.
за: Т. Г. Шевченко в документах і матеріалах. — К., 1950. — С. 299-300.

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/726309.html

2. http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev5.htm

4.3.13 Лист
київського генерал-губернатора міністру внутрішніх справ про Честахівського.
28 липня 1861 р. (2010-03-04 06:00)

1861 г., 28 июля. Письмо киевского генерал-губернатора И. И. Васильчикова министру

внутренних дел С. С. Ланскому о Честаховском и его деятельности в Каневе

Весьма секретно

Вместе с телом умершего академика Шевченко, перевезенным из С.-Петербурга и преданным

земле 10 прошлого мая месяца в окрестностях г. Канева, прибыл в те места чиновник капитула

орденов губернский секретарь Честаховский, посещающий постоянно могилу Шевченко и, видимо,
старающийся сблизиться с простым классом народа.
Спустя некоторое время в Каневском и смежных уездах распространились неопределенные слухи

о скрытых волнениях между крестьянами и враждебных будто бы замыслах противу лиц польского

и еврейского происхождения.
Слухи эти, преувеличиваемые разными нелепыми толками о личности чиновника Честаховского

и огромном влиянии, приобретенном им среди крестьянского населения, послужили поводом к

откомандированию в Каневский уезд штаб-офицара корпуса жандармов полковника Грибовского
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для собрания о том самых положительных и достоверных сведений.
Вслед за тем именно 19 сего июля я получил секретные сведения от начальника каневской уездной
полиции, что распространившиеся слухи принимают все более и более тревожный характер и

до того встревожили тамошних жителей, что они опасаются открытого возмущения крестьян и

скорого осуществления враждебных их замыслов.
Хотя действия чиновника Честаховского, подверженные со стороны местной полиции строгому

секретному надзору, не представляли достаточных улик в явном намерении волновать крестьян

и не оправдывали вполне опасений, встревоживших местных жителей, за всем тем, однако, имея
в виду необыкновенное проявление между малороссийским населением сочувствия к умершему

академику Шевченко, как главному представителю малороссийской национальности, еще при

провозе тела его через г. Киев и похоронах около Канева, обнаружившегося в произнесенных во
множестве восторженных речах: и огромном стечении народа, окружавшем его гроб и могилу,
я признал необходимым отправиться в Канев для принятия самых деятельных на месте мер

к прекращению тревожных слухов и успокоению жителей. Из собранных в г. Каневе и его

окрестностях сведений оказывается, что лосле погребения академика Шевченко в расстоянии

4 верст от города на возвышенном берегу реки Днепра, остался в г. Каневе для устройства

могилы чиновник капитула орденов Григорий Честаховский, который, посещая почти ежедневно
эту могилу и срисовывая виды окрестностей, привлекал туда простой народ рассказами о

деятельности покойного, чтением сочинений Шевченко и Кулиша и обучением старинным

малороссийским песням; причем Честаховский угощал иногда собравшихся водкой и обедами,
продавал там, дешевле существующих цен, а некоторым раздавал безденежно грамматику

Кулиша и сочинения Шевченко в отдельных брошюрах. Рассказы и чтения Честаховского

проникнуты были воспоминаниями былых времен гайдамачества, казачьей вольности и ненависти
к полякам за угнетение свободы и православия; кроме того, Честаховский рассказывал о гонениях,
претерпевших Шевченком за свободу от в бозе почившего государя, и внушал слушателям, что
будто он положил свою голову за Украину и крестьян.
Не ограничиваясь местом погребения Шевченко, чиновник Честаховский, одеваясь иногда

в малороссийское платье, отправлялся в окрестные селения и деревни, посещал свадьбы и,
занимаясь рисованием с натуры лиц более типических, повторял свои рассказы о давно прошедших

временах.
Хотя цель этих рассказов, при секретных разговорах, не могла быть положительно открыта,
но во всяком случае с достоверностью полагать должно, что при настоящих условиях жизни

народной рассказы эти могли прямо противоречить, видимо, и предположениям правительства в

мирном осуществлении совершающейся реформы крестьянского быта. Земледельческое сословие
и до сего времени слишком мало развито для того, чтобы не нуждаться в благонамеренных и

добросовестных руководителях, и слишком скоро, и печально, поддается постороннему влиянию,
лишь бы оно сколько-нибудь согласовывалось с понятием его о совершенной свободе.
По сим соображениям считая совершенно несовременным проявление малороссийской

национальности, сопровождаемое изложенными выше условиями, могущими нарушить добрые

отношения землевладельцев и временно обязанных крестьян, высокие интересы которых

требуют самого мирного исхода начавшихся преобразований, равным образом не признавая

уместным производить о поступках чиновника Честаховского формальное исследование, согласно
полученному мною от г. генерал-губернатора разрешению, ограничиваюсь распоряжением о

снятии показаний с некоторых лиц, имевших более ближние с г. Честаховским сношения, допросив
его самого и вызвав в г. Киев для личных объяснений г. генерал-губернатору. Независимо
[от] того, на основании предъявления г. генерал-губернатора предписано мною начальнику

каневской уездной полиции учредить строгий надзор за лицами, посещающими могилу Шевченко,
и выяснение положительных удостоверений в делании ими вредных внушений простонародию,
принимать меры к обеспечению их личности для предания законной ответственности, что же

касается сочинений Шевченко и Кулиша, то я распорядился о приостановлении распространения

малороссийских букварей и обязал начальников полиций не допускать их в вверенных школах

Киевской губернии, где введены в употребление буквари, издаваемые при Киево-Печерской лавре.
О чем считаю долгом довести до сведения вашего высокопревосходительства, докладывая, что

3422



собственно для успокоения жителей расквартирована мною в г. Каневе одна сотня Донского

казачьего полка.

Генерал-губернатор кн. Васильчиков.

ДМШ-123, л. 40 — 42. Цит. за: Смерть и похороны Т. Г. Шевченко (Документы и материалы).
— К., 1961. — С. 131-133.

4.3.14 Рапорт начальник канівської повітової поліції про прибуття сотні козаків. 29
липня 1861 р. (2010-03-04 12:00)

1861 р., липня 29. — Рапорт начальника канівської повітової поліції С. О. Котлярова київському
цивільному губернаторові П. І. Гессе про прибуття сотні козаків до Канева

По распоряжению вашего превосходительства 28 сего июля вступила в г. Канев одна сотня

казаков Донского казачьего № 37 полка, в которой числится воинских чинов: обер-офицеров 3,
нижних чинов 135; вступившие казаки по распоряжению моему расположены по квартирам в г.
Каневе по домам обывателей, а для их строевых лошадей отведены на городских лугах пастбища.
О чем вашему превосходительству почтительнейше честь имею донести.

Начальник уездной полиции Котляров

(ЦДІА УРСР, справа з фонду „Киевского губернатора“, стіл 1-й, 1861 р., № 198, арк. 84). Цит. за:
Т. Г. Шевченко в документах і матеріалах. — К., 1950. — С. 288.

4.3.15 Лист начальника канівського повітової поліції про чутки. 29 липня 1861 р.
(2010-03-04 18:00)

1861 г., 29 июля. Письмо начальника каневской уездной полиции С. А. Котлярова киевскому

гражданскому губернатору П. И. Гессе о слухах вокруг могилы Т. Г. Шевченко

Секретно

В дополнение донесений моих от [1]15 и [2]17 сего июля за № 523 и 528 относительно

распространившихся слухов по г. Каневу о предстоящем якобы вскорости истреблении панов,
ляхов и жидов имею честь почтительнейше донести, что упомянутые слухи до сего времени

продолжаются даже более прежнего и приводят некоторых жителей города, а в особенности

евреев, в тревожное беспокойное состояние: так что 26, 27 и 28 чисел сего месяца ко мне

являлись многие лица с извещениями о предстоящих опасностях, могущих легко постигнуть

как лично их, а равно и многих других городских жителей. Список упомянутым лицам у сего

почтительнейше представляю вашему превосходительству на благоусмотрение с пояснением, в
чем именно заключались извещения тех лиц. Вообще, по соображении сказанных слухов, время
истребления панов, ляхов и жидов должно начаться с дня маковея или же с успения пресв[ятой]
богородицы, то есть с 1 или 15 наступающего августа, хотя эти слухи и не заслуживают никакого
вероятия и не имеют никаких оснований, судя по собранным доныне достоверным сведениям, но
по поводу их, а более для успокоения жителей сделаны мною следующие распоряжения:
1-е. Мною постоянно собираются из-под руки верные сведения, могущие служить к разъяснению
сказанных слухов. Для этой надобности я командирую постоянно способных чиновников полиции

и сторонних благонадежных лиц не только по Каневскому, но и смежным уездам, а именно: в

Черкасский и Золотоношский уезды, из сего последнего еще сведений мною никак не получено,
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в Межиричском же имении Черкасского уезда крестьяне обратились ныне к своим обязанностям

с усердием и вредные для общественного спокойствия между ними толки прекратились, и по

этой причине нельзя думать, что этих местностей крестьяне склонны были принимать участие в

каких-либо беспорядках; в Каневском уезде также повсеместно сохраняется между крестьянами

спокойствие.
2-е. По извещениям, означенным в приложенном у сего списке, я лично производил

удостоверение.
3-е. С 29 сего июля я назначил ночные полицейские обходы по городу, которые поверяться будут
мною и другими полицейскими чиновниками.
4-е. Отнесся к сотенному начальнику казачьего № 37 полка о назначении с 31 сего июля по

4 ефрейторских патруля для ночного обхода по городу, каждый патруль не менее как из трех

казаков при одном ефрейторе, для постоянного по ночам обхода в сопровождении полицейских

служителей по разным частям города, предоставив казакам 29 и 30 числа для отдохновения их

после сделанного ими перехода; в случае каких-либо особенной важности беспорядков или в дворе,
на улице, сходбища людей простого сословия, в то же время приказывать им расходиться и, кроме
того, обязаны докладывать мне невзирая на время суток, а о благополучном состоянии города

докладывать старшим из ефрейторов утром в 8 часов по истечении каждой ночи.

Начальник уездной полиции Котляров.

ДМШ-123, л. 75 — 77. Цит. за: Смерть и похороны Т. Г. Шевченко (Документы и материалы).
— К., 1961. — С. 133-135.

1. http://ua_kobzar.livejournal.com/727871.html

2. http://ua_kobzar.livejournal.com/729617.html

4.3.16 Лист київського генерал-губернатора про діяльність Честахівського. 31 липня
1861 р. (2010-03-05 00:00)

1861 г., 31 июля. Письмо киевского генерал-губернатора И. И. Васильчикова гражданскому

губернатору П. И. Гессе о деятельности Честаховского

Отзывом от 27 июля № 3391 я просил ваше превосходительство вызвать ко мне в г. Киев

губернского секретаря Честаховского, занимающегося обделкой могилы Шевченко в г. Каневе.
Отправляясь теперь на некоторое время в г. Житомир, покорнейше прошу ваше

превосходительство, если Честаховский прибудет в Киев в мое отсутствие, призвать его к себе

и, по известности Вам обстоятельств взведенных на него подозрений, подробно расспросить его
о намерениях и цели его действий и, поступков, обративших на себя общее внимание жителей

и подавших повод к опасениям и беспокойствам со стороны их. Затем, если в объяснениях

Честаховского Вы не найдете ничего, за что бы он мог быть подвергнут законному взысканию,
разъясните ему все неблагоразумие его поведения и неуместность его действий в крае, полном
воспоминаний о борьбе Малороссии с Польшею, которые подали повод к тревожным толкам

и опасениям жителей и повели к розыскам со стороны начальства; и, сделав ему строго

внушение держать себя осторожнее и осмотрительнее, прикажите ему отправиться к месту своего
служения в С.-Петербург и наблюдайте, чтобы приказание это было в точности и безотлагательно

исполнено. Если бы Честаховский просил позволения остаться в Каневе еще на некоторое время

для окончания работ над могилою Шевченко, то не оставьте объявить ему, что окончание этих

работ он может предоставить кому-нибудь другому и что дальнейшее пребывание его там ни в

коем случае не может быть допущено.
Затем, если к окончанию могилы Шевченко на место Честаховского прибудет кто-либо другой,
то не оставьте сделать распоряжение, чтобы работы эти были произведены без сборищ, подобных
там, которые делались при Честаховском, и вообще без тех действий, которые могли бы подать

повод к подобным беспокойствиям.
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О распоряжениях ваших покорнейше прошу меня уведомить.

Генерал-губернатор князь Васильчиков.

ДМШ-123, л. 72 — 73. Цит. за: Смерть и похороны Т. Г. Шевченко (Документы и материалы).
— К., 1961. — С. 135-136.

4.3.17 Лист начальника канівської повітової поліції з приводу чуток про заворушення.
31 липня 1861 р. (2010-03-05 06:00)

1861 г., 31 июля. Письмо начальника каневской уездной полиции С. А. Котлярова киевскому

гражданскому губернатору П. И. Гессе по поводу слухов о назревающих волнениях крестьян в

окрестностях Канева

Секретно

Озабочиваясь о спокойствии жителей г. Канева, мною были собираемы из-под руки сведения

в соседственных с г. Каневом селениях, в какой распространены там слухи касательно будто

бы предстоящего истребления панов, ляхов и евреев, причем дознано: что в с. Прохоровке,
Золотоношского уезда (Полтавской губернии), носятся толки подобного же рода, как в Каневе,
что проживающий в Каневе какой-то панич разослал по ближайшим селениям пригласительные

письма, которыми приглашал крестьян на могилу Тараса Шевченко в день маковея (1
августа) на панихиду и затем «а обед, и что в с. Хмельной (Черкасского уезда) крестьяне

будто бы приготовляют на тот день съестные припасы, но в какой степени справедливо

относительно рассылки пригласительных писем, никаких данных к подтверждению сего собрать

было невозможно.
О чем вашему превосходительству в дополнение рапорта моего от 29 сего июля за № 620
честь имею почтительнейше донести, присовокупляя, что об этом донесено мною и г. генерал-
губернатору.

Начальник уездной полиции Котляров.

ДМШ-123, л. 13. Цит. за: Смерть и похороны Т. Г. Шевченко (Документы и материалы). —
К., 1961. — С. 136.

4.3.18 Із нарису І. Білика. Оперативність Васильчикова (2010-03-05 12:00)

* *

В то время, когда местными расследованиями выяснилась уже с достаточною полнотою вся

картина этого громкого дела и князь Васильчиков в своем сообщении в Петербург, 28 июля,
высказался, что «все дело заключается только в пустом страхе и неосновательных опасениях,
навеянных слишком пугливым воображением», источник возбуждения самого дела начинает

открываться....
1-го августа генерал-губернатор получил письмо от киевского губернского предводителя

дворянства Горвата, в котором последний доводит до его сведения, что, по донесению каневского

уездного предводителя дворянства Янковского, «в каневском уезде появились злонамеренныя

лица, которые, под разными предлогами, собирая на могиле Т. Шевченка тамошних мещан

и соседних крестьян, поселяют в сих последних ненависть к помещикам, для большего же
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раздражения умов их и воспламенения чувств негодования как к помещикам, так и к другим

высшего образования сословиям, рассказывают им, читают и по своему толкуют избранные к

предположенной цели статьи и отрывки из разных сочинений о кровавых событиях гайдамацкой

рези, начальников разбойничьих шаек Гонту и Железняка изображают перед простонародьем как

бы священных героев, а самую резь, произведенную, по их выражению, священными ножами,
представляют делом правым, составляющим славу здешнего народа. К могиле Шевченка,
которого, по внушению его друзей, простонародье стало почитать пророком, а каждое его слово
заветом для народа, стекается множество посетителей, и распространилась молва о надеждах

крестьян в будущем завладеть безвозмездно помещичьею землею, о зарытых в могиле над прахом
Шевченка священных ножах, о том, что вскоре настанет час, когда по прежнему будут резать

панов, чиновников и духовенство, скрывающих права народа». — «Независимо от сего, пишет
далее г. Горват, я получил от приезжающих из каневского уезда помещиков сведение, что на

могилу Шевченка стекается каждодневно огромное число поклонников из крестьян, точно как

бы к святому месту и что сочинения Шевченка о «Гайдамаках», «Тарасовой ночи» и «Граматка»
другого автора раздаются по самой ничтожной цене и даром». Горват, согласно со взглядами

предводителя Янковского, находил, что «пока означенные сочинения составляли предмет чисто

литературный и оставались в сфере людей образованных, они, конечно, не могли произвести

содержанием своим вредного влияния на читателей; но когда ныне распространяются они между
простым народом, с устными толкованиями, настроенными, очевидно, для возбуждения давно

погасшей вражды между помещиками и крестьянами («?» поставлен рукою кн. Васильчикова) и
раздаются даром известными лицами и толкуются крестьянам, сообразно разумению и скрытой

цели распространителей пропаганды, когда злодеев стараются изобразить пред простолюдином

священными героями и таким, хотя косвенным, образом возбудить слушателей и читателей

к повторению столь прославленных деяний, каковы месть, резь и кровопролитие, когда эта

пропаганда началась со дня перенесения тела Шевченка в Канев и с появлением там воспитанника

его Честоховского, когда наконец в уезде повсеместно распространилась об этом молва между

всеми сословиями общества: — должно полагать, что это не может быть без основания, а

должны быть руководители, волнующие умы с какою-то тайною целью и что по всей вероятности

Честоховский, проповедующий гайдамацкие идеи и при встрече с крестьянами обращающийся

к ним со словами: «Здрастуйте, гайдамаки!» — играет в этом деле не последнюю роль. Хотя
же и нет положительных фактов к обвинению кого-либо в прямом возбуждении крестьян к

истреблению помещиков и никто с поличным не явился, но это еще не доказывает, чтобы

мысль этого рода не существовала действительно [Каневский уездный предводитель дворянства

Янковский по этому случаю говорит: «народ здешний умеет упрямо сохранять всякую такого

рода тайну. Лучшим доказательством того служит дело о совершенном 5 лет тому назад

убийстве помещика Гудим-Левковича крестьянами с. Григоровки. Преступление это, совершенное
многими лицами, без сомнения, известно многим; не смотря на то, долговременныя усилия

произведенных неоднократно следствий к открытию виновных остались тщетными». — Прим.].
Без сомнения, большинство населения не увлеклось бы пропагандою, но она может вредно

действовать на единицы и мало-помалу раздувать брошенную искру вражды. Такие единицы,
как доносит каневский предводитель дворянства, заметны уже по таинственности в разговорах и

обхождении по угрюмости, отпечатлевающейся в глазах их и на лице: они-то возбуждают тревогу
в жителях Канева и окрестностей его. Если заблаговременно не будут приняты энергические

меры к прекращению пропаганды, могут последовать важные безпорядки, угрожающие личной

безопасности помещиков».
Изложивши все это, представитель киевского дворянства просит генерал-губернатора «не
оставить зависящим распоряжением к открытию распространителей между крестьянами

гайдамацких идей, удалению виновных, в том числе и г. Честоховского, из каневского уезда,
к прекращению влияния этих лиц на крестьян и распространения между ними волнующих умы

сочинений, воспрещению скопищ простонародья на могиле Шевченка и перенесению тела сего

последнего в такое место, где сборища и демонстрации не могли бы иметь места» (каневский
предводитель дворянства Янковский предлагал только разрыть могилу и показать народу, что в
ней не было освященных ножей).
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В заключение предводитель киевского «шляхетства» (русское дворянство в то время, по

землевладению, представляло 1/10 и было в таком загоне, что с ним считали унизительным даже

заговаривать по-русски, а говорили и даже писали, как и в этом деле, по-французски) обращается
к кн. Васильчикову с такими жалостливыми словами: «ваше сиятельство! Дворянство остается

в полном уповании, что вы не откажете принять живейшее участие в настоящем деле, оказать
помещикам начальничье покровительство и властию своею отклонить грозящие бедствия».
Если принять в соображение, что первая весть о мнимом заговоре пущена в ход польским

помещиком чрез русского князя, имевшого у себя гостем высочайше доверенное лицо, что

вся почти уездная полиция состояла еще тогда из поляков, что польские паны, как видим из

приведенной переписки, сновали в Канев и обратно, раздувая ходившие слухи, что хлопотавшие

пред высшею властию об усмирении не существовавшого заговора уездный и губернский

предводители дворянства были также поляки и что польское дворянство киевской губернии

уже в то время почти поголовно находилось в тайном заговоре против русского правительства

и готового ему сюрпризом большую «рухавку», мечтая и всячески усиливаясь втянуть в нее

и местное малорусское население, то в самом измышлении ужасного заговора, в раздутии до

невероятия бродивших о нем толков и в этих усиленных просьбах о защите нельзя не признать

участия посторонней руки, старавшейся отвлечь от собственной «справы» внимание властей,
натравляя их то на народ, то на «хлопоманов», быть может и в самом деле не по разуму

усердствовавших. Достойно во всяком случае внимания то, как гордая шляхта, мечтавшая именно
тогда о панстве «от моря до моря», тряслась при одной мысли, что туземное население еще не

забыло своей борьбы с поляками и старалась оградить себя от взрыва народного негодования,
подготовленного и вскормленного веками...
К чести кн. Васильчикова нужно сказать: как он не был податлив у себя в гостинной на польские

любезности, но он понимал эту «музыку»...
Получивши от полковника Грабовского, 1 августа, огромное расследование о мнимом заговоре (на
108 листах) и убедившись, что оно решительно ничего не прибавляет к известным уже ему толкам

и слухам, источник которых, по его убеждению, заключался в «слишком напуганном воображении

помещиков из поляков, предававшим «хлопоманским» выходкам Грыцька Честоховского чересчур

серьёзное значение, кн. Васильчиков распорядился вызвать этого полукомического «внука
славного гайдамаки», распросил его подробно о всех обстоятельствах дела и приказал ему

немедленно выехать в Петербург, на место своей службы, и больше, без разрешения начальства,
не возвращаться в Канев.
В том же смысле генерал-губернатор, 8 августа, отвечает конфиденциально и предводителю

дворянства киевского Горвату, на его жалобу о заговоре против помещиков. «По самым

тщательным розыскам на месте, пишет кн. Васильчиков, все слухи оказались ложными.
Вся тревога была поднята по поводу неблагоразумного поведения занимавшагося в Каневе

обделкою могилы Шевченка губернского секретаря Честоховского, который, сближаясь с простым
народом, своими рассказами и чтением сочинений Шевченка о преданиях исторических событий

Малороссии, дал повод к различным толкам между простонародьем, а пугливо-настроенное
воображение возвело их на степень заговора». Уведомляя г. Горвата, что Честоховский

уже выслан из края, с воспрещением ему возвращаться, и что приняты меры к успокоению

встревоженных жителей и предупреждению поводов к подобным беспокойствам, начальник края

заключает письмо свое несколько ироническим уверением польского пана, что «правительство
бдительно заботится об ограждении спокойствия всех жителей края, зорко следит за всем, в чем
могла бы проявиться малейшая попытка к нарушению того или другого, имеет достаточные

средства и сумеет вовремя подавить всякую попытку в этом роде». Об этом кн. Васильчиков

просит поставить в известность и каневского предводителя дворянства, г. Янковского.

[1]Билык И. Тревога над свежей могилой Т. Г. Шевченка // Киевская старина. — 1886. —
Т. 14. — № 4. — С. 708-728.

1. http://izbornyk.org.ua/rizne/star26.htm
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4.3.19 Листування про відкомандирування штаб-офіцера корпусу жандармів. 1 серпня
1861 р. (2010-03-05 18:00)

1861 г., 1 августа. Переписка об откомандировании штаб-офицера корпуса жандармов

Грибовского в Канев

Весьма секретно

Согласно распоряжению г. генерал-губернатора командируя в Каневский уезд и другие

места, где надобность укажет, г. штаб-офицера корпуса жандармов полковника Грибовского для
исполнения возложенного на него секретного поручения, я предлагаю вашему высокоблагородию

оказывать г. Грибовскому зависящее от Вас в этом случае содействие и исполнять без малейшего

отлагательства всего законные его требования.

Генерал-лейтенант Гессе.

Приходорасходчику канцелярии моей Козловскому

Командируя в некоторые места Киевской губернии г. штаб-офицера корпуса жандармов

полковника Грибовского, я предписываю вашему благородию выдать под расписку его, г.
Грибовского, пятьдесят рублей серебром на расходы по исполнению возложенного на него

поручения, вместе с шнуровой тетрадью на записку прихода и расхода этих денег.

Генерал-лейтенант Гессе.

Секретно

Штаб-офицеру корпуса жандармов полковнику Грибовскому

Впоследствии прежних отзывов моих, согласно предложению г. киевского военного, п[одольского]
и волынского генер[ал]-губ[ернатора], я имею честь покорнейше просить ваше высокоблагородие

по всем имеющимся в виду обвинениям на чиновника Честаховского опросить его подробно

и ответ сего лица прислать мне вместе с другими сведениями, какие будут собраны Вами по

сему предмету; самого же Честаховского не оставьте обязать немедленно явиться в г. Киев к

генерал-губернатору.

Генерал-лейтенант Гессе.

Весьма секретно

Начальникам уездных земских полиций

Вследствие предложения г. киевского военного, подольского и волынского генерал-губернатора
предписываю вашему высокоблагородию принять меры к приостановлению распространения в

Вашем ведомстве малороссийских букварей.

Генерал-лейтенант Гессе.
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Приходорасходчику Козловскому

Прилагаемые при сем пакеты за № 157 и 158 по секретному делу на имя нач[альника]
Канев[ской] уезд[ной] полиции и штаб-офицера кор[пуса] жанд[армов] полковника Грибовского

предписываю вашему благородию отправить по эстафете в г. Канев, употребив на это деньги из
экстраординарной суммы с отнесением настоящего расхода на счет казны.

Генерал-лейтенант Гессе.

ДМШ-123, л. 63-65. Цит. за: Смерть и похороны Т. Г. Шевченко (Документы и материалы). —
К., 1961. — С. 136-138.

4.3.20 Лист з вимогою надати інформацію з приводу чуток про змову селян. 2 серпня
1861 р. (2010-03-06 00:00)

1861 г., 2 августа. Письмо с требованием выслать киевскому генерал-губернатору И. И.
Васильчикову сведения по поводу слухов о «заговоре» крестьян

Весьма секретно

Канцелярия генерал-губернатора имеет честь препроводить его превосходительству господину

киевскому гражданскому губернатору список с полученного в отсутствие генерал-губернатора
рапорта начальника каневской уездной полиции от 29 июля № 619, с приложенными при сем

сведениями о толках по поводу распространившихся в Каневском уезде слухов о заговоре будто

бы крестьян в цели истребления помещиков, поляков и евреев.

Правитель канцелярии [подпись].

ДМШ-123, л. 75. Цит. за: Смерть и похороны Т. Г. Шевченко (Документы и материалы). —
К., 1961. — С. 138.

4.3.21 Лист начальника канівської повітової поліції про розміщення козаків. 2 серпня
1861 р. (2010-03-06 06:00)

1861 г., 2 августа. Письмо начальника каневской полиции С. А. Котлярова киевскому

гражданскому губернатору П. И. Гессе о размещении казаков в г. Каневе

По распоряжению вашего превосходительства 28 сего июля вступила в г. Канев одна сотня

казаков Донского казачьего № 37 полка, в которой числится воинских чинов: обер-офицеров и

нижних чинов — 135; вступившие казаки по распоряжению моему расположены по квартирам в г.
Каневе по домам обывателей, а для их строевых лошадей отведены на городских лугах пастбища.
О чем вашему превосходительству почтеннейше честь имею донести.

Начальник уездной полиции Котляров.

ДМШ-123, л. 75. Цит. за: Смерть и похороны Т. Г. Шевченко (Документы и материалы). —
К., 1961. — С. 139.
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4.3.22 Лист штаб-офіцера корпусу жандармів про розслідування чуток. Серпень 1861
р. (2010-03-06 12:00)

1861, август. Письмо штаб-офицера корпуса жандармов Л. В. Грибовского киевскому

гражданскому губернатору П. И. Гессе о расследовании в Каневе слухов в связи с похоронами Т.
Г. Шевченко

Секретно

Окончив секретным дознанием возложенное на меня поручение о образовавшемся будто бы

заговоре в г. Каневе и м. Корсуне приверженцами покойного академика Тараса Шевченко об

истреблении на Украине помещиков, приемлю честь доложить вашему превосходительству о тех

по этому предмету обстоятельствах, которые во время расследования не могли не обратить на

себя внимания.
Прибывший из С.-Петербурга для погребения тела покойного Шевченко чиновник капитула

российских орденов губернский секретарь Честаховский проживает в г. Каневе с 10 числа

мая сего года, занимаясь устройством могилы. Человек этот сближался с простым сословием

людей и в особенности с крестьянами ближних к Каневу селений, которые посещал в простом

крестьянском платье под именем «Грицька», приглашал крестьян для обделки дерном могилы

Шевченко, угощал рабочих людей водкой и обедами, беседовал в их кругу и рассказывал

исторические эпизоды об Украине, о существовавшей гайдамаччине и, указывая на некоторые

местности, объяснял: что близ могилы Шевченко погребено тело замученного ляхами гайдамаки

Ивана Пидковы Серпяги и что прежние люди были дельные, что они порядочно резали ляхов

и [намеревались] таким образом перечистить свет: каковые и тому подобные рассказы между

народом необразованным, проникнутым и без того духом неприязни против владельцев, без

всякого сомнения, не могли не оставить резкого в них чувства, поэтому и вследствие сближения

с крестьянами чиновника Честаховского посредством водки, обедов и вообще популярности

обращения его и всегдашних приветствий к крестьянам: «Здоровы булы, гайдамаки» породились
между ними нелепые толки в преувеличенном размере, и, наконец, в самом городе Каневе

разнеслась молва, что будто бы в ночь 1 августа, на маковея, должна произойти резня: панов,
ляхов, жидов и всех тех, кто носит широкие на рубашках воротники, каковая весть, конечно,
встревожила городских жителей и в особенности евреев, но уже прошло роковое число и все

по-прежнему благополучно, а прибывшая пред тем для квартирования в Канев сотня казаков

совершенно успокоила встревоженные умы жителей.
Нельзя не обратить особого внимания на следующее обстоятельство: среди производимого в

Каневе дознания о действиях Честаховского, а именно 30 числа июля, явился ко мне полицейский
десятник, которому поручил начальник каневской уездной полиции следить за Честаховским, и
объявил, что этот чиновник вел какой-то разговор с прибывшим из с. Хмельной крестьянином

Щербаком и что этого разговора не могли не подслушать находившиеся вблизи евреи.
Для приведения в известность этого обстоятельства спрошены по указанию полицейского

десятника евреи, которые, с обещанием подтвердить присягою, изъяснили, что чиновник Грицько,
подходя к крестьянину Щербаку, спросил: «Що у вас чутно?», на что Щербак отозвался:
«Поганенько... козаки прийшли»... Вследствие чего Грицько возразил: «Не бійтесь!!!», а между
тем, обратясь к жене крестьянина Щербака, произнес: «Ото через ваші язики прийшли козаки».
Против сего отзыва евреев крестьянин Щербак, учинив запирательство, изъяснил, что чиновник

Грицько не вел о ним подобного разговора, а только спрашивал: «Что поделывает в селении

крестьянин Тимофей Садовый?».
Личность этого крестьянина замечательна по настоящему делу тем, что сын его Роман Садовый

принадлежит к числу людей, с которыми в особенности был откровенен чиновник Грицько.
Во время пребывания в Каневе Честаховского приезжали на могилу Шевченко: из С.-Петербурга
чиновник Лазаревский, из Киева инспектор 2-й гимназии Чалый, из-за Днепра, с. Прохоровки,
коллежский советник Максимович, каковые лица состоят в соотношениях с Честаховским

и были в Корсуне у служащего в экономии князя Лопухина, двоюродного брата покойного
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Тараса, Варфоломея Шевченко, который так разумно и осторожно себя ведет, что не подал

малейшего повода усомниться в каких-либо неблагонамеренных его поступках, кроме знакомства
с означенными лицами, гостившими у него в доме, как между тем известно каждому, что

самолюбие Варфоломея Шевченко безмерно и что он проникнут любовью к Украине, о которой
так много воспевает покойный брат его Тарас Шевченко.
После секретного разыскания, которым также подтверждается, что чиновник Честаховский не

только продавал за ничтожную плату, но даром раздавал крестьянам и мещанам печатные

сочинения Кулиша и Шевченко, приступив на основании предписания вашего превосходительства
от 27 июля за № 158 к раскрытию означенных выше сего обстоятельств, формальным опросом

лиц, которым более и менее могли быть известны проделки чиновника Честаховского, я

встретил неожиданное затруднение в собрании необходимых по этому предмету сведений:
произведенные еще до прибытия моего в Канев заседателем каневской уездной полиции

Монастерским формальные допросы лиц о существующем заговоре истребления панов, ляхов и
жидов сделались гласны не только в Каневе, но и по окрестным селениям, почему вызванные после
сего мною крестьяне для допроса, вероятно, из опасения ответственности, не только сознания на
предложенные им вопросы не учинили, но многие из них ложно отозвались, что не знают лично
Грицька Честаховского, по поводу чего и имея в виду, что Честаховский навещает за Днепром

проживающего в с. Прохоровке коллежского советника Максимовича, которому при гласности

настоящего дела мог отдать для сохранения имеющиеся у него бумаги, я признал бесполезным

производить ныне обыск, который, по мнению моему, был необходим до начала или при самом

начале производства следствия по этому предмету г. Монастерским.
Однако при видимом сочувствии крестьян с. Пекарей и Хмельной образу поведения чиновника

Честаховского, где часто бывал он, и под благовидным -предлогам указания местности и

приглашения людей для обделки могилы Шевченко, два человека, с которыми он успел

сблизиться, чистосердечно сознались, — обещая показания свои подтвердить присягою: что этот
чиновник, выйдя с одним из них на гору, называемую Мотовиловщина, где в 1859 году было

отведено частным землемером место под усадьбу покойному Тарасу Шевченко, и получив по

этому предмету сведения, записал их на бумагу и затем произнес, что Тарас Шевченко терпел

гонения от покойного государя императора Николая Павловича, сидел в. тюрьме и, наконец,
голову положил за вас, крестьяне, и что он же, Тарас, написал правила о свободе крестьян; затем,
указывая на местности, отличающиеся своим возвышением от горизонта земли, говорил, что
там бились гайдамаки с ляхами; а 20 числа июля он показал обедал (так в оригинале. — Ред.)
у Грицька в Каневе и ему рассказывал, что приехал губернатор, пред которым он объяснился,
что никаких слов против правительства не говорил, почему просил показателя, что если его и

других крестьян будут об этом предмете допрашивать, то чтоб сказали: что он, Грицько, кроме
совета повиноваться помещикам ничего более не говорил, причем дал ему один, рубль серебром
кредитным билетом; к сему присовокупил: 1) что, встречаясь с крестьянами, чиновник Грицько

приветствовал завсегда: «Здорови були, гайдамаки!!!» и 2) предлагал и требовал от крестьян,
чтобы непременно носили свое прежнее национальное платье.
Это показание во многом подтвердил другой крестьянин, с которым также водил знакомство

Честаховский, добавляя, что когда он от принятия книжечек соч. Шевченко отказался, объясняясь,
что неграмотный, то Грицько, отдавая ему таковые книжки, сказал, что если ты читать не умеешь,
то можешь пригласить человека грамотного.
Вредное внушение крестьянам чиновником Честаховским, что Тарас Шевченко написал свободу

для крестьян, начинает обнаруживаться, и именно: крестьянин с. Трощина, помещика Цезария

Понятовского, по прозванию Галабурда, явясь к управляющему имением с. Грищинец помещицы
Ширинской-Шахматовой, сказал, что Тарас Шевченко и чужеземцы дали свободу крестьянам и

что через год крестьяне будут иметь свои поля и будут дворяне.
Против вышеизложенного чиновник Честаховский хотя учинил запирательство, но, соображая
собранные секретно и расспросом лиц о его поведении и образе действий сведения, нельзя не

прийти к тому заключению, что этот чиновник в периоде продолжительного времени пребывания
в Каневе под предлогом сооружения могилы над прахом академика Тараса Шевченко успел

привить в умах крестьян ложные убеждения о дарованной им свободе вследствие усилий к тому
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Шевченко, которого этой мнимо заслуженной обстановкой поставив в глазах необразованного

сословия людей человеком достойным памяти, в особенности потому, что будто бы он, достигая
этой цели, пожертвовал своей жизнью, — таким путем вызывал к покойному сочувствие

крестьян, обнаружившееся уже тем, что они, оставляя свои необходимые земледельческие

занятия, стекаются из деревень к его могиле для принесения благодарности как избавителю,
как деятелю преобразования крепостного состояния.
Представляя при сем дело по означенному предмету на 108 листах, честь имею доложить вашему

превосходительству, что для соблюдения формальности, определяемой законом, хотя надлежало
некоторым лицам между собой, а другим с чиновником Честаховским дать очную ставку; но
как этой мере следопроизводства должно предшествовать приведение к присяге спрошенных

лиц, чего на основании данного последнего предписания я не имел права сделать, а потому

и чтоб до рассмотрения обстоятельств сделанного мною разыскания не дать настоящему делу

особой важности, я ограничился собственно теми данными, которые более и менее характеризуют
образ действий чиновника Честаховского, которого обязал подпиской о немедленной явке к

г. киевскому военному, подольскому и волынскому генерал-губернатору, изустно передал за

исполнением сего наблюдение каневской уездной полиции начальнику.
Независимо сего при сем представляются рапорты: от 15 июля начальника каневской уездной

полиции за№ 523 и уездного стряпчего за№ 6; а также книжечки соч. Шевченко, 1-я [1]«Гамалия»,
2-я [2]«Псалмы Давидовы», 3-я [3]«Тарасова ночь» и 4-я [4]«Тополя», отобранные от крестьян.

Полковник Грибовский.

ДМШ-123, л. 78 — 83. Цит. за: Смерть и похороны Т. Г. Шевченко (Документы и материалы).
— К., 1961. — С. 139-144.

1. http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev122.htm

2. http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev142.htm

3. http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev108.htm

4. http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev112.htm

4.3.23 Лист київського цивільного губернатора про розслідування діяльності
Честахівського. 4 серпня 1861 р. (2010-03-06 18:00)

1861 г., 4 августа. Письмо киевского гражданского губернатора П. И. Гессе генерал-губернатору
И. И. Васильчикову о расследовании штаб-офицером Грибовским деятельности Честаховского

Секретно

Имею честь представить при сем на благоусмотрение вашего сиятельства произведенное штаб-
офицером корпуса жандармов полковником Грибовским расследование на 109 листах о чиновнике
Григории Честаховском, распространявшем вредные толки между простонародьем.
При этом препровождая подлинный рапорт по сему предмету полковника Грибовского за №
152 и упоминаемые в нем четыре книжечки, а также переданный при докладе канцелярии

вашего сиятельства от 2 августа за № 3552 список сведений о толках в Каневе, почтительнейше
докладываю, что чиновник Честаховский еще не прибыл в Киев.

Генерал-лейтенант Гессе.
Верно: столоначальник [подпись].

ДМШ-123, л. 91. Цит. за: Смерть и похороны Т. Г. Шевченко (Документы и материалы). —
К., 1961. — С. 144.
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4.3.24 Лист начальника канівської повітової поліції про поширення чуток. 5 серпня
1861 р. (2010-03-07 06:00)

1861 г., 5 августа. Письмо начальника каневской полиции С. А. Котлярова киевскому генерал-
губернатору И. И. Васильчикову о распространении в Переяславском и Золотоношском уездах

слухов об истреблении помещиков

Секретно

За выездом в г. Киев чиновника Честаховского вредные толки в г. Каневе о предстоящем

будто бы истреблении панов, ляхов и жидов прекратились; но по полученным мною верным,
собранным из-под руки сведениям, известно, что толки эти существуют и доныне в Переяславском
и Золотоношском уездах Полтавской губернии, оттоль переносятся проезжающими во вверенный
мне уезд и нарушают общественное спокойствие.
О чем вашему сиятельству на благоусмотрение честь имею донести и покорнейше просить

начальничьего распоряжения о прекращении существующих в Переяславском и Золотоношском

уездах вредных толков и в разрешение сего удостоить меня предписанием; присовокупляя, что об
этом вместе с сим донесено мною и господину начальнику губернии.

Начальник уездной полиции Котляров.

ДМШ-123, л. 99 — 100. Цит. за: Смерть и похороны Т. Г. Шевченко (Документы и материалы).
— К., 1961. — С. 145.

4.3.25 Рапорт начальника канівської повітової поліції про арешт Галабурди. 5 серпня
1861 р. (2010-03-07 18:00)

1861 р., серпня 5. — Рапорт начальника канівської повітової поліції С. О. Котлярова київському
цивільному губернаторові П. І. Гессе про арешт селянина Галабурди

Секретно

Управляющий имением помещицы княгини Ширинской-Шихматовой, частью с. Грищинец,
Кгаевский, 31-го минувшего июля уведомил меня, что крестьянин с. Трощина помещика Ц. О.
Понятовского Осип Галабурда, 23-го минувшего июля прийдя в дом к Кгаевскому, требовал
возврата своей свитки, оставленной им в грищинецкой экономии в прошлом году за потраву его

скотом, но когда Кгаевский сказал, что он тогда еще в Грищинцах не был и о свитке его ничего не
знает, а также советовал ему скота на потраву не пускать, то Галабурда, будучи пьян, ответил: „Як
будем мати свої поля, тоді не будем на чужі пускати, поздоров боже батька Тараса, він нам дав

свободу і... * Тарас три рази умирав і не вмер, він і тепер живе, а поховали тільки його прозваніє,
ми ждали год, а ще год підождем, тоді будем мати свої поля і будем дворянами“.
По сделанному удостоверению, обстоятельства эти подтвердились, при чем оказалось, что

крестьянин Галабурда поведения неодобрительного, часто напивается допьяна и самопроизвольно
бродит по разным местам; в произнесенных им нелепых выражениях не сознался, объясняясь, что
он говорил только то, что во время похорон Тараса Шевченка он был в г. Каневе, и тогда всем

людям было приказано молиться богу за Тараса; что хотя Тарас Шевченко помер, но слава его

будет на всю Украину; что крестьяне будут дворянами, то это он слыхал от разных лиц в виде

насмешки по случаю освобождения их из крепостной зависимости; но говорил ли что-либо более
изложенного, не помнит потому, что тогда был пьян.
Крестьянина Галабурду я подвергнул аресту при каневской уездной полиции впредь до

распоряжения вашего превосходительства.
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О чем вашему превосходительству на благоусмотрение честь имею почтительнейше донести,
испрашивая в разрешение сего предписания, при чем присовокупляю, что о нелепых выражениях
крестьянина Галабурды я передал сведения штаб-офицеру корпуса жандармов полковнику 31-го
минувшего июля за № 625 и донес вместе с сим г. генерал-губернатору.

Начальник уездной полиции Котляров

(ЦДІА УРСР, справа з фонду „Киевского губернатора“, стіл 1-й, 1861 р., № 198, арк. 111 —
113; ДМШ-123). Цит. за: Т. Г. Шевченко в документах і матеріалах. — К., 1950. — С. 289-290.

Одно слово написано нерозбірливо.

4.3.26 Рапорт начальника канівської повітової поліції. 5 серпня 1861 р.
(2010-03-08 06:00)

1861 р., серпня 5. — Рапорт начальника канівської повітової поліції С. О. Котлярова київському
цивільному губернаторові П. І. Гессе про арештованого матроса Трусенка

По распоряжению штаб-офицера корпуса жандармов г. полковника Грибовского, при каневской

уездной полиции содержится под арестом отставной матрос Трусенко, прикосновенный к делу о

вредных толках, рассеянных в толпе простого народа чиновником капитула орденов Григорием

Честаховским.
Почтительнейше донося об этом вашему превосходительству, имею честь испрашивать в

разрешение предписания: следует ли и на дальнейшее время содержать Трусенка под арестом

или же он должен быть освобожден из-под ареста; при чем присовокупляю, что об этом вместе с

сим донесено мною г. генерал-губернатору.

Начальник уездной полиции Котляров

(ЦДІА УРСР, справа з фонду „Киевского губернатора“, стіл 1-й, 1861 р., № 198, арк. 107). Цит.
за: Т. Г. Шевченко в документах і матеріалах. — К., 1950. — С. 290.

4.3.27 Підписка Г. Честахівського про виїзд за межі України. 5 серпня 1861 р.
(2010-03-08 12:00)

1861 г., 5 августа. Подписка Г. Честаховского о выезде за пределы Украины

1861 года, августа 5 дня, я, нижеподписавшийся чиновник канцелярии капитула российских

императорских и морских орденов, губернский секретарь Григорий Честаховский, даю сию

подписку г. начальнику Киевской губернии в том, что я обязываюсь выехать из Киева в С.-
Петербург не далее седьмого числа сего месяца непременно и что на будущее время ни в каком

случае без разрешения киевского губернского начальника не буду приезжать в Киевскую губернию

и пребывать в ней ни под каким предлогом.

Губернский секретарь Г. Честаховский.

ДМШ-123, л. 97. Цит. за: Смерть и похороны Т. Г. Шевченко (Документы и материалы). —
К., 1961. — С. 144-145.

3434



[1]
Підписка Г. М. Честахівського начальнику Київської губернії. 5 серпня 1861 р.

1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/OAfLuXHEUlBhi000ZlA_Mw?feat=embedwebsite

4.3.28 Записка Г. Честахівського про тривоги на могилі. Літо 1861 р. (2010-03-08 18:00)

ЭПИЗОД НА МОГИЛЕ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА.
(ЗАПИСКА ХУДОЖНИКА ЧЕСТАХОВСКОГО).

[1] Прыбытие в г. Канев и могила Шевченка. Общество украинцев
в Петербурге избрало меня для препровождения из Петербурга в каневский уезд тела умершего

малороссийского поэта Шевченка и для погребения его на месте, избранном им самим при жизни
1). По сему случаю я получил от начальства дозволение на 28-мидневный отпуск в Киевскую

губернию и по прибытии моем в город Киев передал тело поэта в полное распоряжение его

братьям и сестре, которые поставили гроб поэта в церкви Рождества на Подоле 6 мая вечером,
а 7-го, отслуживши панихиду, перенесли на ночь на пароход «Кременчук». 8-го мая в 7-мь часов
утра пароход снялся с пристани и направил путь по Днепру к Каневу. Я сопутствовал за гробом
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с тем, чтобы наблюдать, где похоронят поэта и действительно ли на том месте, которое он

сам избрал для себя еще при жизни. Привезши тело в Канев, занялись похоронами. Могила

была выкопана студентами Киевского университета, братьями и родственниками покойного и

некоторыми селянами, знавшими при жизни покойного и чтившими память его. По предании

тела земле, отдавши последний долг покойному поэту, все сопутствовавшие из Киева и других

мест начали разъезжаться, и когда 12-го числа я один, посетивши могилу, думая последний

раз перед отъездом поклониться батькові и другу, выйдя на высокую гору, увидел осиротелую

могилу, то невыразимая грусть сдавила мне сердце: не хотелось раcставаться с местом, где
улеглося тело нашего любого и дорогого кобзаря, а желалось самому закопаться в той славной

земле. Думаю: а кто ж насыплет над ним высокую могилу по его завещанию? Не попробовать

ли мне? Едва блеснула в моей голове эта світла щира дума, как из-за нее вырос в воображении
мрачный демон-чудовище— мысль о провинциальном чиновничестве, способном из мухи вывести

слона, хотя я знал о нем только понаслышке; это сильно пугало меня, но надежда: авось, может
быть, вывернусь, вольными широкими крылами разсеяла по воздуху темное бесовское навождение
и утвердила во мне доброе намерение сделать последнюю услугу незабвенному батькові и

другу Тарасу. Объявив о моем намерении — остаться на некоторое время в родной Украине,
между своего народа подышать ее воздухом после 18-ти-летнего моего отсутствия, — одному

из почитателей покойного поэта, знакомому с некоторыми властями города Канева, и о моих

опасениях на счет чиновничества, я просил его представить меня некоторым лицам, что и было

сделано им. Когда явились мы к некоей особе 2, облеченной значительною властью по тамошнему

положению, то особа эта сейчас же направила разговор на новое положение о крестьянском быте

и свела на ту дорогу, что у них несколько мудрецов (так выразилась значительная особа) уже

посажено в тюрьму за чтение нового положения об улучшении быта помещичьих крестьян, говоря:
«мы их голубчиков выведем». Таким образом участь моя заранее решена; стало быть — другими

словами: если хочешь остаться здесь, где царит порядок и спокойствие, так полезай в тюрьму,
а не хочешь в тюрьму, так убирайся отсюда. Я с своей стороны сделал намек, что я художник

и остаюсь только с тем, чтобы насыпать могилу своему любимому земляку и народному поэту,
и не только, мол, тебе, но и никому из вас не помешаю порядковать по все четыре заставки.
Обращение с народом.Между тем по разнесшимся слухам о привозе и погребении тела Шевченка

в Каневе, беспрестанно прибывал разного звания народ, чтобы посмотреть могилу и поклониться

праху покойного. После погребения Шевченка, народ с самого начала прибывал, частию с барок

и плотов с лесом, плывущих по Днепру и проходящих как раз у самой подошвы Чернечей горы, на
которой погребен поэт (народ этот большею частию литвины; малороссияне наши называют их

кракодзеями), а частию с пароходов, пристающих в полуверсте от могилы Шевченка. Посетители
с пароходов большею частию благородное сословие: офицеры, гражданские чиновники, студенты,
дамы и разного звания люди. Потом уже, по мере распространившихся слухов; начали посещать

могилу поэта духовенство и сельский народ из окрестностей, в особенности в воскресные и

праздничные дни. Оставшись один исполнить свое намерение насыпать могилу над прахом

любого батька Тараса, 12 мая я перешел из Канева и поселился в маленьком сельце, на расстоянии
полторы версты от центра города и в двух с половиною от могилы, ибо могила поэта находится
верстах в четырех за Каневом вниз по течению Днепра. Во время производства работ и во все

время жительства моего в Каневе, я постоянно находился между крестьянами и обходился с ними,
как следует честному человеку и христианину, ласково и приветливо, одним словом — по братски

и как родной их селянин 3). На разные вопросы их о каком-либо недоразумении объяснял им, как
следует и как я понимаю, но вопросы эти и о6ъяснения мои касались исключительно семейных

дел, ссоры крестьян между собою и других разных обыкновенных предметов, не заключающих в
себе ничего политического и важного. Когда-же крестьяне обращались с вопросами относительно
их свободы из крестьянского состояния или с жалобами на притеснение панов (помещиков), тогда
я объяснял им, что я сам положения о свободе крестьян не читал и не знаю правил в нем

изложенных, почему и не могу им об этом предмете ничего объяснить, кроме только советовать,
чтобы беспрекословно они повиновались своим панам и исполняли бы все обязанности, как

и прежде, что в противном случае, чего Боже сохрани, они подвергнут себя большой беде и

ответственности, чему были уже многие примеры. Однажды крестьяне говорили мне, что будто
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бы в положении нет двух нужных листов, которые будто бы вырваны, и они не знают, что в

тех листах написано. Тогда я уверил их, что все листы целы, и они более не сомневались.
А о притеснениях и побоях, делаемых им панами, советовал обращаться с просьбами своими

к ближайшему начальству; в случае же неудовлетворения — к высшему начальству и даже к

самому губернатору. Когда же мещане г. Канева обращались ко мне с просьбою прочитать и

растолковать им их древненародные права, а крестьяне просили прочитать новое положение о их
свободе, я решительно от всего этого отказался, объясняя им откровенно, что не могу исполнить
их просьбы, ибо и без того здешние паны и чиновники подозревают меня в каком-то с народом

сближении и заговоре, что, пожалуй, сочтут меня народным бунтовщиком, и потому просил их

отнюдь не обращаться более ко мне с подобными просьбами. Затем, в свободное или праздничное
время от нечего делать я занимался рисованием с натуры окрестностей и по просьбе крестьян с

удовольствием читал и объяснял им, на понятном для них малороссийском языке, разные стихи
и повести известных сочинений Шевченка, Основьяненки и других малороссийских поэтов. Стихи
и повести эти, как народные и отпечатанные в особых брошюрах были высланы из Петербурга по

почте для распродали, и крестьяне покупали их от меня с большою охотою. Негодование польских
панов и чиновного люда. Подобные мои простые, дружеские и ласковые обращения с крестьянами
и простые добрые им советы возбуждали в них общую ко мне любовь и доверенность, и они между
собою называли меня всегда Грыцем. Напротив того, паны их, или помещики и прочий чиновный
люд, возымели ко мне за то какую-то ненависть и подозрение и, как мне известно, что они еще

более имели на меня негодование за то, что я был усердным участником в погребении на их земле

Шевченка, как человека, бывшего для них всегда ненавистным, но любимого простым народом, и
за то, что я с этими панами во все время моего жительства в Каневе не имел никакого знакомства,
не сходился с ними и не обращал никакого внимания на их негодование и на взводимые ими

на меня разные нелепые истории, которые доходили до слухов моих от крестьян и которые,
как сказки, я не нахожу нужным здесь объяснять. Вообще с чиновниками я не сближался и не

знакомился из опасения, что они по своим взглядам на мир и людей и по закоренелым судейским

убеждениям будут взвешивать каждое мое слово на свой канцелярско-судейски лад; из этого

непременно выведут какую-нибудь историю, облекут ее в дело и поведут его законным порядком,
— тогда, как хочешь так и, возжайся с ним. Признаюсь, эта мысль пугала меня более огня —
и не даром. Наша народная поговорка гласит: «тоді од них сховаєшся, як у землю вкопаєшся».
И потому, при встрече с чиновным классом я или сворачивал с дороги в сторону, или потуплял

взор, чтобы не встречаться даже взглядом с ним. Даже с хозяином, у которого остановились

мы на квартире по прибытии в Канев, я избегал всяких встреч и объяснений, хотя за это он и

посматривал на меня искоса. Задержание в городе Каневе и прибытие следственной коммиссии.
По совершенном окончании всех работ и распоряжений моих по погребению тела Шевченко, я
имел намерение ехать обратно в Петербург и 18 июня вечером, явясь к начальнику полиции,
надворному советнику Котлярову, просил о выдаче мне вида на отъезд. Котляров и обещал это

исполнить на другой день утром, т. е. 19 июля. Когда же я возвращался на свою квартиру и стал

укладывать свои вещи, приготовляясь к отъезду, то явился ко мне квартальный надзиратель (это
была уже полночь) и объявил, что начальник полиции требует меня немедленно к себе. Удивляясь
такому требованию в полночное врямя и интересуясь знать причину, я тотчас отправился вместе
с квартальным надзирателем и, когда прибыл к начальнику полиции, то он потребовал от

меня подписку под строгою пред законом ответственностью о невыезде моем из города Канева

впредь до разрешения начальства, объявив, притом, что о причине этого задержания я узнаю

в свое время. Исполнив беспрекословно требование начальника полиции, я отправился обратно
на квартиру свою, и с того времени постоянно следил за мною повсюду полицейский солдат.
Выждав довольно долгое время и не получив сведения о причине задержания меня, я донес об

этом моему начальству. Между тем стороною я узнал, что от местных властей города Канева

послано три эстафеты в Киев к генерал-губернатору о том, будто бы я приехал в Канев с

предложением поднять гайдамащину и возмущаю народ взяться за оружие и резать польских

панов. Вследствие сего 20 июля приехали в Канев: начальник губернии генерал-лейтенант Гессе,
полковник корпуса жандармов Грибовский и чиновник особых поручений генерал-губернатора.
Не дождавшись требования меня, я тотчас явился к г. губернатору и, объяснив ему причину
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нахождения моего в Каневе, обращение мое с крестьянами и несколько случаев, доказывающих
мою невинность, просил исследовать клевету и сделанный на меня ложный донос. При сем его

превосходительство, порядочно ругнув покойного Шевченка, упрекал нас малороссиян за то, что
мы вздумали поднять так высоко Шевченка не по заслугам его, что будто бы Шевченко хотел

поднять упадшую малороссийскую народность, а сам был не что иное, как пьяница, и проч. —
В заключение же этой горькой эпитафии покойному Шевченка сказал мне: «обождите несколько
дней, мы спросим, кого надо, и если вы окажетесь невиноватыми, то отпустим вас, в противном
же случае, чтобы я извинил его и не пенял бы на него. После сего г. губернатор, пробыв в

Каневе 6 дней и не открыв никакого возмущения, напротив, найдя совершенное спокойствие

и тишину и удостоверившись в ложной тревоге, причиною которой был главным виновником

какой-то полицейский чиновник из властей города Канева — Монастырский, — изъявил на него

свое неудовольствие и 25 июля уехал обратно в Киев, оставив для дальнейшего расследования

полковника Грибовского и чиновника... По моим же объяснениям, как мне известно, никакого
распоряжения сделано не было, — которые вероятно были приняты только к сведению, — и

я оставался по-прежнему под надзором полиции и с запрещением посещать могилу Шевченка.
Отобрание вопросных пунктов. 1-го августа я был потребован к полковнику корпуса жандармов

Грибовскому, которым было предложено мне 15 вопросных пунктов такого содержания, как бы

оные предлагались государственному преступнику, народному бунтовщику и врагу всякого порядка
и общественного спокойствия. По отобрании же от меня на все эти пункты объяснений, г.
Грибовский обязал меня подпискою ехать немедленно в Киев и явиться к генерал-губернатору
князю Васильчикову так, чтобы полиция не знала и не успела бы прежде меня дать знать ему о

моем приезде, что в точности мною и было исполнено. Объяснение с генерал-губернатором
князем Васильчиковым в Киеве. По приезде моем в Киев я узнал, что генерал-губернатор
находится на даче, в 7-ми верстах от города; тот же час нанял извощика, отправился туда и,
найдя его в саду гуляющим с дамами, явился пред ним и желал объясниться, но он приказал мне
явиться к нему для объяснения в Киев на другой день, где он будет в 12 часов. Когда же явился
я к нему в Киеве, то после сделанных мне нескольких вопросов, а мною ответов, он спросил,
в чем заключалось мое главное занятие в Каневе? Я ответил, что в приготовлении могилы

для погребения тела покойного Шевченка и насыпи на ней, вместо памятника, в виде кургана,
потом в рисовании с натуры окрестностей. Затем князь опять спросил: «а для чего эти рисунки,
для издания что ли какого?» Я отвечал: «может быть впоследствии, но теперь едва ли это можно
будет исполнить, ибо я скромный и бедный художник». После сего князь сказал: «вот то-то! делая
могилу для Шевченка, вы своими чтениями и рассказами народу на украинском языке взволновали

целый край и привели помещиков в ужаснейший страх и трепет; — здесь владельцы все поляки,
я получал от них из разных мест по несколько эстафетов в день и до такой степени был напуган

этим, что хотел сам ехать в Канев, но так как был чрезвычайно занят, то на место себя послал

начальника губернии. Затем спросил, что я говорил с крестьянами. Я отвечал, что говорил

с ними большею частью про их семейные дела и другие разные, обыкновенные предметы, не
заключающие в себе ничего политического и ничего важного. При сем объяснил: как крестьяне

просили меня прочитать им новое положение, как они сомневались относительно выдранных

в нем листов, как мещане просили меня прочитать хранящиеся у них документы о древних их

правах и как два крестьянина, один с матерью, избитой помещиком, а другой с избитой женой-
старухой, приходили ко мне за советами, что им делать и как поступить. Потом князь обратился

вновь ко мне со следующим вопросом: «от чего же в такое короткое время народ возымел к вам

необыкновенное доверие? вот это-то и доказывает, что вы наговаривали народу! Извольте-ка
объяснить мне это?» Я объяснил, что причина такому доверию самая простая и обыкновенная:
родом-де я малороссиянин, — будучи хорошо знаком с образом жизни и духом украинского народа,
говорил с ними на родном языке просто, для них понятно, обходился с ними всегда дружески,
ласково, по-братски, как следует честному человеку и христианину, что вообще составляет в том
крае большую редкость, так как класс, вышедший из народа и ставший выше его, пренебрегает
им, его языком и оскорбляет его человеческое достоинство высокомерием. Всякий из них имел

ко мне смелый доступ, во всякое время, как к родному своему. При том же привоз покойника

Шевченка в Украину народ считал для себя особенною царскою милостью, а меня считал не иначе,
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как приехавшим прямо от царя и имеющим право доносить царю об обиде народа и обо всем, хотя
я говорил им, что покойный Шевченко привезен в Украину, как на свою родину, по его желанию
при жизни, а не по воле царя, и что я также не от царя прислан, а просто приехал из собственного
моего усердия, чтобы похоронить тело Шевченка здесь и чтобы самому пожить и подышать

свежим воздухом. Но за всем тем народ был убежден в своем мнении, ибо и после нередко

были слышны следующие слова в народе: «Спасибі цареві, дай єму Боже, чого він бажає, і пошли
єму многі літа, що тепер і наша земля не пуста, що тепер і на нашій землі лежит дуже розумний

чоловік, а то все пани, та пани, которі живцем гризут нас, як ті собаки!» Когда же я объявил

князю, что относительно помещиков я всегда убеждал крестьян повиноваться им и беспрекословно

исполнять все свои обязанности, тогда князь возразил: «Неправда! Вы этого не говорили»! и при
сем взял со стола какую-то бумагу, начал читать мне, что однажды я шел на Мотовилово поле,
— где покойный Шевченко при жизни желал купить для себя землю, — и говорил шедшему со

мною крестьянину, что Шевченко умер в тюрьме, в кандалах, защищая крестьянскую волю, что
он же составлял и самое положение об освобождении крестьян от помещичьего ига. Потом

князь обратился ко мне со словами: «Здесь есть люди, готовые под присягой уличить вас в

этом и во многом другом, подобном тому, за что Вы должны быть преданы суду.» Когда же

я стал объявлять, что это ложь и клевета и я прошу исследовать, что я готов на суд, если буду

виновен, — тогда князь сказал, что ему некогда заниматься этим делом и чтобы я не думал

о следствии, присовокупив: «Нет! Мне некогда заниматься такими пустяками, а я придумал

лучше: извольте сейчас же отправляться к месту вашего служения, а мне дайте подписку, что Вы
никогда не будете въезжать в Киевскую губернию без разрешения начальства губернии и своего

начальства, пока все это успокоится, изменится. — Извольте отправиться к начальнику губернии,
там дадите подписку, — я уже говорил с иим об этом. Затем призвал своего адъютанта, приказал
ему отвезти меня к начальнику губернии и сказать ему, что я тот самый человек, о котором

он говорил с губернатором. При сем я просил позволения пробыть в Киеве два дня, чтобы
посмотреть храмы Божии и Киево-печерскую Лавру, на что получив дозволение, а имел честь

откланяться его сиятельству. Объяснение с начальником губернии. Явясь к начальнику губернии,
дав требуемую подписку, я обратился к нему с вопросом: не будет ли этот странный случай иметь
дурного влияния на мою службу? Он отвечал: «За что-же! Мы ннчего такого не писали о Вас, за
что бы Вы могли отвечать, а только донесли министру внутренних дел, что такой-то чиновник

действительно находится в каких-то близких отношениях с народом и что по доносу — будто

бы чрез то в разных скрытых местах собираются шайки подозрительных людей, поют разные

гайдамацкие песни проч., — ничего не открыто и все тихо и спокойно; — так что же может быть

Вам за это, не понимаю!» Затем я объяснил начальнику губернии, что главный виновник этой

ложной тревоги, как мне известно, полицейский чиновник города Канева, Монастырский, что до
приезда в Канев его, губернатора, не было никаких тревожных слухов, все было тихо и спокойно,
как и всегда, но когда поляки и евреи узнали о внезапном приезде его в Канев, то тогда только
стали как будто чего-то опасаться и распространять повсюду тревожные слухи такого рода, как
будто что-нибудь да есть важного, политического, скрытого, говоря что иначе бы такое лицо,
как губернатор, не приехал сюда напрасно. Напротив того, малороссияне спокойно смеялись

над ними, говоря, что ляхи сами себе наделали тревог и что все выдуманные ими пустяки падут

на их же пустые головы, и больше ничего не будет. Выслушав меня, губернатор спросил, сказал
ли я генерал-губернатору о чиновнике Монастырском? Я ответил, что сказал, и он, как будто

довольный этим, присовокупил: «И очень хорошо сделали, что сказали, но все-таки я должен вам
заметить, что никогда не надо сближаться с простым здешним народом и говорить им о старине,
о козачестве, о запорожцах, о гайдамаках и вообще о том, что было прежде, дабы не пробуждать в

народе ничего такого, что может его взволновать. Другое дело за Днепром, в полтавской и других
губерниях: там много козаков и самые помещики малороссияне, а здесь этого нельзя, потому что
здесь помещики все поляки и, хотя, положим, из подобных рассказов ничего не может быть или
произойти возмутительного, да они боятся, чтобы на них не напали крестьяне. Я отвечал на

это, что так думают и говорят люди, незнакомые близко с украинским народом, который без

напоминания очень хорошо и живо помнит свое прошедшее, о козачестве же в особенности, и
знает все то, что было в старину, лучше нас, ибо известно, что всякое предание переходит из рода
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в род, от отца к сыну, от матери к дочери, и так далее, и, чтобы убедиться в этом, стоит только
прислушаться к их беседам. За сим мы раскланялись, и я, пробыв после того в Киеве два дня, уехал
в Петербург. Примітки В «Киевской Старине» 1886 г.,№ 2, была напечатана статья [2]И. Билыка
«Тревога над свежей могилой Т. Г. Шевченка», где автор на основании документов рассказал

о том дутом деле, которое поднято было польскими панами о существующем якобы наговоре

против помещиков, при чем центральный пункт заговора — свежая могила Т. Г. Шевченка.
Героем и главой заговора выставлен был «крестьянин-музыкант Грыць», который затевал будто

бы какие-то коварные планы относительно повторения «Тарасовой ночи», т. е. — истребления

жидов и поляков. Расследование этого дела тогда же, как местными каневскими властями,
так и губернскими — киевскими, привело к тому, что никакого заговора, конечно, нет, а что

этот «Грыць» — не кто иной, как служащий в капитуле орденов губернский секретарь Григорий

Николаевич Честаховский, сопровождавший из Петербурга в Канев тело Т. Г. Шевченка и

оставшийся после похорон приводить в порядок могилу его. Напоминая теперь читателям нашим

эту любопытную статью И. Билыка, мы считаем уместным в настоящем февральском номере,
ежегодно уделяющем несколько страниц памяти Т. Г. Шевченка, напечатать сохранившуюся в

бумагах недавно умершего Г. Н. Честаховского «записку», передающую этот же самый эпизод

с ним на свежей могиле Шевченка. По рукописи видно, что этот рассказ был составлен Г. Н.
Честаховским в виде докладной записки своему начальству, как объяснение всего происходившего
с ним. За представление в наше распоряжение печатаемой записки приносим глубочайшую

благодарность В. В. Тарновскому. [3]
Автограф пісні Г. Честахівського. «Прощай, милий наш Кобзарю...», 1861 р. 1) Это «избрание»
было сделано поэтом лишь в известном его стихотворном завещании («як умру, то поховайте...»);
никаких других распоряжений на случай своей смерти поэт не делал. См. Киевск. Стар. 1893
г., № 2, стр. 316. — Прим. О. Лазаревського. 2 До кого саме звертався Г. Честахівський,
важко сказати. Очевидно, це був земський справник Котляров або предводитель дворянства

Канівського повіту Янковський — люди, справді «облаченные значительной властью». 3) Н. Г.
Ч—ий по происхождению был сам крестьянин, родом из Новороссии. —Прим. О. Лазаревського.
Г. Честаховский, Эпизод на могиле Тараса Шевченка, «Киевская старина», 1896, февраль, стор.
231-234. [Див. [4]текст та [5]перевидання.]

1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/8V8A1DUOC8UYLner9Mn3xw?feat=embedwebsite

2. http://izbornyk.org.ua/rizne/star26.htm

3. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/WolsT-tgvHfgNJ6fUu1pCw?feat=embedwebsite
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4. http://izbornyk.org.ua/rizne/star21.htm

5. http://izbornyk.org.ua/shevchenko/vosp91.htm

4.3.29 Рапорт начальника канівської повітової поліції про чутки. 7 серпня 1861 р.
(2010-03-09 06:00)

1861 р., серпня 7. — Рапорт начальника канівської повітової поліції С. О. Котлярова київському
цивільному губернаторові П. І. Гессе про чутки серед селян, зв’язані з Т. Г. Шевченком

Секретно

В дополнение донесений моих от 15, 17 минувшего июля и 5 сего августа за №№ 523, 528 и

663, честь имею почтительнейше донести вашему превосходительству, что тревожные толки и

опасения между жителями г, Канева, по мановении 1 сего августа, значительно уменьшились; ныне
жители в особенности с опасением ждут 15 числа сего августа; по уезду также распространились
подобного рода толки, приводящие, в тревожное опасение жителей.
Независимо от сего, по наблюдению полиции, обнаружены следующие обстоятельства,
относящиеся до действий чиновника Честаховского и его соучастников:
1. Крестьяне и крестьянки из ближайших к г. Каневу местностей, а именно селений: Конончи,
Михайловки, Софиевки, Кумеек, М. Мошен (Черкасского уезда), с. с. Прохоровки и Гладковщины
(Полтавской губернии), — всего не более 30 душ обоего пола собирались 1 сего августа утром в

11 часу на могилу Шевченка отслушать панихиду, но как панихида отправляема не была, то все

они разошлись спокойно по домам в. 3 часу пополудни; из рассказов этих крестьян и крестьянок

дознано: что они ожидали прихода на могилу панича, который обшивал дерном могилу, что будто
бы этот панич рассылал по селениям письма, приглашая ими крестьян на 1 августа слушать на

могиле панихиду, затем оставаться там обедать; некоторые из бывших крестьян и крестьянок

убеждены, что через действия Тараса Шевченка они получили свободу и получат вскорости еще

лучшую волю, а другие поклонялись праху Шевченко, объясняя, что он святой преподобник, и
если бы не был преподобный, то его тело из Петербурга не привозили бы; также говорили,
что их шло тогда с поименованных и других селений Черкасского уезда несравненно более, но
воротились очень много домой из селений, на тракту их следования, Хмельной и Пекарей, будучи
остановлены этих селений крестьянами, которые стращали шедших, что они будут взяты под

арест, будут подвергнуты наказанию, и что пришли в Канев казаки.
2. Соучастники Честаховского, как надо думать, покушались распространить в последних числах
минувшего июля ложные мысли между крестьянами относительно полученной ими свободы,
толкуя крестьянам, что теперешнему своему освобождению из крепостной зависимости они

обязаны Шевченке, что Шевченко еще лучшую свободу им предоставит, что он не умер и тому

подобные нелепости; такие слухи были толкуемы в с. Масловке, затем через несколько дней

повторены в м. Козин. В с. Масловке это происходило так: по окончании литургии какой-то
молодой человек, одетый в солдатскую шинель, повидимому не простого сословия, — выйдя

из церкви, направился по дороге к м. Козину и, будучи окружен четырьмя-пятью крестьянами,
толковал упомянутые нелепости, внушая им сохранять втайне сказанное им, в ожидании пока это
осуществится; а в м. Козине такие же толки на базаре разглашала какая-то монашенка, также
сколько могли заметить крестьяне, переодетый молодой человек; впрочем, толки эти дурных

последствий не имели. Крестьяне скрывают эти слухи, и они обнаруживаются чиновниками

полиции случайно в последствии времени. Для отклонения подобных случаев на будущее время

я предписал становым приставам строго наблюдать, чтобы следить за подобными личностями и

преследовать их для обнаружения, кто именно эти злонамеренные лица и какого происхождения; а
к мировым посредникам Каневского уезда и к начальнику черкасской полиции отнесся к первым из

них, чтобы они строго внушили сельским начальникам иметь наблюдение за появлением подобных

лиц, а также доводили бы до сведения полиции, а к начальнику упомянутой полиции, на тот

предмет, чтобы он следил за крестьянами объясненных селений, из которых они приходили на

могилу Шевченка 1 сего августа, для прекращения существующих между ними нелепых толков.
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И 3-е, что после 1 августа при самом тщательном наблюдении никогда на могилу Шевченка не

собираются.
Почтительнейше донося об этом вашему превосходительству, честь имею испрашивать

в разрешение сего предписания: как следует поступать при обнаружении упомянутых

злонамеренных лиц, внушающих ложные толки о Шевченке, когда положительных фактов к

обвинению их собрать в то же время будет невозможно, то есть, арестовывать ли их на месте и

доносить вашему превосходительству или же выслать на место жительства.

Начальник уездной полиции Котляров

(ЦДІА УРСР, справа з фонду „Киевского губернатора“, стіл 1-й, 1861 р., № 198, арк. 125 —
128; ДМШ-123). Цит. за: Т. Г. Шевченко в документах і матеріалах. — К., 1950. — С. 290-292.

4.3.30 Лист київського генерал-губернатора про арешти в Канівському повіті. 10 серпня
1861 р. (2010-03-09 12:00)

1861 г., 10 августа. Письмо киевского генерал-губернатора И. И. Васильчикова гражданскому

губернатору П. И. Гессе об арестах в Каневском уезде

В одно время я получил 4 рапорта начальника каневской уездной полиции от 5 сего августа, из
которых в двух, за № 662 и 670, донося об арестовании крестьянина с. Трощина Осипа Галабурды
за толки в пьяном виде о Шевченко и о крестьянских полях и мещанина г. Канева Захара

Дорошенко — за произнесенные тоже в пьяном виде и притом в кабаке угрозы против еврейки

Фимкенштейновой, отказавшей ему дать водки в долг, — испрашивает разрешения, как поступить
с этими лицами; в третьем рапорте за № 654 просит подобного же разрешения об арестованном

по распоряжению полковника Грибовского отставном матросе Трусенко и, наконец, в четвертом
рапорте за № 657, донося о полученных сведениях насчет существования в Переяславском и

Золотоношском уездах, Полтавской губернии, толков, подобных тем, которые были в Каневе, о
предстоящем будто бы истреблении панов, ляхов и жидов, просит начальнического распоряжения
о прекращении этих толков в означенных уездах.
Из рапортов начальника каневской полиции видно, что о всем этом он донес и вашему

превосходительству.
Не имея сведений о сделанных Вами по этим донесениям распоряжениях, покорнейше прошу

ваше превосходительство приказать начальнику каневской полиции: 1-е, крестьянина Галабурду
выдержать под арестом в продолжении недели, считая срок этого ареста с настоящего числа,
и затем, вменив ему таковой в наказание и разъяснив неосновательность толкований его о

Шевченко и о крестьянских полях, освободить со строгим внушением воздерживаться от всяких

нелепых толков, под опасением законной ответственности, и отдать под надзор местного

сельского и волостного начальства; 2-е, о поступках мещанина Дорошенко дать ход следственный,
имев его под строгим надзором до окончания дела; и 3-е, отставного матроса Трусенко тоже

немедленно освободить изпод ареста, сделав ему такое же, как и крестьянину Галабурде,
внушение воздерживаться от нелепых толков. Затем, что касается не имеющего смысла

ходатайства начальника каневской полиции о прекращении в Полтавской губернии вредных толков

насчет истребления будто бы панов, ляхов и жидов, то я нашел нужным поставить только в

известность начальника Полтавской губернии о происходившем в г. Каневе.
При этом я не могу не обратить внимание вашего превосходительства на действия начальника

каневской полиции по делу о толках насчет истребления как будто бы панов, ляхов и

евреев. Во всех его действиях, по этому делу видны какая-то торопливость, необдуманность
и нераспорядительность. Всяким нелепым словам, произнесенным в пьяном виде кем-либо
из простого народа, всякой бабьей сплетне он придает важность и особенное значение и

из каждого вздора делает предмет донесения, спрашивая притом наставлений о дальнейшем
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образе действий или входя с ходатайствами, лишенными смысла, как это сделал он в одном

из приведенных рапортов своих, прося начальнического распоряжения к прекращению толков,
тогда как, действуя в пределах предоставленной ему законом власти, он мог бы и обязан

был не давать распространяться нелепым толкам, разъясняя одним неосновательность их,
предостерегая других от неуместных рассказов и подвергая иных в установленном законом

порядке ответственности, если произведенные ими толки и рассказы действительно клонятся к

нарушению общественного спокойствия. Как главный охранитель этого спокойствия во вверенном
ему уезде, начальник полиции должен действовать в пределах законности, самостоятельно, под
личную ответственность за сохранение порядка и спокойствия, а не затруднять начальство пустой
и бесплодной перепиской. Ваше превосходительство не оставите поставить это на вид начальнику
каневской уездной полиции.

Генерал-губернатор князь Васильчиков.

ДМШ-123, л. 113-117. Цит. за: Смерть и похороны Т. Г. Шевченко (Документы и материалы).
— К., 1961. — С. 148-150.

4.3.31 Шевченко і ”мочеморди”. наукова стаття (2010-03-09 13:18)

за посиланням нижче, можете почитати про тусовку українських поміщиків і богеми 1840-х років
”Товариство мочемодія”, до складу якого входив Тарас Шевченко

[1]Окаринський В. «Товариство мочемордія» як контркультурне утворення і чинник українського

національного відродження (1840-ві рр.) // Наукові записки ТНПУ імені Володимира Гнатюка.
Серія: Історія / За заг. ред. проф. І. Зуляка. – Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2009. –
Вип. 2. – С. 268–274.
ЦІКАВОГО ВСІМ ПЕРЕОСМИСЛЕННЯ Тараса Шевченка і ТИХ, БЕЗ КОГО ВІН БИ НЕ БУВ

СОБОЮ!)

Віктор ЗАКРЕВСЬКИЙ, Їх Всеп’янійшество. Великий Магістр Товариства Мочемордія

(с) Т. Шевченко, 1843
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шарж на Шевченка

(с) Штернберг Василь. Замість чаю ми побрились. 1840. Папір, олівець. 13 × 20,9. Національний
музей Тараса Шевченка

1. http://library.tnpu.edu.ua/naukovi_zapusku/hystory/2009/2009-2.djvu

4.3.32 Лист київського генерал-губернатора про розслідування чуток. 19 серпня 1861
р. (2010-03-09 18:00)

1861 г., 19 августа. Письмо киевского генерал-губернатора И. И. Васильчикова гражданскому

губернатору П. И. Гессе о расследовании слухов вокруг могилы Т. Г. Шевченко

Секретно

После сделанных по каневскому делу распоряжений, известных Вам из отношений моих от 27 и 31
июля за № 3391 и 3544, киевский губернский предводитель дворянства, представляя полученное
им по означенному делу отношение каневского уездного предводителя дворянства от 26 июля

за № 790, просил моих распоряжений к ограждению спокойствия и безопасности помещиков

Каневского уезда.
В отношении этом каневский предводитель дворянства, повторяя известные уже Вам толки и

слухи о предстоящем будто бы истреблении панов, ляхов и евреев и находя в них признаки,
подобные тем, которые предшествовали прежней гайдамацкой рези в здешнем крае, между

прочим объясняет: 1) что могила Шевченко будто служит знаменем соединения людям,
порождающие ненависть народа к здешнему дворянству, а под этим предлогом и ко всем

помещикам, начальству и духовенству; 2) что приезжающие в эти стороны друзья и почитатели

поэта Шевченко имеют будто бы тайные сношения с народом и, читая ему из сочинений Шевченко

рассказы о гайдамаччине и представляя известных предводителей гайдамаков Гонту и Железняка

священными героями, а саму резь справедливым и святым делам, составляющим славу здешнего
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народа, позволяют себе толки, возбуждающие будто бы народ против всего высшего у нас

сословия; в подтверждение чего приводит рассказ мещанина Кутаха об отзыве будто бы перед

ним Честаховского после чтения поэмы Шевченко «Тарасова ночь», что вскоре польется пот и

кровь из панов, как лилось это прежде из народа; 3) что сочинения Шевченко и граматка Кулиша,
дышащие будто бы неумолимой ненавистью к дворянству, снисходя в массу народа, делаются
крайне опасными, потому что народ, видя в них исключительное изображение мести, рези и

кровопролития, побуждается к повторению этих дел, а граматка Кулиша распространяется будто
бы систематически между простым народом, и такими действиями ослабляется взаимное доверие
между помещиками и крестьянами и затрудняется успешное исполнение крестьянской реформы

и прочное устройство двух землевладельческих классов; 4) что после искусственно возбужденного
будто бы народного энтузиазма к Шевченко народ толпами собирается на его могиле, а некоторые
идущие на богомолье в Киев приходят туда как к священному месту, почитая Шевченко как бы

народным своим пророком, и 5) что из приезжавших на похороны Шевченко были такие, которые
ясно провозглашали мысль, что в здешнем крае должны оставаться только лица православного

исповедания, и это обстоятельство подтверждено ему, предводителю, начальником каневской

уездной полиции. В заключение предводитель Янковский высказывает свои соображения о

существовании в простом народе заговора против помещиков, основывая таковые на уменье

здешнего простого народа упорно осихранять тайну, в подтверждение чего приводит дело аб

убийстве помещика Гудима-Левковича, и на существовании будто бы (между простым (народом
таких лиц, которые отзываются полусловами и в глазах и на физиономиях своих носят какой-то
отпечаток строгости и постоянного уныния, — и затем выражает свое мнение о мерах, которые
необходимо принять к ограждению спокойствия и безопасности дворянства и которые, по его

убеждению, должны состоять в удалении лиц, уличенных в тайных сношениях с крестьянами, в
воспрещении распространения и продажи сочинений Шевченко, Кулиша и других подобных, в
усилении войск и в. убеждении народа, что правительство строго будет взыскивать с виновных,
угрожающих нарушить спокойствие и общественный порядок, что священных ножей нет и не было,
для чего следует разрыть могилу Шевченко и показать народу, и что никакой обряд не может быть
употреблен на очищение убийства и орудия, которым оно совершено.
Вашему превосходительству достаточно известно действительное положение каневского дела и

истинный источник тревожных толков и пустых опасений, созданных напуганным воображением

поляков и евреев. Соображая изложенные в отношении каневского предводителя дворянства

обстоятельства с произведенным полковником Грибовским разысканием, я не вижу никакого

факта, которым бы подтверждалось хоть одно их этих обстоятельств, кроме нелепых толков

в простом народе о предстоящем истреблении панов, ляхов и жидов, к которым подал повод

Честаховский своим неблагоразумным поведением, а некоторые из приводимых предв[одителем]
Янковским обвинений даже вовсе не были в виду при разыскании, так как никаких сведений

о них не имелось. Таковы обвинения в значении могилы Шевченко, как знамени соединения

людей, возбуждающих ненависть к помещикам, начальству и духовенству, и как священного места
для народа, который будто бы приходит туда на поклонение; в тайных сношениях почитателей

Шевченко с народом, в представлении ему рези святым и справедливым делом и возбуждении

его против всего высшего сословия и, наконец, в открытом провозглашении некоторыми из

приезжавших на похороны Шевченко лиц мысли, что в здешнем крае не должны оставаться лица

другого исповедания, кроме православного.
Из разыскания Грибовского и из донесений начальника каневской уездной полиции видно только,
1) что могилу Шевченко устраивал Честаховский собственными трудами при пособии нескольких

жителей г. Канева и крестьян из соседних деревень не более ежедневно 10 человек, которые
помогали ему безвозмездно и пользовались от него только пищей и винной порцией, собирался же
на могилу народ только в день отправления обычной шестинедельной панихиды по Шевченко, и
на 1 августа собралось было, вследствие приглашения Честаховского, до 30 крестьян и крестьянок
из соседних деревень на имевшую быть последнюю, то случаю окончания могилы, панихиду, но
как Честаховский в то время уже не был в Каневе и панихида не состоялась, то крестьяне и

разошлись спокойно по домам, и 2) что во время пребывания Честаховского в Каневе приезжали
туда управляющий имением граф[ини] Левашовой, советник С.-Петербургского губ[ернского]
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прав[ления] Лазаревский, по делу о выкупе из крепостного состояния семейства покойного

Шевченко, и инспектор Киевской гимназии Чалый, которые останавливались в доме каневского
жителя Варфоломея Шевченко, не скрывали своего там пребывания и поведением своим не

дали местному начальству никакого повода заподозрить их в каких-либо неблагонамеренных

стремлениях, как удостоверил в этом и нач[альник] каневской уезд[ной] полиции [...].
Из разыскания Грибовского видно, что Честаховскому выслано было из Петербурга в конце

мая сего года для распродажи 161 экземпляр сочинений Шевченко, в том числе 20 экземпляров

«Кобзаря» по 1 р. 50 к. за каждый, и 141 мелких стихотворений в малых брошюрках по цене от 3
до 5 коп. каждая, и 25 экземпляров «Граматки» Кулиша последнего издания по 5 коп. за каждый.
Все эти сочинения Честаховский успел уже, кажется, распродать. Затем соображения каневского

уезд[ного] предводителя] о существовании будто бы в простом народе заговора против помещиков

сколько странны, столько же и непонятны по своей нелогичности, как равно и некоторые из

предлагаемых им мер к ограждению спокойствия и безопасности дворянства Каневского уезда.
Имея все это в виду, я известил губ[ернского] пред[водителя] двор[янства] Горвата, в ответ на

его письмо, о результате сделанного в Каневе разысканиями о принятых мерах к успокоению

встревоженных жителей и предупреждению на будущее время поводов к подобным беспокойствам

и, высказав ему уверение, что правительство бдительно заботится об ограждении спокойствия и

безопасности всех жителей края, .имеет средства и сумеет вовремя подавить всякую попытку

к нарушению того, или другого, просил его, с своей стороны, уверить в этом и каневского

пред[водителя] дворянства. Но при всей видимой неосновательности высказанных последним в

отношении к г. Горвату обвинений мне желательно было бы знать, на каких данных и фактах они
основаны, и потому, препровождая к в. п-ву копию означенного отношения, покорнейше прошу
Вас спросить г. Янковского, на чем основаны изложенные в этом отношении его сведения о

значении могилы Шевченко, о тайных связях почитателей его с простым народом, представлении
ему рези священным делом и возбуждении против всего высшего сословия — помещиков,
начальства и духовенства; а также спросить нач[альника] канев[ской] уезд[ной] полиции, сообщал
ли он г. Янковскому сведения об открытом провозглашении некоторыми из приезжавших на

похороны Шевченко лиц мнения, что в здешнем крае, кроме православных, не должно быть

жителей другого исповедания, и кто эти лица, провозглашавшие такую мысль; а между тем в

видах успокоения дворянства и других жителей Каневского уезда, напуганных пустыми толками,
не оставьте, ваше превосходительство, приказать приостановить на некоторое время распродажу в
г. Каневе сочинений Шевченко и «Граматки» Кулиша, если бы таковая доселе еще производилась.
Относительно же сборищ на могиле Шевченко и наблюдения за лицами, покушающимися делать
народу вредные внушения, — руководствоваться изложенными в отношениях моих к Вам от 27 и

31 минувшего июля за № 3391 и 3544 распоряжениями.
О последующем буду ожидать Вашего уведомления.

Генерал-губернатор князь Васильчиков.

ДМШ-123, л. 143 — 150. Цит. за: Смерть и похороны Т. Г. Шевченко (Документы и материалы).
— К., 1961. — С. 150-155.

4.3.33 Лист київського генерал-губернатора про поширення чуток. 19 серпня 1861 р.
(2010-03-10 06:00)

1861 г., 19 августа. Письмо киевского генерал-губернатора И. И. Васильчикова гражданскому

губернатору П. И. Гессе о распространении «вредных слухов» на Каневщине

Секретно

После отношения моего к в. п-ву от 10 сего августа № 3624 я получил от нач[альника]
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каневской уезд[ной] полиции, в дополнение к прежним, новое донесение, в котором, доводя

до моего сведения о крестьянах, собравшихся было 1 августа, вследствие приглашения

Честаховского, к могиле Шевченко на предполагавшуюся панихиду, но по случаю выезда

из Канева Честаховского и неотправления панихиды спокойно разошедшихся по домам, о

существующих между крестьянами насчет святости Шевченко и участия его в освобождении

их от крепостного состояния толков, скрываемых крестьянами, но обнаруживаемых случайно

чиновниками полиции, и о распространении подобных толков какими-то неизвестными полиции

лицами, то молодыми людьми, одним одетым в солдатскую шинель, но, по-видимому, не

из простого звания, а другим переодетым, то какой-то монахиней, — испрашивает моего

разрешения, как поступать с злонамеренными лицами, внушающими крестьянам ложные толки о

Шевченко, когда положительных фактов к обвинению их собрать в то же время будет невозможно,
т. е. арестовывать ли их на месте и доносить или же высылать на местожительство; другими
словами, нач[альник] полиции просит разрешения поступать по своему усмотрению и произвольно

со всяким, кого ему вздумается заподозрить в ложных толках о Шевченко.
Я уже имел случай обратить внимание в. п-ва на отсутствие логики в действиях и донесениях

нач[альника] каневской полиции. Последний рапорт его служит новым подтверждением того

же недостатка и доказывает полное непонимание им своих обязанностей. Трудно понять, по
каким законам логики нач[альник] полиции пришел к мысли просить разрешения арестовывать

или высылать на местожительство [лиц], к обвинению которых в распространении вредных

толков невозможно найти никаких фактов, и на чем в таких случаях он полагает основывать

свои распоряжения относительно этих лиц. Без сомнения, он имел при этом в виду не закон,
с положительною ясностию определяющий случаи арестования лиц, уличаемых в каком-либо
преступлении, а свое благоусмотрение и произвол, как средство определения виновности всякого

лица, какое только ему вздумается подвергнуть аресту или высылке.
Покорнейше прошу в. пр-во, поставив это еще раз на вид нач[альнику] канев[ской] уез[дной]
полиции, разъяснить ему, что в действиях своих по охранению спокойствия во вверенном ему уезде

и преследованию распространителей вредных слухов он должен строго руководствоваться законом

и приступить к задержанию и преданию законной, в установленном порядке, ответственности
таких лиц только тогда, когда падающие на них подозрения будут подтверждаться фактами

и несомненными данными, под личною ответственностью по законам за всякое неправильное

распоряжение относительно какого бы то ни было лица; относительно же двух молодых людей,
одетого в солдатской шинели и переодетого, а также какой-то монахини, распространявших

будто бы, по полученным начальником полиции сведениям, вредные толки, в. п-во не оставьте

приказать ему обнаружить этих лиц, и если взводимое на них обвинение будет подтверждаться,
поступить с ними на законном основании.
При этом в ответ на представление в. п-ва от 11 августа № 6821 имею честь уведомить, что
если Вы находите виновным стар[шего] засед[ателя] каневской-уез[дной] полиции Монастерского

и признаете необходимым по делу о Честаховском, то я, с своей стороны, не встречаю к этому

никаких препятствий.

Генерал-губернатор князь Васильчиков.

ДМШ-123, л. 129 — 130. Цит. за: Смерть и похороны Т. Г. Шевченко (Документы и материалы).
— К., 1961. — С. 155-157.

4.3.34 Із нарису І. Білика. Підозри на поляків (2010-03-10 12:00)

* *

Между тем, пока «паны дерутся, у мужиков чубы трещат». В Каневе местные власти, не

решившиеся подступить даже к губернскому секретарю Честоховскому и сделать у него хотя бы
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обыск, арестовывают и держат под арестом трех простолюдинов: крестьянина с. Трощина Осипа
Галабурду, отставного матроса Трусенка и мещанина Захара Дорошенка.
Галабурда арестован по такому поводу. Управляющий имением княгини Ширинской-Шихматовой,
с. Грищинец, шляхтич Кгаевский донес исправнику, что Галабурда, явившись к нему,
управляющему, в дом, в пьяном виде, требовал возврата своей «свитки», оставленной год тому

назад в экономии за потраву его скотом экономического хлеба. Когда Кгаевский заявил Галабурде,
что о «свитке» его ничего не знает, а скота на потраву пускать не советует, то тот будто бы с

пьяных глаз ответил: «як будемо мати свої поля, тогди не будем на чужі пускати. Поздоров, Боже,
батька — Тараса: він нам дав свободу та чужоземці... Тарас три рази умирав, та не вмер: він і

тепер живе, а поховали тільки його прозваніє. Ми ждали год, а ще год підождем, — тоді будем

мати свої поля і будемо дворянами». На допросе у исправника Галабурда заявил только, что во
время похорон Шевченка был в Каневе и что тогда всем людям велено было молиться Богу за

Тараса; о том же, что крестьяне будут дворянами, он слыхал от разных лиц в виде насмешки, по
случаю освобождения крестьян из панской зависимости; но говорил ли он Кгаевскому что-либо
более, решительно не помнит, так как во время посещения его был сильно пьян».
Отставной матрос Трусенко был арестован полковником Грабовским, как «прикосновенный
к делу о вредных толках, рассеянных в толпе простого народа чиновником капитула орденов

Честоховским». Но в чем именно выражалась эта «прикосновенность», каневский исправник не

знал, хотя и держал Трусенка под арестом при полиции.
Наконец, каневский мещанин Дорошенко был арестован по доносу евреек Филькенштейновой

и Гальпериновой. Обе они заявили исправнику, что Дорошенко, зайдя в шинок к

Филькенштейновой, требовал в долг на 10 коп. водки; а когда шинкарка в этом ему отказала, то
он будто бы сказал: «коли б нам дав Бог скоріш різать вас, бісових жидів, то тоді я перший буду

різать». В то же время, обращаясь к Гальпериновой, угрожал ей будто так: «перше тебе заріжу,
зниму з шиї дукати, дострою собі хату, куплю коня і буду їздить з своєю жінкою на спацір» (на
прогулку). Выставленный еврейками свидетель, мещанин Павел Бессараб, не подтвердил доноса,
но заявил исправнику, что Дорошенко, на отказ шинкарки дать ему водки в долг, действительно
сказал: «треба б вас різать, проклятих жидів, та нікому»! Находя, что эти намерения полупьяного
Дорошенка «служат к нарушению общественного спокойствия», исправник передал об этом дело

судебному следователю, а виновного содержал под арестом.
Получивши одно за другим все эти донесения от местного блюстителя порядка и спокойствия,
генерал-губернатор прежде всего приказал освободить всех арестованных, а исправнику, за его

усердие «не по разуму» в этом деле, через киевского губернатора задал попросту головомойку...
«Во всех его действиях по этому делу, пишет кн. Васильчиков, видна какая-то торопливость,
необдуманность и нераспорядительность. Всяким нелепым словам, произнесенным в пьяном виде

кем-либо из простого народа, всякой бабьей сплетне он придает важность и особенное значение и
из каждого вздора делает предмет донесения, испрашивая притом наставлении о дальнейшем

образе действий, или входя с ходатайствами, лишенными смысла, как это сделал он, прося

начальничьего распоряжения к прекращению толков».
Вот как взглянули на действия ревностного блюстителя за прекращением нелепых слухов и

толков, шедших от «вельможного шляхетства», оправдывавшего на себе пословицу: «у страха

глаза велики!»
Но известно, что где достается старшему, там младший всегда в ответе. Когда губернатор Гессе
получил от генерал-губернатора «неприятную» бумагу о своем исправнике, он тотчас же нашел,
что не один исправник виновен в этом деле, а и старший заседатель полиции Монастырский,
также допустивший «несоответственные действия»... Ввиду этого, испрашивалось разрешение

подвергнуть и Монастырского взысканию. Конечно, разрешение последовало и на это.
Но тем не менее, пока оставался в покое источник всех этих слухов и толков, они не унимались...
Губернатор молчал, но каневский исправник продолжал доносить... Свежая могила Шевченка,
слава его среди народа не давали покоя «польскому шляхетству»; именно в то время оно строило
планы о создании польского государства «от моря до моря», а этим планам грозил подъем духа

народного, вызываемый песнями поэта и близостию его могилы. Отсюда и вся тревога, отсюда
и желание «загребсти жар чужими руками»...
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Чтобы положить конец всем этим толкам, тревогам и опасениям, князь Васильчиков вынужден
был еще раз, 19 августа, подробно разъяснять киевскому губернатору всю нелепость подобных

опасений на счет Шевченка, поручая ему разъяснить это дворянству. «Что касается сочинений

Шевченка, пишет он, то обличая в авторе их неоспоримый поэтический талант, не заметно, чтобы
они дышали неумолимою ненавистью вообще к дворянству, а если в них и описаны некоторые

события из истории Малороссии и борьбы ее с Польшею за свою народность и веру, то в этом

ничего нет опасного для дворянства, как и в народных малорусских песнях, в которых эти события
выражаются ярче и сильнее, нежели у Шевченка».
Вместе с этим, очевидно, догадываясь об источнике поднятой бури, генерал-губернатор выражает
желание знать: на каких данных и фактах гг. Янковский с Горватом основывают свои обвинения?
Поэтому он просит губернатора узнать от г. Янковского, на чем основаны его сведения о

значении могилы Шевченка, о тайных связях почитателей его с простым народом, представлении
ему «рези» священным делом и возбуждении против всего высшего у нас сословия помещиков,
начальства и духовенства, начальника же каневской полиции спросить, сообщал ли он Янковскому
об открытом провозглашении некоторыми из приезжавших на похороны Шевченка мнения, что в
здешнем крае, кроме православных, не должно быть жителей других исповеданий, и кто эти лица,
провозглашавшие такую мысль.»
Когда было приступлено с такими вопросами к главным распространителям нелепых толков о

мнимом заговоре, центром которого стала могила Шевченка, то все они тотчас же струсили...
Каневский исправник положительно отрекся, чтобы он что-либо подобное говорил Янковскому:
«даже подобного рода разговора, пишет он в рапорте 9 сентября, не только с г. Янковским, но
и ни с кем другим не имел». Г. Янковский, с своей стороны, начинает выпутываться и заявляет,
что все обвинения он основал: во 1-х на слухах и разсказах гг. чиновников и других жителей г.
Канева, во 2-х на сочинении Шевченка «Гайдамаки», где изображена «резь священными ножами,
присланными будто бы в подарок императрицею Екатериною для истребления ляхов и жидов»,
а в 3-х на том, что хотя ему лично «не случалось подобных разсказов слышать от простолюдинов,
но несомненно, что они были, если о них говорят все жители Канева».
Убедившись еще раз, что все эти объяснения ровно ничего не прибавляют к самому делу, князь
Васильчиков положил на нем собственноручную резолюцию: «оставить».
Так прекращено было дело, вздутое слишком перепуганным воображением поляков и евреев над

свежей могилой Шевченка. Для отвода глаз, дело это носило громкое название: «о заговоре

против помещиков». На самом же деле оно было заговором «польской справы» против певца

народного горя и польской неволи, оплаканных кровавыми слезами. Святотатственной руке,
однако, не удалось вырыть из свежей могилы прах малорусского поэта, как она, в былые времена,
исторгла из могилы и выбросила кости другого борца за русскую народность и православную веру

Богдана Хмельницкого, как бы в возмездие за то, что он, по словам народной песни,

Вибив руський народ

Із-під лядської неволі...

От всего этого дела только и остались следы лишних трат... Производивший по нему

разследование полковник Грабовский представил счет на 70 руб. 90 коп., издержанным им на

прогоны и суточные. Губернатор Гессе спрашивал: «на чей счет следует отнести расход этих

денег?» — «По моему мнению, на счет казны», отвечал ему князь Васильчиков.
Таким образом, и здесь только одна казна поплатилась своим карманом за... неудачу «польской
справы!»
Могила Шевченка, с новым, уже чугунным, крестом, по прежнему высится над «Днепром
ревучим», словно прислушивается к рокотанию его волн, или приглядывается к «степам» и «ланам
широкополим»...
Исполнилось завещание поэта:

Щоб лани широкополі,
І Дніпро, і кручі —
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Було видно, було чути,
Як реве ревучий...

Тарасова могила не разрыта, как Богданова, и не забыта... Она привлекает к себе массы проезжих

и прохожих, без различия чинов, званий, народностей, вероисповеданий, полов и возрастов...
Говоря о бессмертии «Кобзаря» Украйны, она как-бы оберегает горячо любимый им русский народ

от посягательств исконных его врагов...

[1]Билык И. Тревога над свежей могилой Т. Г. Шевченка // Киевская старина. — 1886. —
Т. 14. — № 4. — С. 708-728.

1. http://izbornyk.org.ua/rizne/star26.htm

4.3.35 Репринтне перевидання ”контрабандного” ”Кобзаря” (2010-03-10 13:14)

Перед Вами обкладинка перевиданого 1991-го року, репринтним способом, славнозвісного

мініатюрного ”Кобзаря”. Оригінал був виданий 1878 року в женевській друкарні М. Драгоманова.
[1]Дізнатис більше інформації про мініатюрні видання творів Тараса Шевченка

1. http://kutsenko.sumno.com/post/taras-shevchenko-miniature-book/

4.3.36 В. Щепотьєв. [Полтавська] тривога над свіжою могилою Т. Шевченка. Серпень
1861 р. (2010-03-10 18:00)

В. Щепотьєв

Тривога над свіжою могилою Т. Шевченка

Під таким заголовком [1]І. Білик (Іван Яковлевич Рудченко) видрукував колись статтю про той

переполох, що стався над ледве що засипаною могилою Т. Шевченка (Киевская Старина, 1886,
II, 708 — 728). Переполох цей підняло польське панство, поставивши на ноги всю адміністрацію.
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Справа була в тім, що поета поховали дуже гучно, селянська маса цими похоронами зацікавилася
і почала потроху дізнаватися, хто такий був Шевченко; а до того ж молодий приятель покійного

поета, художник Григорій Честахівський, зоставшись, щоб остаточно впорядити могилу, збирав
людей, розмовляв із ними не по-панському, а по-людському, співав із ними пісень, читав їм

твори Шевченка, гомонів про старовину й т. і. Люди горнулися до нього, приносили йому свої

жалі на панів, складали навіть легенди і про Шевченка і про Честахівського. Це все було так

незвичайно, що не могло не викликати уваги, і уваги, само собою, ворожої. Чи то пани-поляки
справді перелякалися, чи то, як думав І. Білик, вони тілько хотіли подурити адміністрацію, щоб
вона не помітила підготувань до повстання (справа ж була перед 1863 роком), тільки до Київа

полетіли доноси, що селяни, під приводом Честахівського, наміряються відновити старі спогади

і повторити страшну гайдамаччину. В Канівщину прибув губернатор, жандармський полковник,
трохи не хотів прибути сам генерал-губернатор, але скоро виявилося, що все це занадто велике

перебільшення, хоч Честахівського все ж допитували і, нарешті, вислали з Київщини, заборонивши
приїздити туди без спеціального дозволу влади.
Крім статті І. Білика, про це розказується ще в листуванні самого Честахівського ([2]«Письма
Честаховского, писанные в 1861 г. о похоронах поэта Шевченка» — Киев. Стар. 1898, II, 167 —
193) і в статті «Эпизод на могиле Т. Шевченка», що містить у собі [3]«докладную записку» того ж
Честахівського, яку він, мабуть, подавав своєму начальству, повернувшись до Петербурга (Киев.
Стар. 1896, II, 230 — 241). Про це все згадує й Кониський у своїй біографії Шевченка. Остання,
здається, стаття про цю справу: «Ножі в Шевченковій могилі» належить академікові С. Єфремову
(псевд. Ромул. Рада 1908, №47).
Ця тривога захопила почасти й Полтавщину. В архіві канцелярії полтавського губернатора

(належить тепер до фондів Полтав. Губ. Архівн. Управління) є справа, що зветься «Дело
о распространении чиновником Честаховским вредных толков между народом». В цій справі

міститься переписка між різними адміністративними органами Київщини й Полтавщини з приводу

того самого переполоху, що про нього розказав І. Білик.
Справа починається папером від київського губернатора Гессе до полтавського від 8-го серпня 1861
p., цебто тоді, коли Честаховський вже поїхав до Петербургу, і справа на Київщині була закінчена.
В папері говориться про Честаховського, що приваблював люд до могили Шевченка «рассказами о
деяниях покойного, чтением сочинений Шевченка и Кулиша и обучением старинным малорусским

песням». Ці розмови не подобалися губернаторові не тільки через те, що «проникнуты были

воспоминаниями былых времен гайдамачества, казачьей вольности и ненависти к полякам за

угнетение свободы и православия», а й через те, що «Честаховский рассказывал о гонениях,
претерпенных Шевченком за свободу от в Бозе почившего Государя, и внушал слушателям, что
будто он положил свою голову за Украину и крестьян». Не обмежуючи себе могилою Шевченка,
«Честаховский, одеваясь иногда в малороссийское платье, отправлялся иногда в окрестные

селенья и деревни, посещал свадьбы и, занимаясь рисованьем с натуры лиц, более типических,
повторял свои разсказы о давнопрошедших временах». Далі київський губернатор говорить про

зазначені вище чутки й страхи, наївно додаючи, що не знає, від чого вони почалися: «следствием
ли такого поведения Честаховского или по другому случаю — чего открыть не представляется

возможности». Нарешті, в кінці виявляється, чого київський губернатор турбує полтавського:
канівський ісправник писав йому, що він «дознал, что в с. Прохоровке Золотоношского уезда

носятся толки подобного же рода, как в Каневе, что проживающий в Каневе какой-то панич

разослал по ближайшим селениям пригласительные письма, которыми приглашал крестьян на

могилу Тараса Шевченка в день Маккавея (1 августа) на панихиду, а затем на обед».
Цей тривожний папір було одержано в Полтаві 22 серпня, а 26-го було послано золотоношському
земському ісправникові його копію з наказом, що коли справді в Золотоноші ходять «вредные
толки», то «обязываетесь тотчас распорядиться о прекращении оных», а коли й сам Честахівський

перебуває в повіті «без всяких дозволенных законами занятий и продолжает действовать к

распространению вредных толков», то треба зробити «точнейшее дознание» і це дізнання і самого
Честахівського «отправить Начальнику Киевской губ. для общего обсуждения поступков его,
произведенных в тамошней губернии».
Минуло два дні, а на третій — 29 серпня полтавський губернатор знову одержав папір від
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Гессе, датований 11 серпня. Гессе писав, що Честахівський виїхав, і «толки о предстоящем

будто бы истреблении панов, ляхов и жидов» припинилися, але тілько на Київщині. Зате вони

«продолжаются в смежных Переяславском и Золотоношском уездах Полтавской губернии и

переносятся проезжающими в Каневский у., нарушая здесь общественное спокойствие».
Минуло ще три дні, і 2 вересня в Полтаві одержали папір від самого кн. Васильчикова, Київського
військового генерал-губернатора (датовано 12 серпня). В ньому говориться про те ж саме, тільки
з деякими деталями. Честахівський обвинувачується, що «стал сближаться с простым народом,
нося его костюм и говоря его языком, вошел в фамилиарные отношения с некоторыми из

крестьян соседних селений», розмовляв із ними про Шевченка й про минуле України, а до

того, одержавши з Петербургу «сочиненмя Шевченки, преимущественно в мелких брошюрах,
Ч. распродал их в короткое время», а деякі читав селянам. «Таким поведением и образом

действий» Честахівський викликав серед селян «нелепые рассказы и толки». Вони дійшли «до
помещиков из поляков и евреев» і викликали «тревожные опасения и беспокойства». Справді,
було чого турбуватися: «Распространился слух, будто между крестьянами составляется заговор в

целях истребления панов, ляхов и евреев, и даже пронеслась, было в Каневском у. весть, будто
в этой цели сформированы уже в одном из селений этого уезда три шайки крестьян и резня

должна наступить на Маковея». Далі генерал-губернатор робить цікаву примітку, що всі ці чутки
були утворені просто «напуганным воображением поляков и евреев, которым в каждом малейшем

движении народном представляются давнопрошедшие времена гайдамаччины и уманской резни».
Одначе, «при всей неосновательности подобных опасений», Васильчиков визнав «пребывание
Честаховского и образ его действий вредным для спокойствия страны, полной воспоминаний

о вековой кровавой борьбе Малороссии с Польшею и не остывшей еще во вражде к своим

прежним угнетателям», і тому вислав Честахівського в Петербург. В кінці Васильчиков додає,
що хоч страшні чутки вже не ходять по Київщині, та проте йому донесено, що «подобные
слухи распространились в Переясловском и Золотоношском уездах». Про це він і повідомляє

полтавського губернатора «для сведения об источнике и степени вероятности таких слухов».
Коли в справу втрутився сам генерал-губернатор, то для провінціальної влади вона ставала

справді серйозною. Через те того ж таки самого 2 вересня з Полтави полетіли два папери: один
до золотоношського земського ісправника, а другий — до переяславського. Перший повинен

був «с первою почтою непременно, а в случае возможности по эстафете» дати одповідь, «в
чем заключаются распространяемые слухи», чи не розповсюджує їх ще хтось, бо Честахівського

вислано до Петербургу, і «сделав о том точнейшее удостоверение и распоряжение к прекращению

подобных действий, донести подробно по эстафете»; переяславському ісправникові було послано
такого ж суворого наказа, теж про відповідь естафетою й про арешт Честахівського, коли він

перебуває на Переяславщині.
16 вересня в Полтаві одержали відповіді від переяславського ісправника і переяславського ж

городничого (обидві датовано 8 вересня). Першій пише: «Самый темный слух было разнесся

во вверенном мне уезде в том, что по поводу какого-то чиновника, сопровождавшего гроб

Шевченка, возникли в каневском уезде разные безпорядки, но чем они сопровождались и какая

была побудительная причина, о том в молве ничего не было слышно, и молва эта со временем,
как праздно породившаяся, совершенно прекратилась. Если же у некоторых почитателей таланта
Шевченка и имеются печатные сочинения последнего издания его, то читают их не с мыслью

увлечения картиной умершего гайдамачества и дикой вольности, а просто по любви к народному

наречию и памяти гениальному таланту поэта». Далі ісправник запевнює, що на Переяславщині
все спокійно, а коли знову з’явиться «вредная молва», то він про це повідомить естафетою.
Городничий теж повідомляє коротенько, що в самому Переяславі Честахівського нема, «и никаких
враждебных толков между крестьянами не возбуждается», а коли вони будуть, то він про них

повідомить начальство.
Золотоношський ісправник послав відповідь 11 вересня, і в Полтаві її одержали 19-го. Він їздив сам
у Прохоровку і в інші села над Дніпром збирати потрібні відомості. В своїй відповіді він розказує, як
Честахівський насипав над Шевченком високу могилу, продавав «в пользу наследников Шевченка»
його твори, скликав для роботи над могилою селян і, «не имея достаточных средств для платежа
им, заменял платеж, угощая рабочих, по местному обычаю, водкою, что, конечно, и служило к
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сближению его с ними». Урочистий похорон Шевченка спричинився «к различным толкам об

этом столь известном украинце, а к ним присоединились и разные баснословия о могиле его и о

самом Честаховском». Ці «баснословия» занесли до Прохоровки канівські мешканці, приїздячи
туди щопонеділка на торг. «Толковали, между прочим, что Грицко (так в народе прослыл

Честаховский) переодевается в день трижды: «раз чиновником, потім паном, а потім — ляхом»,
что в гробу привезено не тело Шевченка, а ножи, что идет какая-то молва и множество гадов (!) к
августу месяцу, и что на Маковея будут резать ляхов и жидов. Распространителями этой последней
молвы, как видно по всему, были евреи и некоторые заднепровские помещики, опасавшиеся
возобновления прежней гайдамаччины»; ісправник гадає, що причина тому було читання народом
поеми «Гайдамаки», і робить далі цікаве зауваження, що всі ці чутки «усилились в ту пору, как
приезжали в июле месяце в Канев г.г. гражданскій губернатор и жандармский полковник для

следствия, и присланы были из Киева казаки для охранения г. Канева от предполагаемого

народного восстания в день Маковея». Що до самого Честахівського, то він був раз чи двічі в

Прохоровці та раз у Келеберді, але нікого на могилу Шевченка не кликав, «а был только, кажется,
с целью любопытного художника. Последний раз он приезжал в Прохоровку 2 августа, но для

того, чтобы видеться с своею невестою и ее матерью, каневскою мещанкою, у которой в Каневе
квартировал, и чтобы вместе с ними приискать себе грунт для жительства в Прохоровке, где
упомянутая торговка издавна держит на откуп сады. Внезапное отбытие Честаховского из Канева
произвело тревогу в тамошней полиции, и за ним приезжали в Прохоровку два квартальных,
с которыми и возвратился он в Канев». Після цього про нього вже нічого не було чути, «кроме
того известия, что он в Каневе перед отъездом своим в Петербург обвенчался на вышеупомянутой

мещанке, именем Марии, получив на то благословение ее матери. Прежняя молва о маковеевской
резне утишилась, да и не производила она в здешнем народе никакого волнения, а была в ходу
больше между евреями и некоторыми помещиками, присоединяясь к современным толкам об

освобождении крестьян». На цьому кінчається повідомлення золотоношського ісправника.
Одержали його в Полтаві, як сказано, 19-го вересня, це б то через 17 днів, як послали. Із справи
видно, що це здалося губерніальній владі дуже довгим, бо 16 вересня до золотон. ісправника

було послано папір з нагадуванням. Цей папір і наведена вище відповідь дорогою розійшлися.
Ісправник, пославши відповідь, а через тиждень одержавши нагадування про неї, відповів 18
вересня знову, що «кроме объясненных толков об умершем академике Шевченке, ничего нового

не распространилось, и носившиеся до сего в народе толки сами собою прекращаются».
Начальство заспокоїлося. На підставі одержаних повідомлень було зложено папера до кн.
Васильчикова й до Гессе і одіслано 29 вересня. В кінці цього паперу полтавський губернатор пише:
«В бытность мою в золотоношском у. я старался лично удостовериться, могли ли иметь там

влияние на общественное спокойствие толки... и убедился, что они, не поддерживаемые никаким
вероятием, не возбудили сочувствия в массе народа и не произвели враждебных в нем волнений».
Не маючи підстав не вірити цій приписці губернатора, все ж таки здається, що губернатор не міг
виїхати з Полтави раніше 16 вересня, цебто коли в Золотоношу посилався папір з нагадуванням,
і повернутися раніше 28-го, це б то напередодні паперу до Васильчикова. Термін дуже малий для
губернаторської подорожі тодішніми шляхами. До того ж, коли б ця подорож відбулася, то про

неї, мабуть, було б згадано в справі, і не було б потреби складати повідомлення до Васильчикова
фразами, буквально списаними з рапортів золотоношського та переяславського ісправників.
Того ж 29 вересня було написано ще й до міністерства внутрішніх справ, знову ж таки фразами з

ісправницьких рапортів. До цього було додано й копію повідомлення від полтав. губернатора до
Васильчикова. Цим папером справа й кінчається.
Все цікаве в цій справі. Цікавий і сам Честаховський, що передягається в селянську одежу, співає з
людьми народних пісень, читає їм Шевченка, оповідає про старовину. Типічна, колоритна фігура
українського шестидесятника-народика, з непережитою ще романтикою. Цікаве й панство, що так
боїться впливу Шевченка, навіть із-за могили, і ставить на ноги всю адміністрацію. Та й сама

адміністрація цікава: і губернатор із жандармським полковником, що вже полетіли до Канева і

цим дали тільки грунт для чуток, і генерал-губернатор, що скептично ставиться до всього заколоту
і не вірить в його серйозність, але Честахівського все ж таки адміністративно висилає; і полтавська
адміністрація, що велить «распорядиться о прекращении толков»; і ісправники, що одні тілько із
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усієї маси панів і начальства розуміють, що Шевченко був «известный украинец» і «гениальный
поэт». Цікава нарешті й сама селянська маса, тільки що визволена з кріпацтва, ще схвильована й
розворушена, що жадібно ловить усякі чутки про повстання проти давніх гнобителів і ще хоч

неясно, але вже відчуває значення діяльності Шевченка й складає про нього та його могилу

фантастичні легенди. Скрізь тут відчувається хвилювання першої заграви волі, і над цим усім

— вічна тінь пророка волі — Шевченка.

[4]В. Щепотьєв. Тривога над свіжою могилою Т. Шевченка // Україна: науковий двохмісячник

українознавства. — 1925. — № 1/2. — С. 148-153.

1. http://izbornyk.org.ua/rizne/star26.htm

2. http://izbornyk.org.ua/rizne/star16.htm

3. http://ua_kobzar.livejournal.com/740453.html

4. http://izbornyk.org.ua/rizne/ukr07.htm

4.3.37 З нарису В. Маслова (2010-03-11 06:00)

* *

В начале весны того же (1861) года двинулся из столицы в Малороссию печальный поезд с

останками Шевченка. Гроб был покрыт, по казацкому обычаю, червоною (красною) китайкою.
Почести, которыми сопровождались проводы и встреча праха Шевченка в Малороссии, лучше
всего показывают, какою любовью и уважением пользовался он. В Киеве почитатели его таланта

— студенты, гимназисты и народ — на себе везли его гроб чрез весь город. Из Киева с такою

же церемонией тело отправилось на пароходе далее по Днепру и привезено в окрестности г.
Канева. Здесь, на берегу любимой и воспетой поэтом реки, в очаровательной местности, останки
Шевченка погребены навсегда, в присутствии некоторых родственников и многочисленной толпы
народа. Подобно могилам, оставшимся от казацкой старины, над ним сделали высокую насыпь

и поставили чугунный крест. Под этим простым памятником покоится там и доселе простой, но
замечательный во многих отношениях человек, слава которого «не вмре, не поляже».
Смерть Шевченка показала, что он пользовался известностью, глубоким уважением и любовью не

только на родине, но и за пределами России, в австрийской провинции Галичине, восточная часть
которой вся заселена малоруссами, удержавшими украинскую речь. Там с его именем связывается

начало народного возрождения, и потому почитатели его таланта до сих пор ежегодно собираются
в день кончины поэта почтить дорогую им память.

В. П. Маслов, Тарас Григорьевич Шевченко. Биографический очерк, М., 1874, стор. 47-48.
[Див. [1]повний текст.]

1. http://izbornyk.org.ua/shevchenko/maslov.htm

4.3.38 Висловлювання М. Мельника (2010-03-11 12:00)

* *

Дуже спечалила нас вість про смерть дорогого нашого Тараса Григоровича [...] Покійний батько

один у нас був, та чи й діждемо другого. Мабуть уже нам не дожидати, а хоч би дітям нашим.
Він так багато зробив і для рідного письма і для народу, що ми не знаємо, з ким його й рівнять,
як його й почитать. У такого чоловіка, которий сам, своїми гіркими трудами і окровавленими

ногами, зійде на ту дорогу, як покійний Тарас, мабуть небагато останеться в калитці або скрині,
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мабуть стільки, що нічим буде і поховать, а щоб хрест на могилі поставить — про те нічого й

думать... Отже мені й прийшло на думку: чи не можна б зібрать покійному на хрест? І земля наша
велика, і нас, спасибі богу, багато (хоч мало багатих, а всі — як то кажуть — безгрішні): то, я
думаю, треба начать, а в добрім ділі і другі поможуть, — не пожаліють, хто скільки зможе, да так
може й зберемо стільки, що й на хрест стане— не на дерев’яний, а на такий, що ні в огні не горить,
ні в воді не тоне. От моя думка: якби зо всієї Вкраїни назбирать стільки, щоб воспитовать, во ім’я
покійного Тараса, його родича або земляка, в Київськім університеті, — звичайно — на процент

із зібраних грошей. Ото була б вічна пам’ять покійному! легше було б йому лежать під землею,
якби хоть по смерті його почтили, як подоба, коли за живота не вміли. Прошу вас, земляче,
гукніть, будьте ласкаві, землякам столичним, київським, полтавським і всім українцям: побачите,
коли воно не вийде до діла. Іще як я вчився в Полтавській гімназії, то збирали по всім школам

на пам’ятник Крилову 1; дітвора давала по сороківці, а вже багато — по коповику, та й дуже

важний пам’ятник із збору зробили, що стало б процентів не на одного школяра. Жаль тільки, що
він даром бовваніє, а сей, що хотілось би поставить Тарасові, знатимуть і будуть почитать люди,
бо не одна бідна душа через його може світ побачить. Збіранка наша не піде в осудовище, а всі
похвалять, і подякують, і поможуть... Высказывание Н. М. Мельника. Значение Шевченка для

Украины. Проводы тела его в Украину из Петербурга, «Основа», 1861, червень, стор. 23 — 24.
Примітки 1 Пам’ятник І. А. Крилову відкрито 14 травня 1855 р. у Літньому саду в Петербурзі.

4.3.39 Замітка про Аскоченського в журналі «Ілюстрація». 24 серпня 1861 р.
(2010-03-11 18:00)

Смерть Кавура, г. Аскоченский и клерикальные журналы.

Г-н Аскоченский, классический редактор, [1]поднявший вопрос о предсмертном причащении Т.
Г. Шевченко, как раз попал на любимую тему своих естественных врагов-католиков и редакторов
клерикальных журналов во Франции и Италии. Известно, что после смерти графа (Кавура) поднят
был вопрос: добрым ли он умер католиком (buon o non buon cattolico)? В настоящее время

père Жак, напутствовавший государственного человека в вечность, был вытребован к римскому

двору для того, чтобы от него выпытать признание, что Кавур, в последнюю минуту, покаялся
во всех своих действиях против римского двора. Да здравствуют римские «Домашние беседы» и
католические «Аскоченские»!

«Иллюстрация», 1861, № 133, 24 августа, стр. 127. Цит. за: Прийма Ф. Я. Шевченко и поэты

«Искры». Збірник праць сьомої наукової шевченківської конференції, К., 1959, стор. 154.

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/716682.html

4.3.40 Розпорядження про заборону продажу творів Шевченка в Каневі. 31 серпня 1861
р. (2010-03-12 00:00)

1861 г., 31 августа. Распоряжение киевского гражданского губернатора П. И. Гессе о запрещении
продажи произведений Т. Г. Шевченко в Каневе

Секретно

Вследствие предложения г. генерал-губернатора и в дополнение к предписанию моему от [1]27
прошлого июля за № 157 обязываю в. благородие немедленно распорядиться приостановить

распродажу в г. Каневе сочинений Шевченко и «Граматки» Кулиша, если бы таковая доселе

еще не производилась. Вместе с тем усилить надзор за сборищами на могиле Шевченко и за

лицами, покушающимися делать народу вредные внушения, и поступать в этих случаях согласно
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вышепомянутому за № 157 и последующим моим предписаниям по настоящему делу.
О распоряжениях своих относительно приостановления означенной продажи сочинений и о

последствиях таковых обязываетесь донести мне.

Начальник Киевской губернии.

ДМШ-123, л. 163-164. Цит. за: Смерть и похороны Т. Г. Шевченко (Документы и материалы).
— К., 1961. — С. 157.

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/735490.html

4.3.41 Лист про таємні зв’язки з народом відвідувачів могили Шевченка. 31 серпня
1861 р. (2010-03-12 06:00)

1861 г., 31 августа. Письмо киевского гражданского губернатора П. И. Гессе каневскому

предводителю дворянства Янковскому о тайных связях посетителей могилы Т. Г. Шевченко

Секретно

Вследствие предложения г. генерал-губернатора имею честь покорнейше просить ваше

высокоблагородие уведомить меня в ближайшем времени, на чем основаны изложенные в отзыве

Вашем к г. губернскому предводителю дворянства [1]от 26 июля за № 790 сведения о значении

могилыШевченко, о тайных связях почитателей его с простым народом, представлении ему резни
священным делом и возбуждении против всего высшего сословия у нас, помещиков, начальства и
духовенства.

Начальник Киевской губернии.

ДМШ-123, л. 161. Цит. за: Смерть и похороны Т. Г. Шевченко (Документы и материалы).
— К., 1961. — С. 158.

1. http://ua_kobzar.livejournal.com/735403.html

4.3.42 Висловлювання М. Дарагана про збір коштів за підпискою на пожертвування
(2010-03-12 12:00)

* *

Я желал бы [...] обратиться к почитателям бессмертных произведений нашего украинского поэта

с нижеизложенным предложением, и надеюсь, что оно не останется без сочувствия со стороны

просвещенных соплеменников.
Известно, что покойный Т. Г. Шевченко, по своему рождению, принадлежал к крепостному

состоянию из имения помещика Флерковского, Киевской губернии. Гениальные поэтические

дарования открыли ему, впоследствии, возможность свободно развивать свои таланты, но едва

ли он мог когда-нибудь забыть изведанные в лета юности испытания, едва ли он мог забыть

прежних собратий своих. Это скорбное чувство, которое Тарас Григорьевич, без сомнения, до
конца жизни не переставал носить в сердце своем, и было, конечно, в значительной степени

причиною, что почти все его стихотворения проникнуты глубокою, иногда безотрадною грустью.
Смерть похитила поэта только за несколько дней до великого торжества (5 марта), когда

всенародно произнесен был смертный приговор крепостному праву. Ему не привелось видеть

погребение того начала, которое было источником многих его несчастий... Нельзя не пожалеть

об этом, нельзя не грустить о преждевременной кончине... Нам остается однако ж утешение,
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— это — право делать все, чтоб память о Тарасе Григорьевиче запечатлелась как можно более

твердыми чертами в том народе, которому он всю жизнь был всецело предан, в том сословии, из
которого он вышел. Как одно из средств для этой цели, я предлагаю воспользоваться великим

событием дарования помещичьим крестьянам прав свободных граждан и соединить имя нашего

поэта с обеспечением судьбы некоторых из тех прежних его собратий, кои не имеют средств

для выкупа у помещика своей усадебной оседлости и полевых угодий. Я предлагаю открыть

подписку на пожертвования, с целью оказать пособие в упомянутом случае сначала родственникам

покойного Тараса Григорьевича, а потом, если сумма будет достаточна, беднейшим крестьянам,
поселенным в той деревне, где родился поэт. Кроме подписки, для увеличения средств, можно
было бы устроить также литературные чтения. Собранные деньги могут быть употреблены по

назначению или через мирового посредника, в уезде которого находится сказанное имение, или
через посредство другого доверенного лица, как это будет признано более удобным.
Как бы ни был мал итог будущих пожертвований, но если он будет достаточен на пособие,
в необходимой мере, даже только одному семейству, то и этот факт, совершенный в память

славного певца нашей родины, уже будет долго служить хоть малым и скромным, но живым

памятником Тарасу Григорьевичу.
Если предложенная мною мысль найдет в обществе сочувственный отзыв, то можно будет

приступить к ходатайству о дозволении открыть подписку. Зная восторженный успех, каким

пользуются произведения поэта и популярность его имени в Малороссии, можно надеяться, что
это дело не встретит недостатка в единодушии со стороны нашего общества. Что касается до

меня, то, как первый подавший мысль о пожертвовании, я наперед обязываюсь представить куда
потребуется ту малую долю (25 р.), какую позволяют мне уделить на общеполезное народное дело

мои ограниченные средства. Да послужат нам примером в настоящем случае наши единопленники

— чехи, которые, начиная подписку с самой незначительной суммы, успевают собирать большие
средства на воздвижение памятников своим знаменитым литературным деятелям.

Высказывание М. Н. Дарагана. Значение Шевченка для Украины. Проводы тела его в Украину

из Петербурга, «Основа», 1861, червень, стор. 24 — 26.

4.3.43 З повідомлення М. Щербака про «Тарасову книгарню» (2010-03-12 18:00)

* *

Як умер Тарас Шевченко та продавалось його збіжжя, громада наша у Петербурзі купила собі

на свій кошт Тарасові книжки (що мав він од знайомих тощо), малюнки його й таке інше. Тоді я
став казати в громаді, що добре б було завести громаді Тарасівську громадську книгарню, або й
музеум наш громадський, додаючи до Тарасових книжок і малюнків наші подаровані та куплені

громадою книжки тощо, то колись може б мали ми отакий «Національний музей» і «Публічну
бібліотеку», як от у чехів (тоді були у наших громадян такі думки).

М. Щербак, До історії «Тарасової книгарні», «Україна», 1907, листопад-грудень, стор. 221.

4.3.44 Спогади Л. Жемчужникова (2010-03-13 06:00)

* *

Много лет тому назад Тарас Григорьевич Шевченко начал издавать альбом рисунков под

названием [1]«Живописная Украина». Любя и глубоко уважая Тараса Григорьевича, я решился

назвать свое издание тем же именем, в память Шевченка. Пусть мой труд служит как бы
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продолжением бывшего труда Тараса Григорьевича.

Лев Жемчужников, Объяснение к рисункам «Живописной Украины», «Основа», 1861, квітень, стор.
17.

[2]
Сторінка журналу «Основа», квітень 1861 р.

* *

По смерти Шевченко [3]дневник его был передан мне Мих. Матв. Лазаревским и я был первый,
прочитавший его для помещения в «Основу», насколько дозволялось цензурой. Оригинал был

мною возвращен Мих. Матв. Лазаревскому.

Л. Жемчужников, Письмо к А. Я. Конисскому от 18 октября 1897 г., «Культура», 1925, № 3,
стор. 39.

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/tag/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BD%D0%B0%

20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0

2. http://books.google.com.ua/books?id=MbcaAAAAYAAJ&dq=%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%201861&pg=

RA2-PA17&ci=53%2C436%2C777%2C479&source=bookclip

3. http://ua_kobzar.livejournal.com/38088.html

4.3.45 Спогад Катерини Юнґе про зустріч з О. Герценом (2010-03-13 12:00)

* *

На обратном пути [1861 г.], в Лондоне, мы посетили Герцена и провели у него вечер [...] Говорил
больше всего сам Герцен. Речь его лилась необыкновенно свободно и красиво... Речь зашла

о Шевченке. «Он тем велик, — сказал Герцен, — что он совершенно народный писатель, как
наш Кольцов; но он имеет гораздо большее значение, чем Кольцов, так как Шевченко также

политический деятель и явился борцом за свободу».

Е. Ф. Юнге, Воспоминания, стор. 354 — 355. [Див.[1]переклад]

Примітки

1 Герцен Олександр Іванович (1812 — 1870) — видатний російський революціонер-демокра,
філософ-матеріаліст, публіцист і письменник. Шевченко подарував йому свій «Кобзар».

1. http://izbornyk.org.ua/shevchenko/spog60.htm
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4.3.46 Виставка Академії художеств. Відкрилася 10 вересня 1861 р. (2010-03-13 18:00)

* *

В его мастерскую, кроме Микешина, чаще других ходили скульптор Ф. Ф. Каменский, живописец
Г. Деньер и др. Каменский в 1859 — 1860 гг. конкурировал на большую золотую медаль и лепил

бюст Шевченка.

[1]

Этот бюст был на выставке 1861 г. как первая самостоятельная работа Каменского. Деньер же

написал с Тараса Григорьевича портрет, который также ставил на выставку. Из художников Тарас
Григорьевич ближе всех был к Микешину и часто засиживался [2]у него в мастерской, где тогда
исполнялся памятник тысячелетия России.

О. Благовещенский. «Исторический вестник», 1896, № 6, стор. 896-905. [Див. [3]текст і

[4]переклад]

1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/wrJoAfeKfP25pGc_f19r_A?feat=embedwebsite

2. http://izbornyk.org.ua/shevchenko/vosp75.htm

3. http://izbornyk.org.ua/shevchenko/vosp62.htm

4. http://izbornyk.org.ua/shevchenko/spog62.htm

4.3.47 Лист київського генерал-губернатора про розквартирування в Каневі солдатів.
16 вересня 1861 р. (2010-03-14 06:00)

1861 г., 16 сентября. Письмо киевского генерал-губернатора И. И. Васильчикова гражданскому

губернатору П. И. Гессе о расквартировании в Каневе пехотной роты
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Я получил прошение от жителей г. Канева купеческого и мещанского сословий, в котором,
выражая опасения за свою безопасность по причине распространившихся было между каневским

населением слухов об уничтожении панов, ляхов и жидов, просят о расквартировании вблизи г.
Канева пехотного полка, с помещением в самом Каневе полковой квартиры.
Просьбу эту препровождая к вашему превосходительству, покорнейше прошу приказать объявить
подписавшимся на ней лицам, чтобы они оставались спокойными и не тревожились пустыми

опасениями; что же касается расположения в г. Каневе штаба полка, то ходатайство их не может
быть удовлетворено, взамен же вышедших казаков в Каневе расквартирована рота пехотного

полка из расположенного в м. Корсуне баталиона.

Генерал-губернатор князь Васильчиков.

ДМШ-123, л. 175. Цит. за: Смерть и похороны Т. Г. Шевченко (Документы и материалы).
— К., 1961. — С. 158.

4.3.48 Лист полтавського цивільного губернатора про чутки навколо могили Шевченка.
29 вересня 1861 р. (2010-03-14 12:00)

1861 г., 29 сентября. Письмо полтавского гражданского губернатора Волкова киевскому

гражданскому губернатору П. И. Гессе о слухах вокруг могилы Т. Г. Шевченко

Секретно

От 8 и 12 минувшего августа за № 6717 и 6827 ваше превосходительство изволили сообщить мне

об источнике неосновательных толков, порожденных было действиями художника Честаховского

в Каневском уезде, и что следствием принятых мер неосновательная тревога хотя затихла, но, по
донесению начальника каневской уездной полиции, подобные толки распространились будто бы

в Переяславском и Золотоношском уездах и оттуда снова переходят в Каневский уезд.
Потребовав в то же время подлежащих по этому предмету объяснений от земских исправников

сказанных двух уездов, я получил ныне от них донесения, из которых оказывается, что в

Переяславском уезде пронесся было темный слух о беспорядках в Каневском уезде, но чем

они сопровождались и какие были к тому побудительные причины, ничего не было слышно, и
впоследствии молва о сем, как праздно породившаяся, совершенно прекратилась; о том же, будто
помянутые толки передаются из означенного уезда в Каневский уезд, то подобное предположение,
по удостоверению местного земского исправника, основано на одних слухах, не имеющих и

приблизительного сходства с народным спокойствием во вверенном ему уезде.
Золотоношский земский исправник представляет, что чиновник Честаховский, прибывший с

гробом Шевченко в Канев, остался там, после погребения его над Днепром, на горé, для

устройства его могилы, что для этих работ он приглашал окрестных жителей, но, не имея

достаточных средств, он заменял платежи рабочим угощением их вином, и это служило

сближением его с ними; что Честаховский продавал оставшиеся после Шевченко стихотворения

и портреты; что перевоз тела его в Канев был поводом к различным толкам об этом украинце, о
могиле его и о самом Честаховском; что слухи эти перешли из-за Днепра и в Золотоношский уезд, в
село Прохоровку, куда по понедельникам приезжают каневские жители на бывающие там базары.
Толковали между прочим, что Грицко (так в народе называли Честаховского) переодевается в

день трижды, раз простым человеком, потом паном, а потом ляхом; что в гробу привезено не

тело Шевченка, а ножи; что идет какая-то молва и множество гадов к августу месяцу и что на

маковея будут резать ляхов и жидов. Распространителями этой последней молвы, как видно по

всему, были евреи и некоторые заднепровские помещики, опасавшиеся возобновления прежней

гайдамаччины. Поводом к этому послужило чтение народом шевченковской поэмы «Гайдамаки»,
в которой изображено, как некогда гайдамаки собирались резать по всей заднепровской Украине

3460



ляхов и жидов ножами, освященными в день маковея, Честаховский приезжал из Канева раз

или два в Прохоровку на базар и однажды в село Келеберду; но приглашений к маковейскому

обеду на могилу Шевченко не делал, а был только, кажется, с целью любопытного художника.
Последний раз он приезжал в Прохоровку 2 августа, но для того чтобы видеться с своей невестой

и ее матерью, каневской мещанкой, у которой в Каневе квартировал, и чтобы вместе с ними

приискать себе землю для жительства в Прохоровке, где упомянутая мещанка издавна держит

на откупе сады, — это было пред его отъездом 3 августа на пароходе в Киев. Внезапный выезд

Честаховского из Канева произвел тревогу в тамошней полиции, и за ним приезжали в Прохоровку

два квартальных надзирателя, с которыми и возвратился он в Канев. После этого никаких уже

толков о нем не было, кроме того, что он в Киеве, перед отъездом своим в Петербург, обвенчался
на дочери упомянутой каневской мещанки и что вообще переходившие до того из-за Днепра толки
не произвели в Золотоношском уезде никакого волнения.
Долгом считая изложенные сведения сообщить вашему превосходительству, имею честь

присовокупить, что в бытность мою в сентябре месяце в Золотоношском уезде я старался

лично удостовериться, могли ли иметь там влияние на общественное спокойствие толки,
распространившиеся было в Каневском уезде, и убедился, что они, не поддерживаемые никаким
вероятием, не возбудили сочувствия в массе народа и не произвели враждебных в нем волнений,
а, как порожденные праздным воображением, вскоре совершенно прекратились и что при таком

народном спокойствии в Золотоношском уезде никаких новых толков не могло переходить оттуда

в Каневский уезд, по донесению начальника каневской уездной полиции.

Гражданский губернатор Волков.
Помощ[ник] правит[еля] канцелярии Уфнаровский.

ДМШ-123, л. 196-199. Цит. за: Смерть и похороны Т. Г. Шевченко (Документы и материалы).
— К., 1961. — С. 159-161.

4.3.49 Рапорт начальника канівської повітової поліції про заходи проти букварів. 30
вересня 1861 р. (2010-03-14 18:00)

1861 р., вересня 30. — Рапорт начальника канівської повітової поліції С. О. Котлярова київському
цивільному губернаторові П. І. Гессе про вжиті ним заходи проти поширення букварів Т. Г.
Шевченка

Пристав 2-го стана от 26 сего сентября за № 87 донес мне, что при наблюдении в

подведомственном ему стане за обращением малороссийских букварей он, получив сведения,
что временно-обязанный крестьянин с. Зеленок Осип Устимов сын Кудлай (60 лет от роду)
привез неизвестно откуда буквари соч. Тараса Шевченко и, будучи в с. Зеленках по делам службы,
нарочито заезжал к крестьянину Кудлаю, где при разговорах с ним весьма отдаленных от цели

прибытия к нему, получил сознание Кудлая, что Кудлай, будучи в Черкасском уезде на сахарном

заводе купцов Яхненка и Симиренка, у которых он состоит подрядчиком 10 лет, получил от Ивана
Терентьевича Яхненка * 12 букварей Тараса Шевченко собственно для себя, из числа коих роздал
по одному экземпляру управляющему Дорожинскому, экономам Мартковскому и Болевскому,
благочинному Грушецкому, священнику с. Зеленок, местному диакону и питейным ревизорам

Быстржановскому и Пилецкому, а четыре остались у него; причем пристав, представляя один

экземпляр тех букварей, присовокупил, что последние три экземпляра он оставил у себя..
По поводу сего, на основании предписаний вашего превосходительства от 21 июля и 31 августа

с. г. за № 154 и 7442, я предписал приставу 2 стана розданные крестьянином Кудлаем восемь

экземпляров букварей Шевченко под благовидным предлогом отобрать и вместе с оставленными

им у себя тремя экземплярами доставить немедленно ко мне; причем как ему, приставу, так
равно прочим становым приставам и городскому надзирателю г. Канева строго подтвердил иметь
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самое ближайшее из-под руки наблюдение к недопущению распространения означенных букварей,
а в особенности по сельским приходским школам и в каневской воскресной школе; начальнику
же черкасской уездной полиции сообщил вместе с сим сведение о появившихся в его ведомстве

букварях.
О сем вашему превосходительству почтительнейше донося, имею честь испрашивать в разрешение

предписания: как мне следует поступать с теми букварями, которые будут доставлены приставом

2 стана, то есть уничтожить ли их или представить вашему превосходительству; причем

долгом считаю доложить, что об этом вместе с сим донесено мною г. генерал-губернатору с
представлением доставленного приставом 2 стана одного экземпляра букваря Тараса Шевченко.

Помощник начальника каневской уездной полиции (підпис)

(ЦДІА УРСР, справа з фонду „Киевского губернатора“, стіл 1-й, 1861 р., № 198, арк. 194 —
195). Цит. за: Т. Г. Шевченко в документах і матеріалах. — К., 1950. — С. 301-302.

В оригіналі помилково „Яхна“.

4.3.50 Лист генерал-губернатора про відміну розпоряджень про буквар Шевченка. 14
жовтня 1861 р. (2010-03-15 06:00)

1861 г., 14 октября. Письмо киевского генерал-губернатора И. И. Васильчикова гражданскому

губернатору П. И. Гессе об отмене распоряжений, запрещавших пользование букварем Т. Г.
Шевченко

Отношениями от 27 июля за № 3891 я просил ваше превосходительство сделать распоряжение о

недопущении только в сельских школах здешнего края малорусских букварей, а 19 августа№ 3738,
только в видах успокоения дворянства и других жителей Каневского уезда, напуганных пустыми
толками по поводу известного Вам Честаховского, приостановить на некоторое время распродажу
сочинений Шевченко и граматки Кулиша; между тем помощник начальника каневской уездной

полиции от 30 сентября доносит мне, что он отобрал у крестьянина с. Зеленок Кудлая несколько

экземпляров южнорусского букваря, приказал местному приставу отобрать другие экземпляры,
розданные некоторым крестьянам Кудлаем, и сообщил начальнику черкасской уездной полиции

о появлении в его ведомстве означенных букварей, из числа которых один экземпляр представил
и мне. Затем при отношении от 6 октября № 8793 я получил 2 экземпляра граматки Кулиша,
отобранные вследствие распоряжения Вашего киевским полициймейстером в магазине купца

Барщевского.
О граматке Кулиша я уже высказал мое мнение в помянутом отношении [1]от 19 августа; букварь
же Шевченко оказывается напечатанным в Петербурге, с дозволения цензуры, и ничего в себе

противного законам не заключает.
Так как изложенные выше меры о приостановлении распродажи малороссийских букварей

были только временными, вызванными известным Вам каневским делом, и должны были

ограничиваться единственно Каневским уездом и притом только в цели недопущения их

к употреблению в сельских школах, в настоящее же время нет никаких оснований к

воспрещению продажи означенных букварей, — то покорнейше прошу ваше превосходительство

разъяснить помощнику Булаху и киевскому полициймейстеру истинный смысл вышеизложенных

распоряжений моих о малорусских букварях и сочинениях Шевченко и Кулиша, а сделанное

Вами по губернии распоряжение о приостановлении распространения малорусских букварей

— отменить, вменив только в обязанность начальникам полиций, согласно приведенному

отношению моему [2]от 27 июля, не допускать употребления этих букварей в сельских школах,
— и о последующем меня уведомить.
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Генерал-губернатор князь Васильчиков.

ДМШ-123, л. 201-202 Цит. за: Смерть и похороны Т. Г. Шевченко (Документы и материалы). —
К., 1961. — С. 162-163.

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/741486.html

2. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/735883.html

4.3.51 П. Куліш. Брату Тарасові на той світ. Кінець 1861 р. (2010-03-15 12:00)

П. Куліш.
БРАТУ ТАРАСОВІ НА ТОЙ СВІТ.

У пахарській хаті Украіна мати Обохъ насъ родила; У чистому полі На

одному лоні Обохъ насъ пестила; Однакові пісні Обомъ намъ співала, На

едине діло Обохъ споряжала. Розійшлись ми різно Дітьми молодими,
Зустрілися пізно Міжъ людьми чужими. Вкупі працювати Братъ изъ братомъ

брався; Що одна въ насъ мати, Ти не догадався. Братався съ чужими,
Радився съ чужими, Гордувавъ словами Щирими моіми. І на той світъ

вибравсь Із семъі чужоі... Зоставсь я безъ тебе Круглимъ сиротою. Що

жъ міні чинити? Якъ у світі жити, Щобъ души живоі Не занапастити? Чи

міні по тобі Сумомъ сумувати, Чи твою роботу Взяти докінчати?
Докінчаю, брате, Не загину марне, — Втішу Украіну, Матіръ безталанну.
Усміхнетця, брате, Заплакана Мати, І любо ій буде Дітей спогадати:
»Різно діти, різно Въ світі пробували, Та едину душу Удвохъ вони мали.
Різно діти, різно По світу блудили, Та на одно діло Душу положили.«

П. Куліш. Замість епілога до поеми «Настуся». Основа, 1861, №11/12, с. 11-12.

4.3.52 Звернення М. Мікешина до Олександра II про барельєф Шевченка. 28
листопада 1861 р. (2010-03-15 18:00)

Ваше Императорское Величество,

Господин Главноуправляющий путями сообщения сделал мне вопрос: «На каком основании я

поместил деятелей малороссийской литературы — Гоголя и Шевченку — в числе писателей

нашего отечества на барельефе памятника Тысячелетия России, которых в списке, утвержденном
Вашим Величеством, не находилось», и нашел нужным исключить их, оставив, однако же, за мной
право представить сие на усмотрение Вашего Величества.
Всеподданнейше осмеливаюсь обратиться к Вашему Величеству с пояснением тех причин,
которые навели меня на мысль почтить память этих людей.
Шевченко, в смысле воспроизведения изящного народного слова, сделал для Малороссии более,
нежели кто-либо из наших поэтов, и еще при жизни своей, своими песнями стяжал такую

популярность, что не только в образованном кругу, но и едва ли найдется такая деревня в

Малороссии, где бы не пели его песни или не знали его имени.
Сочувствие всех слоев общества, высказанное к праху этого поэта на пути его из Петербурга на
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берега Днепра, слишком ясно указало, как ценит народ заслугу этого поэта.
Основываясь на общем желании образованнейших представителей общественного мнения, не
находя также в истории малороссийской народной поэзии более достойного представителя, я
даже долгом своим счел: включая его, выразить, что мы, русские, считаем и Малороссию

своим отечеством и всякое замечательное явление в области ее литературы считаем общим

историческим ходом развития всего нашего отечества; что помещая его, мы удовлетворяем

национальную гордость народа, ограждаем себя от упрека потомства в холодности к

единственному певцу Малороссии.
Заслуга же Гоголя в его влиянии на современную отечественную литературу так велики, что
говорить за него я считаю лишним.
Все сие подвергаю на решение Ваше, Государь мой, и жду изъявления воли Вашего

Императорского Величества.

Михаил Микешин. 28 ноября 1861 года.

ЦДІАЛ, ф. 207, оп. 3, од. зб. 123, арк. 54, 55. За вид.: Левенфіш О. Л. М. О. Мікешин і

Шевченко. Збірник п’ятої наукової конференції. К., 1957, с. 164-165.

Примітки

Цей сміливий лист до царя свідчить про щире ставлення Мікешина до пам’яті українського
поета. Характерно, що художник не включив у списки «знаменитих людей, споспешествовавших...
імператора Миколу І — коронованого ката поета. Незабаром цар наказав включити портрет

Миколи І в барельєф пам’ятника. Портрет Гоголя був залишений, але меншого розміру. Шевченко

був виключений. Одночасно з цим генерал Чевкін зробив Мікешину «замечание о неуместности

подобного непосредственного его обращения к царю». (Левенфіш О. Л. М. О. Мікешин і

Шевченко. Збірник п’ятої наукової конференції. К., 1957, с. 165.)

* *

Сторінка видання «Биографические очерки лиц, изображенных на памятнике Тысячелетия России,
воздвигнутом в Новгороде». Новгород, 1862. С. 321-322.

[1]

1. http://books.google.com.ua/books?id=3pMwAAAAYAAJ&dq=%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%

BE&lr=&as_drrb_is=b&as_minm_is=0&as_miny_is=1862&as_maxm_is=0&as_maxy_is=1863&num=30&as_brr=0&pg=

PA321&ci=40%2C619%2C838%2C798&source=bookclip
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4.3.53 Лист про виключення з пам’ятника барельєфа Шевченка. 8 лютого 1862 р.
(2010-03-16 00:00)

1862 р. лютого 8. — Лист начальника штабу Корпусу жандармів О. Л. Потапова до В. Д.
Євреїнова з запитанням, що стало причиною чуток про виключення з пам’ятника «Тисячоліття
Росії» барельєфа Т. Г. Шевченка.

Секретно

Его пр[евосходительст]ву В. Д. Евреинову

8 февраля 1862, № 307

Милостивый государь Вячеслав Дмитриевич!

В последнее время распространился слух, будто бы покойный литератор Шевченко, изображение
которого предназначено к помещению в памятнике «Тысячелетие России», исключен ныне из

числа фигур этого памятника.
Имею честь покорнейше просить ваше пр[евосходительст]во почтить меня уведомлением, что
могло быть, по вашему мнению, поводом подобного слуха, и не производилась ли какая-либо
переписка по этому предмету.
Примите, м[илостивый] г[осударь], уверение в истинном моем почтении и совершенной

преданности.

Подписал: Александр Потапов 1 Верно: кол[лежский] рег[истратор] 2 Примітки Ч. VI, арк
158. Відпуск Опубл.: Т. Г. Шевченко в документах і матеріалах. — С. 314 За вид.: Кирило-
Мефодіївське товариство: У 3 т. — К.: Наук. думка, 1990. — Т. 2. — С. 376-377. 1 Потапов

Олександр Львович (1818 — 1886) — генерал-ад’ютант, був начальником штабу корпусу жандармів

і керуючим III відділом в 1861 — 1864 pp., шефом жандармів і головним начальником III відділу
в 1874 — 1876 pp. — Док. № 328. 2 Підпис нерозбірливий. — Док. № 328.

4.3.54 Лист з повідомленням про царську заборону барельєфа. 10 лютого 1862 р.
(2010-03-16 06:00)

1862 р. лютого 10. — Лист В. Д. Євреїнова до О. Л. Потапова з повідомленням, що цар

заборонив включити барельєф Т. Г. Шевченка в пам’ятник «Тисячоліття Російської держави».

Его превосходительству А. Л. Потапову

Милостивый государь Александр Львович!

По [1]письму вашего превосходительства 8 сего февраля имею честь уведомить, что в

первоначальном утвержденном его величеством списке лиц для помещения на барельефе

памятника «Тысячелетие Российского государства» литератора Шевченка, бывший еще в живых,
поэтому уже не мог быть включен. После же смерти его возбужден был вопрос о изображении его
в ряду известнейших русских писателей, но вследствие поданной об этом государю императору

[2]частной записки его величеству не угодно было изъявить на то свое согласие. Об этом решении

последовало официальное приказание и за тем изображение Шевченко на барельефе помещено

не будет.
Прошу принять, милостивый государь, уверение в истинном почтении и совершенной

преданности.

В. Евреинов
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Помітка про одержання: 10 февраля 1862 г.

Ч. VI, арк. 159. Автограф. Опубл.: Т. Г. Шевченко в документах і матеріалах. — С 315.
За вид.: Кирило-Мефодіївське товариство: У 3 т. — К.: Наук. думка, 1990. — Т. 2. — С. 377.

1. http://ua_kobzar.livejournal.com/746911.html

2. http://ua_kobzar.livejournal.com/746596.html

4.3.55 П. Куліш. Полякам про українців. Січень-лютий 1862 р. (2010-03-16 12:00)

ПОЛЯКАМ ОБ УКРАИНЦАХ.
(ОТВЕТ НА БЕЗЫМЕННОЕ ПИСЬМО.)

Пишущий эти строки получил письмо, на польском языке, без подписи автора и без означения,
куда адресовать ответ. Письмо, между тем, вовсе не такого содержания, чтобы отвечать на

него не следовало. Кто бы ни был мой таинственный корреспондент, но его мнения, очевидно,
принадлежат не одному ему, а выражают убеждения целого кружка, а, может быть, и общества.
Это обстоятельство стоит того, чтобы посвятить несколько времени на печатную переписку.
[...] Автора поразили два стихотворения мои, напечатанные в сентябрьской книжке Основы:
именно Солониця и Кумейки. Признавая за ними, с свойственною просвещенным полякам

любезностию, достоинства литературные, он говорит, что цель их ошибочна и, притом,
умышленно-ошибочна. Автор письма не допускает мысли, чтобы мы, украинские писатели, не
знали нынешних отношений украинского простонародья к шляхтичам-полякам правой стороны

Днепра, а между тем, в стихотворениях моих, равно как и в разных статьях украинского вестника

Основы, он видит желание вооружить против шляхты украинское простонародье. Вот его

собственные слова, в переводе:
»[...] что нам больно, и больно по справедливости, так это то, что вы положили в основание

ваших трудов убеждения ошибочные и стараетесь их утвердить на счет нашего прошедшего и

настоящего. Вы смотрите на нас, как на шляхту XVII века, навязываете нам титулы и убеждения,
которым мы уж не придаем никакого весу, не хотите разсудительно понять того преобразования,
которое выработал польский народ бедствевными опытами в последние семьдесять лет, не

хотите уразуметь, во имя какой идеи страдал он.... и бросаете в него обвинения вместе с его

врагами. За что? спрашиваю вас. За то, что стоит он перед вами.... со слезами на глазах....
и раною в сердце? [...] за что же стараетесь поддерживать в народе ненависть к шляхте,
вместо того, чтобы залечивать старые раны? Эта ненависть не оправдывается уж теперь ничем,
и по совести можно сказать, что в ваших сочинениях ее больше, нежели в сердцах народа. Не

смешивайте эпох и понятий исторических и не принимайте старинной шляхты за одно и то же

с нынешнею: тогда вы вернее поймете наши достоинства и недостатки. [...] В вашей истории

и в убеждениях ваших, польский шляхтич — какая-то вредная личность. Пора бы выразуметь

ее безпристрастнее. Вы привыкли отличать шляхтича от народа и считать его чужим народу,
пришлым. Кроме сословных привиллегий, шляхтич у вас не имеет за собой ничего и на Руси играет
исключительную роль угнетателя, а народ постоянно находится в борьбе с ним, как элементом,
препятствующим цивилизации и общественному благосостоянию. Это убеждение утвердилось

вашими историками, и за него вы ухватились тем охотнее, что оно чрезвычайно упрощало вопрос
о народных правах согласно с демократическими понятиями, а численное меньшинство шляхты

совершенно подчиняло этим правам. Между тем, вникнув поглубже в историю, вы бы должны

были убедиться, что самоправно уничтожать на Руси шляхтича в пользу народа вы не имеете

права; что он, по крови, по заслугам и жертвам, которые принес, такой же добрый русин, как и

всякий другой; что туловищем, исключительно простонародным, покрывать Украинско-русскую
землю не возможно, если хотите в этом вопросе относиться к историческому праву. Такой выход
ставит весь вопрос в ином свете. В самом деле, зачем вы польскую шляхту, живущую здесь целые
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столетия и служившую отечеству, называете теперь чуждою и не признаете за нею поместных прав

единственно потому, что она сделалась сословием и образовалась в духе польской цивилизации?
Вы можете порицать эту цивилизацию, можете опровергать привиллегии шляхетского сословия,
но из этого еще не следует, чтобы вы имели право лишить ее наследства в пользу народа.
Такое истолкование права исключительно в пользу народа так же несправедливо, как было

бы несправедливо истолкование его исключительно в пользу шляхты. Шляхту в украинской Руси

составляют большею частию роды искони-русские и меньшею частию нобилитованные на сейме

литовские и польские, которые роднились с первыми и, заселяя эту землю, устраивали города

и слободы. Известны судьбы обитателей этой земли: два раза войны обращали ее в пустыню,
а южная часть Украины населена не более ста лет назад. Поэтому не думаю, чтобы вопрос о

земской давности мог тут в чем-нибудь поддерживать права народа, который, в большей части

примеров, поселился на этой земле в силу прав, данных ему наследственною шляхтою. Тем более

не понимаю, как это вы отказываете шляхте в праве на обладание землею, или лишаете ее

наследства в пользу народа.«

Так пишет ко мне неизвестный корреспондент и приводит свою речь к тому, что развитие

украинского народа вне интересов шляхетского меньшинства в западной Украине не приведет этот

народ ни к чему, достойному сочувствия просвещенного человечества, и что судьбы югозападной

Руси неразлучны с судьбами Польши в будущем, как они были неразлучны в прошедшем.
Прежде, чем подвергну беспристрастному разбору выписку из его письма, считаю нужным заявить,
что о прошедшем нашем мы, украинцы, судим по-своему, и понятия наши об историческом праве

не совпадают с понятиями шляхетско-польскими, а будущего мы себе не чертим определительно,
как делают поляки, не чертим по той простой причине, что в будущем все зависит от множества

непредвидимых явлений и комбинаций. Главное наше дело — пользоваться достойным образом

настоящими условиями нашего положения. Главная наша цель— узнать самих себя, ознакомиться
друг с другом, научиться всему хорошему, всему жизненному друг от друга, утвердиться в основных
своих понятиях о народе и его потребностях. Мы никуда не рвемся без оглядки; мы терпеливо

сносим неудобства настоящего нашего положения, из любви к тому великому делу, которым
мы заняты. Мы твердо убеждены, что, употребляя в свою пользу настоящее, мы каждый день

творим свое неведомое будущее. Оно придет, оно не может не придти; но блага грядущей судьбы
народа обусловливаются его внутренними достоинствами. Не говорите нам, гг. поляки, что вы,
как сословие цивилизованное в западной Украине, можете вести дело народное вперед, что вы,
как потомки людей политических, замените нам недостаток понятий гражданских, etc. etc. До

тех пор, пока мы сами собою не придем к убеждениям, похожим на ваши, мы для вас — или

безжизненная, апатичная масса, или— толпа фанатически враждебная. Вы любите свой язык, свои
предания народные. Позвольте и нам заняться своим языком и изучением всего того, что с нами
когда-либо происходило. Вы любите свой язык за то, что он развит великими писателями, а свои
предания за то, что они исполнены славных воспоминаний и героических бедствий. Предоставьте
же нам сравнительно незавидное право— любить свою простонародную речь, какою был когда-то
и ваш развитой уже язык, и углубляться в воспоминания о нашем политическом и гражданском

ничтожестве, которое некогда, во времена вами забытые, было и вашею участию. Вы много

веков уж играете роль видную; мы не играем такой роли. Но поддались ли вы преобладавшей

некогда тевтонской народности, будучи невежественны и слабы? Нет, при всем своем тогдашнем

варварстве, вы захотели быть поляками, и устояли на своем. Как же это вы желаете, чтобы
народ не того языка, характера и даже не той религии, что вы, слился с вами во имя польской

цивилизации? Зачем вы вовлекаете только что пробуждающийся из многовекового оцепенения

народ в игру, которой исход вам самим неизвестен? Мы убеждены, что только наша внутренняя
деятельность, только внутренние наши достоинства спасут нас от ничтожества, которым должен

томиться каждый, чувствующий способности стать выше. Вы рассчитываете на племя иноязычное,
инохарактерное, иноверное. Очевидно, что ни наш политический возраст, ни наши понятия о том,
что такое вы и мы, не сходятся. Мы не ищем союзников, как вы; нам они не нужны. Если нет

в нас силы стать выше нынешнего нашего положения, то мы и не достойны лучшей участи; а
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сила эта должна, по нашему убеждению, быть не механическая; все, в жизни народов, зависит от
развития внутренней, нравственной силы. В наших усилиях — познать себя вы нам не союзники,
а других усилий мы не намерены делать. Это значит, что ваши нынешние потребности могут

возникнуть для нас нескоро. О чем же вы хлопочете? Нам ваши попечения об украинской Руси

тягостны, потому-что всякое усердие требует благодарности, а благодарить вас нам не за что:
ведь вы собственно о себе хлопочете и, еслиб могли обойтись без нас, то, верно, и не вспомнили
бы о нашем существовании. Что за симпатия такая к нам у потомков той самой шляхты, которая
еще так недавно говорила о нас: psia krew! Так скоро ненависть и презрение не перерождаются.
[...] Говоря мы, автор письма конечно, разумеет самую просвещенную часть польского общества.
На этой части не лежит упрек подавленья наших стремлевий — оживить наш дремлющий народ

посредством грамотности, улучшения его быта и пробуждевия в нем нравственного сознания.
Что касается до поляков, цивилизованных только посредством фрака и белых перчаток, то

прошу автора вспомнить статью одного из парижских журналов, в которой говорится, к каким

мерам прибегли киевские поляки для подавления первой Граматки на украинском языке, и не

встретило ли распространение стихотворений Шевченка и других воспитательных для украинского

народа книг, в брошюрках, прямого и косвенного противодействия со стороны местной шляхты?
Вспомним также поднятую ею по-жидовски возню по поводу погребения нашего поэта над родным

Днепром и все то, что до сих пор происходит в Киеве между представителями украинской

и польской народности. Доходящие до нас известия убеждают вас в печальной истине, что

значительная часть деятелей польской народности в Киеве состоит из прямых наследников

иезуитов XVII века, употреблявших все усилия, чтобы киевляне были униатами и католиками. Во
все время нашего политического существования, не было ни одного случая, чтобы мы, украинцы,
пытались, посредством воспитания или религии, сделать поляка украивцем; тогда как вы, гг.
поляки, с незапамятных времен и до настоящего дня не перестаете хлопотать о том, чтобы Русь

была Польшею, но что бы то ни стало. Мы каждого, кто перестал быть украинцем, извергали
из своей народной среды, назвав его Ляхом, недоляшком или перевертнем; тогда как вы готовы

были всосать в свою нацию самых презренных наших отступников и изменников, из любви к

несчастной политической системе, которую проповедываете, не смотря на то, что она оказалась
несостоятельною в глазах всего мира (разумею систему хитрого, а часто и насильственного

соединения разнородных религий и противоположных народностей).
[...] Убедясь в невозможности уничтожить козаков до ноги, политик XVII века решился их

терпеть. Точно так, может быть, и вы, господа, потому нас терпите и ищете с нами союза,
что не можете нас уничтожить; в противном случае, едва ли признали бы благородство наших

побуждений даже и на половинных условиях. Мы, например, откровенно скажем, что не признаем
особенного благородства за вашими тенденциями полонизовать западную Украину, но даем право

вашему народному эгоизму. Вам свойственно желать, чтобы Польша была даже и там, где ею

только изредка пахнет; попробуйте, сможете ли вы это сделать с Украиной, которую вы некогда

предполагали заселить чужестранцами, истребив и разогнав туземцев, которую обратили было

почти в пустыню и которую теперь склоняете содействовать восстановлению прежней Польши.
Что касается до нас, то борьба наших предков с вашими предками, часто слепая и нелепая, но
в общем необходимая для нашего самосохранения, не пропала для нас бесследно. Если вы —
смягченные и озаренные духом века шляхтичи, то и мы— дышащие новою, современною жизнию

козаки. Если для вас дороги места, на которых ваши предки торжествовали, то и для нас дороги
места, за которые наши предки гибли. Вы внесли, говорите вы, в нашу пахарскую хату европейское

просвещение. Спасибо вам за труд, хотя вы вносили его собственно для себя; но если бы даже

и для нас, то всё-таки хата — наша и вы в ней — чужие. Мы вас не гоним, пока вы нас не

стесняете, но желаем действовать у себя дома по собственному усмот рению и собственно для

себя, для блага своей земли, [...]
Мы не касаемся вопроса о сословиях, не говорим также о том, чтобы, как выразился мой

корреспондент, накрыть всю украинскую Русь исключительно простонародным туловищем: это

покаместь не наше дело; но мы не можем допустить мысли, чтобы душою нашего народа могли

быть иностранцы, называющие себя русинами только в полемических статьях. Мы предполагаем

в народе его собственную — не-шляхетско-польскую — душу.Если он не мертвая масса, то в
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нем откроется все, что необходимо для его дальнейшего развития. Таким образом мы вовсе

не дорожим присутствием в Украине непрошенных цивилизаторов ее и не сомневаемся, что
без их участия дело наше пошло бы вернее. Но цивилизаторы наши никак не хотят обойтись

без нас и усердно набиваются с своими благодеяниями, в которых мы не нуждаемся. В наших

руках, говорят они, просвещение и деньги, а у вас нет ни того, ни другого; что вы без нас

сделаете? Если мы захотим что-нибудь сделать завтра, то, конечно, мудрено обойтись без того

и другого; но ведь мы не так нетерпеливы, как воображают поляки, а просвещение и деньги не

есть нечто доступное одним и недоступное другим. Время дает народам то и другое при самых

трудных обстоятельствах и на самых скудных и тесных проетранствах земли. Вы — по-вашему —
просвещенное и богатое общество XIX века, а мы будем таким обществом, может быть, в ХХ.
Из-за этой разницы не стоит сворачивать с своего ясного пути на чужой, призрачный.
Корреспондент мой, воображая, что мы довольны нынешними взаимными отношениями

украинского народа и польской шляхты, и что мы уважаем глухую деятельность польских

политиков последнего времени, спрашивает меня с упреком: »Зачем же, зная обо всем этом,
вы пишете думы, возбуждающие давнишний народный фанатизм и представляете нас народу не

такими, каковы мы теперь, а такими, какими были некогда?« Отвечаю: потому пишу я думы,
основанные на событиях старины украинской, что воспоминания о них меня воодушевляют.
В глазах поляков, любовь народа к так называемым гайдамацким песням (от Наливайка до

Гонты) есть фанатизм, а в наших глазах это дело столь же законное, как и любовь поляков к

собственным историческим преданиям. Поляки, карая ожесточенный ими народ за возмущеиия,
превратили Украину в пустыню, заставили козаков собственными руками выжигать свои города

и села. История не живет на пепелищах; она созидается в благоустроенных городах; она пишется
в безопасных книгохранилищах. Там, где листки летописей и документов разлетелись в вихре

пожаров и забытые городские улицы заросли дикими деревьями, там живет одна поэзия. Она одна
хранит от забвения печальные предания беспомощного народа, и полякам ли упрекать украинцев

за то, что они украшают цветами воображения незаписанную ими вовремя действительность, или
записанную наскоро, чтобы помнить только годы и имена? Вы написали множество подробных

летописей и историй. Вы не переставали писать их в то время, когда на месте Корсуня, Черкас
и Чигирина лежали только груды пепла. Мы, напротив, iak słowik z ogniem zaiętego gmachu ł
(* Т. е. как соловей из объятого огнем здания. Стих Мицкевича.), уходили с своими песнями

в недоступные для вас места, и как предки наши во времена андрусовского мира пели про

Наливайка, так мы во время политического уничтожения Польши пели про Хмельницкого и его

предшественников, и поем до сих пор. Между тем сохраненные вашею насильственною для нас

цивилизациею склады бумаг очутились вдали от вас и от нас на север. В них мы находим забытую

нашим народом старую свою историю, и что же? Не смотря на то, что мы, читая польские

рукописи, узнаём ее из уст наших старых врагов, она совпадает с нашими народными песнями

больше, чем с сочинениями ваших цивмлизованных историков и летописцев. Сквозь предраcсудки
шляхты пробиваются чистые понятия угнетенного ею народа о своих человеческих правах, и даже
из среды бурных шляхетских сеймов доносятся к нам голоса, оправдывавшие наши несчастные

восстания. Не понимаем после этого, каким образом вы даете своим писателям право утверждать

польское общество в его любви к преданию, и не даете украинским писателям права опирать

свою народность на печальных фактах, сохранившихся в песнях и в ваших собствениых бумагах.
Вы видите, что наше простонародное общество не дожило еще до исторического воссоздания

своей прошедшей жизни. Оно только-что открыло глаза на прошедшее и настоящее; естественно
ему руководствоваться покаместь историческою песнию, предоставляя только немногим из среды

себя уяснять свою историю при посредстве чужих литератур. Мы помним время, когда за песню
о Хмельницком или другом герое козачества, поляки бросали бандуриста в тюрьму и лишали

жизни. Я сам, во время странствований моих по убогим хатам в западной Украине, слышал
множество рассказов о том, какие были приняты меры польской полицией к заглушению в

народе памяти о давнем и недавнем козачестве. Слыша теперь упрек от просвещенного поляка

за исторические думы, писанные в народном духе, не в праве ли мы заключить, что только одна
невозможность удерживает цивилизаторов Украины от угашения народного духа в лице писателей

украинских? Вы говорите, что в этих думах больше ненависти к Польше, нежели в сердцах народа.

3469



Следовательно, по-вашему, они полны неправды. Какая же неправда может иметь влияние на

живую, народную массу? Оглянитесь на свои католическия миссии в Украине. Не смотря на все
вспомогательные средства, их проповеди не произвели в народе никакой перемены, не сроднили
его ни с католичеством, ни с польскою народностию. Посмотрите на вашего [1]Падуру, который
льстит украинцам всевозможными мерами. Украинские стихи его для народа то же самое, что
и польские стихи Богдана Залеского. Будут ли приняты мои стихи народом, этого я не знаю, но
не вижу ничего предосудительного в моем желании оживить ими народную память, утвердить в
нем здоровые понятия о самом себе и о тех соседях, которые много раз стлали ему очень мягко
и, не смотря на то, что у него до сих пор болят бока от доверчивого спанья на польской постели,
все еще заманивают его соснуть маленько.
[...] Даже привиллегированные сословия, пршявшие на веру выработанные в академиях понятия,
подвергают их теперь строгому пересмотру и возвращаются, в своих убеждениях, к тому пункту,
с которого они повернули в сторону от неграмотной массы. К чему же пригодились бы наши

сочинения, написанные по предвзятой системе, мимо ведома нашего народа и в упор нажитым

веками его убеждениям? Требовать этого от писателя, желающего быть народным, значит не

уважать вдохновляющего его сочувствия к народу и не верить добросовестности его наблюдений

над народом. На то, чтобы сродниться с народом в слове и чувстве, он отдал лучшую часть

жизни: какие же внешния побуждения могут быть достаточно сильны, чтобы повернуть его в

другую сторону? Если мы, по мнению Поляков, стоим на ложном пути, то им остается только

махнуть на нас рукой, как мы махнули на шляхту, на ее шляхетские предания и на ее шляхетские
тенденции. Наша история представляет нам печальное утешение:

Нехай знають на всім світі,
Як ми погибали

І, гинучи, свою правду

Кров’ю записали.

Но и этого утешения готова лишить нас цивилизованная шляхта, во имя своих якобы более

человечных традщий. Нет, мы не стыдимся своей истории, несмотря на то, что мы были

варварами в XVI и XVII столетиях. Уже один факт, что мы не снесли насилия цивилизаторов

Украины, оправдывает нас пред судом всех современных народностей. Хороши были бы мы, если
б, в XVII веке, допустили деспотическому католичеству разлиться до Черного моря и Глухова,
а в XIX удовольствовались такими похвалами от польской музы, какою начинается знаменитая

в новейшей польской литературе поэма Мальчевского! Наш дух в XVII веке был крепче, чем
воображали его поляки, и идеал наш в XIX-м выше идеала современной польской шляхты.
Если корреепондент мой убежден, что »повернуть шляхту с ее исторической дороги — дело

невероятное« (zawrócenie szlachty z historicznego jéj toru jest niepodobném), — о чем мы мало

заботимся, — то почему же может быть возможно для нее повернуть нас с нашей исторической

дороги (о чем она заботятся сильно)? Новейшее просвещенное общество не представляет

примера, чтобы кто-нибудь из нас стал в ряды польско-украинской шляхты, тогда как сам

корреспондент мой указывает — конечно с презрением — на нескольких киевских студентов,
которые szlachciców się zaparli, a chłopami nie zostali. Да они и не желали сделаться хлопами,
а просто — украинцами, объявив безнадежными шляхетские тенденции. Много их или мало,
но это люди, постигшие, где возможен прогресс жизни, при нынешнем всемирном воскресении

народностей, и где он не возможен. Тащить куда-то малочисленному сословию целый народ

— дело странное. Соединиться с этим народом, слиться с ним своими симпатиями — дело

естественное. Украинские поляки соглашаются, что они, большею частию, те же украинцы,
превращенные католичеством и польщизною в иную народность. Что может быть натуральнее

для просвещенного мыслителя, как воротиться на ту прямую дорогу, по которой шли их предки,
не совращенные еще иезуитами и варшавскими политиками? А впрочем мы обойдемся и без них

в своем дальнейшем развитии.
В заключение, я прошу читателей позволить мне сказать несколько слов, которые будут

вполне понятны только моему корреспонденту. Подозрения его на счет наших затаенных целей
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несправедливы. Мы живем в тот век, в котором уже и в государственную политику входит

идея правды, как надежнейший двигатель, как вернейшая опора. Украинцы всегда чуждались

известного правила: цель оправдывает средства. Осуществить наши надежды мы надеемся

мирными путями: путем просвещения и справедливости, путем уразумения общей пользы; все
другие пути мы считаем ненадежными...

П. Кулиш.
17 января 1862.
С. Петербург.

П. Кулиш. Полякам об украинцах // Основа. — СПб, 1862. — №2. — С. 67-86.
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4.3.56 П. Куліш. Відповідь на лист з півдня. Лютий 1862 р. (2010-03-16 18:00)

ОТВЕТ НА ПИСЬМО С ЮГА.

Безыменные письма, как видно, нынче в моде. Какая-то, судя по письму, очень почтенная дама, не
украинка, но «горячо любящая и уважающая украинский народ», удостоив меня заочной беседой

об украинской литературе, желает получить мой ответ через Основу. Она относится строго к

украинской словесности и находит ее далеко несоответствующей потребностям народа. Прежде

всего, я должен сказать, что речь моя об этом предмете не может быть так широка, как, например,
речь Московского Дня, или Русского Вестника. Достойная моя корреспондентка должна была

иметь это в виду, вызывая меня на печатный ответ.
Деля патриотов на несколько разрядов, она причисляет меня, отчасти, к разряду патриотов-
немножко-эгоистов, на том основании, что будто бы я, «желая быть самобытным, изобрел свое

правописание.»
Оправдываюсь. До появления моего в печати, было изобретено несколько правописаний: значит
— все изобретатели были немножко эгоисты. Не отвергая истины, что всякий человек немножко

эгоист, скажу однако ж, что, если бы меня удовлетворяло которое-нибудь из украинских

правописаний, то я не погнался бы за самобытностию, которой, притом, и невозможно основать
на особом правописании.
»Мои наймички (говорит далее моя противница) смеются, когда я им читаю как написано.«
Они смеются над неправильным чтением, — но вовсе не над правописанием, в котором стоило бы

вам только заметить два-три правила, и вы не смешили бы ваших наймичок. Ведь не читаете же
вы по-французски, как написано, да и по-русски не говорите добраго, дурнаго! и не произносите

буквы о везде, где она написана, а вероятно, акаете отлично!
Вы говорите, что направление украинской литературы — цветочное и что оно не дает »истинного
знания.«
Не распространяясь о многих причинах трудности дать украинской литературе приложение

реальное, скажу, что всего только года два прошло с того времени, как убеждение в

необходимости развития украинского языка, в смысле элемента жизненного, перестали (конечно,
далеко не все) считать нелепостию. Погодите упрекать нас; взгляните на историю других

литератур и сравните наше положение с положением других обществ. Да и что вы так

гневаетесь на «цветочность» нашей литературы? Ни один плод не является прежде цвету.
Между цветом бывает много пустоцвету, но пустоцвет окажется только впоследствии. Еще

рано заподозревать нашу цветочность в ее жизненной несостоятельности; вы присвоиваете себе

права еще несуществующего поколения. Притом же, мы не ограничиваем нашей деятельности

одним литературным цветоводством. По мере возмножности, мы даем нашему народу и то,
что, по-вашему, для него нужнее. Вы забываете о Галиции, где школьное преподавание и
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судопроизводство идут на общедоступном южнорусском языке. У нас в украинской литературе

преобладает (отчасти и по-необходимости) направление беллетристическое, у них — реальное.
Ни то, ни другое не останется без плодотворных последствий. Обменяться не долго, лишь

бы открылась материальная возможность. Чего недостает в их языке, то есть у нас; чего у нас

недостает, есть у них. Работая каждый в одиночку, обе части южнорусского народа созидают свое
слово, как главного двигателя жизни. Скучно со стороны смотреть, как медленно идет это дело;
множество неблагоприятствующих обстоятельств наводят на мысль о его безнадежности. Но

мы, которые смотрим на дело не изчужа, которые отдаем на него жизнь, не видя и не понимая,
как употребить ее достойнее, — мы не считаем его безнадежным уже по одному тому, что оно

основано на желании себе и другим праведного добра.
Из этих слов вы видите, что я не ношу розовых очков, которые вы советуете мне сбросить. Я
слишком хорошо вижу, в каком незавидном положении находится вопрос, ради которого потратил
я лучшие годы жизни. Если хотите знать правду, то я даже и не надеюсь дожить до нового, лучшего
его положения; но я глубоко убежден, что в нем заключено будущее благо многих честных людей,
и для достижения этого блага рассчитываю на силу вещей, на общественную нравственность, на
дух и потребности времени, а вовсе не на какие-либо «энергические и талантливые лнчности».
Вообще мы, как единицы, можем сделать мало. Успех наших действий зависит от степени

уразумения силы вещей. Полагаясь на эту силу, мы смотрим на себя, как на служилые органы,
посредством которых более или менее оправдывается инстинкт общественной жизни. Не вам

произносить суд над тем, что сделает и чего не сделает украинская литература. Ваше дело только
знать, что она сделала и как сделала. Сделала она — по количеству — мало и развитие ее

далеко не разностороннее; но какая же литература в самом начале своем не была малою, слабою
и неудовлетворявшею всем требованиям жизни? Порадуемся тому, что сделанное ею сделано

разумно и честно.
Вы говорите, что «малороссийская литература слишком изящна... слишком эстетична... слишком
мягка для могучих рук селянина... Она неспособна к возбуждению молодых умов к правильной

самодеятельности, к правильному развитию».
Кто же вам сказал, что наша литература существует только для поселян? Мы к поселянам

не принадлежим, но находим удовольствие в чтенин Квитки, Шевченка и лучших, первых

рассказов Марка Вовчка, все равно как находим удовольствие в художественных картинах природы

украинской. Надеюсь, вы не найдете ннчего предосудительного и бесполезного в эстетических

наслаждениях, и конечно позволите богатым поселянам достигать до такого благосостояния,
чтобы, наравне с нами, находить время для изящных удовольствий и быть для того довольно

образованными.
Но, независимо от эстетического достоинства, наша, слишком изящная, по вашему выражению,
литература нмеет и практическое значение: она знакомит образованных, достаточных, людей с

нашим простым народом, от которого они отстали, вводит их в его внутренний мир, уясняет
им материальные и моральные его потребности, возбуждает любовь и уважение к нему, — ту

любовь и уважение, без которых неосуществимы надежды на лучшее будущее. Если бы наши

паны заблаговременно поняли значение украинской литературы, если бы они приняли к сердцу

ее честные внушения и сообразовали бы с ними свои действия, то — без сомнения — многие

затруднения, возникшие ныне в гражданских и хозяйственных отношениях между помещиками и

поселянами, были бы давно устранены или улажены.
С этой стороны, украинская литература несомненно оказала действительную услугу обществу,
оцененную всеми честными людьми; а для многих из нас, — для людей, непонимающих

отечества без народа, пользующегося правом свободно устроивать свое благосостояние, —
она была единственным душевным приютом: разочарованные в нравственной состоятельности

образованной части общества, мы радостно встречались с простыми, честными людьми, мы

отдыхали сердцем в их обществе, которое носит в себе несомненные залоги возрождения, и
больше и больше убеждались, что ему стоит посвятить все наше время, все наши труды. В
этом простом обществе, ежечасно занятом думою о насущном хлебе и самозащищением, —
по разным неблагоприятным обстоятельствам, еще слабо сознана потребность образования; —
между поселянами мало грамотных, а следовательно и читателей и покупателей: подумайте
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же, откуда нам было взять средства на издание учебных книжек для народа, без надежды, что
издание окупится? Средства есть у господ, а господа пока слишком собой заняты, и о народном

образовании огромное большинство их даже не думает. Общества грамотности возникали в

Одессе, в Харькове, Полтаве; от них можно было ожидать помощи, но они еще не получили

утверждения. Наши собственные средства — средства пишущей и сочувствующей общенародному

делу братии — слишком и слишком ограничены. Вот причина, отчего многие начинания и даже

оконченные труды на пользу народа не увидели и долго еще не увидят света, (разве, может
быть, вы, узнав обо всем этом, убедите кого-нибудь из людей богатых поделиться частицей

своего достатка с тем народом, который так долго содействовал и будет содействовать их

благосостоянию). Все это, и многое другое (о чем я должен умолчать) следовало бы вам принять

в соображение: тогда вы не только не упрекнули бы нас, за малополезность наших трудов, но
может быть, даже подивились бы и тому, чтб до сих пор сделано.
О возбуждении «молодых умов к правильной самодеятельности», скажу, что может быть, не все
то в ваших глазах правильно, т. е. разумно, что мы находим разумным. Например, из статей гг.
Рыльского и Антоновича вы можете убедиться, что эти молодые умы развиваются и действуют

в направлении указываемом украинскою словесностию. Многие очень не глупые и даже ученые

люди находят, что они пошли по ложной дороге. Мы напротив, думаем, что оставленная ими

дорога была ложною. А вы что скажете? Но ведь гг. Рыльский и Антонович не одни. Вы сами

указываете на целый кружок подобных им людей, существующий у вас перед глазами. Откуда

взялся этот кружок? Его прежде не было. Вы же называете его кружком развитых людей. Ведь
не одни вы сетуете, что развитые люди увлекаются идеею украинской литературы. Некоторые
заявляют свои жалобы печатно, оградив себя от опровержений весьма искусно-придуманными
формами; а другие идут еще далее, да как далеко — если б вы знали! Если б вы знали, как
далеко заходят другие в своем благородном энтузиазме, вы бы, может быть, посовестились кой-
чего в вашем письме. Но письмо ваше написано— по всему видно— с добродушным намерением

обратить меня на путь истины, на тот путь, который вы видите, — с того пути, которого вы не

видите. Благодарю вас за это, и в доказательство отвечаю вам по мере возможности.

П. Кулиш.
12 февраля 1862.
Петербург.

П. Кулиш. Ответ на письмо с юга // Основа. — СПб, 1862. — № 3. — С. 41-44.

4.3.57 З рецензії А. Вахнянина. 31 травня 1862. Львів (2010-03-17 00:00)

1862 р., травня 31. Львів. — З РЕЦЕНЗІЇ А. ВАХНЯНИНА НА ПОЕМУ ЛИСИКЕВИЧА

«ГОСТИНА НА УКРАЇНІ» ПРО СУСПІЛЬНУ ЗНАЧИМІСТЬ ТВОРЧОСТІ Т. ШЕВЧЕНКА І

М. ШАШКЕВИЧА

Словесність — то маленький промінь величавого світла, до котрого всякий народ здужає; а се

величаве світло ставляє в його душу віру — сю скалу-пристань в недолі і горюванні; жиє у його
серці любов’ю та квітучою надією на красну будучність; се світло світить, щоб всякий народ себе

спізнав, хто він і що він і яке йому завдання поміж другими народами? У сім величавім світлі

жиє кожний народ правдивим питомим життям; се світло надає кожному питому вдачу, різницю
народну, так, що нікому не вільно і не можна без гріху, тяжкого гріху перевертня, умерти для себе,
а жити чужим життям.
І народ руський подужав до сего величавого світла... У сему світлі жиє він, а живучи, спізнав себе
та своє завдання між народами, і від сего то світла довелося йому питоме п’ятно, своя вдача та
ціха, і тую хранить він...
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І що за діло тому «малоруському чоловікові?» От коротко скажем. Спадщину батьківську ховає

він непорочну у своїм серці та устах під сільською стріхою. Там жиє він, вдячний своїм дідам; там
родить пісні та думи за них, щоб безсмертну пам’ять внукам передати. У сільській хатині родить

він геніїв: родить. Тараса і інших, родить Маркіяна — рідних синів. Через них співає він світу за

свою долю і горе, через них передає в будучу долю героїв та їх пам’ять безсмертну...
Зійшли тії високії мужі і на Україні, і Галичині: там Тарас ...тут Маркіян. Згасли, но вказали

своїм високим духом, куди нам здужати. І не без овочів пало се зерно на поля Вкраїни. Там

зросло воно у дерево гіллясте та тінисте, а під те збіглася Україна ціла, бо то рідне шатро. У нас

інакше. Згас Маркіян, мов зірка на заранню, і по невеликім часі вкрався у тих, що його перше

подивляли та у його дорогії сліди ступали, дух чужинний, ненаський, нерідний 1. Та головаті наші
літерати, щоби узнати повагу свого генія безсмертного, і не досить на тім, що самі не хотять

спізнати, ще й глумляться молодим працям на стежці Маркіяновій. Свою мертву головатість

гадають накинути живій молодій Русі; її чисті гадки, спільні з цілою Вкраїною, у самім зароді

сухим терням заголомшити, або бодай перед світом сплювати, щоби не спиняли замір забою

руського народу... Н. з-над Сяну За вид.: «Русалка Дністрова».: Документи і матеріали / АН

УРСР. Ін-т сусп. наук та ін.; Упоряд. Ф. І. Стеблій та ін.; Ф. І. Стеблій (відп. ред.) та ін. — К.:
Наук. думка, 1989. — С. 280-282. Публ.: Вечерниці (Львів). — 31 травня 1862 р. — № 18. — С.
141 — 142. Примітки 1 Говориться про ідейно-політичну еволюцію частини української інтеліґенції

після поразки революції 1848 — 1849 рр. вправо та перехід її на позиції «москвофільства».

4.3.58 Із листа О. О. Потебні до В. С. Гнилосирова. Березнь 1862 р.
(2010-03-17 06:00)

Коли хочете знать, що у нас тут діється, то самі розпитуйтесь, пишіть до Жученка чи до кого

іншого із студентів. Я вам скажу тілько, що за вечері в пам’ять Т. Гр. Шевченка зібрано «с
равнодушной к этой памяти» публіки 290 карбованців, одлічивши усе, що потрачено на світло, на
фортеп’яно etc.

Березень 1862 р.

[1]Т. Г. Шевченко в епістолярії відділу рукописів. — К., 1966. — С. 38.

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/epis.htm

4.3.59 Із листа В. С. Гнилосирова до Ф. О. Хартахая. 15 травня 1862 р.
(2010-03-17 12:00)

Я з радощів наділив школярам на свій кошт аж півсотні Тарасових патретів (видання Деркача).
Поки вернувсь у Охтирку, і тут появились і такі школярі, що, читаючи [1]«Тополю», затинаються
— «Чабан в ранці з сопілкою сяде на могилі». Об чабані і не допитуюсь, а за ранок питаю,
а мені й кажуть: «Это ранец, что солдат носит на спині»? Читаєш [2]«Гайдамаків», толкуєш

їм — віри не ймуть: це казки, та й годі. Андр[ій] Льв[ович] [Шиманов] скомпонував і читав «О
цели и значении лит[ературных] вечеров в наше время» і [3]автобіографічне письмо Шевченка в

«Народном чтении».

15 мая 1862 г., Ахтирка

[4]Т. Г. Шевченко в епістолярії відділу рукописів. — К., 1966. — С. 38. Див. також щоденникові
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[5]записи грудня 1860 р., [6]записи першої половини 1861 р., [7]записи 1862 р.

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev112.htm

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev117.htm

3. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev502.htm

4. http://litopys.org.ua/shevchenko/epis.htm

5. http://ua_kobzar.livejournal.com/678537.html

6. http://ua_kobzar.livejournal.com/713778.html

7. http://ua_kobzar.livejournal.com/748624.html

4.3.60 Із щоденникових записів В. Гнилосирова. 1862 рік (2010-03-17 18:00)

1862 рік 1 30 марта, пятница. 27 послав отвіт у Харків Ал[ександру] Афанасьєвичу Потебні. Дещо
замовив і об своїм житті... За школу воскресну, що діло гарненько йде. Є чутка, що начальство

вже скалить зуби на мене... А він собі чита Тараса, Квітку 2, «Хату». 27 июля. Прибавил еще

кое-какие заметки с ярмарочных набросков. 25 июля 1862 года, в Гавришевке, в 6 часов пополудни
переписал статью и отправил в «Основу» под псевдонимом А. Гаврыш. Статья озаглавлена «П’ять
день з життя х[арківсько]го студента» с эпиграфом. «Збудуй хату з лободи, та в чужую не веди:
чужа хата такая, як свекруха лихая» 3. Посвя[тив] вечной пам’яті Тараса Григоровича Шевченка
4. 27 июля отправил ее из Кобеляк на имя Вас[илия] Мих[айловича] Белозерского 5 по адресу

«Основы» при следующем письме: Щироповажаємий пане-добродію Вас. Михайлович! Казав я

Вам, засилаючи гроші на «Основу», що перекину що-небудь з того кутка, де тепер обахмаривсь, з
Охтирки... Не мудрствуя лукаво, оце вам факти з мого крамарства (книгами). Язик, я бажав би,
щоб мій зоставсь. До його звикло моє ухо. Посвячення Тарасові — теж, бо вірші його — заповідь

моя, якщо є що путнього в голові й серці — їм дяка! В. Гнилосиров 25 сентября. Вечером читал

М. Н. «Черницу-Марьяну» Тараса с сентябрьской кн[ижки] прошлогодней «Основы» 6. Сама

попросила... Удивляется, что стало с Марьяной!.. Девичья натура. Сожалеет о пансионе, о том,
что подруги не отвечают на ее письма.

[1] Василь Гнилосиров.

Примітки 1 Записи в щоденнику В. С. Гнилосирова в 1862 році починаються 8 березня. 2 Квітка

Григорій Федорович (1778 — 1843) літературний псевдонім— Грицько Основ’яненко) — видатний
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український письменник, автор багатьох оповідань, повістей і популярних комедій. 3 Уривок з

народної пісні. 4 Публікуючи у вересневій книжці «Основи» за 1862 рік статтю В. Гнилосирова,
редакція журналу зберегла цей епіграф і присвяту Т. Г. Шевченкові. 5 Білозерський Василь

Михайлович (1825 — 1899) — редактор журналу «Основа». 6 Поема Шевченка «Мар’яна-Черниця»
(1841) присвячена Оксані Коваленко— дівчині, яку Шевченко любив в юнацькі роки і неодноразово

згадував у своїх творах. У вересневій книжці «Основи» за 1861 рік опублікована частина поеми під
редакцією і з передмовою П. О. Куліша, який безцеремонно замінив кілька рядків своїми і цим

спотворив поему. Д. Іофанов. Матеріали про життя і творчість Тараса Шевченка. — К., 1957.
— С.92-96. Див. також щоденникові [2]записи грудня 1860 р., [3]записи першої половини 1861 р.,
[4]записи 1863-64 рр.

1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/OkHOPPD8H13US-H9yEFU1g?feat=embedwebsite

2. http://ua_kobzar.livejournal.com/678537.html

3. http://ua_kobzar.livejournal.com/713778.html

4. http://ua_kobzar.livejournal.com/766389.html

4.3.61 Чутки про заховані ножі. Річниця поховання (2010-03-18 06:00)

[...] Мы уже выше заметили, что там, где нет ясного понимания вещей, верят всякому

несбыточному предсказанию, всякому нелепому учению. Что может быть, напр., нелепее того

слуха, который разнесся в Каневе, где погребен Тарас Шевченко? Говорили, что в гробу покойного
поэта, вместо останков его, будет положено множество огромных и острых ножей, — и народ

поверил этому слуху, а потому на поминках, по случаю годовщины смерти поэта, собралось

очень мало из боязни чего-то особенного, так что, для опровержения этого слуха, нужно было

вмешательство местной полиции.

Библиотека для чтения, 1862, Т. 172, С. 148.

[1]
Сторінка видання

1. http://books.google.com.ua/books?id=rjEWAAAAYAAJ&dq=%22%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BC%D1%83%

20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0%D1%85%D1%8A%22&pg=RA1-PA148&ci=79%2C737%

2C854%2C380&source=bookclip

4.3.62 Спогад Н. Білозерської про непристойний епізод з Г. Честахівським. 1862-1864
рр. (2010-03-18 12:00)

* *

С января 1861 года, как известно, начала издаваться «Основа», сгруппировавшая около

себя тогдашнюю малороссийскую интеллигенцию, крупными представителями которой были:
Шевченко, Кулиш и Н. Ив. [Костомаров.] Не мало было и других более или менее даровитых

людей между окружавшими нас в то время малороссами, из которых иные уже довольно смутно
рисуются в моей памяти. Много перебывало также в нашем доме самой разнохарактерной

малороссийской молодежи, как из числа приезжих из провинции, так и живущих в Петербурге, из
которых иные, впоследствии, успели составить себе почетное имя в литературе и науке. Так А.
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Ф. Кистяковский, бывший известный профессор уголовного права в киевском университете, был
помощником редактора «Основы» и около трех лет прожил в нашем доме.
Большинство было воодушевлено желанием блага своей родине, к которой все они чувствовали

ту горячую привязанность, какая составляет отличительную черту малороссов, радовались

возможности выражаться на родном языке, восторгались его благозвучием. Целыми днями

я слышала толки о необходимости тщательно изучать язык и историю Малороссии, собирать
уцелевшие памятники старины, записывать народные малороссийские песни, думы, обряды и пр.
Многие в высшей степени активно и искренно относились к идее возрождения малороссийской

народности, и к ним всецело принадлежал Н. Ив. Костомаров.
Но как всегда бывает при такого рода увлечениях, дело не обходилось без комических сцен. Иные
силились говорить не иначе, как по-малороссийски, но, получив воспитание в русских гимназиях и
университетах и прожив довольно продолжительное время вдали от родины, объяснялись с таким
трудом и с такими ошибками, как на иностранном и, вдобавок, плохо выученном языке; другие
распевали целыми часами малороссийские песни, без малейшего слуха и голоса, или же являлись в
общество в шитых малороссийских рубашках и свитках. Впрочем, последнее даже никого особенно
не поражало в ту пору всяких и самых разнообразных увлечений.
Все это было ново и занимало меня, особенно первое время, и я тем внимательнее

присматривалась к тому, что окружало меня. Помимо некоторых типичных и более или менее

известных черт малороссийского характера, мне особенно казались странными и непонятными

необыкновенно частые ссоры между окружавшими нас малороссами, такие же легкие примирения
и истекавшие отсюда бесконечные объяснения. Ссоры, обыкновенно, начинались из-за пустяков,
затем обе стороны сразу ожесточались и высказывали друг другу самые оскорбительные

подозрения, после которых, как мне казалось, люди должны разойтись навеки. Но, к моему

удивлению, я видела, что через день, а много два, недавние противники встречались как ни в чем

не бывало, мирно разговаривали между собой и расставались друзьями.
Н. Ив. в этом случае не составлял исключения; по крайней мере, к этому выводу я невольно

пришла на основании его отношений к редактору «Основы». Он очень часто ссорился с

последним, а вслед за тем не только мирился, но готов был подчас отдать ему предпочтение

перед всеми другими, как видно из писем Н. Ив. ко мне, которые будут приведены ниже.
Точно также относился Н Ив. и к своим соотечественникам вообще: иногда он готов был,
употребляя его собственное выражение, «перехвалить их через меру», а в другие минуты, под
влиянием раздражения, также искренно выбранить их самым беспощадным образом. Но так

относился собственно Н. Ив. к среде, которую принято называть «интеллигентным обществом»;
к простому малороссийскому народу он чувствовал глубокую симпатию, доходящую почти до

пристрастия, и неизменно отзывался о нем в самых лестных выражениях. Он не прощал того, что
считал неуважением к личности простого человека и наносимую ему обиду близко принимал к

сердцу.
В этом, между прочим, убедил меня следующий случай: не помню, когда именно, но, во всяком
случае, в пору малороссийского увлечения, некто Ч[естаховский], малоросс по происхождению,
привез на один из наших, всегда многочисленных, jours fixes, молодую, красивую девушку из

какого-то малороссийского села, и представил, ее нам в качестве своей невесты. Маруся, так
звали ее, была разряжена, как куколка: в шитой малороссийской рубашке и с целой массой бус на
шее и длиннейших шелковых лент, самых ярких цветов, привешенных к ее головному убору. Она,
большей частью, молчала и только отвечала на вопросы, но, по-видимому, не особенно смущалась
всеобщим, обращенным на нее, вниманием, тем более, что была без памяти влюблена в своего

Г[рыць]ко и везде чувствовала себя хорошо в его присутствии.
Из всех, бывших на вечере, один Н. Ив. [Костомаров] глубоко возмутился этой выставкой напоказ
простой девушки из народа, перед многочисленным, разнообразным обществом, совершенно

неподходящим к ней по образованию и умственному развитию. После того Маруся стала довольно

часто бывать в нашем доме. Весьма возможно, что Ч[естаховский] был действительно влюблен

в девушку, когда посватался к ней и исполнил церемонию обручения, без которой родители

не соглашались отпустить дочь в Петербург. Но прошло некоторое время и он счел лишним

связывать себя браком, откладывал свадьбу на неопределенное время и прежде, чем окончательно
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покинуть несчастную Марусю, стал все хуже и небрежнее относиться к ней. Одним словом,
случилась обыкновенная история, так как нужно более чем дюжинное развитие, чтобы остаться

вполне честным при отношениях, не подлежащих общественному контролю и для которых нет

готового, легко соблюдаемого, кодекса нравственности. Не помню, услышала ли я через других

или сама Маруся рассказала мне о своем печальном положении, но я решила добыть денег, чтобы
дать ей возможность вернуться на родину.
Я прежде всего обратилась к Н. Ив., зная искреннее участие, которое он принимал в судьбе

девушки, и он с первого моего слова пожертвовал в ее пользу свою статью, прочитанную им

на одном литературно-музыкальом вечере, но на каком именно, не могу сказать в точности.
Деньги были вручены Марусе, но тогда она временно помирилась с своим возлюбленным и

осталась в Петербурге на новые терзания. Н. Ив. и впоследствии не упускал ее из виду и не

переставал заботиться об ее судьбе, как видно из его позднейших писем ко мне, в которых он не
раа упоминает о Марусе.
Привожу три письма Н. Ив., полученных мною одно за другим в продолжение четырех дней, где
он пишет о своей ссоре с редактором «Основы», а вслед за тем отзывается о нем в самых лестных

выражениях. Между прочим, он говорит в о своей полнейшей готовности помочь Марусе.

* *

3-го апреля 1862 года

«К величайшему сожалению я не могу доставить себе удовольствие ехать с вами сегодня в

концерт. Возвращаю билет; быть может, вы успеете его передать кому-нибудь. Вчера я перенес
неприятности, которые меня нравственно и физически расстроили, да, сверх того, скажу вам

откровенно, что поступки вашего супруга [В. Белозерского] в отношении ко мне, о которых я

узнал сегодня, никак не позволяют мне когда-либо переходить за порог вашего дома.
«Не смотря на последнее обстоятельство, позвольте высказать вам от всего сердца горячую

признательность за ваше расположение; если-б случилось когда-либо в жизни, что вам может

быть полезным мое в чем бы то ни было содействие и вообще мое неизменное расположение,
я вас прошу, Надежда Александровна, обращаться ко мне прямо и бесцеремонно, с полною

уверенностью найти во мне верного и искреннего друга, готового служить вам делом и словом,
сердцем и умом до тех пор, пока вас это будет угодно. Ваш весь... Н. Костомаров».

5-го апреля, 1862 г.
«Вы меня чрезвычайно обрадовали вашим письмом. Марусе я на первый раз окажу вот какую

помощь: читаю я завтра на вечере две статьи: обе я отдам вам в полное распоряжение; вы имеете

пути к журналам: продайте их и деньги обратите в ее пользу. Да напишите, сколько нужно было
бы всего на всего денег?
«На обеде К[истяковск]ий и П., распорядители литературно-музыкалього вечера, оказали

неудовольствие и отказались от дела: это меня взбесило; они ушли; под влиянием сильнейшего

раздражения... я отзывался о К[истяковск]ом не хорошо. На другой день утром все уладилось,
дело пошло, как следует; вдруг присылает письмо к К[истяковскому] Василий Михайлович,
где описывает происходившее и приводит целиком некоторые выражения, произнесенные мною.
Опять пошла разладица, опять дело стало расклеиваться. В эти-то минуты, после целого ряда

огорчений и недоразумений, я написал вам письмо. Теперь дело опять склеилось. Хотя вы жена

Василия Михайловича и не компетентны в этом деле по юридическим понятиям, но я так верю

в ваше благородство, прямоту и честность взгляда, что отдаюсь вам на суд. Если вы скажете,
что он прав и я виноват, я признаю безусловно ваше решение. Что же касается до чувств, то
уже давно мое чувство сказало об отношениях его ко мне истину, которая, кроме холодности, не
может ничего произвести между нами. Но тут прямо вопрос: виноват ля он или я? Решите. Я
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отдаюсь на ваш суд.
«Посылаю вам два билета, один для вас, другой для Елены Александровны; немного далеко. Но,
при входе, вы перемените на 3 ряд у П. Теперь у меня 3-го ряда нет — сданы Стелловскому.
«В заключение еще раз скажу вам, что бы вы мне ни поручили, что бы мне ни приказали, я все
сделаю, что вам угодно, для Маруси ли, для кого другого ли, все равно, коль скоро вы пожелаете.
Глубоко уважающий и душевно преданный вам неизменно».

6-го апреля.
«Я прочитал ваше письмо с тем чувством, с каким всегда прочитаю ваши строки или услышу

дорогую для меня вашу речь; я совершенно подчиняюсь вашему приговору и не допускаю более

никакого следа неудовольствия против Василия Михайловича за его записку к К[истяковско]му,
тем более, что эта записка не оставила, слава Богу, продолжительных последствий, хотя 3-го
апреля дело пошло было на разлад [...]
Чем больше я присматриваюсь к малороссийскому обществу, тем более оно охлаждает меня...
Нет ни капли истинной любви к общему делу и готовности пожертвовать своими личными

побуждениями добру ближних. Ваш ВасилийМихайлович положительно выше их всех нравственно,
хотя не без качеств своего общества... поэтому как бы я с ним ни рассорился, как бы ни

готов был внутренно разругать его, а все-таки, как осмотришься кругом, да поищешь между

малороссиянами человека, то и кончишь дело тем, что ему первому и протянешь руку. И теперь,
поразмысливши, я вижу, что побуждением к записке было у него желание уладить дело (хотя на
деле вышло противное; по неловкости приема), а не тайное намерение уколоть меня и сотворить
мне пакость велию; и потому встречусь с ним дружелюбно, и не стану более входить с ним в

объяснения по этому вопросу. Пусть все, что случилось, припишется бесу, который, занимаясь
усердно возбуждением ссор и дрязг между нами, привел к тому, что афиши разосланы не в пору

и вам, быть может, придется разглагольствовать и воспевать перед пустыми стульями...»
«Расспросите Марусю. Статья моя в ее пользу; может быть удастся собрать кроме того некоторую
сумму; если не удастся их женить, то непременно следует вырвать эту бедную жертву из рук

этого...».

[...] «Вот уже семь с половиною. Ни вас, ни от вас. Дай Бог, чтоб этому причиною была только

погода, а никак не нездоровье. Хотел было направить ноги к вам, да подумал: может быть не
во время гостем будешь, а такой гость хуже татарина, тем более, что вы писали, что вам скоро,
скоро придется запереться. Дай Бог увидеться до того времени, хоть раз, а еще более — дай Бог

видаться и сто, и тысячу раз после того, когда вы выйдете из заперти, и веегда видеть вас в добром
здоровье и в спокойном расположении духа. О Марусином деле я вам скажу, что Ч[естаховский]
... ибо жениться не хочет, удобно ли, ... доверять несчастную обманутую им девушку, чтобы вести

ее к родителям, которых он обманул разом! А что, если он ее на дороге отправит на тот свет.
Тот, кто способен так бесцеремонно обращаться с честью женщины, способен и на душегубство.
Примите это к сведению. Не написать ли к родным Маруси всю подноготную и попросить ответа:
согласны ли они ее принять? А между тем насесть на Ч[естаховского]. Он должен жениться.
«Преданный вам неизменно и беспредельно Н. Костомаров».
Мая 20-го 1863.

* *
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[...] если была хорошая погода, то мы совершали далекие прогулки по парку, большей частью в

сообществе моего маленького сына и Маруси, по-прежнему одетой по-малорусски и украшенной

бесчисленным множеством бус и лент, и поэтому представлявшей довольно своеобразное явление
среди модной павловской публики. В это время она жила у меня и добровольно взяла на себя

обязанность няньки. Н. Ив. относился к ней с неизменным участием и всегда искренно жалел ее,
когда видел особенно печальной и молчаливой 1). 1) Несколько месяцев спустя, Маруся уехала

на родину, где, по слухам, ее постигла еще более печальная судьба; не знаю, насколько были

справедливы эти слухи, потому что я не имела возможности проверить их. Н. И. Костомаров в
1857-1875 гг. Воспоминания Н. А. Белозерской // Русская старина. — СПб., 1886. — № 3. — С.
616-635.

4.3.63 Негідний вчинок Г. Честахівського в Петербурзі. 1862-1864 рр.
(2010-03-18 18:00)

* *

[...] письмо от 8 сентября 1864 года является отзвуком одного эпизода из жизни петербургской

громады 60-ых годов. Героями этого эпизода были простая сельская девушка Маруся из каневского

уезда и некто Григорий Ч[естахов]ский. Последний, провожая тело Шевченка на Украину,
познакомился там с Марусею и, покорив ее сердце своею культурною на вид любовью, уговорил
ехать в Петербург и обвенчаться там с ним. Родители не отпускали Маруси, прежде чем

она не будет обручена с Ч[естахов]ским, и потому обряд обручения над ними был совершен.
Маруся уехала с Ч[естахов]ским в Петербург и вскоре появилась в украинских кругах, выделяясь
среди сюртуков мужчин и платьев дам своим национальным костюмом, украшенным лентами.
Все обращали внимание на милую деревенскую девушку, но мало кто задумывался над тем,
насколько хорошо это выставление на показ крестьянской девушки среди чуждого ей по развитию

общества. Возмущался этим один только Костомаров. Маруся была безгранично предана

своему возлюбленному и жестоко поплатилась в конце концов за свою необдуманную любовь.
Ч[естахов]ский доказал на своем примере, как мало имеют значения и теоретические идейные

построение, и национальные стремления, и общественное мнение, если человек не развил в

себе личных устоев нравственности, не достиг личного нравственного совершенства. Ничто не

помешало Ч[естахов]скому сделать дурное дело: ни то, что он провожал на Украину останки

Шевченка, гордость украинского народа, ни то, что он, конечно, знал и, может быть, где-либо в
кружке с чувством читал Шевченкову «Катерину». Как должно бы было содрогнуться в могиле над

Днепром тело славного поэта, если бы он узнал, что над его гробом совершено то преступление,
по поводу которого так негодовала его страдающая муза, если бы он знал, что его проводы на

Украину создадут в украинском селе еще одну покрытку!
Через некоторое время Ч[естахов]ский стал относиться к Марусе очень грубо и даже жестоко, и
потому Маруся становится предметом внимания петербургских украинцев. О грубом отношении

Ч[естахов]ского к Марусе прежде всего узнает Н. А. Белозерская, которая в своих воспоминаниях
о Костомарове [1]оставила сведения обо всей этой истории, подтверждаемые документами. 1)
В Марусе принимают участие, а Костомаров жертвует в ее пользу одну свою статью. Решили
отправить Марусю на родину. Но Ч[естахов]ский, очевидно, боясь дальнейшей огласки дела,
поспешил помириться с Марусею, однако, как и следовало быть, не надолго. Вскоре неприятности
возобновились, и Маруся должна была искать приюта у Белозерской, в семье которой приняла

на себя обязанности няньки. Наконец Ч[естахов]ский сам решил отвезти Марусю на родину. Это
взволновало Костомарова: «А что — пишет он Белозерской, — если он ее на дороге отправит

на тот свет. Тот, кто способен так бесцеремонно обращаться с честью женщины, способен и на

душегубство. Примите это к сведению. Не написать ли к родным Маруси всю подноготную

и просить ответа: согласны ли они ее принять? А между тем насесть на Ч[естахов]ского. Он

должен жениться». Однако, из последнего ничего не могло выйти: Ч[естахов]ский был уже женат
и, когда обольщал крестьянскую девушку, не имел впереди никакой благой цели. Хлопоты по

поводу возвращения Маруси на родину протянулись до 1864 года; в них приняли участие Н. А.
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Белозерская, Н. И. Костомаров и П. А. Кулиш. Последние привлекли к этому делу жившего

тогда в своем полтавском имении на Днепре, возле Прохоровки, М. А. Максимовича. В марте

1864 года Кулиш обратился с письмом к Максимовичу и просил его переговорить с матерью

Маруси относительно того, может ли она принять к себе свою несчастную дочь или нет: «Землячка
ваша Маруся — писал Кулиш к Максимовичу, — дочь підгірнього каневского рыбака, ошиблась
в своих мечтах о счастливой жизни. Оказалось, что ее возлюбленный женат и потому не может

поставить ее в незазорное положение. Она решилась вернуться к матери, но боится появить

очей. Передаю ее покорнейшую просьбу переговорить с ее матерью, которая у вас бывает, и
уведомить меня, может ли эта сестра Шевченковой Катерины вернуться в родную хату. Детей у

ней нет, и она все еше похожа на прежнюю Марусю. Может быть, на берегах Днепра-Славуты она

найдет себе жениха; а здесь ей придется погибать сиротою. Маруся не недостойна вашего участия.
Кроме ее несчастной ошибки, которая, вероятно, повела ее к излишней близости с обманщиком,
я ничего предосудительного за ней не знаю». При этом, очевидно, под влиянием Кулиша или

Белозерской, Маруся сама обратилась с письмом к Максимовичу. Дрожащею, непривычною

рукою девушка сочинила послание к Максимовичу, которого она, повидимому, знала еще на

родине. Письмо было исправлено, вероятно, Кулишем, так как в нем выдержано введенное

им правописание, и затем переписано Марусею начисто, поскольку она могла сделать это. —
«Будте ласкаві, щирий козаче, добродію — так писала Маруся Максимовичу — я вас дуже

прошу пириговорить зматірю замене чи приймуть вони мене якъ я приіду сама, чи ні, бо мабуть
Грицько нипоіде, то будьте ласкаві скажить матирі нихай порадяця збратами, чи луче як я приіду,
чи щоб тут була, якъ вони скажуть, то я такъ зроблю. Маруся Украінка». Грыцько — это

Ч[естахов]ский, сам сначала желавший проводить обманутую им девушку на родину. В сентябре

1864 года Маруся наконец поехала на родину. Можно думать, что Костомаров через нее лично

передал Максимовичу печатаемое ниже письмо к нему; за это говорит как бы рекомендательный

тон письма. Негодование Костомарова по поводу поступка Ч[естахов]ского было велико. Но

не только моральная сторона дела возмущала Костомарова, — он боялся неблагоприятных

идейных последствий, могущих произойти от подобных этому случаев. Костомаров предвидел,
что такие безнравственные деиствия, какое совершил Ч[естахов]ский, подорвут доверие народа

к интеллигенции и породят к ней в народной среде подозрительное отношение. Поэтому он

предлагал решительную нравственную меру для предупреждения повторения таких поступков,
какой позволил себе Ч[естахов]ский: Костомаров считал необходимым предать дело гласности.
Маруся поехала на родину, но в Петербурге ничего не знали об ней. Это тревожило всю громаду,
и потому по общей просьбе Кулиш снова обратился к Максимовичу: «Петербургская громада

беспокоится о неизвестности положения каневской Маруси и просила меня осведомиться у вас,
достигла.ли она пределов своей убогой родины. Кстати сообщу вам, что в громадской раде,
собравшейся 11-го октября, Ч[естахов]ский лишен общим приговором звания громадянина и

признан недостойным общения с честными людьми. Просим вас, при случае, сообщить об этом

кому следует, чтоб не считали нас равнодушными к таким подлостям и тиранству, какия дозволил
себе Ч[естахов]ский относителыю Маруси.» На этом письме обрываются точные сведения о

Марусе. Что было с нею потом? Приняла ли ее родная мать или нет? На эти вопросы, вероятно,
мы нашли бы ответ в письме Максимовича к Кулишу, которое конечно, было им написано по

поводу последнего письма Кулиша. Но если верить слухам, ходившим в петербургской громаде,
судьба Маруси была печальна. Об этом глухо говорит Н. А. Белозерская, не ручающаяся, впрочем,
за достоверность сообщаемого ею известия. Жизнь Маруси согласно с этими слухами, направилась
в сторону наименьшего сопротивления: девушка, лишенная чести, легко уж поддалась соблазнам

со стороны других лиц и в конце концов... стала жить этим. Но повторяем, Н. А. Белозерская

оговаривается, передавая петербургские слухи, что она их не проверяла. МногоуважаемыйМихаил

Александрович, Позвольте мне обратиться к вам с покорнейшею просьбою. Удостойте участием
вашим бедную Марусю: она вам уже известна, пристройте ее с родом-племенем и, если можно,
доставьте ей возможность жить честным трудом. Очень прискорбно, что мерзавец Ч[естахов]ский,
погубивший эту девушку, приезжал в Украину с телом Шевченка и таким образом положил пятно

на патриотическое дело, которое ему имели неосторожность доверить. Надобно стараться, чтоб
имя его было предано достойному презрению, но чтоб народ не был расположен по этому
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несчастному примеру встречать с подозрением всякого, кто к нему обратится в интересах

народности. Надобно бы напечатать о поступке Ч[естахов]ского, между прочим. Хотел было

я перебраться на Украину, чтобы провести остаток дней в стране своей, текущей млеком и

медом, но увы! — сильные мира сего, седящие на седалищах власти, по наущениям суеглаголивых

клеветников. не допустили меня. Я любил всю жизнь Украину, ее народ, ее язык, ее природу;
за это меня следует лишить возможиости дожить и умереть там. Глубокоуважающий вас Н.
Костомаров. Сентября 8. 1864. Спб. 2). Примітки 1) «Русская Старина», 1886 г., март: Н. И.
Костомаров в 1857 — 1875 гг. Воспоминания Н. А. Белозерской». 2) Вверху почтового листа

приписано рукою Максимовича: «Пол. 27 сентября». Див. також [2]спогад Н. Білозерської про

участь костомарова в епізоді з Честахівським. В. Данилов. Материалы для биографии Н. И.
Костомарова. // Україна: Науковий та літературно-публіцисичний щомісячний журнал. — К.,
1907. — Т. IV. — № 11-12 (ноябрь-декабрь). — С. 225-234.

1. http://ua_kobzar.livejournal.com/749136.html

2. http://ua_kobzar.livejournal.com/749136.html

4.3.64 Микола Костомаров. Про викладання південноруською мовою. Травень 1862
р. (2010-03-19 06:00)

Николай КОСТОМАРОВ

МЫСЛИ ЮЖНОРУССА

I. О преподавании на южнорусском языке

Всякому другу южнорусской народности бесспорно мило и драгоценно все, что заявляет о

стремлении к возрождению нашего языка и литературы. Не можем мы не дорожить всем, что
явилось замечательного в области нашего слова; произведения Квитки, Шевченко, Кулиша, Марко

Вовчок составляют уже нашу народную славу; появлением «Основы» вызвано несколько новых

даровитых личностей. Все это утешительно для южноруса, но вместе с тем чувствуется, что все
это не главное в нашей литературной задаче: недостает чего-то самого существенного, того, что
бы дало твердость и плодотворность нашим стремлениям. Мы видали в нашей южнорусской

литературе много хорошего, взятого из народа; но видали слишком мало того, что мы взамен

дали народу. Соловья баснями не кормят — говорит пословица; так и народ нельзя насыщать

повестями и стишками. Ему нужна крепкая, питательная пища знания и образования.
Не знаю, как скажут другие, но мне кажется, что пока на южнорусском языке не будут сообщаться

знания, пока этот язык не сделается проводником общечеловеческой образованности, до тех пор
все наши писания на этом языке — блестящий пустоцвет, и потомки назовут их результатом

прихоти, охоты для забавы переряживаться из сюртука в свитку и припишут их более моде на

народность, чем любви к народности. Горькая истина лучше сладкой лжи. Кто любит свой

народ — пусть любит его не по дон-кихотски, не воображением, а сердцем и делом, — пусть

любит не отвлеченное понятие о народе, а народ в действительности, в осязаемости; пусть

любит живые существа, принадлежащие к народу, и ищет того, что им полезно и нужно. В

сфере всенародного слова мы не можем быть полезны народу ничем другим, как употребив это

слово орудием общечеловеческого образования. Народ должен учиться, народ хочет учиться; если
мы не дадим ему средств и способов учиться на своем языке — он станет учиться на чужом, и
наша народность погибнет с образованием народа. И вправе ли мы будем тогда жалеть о ней?
Что отраднее: видеть ли народ в невежестве сохраняющим свою народность, или образованным,
но потерявшим эту народность? Конечно, при таком выборе придется жертвовать народностью.
Но для чего же приносить бесполезную жертву, когда можно совместить и то, и другое, когда это
будет и нравственно справедливо?
Нам нужно преподавание науки на нашем родном языке, преподавание не тем, которые уже

привыкли не только говорить, но и мыслить на общерусском языке, но тому народу, для которого
родной язык до сих пор — удобнейшая и легчайшая форма передачи и выражения мыслей.
Вместо повестей, комедий, стихов нужны научные книги. Разумеется, в выборе следует быть

благоразумным. Смешно было бы, если бы кто-нибудь перевел на южнорусский язык «Космос»
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Гумбольдта или «Римскую историю» Момзена: для такого рода сочинений еще не пришло время.
Надобно ограничиться элементарным изложением научных знаний, необходимых для первого

образования. Таким образом, кроме букварей в настоящее время необходимы для народа: краткая
священная и церковная история, катехизис, отрывки из поучений святых отцов церкви, из житий
любимых народом святых и объяснение богослужения. Что бы ни говорили модные прогрессисты,
которым кажется удобным навязать народу материализм, — народ с омерзением отвернется от их

учения, коль скоро заметит, что прежде всего под видом этого учения хотят посягать на святыню

его сердца. Народ южнорусский способен с любовью принимать образование, если оно ему

будет даваться в православно-христианком духе. Православное христианство было в продолжение
многих веков основою его нравственной силы; за православие страдали его предки; православие
слилось с его существом; да и самое православие южнорусского народа гораздо духовнее,
жизненнее, внутренно сильнее, чем некоторые полагают, и не состоит, как часто у великорусов,
в соблюдении одних внешних обрядов. Во всяком случае, если бы мы сами в этом отношении

стояли под влиянием иных взглядов, то все-таки не смеем подкидывать насильственно народу

чуждые ему нравственно-религиозые или иррелигиозные начала, противные тем, с которыми он

родился, сросся, сжился. Когда его умственный кругозор расширится, тогда он сам выработает

себе сообразную сферу идей на основании новых для него данных в природе. За сферою

религии должно следовать знакомство с природою: надобно написать для народа арифметику,
космографию, географию и удобочитаемые сочинения, которые бы знакомили его с важнейшими

сторонами естествознания вообще. Вместе с тем надобно составить грамматику родного языка,
по которой бы народ ознакомился с построением человеческого слова. Наконец, надобно написать
книжечку, в которой сообщить народу главные основания его положения в государстве и его

юридических прав. Этим пока можно ограничиться. Истории, вопреки некоторым, мы не считаем

нужным вводить в этот план первоначального воспитания. История есть такая наука, которая
требует уже большего запаса предварительных сведений и значительной степени развития: без
того она бесполезна. Книги, сочиненные для народа, должны быть написаны так, чтобы они

читались, а не вызубривались, понимались, а не вдалбливались; сведения пусть укладываются в

голове учащихся процессом часто повторяемого чтения, размышления, пересказывания другим и

толков о прочитанном.
Вот, по нашему мнению, чем бы следовало заняться теперь южнорусским писателям, а люди

состоятельные, живущие в Малороссии, пусть покажут свою любовь к народу на деле, приняв
на свой счет издания таких сочинений и заведение училищ, где бы дети поселян приобрели

воспитание на родном языке.
Против нашего проекта восстанут те защитники государственного единства, которые думают,
что для спокойствия государства необходимо насильственно привести к одному знаменателю все

народные обычаи и приемы жизни. Но государство и народ — не одно и то же. Государство есть
необходимая внешняя форма соединения обществ и может быть составлено из многих народов,
которые, в государственном смысле, все вместе составляют одно тело, но во внутренней жизни

каждый пребывает самобытным целым. Не смешивая себя с народом, государство не должно

предпочитать одного из нескольких подвластных себе народов и ставить его выше других, но
равным образом охранять порядок их взаимных отношений и не мешать свободному развитию

каждого из них. Для власти, выражающей государственное начало, обычаи и особенности народов
должны быть в равной степени законны, и нравственные требования жизни каждого из них не

должны встречать препятствий. Ложно думать, будто при таком разнообразии может порваться

связь, соединяющая народы. Если государство станет на точку сознания права народностей, то
каждая народность будет естественно видеть в связи с другими залог своего благосостояния.
Зачем народу желать отторгаться от государства, когда это государство его удовлетворяет?
Ведь без власти обществу существовать нельзя; вырвавшись из государства, нужно будет творить
новое государство... Для чего же ломать прежнее, когда оно удовлетворительно? Коль

скоро государственное начало, соединяя под собою несколько народов, будет соблюдать только
взаимную связь между ними с одинаковым уважением ко всем народностям вместе и к каждой

относиться не как ко второстепенной, подчиненной, низшей, выше которой есть господствующая,
а как к самобытной, самоправной, тогда не может быть недовольства к государству, ни вражды
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к другим, вместе соединенным народностям, если бы даже в коренных основаниях народностей

не было органической связи. Но такого расторжения никак нельзя ожидать между южнорусской и

великорусской народностями, потому что они соединены не только по принципу государственной

необходимости, но связаны и духовным родством веры и происхождения. Возможно ли ожидать

расторжения там, где разделенные насильственными обстоятельствами в продолжение веков

стремились к взаимному соединению? Возможно ли это расторжение тогда, когда во всем

славянском мире чувствуется и сознается братская взаимность и стремление к соединению?
Только при глубоком незнании смысла нашей прошедшей истории, при непонимании духа и

понятий народных можно дойти до нелепых опасений расторжения связи двух русских народностей

при их равноправности.
Русское государство в его первобытном зачине возникло не по насильственным побуждениям,
и хотя впоследствии чуждое завоевание вызвало элемент насильственной централизации, но

древние свободные начала самоправности народов, входящих в государственный круг, не

оставались мертвыми. После соединения Украины с Москвою московское государство оказывало

уважение к принципу местной своеобразности Малороссии и признавало, что малороссияне

должны пребывать по их черкасским обычаям. Отклонений, правда, было много, некоторые были
очень резки, но принцип признания малороссийской народности оставался и признавался. Только
уже в последние времена влияние европейских идей — сочетания государственного единства с

единством народности — заронило и у нас несправедливую мысль, что поддержка южнорусской

народности и развитие южнорусского языка могут быть вредны для государственной цельности.
Откинуть принятое извне (и там уже, откуда оно занято, сделалось оно несостоятельным и

признается таким) не будет опасно в настоящее время. Народ южнорусский своим уважением

к законности и порядку, своим постоянным сознанием необходимости органической связи с

великорусским заслужил, кажется, от власти столько доверия, чтобы не считали его языка и

саморазвития зловредным для цельности государства.
Есть другая опасность для нашего проекта — это наша уже не южнорусская только, но

всероссийская лень и апатия к истинно полезному труду и действительно высокому подвигу.
Писать повести и стишки часто бесцветные, пустые, «з чорнобровими дівками, буйним вітром,
могилами, степами і зозулями» гораздо легче, нежели предаться предварительному изучению

и трезвому труду для составления научных книг, необходимых народу; также точно и наши

состоятельные народолюбцы охотнее оденутся для забавы в квазинациональный костюм, ввернут
в свою речь два-три малороссийских выражения, поспорят о достоинствах Шевченко, чем

уделят рубль-другой из своих доходов на дело общественного образования. Дай Бог, чтобы мы

ошибались; дай Бог, чтобы нас обличили в несправедливости этих слов — не словами, а делом.
Тогда и все предыдущие сочинения наших даровитых писателей будут иметь важное значение

предварительной обработки народного слова и приготовления его для народного образования.
Если же, сохрани Бог, станется так, как мы опасаемся, тогда наше стремление к возрождению

народности не более как мода на народность, не имеет корня в жизненных потребностях, и нашей
южнорусской народности суждено погибнуть.

[1]Костомаров Н. О преподавании на южнорусском языке / Костомаров М. І. Слов’янська
міфологія. — К., 1994. — С. 309-313.

Примітки

Вперше опубліковано: Основа. 1862. № 5. С. 1 — 6.

Друкується за виданням: Науково-публіцистичн і полемічні писання Костомарова: Зібрані заходом
Академічної комісії української історіографії / За ред. акад. М. Грушевського. [К.], 1928. С 137
— 140.
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1 Марко Вовчок (1833 — 1907) — справжнє ім’я Марія Олександрівна Вілінська — українська і

російська письменниця..
2 Гумбольдт Олександр (1769 — 1859) — німецький філософ-матеріаліст, природознавець, один
із фундаторів сучасної географії. «Космос» — п’ятитомна праця О. Гумбольдта (1845 — 1859).
3 Моммзен Теодор (1817 — 1903) — німецький історик і публіцист; здійснив переворот у науці

римської історії завдяки своїй колосальній ерудиції й умінню оригінально узагальнювати факти.
4 Отці церкви— греко-римські філософи-богослови II — VIII ст. Головний зміст їхньої літератури
(патристики) полягає в обгрунтуванні теології й філософії християнства, церковної догматики
й організації церкви. Першими представниками патристики (II — III ст.) були Тертулліан,
Климент Александрійський, Оріген. Розквіт її (IV — V ст.) пов’язується на Сході з іменами

Афанасія Александрійського, Василія Кесарійського, Григорія Богослова, Григорія Ниського,
Іоанна Златоуста, на Заході — Амвросія Медіоланського, Ієроніма, Блаженного Августина, папи
Григорія І. Останнім представником грецької патристики вважається Іоанн Дамаскін, латинської
— Ісидор Севільський.
5 Житія святих, агіографія — розділ церковно-історичної літератури, що охоплює розповіді про

духовних і світських осіб, канонізованих християнською церквою, з позицій морально-етичного
ідеалу, взірця для наслідування тощо.
6 Прогресисти — члени політичних партій ліберального напряму з радикальним ухилом.
7 Матеріалізм — напрям у розвитку філософії, що виходить із постулату про самодостатнє

існування світу, ніким і нічим не створюваного і не знищуваного, який закономірно змінюється і

розвивається в силу своїх власних причин, будучи єдиною й останньою реальністю. Згідно з ученням
матеріалізму матерія, буття є первинним, а мислення — вторинним, похідним; світ у всьому його
розмаїтті є пізнаванним тощо.
8 Православне християнство — релігійне віровчення, що склалося у Візантії як східнохристиянська
церква, на відміну від католицизму, що виник на Заході. Православне християнство поширилося

головним чином у країнах Східної Європи, Близького Сходу й на Балканах; у самостійний

напрям воно остаточно виділилося в XI ст. як наслідок різних щляхів розвитку західно- й

східнохристиянської ментальності. Догматичні відмінності православ’я полягають у визнанні

походження Святого Духа виключно від Бога-Отця, непогрішимості церкви в цілому, а не тільки
її голови, незмінності догматів, запереченні чистилища тощо. Культові й канонічні особливості

передбачають поклоніння іконам, специфічну (візантійську) систему церковного співу тощо. На

відміну від католицизму православ’я не має єдиного центру, складаючися з 14 самостійних

(автокефальних) церков.

1. http://izbornyk.org.ua/kostomar/kos15.htm

4.3.65 Із листа Д. Я. Самоквасова до М. О. Максимовича. 16 серпня 1862 р.
(2010-03-19 12:00)

А Шевченко выбросили из памятника тысячелетия России 1 и на место его поставили Николая I.
16 августа 1862 г., Ярославль
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[1] Урочисте відкриття пам’ятника
«Тисячоліття Росії» в Новгороді в 1862 році. Худ. Віллевальде Богдан Павлович, 1864.

Примітки 1 Пам’ятник «Тисячоліття Росії» споруджувався в Новгороді. М. Микешин, автор

пам’ятника, після смерті Т. Г. Шевченка зробив спробу увічнити його образ на пам’ятнику
серед великих людей минулого Росії. В готовий, затверджений царем проект пам’ятника відомий
скульптор самовільно вносить імена Шевченка і Гоголя. Шевченка було [2]виключено, незважаючи
на [3]звернення Микешина з листом безпосередньо до Олександра II. [4]Т. Г. Шевченко в

епістолярії відділу рукописів. — К., 1966. — С. 40.

1. http://picasaweb.google.com.ua/litopys/invaWB?feat=embedwebsite#5322895867847858722

2. http://ua_kobzar.livejournal.com/747082.html

3. http://ua_kobzar.livejournal.com/746596.html

4. http://litopys.org.ua/shevchenko/epis.htm

4.3.66 Аполлон Григорьєв. Тарас Шевченко (2010-03-20 06:00)

Аполлон Григорьев

ТАРАС ШЕВЧЕНКО

Parce, Liber, metuendo thyrso!
Horat.

Боже ти мій! яка сила
Лягла в домовину...
(Из стихотворения, читанного на могиле Шевченка).

Увы! Нам так часто приходится справлять печальные тризны по великим славянским деятелям,
что пишущий эти строки чуть-чуть было не озаглавил статейки своей общим именем: «Поминки»
и не поставил римской единицы над именем последнего из дорогих покойников... В самом деле,
в течение полугода, Хомяков, К. Аксаков, Вячеслав Ганка, Тарас Шевченко... и все, кроме разве
Вячеслава Вячеславича, преждевременно!..
О, будет ли конец этой древней Мойре тяготеющей над всеми нами, от Волги до Лабы, от Двины
до Дуная? Пушкин, Грибоедов, Лермонтов, Гоголь, Мицкевич, Кольцов, Шевченко, Глинка,
Брюлов — все, без исключения даже старшего из них, Мицкевича, похищенные безжалостною

смертью в цвету творчества, в полном могучем развитии сил, — все незаменимые, Белинский,
Грановский, Кудрявцев, Челяковский, Хомяков, К. Аксаков, даже С. Т. Аксаков — старый дуб,
который только что распустил свою широкую сень — И. и П. Киреевские, Иванов, Мартынов

(А. Е.); ослепший, стало быть погибший для сцены С. В. Васильев — все явно оторванные

в ту самую минуту, когда совершенно определились их отношения к обществу и литературе и

отношения к ним всех ей сочувствующих; Языков, успевший показать только могучие силы без
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приложения их к общественной жизни, а сколько сил, скошенных нещадною косою в минуту

их разцвета — Веневитинов, Станкевич, Валуев... а высокие таланты, которых деятельность

замерла при самом начале — таланты, как Баратынский, с отчаянием взывавший

К чему же ты стремилась и кипела

Развитием спеша.
Ты подвиг свой свершила прежде тела

Безумная душа...

А громадные силы, не выразившиеся как им следовало бы вследствие различных обстоятельств

— Мочалов, Варламов, Полежаев, Марлинский... Не говорим уже о менее ярких талантах,
которых вследствие меогоразличных безобразий нашей действительности, отражавшихся часто

в их собственных, личных безобразиях — погибло несчетное количество (Соколовский, Меркли,
Бутков и т. д.) Не говорим о специальных талантах — о каком-нибудь певце Евсееве — по голосу

и методе первостепенной нашей знаменитости, недавно умершем в Долговом Отделении, о

даровитом Гурилеве, скончавшемся в сумасшествии, о множестве многих «их же имена Господи,
Ты веси...» А. М. Стахович — в гибели которого, кроме общей иронии Мойры над нашими

талантливыми людьми, отозвались еще кроме того — ядовито и ни мало неостроумно какая-то
общественная ирония...
Все это грустные, даже горькие факты, способные в иную минуту внушить печальную мысль об

особом отделе «Поминок» в журнале!..
Да, поневоле повторишь то, что сказал Погодин в своей статье о Хомякове: (* «Русская
Беседа». 1860 г. Том II.) «Странная, удивительная судьба написана кажется вверху нашему

времени. Как будто там, в воздухе, высоко, борятся между собою два наши начала, доброе и

злое, враждебные между собою, и мы, подобно троянам, поражаемым невидимыми стрелами

Аполлона, чувствуем только на себе, на наших телах, в наших душах, в наших обстоятельствах,
когда победа склоняется на противную нам сторону, вопреки всем соображениям, положениям и

рассчетам. Иначе объяснить нельзя, что с нами ежедневно случается...»
Может быть — объяснить-то и можно, можно уловить законы этой мистической Мойры, да
во первых такое объяснение завлекло бы нас слишком далеко и при том покажется многим

мистическим, а во вторых потребует сводки фактов трагических, как указанные нами, с

фактами именно горькими и страшными, но по форме своей комическими; может быть, оно
подымет вопрос о том, почему например хоть тот же самый констатирующий трагический

факт, мыслитель, представляет собою хаотическую смесь передовых сил с гнилью отсталых

предрассудков, — почему гласность обратилась у нас в развитие убеждения на счет близости

платка гоголевского Кочкарева, почему наши протесты против условной нравственности

кончаются полу-мещанскою, полу-ямскою выходкою Камня-Виногорова?.. Повторяем, что

трагическое и комическое выражают собою в сущности один закон, закон неустановившегося

брожения сил. То пена брызжет через край, то пузыри комически лопаются, то отсадок явно

говорят нам, что мы может быть чересчур далеко хватили!.. И от этого, действительно как

говорит далее Погодин: «Везде замешательство, неизвестность, неопределенность, сомнение»,
и заключает тем, что не веришь никому и ничему, а между тем вдали гром гремит; перекаты его

порою слышатся ближе и ближе, вон уж сверкают и молнии.»
«И падают» — повторим его же слова, «наши лучшие, благороднейшие люди, мыслящие,
чувствующие, те на которых отдыхал взор, о которых сладко было думать, которые одним

именем своим доставляли утешение, падают без всяких достаточных причин. Не успеешь

схоронить одного, рой могилу другому, невыпуская из рук заступа, и готовься оплакивать

третьего...»
Увы! Это так — равно как верно отмечено в той же статье и то, отчасти уже комическое по

форме своей обстоятельство, хотя и далеко не комическое по своим последствиям, что: «У нас

нет врагов, нет и злодеев между нами, подобных каким-нибудь древним страшилищам, а все-таки
мы должны беспрестанно оглядываться, чтоб какою-нибудь дружескою рукою не хватали нас в

висок, чтоб каким-нибудь доброжелательным ударом не раскроило лба!» Все это глубоко верно
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и, как бы в подтверждение верности взгляда мыслитель, высказавший столь верный и горький

взгляд, по старым предрассудкам — позабывает между имен дорогих покойников — дорогое имя

Белинского!..

* *

Значение утраты, которую славянские литературы понесли в Тарасе Григорьевиче Шевченке —
если не равносильно с утратами, понесенными ими в Пушкине и Мицкевиче — представителях

славянства перед целым человечеством, — то во всяком случае нисколько не меньше значения

утраты Гоголя и Кольцова (*).

(*) Так как у нас во всем и всегда нужно оговариваться, то и спешим сказать, что равносильность
этой утраты мы признаем только относительно малороссийской литературы, в которой Тарас

Шевченко занимал огромное место.

Что Тарас Шевченко был великий поэт, в этом сомневаться может только газета «Век» —
на столь же разумных основаниях, на каких не сочувствует она Шиллеру. Но что с другой стороны
Тарас Шевченко был только заря, великий поэт только что начинающейся литературы, поэт
исключительно народный, поэт, о котором трудно сказать— последний ли это из слепых кобзарей

или первый из мастеров и художников, так наивна его красота и вместе так уже артистична,
— это тоже не подлежит кажется спору. По красоте и силе, многие поставляли его наравне с

Пушкиным и Мицкевичем: мы готовы идти даже дальше в этом — у Тараса Шевченки есть та

нагая красота выражения народной поэзии, которая только разве искрами блистает в великих

поэтах художниках, каковы Пушкин и Мицкевич, и которая на каждой странице «Кобзаря» поразит
вас у Шевченки... Шевченко еще ничего условного не боится; нужны ему младенческий лепет,
народный юмор, страстное воркованье, он ни перед чем не остановится, и все это у него выйдет
свежо, наивно, могуче, страстно или жартливо как самое дело. У него действительно есть

и уносящая, часто необузданная страстность Мицкевича, есть и прелесть пушкинской ясности

— так что действительно, по данным, по силам своего великого таланта, он стоит как бы в

середине между двумя великими представителями славянского духа. Натура его поэтическая

шире своею многосторонностью натуры нашего могучего, но одностороннего как сама его

родина — представителя русской Украйны, Кольцова; светлее, проще и искреннее натуры Гоголя,
великого поэта Малороссии, поставившего себя в ложное положение быть поэтом совершенно

чуждого ему великорусского быта... Да! Шевченко — последний кобзарь и первый великий поэт

новой великой литературы славянского мира. Да! Устами этого своего первого великого поэта,
Украйна без самохвальства могла сказать:

Нàша дýма, нàша пісня,
Не вмре, не загине...
От де, люде, нàша слàва
Слàва України!
Без зòлота, без кàмене
Без хитрої мòви,
А голоснà та правдива.
Як Гòспода слòво... (*)

(*) Наша дума, наша песня
Не умрет, не сгинет
Вот люди наша слава,
Слава Украйны
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Без золота, без камней
Без искусной речи,
А громка и правдива

Как Божие слово.

А было же время и было недавно, когда не Сеньковские только, а люди как Белинский

отрицательно-враждебо и насмешливо относились, во имя централизационных начал, — к

существованию малороссийской литературы, забывая и богатство самобытно развившегося

языка и сокровища народной поэзии... Было это время господства теории — и пусть бы оно,
это время, отразилось только в заблуждениях теоретического мышления... Жертвою его был

высокий художник, был Гоголь. Значение его в русской литературе хотя и огромное, есть

однако значение преходящее и станет современем совершенно историческим. Значение его в

родной его литературе было бы вечное, народное — и как вполне народное вероятно столь

же мировое как значение Данта. Теперь же, то малороссы (как г. Кулиш) уже упрекают его

— и по-видимому справедливо, в неточности или излишней яркости красок, то мы, русские,
видим уже гиперболический и односторонний, хотя могущественный и гениальный юмор в его

отрицательной манере изображения и совершенно отрицаемся от его положительных идеалов.
Заявляя— пока еще без пространных раcсуждений и доказательств такой взгляд на Гоголя и такое
сочувствие к искреннему и великому таланту Шевченки — мы поспешим однако оговориться на

счет общего сочувствия нашего к литературе Малороссии.
Литературу Малороссии мы видим пока только в ее растительных народных сокровищах, в

великих художественных элементах Гоголя, пожалуй в грубых зародышах натурализма Нарежного
и жарта Котляревского, в задатках добродушного юмора Основьяненки, юмора, который надобно
однако отыскивать в море непроходимой пошлости, равносильной с Загоскинской пошлостью...
но ничего не может быть нам противнее того узко-хохлацкого, того одностороннего, жалостного
и хныкающого, что вторглось было в нашу литературу с повестями Марка Вовчка, но что

конечно к нашей, уже определившейся литературе, не могло привиться несмотря на то, что
повести Марка Вовчка и переданы были нам переводчиком, стоящим неизмеримо выше их

автора, неcмотря на любовь нашу к Тургеневу, не смотря на умную статью о Марке Вовчке г.
—бова, которая тоже, хоть мы и не всегда согласны с ее даровитым автором, гораздо выше

всех повестей Марка Вовчка взятых вместе... Удивятся может быть, что в числе элементов

будущего малороссийской литературы, мы не упомянули блистательных элементов таланта г-жи
Кохановской. Но у г-жи Кохановской кроме имени, да и то кажется псевдоним — ни в манере,
ни в красках, ни в симпатиях нет ничего малороссийского. Это такой же талант, порожденный
почвою великорусской Украйны, как Кольцов с одной стороны, Тургенев с другой. В ней все —
совершенно русское: и взгляд на жизнь и тон живописи. Самые песни и предания, под влиянием
которых сложилось развитие этого яркого таланта, ею самой переданные в двух статьях «Русской
Беседы», суть русские песни и предания. Они-то и оставили ту яркую золотую пыль на ее красках

— которая невольно поражает всех в ее произведениях, которой она иногда, как в «Портретной
галлерее», готова злоупотреблять с страстной наивностью артистки...
Сочувствуя заре литературы Малороссии, мы верим и имеем все логические поводы верить,
что заря эта не погасла с «батькой орлом сизым.» Многострадальный орел «утнул» в далекую

безконечность, но поэтический гений его родины с ним только что начал, а не кончил своего

полета... Почем мы знаем, что наследника по себе, если не равносильного, то все-таки
достойного, не оставил покойный Тарас Шевченко в поэте, которого надгробная песня Шевченке

запечатлена таким очевидным и таким наивным талантом? Мы могли запомнить из нее только

несколько стихов, кроме двух поставленных нами эпиграфом, и ими окончив поминки наши по

великом, отшедшем на покой литературном собрате...

І та пісня пройшла в душу

Старому і дитині,
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І дивчині що кохала

І зради дознала...
Удовиці з діточками

Що хліба кричала...

Твоя ж пісня — плач янгола

За кожного долю,
Кожну душу пригортає

Як матуся доню. (*)

(*) И эта песня проникла в душу

Старцу и юноше

И девице которая любила

И узнала горе

Вдове с детьми

Которая просила хлеба.

Твоя песня — плачь Ангела

По доле каждого

Приголубливает каждую душу

Как мать свое дитя.

О дай же Бог, скажем мы в заключение, чтобы не умолкла эта святая песня, дай Бог чтоб

в поэте, характеризовавшем ее с такою силою и правдою, не умирал хоть ее отголосок!.. Да

звучит она в нем живого «вечною памятью» великому кобзарю Украйны — Тарасу Шевченке!

А. ГРИГОРЬЕВ

[1]Аполлон Григорьев. Тарас Шевченко // «Время». — СПб., 1862. — Кн. IV. — С. 634-
637.

[2]
стрінка журналу «Время»

1. http://izbornyk.org.ua/rizne/vremya01.htm

2. http://books.google.com/books?id=x5YZAAAAYAAJ&dq=%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE&lr=

&as_drrb_is=b&as_minm_is=0&as_miny_is=1858&as_maxm_is=0&as_maxy_is=1861&num=100&as_brr=0&hl=uk&pg=

PA634&ci=139%2C314%2C835%2C543&source=bookclip
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4.3.67 Початок «Київської громади» 1860-х років (2010-03-20 18:00)

* *
[...] Можно с полной уверенностью сказать, что общественное движение 60-х годов было

продолжением того, о чем мечтали и чего не сделали члены Кирилло-Мефодиевског общества.
Широкая программа, которая намечена была кирилло-мефодиевцами, оборвалась в самом начале

их деятельности. Члены первого тайного украинского общества не вышли за грань теоретических

обсуждений и в практической жизни не сделали ничего. Шестидесятники должны были

продолжить их работу, должны были из утопических проэктов вылущить жизненное содержание.
Конечно, изменения в социально-политическх условиях отразились на идеологических концепциях
60 годов. Общественные работники 40-х годов были отрезаны от массы, они работали в атмосфере
совершенно изолированной, они искали связи с народом через книжку, воззвание, но еще не имели
этих связей.
Шестидесятники же, вместо „крепкого, как скала“ крепостного уклада жизни, имеют перед

собою уже „временно-обязанных крестьян, которые выступают как организованное общество, а
не как немые и скованные рабы помещика. Между двумя классами помещиков и крестьян за это

время ясно вырисовывается, как активная общественная сила, деклассированная интеллигенция,
сыновья обедневших помещиков, разночинцы. И мечтательный идеализм людей сороковых годов,
их славянофильство и мессианизм, спустя двадцать лет, превращается в ясную буржуазно-
демократичскую идеологию.
В эволюции общественной мысли от 40-х до 60-х годов замечается упадок политических идей

и выдвижение на первый план культурничества, этнографизма. В то время, как в России

политическая мысль в 60-х годах укрепляется и претворяется в революционные идеи, на Украине
мы видим сгущение революционных настроений только в польских кругах. Украинские же круги
не настаивают даже на тех политических требованиях и лозунгах, которые были поставлены на

очередь еще в 1847 году (Кирилло-Мефодиевским обществом). Политические стремления новой
буржуазно-демократичской интеллигенции на Украине очень неясны. Отбросив лозунги борьбы

с самодержавным строем, украинская интеллигенция очень охотно пошла на работу в ряды

российского чиновничества и этим самым уже совсем закрыла и даже потеряла свое политическое

лицо.
Украинские общественные деятели начинают группироваться в так называемые „громады“.
В 60 годах из них наиболее известны „Петербургская громада“, собиравшаяся в квартире

Ф. И. Черненка 1) и „Черниговская громада“, объединившаяся вокруг известного этнографа

С. Д. Носа, замешанного в политическое дело 60-х годов Андрущенка 2). Объединение в

громады имеет, уже по своему названию, нечто общее с обществами крестьян и построена на

определенном территориальном признаке. Такие объединения, с другой стороны, напоминают
земляческие объединения студентов и нет никакого сомнения, что именно от этих студенческих

организаций ведет свое начало тот нелегальный украинский кружок в Киеве, который получил

название „Громады“ или „Старой Громады“, в отличие от позднейших таких же нелегальных

объединений. Говоря об этих студенческих земляческих группировках, из недр которых родилась
„Старая Громада“, мы имеем в виду польские студенческие гмины, нелегальные студенческие

организации, непризнанные никакими правилами и оффициальными уставами, но работавшие

широко и довольно открыто. [...] и результатом той эволюции, какую проделали некоторые

круги студенчества от первых польских студенческих объединений — гмин, к таким кружкам, как
„хлопоманский“, из которого дальнейшей эволюцией выделилась „Украинская Громада“. Весь

этот процесс происходил в конце 50-х и начале 60-х годов. Гмин в Киевском университете в

конце 50-х годов было пять: Коронярская, Литовская, Украинская (т. е. Киевская), Волынская,
Подольская, по количеству тех главных территорий, представители которых составляли большую
часть студенчества. Гмины эти охватывали почти исключительно польскую молодежь. „С
русскими, как признается автор одних воспоминаний того времени, поляки не имели никаких

других сношений, кроме оффициальных в делах, которые касались всей массы студенчества“.
Русских и украинцев в Университете было очень мало; к тому же образ их жизни, взгляды и

убеждения были такими далекими от образа жизни и мировоззрения поляков, что ближайшие

сношения между теми и другими, по выражению автора — поляка, были „просто невозможны“
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3). „Студенты — малороссияне, свидетельствует другой современник, чуждаются поляков, а

последние малороссиян, и усилия некоторых профессоров сблизить их остаются безуспешными“
4). Поэтому ни русские, ни украинцы, может быть, за очень редкими исключениями, не входили
в гмины. [...] Рост и развитие киевской гмины падает на 1858 — 1860 г.г. Гмина год за

годом приобретает все более серьезное общественное значение. Выпуская своих членов по

окончании университета, гмины поддерживали с ними связи и, таким образом, авторитет свой

и значение распространяли и за пределы университетской корпорации. Об этом авторитете

особенно заботились короняры, которые в важных и ответственных случаях непременно созывали
общие собрания членов всех гмин. Так было, например, в одном студенческом деле, о котором
вспоминает известный украинский народник Борис Познанский 7). Это было дело одного из

студентов киевского университета, Тита Далькевича, который, проезжая по Белоруссии, завел
разговор с крестьянами одного крепостника-помещика и, узнав о страшной эксплуатации им своих

крепостных, посоветовал крестьянам: „А вы б его так“ — и провел рукой по горлу. За подговор
крестьян к насилию, направленному против помещика, Далькевич своими же товарищами был

отдан под суд общего собрания всех гмин, и короняры особенно настаивали на том, чтобы

авторитет студента среди обывателей был очищен от таких пятен, какие на имя и достоинство

студента наложил Далькевич. Этот факт чрезвычайно характерен для классовой психологии членов
коронярской гмины, как и тот отпор, какой дали коронярам некоторые студенты киевской гмины

(„Украинской“ по тогдашней терминологии, хотя она была насквозь польской), уже оторвавшиеся
от своей среды, вышедшие на иной путь и посмотревшие на всю историю Далькевича не с точки

зрения помещика, а с точки зрения угнетенного крестьянства. Марьян Дубецкий, современник
всех этих событий, тоже приводит любопытный пример того уважения, с каким относились

обыватели к авторитету студенческой корпорации. Так, какой-то официалист (т. е. служащий

в помещичьем имении), обедневший дворянин или разночинец, хотел передать на суд киевского

студенчества свои денежные счеты с магнатом, в имении которого он служил. И магнат, чтоб
не подвергаться студенческому суду, предпочел удовлетворить претензии официалиста. Во всех

этих фактах студенческая корпорация, объединенная по гминам, выступает как цельная, спаянная
масса. Гмины обращают на себя внимание и администрации; так как они имели широкую

известность в обывательской среде, то неудивительно, что об их существовании очень скоро узнает
III Отделение собственной е. в. канцелярии. На основании какого-то перехваченного частного

письма, III Отделение запрашивает об этой организации у киевских властей. В перехваченном

письме мы находим жалобы на то, что студенты, мало интересуются политическими делами

и работой „в польском народном духе“, вместе с тем, отмечается цель гмин — работать

на пользу польской политической идеи всеми средствами. Из других источников мы знаем,
что гмины содержали нелегальную польскую библиотеку, преимущественно из заграничных

книжек, и, действительно, политическую агитацию вели всеми возможными способами. Автор

„Воспоминаний дней молодости“ 8) рисует нам картину, как из польских гминных организаций

постепенно начинает создаваться украинская организация. Из трех гмин, которые охватывали

территорию правобережной Украины в ее этнографических пределах, мало-по-малу выделяются
отдельные студенты, которые начинают жизнь нового небольшого кружка, во главе которого

становится яркая и своеобразная фигура Владимира Антоновича. Борис Познанский связывает

эти первые шаги нового кружка с той уже отмеченной историей Тита Далькевича, которая остро
и всесторонне обсуждалась на собрании всех гмин и которая, собственно, и послужила яблоком

раздора. „Не могу припомнить, — говорит Познанский, — скоро ли после этого, но случилось нам
говорить об общем собрании. Антонович тогда истолковал нам обстоятельно все дело: он-то и
выяснил, что цель „коронярей“ заключалась вовсе не в осуждении выходки Далькевича вообще, а в
восстановлении литвинов (белоруссов) против поляков. Не все мы в суете прений на сходке успели

разобраться и только уразумели сущность дела по толкованию Антоновича, сразу понявшего

дух домогательства коронярей. Рыльский в этот раз еще повторил, что следует итти за своим

народом“. Через некоторое время у Федора Панченка, одного из основоположников „Громады“
— тогда студента-медика — состоялось немногочисленное собрание, на котором обсуждались

вопросы национального характера, которые для тогдашней Украины приобретали и вполне

определенное социальное значение. Антонович доказывал, что жить среди украинского населения
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и не слиться с ним, не проникнуться его интересами, значит „быть дармоедом, паразитом“.
Вопрос ставился в плоскости социальной, а отнюдь не национальной, ибо сам Антонович и

другие члены этого собрания, за очень незначительными исключениями, были поляками, но

видели, что поддержка польской идеи на Украине является поддержкою эксплоатирующего

класса. Наоборот, переход демократических студенческих кругов на сторону украинского народа

знаменует собою переход на сторону трудящегося закрепощенного люда. Такое, именно,
содержание вкладывалось в те заявления, какие были сделаны единомышленниками Антоновича

на общем собрании всех гмин по делу Далькевича. На собрании у Панченка, кроме упоминавшихся
уже, присутствовали еще Викентий Василевский и Готфрид Пржедпельский, и присоединение

этих двух студентов к кружку хлопоманов обозначало распространение хлопоманской идеи среди

польского демократического студенчества. Большинство членов нового кружка были поляками

или полонизированными украинцами из всех трех гмин Правобережной Украины и, конечно, среди
них не было ни одного короняра. Внешним признаком выделения из гмин нового нелегального

кружка была замена польского костюма простой крестьянской свиткой из домотканного сукна и

замена польского языка украинским. Хлопоманский кружок был только переходною формою от

гмины к Украинской Громаде. Эта переходная стадия и, особенно, самый момент организации

Громады — самое темное место в истории украинского общественного движения 60-х годов.
Про этот момент начинали свои рассказы в печати В. Антонович 9), К. Михальчук 10), Б.
Познанский 11), М. Драгоманов 12), А. Русов 13), но их рассказы или не доведены до конца, или не
дают конкретного и ясного материала для выяснения истории самого начала Громады. Наиболее
интересным свидетельством для нас было бы свидетельство В. Антоновича, который с первых же
шагов Громады выделился как руководитель. Но в тех воспоминаниях его, какие уже появились
в печати, мы не находим почти ничего для. выяснения важного для нас вопроса. Несмотря

на название одной из глав — „Початок української Громади“, воспоминания эти, собственно
говоря, не дают материала для освещения самого формирования и первых шагов „Громады“.
Яснее рассказано про этот переходной момент в ненапечатанной части воспоминаний Антоновича,
которые сохраняются в рукописи в семье Антоновичей 14). „Было ясно, — читаем там, — что

культурное направление какое мы (поляки-украинцы) развивали, не удержит большинства и, так
или иначе, может запутать нас в инсуррекцию. Собравшись тесным кружком, мы предложили

выбрать одно из двух: или оставаться дальше при своей работе и в таком случае выписаться

из гмины и основать свою — действительно-таки украинскую — Громаду ; или, кому трудно

сделать этот решительный шаг, остаться в гмине и разорвать с нами связи. На собрании нашего
кружка 15 человек решили выйти из польской корпорации. Из них припомню несколько человек,
которые до конца жизни остались верными украинской идее. Это были Рыльский, Познанский,
Михальчук, Баковецкий и еще некоторые другие, которые или умерли раньше, или я потерял

их следы“. Формирование Громады из этого переходного кружка падает, по всей вероятности,
на самое начало 1861 г., и связано больше всего с пополнением состава хлопоманского кружка

левобережцами. Среди студентов киевского университета мы видим уже П. Чубинского, братьев
Синегубов, И. Касьяненка и М. Драгоманова. Возможно, что мысль о создании чего-то подобного
„Киевской Громаде“ возникла раньше и даже в двух различных кругах — среди украинской

гмины, с одной стороны (правобережцы-киевляне), и среди левобережцев — с другой. Нас

заставляет признать этот факт участие в общественной работе как тех, так и других до 1861
года. Это так называемые воскресные школы, из которых одна — Подольская — была ареною

деятельности, главным образом, левобережцев, между прочим, и Драгоманова; а в другой —
Новостроенской — сосредоточена была работа товарищей Антоновича — правобережцев. На

этой общей работе, вероятно, состоялись первые встречи украинцев-поляков с полтавцами и

черниговцами; возможно, что тут и зародилась первая мысль об объединении. Во всяком

случае, левобережцы встретились с уже целиком сформированным кружком „хлопоманов“, и их

присоединение к хлопоманам могло оформиться так, около 1861 г. Эту дату, 1861 год, приводит и
автор „Воспоминаний дней молодости“, говоря, что Антонович в 1861 г. разорвал свои отношения
с польским движением и товарищами, основав отдельно польско-украинское общество „Громаду“
15). И в оффициальных документах упоминание об украинской „Громаде“ в Киеве находим тоже

лишь в этом году. Они до известной степени фантастичны, но мы приводим их, как характерные
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современные свидетельства. „В России, — читаем мы в этом документе 16) — существует

особое общество малороссов, пропитанных духом какого-то патриотизма, общество это имеет

повсеместно своих последователей, и университеты, Киевский и Харьковский, служат главными

проводниками и распространителями идей о возможности восстановления Малороссии. Так, в
Киевском университете образовалось общество малороссов под названием „Украинская Громада“.
Это молодые и пылкие вольнодумцы, употребляющие все усилия к осуществлению лелеемой

ими мысли о свободе Малороссии и старающиеся сближаться с простым народом, научать его

грамоте и постепенно внушать ему мысли о бывшей славе Малороссии и о прелестях свободы,
с той именно целью, дабы впоследствии, когда умы простого народа покорятся их влиянию,
действовать во вред монархии. С этою-то целью, сколько известно, издается малороссийский

журнал „Основа“, рассылаются пропаганды (!) на малороссийском языке, пишется история

Украины, и существует в Киевском Университете ежедневная народная школа, и с этою же целью

выезжают молодые люди в разные местности Малороссии и Украины“. В первых числах мая

1861 г. через Киев провезли гроб Шевченка к месту погребения возле Канева. Хлопоманский

кружок и левобережцы-украинцы, приняли участие в этих похоронах. Совместное участие их на
похоронах было, очевидно, первым общим выступлением только что сорганизовавшейся Громады.
Гробу Шевченка была устроена встреча в Киеве, и на мосту через Днепр, при встрече похоронной
процессии, говорили речи первые члены Громады — Антонович и Стоянов. Примітки 1) З.
Недобровский. „Мои воспоминания“. „Киевская Старина“, 1893, кн. 2, стр. 195. 2) Материалы

для истории революционного движения в России в 60-х годах. Под ред. Базилевского, стр. 126
— 128. 3) Wydawnictwo materyalow do History Powstania 1863 — 64 г. Т. IV стр. 121. Издание

материалов к истории восстания 1863 — 64 г.г. т. IV „Воспоминания о временах молодости“.
4) Показания бывш. студ. Киевского университета поручика Миладовского перед Виленской

следственной Комиссией. 5) Б. Познанский. Воспоминания укр. жизни 1913 г., т. 2, стр. 17.
6) Wydawnictwo materialów. т. IV, стр. 9. 7) Укр. жизнь. 1913 г. № 2. 8) Wydawnictwo Mat. т. IV,
стр. 121. 9) В. Антонович. Автобіографичні записки. Початок Української Громади. Літер.-Наук.
Вістник 1908 р., кн. 9, стор. 406 — 408. 10) Михальчук. Из украинского былого. Укр. Жизнь

1914 г. № 8 — 10, стр. 70 — 85. 11) Б. Познанский. Воспоминания. Укр. Жизнь 1913 г. № 3,
4 и 5. 12) М. Драгоманов. Австроруські спомини. 13) А. Русов. Как я стал членом Громады.
Укр. Жизнь 1913 г. № 10. 14) Теперь этот неизданный отрывок печатается в „Украине“ 1924 г.
Киев. № 1. 15) Wyd. materialóv. t IV, I, стр. 128. 16) Рапорт Каневского исправника Котлярова и
чиновника особых поручений Скрипцова от 12 мая 1861 г. [1]В. Мияковский. «Киевская громада»:
Из истории украинского общественного движения 60-х гг. // Летопись революции. — 1924. — №
4. — С. 127-150.

1. http://izbornyk.org.ua/rizne/letr01.htm

4.3.68 Золотоноська прокламація, авторство якої жандармерія закидала П.
Чубинському. Літо 1862 р. (2010-03-21 06:00)

Усім добрим людям.

Добрі люде! Щодня ви бачите пожари, щодня вигоряють села, та города; чи ви знаєте яка тому

причина— ні мабуть? Панам треба, щоб бідні люде не мали нічого, та щоб ішли до них зароблять
хліба; як усі прості люди не будуть мать у себе нічого, як повипалять хати і усю худобу переведуть,
то вжеж треба буде шукать пропитання, а пани положать таку ціну як самі знають та ще гроші

будуть давать на позички, a там знову заневолять на ті позички гроші, та так самісенько буде

як з ваших прадідів, вольних людей, поробили кріпостних. Добрі люди! ще й худобу вашу будуть

утроювать, бо їх сила, хоть не їх воля — воля ваша не вважайте і то що часом палають і панські

села, та панські села палять панські вороги — а ваші вороги пани. Повставайте добрі люди.
Спитайте стародавніх людей, що робили панам гайдамаки, як воно колись було, як гайдамаки

подякували панам. Робіть так як діди ваші, то буде ваша сила, бо ваша воля, ваша правда. Коли
усі повстаєте, то що вам хто зробить, вас багато уставайте тілько усі зараз, то ні пани, ні москалі
вам нічого не зроблять! Бо вас багато і ваша правда! Пани не хочуть давать землі, а земля ваша,
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уся ваша, бо ваші прадіди кров’ю її поливали і куповали.
Так чи довго ще катам катувати, слухайте мене добрі люде! Ждіть часу поки усі будуть знать —
та вставайте усі і панські люди, і казаки, і міщани, і усі честні люди! бо пропадете усі до одного,
вас усіх заневолять ваші предковічні вороги пани, це вони пожари роблять, та німців наймають,
та кують вас у кайдани, та москалів насилають, та б’ють! і довго ще так будуть знущаться над

вами, бо ви боїтесь, бо з вас немає духу, a панам то й на руку. Подкуплені пани кажуть вам, шоб
ви мовчали, що це все от Бога. Добрі люди! чи так Бог хоче мурдовать (!) людей дармо.
Чи вже ж слава козацька пропала? Чи ви хочете будь (!) старцями, та і діти ваші щоб були у

неволі! Що краще: чи буть у неволі у панів чи самим панувать? Ось розберіть, що тут писано, чи
єсть тут оцему писанню брехня? Щиру правду кажу вам. Бо приходе той час та година, що годі нам
плакать як мала дитина! Заприсягніть один перед одним, та биться з панами за правду, за волю
за козацьку долю. — Бийте невірних, бо вже прийшов конец панам, бо ви вольні усі рівні! ваша
земля, ваша правда, ваша воля — боже царство! Кажіть один одному, хто прочита оцю грамоту,
та дивіться щоб не бачили пани, бо закують у заліза й зашлють у Сибір, бо пани звичайні до того;
пани лякаються собачі душі, щоб люди не розібрали правди. Найгірше бережіться чиновників —
поки що до чого прийдеться. — Держіть між себе та не ждіть довго, бо на друге літо пани вас

випалять усіх.

Савва. Святий Київ.

Верно: Полковник Белов.

Моск. Арх. Рев. № 230 (ч. 38) 1862 р. арк. 25-26. Цит. за: Савченко Ф. Заборона українства

1876 р.: До історії громадських рухів на Україні 1860-1870-х рр., Харків, 1930, стор. 350-351.

4.3.69 Передісторія появи Валуєвського указу. Червень-липень 1862 р.
(2010-03-21 18:00)

Федір Савченко

Від Валуєвщини (1863 p.) до Юзефовщини (1876 p.)

В архіві кол. III відділу с. е. и. в. Канцелярії, що тепер переховується в Московському

Архіві Революції, я мав можливість відшукати й ознайомитися з двома великими справами, що
хронологічно, а також і своїм змістом тісно зв’язані одна з одною і навіть переховуються в тому

самому відділі: „О возмутительных воззваниях“.
Важливі для нас вони особливо тим, що яскраво висвітлюють причини й обставини, серед

яких з’явився відомий [1]Валуєвський циркуляр 1863 p., скерований проти нац.-культ. розвитку
українства, що його пізніше лише доповнив Емський Акт 1876 р.
Перша справа з 1862 р. ч. 38, № 230 (1-ої експед. на 188 арк.) зареєстрована у відділі під

загальною назвою: „О революционном духе народа в России и о распространении по сему случаю

возмутительных воззваний“, а в спеціальній частині цього Відділу — 38-ій і збереглася важлива

справа „Об обществе „Хлопоманов“ и членов онаго Антоновиче, Рыльском и Чубинском“ (з 2-го
липня 1862 р. до 15 квітня 1876 р.).
У цій справі знаходиться найбільше документів і матеріалів, частиною вже відомих, що стосуються
до заслання Чубинського, тому ми їх скоротимо. Але є декілька документів ніде неопублікованих,
текст яких ми подамо в цілому, з огляду на їх важливість для зрозуміння діяльности Валуєвської

Надзвичайної комісії.
Перший документ у цій справі виявляв, хто був ініціатор переслідування „хлопоманства“ й чому

воно набрало таких жорстоких форм і з адміністративного, і з культурного поглядів.
Військовий міністр гр. Мілютін надіслав до шефа жандармів за датою 29 червня 1862 р. таємні
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відомості, що їх одержав від ген.-майора гр. Сіверса з таким листом:

„Секретно. Сообщенные мне генерал-губернатором свиты е. в. графом Сиверсом секретные

сведения о происходящем в Киеве, считаю полезным довести до сведения вашего сиятельства,
присовокупив, что прилагаемую при сем записку я прочел государю императору“ 1). До записки

прикладено ще й супровідний лист автора її: „В бытность мою в Киеве, — писав гр. Сіверс, —
я обратил внимание на многих „молодых людей“, которых встречал на улицах в национальном

малороссийском наряде; собранные мною частным образом сведения имею честь представить

при сем вашему превосходительству. Я не мог дать веры всему, что мне рассказывали по сему

предмету в Киеве, ибо публика часто преувеличивает и даже выдумывает разные несообразности.
Но ныне, прочитав рапорт генерал-лейтенанта Гессе, совершенно совпадающий со слышанным

мною в Киеве, я прихожу к тому убеждению, что общество хлопоманов *) и подполковник

Красовский имеют связь между собою, и что правительство должно обратить на это внимание.
Если местные власти не обратили до сих пор внимання на хлопоманов, то можно обвинять их

в беспечности, ибо они нисколько не скрываются и всем известна цель их, по слухам. Свиты

его величества генерал-майор граф Сиверс. 28 июня 1862 года“. Записка Сіверса (арк. 4 і 5)
була такого змісту: „Между малодыми людьми в Киеве, особенно студентами, образовалось

общество под названием хлопоманов; они действуют на крестьян, вышедших из крепостной

зависимости, подстрекая их не подписывать уставных грамот и внушая им, что земля составляет
их собственность без всякого за оную выкупа. Нисколько не скрывая принадлежности к обществу,
молодые люди эти ходят в национальном малорусском платье и разъезжают по деревням.
Главными деятелями между ними считаются Антонович и Рыльский **) Рассказывают в Киеве,
что приезжавший сюда студент СПБ. университета Чубинский волновал в Полтавской губ.
крестьян, но, видя бесцельность своих речей, стал доказывать им всю несправедливость и

будто бы незаконность военного постоя и неправильность передавання приварка. Нижние чины,
узнав об этом, пригласили Чубинского к себе на угощение, и по приходе его высекли его

розгами. После этого студент Чубинский скрылся, и долгое время не могли узнать его фамилии;
но впоследствии оказалось, что он сын полтавского или киевского помещика. Фактических

данных на все вышеприведенное не имеется, но сведения эти были собраны на месте, частным
образом, вследствие встреченных по городу молодых людей в странных малороссийских нарядах“.
1) Одержано було цього листа 2-го липня. * ) Общество молодых людей, действующих для

возмущения крестьян против помещиков и распоряжений правительства с целью восстановления

независимости Малороссии. **) Полагают, что общество это имеет скрытную цель действовать

в духе независимости Малороссии и употребить возмущение крестьян только как орудие для

достижения этой цели; имя малорусского поэта Шевченка между ними очень популярно. Они даже
действуют за одно с польскою партиею, лишь бы взволновать край; в средствах не разборчивы.
(Примітки Сіверса). Як бачимо, записка ген. Сіверса звертала увагу на небезпеку в двох

напрямках: а) Антонович і Рильський провадять пропаґанду серед селянства, щоб відокремити

Україну від Росії; б) Чубинський разом з Красовським провадять також антивоєнну пропаґанду.
Такі відомості, особливо після того, як про них від Мілютіна дізнався Олександр II-й, очевидно,
могли сильно стурбувати III-й відділ. Негайно було дано таємного наказа до Грибовського,
полковника Київської Жандармерії й Бєлова — Полтавської (Бориспіль, де проживав Чубинський,
належав до Полт. губ.) висвітлити справу, яку було вище наведено, й надіслати відповідні

інформації. 29 липня 1862 р. Грибовський надіслав до шефа жандармів Потапова рапорта (№
143, одерж. в Петербурзі 4 серпня) під назвою „Об обществе хлопоманов в Киеве“. Зазначивши,
що Антонович, який постійно перебуває в Києві, закінчив університет 1860 р. й „числится“ на

педагогічних курсах, а Рильський, закінчивши також іст.-філ. факультет у червні 1862 p., проживає
на селі під Києвом у батька, він сповіщав, що про існування Т-ва хлопоманів, яке б складалося

переважно з студентів, нічого певного сказати не можна: „Никто из студентов“, пояснює він, „в
Киевской губернии не был задержан по подозрению в подговоре временнообязанных крестьян

не подписывать уставных грамот, и что земля составляет их собственность и никакого за оную

выкупа прземельным владельцам не следует“. А, як відомо, це й була головна небезпека,
якої побоювався і уряд і сам цар після того, як селян обдурено реформою 1861 р. Далі в
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жандармському рапорті оповідається про братів Рильських. Обидва вони в 1860 р. носили

український селянський одяг, зближалися з „простим людом“, навіть працювали з ним „зауряд“,
а в розмовах по корчмах розказували про історію України, про минулі криваві війни, Запорозьку
Січ та Гайдамаччину, про те, що колись було легко жити, як прадіди їх не знали кріпаччини й

були вільними козаками, жили в себе і для себе. Хоч селяни на допиті й не потвердили цього, але
Рильських було арештовано з думкою вислати до Казанського університету. Зважаючи на прохання
батька та впливових осіб (імен їх не подано в рапорті), обох залишили кінчати Університет у

Києві. Молодший помер, а старший залишився хлопоманом до останнього часу під менторством

Антоновича, людини настільки розумної й обережної, що хоча всім відомо, що „він є голова всіх

хлопоманів“ і перебуває навіть під таємним доглядом поліції, одначе „не замечено за ним ничего

подозрительного“ 1). У наступному абзаці, якого ми подаємо далі дослівно, полк. Грибовський

сформулював відносно до України ту широко відому й досі знамениту фразу, яку, незабаром Валуєв

пристосував до української мови, трохи її ампліфікувавши й додавши трьохчленну структуру. Тепер
ми знаємо, що це був невеличкий плаґіат з його боку у свого київського підручного: „Дошедшие
в Петербург слухи, писав Грибовський, что нынешнее Общество Хлопоманов стремится будто

бы к восстановлению независимости Малороссии, не заслуживают на внимание, — спокон веков

Малороссия самостоятельной не была и быть не может. Тут только отчасти подтверждается,
что Антонович, Рыльский и еще некоторые из студентов хлопочут о сохранении малороссийской

народности в правах, обычаях, костюме и даже хотят возвысить литературу на малорусском

языке“. Зміст цього рапорту і особливо остання його частина, очевидно, заспокоїли III-й відділ й
перенесли всю його увагу, як це видно з архівної справи, на Чубинського. Остання фраза важлива
й для нас з того погляду, що виявляє, як Київський український гурток, і зокрема Антонович, що
був тоді цілком в курсі підготування до польської революції, зумів триматися від неї осторонь і

послідовно провадити українську національну пропаґанду. Із пізнішого листа Київського ген.-губ.
Васильчикова дізнаємося, що вона все ж мала досить виразний соціально-революційнй характер.
Полтавська жандармерія, якій довелося збирати відомості про Чубинського у Борисполі, на самому
крайньому пункті тодішньої Полт. губ., потрібувала для відповіді більше часу, ніж Київська. Лише
14 серпня 1862 р. полк. Бєлов вислав свого рапорта до III-го відділу. У ньому він повідомляв, що
всі чутки про Чубинського, які було наведено в листі з 2-го липня (за запискою гр. Сіверса) не були
потверджені, у тому числі й ті, ніби солдати, а за іншою версією офіцери саперного батальйону,
що стояв у Борисполі, якось його покарали, або висікли різками 2). Помічено лише за Чубинським,
як доносив полк. Бєлов, що він разом із знайомими студентами, що приїздили до нього, співав
на вулиці українських пісень. 1) Дописувач, очевидно, хотів сказати, що проти Антоновича не було
знайдено доказів його неблагонадійности або протиурядових вчинків, бо те, що він був за його

власним свідоцтвом під доглядом поліції, показувало, що „підозріння“ в неї проти нього були.
2) У своєму доносі через 12 років Юзефович видумав нову версію, що ніби Чубинського висікли

різками селяни. Рівно через місяць, 4-го вересня, з Полтави вислано було доповнення до цього

першого рапорту. Той самий полк. Бєлов писав, що на початку серпня кілька невідомих осіб,
а в тому числі й Чубинський, розказували в с. Войтові народові „какие-то легенды, прошедшей
вольности“. Їх селяни визнали ніби за „поджигателей“ і мали намір зв’язати. Тоді вони втекли

— спочатку до м. Яготина, Пирят. повіту, де їх також визнали за підозрілих людей і звідтіль

їм пощастило втекти лише після бійки. Для розслідування справи вислано було з Полтави жанд.
поручика Васильєва. Найбільше сумнівів у цьому рапорті викликає те, що серед певної кількости
невідомих осіб невідомо також хто впізнав Чубинського. Ця історія має вигляд дуже подібний

до тих різок, якими ніби покарали його в Борисполі. І секретний рапорт Васильєва з місця подій,
датований 27 вересня, цього не потвердив. „По произведенному дознанию, писав він, оказалось,
что хотя фактических данных, явных улик в виновности Чубинского под рукой не найдено, но
тем не менее на него падает подозрение в злонамеренности против существующего порядка

вещей“. Із наступних рядків рапорту Васильєва на нашу думку виходить, що попередня інформація
полтавської жандармерії про неприємну для Чубинського історію в с. Войтові більш ніж сумнівна.
„Разыгрывая роль малорусского патриота, — писав далі Васильєв, — он собрал около себя человек

до 20 молодых людей и разного сословия студентов Киевского Университета (гимназистов и даже
несколько из крестьянского сословия), из числа которых дознанием открыты студенты Синегуб 2-й,
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гимназисты: Синегуб 1-й и Касьяненко, волостной писарь с. Войтова казак Коваленко, крестьянин
Плещенко, и некоторые указывают еще как на соучастника Чубинского волостного старшину с.
Войтова— Дзюбу“. Як можна погодити між собою ці дві звістки, що одна другу виключають, ніби
волосний старшина й писар с. Войтова не лише знають Чубинского і співчувають йому, але й є його
„співучасники“, а з другого боку в тому ж таки с. Войтові селяни визнають його за „поджигателя“
й мають намір звязати? З якою метою? Очевидно, щоб повести до місцевого начальства, до того
самого старшини Дзюби й писаря Коваленка... Але оці ж таки рапорти й були підставою для

того, щоб Чубинський протягом 7 років просидів на висланні у Північному краї. Цього мало.
Наступні рядки рапорту говорять, що Чубинський „с этой шайкой, путешествуя из деревни в

деревню не только своей губернии, но и соседних, возбуждает крестьян против помещиков“. Ще

краще. Селяни с. Войтова не пізнали серед „поджигателей“ свого старшину й волосного писаря,
а Чубинського пізнали і навіть на ім’я знали. Але і в III-му відділі в Петербурзі і в Полтавській
жандармерії забули про попередній рапорт Бєлова з 4-го вересня, як і про те, що з дізнання

Васильєва проти Чубинського не виявилося „явных улик ни фактических данных“. Всім ударило в

голову, що він ніби підбурює селян проти панів. Далі сумлінний жандармський служака Васильєв,
зазначаючи своє джерело інформацій, показує, ніби „по общей молве положительно известно“, що
поведінка вищезазначеної „шайки“ з її українським одягом, співами, випиванням, відвідуванням
могили Шевченкової, поясненням ліберальних уривків з невиданих творів цього письменника, —
все це дає підстави „благонамеренной части“ бориспольців зрозуміти, що „молодые люди эти

действуют с намерением распространить в народе учение социализма и коммунизма“... Новий

арґумент для обвинувачення Чубинського, хоч проти нього немає знову жодних фактів. Але

рапорт не скупиться на подробиці. Чубинський в додатках до всього іншого, як виявляється, ще й
„атеист в душе“, „главный виновник нарушения общественного спокойствия“, а на інших „общая
молва указывает не более как на органов — исполнителей“. Ці Полтавські рапорти й дізнання на
підставі „общей молвы“можуть дати лише один висновок, що „местные власти“ бажають уникнути
обвинувачення „в безпечності,“ яке поставив Сіверс у свойому листі і „виявляють діяльність

хлопоманів“ вже не „по слухам“, як Сіверс, а за „общей молвой“. Для цього треба було за

всяку ціну вишукати „козла відпущення“. Під руку попався Чубинський, бо він дійсно носив

український селянський одяг і співав українських пісень. Рапорт Васильєва кінчається згадкою

про те, що коли він повертався через Пирятин, до нього дійшла чутка, що у „неблагонадійного
поміщика Савицького находится склад разного рода запрещенных сочинений“. Але коли в тому

ж такі місяці вересні в Золотоноському повіті було знайдено „подметное письмо“ (за висловом
Полтавської жандармської канцелярії з 27-го вересня), а в дійності прокламацію українською

мовою: [2]„Усім добрим людям“, то підозріння в її розповсюдженні знову таки впало ні на кого

іншого як на Чубинського, який в той момент перебував у Києві, вчителюючи в приватному

пансіоні Ленца. Тому Бєлов і примушений ще був згадати також „его соучастников“. Чубинський
мав і за них відповідати. За наказом з 6-го жовтня, ціла справа Чубинського мала бути надіслана
для відома до высоч. заснованої слідчої Комісії. Вже 20 жовтня 1862 р. голова Комісії кн. Ол.
Голіцин повідомив шефа жандармів кн. Долгорукова про вердикт щодо Чубинского: „Хотя
фактически не доказано, — писав він, — чтобы Чубинский во время сих путешествий возбуждал

крестьян к каким-либо противуправительственным стремлениям, но тем не менее дозволение

продолжать подобные выходки, по мнению комиссии, может иметь вредное влияние на умы

простолюдине в; посему имея в виду, что составление упомянутого выше возмутительного

воззвания приписывается Чубинскому, Коммиссия полагала: выслать его на житье в один из

уездных городов Архангельской губ. под надзор полиции“. Цей вирок, в якому нічого „фактично
не доказано“, ще більше стверджує нашу думку, що Чубинський був спокутою жандармерії перед

військовим відомством в особі гр. Сіверса й гр. Мілютіна. До того і в акті обвинувачення

знайшлася якась дивна версія про те, ніби він підбурював селян проти військових постоїв і т. і.
1). Як знаємо, військових дуже турбувала можливість союзу культурників-хлопомаів з групами

активістів типу полк. Красовського, що не лише носив укр. національний одяг під уніформою, а
також виробляв знаряддя для вибуху 2). 1) Свою „Историю моей ссылки“ на арк. 61-64 зазначеної
арх. справи Чубинський закінчув словами: „Мою ссылку я не могу ничем иным объяснить, как
только ошибкою“... 2) Моск. Арх. Рев., 1880, № 325, л. 6: рапорт-зводка нач. Київ. жанд.
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упр. з 11 бер. 1880 р. Золотоноське „возмутительное воззвание“, про яке вище згадувалося

і повний текст якого подаємо в [3]Додатках, мало своїм змістом такі пункти: 1) часті пожежі,
що тоді траплялися по селах пояснювалися в той спосіб, що „панам треба, щоб бідні люди не

мали нічого, та щоб ішли до них заробляти хліб“. В результаті цього фінансово-економічноо
тиску, подібно до того як колись сталося з їх прадідами, з вільних людей вони стануть кріпаками.
2) Закликаючи до повстання, одностайного й одночасного, як взірець для нього нагадувалося

про часи Гайдамаччини. 3) Пани не хотять землі давати, а земля вся в цілому селянська, бо
прадіди кров’ю її поливали. 4) Пани німців наймають, та кують селян у кайдани, та москалів

насилають. 5) Настає час, коли слід заприсягнути один перед одним, та битися з панами за правду,
за волю, за козацьку долю. 6) Висловлюється порада цю грамоту передавати з рук на руки, але так,
щоб пани її не бачили, бо закують у заліза й зашлють до Сибіру. 7) Найбільше рекомендується
боятись і остерігатися чиновників“. Підписано проклямацію: „Савва“, святий Київ“. (Скріпив
відомий уже нам полк. Бєлов). Як спостерігаємо, в прокламації наведено багато моментів

соціальних і національно-революціних, яких того часу особливо боявся російський капіталізм, що в
акті 19 лютого пішов на деякі незначні поступки зверху, щоб уникнути революції знизу. Особливо
характерні для епохи згадки про землю, якої пани не хотять давати, хоч вона й уся селянська, про
гайдамаччину, козацьку долю, обережність щодо чиновників. Згадка про пожежі й землю, политу
кровью прадідів-козаків, виявляє, що ставку свідомо ставилося на тодішні міцніші, заможніші
селянські кола, яким загрожувала поступова втрата належної їм землі й нова кріпаччина. Як

знаємо, селянство після численних, коло 2,000 заколотів у перші роки після реформи, заспокоїлося
й не підтримало загальним повстанням тих закликів, які зустрічаємо в волотоноській проклямації.
Інтеліґентські дрібнобуржуазні кола почали шукати, за пізнішою Драгоманівською термінологією,
„зачіпок“, щоб утворити ув’язку з селом і зрозуміти його світогляд... Одною з таких „зачіпок“ був
півд.-зах. Відділ рос. геогр. т-ва. На цьому відомості про справжню й видуману від жандармерії

діяльність Чубинського 1) серед селянства в архівній справі III-го відділу, яку ми мали в руках,
кінчаються. Подробиці про характер проводів Чубинського з Києва на Архангельщину та його

дальшу долю не дадуть нам нічого важливого, щоб висвітлити діяльність, зовнішні й внутрішні

обставини й завдання певної частини тодішньої української громади, що у великій кількості через
10 років увійшла до Півд.-Зах. Відд. Геогр. Т-ва. Але інтерес до Київської Громади й після

арештів та висилок Чубинського, братів Синегубів, Красовського та інш. в III-му відділі не міг
і не повинен був зменшитися. Під впливом також ворожої до „хлопоманів “кампанії в пресі

офіційний Петербурґ продовжував таємне листування з Києвом, коментуючи зміст і доцільність

опублікування відомого хлопоманського „отзыва из Києва“ 2), а також обговорюючи небезпеку

української пропаґанди через ширення „метеликів“ і „книжок духовного змісту“ серед селян. Все
це відбилося у Валуєвському наказі з 8-го червня 1863 p., що закінчується словами: „сделать по
цензурному ведомству распоряжение, чтобы в печати дозволялись только такие произведения

на этом языке, которые принадлежат к области изящной литературы, с пропуском же книг на

малороссийском языке как духовного содержания, так и учебных вообще, назначаемых для

первоначального чтения народа, приостановить 3). 1) Коли б ця Золотоноська прокламація

з’явилася в 70—80 pp., то можна було б навіть припустити, що її була написала жандармерія, щоб
утопити Чубинського: настільки безпідставні підозріння, що вона від Чубинського походить. Але
ще не досліджено, чи на початку 60-х pp. техніка „охранки“ стояла так високо, щоб фальшувати

прокламації. 2) Див. статтю Житецького про Київську Громаду 1860-х pp. („Україна“, 1928, 1) 3)
Русск. Мысль, 1905, III, с. 134. Деякі архівні матеріали й документи, що стосуються до такої

важливої в українському культурному житті події як закриття Київського відділу Р. Г. Т-ва
зокрема, та опублікування закону 1876 р. проти українського слова взагалі, — з’явилися вже

після першої революції 1905 р. і потроху починають виринати на світ за останні роки. Але

ще їм далеко до потрібної повноти. [* * *] Записка генерала Сіверса дає нам змогу зрозуміти,
нарешті, чому трапилася така раптова, рішуча й несподівано-гостра зміна у ставленні російського
уряду до українського руху протягом другої половини 1862 р. Після вільного утворення українських
недільних і взагалі народніх шкіл навіть з підтримкою іноді офіційних кіл, появи українських абеток
і підручників для школи, що всі пройшли належним цензурним шляхом, після прилюдного, через
пресу взагалі і навіть через катковські „Московские Ведомости“ збирання грошей на друк цих
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призначених для народу видань — повна, непредбачена й ніким не з’ясована переміна урядового
фронту. [1 1861 р. навіть начальник київської жандармської управи в рапорті шефові III відділу
пропонував з свого боку перекладати на українську мову офіційні розпорядження: „Киевская
губерния населена чисто малороссиянами и украинцами и чтобы каждый малоросс, писав він, мог
взять в толк на своем родном яэыке даруемые государем и императором милости, не бесполезно
было бы допустить, перевод высочайших положений на малороссийский язык с дозволением

вольной продажи таковых. (М. Яворський, Нариси, 1927, т. 1, с. 218. К. Жанд. Упр. 1861, №1,
ч. 19).] Тепер же, завдяки записці генерала Сіверса (що почала архівну справу, яка закінчується
саме в 1876 p.), знаємо, що перводжерелом для появи в житті українському Валуєвського указу

були не „Основа“, не школи й абетки, навіть не українська мова й одяг та хождіння в народ

„хлопоманів“. Причиною нагінок на український рух 1862-3 р.р. і пізніше була та небезпека, на
яку звернув увагу Олександра II-го керівник військовим міністерством Мілютін. Сіверс указував
йому на можливість розповсюдження „хлопоманської“ української пропаґанди в армії через союз

полковників Красовських з „хлопоманами“ типу Антоновича й Чубинського. Він запевняв в

реальному існуванні цього союзу, звертав увагу і скаржився на „безпечність“ і „неуважність“ до

„хлопоманського“ руху з боку місцевої адміністрації. Записку ген. Сіверса написано в тому самому
місяці червні 1862 p., коли було заарештовано й Красовського. Саме ця подія могла дуже сильно
вплинути на фантазію генерал-майора з світи його величності Сіверса, викликаючи в його думках
картини військових заколотів і повстань. 28-го червня він подає свою записку Мілютінові, а вже
29-го Мілютін пересилає її до Долгорукова, зазначаючи в останній фразі свого листа, що він

прочитав цю записку цареві. Як знаємо, Красовського було засуджено на смерть, а згодом лише

помилувано каторгою. При наявності такого занепокоєння в військовому міністерстві набирають
певного змісту й привертають до себе більше уваги ті леґенди про антивійськову пропаґанду

Чубинського, про яку згадано в записці Сіверса, хоч їх потім і спростувала полтавська жандармерія.
У Києві, у відповідних колах і перш за все військових, версія ця знаходила, очевидно, для себе віру.
В нашій архівній справі про „хлопоманів“ з середини серпня 1862 р. про військову пропаґанду

більше не згадується, й III-й відділ провадив далі свою роботу в іншому напрямку. Але, на

жаль, дуже слабо ще обслідувано таємні архіви військового міністерства, щоб сказати, як швидко
там занепав інтерес до справи Красовського-Чубинсього. В історичному аспекті важливо те, що
розмова Мілютіна з царем наприкінці червня 1862 р. дала в результаті Надзвичайну комісію для

розслідування української пропаґанди, до якої надсилалися з усіх усюд доноси й офіційні інформації
про український рух, а як фінал, з’явився менш ніж через рік валуєвський указ. III-й відділ у всій

цій справі, як і в кожній іншій, інтересувався тими питаннями, що в першу чергу підлягали його

компетенції. В записці Сіверса згадувалося про „хлопоманів“, що вони мають ухил „действовать
в духе независимости Малороссии и употребить возмущение крестьян только как орудие для

достижения этой цели“... Савченко Ф. Заборона українства 1876 р.: До історії громадських рухів
на Україні 1860-1870-х рр., Харків, 1930, стор. 183-190; 200-201. [[4]pdf]

1. http://ua_kobzar.livejournal.com/763080.html

2. http://ua_kobzar.livejournal.com/751075.html

3. http://ua_kobzar.livejournal.com/751075.html

4. http://www.utoronto.ca/elul/Main-Ukr.html

4.3.70 Перші кроки Київської громади. 1861-1863 рр. (2010-03-22 06:00)

Внутреннюю жизнь Громады на первых шагах ее работы рисует нам одно политическое дело 1863
года, в котором было замешано несколько членов Громады.
Это было дело Владимира Синегуба, младшего из всех братьев Синегубов, тогда еще гимназиста.
Его обвиняли в различных революционных поступках, и сам он был виноват в том, что дело

осложнилось: легкомысленный юнец наговорил на себя всякой небывальщины, выдал себя

за члена какого-то несуществующего революционного комитета, признавался в „преступных
сношениях“ с полковником Красовским и запутал в это раздутое и фантастическое дело В.
Антоновича, Курлюка и еще целый ряд украинцев.
Про украинскую Громаду В. Синегуб, между прочим, дал такое довольно хаотическое показание:
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„Ввел меня в Громаду, или малороссийское общество изучения народного быта, языка и обычаев,
кандидат университета св. Владимира, Владимир Антонович. Убеждение этой Громады есть то,
что два народа — русский и малороссийский слились воедино, что Малороссия, по этому самому
слиянию, никогда не должна и думать о своей самостоятельности. Я, как ученик Красовского,
совершенно расходился с нею и потому только участвовал в ней, что знал хорошо малороссийскую
народность. Они — громадяне — не подозревали во мне такого страшного злодея, иначе они

выдали бы меня давно в руки правосудного правительства. Главными занятиями членов Громады
был выпуск книжек „Дещо про світ божий“, которые печатаются в типографии Минятова в

Киеве; составляют еще украинско-русский словарь, слова которого собраны и лежат у кандидата

Университета св. Владимира, Александра Стоянова. Многие из этого общества учителями в

Педагогической школе в Киеве. Передовыми членами этого общества: Антонович, Стоянов,
ученик землемерской школы в Киеве — Каленик, Шевченко и студент Курлюк“.
Несмотря на запутанность этого показания Синегуба, тут правильно отмечены и политическая

умеренность взглядов Громады, и ее покорность „начальству“, и основное направление ее работ:
культурная деятельность, издание книг, составление словаря.
Несмотря на эту характеристику Синегуба, упомянутые в его показаниях Курлюк и Антонович

были притянуты к допросу. Василий Курлюк, родом из Зеньковского уезда, появился в Киеве

только в 1862 году, был офицерским сыном, учился несколько лет в Кадетском Корпусе в Полтаве,
вышел из третьего класса „по домашним обстоятельствам“.
„О малороссийской Громаде, — сказал он на допросах, — как о кружке известной симпатичной

мне деятельности, услыхал в кругу университетской молодежи тотчас по приезде моем в

Киев: тогда «о стороны передовых хлопоманов (слово польское, происходит от хлоп) был

протест против панских, преимущественно польских, угнетателей крестьянского сословия; эта
идея показалась мне правой, и я, читая предварительно в „Основе“ заявления Антоновича и

прочих, желал сблизиться с людьми, занимающимися таким честным, по моему мнению, делом.
Это было нетрудно: в так называемую Малороссийскую Громаду, как в общество, хотя и не

известное правительству, но не имеющее никакой организации и даже не скрывающееся втайне,
имел право входить всякий, кого интересовал этот или какие бы то ни было вопросы, касающиеся
украинского народа.
В первый раз, когда я явился между молодежью, составлявшею Громаду, зимою 1862 года, решали
дело о протесте против запрещения служить панихиду по Шевченке людям, чтущим его талант;
дело тогда решили большинством голосов, что протест, как противоправительственный, должен
быть уничтожен.
Знакомясь более и более с Громадой, я выработал о ней следующее убеждение: этот кружок имел
целью помогать крестьянскому сословию и, вообще, простонародию к достижению истинного

улучшения его быта; средством для этого была избрана грамотность“.
Курлюк связывает происхождение Громады с воскресными школами и подчеркивает, что Громада
не имела характера какой-то закрытой организации, работала над изданием книг и собиралась

редко. Показания Антоновича могли бы целиком раскрыть нам внутреннюю организацию

Громады, но, к сожалению, показания эти давались перед следственной комиссией, были

сдержанными и держались в границах тех фактов, которые уже раскрыли Вл. Синегуб и

Пилипенко, другой участник дела.
„Собрания, писал Антонович, указанные (Синегубом) под названием Громады, существовали
действительно около двух лет — в 1861 и 1862 г.г.
Собрания эти имели целью: изучение края в этнографическом, юридическом и географическом

отношениях, для чего были составлены разными лицами и напечатаны с дозволения цензуры

программы: 1) для группировки этнографических сведений, 2) для группировки сведений по

обычному праву, 3) для собирания сведений географических.
Ответы на эти программы собирались людьми, живущими в разных местностях как знакомыми

с составителями программ, так и незнакомыми, и печатались в разных периодических изданиях :
„Основе“, „Киевских“ и „Черниговских губернских ведомостях“, „Черниговском листке“ и т. п.
Юридическая программа составлена была кандидатом юридических наук Чубинским, другие —
не помню кем.

3501



Кроме изучения края, занимались изданием учебников для народа; на собраниях так называемой

„Громады“ рассматривались, читались и поправлялись рукописи разных лиц, подготовленные к

печати.
Из них были изданы: таблицы для первоначального чтения, составленные студентом Горяковским;
арифметика популярная; физическая география — под заглавием „Дещо про світ божий“,
составленная в виде сборника из статей, писанных разными лицами; „Басни Глебова“. Обе

последние книжки изданы под редакцией кандидата историко-филологичесого факультета

Стоянова. Все книжки изданы с дозволения цензуры.
Кроме того, имелось в виду: составление полного сборника малороссийских песен, составление
малороссийского словаря, составление учебника по географии и т. д., но, по различным

обстоятельствам, намерения эти не были приведены в исполнение. Сходки происходили таким

образом, что каждый, желавший заняться известным предметом, или составивший рукопись

(программу, учебник и т. д.), сзывал своих знакомых и предлагал им заняться поправками

или оценкою его сочинения или совместным начертанием плана для занятий; на сходки эти

могли заходить все люди, занимавшиеся или интересующиеся данным предметом. Потом из

людей более сведущих и желающих принять участие составлялась редакция для данной книги из

нескольких человек, которая н занималась редактированием — выправкой содержания и языка.
Сходки эти происходили тогда, когда было для них занятие, не бывали никогда многочисленнее

20-30 лиц. И, смотря по предмету занятий, лица менялись, так как для обсуждения каждой книжки;
сходились те люди, к занятиям и вкусу которых рассматриваемый предмет более подходил. Числа
участвующих в этих сходках и перечисления лиц, в них участвовавших, потому дать невозможно.
При издании книги, составлялась обыкновенно складчина иденьги вручались кому-нибудь, по
большей части, автору или составителю, который и брал на себя хлопоты по изданию. Вероятно,
под названием скарбника разумел Пилипенко, рассказывающий по наслышке эти факты, то лицо,
которому складчина вверялась.
На сходках, кроме вопросов научно-литературных и педагогических, никаких других вопросов

никогда не подымали; если высказывались мнения, выходящие из круга частных вопросов, и если
бы можно сгруппировать эти мнения в один итог, то их бы можно было привести к таким

общим результатам: большая часть людей была уверена в общественной пользе народного

образования, большая часть людей считала своей нравственной обязанностью способствовать

посильно этому образованию. Общее мнение было в пользу того, что образование народное в

здешнем краю пойдет скорее и успешнее, если будет поведено на малороссийском языке, как на

более удобопонятном для народа здешнего“.
Вот, собственно говоря, и все свидетельства, какие мы имеем о первоначальных шагах Киевской

Громады от ее первых членов. Она вышла из гминной организации и, оторвавшись от

гмины в то время, когда гмины приняли самое активное участие в политике, центр тяжести

перенесла с политики на культурничество и, несмотря на то, что с первых и до последних

дней своих могла она существовать только, как нелегальная организация, она в политических

своих взглядах была крайне умеренна, вернее — ни в чем не проявила, нигде не объявила

своей политической программы; это дало повод упрекать общественных деятелей 60-х годов в

аполитизме 1). Мы можем все-таки предположить, что украинские шестидесятники молчаливо

допускали (!) по крайней мере, до 1863 года, требование политического освобождения Украины

из тисков российского самодержавия и признание той республиканской федерации славянских

народов, какая стояла перед глазами их предшественников, некоторых декабристов и кирилло-
мефодиевцев. Примітки 1) Нужно различать между аполитизмом „Громады“ и аполитизмом

русского общественного движения 60 — 70 годов. В последнем случае равнодушие к политическим

формам объяснялось анархическим настроением народников, считавших основной и единственно
важной социально-экономичесую революцию, а политические права — нужными лишь буржуазии.
В Киевской же Громаде аполитизм выражал крайнюю умеренность, узость программы, а может
быть и трусость в отстаивании своих собственных интересов, свойственную вообще российскому

буржуазному либерализму. Особенно характерна и, пожалуй, лицемерна „лояльность“ Громады в

национальном вопросе. То „молчаливое“ допущение принципов политического и национального

освобождения, о котором говорит далее автор статьи, доказывает верность нашей мысли

3502



о политической трусости этих крупнейших представителей украинской интеллигенции. Чего

стоит партия, да еще полулегальная, скрывающая свои политические воззрения, так что о них

приходится только догадываться? — Прим. ред. [1]В. Мияковский. «Киевская громада»: Из

истории украинского общественного движения 60-х гг. // Летопись революции. — 1924. — № 4.
— С. 127-150.

1. http://izbornyk.org.ua/rizne/letr01.htm

4.3.71 Г. Т. Якою мовою треба навчати народ? Літо 1862 р. (2010-03-22 12:00)

МЫСЛИ ЮЖНОРУССА.
VI. На каком языке должно обучать народ?

Хоч не в лад, — да широко ступав. (Народная пословица).

Вопрос об украинской народности и литературе переходит из области предположений в область

действительности: теперь не только научным образом разъясняются характеристические черты

народности южнорусской, но и самая речь украинская становится речью литературною. Как ни

юна еще эта литература, но в ней уже чувствуется могучесть южнорусского гения: изящество,
сила и возвышенность поэзии Шевченка, истинного сына народа украинского, — убеждают в

этом до очевидности. Обновление и развитие южнорусской народности на новых началах —
есть совершающийся факт, пред которым должны бы умолкнуть все возгласы; здесь та же

непобедимая жизнь, та же логика событий, как и в других подобных случаях... Но как при

других случаях, так и при этом, появляются люди, лишенные чутья жизни, неверующие логике
событий: действительность не удовлетворяет их предзанятым идеям — и они придумывают

разные теоретические соображения, которыми будто бы уничтожается сила совершающихся

событий. Очевидно с первого взгляда, что логике теоретических соображений не устоят перед

логикою действительности уже и потому, что первая — мечтание, а вторая — жизнь; но она,
эта логика мечтаний, несостоятельна и сама в себе, пред судом беспристрастной критики. Такую
именно несостоятельность неосновательность, соображений мы встретили в статье, напечатанной
в «Трудах Киевской Духовной Академии» за май 1861 года: «по поводу распространения

грамотности в югозападной России.»
Известно, что грамотность есть лучший проводник сознательно-разумных понятий в среду народа.
Так как народ ближе всего сам к себе — к своей собственной народности, то, очевидно, и
грамотность его должна быть первее всего своя, родная, — т. е. народ должен приобретать

грамотность преимущественно на языке своем, родном ему. Кажется, против этого нечего

спорить. Такой способ обучения народа грамотности, т. е. на языке родном, — будучи и естествен

и законен, скорее приводит и к цели — к распространению грамотности: народ с большею

легкостью и охотою усвояет то, что ближе его сердцу. С этою целью — с целью распространения

грамотности в народе южнорусском, разрешено издание букварей на народном языке, и они

принимаются народом с большим сочувствием. Такое явление не могло не быть приветствовано
всеми, кому дорого просвещение и благо народа, и граматки стали быстро распространяться в

Украине; но, как явление доселе небывалое, оно возбудило в некоторых какое-то недоверие к

себе и вызвало их суждения против распространения грамотности народно-украинской. К числу

таких лиц принадлежит и автор статьи, о которой сказано выше и которая побудила нас взяться

за перо. — Насколько основательности в доводах этого неизвестного нам (автор почему-то скрыл
свое имя) противника естественности — мы тотчас увидим.
Начинаем разбор суждений автора в том порядке, в каком они излагаются у него. Поставив своею
задачею решить вопрос, который, по словам автора, стали задавать себе многие— «не обучать ли
украинский народ на малорусском наречии и по малорусским букварям?»— автор, по заведенному
порядку, старается, прежде всего, показать важность вопроса. Как же он рассуждает об этом?..
Это любопытно. «Сам по-себе этот вопрос не имел бы особенного значения; но мы обращаем на

него внимание потому, что одни, по простоте своей, не могут понимать важного значения его...»
Останавливаемся на этих словах в недоумении... Что это такое: вопрос (об обучении народа
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малороссийского на языке малороссийском) и не имеет особенного значения и имеет важное

значение? Можно ли рассуждать так: этот вопрос не имел бы особенного значения, если бы

другие понимали важное значение его? Держась приведенных слов автора, мы решительно не

понимаем: — дает ли автор какое-нибудь значение вопросу, который он берется решить, или нет,
потому-что автор, в одно и то же время, и не навмерен давать этому вопросу особенного значения
и дает ему важное значение, упрекая тех, кто, по простоте, не может понимать этого значения.
Правда, автор говорит, что этот вопрос не имеет особенного значения сам в себе: но когда он,
вслед за этим, упрекает других в непоиимании важности предложенного вопроса, то не объясняет
— какое он, в этом случае, разумеет значение вопроса — значение ли вопроса самого в себе,
или иное. Так как автор, в первой части своей периодической речи, говорит о значении вопроса

самого в себе, то должно думать, что он разумеет это же значение вопроса и во второй части. Если
же он разумел другое какое-либо значение, то отчего не сказал этого? Не обязан же читатель

искать, в речи другого, еще особого, внутреннего, смысла, отличного от наружного, — искать

для того, чтоб сколько-нибудь понять наружный смысл речи, весьма трудный для понимания по

отсутствию чего-то... весьма нужного.
Значение вопроса самого в себе о распространении грамотности среди украинцев на украинском

языке, в этом случае, тоже, как и значеше следующих вопросов: о распространении грамотности

среди сербов на сербском языке, среди поляков на польском, и проч. Грамотность есть ни

более, ни менее, как средство к образованию: вот значение всякой грамотности самой в себе

— украинской и не-украинской. Поэтому, автор напрасно относится к заданному вопросу с

замечанием, что этот вопрос без особенного значения (сам в себе): вопрос не имеет и не может

иметь притязания ни на какое особенное значение: у него есть свое значение, которым он и

довольствуется. — Мы обращаем на этот вопрос вниманье и потому, — продолжает автор,
— что «другие, под покровом благожелательности, скрывают свои задние мысли, слишком

неблагоприятные развитию нашего народа и, что не менее важно, будущим мирным судьбам

его.» После неудобопонятных рассуждений автора о важности означенного вопроса, мы здесь

встречаем более понятные, но, тем не менее, весьма странные рассуждения в литературном

споре. Что это, в самом деле, за задние мысли, о которых говорит автор? Вероятно, польско-
католические притязания? Так почему бы прямо и открыто не вывести их на свет, не показать, в
чем они состоят, где их корень, какова их сила, значение для народной жизни... Делать намёки, на
основании предполагаемых в ком-то задних мыслей, — несправедливо в отношении к обществу:
можно предполагать много всяких задних мыслей во всяком, не исключая и автора разбираемой

нами статьи; но какое значение будет иметь это без ясных данных и доказательств? Читателю

покажется, что вы сражаетесь с своими собственными мечтаниями, или — если он вам поверит,
то будет бесплодно смущен — и только: пользы тут немного.
Не можем не обратить внимания и на некоторые выражения в самом вопросе, который берется

автор рассмотреть и о важности которого он так неискусно рассуждает. Автор говорит — «не
обучать ли малороссийский народ на малорусском наречии?» Вероятно, автор недаром сказал —
на малорусском наречии, вместо того, чтобы сказать на малорусском языке, потому что наречие
и язык — две вещи разные. Как же он думает: признаёт ли ту речь, которою говорит народ

малороссийский, самостоятельным языком — таким, как язык великорусский, сербский, польски
и проч., или же русским наречием — как московское, владимирское, нижегородское, и проч? Так
как мы всякой фразе автора имеем право давать серьёзное значение, то думаем, что автор считает
малороссийский язык одним из русских наречий. Но автору следовало бы прежде доказать это, а не
выдавать за что-то положительно известное. Автор, без сомнения, знает, что существует другой
взгляд на этот предмет и существует не даром. (Так, знаменитый славянский филолог, Миклошич,
признает южнорусский язык языком самостоятельным). Амежду тем, решение вопроса— считать

ли малороссийскую речь языком или наречием, — имеет весьма важное влияние и на решение

другого вопроса — того, который берется решить автор, т. е. как обучать малороссийский народ

— по малороссийским ли букварям, или нет. Так как, не уяснив первого вопроса, автор порешил с
ним с плеча, бездоказательно, то, разумеется, и суждения его по второму вопросу, как мы увидим,
вовсе не убедительны.
Автор не изгоняет совершенно языка украинского из народного образования: «мы не исключаем
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совершенно, — говорит он, — употребления малорусского текста в букварях и книжках для

народного образования.» Ну, слава Богу! Автор повеликодушничал и пощадил тебя, несчастный
язык — священное достояние целого народа. Как ни нелепо было бы налагать запрещение

на безвинный язык, но есть и такие противники нашей народности. Наш автор, видно,
великодушнее... Зато — как дорого обошлось украинскому языку это великодушие! Вероятно,
привыкнув измерять достоинство и значение слова — количеством, а не качеством, автор

проговорился, что делает уступку нашему языку только из снисхождения, что, на самом деле,
язык малороссийский того не заслуживает, так как литература малороссийская скудна и

ничтожна! «Как ни скудна (или лучше сказать, как ни ничтожна) малорусская книжная

литература, мы не отвергаем ее пособий для народного образования». Но, г. аноним! являясь

снисходительным, наблюдайте справедливость: ужели в самом деле литература малороссийская

скудна или — по-вашему — лучше сказать — ничтожна? Ведь ничтожество равно нулю. А
литература малороссийская имеет памятники и из прошедшего, и современные. Что литература
малороссийская по количеству скудна в сравнении с другими литературами — против этого

никто не станет спорить, но называть ее ничтожною вообще — это недобросовестно. Но пусть

наша литература и скудна до ничтожества, — что ж из этого? ужели потому, что литература

украинская скудна, нужно ограничивать распространение ее среди того народа, которому она

родная? которого чувства и понятия она выражает яснее и доступнее всякой другой? В таком

случае, и сербы, и болгары, и великороссияне (что и было когда-то) должны отложить в сторону

изучение своего родного языка и заняться прежде всего изучением других, более развитых,
литератур — английской, немецкой, французской?.. Нет — благоразумнее поступать иначе: если
литература какого-либо народа скудна, то долг того, кому она близка, — заботиться всеми силами

о ее развитии (начиная с употребления народных букварей), а не бить ее наповал. Но автор

разбираемой статьи полагает противное; вот его собетвенные слова: «хотя по происхождению

мы принадлежим к южнорусскому племени, однако же решительно думаем, что наш народ

должно обучать прямо по букварям на общерусском книжном языке (разумеется, что молитвы

могут быть написаны церковнославянским алфавитом), не исключая впрочем прибавления каких-
нибудь статей нравственного содержания на малорусском наречии, — хотя и это не составляет

особенной, безусловной, необходимости». Напрасно автор, называя себя южноруссом, думает
подкрепить этим свои рассуждения против малороссийского языка: мы тоже из южноруссов, но
думаем, вместе с весьма многими, совершенно иначе. Именно: наш народ, как и всякий другой

народ, должно обучать грамотности прежде всего на его родном языке, знакомя его при этом

и с в.-русским языком — близким ему во многих отношениях. Говорить же, что знакомство с

нравственными понятиями посредством народного языка не составляет необходимости, т. е. что
знание родного языка может быть отложено в сторону, — значит говорить нелепость, — такую же,
какую говорили, в былые времена, великороссы о своем языке, предпочитая его французскому.
Не смотря на то, автор приискивает доказательства и для той своей мысли, что малоросс должен
изучать прежде всего великорусский язык, а свой родной оставлять в пренебрежении. Послушаем
эти любопытные доказательства.
«Кто из поселян (?) выучится читать по букварям на общерусском книжном языке, тот

ровно ничего не потеряет в отношении к своему «просторечию» (!). Азбука того и другого

языка одинакова — и, если ему угодно, он может прямо приступить к чтению своих книжек.»
Удивительное доказательство! Если азбука одного народа сходна с азбукою другого, то он должен
бросать свой букварь и браться за изучение чужого! Сербы пусть не смеют брать в руки своего

букваря и скорее принимаются за изучение русского, — потому что азбука в русском букваре сходна

с азбукою в сербском. Французы, англичане и другие европеиские народы пусть забрасывают свои

народные буквари и со всем усердием изучают древнелатинские грамматики, — потому что их

азбука сходна с латинскою! Что это вы сказали, г. аноним?!
Нет спора, что сходство азбуки одного языка с азбукою другого благоприятно для знакомства

с обоими языками, но почему же именно я должен изучать чужую азбуку, сходную с моею,
а не мою, сходную с чужою? Ведь, изучая свою, я могу читать и чужую — потому, что они

обе сходны. Но я изучаю эту азбуку первее всего по моим букварям, потому что эти буквари

мои, родные: вот разумная — важная причина того, почему я берусь сперва за изучение своего
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букваря, хотя азбука его и сходна с азбукою другого языка. В этом случае, знакомство с другим —
родственными нам— языком, желаемое автором и нами, происходит само собою, а между тем не

нарушается, не оскорбляется великое нравственное чувство! Потери нет, а польза несомненная.
— Выписываем дальнейшие рассуждения автора о выгодах обучения по великорусскому букварю,
— выписываем более для ознакомления с способом рассуждений автора: «много, говорит он,
важных выгод от изучения малороссами русского, а не малороссийского языка, но самая первая

выгода та, что выучившемуся читать по букварю общерусскому вы открываете возможность читать

и другие полезные ему книги, которыми так богата уже русская литература»... Как видите,
автор опять сбивается на ту дикую мысль, что если своя литература бедна, а чужая богата, то
скорее бросай свою и берись за чужую. Зачем нам, славянам, толковать о своей литературе —
кто о русской, кто о польской, о сербской и проч.? Скорее примемся за английскую, немецкую,
французскую! Эти богаты, а наши бедны... Правда, кто умеет читать и понимать скудную

южнорусскую литературу, тот может удобно читать и обильную литературу великорусскую: но
автору почему-то невыгодно быть в прямых, близких отношениях к бедной родной матери в

виду богатой тетушки. Тетушке первое всего — привет, а матери — потом — кивнем головой,
а пожалуй, по его мнению, — не беда и совсем от нее отворотиться. Сыны родихъ....... тіи

же отвергошася мене... «Кроме того,» прибавляет автор — все в пользу изучения в.-русского
букваря, — «при помощи такого букваря, поселяне, в своих общинах, скорее сумеют пользоваться
нужными для них циркулярами правительства и сами, не прибегая к сторонней, часто убыточной
для них, помощи, станут вести по своим делам по крайней мере самую главную переписку, вести
счеты, отчеты и тому подобное.» Бесподобно! И так полякам, евреям, татарам, грузинам,
немцам и другим инородцам, живущим в Русском государстве, нужно отложить в сторону изучение
родной для них грамоты и заняться всеми силами изучением грамоты на том языке, на котором
пишутся правительственные распоряжения, судебные дела и проч. Кажется, так рассуждали в

былые времена и австрийские немцы, налагая запрещение на славянский язык в Австрийской

империи. Что ж из того вышло?.. Предоставляем автору любоваться последствиями такой

системы... Русское правительство думает иначе: оно позволяет инородцам заниматься родным

языком сколько душе угодно. Если нужно, оно переводит правительственные распоряжения и на
языки нерусские. Без сомнения, никто не станет отрицать необходимости знакомства с русским

языком и для нерусских, живущих в Русском государстве; но следует ли отсюда, что для этого

они должны забывать свой родной язык? А малороссу легче, чем кому-нибудь другому, вести
знакомство с в.-русским языком. Изучая свою русскую грамоту, он неизбежно знакомится и

с в.-русскою грамотою, потому что азбука в той и другой одинакова; следовательно».... след.
рассуждения автора о необходимости малороссу изучать великорусский букварь, отложив в сторону
свой, — страдают отсутствием всякой основательности.
Высказав такие доказательства в пользу изучения малороссами великорусского языка и забвения

своего, автор прибегает к другим — политическим, историческим, филологическим и каким-
угодно доказательствам, все в пользу той же предзанятой мысли. Не будет ли он счастливее в

этих, по его словам, более широких и важных соображениях? «Есть», говорит автор, «другие, более
широкие и более важные последствия употребления общерусского языка в народном обучении,
которых мы иногда не должны терять из виду, если действительно желаем прочного блага

нашему народу в будущем, а не гоняемся только за призраками оригинальных выходок и, из-
за каких-нибудь своих частных интересов, не зложелательствуем ему втайне.» Что это такое

— мы решительно не понимаем. Должно быть что-нибудь в роде задних мыслей, о которых

любит намекать автор... Пока он ясно их не покажет нам, до тех пор все эти странные

фразы мы вправе считать выходками баронской фантазии, призраками авторского воображения...
«Знакомя все русские племена с общерусским книжным языком, — говорит автор далее, — мы

тем самим поддерживаем между ними внутреннее единство, а в единстве важнейший залог их

крепости, несокрушимой для самого завистливого ока наших западных недоброжелателей.» Все
это прекрасно; но, как нам кажется, написано под влиянием страха, у которого, — известно, —
глаза велики. Разве, вводя народные буквари, кто-нибудь говорит малороссам: — «не знакомьтесь
с другими языками и знайте один свой?» Мы, напротив, от души желаем всем малороссам

быть как можно ближе знакомыми с великорусским языком; мы считаем это необходимым;
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но тем не менее желаем, чтобы малороссы дорожили и своим родным языком и занимались

им настолько, насколько вообще нужно заниматься родным языком. А так как, кроме этого,
малорусский и великорусский языки весьма сродны между собою, как сродны и самые народы,
то и нет основания, по причине различия языков, опасаться за единство между народами,
говорящими этими языками: различие между двумя языками и народами существует и не может
не существовать — и, однако же, единство между ними есть и не может не быть. Что глубже

— единство или различие? Конечно, единство. Значит, совершенно напрасно автор опасается за
единство при виде различия: единство будет, и различие будет. Различие в языках малорусском
и великорусском не настолько важно, чтоб разорвать существенные связи и отношения между

двумя народами. Равно и наоборот: уничтожение разностей в языках не настолько само по

себе существенно, чтобы, посредством его, мог образоваться, — из двух разных народов —
один. Не говорим уже о том, что это намеренное уничтожение единства и разности в языке

невозможно на деле; — оно возможно разве с исчезновением самих народностей... После этого,
никак нельзя согласиться с мнением автора, что если бы в юго-западной Руси, в прежние

времена, был употребляем не тамошний — малорусский и белорусский, а книжный русский язык

наподобие нынешнего (?), то, как выражается автор, метаморфоз, совершившийся в некоторых
слоях южнорусского населения, не мог бы совершиться (стр. 106).» Почему же, в самом деле,
способен предохранять от метаморфоза — именно в.-русский, а не южнорусский язык? Это тем,
страннее, что тогдашний книжный южнорусский язык, по словам самого же автора, был весьма

близок к книжному русскому языку. А желать, как желает того автор, чтобы столетями раньше

южнорусский народ имел современный книжный русский язык — значит желать нелепого...
Чтобы сильнее доказать необходимость изучения малороссами языка в.-русского — в видах

сохранения единства между народами великороссийским и малороссийским, автор старается

доказать необходимость между ними единства вообще, и для этого пускается в историю. —
Здесь он исчисляет те, всем известные, бедствия, которые терпела Малороссия до присоединения

к Великороссии, и те выгоды, которые она приобрела с присоединением. Никто не говорит

против этого; но из приводимых автором исторических доказательств, можно заключить, что,
по его мнению, народ южнорусский обязан из благодарности забывать свой язык и принимать

великорусский!? В таком случае, и соединенный с Россиею народ польский должен пренебречь

свой язык для языка русского? В таком случае, и Италия, за услуги Франции, должна принять

букварь французский?.. Опять повторяем: единение может существовать между разными, тем
более — сродными, народами, при естественном различи их языков. — Вспомним Швейцарию,
где, бок о бок спокойно и дружно живут и французы, и немцы, и итальянцы, где разнообразие
народностей, в отдельных кантонах, ничуть не препятствует единству целого.
Обратив внимание на природное различие языков южнорусского и великорусского, автор не

видит и в этом препятствия к усвоению украинским народом языка великорусского, с забвением
собственного. «Обыкновенно, — говорит он, — ссылаются на несходство между южнорусским

языком и нынешним книжным общерусским. Но это несходство не так велико, чтобы оно могло

быть препятствием к господству между нами одного книжного языка, конечно — русского.»
(Автору почему-то нравится какой-то книжный язык, держащийся в стороне от народного).
Но ведь всякий книжный язык чемближе к народному, тем он лучше; единение книжного

языка с языком народным — лучшее достоинство книжного языка, и к этому свойству должен

стремиться всякий книжный язык, потому что он существует для народа, а не народ для него.
След., и книжный русский, если теперь и не вполне народен, то со временем должен сделаться

народным. Впрочем, кто же не видит, что нынешний русский книжный язык есть все-таки язык

особый, а не южнорусский? И этот-то язык предлагает автор усвоит народу малороссийскому?!...
Мысль о существующем книжном русском языке, общем будто-бы и народу великороссийскому и

малороссийскому, и значит, равно отстоящем и от народного великорусского и от южнорусского

языков, есть мечта автора: такого общенародного языка нет, а есть язык книжно-русский, но не
народный. Употребление этого языка в Малороссии есть необходимость или подражание, а народ
всегда вправе отказаться от подражания и жить своею жизнью. Что касается до замечания автора,
что и древний книжный малорусский язык был весьма сходен с древним книжным великорусским

языком, то это свидетельствует лишь о том, что и тот и другой книжные языки отступили от
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своего народного и брали для себя в образец мертвый, общий им, язык церковнославянский. Но
это не могло продолжаться долгое время; скоро книжный язык в Великороссий начал мало-помалу
проникаться стихиями народного языка— великорусского; а в последнее время, такое же явление
возникло и в народе южнорусском, но с тою разницею, что последний стремится свой народный—
коренной— язык развить в книжный литературный. Автор указывает на то, что в малороссийском
языке много местных различий или наречий. Так что будто бы трудно и определить, какое
из них избрать литературным и общеупотребительным. Но в великороссийском языке также

много, и даже больше, местных наречий и, однакож, это не помешало сделаться литературным

и общеупотребительным наречию московскому; тоже, без сомнения, будет да почти и есть, и у

нас: возобладание одного наречия совершится постепенно, свободно, и воображаемое автором

препятствие — вовсе не препятствие.
«В заключение, — говорит неистощимый в приискивании доказательств автор, — не можем

не коснуться еще некоторых, чрезвычайно важных, побуждений к употреблению общерусского

книжного языка в народных букварях. Не забудем, что и враждебные нам западные стремления,
прикрываясь личиною благожеланий, направлены именно к разъединению двух племен русских

— северного и южного. С этою целию и нашим недругам хотелось бы, под предлогом сочувствия

нашей народности, убедить нас ограничиться в обучении народа только малорусским языком. Кто
не знаете подлинной цели подобных благожеланий, тот быть может поверит искренности их; но
мы достаточно понимаем истинный смысл их, а потому знаем, чего они заслуживают.»
Принимаем, согласно с автором, что существование этой задней мысли не подлежит сомнению

и что наши недруги желают нам употребления народного языка для своих целей: что ж из

этого? Следует ли отсюда, что употребление малороссийским народом своего языка само в

себе дурно? Подобная логика странна, очевидно. Пусть наши недруги благожелательствуют

нам по недобрым побуждениям, а мы будем делать свое дело по добрым, законным и чистым

побуждениям. Притом, не все же так близоруки, чтоб не видеть дела в его настоящем виде и не

отличить добро от зла. Можно слушать всякие сторонние речи и не терять своего ума-разума; так,
мы слушаем что говорит автор — и не расстаемся однако ж с своим собственным убеждением.
Нельзя не обратить внимания на следующее подстрочное примечание, поставленное автором

(тоже как доказательство) в виде точки и восклицательного знака к своей статье: «с большим
удовольствием мы получили положительные сведения из разных мест нашего южнорусского

края, что народ желает учиться именно на общерусском книжном языке.» Не спорим: быть

может, автор и получил такие сведения; но вникнул ли он во все причины этого неестественного

явления?.. Да притом, мы невольно должны несколько смутить его удовольствие... Свидетель

любви южнорусского народа к своему родному языку — не какие-нибудь сведения неведомого

автора, а распространение сочинений на украинском языке, не исключая и народных букварей...
Если и среди самих малороссов находятся противники развития народного языка, то это явление
хотя и неутешительное, но и неудивительное. Если б автор, еще немного лет назад, собирал
в России сведения о желающих учиться французскому языку вместо русского, то к какому

неутешительному выводу пришел бы он!.. Не говоря о многих причинах и препятствиях, самая
новость дела возбуждает в непривычных — рутинистах — папистах — ретроградах и т. п. —
недоверие, противоречие и даже противодействие. Но это явление временное, хотя, во многих,
и естественное. Пройдет несколько лет — и голос противников нашего народного языка будет

таким же голосом вопиющих в пустыне, каким кажется нам голос автора. «Добре речеш» (скажем
ему словами украинского народа), «да в громаду не беруть...», а «громада — великий чоловік.»

Г. Т.
Июнь 1861 г.
Киев.

«Основа», 1862, № 8, стор.1-12.
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4.3.72 Зосим Недоборовський. І моя лепта. Серпень 1862 р. (2010-03-22 18:00)

МЫСЛИ ЮЖНОРУССА

VII. И МОЯ ЛЕПТА.

Не вважаючи на всі трудністі, наші писателі виявляли и виявляють мирові найкращий квіт

народнього життя — нашу гарну мову.
Через великого нашого Кобзаря и ми самі, і деякі інші слов’яне, навіки зрозуміли ту святу правду,
що наша мова не то, що гарна тільки для слуху, а має в собі і таку силу, що може нашому людові
розігріть серце і освіжіть голову. Деякі з пострахом прислухались до нашої мови: тим-то й трудно
було нашим писателям без упину прямувати по тій дорозі, що веде люд наш до правдивої освіти;
а тепер, як обізвався високоповажний наш дієписатель, Мик. Ів. Костомаров, і своїм щирим,
розумним словом ([1]Основа, червець 1862 р.) вияснив велику вагу учебників на рідній мові; як
показав, котрі з них найпотрібніші і якими вони повинні бути, да ще, до того, розігнав декому

страх, а декому сумління — нащот того, що коли ми поведемо народ наш до освіти на своїй мові,
то не тільки не зробимось нікому через те ворогами, а ще більш здружимося, а може й в пригоді
станемо: — то, після сього, дорогі мої земляки — українці, нема чого гаяти часу: візьмемось за
цеє діло з любов’ю і доведем його до кінця; не будьмо на цей голос глухими і нерозумними, а
докажімо, що любим и поважаємо народ свій не словами тільки, а й самим ділом!
Голос в.-п. добродія М. Ів. Костомарова не остався голосом вопіющого в пустині. Добродій
Степан Погарський одкликнувся на той голос і первий приніс свою лепту на жертвенник доброго

діла: »не дать же нам себе, — каже він, — на поталу тим, що задумали провести у наш люд

граматки, писані латинськими літерами.«
Ні, добродію! Нічого нам лякатись ні польських граматок, ні другого чого, коли ми сами щиро

візьмемося за показане діло: правда виявиться, мовляв народ, и, с поміччю Божою, все зле-лихе
од нас одступиться.
Добродій Погарський пише (Основа, липець 1862 р.), що коли зберетця грошей карбованців тисяч
зо дві, тоді можна оповістити конкурс, і, видавши один учебник і продавши його яку там часть,
братись за видання другого. Мик. Ів. Костомаров каже, що люде достатні поможуть, чи то, пак,
повинні б помогти нам у цьому ділі. Будемо ждати... і грошей, і книжок — чи то рукописей.
Деякі книжки уже написані, другі вже пишуться: тільки ще грошей в нас небагато. Гроші тепера
найпотрібніші; грошей і грошей подай нам, Боже! Були б гроші, мовляв, а порада буде. А поки

що, то я своїх 50 карбованців даю на добре діло.

Зосим Недоборовський.

Додаток. Зазиваємо на труд и на поміч усякого — і багатого, і вбогого — хто тільки любить

свою Країну, свій народ, и думає стать йому у пригоді. Хто має гроші, нехай пожертвує частину

для люду, на учебники; хто має талан и знаття — нехай пише книжки. Просимо слать и свої гроші
і свої труда на руки Миколая Івановича Костомарова, в Петербург, на 9-й лінії Василевского

острова, дом Карманова; вибрані люде тут усе розберуть, — візьмуть на розвагу и дотепність

книжок і потребу цеї, чи другої, для народу, та й присудять громадою і росход на печать и скільки

видати грошей за працю. Хоча тепера тут перекладаеться, на нашу мову, Евангелія, і пишеться:
священна й церковна исторія, геометрія і космографія, — да се не стане на заваді нікому, коли
чийсь інчий труд буде пригодніший.
Час уже нам усім старатись для наших діток, і для нашого хліборобного люду: через його ж то

трудовий піт ми багатіли і достатком, і освітою! — Ред.

«Основа», 1862, №8, стор. 13-14.
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1. http://ua_kobzar.livejournal.com/749662.html

4.3.73 Звинувачення в радикалізмі та завбачливі спростування Київської громади. Літо
1862 р. (2010-03-23 00:00)

Таким образом, несмотря на крайнюю осторожность и умеренность национальной программы

Громады, несмотря на весь ее „аполитизм“, царская полиция стала подозревать ее в сепаратизме
и группировать против нее компрометирующие, провокационные материалы.
Официальными и официозными кругами украинское культурное движение, начатое нелегальными
Громадами, было понято, как желание отделиться от России. Употребление украинского языка,
распространение украинских книжек — все это оценивалось как сепаратистские затеи, всему
этому придавался характер революционного выступления. Громада поспешила с опровержением
обвинений, дискредитирующих ее благонамеренность. На даче у отца Чубинского собрались, в
связи с выдвинутыми против Громады обвинениями, несколько ее активных членов и, обсудив
свое положение, решили [1]выступить в печати 1). В. Б. Антонович и П. И. Житецкий,
который только что окончил филологический факультет, взялись написать подробный ответ на все
упреки, слышавшиеся по адресу Киевской Громады. Имя Антоновича подписано под этим ответом

первым и, очевидно, он был основным автором этого письма. [2]„Отзыв“ был переписан в

августе в Киеве, когда после летних вакаций собрались студенты, и за подписями двадцати одного
члена Громады отправлен в редакцию „Русского Вестника“ в Москве. Подписали этот документ

следующие, лица: Владимир Антонович, Павел Чубинский, Конст. Солонина, Ал. Стоянов, Мих.
Малашенко, Антон Тищенко, Евгений Синегуб, Иван Нечипоренко, Павел Житецкий, Виктор
Торский, Дмитрий Богданов, Тадеуш Рыльский, Николай Синегуб, Петр Супруненко, Владимир
Синегуб, Борис Познанский, Виктор Синегуб, Александр Лашкевич, Федор Горячковский, Андрей
Стефанович, Иван Касьяненко. Громада отвечала по трем основным пунктам— на обвинения 1) в
связях с русскими революционными группами, 2) в неблагонамеренной агитации среди крестьян

и 3) в сепаратизме. Как раз во время организации Громады и первых шагов ее деятельности,
революционное движение в России начало громко заявлять, о себе: целый ряд прокламаций

вышел из революционных кружков Петербурга и распространился по всей России. Наиболее

крайней из них была прокламация „Молодая Россия“ (1862 г.), принадлежавшая перу известного П.
Г. Зайчневского. Резкий тон прокламации, призыв к восстанию, к уничтожению династии, вызвал
возмущение не только в реакционном лагере, но и среди русской революционной эмиграции,
осудивший листовку, за „кровожадность“ и за „якобинское пренебрежение к массам“ (Герцен и

Бакунин). Не отстали от общего хора, конечно, и либералы из Киевской Громады. Перед лицом
читающей публики они заявляли, что не только не имеют ничего общего с авторами прокламации,
не только не хотят брать на себя и самой малой доли моральной ответственности за нее, но
считают ее вредною, так как она в основе своей идет самым решительным образом в разрез с

народным благом и развитием. Этой частью „Отзыва“ члены Громады отмежевывали себя от

революционного движения, которое в русской общественной жизни катилось уже очень заметной
струей. В начале „Отзыва“ авторы его выяснили, почему члены Громады решили проявить

себя, как группу с определенным мировоззрением и определенными практическими задачами.
„Всех, кто интересуется общественными вопросами, кто критикует настоящий уклад жизни или

пробует установить нормы для ее будущего развития, обывательская точка зрения причисляет

к либералам“, — говорит „Отзыв“. Под этим понятием скрываются очень разнообразные

стремления, понятия и направления. Вот почему Громада считала необходимым сделать свое

заявление, особенно в связи с появлением декларации „Молодой России“. Киевская Громада

в лице 21 члена своего приняла то имя „хлопоманов“, каким окрестили польские шляхтичи

небольшой студенческий кружок поляков-украинцев, оторвавшихся от тминной организации.
Принимая это имя, Громада как-бы сама признавала намеченную нами генеологию ее и

подчеркивала, что в Громаде сказывалось наибольшее влияние правобережцев и, в частности,
Антоновича. В своем „Отзыве“ Киевская Громада выявила народнические убеждения свои.
Она особенно подчеркивала то, что ни одно лицо, ни одна группа не имеет права навязывать

народу своих априорных теорий, пользуясь неразвитостью и безгласностью его. Единственной
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обязанностью своей в отношении к народу Громада признавала просвещение народных масс, с
целью помочь им осознать себя самое и свои потребности. Первая задача народного просвещения,
таким образом, состоит в том, чтобы изучить народ. В своем „отзыве“ Громада характеризует
„народ“, как она его понимает. Это что-то цельное, неподвижная пока пружина развития,
:которая по внутренней сущности своей руководит другими классами общества, дает идеалы и

намечает цели, освещаемые заветными заповедными глубокими и таинственными особенностями
народного духа. В этих взглядах было много неизжитой славянофилыцины. Более того,
взгляды эти целиком выдавали классовую позицию хлопоманов-шестидесяников, признававших
моральными основами народного развития уважение к христианской вере и сохранение земельной

собственности. Оторвавшись от круга так называемых „мотродзеев“-крепосников, враждуя с

ними, хлопоманы все же стоят на той классовой точке зрения, которая была дальше от „народа“,
чем от этих самих „мотродзеев“. Когда крепостники старшего поколения доказывали, что народ
не имеет внутреннего сдерживающего морального стимула и после освобождения разленится,
распьянствуется, а потом с ножом в руках бросится на бывших помещиков, то хлопоманы из

Киевской Громады отвечали им следующим образом: „Он (народ) не может сразу изменить

свой взгляд на людей, благополучие которых было основано на его горькой доле, хотя у него

сильно развито чувство справедливости и любви к ближнему, и при том он верит в своего

освободителя и с его именем соединяет все свои понятия о высшей правде. При гуманном

развитии ума и сердца, на основании этих чувств можно сказать положительно, что из крестьян

наших выйдут честнейшие люди и граждане, неспособные служить слепым орудием для наглых

и крутых поворотов“. Если даже 9/10 этой фразеологии записать на счет обязательных и

принудительных форм выражения, особенно в таком журнале, как славянофильский „Русский
Вестник“, то и одна десятая часть выдает авторов с головой. Мечтательное народничество,
наивная идеализация как народа, так и царя, готовность славословить реформу 61-го года,
вот основные черты их идеологии. Правда, и эти мысли были уже сдвигом и в исторической

перспективе являлись до известной степени прогрессивными, свидетельствовали о разрыве с

отцами-крепостниками, о попытке к созданию новой идеологии. Разрыв с отцами был яснее

всего подчеркнут в „Отзыве“ по поводу тех нападков, какие хлопоманам пришлось выслушивать

от отцов-крепостников или просто „мотродзеев“-собствнников за то, что хлопоманы будто бы

мешают принятию крестьянами уставных грамот и подбивают их на резню. Тут хлопоманы

переходят в наступление и в свою очередь упрекают своих отцов — всеместное провинциальное

дворянство в том, что оно мало развито и не понимает запросов времени. Проводя свою жизнь в

кругу давно отживших понятий, эти господа оказались далеко позади хода общественного развития
и исторических событий, оглушенные реформой 1861 года, видя утрату своих давних помещичьих
прав, они, обиженные и испуганные, смотрят с ненавистью и на освободителей народа и на всех

друзей нового порядка. Третье обвинение, выдвинутое против хлопоманов — в сепаратизме,
Киевская Громада отбрасывала в решительных словах, поскольку в этот термин вкладывалось

понятие о государственном отделении и принимала его, поскольку под ним понималось желание

способствовать развитию украинского языка и литературы. 1) См. воспоминания Ив. Касьяненко
в газете „Приднепровье“ 1913 г. № 17. [3]В. Мияковский. «Киевская громада»: Из истории

украинского общественного движения 60-х гг. // Летопись революции. — 1924. — № 4. — С.
127-150.

1. http://ua_kobzar.livejournal.com/752636.html

2. http://ua_kobzar.livejournal.com/752636.html

3. http://izbornyk.org.ua/rizne/letr01.htm

4.3.74 Відгук Київської громади на появу прокламації «Молода Росія». Серпень 1862
р. (2010-03-23 06:00)

ОТЗЫВ ИЗ КИЕВА.

В настоящее время все люди (как отдельные личности, так и целые группы), заинтересованные
общественными вопросами, проводят ли они только критический взгляд на настоящее состояние
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общества, стараются ли установить норму для его будущего развития, определяются избитым

эпитетом людей либеральных. Это общее определение, вмещает в себе бесконечное разнообразие
стремлений, понятий и направлений. Пока все эти понятия развивались только в сфере

теоретической разработки, обобщение не было вредно; но пришло время, когда некоторые группы
решились заявить свой образ мыслей в форме более фактической, высказать свое направление

более резким образом; это фактическое заявление вызвало с одной стороны репрессивные меры,
с другой стороны приговор общества: то и другое падает к несчастию на весь круг людей,
называемых до сих пор общим именем либералов молодого поколения. По этой причине, для
всех лиц и групп, невольно связанных в одно солидное тело этим слишком общим неудачным

эпитетом, является необходимость высказать публично и откровенно свой образ мыслей, сбросить
с себя в глазах общества нравственную ответственность за направление и факты, которым они не

сочувствуют и которые по своему убеждению может быть сильнее других порицают.
Под влиянием этих соображений, побуждаемые при том гнетом упреков, совершенно

незаслуженных, мы решаемся высказать наши убеждения совершенно искренно; мы готовы отдать

на суд общественный как наши понятия о той цели, к которой мы желали бы стремиться, так и

обвинения, которые падают на нас или из-за мнимой солидарности с убеждениями, совершенно
нам чуждыми, или из-за преднамеренного искажения наших убеждений средой не умеющею или

не желающею их понять.
Последователей убеждений, которые мы признаем своими, местное общество привыкло называть
хлопоманами 1). Для того чтобы быть в возможности отчетливо объясниться с нами, мы

принимаем эпитет нам навязанный, и будем говорить от лица так называемых хлопоманов. 1)
Чтобы понять все ироническое и презрительное значение этого термина, довольно заметить, что
он изобретен местными польскими шляхтичами, в глазах которых назвать кого-нибудь „другом
хлопов“ (то есть крестьян) значит окончательно унизить. Основным положением всех наших

понятий служит то глубокое убеждение, что ни отдельные личности, ни кружок, ни группа, ни
даже весь так называемый образованный слой общества, не в праве навязывать огромному

большинству народа, пользуясь его неразвитостью и вытекающей из нее безгласностию, какую
бы то ни было теорию. По нашему крайнему разумению, единственная обязанность людей,
успевших приобрести высшее образование, состоит в том, чтоб употребить всевозможные усилия
с целью доставить народу возможность образоваться, сознать себя, свои нужды, уметь заявить

их, словом внутренним своим развитием стать на ту степень, на которую он возведен законом.
Пока народ, по развитию своему, не станеть в уровень с настоящим своим положением, напрасно
будут придумывать для него, да при том и без него, дальнейшие пути прогресса; всякая теория,
от парламентарной английской системы до самых ярых социалистических толков, по нашему

убеждению, лишь пустая мечта, лишь суетная, ни к чему не ведущая фразировка; пока народ

смутно сознает настоящие свои потребности, или даже почти не сознает их, какой прок в той

или другой теории, да при том взятой не из народной жизни, не по складу народной логики?
Итак, по нашему разумению, единственное дело истинных друзей народа в настоящее время

— спомоществовать развитию народа, не вдаваясь в политические или социальные толки, и

ожидая терпеливо времени, когда народ будет в состоянии толковать с нами о предметах,
которые теперь не доступны его умственному развитию, а потому для него загадочны, темны и

ненужны. Установив единственною целию своих усилий старание о спомоществовании народному

образованию и развитию, мы очевидно встречаем вопрос: каким образом вести эти усилия? На

это, по нашему разумению, существует один только ответ: народное образование должно быть

основано на собственных народных началах или, иными словами, каждый человек, сознающий
обязанность заняться спомоществованием народному образованию и развитию, должен начать с

того, чтобы тщательно изучить самый народ. Нравственные основания, которые присущи жизни

народа сознательно или бессознательно (в виде обычаев, нравов, жизненной обстановки и т.
п.). должны быть нами поняты и всегда присутствовать в нашей памяти, потому что из этих

зародышей, при правильном и естественном развитии, построиться весь общественный склад

народного быта; развивать эти начала при содействии достигнутого нами образования, давать
им, по мере сил и возможности, правильное, честное, человеческое направление, беречь их

от изуродования, как внешнего (посредством занесения в народ чуждых ему понятий), так и
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внутреннего (искажения нравственных народных начал невежеством, предрассудком, недостатком
сознания), — вот наша задача. Изучая народ и те нравственные начала, которые присущи

его быту и сознанию, мы положительно можем сделать следующие выводы: 1) Наш народ в

высокой степени религиозен, и потому воспитание его должно опираться на полном уважении

к христианским истинам. Все положения нравственные должны основываться на правилах

христианского учения. 2) Народ наш сознает всю важность поземельной собственности, сознает,
что без нее самая свобода мыльный пузырь, лживое слово; поэтому необходимо растолковать

ему все экономические и юридические данные, на основании которых он может в настоящее

время, законным путем, достигнуть желанной поземельной собственности. Он не может сразу

изменить свой взгляд на людей, благополучие которых было основано на его горькой доле,
хотя у него сильно развито чувство справедливости и любви к ближнему и при том он верит

в своего освободителя, и с его именем соединяет все свои понятия о высшей правде. При

гуманном развитии ума и сердца, на основании этих чувств, можно сказать положительно, что
из крестьян наших выйдут честнейшие люди и граждане не способные служить слепым орудием

для наглых поворотов. 3) Народ проникнут глубоким уважением к своим обычаям, преданиям,
обстановке, ко всему тому, что составляет признак его национальной личности; потому, при
воспитании его, должно сохранять уважение к народному крестьянскому быту, к этнографическим
его особенностям, к его языку и национальности. 4) Из элементов общественной жизни,
единственный элемент, доступный народу в настоящее время и пользующийся его глубоким

уважением, это— связь семейная; потому, при воспитании народа устранив все другие социальные
соображения, следует усилить, соразмерно с развитием, его уважение к семье, развить,
на разумных основаниях, сознание семейных обязанностей, и потом, расширяя понятие, от

семьи переходить к громаде (общине). Пока, на этой ступени общественных понятий можно

остановиться. Итак, вот все наши убеждения, вся цель наших действий и усилий, все обязанности,
которые мы сознаем в отношении к обществу. Мы призываем людей, подозревающих в нас

иного рода направление, заявить гласно все факты, которые по их мнению не истекают из выше

высказанных убеждений или противоречат им; мы приглашаем их самым тщательным образом

наблюдать за теми приемами, которые мы употребляем для осуществления наших положений,
в полной уверенности, что они, мимо всего своего желания, не в состоянии будут представить

малейшее фактическое указание. Подозрениями, предположениями, применением аналогий,
можно ведь на каждого навести самую невыгодную тень, но мы требуем или доказать нам

фактически предполагаемое, или отказаться от навязываемых упреков; то или другое требование
должен исполнить каждый из наших противников, если только он руководствуется совестию

и честностию, а не предубеждением, не желанием посплетничать или сознательно повредить

клеветою. Посмотрим же какого рода упреки общество взваливает на нас. Главный и самый

вредный вытекает не из наших действий, а единственно из аналогии. Так как известная группа,
принадлежащая к молодому поколению, заявила себя отзывом, в котором попираются религия,
семейные связи, право собственности и проповедуются самые ярые революционные средства,
то по аналогии и заключают, что все группы, принадлежащие к молодому поколению, должны
быть солидарны с воззрениями, заключающимися в этом отзыве. Мы объявляем положительно

и гласно, что в отношении к нам, заключение это вполне ошибочно. Религию, семейную

нравственность и право собственности мы считаем неотъемлемым народным достоянием;
посягательство на эти начала считаем вредным для народа и истекающим из сектаторскаго

эгоизма в противность народному духу и народной воле. За эти понятия стоит весь народ— за них

должны стоять все его друзья. Желание разрушить все эти начала нравственности народной, если
бы не было несбыточною бессильною мечтой, то заслуживало бы имени преступления, так как оно
стремится к разрушению единственного народного достояния — его нравственности. Не менее

вредными для нашаго народа считаем, проповедуемые этим отзывом, революционные средства,
как препятствующие всякому положительному спокойному труду общества, как влекущие за

собой жертвы, тратящие силы и дарования среди фрондерских увлечений, вместо того чтобы

применить их к честному и плодовитому труду. Итак, настоящим отзывом, мы объявляем, что
с брошюрою „Молодая Россия“ не только не имеем ничего общего, не только не намерены

принимать за нее никакой нравственной ответственности, но, напротив того, считаем ее
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вредною, более нежели кто-либо другой, так какь высказанные ею положения самым резким

образом противоречат народному благу и развитию и желают крутыми и кровавыми мерами

подчинить народ терроризму поставленных наудачу, чисто теоретических мечтаний. Другой

упрек, продукт чисто местной почвы, состоит в том, что будто мы стараемся препятствовать

принятию крестьянами уставных грамот, да и не прочь были бы от возбуждения их к резне.
Богатый источник этого рода толков — мало развитое, не понимающее своего времени, местное
провинциальное дворянство обоих берегов Днепра. Ведя жизнь праздную, закоснев в кругу давно
минувших понятий, эти господа остались, к несчастию, далеко за ходом, как общественного

развития, так и исторических событий. Оглушенные реформою 19 февраля, видя урон своих

прежних прав помещичьих, не будучи в состоянии понять тех высоко гуманных побуждений,
которые руководили правительством при совершении этого великого акта, они считают себя

обиженными, смотрят с ожесточением, словно на врагов, на народ, вышедший из крепостной

зависимости, да и на всех друзей нового порядка вещей, и ожидают от них всех бедствий, какие
только в состоянии выбредить их испуганное призраками, а по временам и не слишком чистою

совестью, воображение. К вам-то, господа, и обращаем эту часть нашего возражения. Каждого из
вас порознь покорно просим подумать немного над предлагаемым нами вопросом, да подумать
чистосердечно, без гнева и предубеждения: почему вы заключаете, что мы возымели желание

нанести вам какой-либо вред? Не потому ли, что мы знакомимся с крестьянами, обходимся
с ними дружелюбно, стараемся учить их детей, да, пожалуй, иногда надеваем их костюм? Да

неужели, господа, при сношениях с крестьянами невозможно допустить иной мысли, кроме

желания поразбойничать? Отчего же, господа, вам неугодно поверить наши действия да разузнать

о чем именно мы говорим с крестьянами? Честно ли с вашей стороны предполагать разбой и

грабеж там, где люди ищут науки для себя, да возможности помочь развитию других? Но вам

угодно утверждать противное, вы поленились разузнать и сочли более выгодным сплетничать,
да распускать ложные анекдоты. Остановитесь, господа; еще время спасти ваше нравственное

достоинство, а то роль ваша слишком жалка, она изобличит вашу нравственную пустоту; мы,
господа, за вас краснеем. Лучше разрешим спор честным образом: если мы действительно злодеи,
если мы затеваем резню, разбой, грабеж и т. д., так изобличите нас ради Бога, изобличите
гласно и подробно, с указанием лиц и мест, с обозначением времени и обстоятельств. Пусть

опала законная и проклятие общества заклеймят наши преступления. Но если ваши толки пустые
сплетни, одно лишь следствие вашего панического страха, или, пожалуй, вашего неведения, то
откажитесь от них, и все зло, нам сделанное, мы готовы будем забыть по-христиански, в той

надежде, что общими силами сумеем скорее и успешнее двинуть дело народного образования.
Насчет уставных грамот слухи еще нелепее: никто больше нас не желает успешного им хода,
так как принятие их, по нашему мнению, будет первым шагом к гражданскому развитию

народа, никто более не сострадает над тем печальным недоумением, которое заставляет крестьян,
опираясь на ложныя надежды, подвергаться вмешательству административному и военному и

вынуждать насильственныя меры. Верно, господа, никто из вас не болел столько сердцем над

упорством, непониманием, бедствиями крестьян. Во избежание впредь всего этого и стараемся

мы о распространении в народе просвещения. В предотвращение дальнейшего разлада между

вами и крестьянами стараемся и вам самим, господа, доказать, при возможности, необходимость
изменить ваши отношения, обстановку вашей повседневной жизни; убедить вас принять по

отношению к народу роль друзей и руководителей, вместо роли врагов, в которой вам угодно

до сих пор упорствовать. Где же желание во всем этом повредить кому бы то ни было, кроме
рутинных привычек, да барской спеси, — где вы нашли желание смущать ход благодетельной для

народа свободы, а тем более желание вызвать всеобщее преступление. Наконец третий упрек,
самый смешной, заключается в новоизобретенном слове сепаратизм. Упрек этот особенно в ходу

в полуученых кружках людей, пристрастившихся к политике, людей, привыкших определять каждое
жизненное явление звучным словом, политическим стремлением, не заботящихся о том, что они,
из-за желания сделать из мухи слона, наносят вред и воздвигают непреодолимыя препятствия

людям, желающим самым искренним, спокойным образом, трудиться для общественной пользы.
Слово сепаратизм тем более опасно, что оно темно, не определяет ясно никакого понятия, а
позволяет смысл свой суживать и расширять, смотря по тому количеству доктринерства, злости
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или остроумия, которым обладает употребляются его личность. И, в самом деле, до сих пор

швыряют в нас встречные и поперечные названием сепаратистов не раздумав хорошенько, какое
значение может иметь это слово и насколько, действительно, оно к нам применимо. В Америке,
извольте видеть, есть теперь сепаратисты, как же нам у себя не иметь их, хоть на показ.
Пожалуй, скажут еще, что отстали от современного политического движения. Действительно же
под сепаратизмом можно разуметь два различные понятия: государственное и национальное,
а понятия эти весьма различны — пусть помнят это наши ученые обличители. Если нас

упрекают в сепаратизме, или по крайней мере в желании сепаратизма государственнаго, то

мы объявляем, что это самая нелепая и самая наивная клевета. Никто ведь из нас не только

не говорит и не помышляет о политике, но всякое политическое стремление, при настоящем

состоянии общества, до того смешно и ребячески наивно в наших глазах, что серьезно даже

считаем лишним возражать на этот упрек. Да и в самом деле, последовательно ли было с

нашей стороны прививать к народу политическия идеи, когда всякий намек на политику (мы
судим по впечатлению польской пропаганды) устраняется смыслом и совестию народа, когда
все симпатии в ту сторону, откуда пришло к нему избавление от работы египетской. И

потом, сделался ли бы наш народ честнее, лучше или умнее, если бы переменилось название

политическаго организма, к которому он принадлежит. Нисколько. Так из-за чего же нам

терять силы ради несбыточных грез, да строить воздушные замки. Для нас это не понятно и

потому остается нам лишь пожать плечами, да сказать раз навсегда, что всякий политический

сепаратизм в наших глазах нелепость смешная, о которой мы не в состоянии серьезно подумать,
так как она нам не полезна, не нужна и, несмотря на громкое слово, не привлекательна. Для

нас много чести — вести народ, посредством политических операций, к неведомым судьбам

его. Пусть эта политическая роль останется за теми, для кого народность — пустое слово:
за вами, господа — либералы-теоретики, возмущенные консерватизмом народного предания,
и за вами, добродушные друзья сословной рутины. Вы порицаете друг друга, не замечая того,
что вас роднит крайность ваших воззрений и эгоизм ваших поступков. Другое дело, если под

словом сепаратизм разумеют желание развить южнорусский язык и южнорусскую литературу. Это
желание мы действительно имеем; но что в нем видят преступного — не понимаем. В настоящее

время, никто, кажется, не станет доказывать необходимость перерабатывать одну национальность
в другую. Ведь все же сочувствуют стараниям болгар, хорватов, словенцов, лужичан восстановить
или развить свои литературы; ведь всеобщею симпатией пользуются усилия русинов галицких к

обособлению своей народности из под польского влияния; почему же русины русские должны быть

одни лишены права, признаного за всеми другими народностями? Почему им одним вменяется в

преступление то, что у других считается достойным похвалы? „Но“, что говорят нам, „вы идиом

возводите на степень отдельнаго языка, провинциализм — на степень отдельной народности.“
Здесь не место заниматься изследованием вопроса о том, в какой степени малорусская народность
имеет право на отдельную литературу, и, если имеет право, то имеет ли самую литературу.
Довольно того, что существует малорусская народность, что люди просвещенные, принадлежащие
к ней, способны сознать и указать ее индивидуальные отличительные черты, нравственные и

этнографические, что они добросовестным изучением ежедневно убеждаются в том, что сознание
их не призрак, а самый осязательный факт. Удивительно ли, после этого, если мы, зная, что
народность без литературы — паразитное явление, не желали бы своей народности печальной

участи паразитов. Научные же оправдания своих убеждений мы готовы представить всем и

каждому, а что важнее всего, мы видим на опыте, что обучение народа, при употреблении

его собственного языка, идет по крайней мере втрое успешнее и скорее. Но, положим, что

мы во всем этом ошибаемся. что труд наш в этом отношении напрасен, что мы стоим из-за
призрака: так отчего же вам, господа прозревшие, не поступить с нами по совету Гамалиила:
вместо того, чтобы гнать нас да преследовать своим общественным мнением (а по временам

и фактически), оставьте нас в заблуждении, или еще гуманнее будет с вашей стороны —
раскройте нам глаза логическими доводами, да фактическими доказательствами: мы ручаемся

за то, что в ту минуту, когда будем убеждены разумным путем, откажемся от ошибки: но

перед бессмысленным гулом, перед стаей сплетень, перед бессознательным гонением, ни в

каком случае мы отступить от наших убеждений не намерены. Мы знаем, что этот отзыв
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наш многим не понравится: мы знаем, что им останутся недовольны и ярые прогрессисты,
которые желали бы, чтоб общество делало гальванические скачки вперед, и которые, побуждая
его к этим скачкам, вызывают меры, мешающие всякому свободному органическому труду:
указываем на закрытие школ, это печальное событие, расстроившее наш круг деятельности и

принудившее нас заявить настоящий протест; он не понравится и консерваторам-помещиам,
между которыми просвешенные современные личности хотя и появляются, но до сих пор

составляют еще исключение. Мы хорошо знаем и то, что эгоизм, созревший до той солидарности,
в которой личные мотивы до безразличия смешиваются с сословным интересом сословной среды,
успевший усвоить себе благонамеренную маску, способный разразиться громкими фразами о

благоденствии и долгоденствии всего живущего на земле, такой эгоизм имеет свою логику, вся
сила которой заключается в упорстве и двуличии. Нам трудно бороться с ним в сфере частных

отношений, в непосредственных столкновениях с безобразною действительностию, в которой

слепое озлобление, ложь и угрозы мы встречаем на каждом шагу. Вот почему мы переносим

свое дело из этой болотной атмосферы, зараженной гнилыми испарениями, на суд общества,
открытый для гласной и честной борьбы мнений, в полном убеждении, что только путем главного

обсуждения возможно устранить те печальные недоразумения, которые, усложняя борьбу, не дают
ей никакого исхода. Мы объявляем кто мы: пусть это сделают и наши обвинители, если они хотят
дать нравственный вес своим обвинениям, иначе невозможна открытая борьба и вопрос: кто прав,
кто виноват останется нерешенным вопросом. Киев 1862 года. Владимир Антонович. Павел
Чубинский. Константин Солонина. Ал. Стоянов. Михайло Малашенко. Антон Тищенко. Евгений
Синегуб. Иван Ничипоренко. Павел Житецкий. Виктор Торский. Дмитрий Богданов. Фаддей

Рыльский. Николай Синегуб. Петр Супруненко Владимир Синегуб. Борис Познанский. Виктор

Синегуб. Александр Лашкевич. Феодор Горячковский. Андрей Стефанович. Иван Касяненко.
Опубл.: Современная летопись Русского вестника, 1862, № 46. Подається за вид.: Д. Багалій.
Матеріали для біографії В. Б. Антоновича. К., 1929, стор. 38-48.

4.3.75 Увага влади до діяльності Київської громади. Друга половина 1862 р.
(2010-03-23 12:00)

[1]„Отзыв“ Громады, как мы видели, был в достаточной мере умеренным 1). Несмотря на

это, когда „Отзыв“ под первоначальным заглавием „Общественные вопросы“ попал на цензуру

Московского цензурного Комитета, последний не решился пропустить статью и послал ее

министру народного просвещения А. В. Головкину. Не разбираясь в затронутых Громадой

вопросах, которые имели местный украинский характер, Головнин написал кн. Васильчикову,
тогдашнему Киевскому генерал-губернатору, письмо (28 сентября 1862 г.), в котором так

пересказывал значение и содержание „Отзыва“: „Лица эти (двадцать один член „Громады“),
принадлежащие, повидимому, к малороссийскому дворянству и посвящающие свою деятельность

образованию простого народа, подверглись, по их словам, упрекам и даже гонению со стороны

общества, которое видит в них нарушителей общественного спокойствия и приписывает им

политические тенденции“. Министр просвещения, посылая князю Васильчикову корректурные

оттиски статьи, просил у него заключения по сути затронутых вопросов. Заключение князя

Васильчикова было подробным и длинным. С исчерпывающими подробностями он рассказывает

про лиц, подписавших „Отзыв“, и кто так или иначе был прикосновенен к каким-нибудь
политическим делам. Больше всего говорится про Антоновича и Рыльского, кроме них — про

Познанского, Чубинского и братьев Синегубов. Выводы его были нерешительными, хотя и

склонялись в сторону разрешения напечатать статью. „Если смотреть на этих лиц, — писал он,
— как на составивших общество, действительная цель и направление которого положительно

неизвестны правительству, если остановить внимание на том, что члены этого общества без

дозволения правительства приняли на себя, неизвестно по каким побуждениям, образование

простого народа и, несмотря на все обвинения и упреки, которым подверглись со стороны

общества, продолжают дело; и если, наконец, взять в соображение, что они составили общество

в государстве, по законам которого никакое общество, даже правительством не воспрещенное,
не может быть учреждаемо без разрешения и ведома надлежащего начальства, то с такой точки
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зрения на предмет неудобно, по моему мнению, разрешать печатание статьи „Общественные
вопросы“. „Впрочем, с другой стороны, как лица подписавшие статью, объявляя свои имена,
вызывают своих обвинителей обличить их в неблагонамеренных стремлениях путем печатного

слова и решить спор гласным обсуждением, то было бы не бесполезно это заявление, так как

литературная полемика могла бы содействовать правительству в настоящем деле, раскрыть цель
и уяснить дух и направление лиц, подписавших статью. Кроме того, гласное заявление этими

лицами своего образа воззрений и цели деятельности может удерживать их от неблагонамеренных

действий, потому что на них будет обращено внимание их противников, вызванных печатно на суд
общественного мнения“. „Отзыв“ Громады был напечатан. Непосредственно за появлением в

печати „Отзыва“ (конец 1862 г.), в январе 1863 года из всемогущего III Отделения в Киев пришло
распоряжение прекратить дальнейшую работу „Громады“. „Частным образом получены сведения,
— писал князь Долгоруков князю Васильчикову, — что в Киеве существует общество, которое
под благовидным предлогом развития народа, помимо всех других социальных соображений,
на разумных, доступных ему началах, старается распространить в народе либеральные идеи, и
с этой целью намерено издавать народные малороссийские книги, на печатание которых будто

бы разрешено уже собирать деньги. „Кроме того, общество это предполагает действовать

постепенно, расширяя в народе понятие семьи и переходя потом к Громаде (общине).
Общество это находится также в сношениях с польскими гминами, самою замечательною из

коих считают состоящую под управлением некоего Магера. Во главе упомянутого общества

стоят Антонович и Рыльский, а главными членами его считаются поименованные в № 46
„Современной Летописи“ журнала „Русский Вестник“ за 1862 год— в статье под рубрикой „Отзыв“
из Киева“. „Вероятность таких сведений подтверждается некоторым образом упомянутою выше

статьей, написанною хотя и в умеренном, повидимому, тоне, но с самою возмутительною

целью, и потому я считаю долгом сообщить их Вашему Высокопревосходительству с тем, что
не изволите ли Вы, Милостивый Государь, принять зависящие меры к прекращению дальнейших

действий означенного общества, могущих иметь самые вредные и потом уже непоправимые

последствия“. Решительный тон распоряжения кн. Долгорукова не оставляет места для каких-
либо возражений: „Громаду“ должны были закрыть; но неуловимые формы ее организации,
отсутствие определенных внешних признаков ее существования пришли на защиту всем членам

этого нелегального и неоформленного общества. А смелое выступление в прессе с полным

обозначением своих фамилий тоже, конечно, способствовало тому, что на дело администрация

посмотрела спокойно. „Лица, подписавшие статью, по мысли кн. Васильчикова, гласным

заявлением своего образа мыслей и цели деятельности и вызовом своим обвинителям обличить

их в неблагонамеренных стремлениях путем печатного слова, уже отчасти сами парализовали

и устранили опасность, которая могла бы произойти от их действий; и весьма желательно

было бы, чтобы кто-либо из вызванных лиц заявил бы печатно свое обвинение, ибо тогда

журнальная полемика могла бы содействовать правительству в раскрытия действительной цели и

в объяснении духа и направления лиц, подписавших статью“. (Как ловко использовывались печать
и гласность для чисто полицейских целей!..) Князь Васильчиков, как видим, повторял теперь то

же, что четыре месяца перед тем писал Головину. Очевидно, в эти годы, перед восстанием, точка
зрения на украинское движение выстоялась у администрации края. „Громада“ была для нее только
кучкою лиц, самих себя связавших своим выступлением. Бурные события первой половины 1863 г.
отодвинули дело „Громады“ далеко на задний план, а открытая формулировка правительственной
точки зрения на украинское дело в знаменитых словах [2]Валуевского циркуляра совсем выбила

почву из-под ног „Громады“. Возрождение ее работы относится уже к 70-м годам, когда опять
началось было оживление украинского общественного движения до новой катастрофы 1876 года.
Примітки 1) И. Н. Касьяненко в „Приднепровьи“ (1913 г. № 17 от 25 дек.), рассказывая

про историю с [3]„Отзывом“, делает несколько ошибок. Название „Отзыва“ он приводит в

таком виде: „Ответ Моск. Ведомостям украинских сепаратистов“. Между тем, „Отзыв“
послан был в „Русский Вестник“. Выступления против украинства Московских Ведомостей

начались несколько позже. Дальше Касьяненко рассказывает так: „Катков, конечно, признаниям
нашим не поверил и прежде, чем напечатать статью, отослал в оригинале в Петербург, в

III отделение, где распорядились послать строго-конфиденциальый приказ губернаторам, в
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губерниях которых жили подписавшиеся, собрать самые точные сведения об образе жизни и

деятельности всех подписавшихся“. Касьяненко, очевидно, ошибается, потому что статья была

послана не редакцией, а цензурным комитетом и не в III отд., а министру народного просвещения,
а тот уже запросил пояснений у киевского генерал-губернатора. [4]В. Мияковский. «Киевская
громада»: Из истории украинского общественного движения 60-х гг. // Летопись революции. —
1924. — № 4. — С. 127-150.

1. http://ua_kobzar.livejournal.com/752636.html

2. http://ua_kobzar.livejournal.com/763080.html

3. http://ua_kobzar.livejournal.com/752636.html

4. http://izbornyk.org.ua/rizne/letr01.htm

4.3.76 Дмитро Запара. З приводу думок південноруса. Вересень 1862 р.
(2010-03-23 18:00)

МЫСЛИ ЮЖНОРУССА.
VIII. Н. И. КОСТОМАРОВУ, (по поводу [1]»Мыслей южнорусса« в майской книжке Основы

1862 г.)

Ваше благородное слово услышано и оценено. Великое вам спасибо уже за одно то, что вы,
как кажется, первый решились высказать прямо, — и ясно и убедительно — потребность,
которую многие давно знали и никто явно не решался признать. Читая вашу статью, приходится
соглашаться с вами от первой и до последней строчки.
Да, вы сказали неопровержимую истину: »народ южнорусский, действительно, своим уважением

к законности и порядку, своим постоянным сознанием необходимости органической связи с

великорусским, заслужил от власти столько доверия, чтобы не считали его языка и саморазвития

зловредными для цельности государства.«
Но неужели существуют еще на белом свете такие »защитники государственного единства,
которые думают, что для спокойствия государства необходимо насильственно подвести к одному

знаменателю все народные обычаи и приемы жизни, для того, чтобы когда-нибудь в будущем

русские народности не подверглись опасности расторжения?« Оспаривать таких господ — то же

самое, что убеждать наших нянюшек в невозможности явления привидений.
В самом деле, »зачем народу желать отторгаться от государства, когда это государство его

удовлетворяет?«
Захотим ли мы лишить сами себя союза, и подвергнуть наше благополучие риску безрассудной

и бесцельной игры, в которую мы только и можем что проиграть наверное? Мы, степняки,
и подумать о таких вещах не можем без ужаса. Наш простой и, по-наружности, простоватый
народ, с свойственным ему безошибочным инстинктом, давно понял необходимость свободного,
братского, теснейшего и, притом, вечного соединения двух великих половин. В его

рассказах, слово Лях произносится до сих пор с непобедимым отвращением, слово Москаль

— часто с насмешкою, с иронией... но тут нельзя найти и малейшего следа политической

нерасположенности.
Может, некоторые вспомнят при этом, что Россия заразила нас крепостным правом? Да, на этот
раз именно можно употребить это выражение: она действительно нас заразила, потому, что и

сама, к несчастью, страшно страдала этим недугом. Но теперь правительство и тут обязывает

нас к живейшей признательности, давая нам полную возможность избавиться окончательно от

заразы.
Как бы то ни было, от крепостного ли ига, или от других влиятельных обстоятельств, но

нравственность нашего народа пала, надо признаться, очень глубоко, и для блага всех и каждого
её надо поднять во что бы то ни обошлось.
Поднять её можно только добросовестным просвещением и самодеятельностью народа; мы

на себе самих видели горькие плоды чуждых и насильственных прививок. Наш народ хочет

учиться и жаждет знания. Почти нет у нас и одного казенного селения, где бы не было народной
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школы, давно уже готовой. Некоторые помещики поспешили уже устроить, в своих имениях,
бесплатные школы, и многие, очень многие непременно устроят их, как только приведут свои

дела в порядок, покончивши с Уставными Грамотами (1). В такие школы родители довольно

охотно посылают своих детей: но школярская зубрительная метода обучения до сих пор приносила
самые ничтожные плоды. Виною тому — недостаток хороших учителей, еще более — недостаток

руководств, примененных к умственным средствам нашего народа, а еще более — изложение

их на языке неродном, которому надо сперва выучиться. Я сам, до 10-летнего возраста, умел
говорить только на своем родном — украинском, хохлацком — языке, и хорошо помню, с

какими несносными усилиями должен был зубрить разные российские руководства, потому что
не понимал слов, в них напечатанных. Спасибо еще земляку-учителю, который вовремя спешил

ко мне на помощь и толковал значение каждого. Те же самые явления ежедневно повторяются

в наших школах, с тою только печальною разницею, что не всегда учитель хочет и может помочь
ученикам. — Итак, первоначальное обучение детей должно производиться на родном языке.
Да и что может быть естественнее первоначального преподавания на языке, на котором дети

выучились выражать свои первые, свежие впечатления? Только те знания, которые переданы

бывают детям на родном языке— остаются в их голове на весь век живым капиталом. Прибавим
к этому и напомним многим, что наш простой люд только в детстве и может учиться. Позже —
ему нет времени: — надо работать. Конечно, с пожертвованием времени и трудов — на счет

объема приобретаемых знаний — можно учить народ наш по теперешней методе и по готовым

уже руководствам; можно даже изменить в нем характер своеобразности и сделать его чем-то
бесцветным, безличным.... Но неужели же в самом деле Бог отказал в своем благословении

нашему народу, и на всем, что составляет его неотъемлемое сокровище и утешение, лежит

печать отвержения? От заключительных слов вашей статьи похолонуло на серці! Чем же, в

самом деле, наш варод хуже других славян, и наш язык хуже языков, ему родственных? Чем

же он доказал свою неспособность к жизни, и заслужил медленной, неизбежной смерти? В

последнее время, напротив, его внутреннее своеобразное богатство показало такую жизненность,
которая способна не только развиваться, но и других обгонять... Если Татаре и Евреи могут

и учиться на своих собственных языках и сохранять свои нравы и обычаи, то нам тем более не

должно мешать в том же самом. Наше правительство начинает смотреть на все народы империи

одинаково правосудно. Южноруссы в этом уверены... Вы справедливо заметили, что образование
нашего народа должно совершаться в православно-христианком духе. Впрочем, учения в другом
духе наш народ и не примет, в этом можно быть уверенным заранее. Просветители народа

должны сеять чистую пшеницу, соответетвенную почве: плодоносная почва готова и ждет

только их труда. Хорошие руководства и учители необходимы. Вы советуете деятелям нашей

словесности «предаться предварительному изучению и трезвому труду для составления научных

книг, необходимых народу» — и за этот совет нельзя не сказать вам «спасибо». Но пускай и те,
которые воспевают «степи та могили, та чорнобривих дівчат» — воспевают их на здоровье. Они
несут свою лепту на алтарь народности, их пение и рассказы, помимо поэтического достоинства,
могут быть полезны как обработка языка и обогащение словаря. — Нет сомнения, что некоторые
из них примут ваш совет и (у кого станет на то способности и знания) будут со временем

полезны народу и на поприще науки. Но ведь это со временем.... а руководства нужны уже и

теперь. Позвольте же мне сказать, что труд составления первых руководств для народа должен

пасть на ученых и притом на тех, которых мы особенно уважаем, славою которых гордимся —
как славою нашего народа; скажу вам прямо, что этот труд на первый раз должны взять на

себя вы, Н. И., г. Кулиш и вам подобные. В готовых научных ваших познаниях и в знании

языка никто из нас не сомневается, а в уменьи распоряжаться материалом и популярности

изложения с вами вряд ли кто может сравниться. Конечно, сильно влияние вашего слова на

всех наших пишущих людей; но пример — будет сильнее в этом случае. Притом, первому

трудно прокладывать дорогу и не на таком поприще; по готовым следам легко уже пойдут

многие. Приймите мои слова прямо, так как я их высказываю (льстить я не намерен никому):
составление первых руководств для нашего народа — дело весьма и весьма нелегкое, и возможно
только для таких, как вы. Язык их должен быть образцовым. Но прежде всего, в наше

время нужны деньги. Пусть редакция Основы объявит у себя постоянный прием жертвований
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на издание народных руководств, с распубликованием, пожалуй, фамилий жертвователей. (2)
И дело пойдет. Не знаю, кого вам угодно было подразумевать под »народолюбцами, охотно
одевающимися, для забавы, в quasi-национальный костюм« и проч. Сколько мне известно, —
наше купечество если и одевается в полунациональный костюм, то уж никак не для забавы....
Вы можете, если вам угодно, сомневаться в человечных стремлениях всех нас, помещиков и

землевладельцев вообще; но я думаю, вы поверите хоть тому например, что между нами есть

очень много людей яснопонимающих — что с распространением правильного образования в

народе, разовьется всякого рода промышленность, а след. улучшится и земледелие, а следов. и
наши земли, поднявшись в цене, станут давать большую ренту; — что только образование научит

наш народ смотреть прямо на вещи, заставит его беспристрастно взглянуть на бывшие между

нами отношения и на теперешние наши, относительно его, действия, и так. обр., окончательно
примирит его с нами; — и что только, вследствие всего этого, слово пан и помещик утратит

наконец, часто несправедливо, придаваемые многим из нас— значение— в литературе— чего-то
смешного и даже оскорбительного, в народе — чего-то вполне ненавистного. Повторяю еще раз:
— вы можете сомневаться; но не смотря на теперешний страшный неурожай и на колеблющееся
положение (теперь, покаместь) хозяйства нашего, — на такое дело, как образование народа, мы
денег дадим и ошибку вашу докажем делом. Изюмского уезда землевладелец Димитрий Запара.
Хутор Крипички 24 сентября 1862 г. «Основа», 1862, №9, стор. 1-5. Примітки 1) Мы были бы

весьма благодарны за указание лиц, устроивших школы у себя в имениях: почтенные имена их

доджны быть всем известны. — Ред. 2)О пожертвованиях уже заявлено в Основе. Желающие

могут доставлять и рукописи и деньги на имя Николая Ивановича Костомарова, в Петербурге,
на Васильевском острову, 9-я линия, дом Карманова.

1. http://ua_kobzar.livejournal.com/749662.html

4.3.77 Аркадій Іонин. З приводу народних підручників. Вересень 1862 р.
(2010-03-24 06:00)

МЫСЛИ ЮЖНОРУССА

IX. ПО ПОВОДУ НАРОДНЫХ УЧЕБНИКОВ.

Спешу откликнуться из »рідної України« — на ожидание »Основы« высказанное по поводу

[1]»Мыслей Южнорусса« в 5 книжке.
Приветствуя всей душой предложение Н. И. Костомарова и щирого українця, г. Погарского,
думаю, что оно не может не шевельнуть глубоко всякого честнообразованного украинца, и спешу
сообщить редакции свои мысли. Для успеха в столь важном деле, как приобретение средств для

издания учебников на южнорусском языке — Основе необходимо дуже голосно, на всю Україну,
обізватись, — напечатав приглашение к подписке отдельными листками, для удобнейшего

распространения и при других журналах и газетах: це було б дуже і дуже добре діло.
Явятся средства — найдутся, наверное, и люди, могущие и желающие взяться за благородный

труд составления этих, — совершенно ни чем незаменимых для успеха народного образования, —
учебников »на рідній« мові.
Успехи подписки в пользу пострадавших от пожаров в Петербурге и в пользу Черногорцев,
кажется, могут внушить надежду на готовность общества— поддерживать всякое честное дело. С
своей стороны, обещаю помочь этому предприятию — ежегодным взносом 50 р. ср; содействием,
в здешней местности, подписке в пользу этого истинно-полезного начинания, и, наконец, покупкой
и распространением учебных книг.

Г. Лебедин.
Аркадий Ионин.

По поводу объявленного в Основе приглашения к подписке на издания книг научного содержания
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на южнорусском наречии, получено мною: от г. Недобровского 50 р., от г. Костомарова 50 р., от
г. Померанского 5. р., от г. Ольбрахта 6 р., от г. Хенцынского 5 р., от г. Москальского 3 р, от
учеников Черниговской гимназии 19 р., всего 138 р.

Н. Костомаров.

Додаток од редакції. Опріч сих грошей, на учебники записали:
в.-п. д. Давиденко . . . . 100 карб.
— — Н Н Н Н Н . . . . 100 —
— — Кульжинський Ст. . . . . . 35 —
— — Кульжинський Ол. . . . . 10 —
— — Червяченко . . . . 25 —
— — Рудановський Л. . . . . 10 —
— — Моховиков П. . . . . 10 ’ —
— — Лисєєв Ів. . . . . 10 —
— — Романовський З. . . . . 5 —
— — Гольман Ол . . . . . 5 —
— — Пода Ів. . . . . 3 —
— — Дементьєв. . . . . 5 —
— — Савицький В. . . . . 5 —
— — Васильєв Оп. . . . . 2 —
— — Пригара М. . . . . 5 —
— — Петров Мик. . . . . 5 —
— — Остроградський. . . . . 5 —
усього, с прежними 538 карб.
Чутка до нас дойшла, що й у Москві, наша громада, не с пустими руками.

«Основа», 1862, №9, стор. 6-7.

1. http://ua_kobzar.livejournal.com/749662.html

4.3.78 А. Городиський. Чого і як навчати наш народ. Вересень 1862 р.
(2010-03-24 12:00)

МЫСЛИ ЮЖНОРУССА

X. ЧЕМУ И КАК УЧИТЬ НАШ НАРОД.

[...] Педагогика и вообще обучение народа в частности есть опытная наука, а не произведение

праздных теорий, изобретенных людьми кабинетными. Можно изобресть самые красноречивые и

теоретически сильные доказательства в пользу самых невыносимых для жизни народной учений;
можно, например, доказывать, как это и было, что науку следует преподавать на латинском языке,
и т. п.
Но только жизнь и ее опыты могут решить спор; только люди, стоящие у самого дела,
наблюдавшие за применением способов достижения цели, в состоянии представить истинно

сильные доказательства. Так и в деле обучения южнорусского народа. Сами мы, лично,
глубоко убеждены, что только обучение на его родном языке может принесть ему пользу. Но,
при решении этого вопроса, основываемся не на собственном убеждении, неопровержимом и

дорогом лично для нас одних, не на силе теоретических доказательств, которые мы можем

почерпнуть из общего права каждого народа на всестороннее пользование своим языком, а на

мнении и опыте людей, занимавшихся обучением южнорусского народа. Выписываем мнение
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их, записанное в протоколе бывшего, в сентябре месяце, заседания комитета грамотности.
Из записок, полученных Комитетом Грамотности из Киева и Полтавы, видно, что, при

обучении малороссийского населения грамоте и первоначальным научным сведениям, приходится
встречаться с обстоятельством, которое замедляет успех грамотности, и самую грамотность

делает не только бесполезною, но в некоторых местах даже вредно. Это — способ обучения

на великорусском языке.
Ученики с трудом понимают этот язык. Таким образом, в одной из полтавских школ, считавшей
у себя 157 учеников, 114 положительно требовали обучения на малороссийском языке, а надо

заметить, что в числе 157 учеников было еще 23 великорусса. Посетивший школу ведомства

государственных имуществ, в сел. Мачихах, Полтавского уезда, член Комитета Грамотности, г.
Конисский, просил самую лучшую ученицу прочесть что-нибудь. Девочка бегло прочла о судьях.
Г. Конисский просил рассказать прочитанное, но получил ответ, что она не сможет, потому
что не учила на память; тогда ей дали граматку Кулиша, указали в ней тоже самое место:
девочка прочла его и рассказала удовлетворительно. Совершенно тоже самое случилось и с самым
лучшим учеником. Посетив школу ведомства государственных имуществ в сел. Старых Санжарах,
Полтавского уезда, г. Конисский, дал одному из учеников, посещающему школу 4-й год, прочесть
из священной истории главу об Иосифе, и потом просил рассказать прочитанное; но мальчик

не мог рассказать ни слова; когда же прочел тоже самое на своем родном языке, то передал

прочитанное удовлетворительно. Другой мальчик, посещающий школу 3-й год и прочитавший

уже 3 раза всю книгу Наума, не мог рассказать из нее ни одного слова на том основании, что
этой книги не учил еще наизусть. Третий ученик, на вопрос г. Конисского: кто был первым царем

еврейским? не мог ответить, но когда г. Конисский сказал: расскажите о царях, он залепетал:
«два сына Самуила предалися лихоимству»: — Знаете ли вы, что значит лихоимство? спросил г.
Конисский. — Нет, не знаю. — А хабари знаете? — Знаю. — Девочки еще более неразвиты. Ни
одна не могла сказать, как звали мать Иисуса Христа и кто такой Иисус, хотя каждая от слова

до слова знает, наизусть, свящ. историю по книге. — Ни одна девочка не понимает слов: плод,
туча, агнец; нужно было перевести слова эти на родной язык детей — и тогда они их поняли.
Неразвитость детей еще рельефнее выразилась арифметикою. Самые лучшие ученики, зная, что
3 × 4 = 12, что 4 в 16 содержится 4 раза, не знают, сколько будет, если три раза взять по четыре,
и сколько будет в частном, если 16 разделить на 4.
Все это в сущностии неудивительно: различие между языками великорусским и южнорусским

немалое. Известно, что, кроме коренного различия в синтаксических оборотах обоих языков, в
великорусском есть множество и таких слов, которых или совсем нет в южнорусском, или они

имеют в нем другое значение. — Причина этому, конечно, в совершенно различной истории этих
языков.
Южноруссы, обучаясь грамоте на языке великорусском, приобретают уродливый говор, не

похожий ни на тот, ни на другой язык. — При полуобразованности, уродливый говор служит

поводом в выделению их из своих семейств и вообще из своей среды; на односелян они смотрят
свысока, и занятия хохлацкие, мужицкие считают для себя низкими. От этого грамотность

отнимает от сельских занятий рабочие руки, ибо многие грамотные ищут для себя занятий,
по усвоенному ими понятию, более благородных, как-то: тяжбы по судам, ябедничества и т.
п. Таким образом, обучение на великорусском языке вносит нравственную порчу и составляет

главную причину того, что сельское народонаселение смотрит на грамотность неблагоприятно.
Южнорусский край находится под влиянием польской пропаганды, которая заботится, главным
образом, о распространении в нем своей грамотности, а затем, письменности и свойственных ей
исключительных понятий. — Противодействием этому может служить только развитие местной

народности, так как, при исчисленных неудобствах грамотности на великорусском языке, трудно
противодействовать польскому обучению.
Не смотря на то, что удовлетворение всем высшим потребностям своим, как-то: проповедь,
суд и образование, народ принимал доселе не на своем языке, его родной язык сохранился у

него во всей полноте, и прививаемые ему чуждые формы повели только к непониманию высших

общественных проявлений жизни, или к тому, что народ относился к ним враждебно, как к

началу, совершенно ему чуждому и непонятному. — Как трудно изъясняться на великорусском
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языке, испытало само правительство при введении в действие Положения 19-го февраля, и

потому-то некоторые правительственные лица, напр.: киевский гражданский губернатор и

екатеринославское губернское по крестьянским делам присутствие принуждены были, даже в

письменных обращениях своих к населению, прибегать к языку южнорусскому.
В силу всего этого, нельзя не признать настоятельно необходимым дозволение обучать в народных

школах на родном языке и внести в список книг, допущенных к употреблению в народных

училищах — учебные книги на этом языке. [...]

А. Городиський.

«Основа», 1862, №9, стор. 7-25.

4.3.79 Пантелеймон Куліш. Українофілам. Неопублікована замітка, серпень 1862 р.
(2010-03-24 18:00)

П. А. Кулиш
УКРАИНОФИЛАМ

Не без некоторой робости приступаю к изложению личного своего взгляда на предмет, в котором
заинтересовано так много людей с положительной и отрицательной стороны.
Не желая быть пассивным органом одной партии, я боюсь быть обвиненным в малодушном

повороте к другой, как это часто случается с людьми независимаго мнения в моменты сильного

возбуждения страстей. Лично для меня такое обвинение значило бы немного больше ветра,
свистящего мимо ушей; но при неточности у нас понятий о гражданской честности, оно могло

бы вредить успехам идеи, которая дорога для меня не меньше самой жизни. К счастью моему,
для меня давно уже не новы превратные суждения о цели, к которой я постоянно стремлюсь,
и потому уверенность в раннем или позднем торжестве истины заставляет меня и на этот раз

пренебречь опасениями, которых породили было во мне минутную нерешимость.
Украинская идея, основанная

на начале глубоко-демократичесом, явилась вследствие почувствования неправды во взаимных

отношениях между собою брата и брата. Евангельское учение, обновясь в чистых и горячих

украинских сердцах, заставило их полюбить труждающихся и обремененных больше, чем любили

они до тех пор богатых и знатных друзей своих, больше, чем любили братьев, сестер, отцов и

матерей своих. Отвергнув мысль о собственном благосостоянии, пренебрегши честолюбивыми

планами, свойственными молодому уму, и решась на всевозможные бедствия посреди тех, кого
они в душе своей называли. недолюдками, принялись эти вначале весьма немногие народолюбцы
за свое дело и начали его с изучения простого народа украинского, его языка, его нравов,
обычаев и его истории. Во главе своей они имели поэта, которого природные способности до

сих пор не оценены вполне, по невозможности приложить мерило критики к произведениям

ненапечатанным. Был между ними и еще один высокий талант, обнаруживший свою всю силу

только в недавнее время, на поприще истории. Но все-таки их было так мало и пропаганда

их, чуждая политической искусственности, распространялась так медленно, что прошли бы

десятки лет прежде, чем общество обратило на их дело серьезное внимание. К несчастью для

них лично — или, по крайней мере, для лучших из них — и к счастью для проповедуемой

ими идеи, посторонняя механическая сила, понимавшая вещи грубо, нашла нужным уничтожить

неуничтожимое и распорядилась так неловко с немногими деятелями только что воплотившейся

идеи, что число их начало выростать быстро и в течение нескольких лет охватило значительную

часть мыслящего общества. В настоящее время подобный прием со стороны правительствующих

властей представляется нам решительно невозможным: до такой степени для каждого сколько-
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нибудь светлого ума сделалась ясна его недействительность; за то выдвинуты на сцену действия

другие меры, вредные для общего блага в том отношении, что лишают здоровую общественную

среду возможности обсуждать вопросы со всех сторон и этим дать, определить ему законные

границы в общей деятельности нераздельного русского народа. На рукописные и печатные

сентенции во вкусе «Русского вестника» украинцы отвечают по необходимости молчанием, и

этому молчанию могут радоваться только самые недальновидные, самые ненаблюдательные

политики. Идея засвидетельствовала свою жизненность множеством фактов, а может ли процесс
жизненности приостановиться оттого, что слово живое не сопровождается словом печатным?
Не приостановится он ни на мгновение, но, не управляемый совокупностью мыслящих сил в

обществе, породит явления странные, безобразные и на время вредные для многого хорошего.
Так действительно и случилось. Между последователями украинской идеи начали обнаруживаться

такие дикие тенденции, что, при всем моем отвращении к общей, невольной нашей манере

выражаться обиняками, я счел долгом заявить свое разномыслие. Да ведает, однако ж, читатель,
что я подвергаю здесь обсуждению далеко не весь вопрос, настоятельно требующий свободного

обсуждения: я коснусь только некоторых сторон, да и то с соблюдением необходимых условий

нашей жалкой полемики.
Нет в истории примера, замечает Бокль, чтобы какой-нибудь класс людей, обладая силой,
не злоупотреблял ею. Украинское панство, соединенное тесными связями с великорусским

чиновничеством, не имело ни в своем прошедшем, ни своем настоящем достаточных опор против

этого порока, общего всему человечеству. Не уступая ни в формальной, ни в сердечной набожности
соседнему дворянству, оно лукавило перед евангельским учением не хуже соседей и, усердно

поклоняясь небесному Отцу, относилось — говоря вообще — более чем равнодушно к земным

чадам его. В церквах у него, по заведенному порядку, говорилось о любви к ближнему, о
самоотвержении в пользу ближнего, о водворении царства Божия на земле; в домах, на полях

и заводах с этим ближним обращались вовсе не по-христиански. Не все, конечно — и далеко не

все — пользовались варварски преимуществами звания, превосходством богатства и бессилием

административного контроля. Одни, по доброте души, довольствовались малою долею труда со

стороны крестьян, в виде законной платы за землю, предоставленную им в пользование, и при

этом вменяли себе в обязанность, защищать их от полицейской саранчи. Другие, в благодушной
лености, не ведали, что творится у них в имениях, предоставленных в распоряжение немцам,
полякам, отставным вахмистрам или панкам, не отличающимся излишнею тонкостью нравов. И
теперь еще можно найти много добрых людей, которые с удивлением узнают, что их имения были
американскими плантациями. Но вообще Украина обеих сторон Днепра для наблюдательного

взгляда представляла зрелище притесняемых и притеснителей. Разнообразны были формы

неправд господствующего класса в отношении к классу подчиненному, но перечислять их здесь

нет надобности. Дело в том, что украинские народолюбцы, не обращая внимания на благородную
часть господствующего класса, как на явление естественное, и поражаясь злоупотреблениями

силы со стороны другой, несравненно многочисленнейшей части, как явлением чудовищным,
отвернулось от всего, что составляет принадлежность господствующего сословия, и начали

искать истинной человечности только в сословиях труждающихся и обремененных. Роковая

крайность! Она-то была причиною односторонности развития наших литературных талантов,
бесплодной или малополезной деятельности наших энергических людей, изолированности нашей
громады народолюбцев и — что хуже всего — отчуждения от нас множества людей богатых и

разносторонне образованных, которые, проникшись уважением к нашей деятельности, дали бы

ей истинно общественное значение, сообщили бы ей солидарность и спасли бы многих из нас

от напрасной гибели в борьбе с нуждою и неблагоприятными гражданскими обстоятельствами.
Чтобы высказаться яснее, я войду в некоторые подробности касательно упомянутых мною

явлений.
Не перечисляя ни авторов, ни их сочинений, замечу, что творчество украинской музы до сих

пор ограничивается исключительно типами из простонародного быта. То правда, что ни одна

литература не заимствовала из простонародной сферы жизни таких величавых образов, полных
человеческого достоинства, как украинская, ни одна не сделала свои идеалы в простонародном

вкусе столь популярными между читателями и даже слушателями. Возможность избежать
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аффектации в этом весьма трудном, а для некоторых обществ и совершенно недоступном

роде творчества, свидетельствует несомненнее всего о природных достоинствах украинского

простонародья и оправдывает глубокую любовь к нему наших писателей. Способность

безграмотной части этого простонародья следить с увлечением за полетом художественной

фантазии Квитки или Шевченка доказывает убедительнее всего, что, при благоприятных

обстоятельствах, из него могло бы выйти нечто великое. Но следует ли из всего этого, что
литература, изображающая одну только сторону жизни — и при том в идеальном ее понимании

— идет верным путем к дальнейшему своему развитию? На это замечание естественно может

явиться у читателя мысль: что же делать авторам, если в их читающем обществе нет запроса

на другие образы и если это общество до того предубеждено против всего не демократического,
что не поверило бы идеалу поэта, если бы поэт и мог стать выше немого, но могущественного

запроса, вдохновляюшего его на творчество? В том-то и дело, отвечу я в таком случае, что как

поэт, так и его публика находятся у нас в изолированном положении. В публике это естественно

и почти неизбежно, вследствие известных исторических и политических обстоятельств; но поэт,
как существо, одаренное в высшей степени чувством свободы может и должен вырываться за

пределы очарованного круга, начерченного для него окружающею его средою. Если наши поэты

до сих пор этого не делали, если не взглянули на доступный их наблюдению мир более полным,
всеобъемлющим взглядом, то это следует приписать не столько умеренности их способностей,
сколько недостаточности их образованности; а полная образованность — замечу кстати —
достигается поэтом только в соприкосновении со всем составом того народа, к которому сам

он принадлежит.
Говоря это, я имею перед глазами не одно прошедшее или настоящее, но также и будущее. Как
бы ни гордились некоторые из нас тем, что уже нами сделано, какую бы цену ни придавали

мы оригинальности и абсолютной независимости от других литератур кое-чего между нашими

литературными произведениями, но в дальнейшем развитии нашей духовной деятельности все

это может оказаться только слабыми опытами, первыми шагами ребенка, решившегося идти без
помочей. В нас ничто еще не застарело, и потому для нас нетрудно повернуть с узкого пути

морального развития на более широкий. Надобно только нам подняться выше ложной гордости,
которая останавливает не только единицы, но иногда и целые корпорации от простосердечного

сознания своей односторонности. Литература, изображая в возвеличенном виде простолюдина

и выставляя рядом с ним одни пороки и глупости сословия господствующего, клеймит это

сословие печатью отвержения, или— сказать проще— считает его выродившимся и неспособным

к продолжению народного развития. Если-б такой взгляд на него был справедлив, то из его

среды не являлись бы люди, горячо жаждушие общего добра, хотя и понимающие это добро

условно; не являлись бы из его среды люди в высокой степени талантливые и энергические; не
выделялись бы из него люди, отличающееся разумною деятельностью в сферах, посторонних
для украинского вопроса. Скажу более: это сословие дало уже нам не одного поборника

демократической украинской народности, при всем ее отчуждении — без сомнения временном

— от того, что безразлично называется аристократизмом и панством. Один этот последний факт
свидетельствует, что, будь наши писатели образованы разностороннее и не вдайся деятели нашей

народности вообще в крайность воззрения на свою задачу, — сословие панское, или как бы мы

его ни назвали, заявило бы свою способность к участию в национальном нашем возрождении

гораздо выразительнее. Вместо того, оно или остается равнодушным зрителем наших трудов,
или даже противодействует им всеми зависящими от него способами; а способов у него много, не
только материальных, но и моральных. В первом случае оно считает наши писания ничтожными,
не дает себе труда вникать в них, и этим вредит как собственному развитию в современном

народном направлении образованности, так и ускорению нашего дела; во втором — оно впадает

в недоразумение, которого главною причиною были мы сами, или те из нас, которые, будучи
не в силах проникнуть глубоко в сущность общей нашей работы, разглагольствуют о ней громче

других. Происходящий отсюда вред для обеих сторон слишком очевиден; но если дела будут идти
еще долго так, как они шли до сих пор, то в будущем он возрастет до страшных размеров, и уже
тогда поздно будет исправлять ошибки. — теперь еще можно исправить. Тогда судьею между двух

враждующих тайно и явно сторон явится сила вещей: а мы, знающие историю своего прошедшего,
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должны бояться повторения старого в новой форме...
Не берусь решить вопроса: украинские ли писатели вызвали так называемых украинофилов

к особенному роду общественной деятельности, или украинофилы, согрев любовью атмосферу

простонародной жизни, дали писателям возможность воплотить в поэтические образы и картины

свои великодушные чувства. Чья бы ни была тут инициатива, но и те и другие взаимно

на себя действуют. Поэтому крайности и недоразумения писателей отражаются в словах и

поступках украинофилов вообще, а образ мыслей украинофилов более или менее отражается на

произведениях писателей. Но как, по моему убеждению, писатель может стоять выше запроса

со стороны своей публики, то от литературы мы должны ожидать поворота на более прямую и

удобную дорогу к цели скорее, нежели от людей, более или менее подчиненных ее влиянию. Тем
не менее, однако ж, следует иметь в виду самодеятельность читающего общества, которое во

многом, если не во всем, подчиняет себе и самое творчество поэтов, не говоря уж о писателях

более обыкновенных. Эта самодеятельность сильнее всего управляется общим чутьем, в чем есть

и в чем нет истинной пользы для успехов жезни; и на это чутье мы должны более полагаться, чем
на самый безкорыстный энтузиазм нескольких, хотя бы даже и самых талантливых представителей

известного движения. Нельзя сказать, чтобы оно не проявлялось в украинцах (разумея под этим

словом не одних поборников так называемой украинской идеи), но не все одинаково замечают

его. Что касается до меня, то я вижу его, между прочим, и в самой недоверчивости, с которою
смотрит на украинский вопрос множество людей, готовых и способных принять участие во всяком
разумном и близком для них деле. Действительно, наблюдателя, спокойно изучающего явления
современной жизни, невольно останавливает печальный факт, что в короткое время горячие

поборники нового движения сделали так много на бумаге и так мало вне печатной строки. Из

кого до сих пор состоят украинские громады, возымевшие свое начало в столицах и украинских

городах непосредственно после смерти Шевченка? Состоят они почти исключительно из молодых

людей, горячо сочуствующих поэту великому, но не достигшему полной зрелости, таланта,
не достигшему полной гармонии между мыслью, принадлежащею современному просвещению

общества, и вдохновением, составляющим его собственное достоинство... Люди того возраста, в
котором человек вырабатывается в окончательную свою форму, едва ли относятся в громадах

к людям, еще формирующимся, даже и так, как 1 к 25. Могут это, пожалуй, объяснять

нравственным превосходством молодого поколения над старым; но в таком случае надобно в

развитии моральных сил общества допустить скачки, а это отвергает наука истории. Молодое

поколение создано поколением предшествовавшим, и в численности своей не может относиться

к нему иначе, как дети к отцам семейств. Пропорция между представленными выше цифрами

могла бы подойти под это правило только в таком случае, когда бы каждые 25 громадян были

вполне достойны своего названия; а ведь никто из передовых людей в громадах не станет,
надеюсь, отвергать истины, что в этих собраниях, как и во всяких других, едва ли половина

личностей соответствует своему назначению. Следовательно, надобно принять за более верное

такое положение: что в украинских громадах люди сформировавшиеся относятся к людям

формирующимся, как 1 к 50. От каких же причин это происходит? Вот вопрос, над которым

стоит хорошенько подумать.
Не ручаюсь ни за полноту, ни за непогрешителыьность моих замечаний, но считаю долгом

высказать их для того, чтобы возбудить новую литературную беседу и посредством ее или

самому разубедиться в своих понятиях о предмете, столь важном для настоящего момента

украинской жизни, или других разубедить в их понятиях. Мне кажется, что главная причина

этого печального явления заключается в ошибочном понимании демократического характера

украинского народа. Обыкновенно думают, что простой украинский народ отвергает идею панства

по какому-то особенному философскому взгляду на жизнь, присущему его природе, тогда как

его недоверчивость к панству и нежелание идти одним путем с панами происходят от событий

и обстоятельств чисто внешних. Здесь не место распространяться о жалкой роли, какую он

играл постоянно на почве, обрабатываемой его собственными руками. Довольно привести

один факт: что инициатива цивилизации, которую хотели водворить в нем, всегда принадлежала
иноплеменникам 1, что распространялась она главным образом посредством иноплеменников

и направлена была к исключительной корысти самих цивилизаторов. 1 В этом месте на
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поле рукописи рукою Мих. Юзефовича приписано: «Мне кажется, это выражение слишком не

точно: можно бы употребить с большею точностью слово разноплеменники. Разноплеменность

выражает ветви одного рода, тогда как иноплеменность подразумевает совершенно другой,
чужой род, как, напр., немцы и т. под». Кто из украинцев переходил в этом случае из роли

пассивной к роли активной, тот изменял родному языку и обычаям, отделяя личные свои

интересы от интересов народных и потому, делаясь паном, естественно становился чужим для

народа человеком. Недоверчивость народа к панам и нежелание подражать им в нововведениях

охранили его от бесхарактерности, в которую он впал бы, ломая и переламывая свою жизнь на

новый лад почти с каждым полустолетьем. Если современные нам цивилизаторы уверены, что
они безошибочно нашли, наконец, форму, в которую должна отлиться его жизнь, то, надеюсь,
они согласятся, что было бы хуже для их великого дела, когда бы этот народ, не обладая

досадным для них упрямством, пребывал уже всем тем, что из него хотели сделать прежние

цивилизаторы. Поэтому не станем слишком горячо жаловаться, что простой украинский народ

неохотно подчиняется нашим глубокомысленным планам его будущего благоденствия; но не

будем также утверждать с оракульской смелостью, будто бы он до того демократичен по своей

природе, что в нем не может возникнуть никакая аристократия, без внешнего, принудительного
влияния. Наши молодые, а часто и немолодые громадяне, упуская из виду эти соображения,
ведут себя так, как будто раскаиваются в предшествовавшей жизни, не похожей на жизнь

простонародную, как будто стыдятся преимуществ, приобретенных ими в более утонченном,
панском быту. Из любви к простому народу, они часто, не без комических усилий, нисходят к

грубости его манер и угловатости в приемах общежития. От этого случается нередко встречать

в громадах копии, дающие понятие об оригиналах, так как не все паничи видали на веку своем

лучшие образчики простонародья и не все способны на основании наблюдений своих создать в

душе идеал естественной грации простолюдина и его безыскусственнаго приличия в обращении.
В самой одежде, которую усваивают себе громадяне в подражании низшему, землевладельческому
классу народа, не всегда мы встречаем у них идею усовершенствования, которой нельзя

отвергать ни в каком обществе, способном к развитию. Напротив, они большею частью слепо

подражают неуклюжести простонародной одежды, забывая, что эта одежда свидетельствует о

безвкусии, до котораго простолюдины доведены были долгим гнетом неотступной нужды в

первых потребностях жизни и происходящим оттуда упадком эстетического чувства. Но, положим,
что наши народолюбцы опасаются усовершенствованием простонародной одежды отдалиться от

народного покроя и от самого вкуса народного, еще вполне определенного народоизучением.
Зачем же они допускают в ней неряшество? Зачем некоторые из них являются в свое общество в

грязном, заношенном белье и даже с невымытыми дочиста руками? Почему сапоги у них должны

быть рыжие, а волосы на головах всклокочены? В этом зрелище должно быть что-то обидное

для действительного простолюдина. По крайней мере чувство человека, изучавшего худшие и

хорошие стороны простонародного быта, невольно оскорбляется подобной карикатурою. Что
касается до манеры в обращении, то мне случалось наблюдать одно и то же лицо в собственном
так называемом обществе и в собственно так называемой громаде. В обществе оно держало себя,
как все; в громаде дозволяло себе грубости, не оправдываемые никакою свободою слова, никакою
простотою нравов. Терпимость в этом случае со стороны людей, не желающих высказать свое
преимущество из уважения к равенству, ведет к самой нелепой охлократии. Тут наши громадяне
отступают от народного житейского смысла еще больше, нежели в своей внешности; ибо простой
народ, при всем его упадке в настоящее время от; причин, известных каждому, в своих сходках и
трезвых беседах сохраняет известный такт и далек от того, чтобы не понимать ни приличного тона

в публичной речи, ни ее пределов. Прямым следствием высказанного мною и многого другого,
чего я не могу покамест высказать, бывает то, что с одной стороны люди, не получившие хорошего
воспитания, находят в громадах как бы оправдание своей грубости и бестактности, а с другой —
люди благовоспитанные входят в наши громады не иначе, как с некоторым самоотвержением,
ради идеи, или же вовсе чуждаются их. Да не подумает, однако-ж, кто-нибудь, что я своими

замечаниями намекаю на бесполезность громад вообще. Если бы я считал их бесполезными, то
не стал бы тратить и времени на обсуждение их действий, — обсуждение, разумеется, поневоле
далеко не полное. В надежде, что мой голос не будет гласом вопиющего в пустыне, обращу
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еще внимание моих читателей на действия громадян вне их сходок. Наши громадяне большею

частию состоят из людей, придавленных нуждою, а потому самому и развитых более или менее

односторонне. Воображая же себя, как это свойственно односторонним людям, образцами

истинно общественной жизни, они взирают на другие слои общества с некоторым пренебрежением

и в этом случае уподобляются самым крайним аристократам по пословице: Les extrémités se
touchent. Многие из них убеждены серьезно, что время их было бы потерянным, если бы они

проводили его в обществе, не разделяющем их понятий о народе и вообще о жизни. Чего они

лишаются (относительно умственного развития вследствие этого заблуждения, понятно каждому
опытному человеку; но отчуждение от среды не украинофильской, среды сравнительно огромной

и разнообразно могущественной, вредит их благородно задуманному делу больше, нежели самые
темные предубеждения против него местных властей, которыя — надо заметить — во многом,
если не во всем, зависят от влияния этой среды. Оставляя в стороне обстоятельства, о них же не
лет зде глаголати, укажу на факт убедительный, как мне кажется, в высокой степени. Громадяне
наши жалуются на диаметральную противоположность в понимании дела жизни со стороны

людей, от которых зависит свобода их действий. Почему же не стараются живыми связями с

преобладающею покамест частью общества внушить ей доверие к умеренности своих стремлений,
без которой не мыслимо сочуствие к ним никакой посторонней среды? Почему не усиливаются

занимать в этой среде места, принадлежащие им по их образованности и по стойкости их

характеров? Почему, наконец, не имеют они в виду законной смены поколений, вследствие

которой люди новых убеждений должны некогда стать во главе местной администрации, которая,
не понимая покамест хорошенько, в чем именно дело, естественно держит ухо востро, и по

своим понятиям о благе общем, останавливает, сколько может, новое украинское движение к

пробуждению народного самосознания? Опасаться в этом случае искушений, представляющихся
молодым умам на каждом шагу, значит не доверять могуществу своей идеи и искать спасения

от соблазнов твердой воли в каком-то иночестве. Между тем посмотрите: уклоняясь от одного
соблазна, они впадают, подобно инокам, в другой, гораздо более вредный. Чтобы принадлежать

к обществу преобладающему, необходимо для каждого иметь известную долю нравственных

достоинств, возвышающих человека над уровнем людей, обиженных природою и придавленных

обстоятельствами. Конечно, в этом требовании есть много ложного, принимаемого немыслящею
массою за человеческие достоинства; но на то и дан человеку свободно действующий ум, чтоб
различать золото от мишуры. Никто, надеюсь, не станет отвергать, что в этом обществе каждый

из нас находит больше, нежели где либо, и побуждений возвыситься над толпою, и помощи

со стороны людей, уже более или менее возвысившихся — хотя бы и не в нашем духе и

направлении; а эти вспомогательные средства действуют гораздо могущественнее на слабую — в

этом надо сознаться — нашу натуру с хорошей стороны, чем неизбежные соблазны обыкновенной

общественной жизни — с дурной. Но дико бросаются в сторону от общего пути молодые

украинофилы. Чуждаясь разномыслящего с ними общества и пренебрегая его правилами, они
отвыкают владеть своим днем и держать ум свой всегда в порядке. Кто следил за массою этих

молодых людей, тот знает, что только весьма немногие из них достигают известной степени

учености и занимают в ряду общественных деятелей видные места. Этих немногих спасает, можно
сказать, только врожденный им талант, облагораживающий человеческую натуру силою своего

ясновидения. Остальные и по материальному, и по нравственному своему положению остаются

затерянными в массе людей, добивающихся рутинным способом известной значительности в

науке и влиятельности в жизни; а это происходит не от ограниченности их способностей, не
от бессилия их характеров: это прямое следствие отчуждения от среды, которая способностям

дает безпрестанно свежую пищу, а характерам необходимую для общественной жизни обработку.
Самое сильное оправдание, какое могут представить с своей стороны ультра-украинофилы,
состоит в том, что они, удаляясь от сожительства с обществом так называемым ими панским,
сберегают свое время для кабинетной работы в пользу народа и для живого сближения с

народом. Что касается до кабинетной работы, то не было еще такого общества, которое

бы овладело человеком деятельным вполне и не давало бы ему времени для занятий учено-
литературных. Напротив, величайшие писатели всех веков и народов свидетельствуют своею

жизнью, что их труды перемежались беспрестанными сношениями со множеством людей разных
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сословий, состояний и убеждений. Исключения представляли только затворники-специалисы,
погубившие много времени попусту и страдавшие при том крайнею односторонностью и едва

простительным чудачеством, за которое часто платились душевным спокойствием. Относительно
сближения с народом скажу, что для этого вовсе нет надобности в отсталости от всего, что живо
интересует лучших людей в панском обществе; и опять таки — панское общество не требует ни

от кого столько времени для поддержания житейских отношений, чтобы не давать возможности

сообщаться с простым народом посредством путешествий, случайных бесед и разнообразных

сделок. Нет, кроме простодушного увлечения новою идеею, — увлечения очень естественного

и в основании своем глубоко нравственного, — здесь играет немаловажную роль разного

рода гордость; а где замешивается гордость, там всегда страдает истинный успех. Молодой

человек, очутясь в большом городе без средств к жизни, тяготится сближением с людьми,
сравнительно пользующимися благосостоянием, хотя бы они были деликатнейшие создания,
далекие от того, чтобы делать разницу между богатыми и убогими знакомыми. Для того,
чтобы по возможности меньше обращать на себя внимание наружными признаками бедности

или недостатками воспитания, он должен делать некоторые усилия над врожденною каждому

из нас ленью. Цель этих усилий представляется ему слишком ничтожною для такой высокой

личности, какою он себя воображает. Он забывает, что, отказываясь от общества людей, более
богатых (иногда только потому, что они долее жили и трудились), он лишает себя случая

приобресть многое, что подвинуло бы его вперед не только в нравственном, но и в вещественном
отношении. Напомнить об этом ему, растолковать это ему, убедить в этом его некому, и он

малодушно предается ропоту на глупую судьбу, которая, однакож, была настолько умна, что

дала ему молодость и способности. В таком настроении духа, он охотно сближается с людьми

менее порядочными, менее требующими своим бытом от гостя усилий, облагораживающих

всякий характер; и если попадает в громаду, где терпятся разорванные свитки, дырявые сапоги,
грязное белье и бурлацкая беседа, то чувствует себя совершенно в своей тарелке и от всей

души пренебрегает условиями более утонченного общежития. Дух партии заразителен для ее

приверженцев, и потому другие молодые люди, далеко не терпящие бедности, в суровом значении

слова, и не лишенные изящного воспитания, впадают в небрежение о своем наружном виде,
являются в громаду в невычещенных сапогах, в измятом и запачканном голландском белье,
с грязными ногтями и нечесанными волосами. Они как будто стыдятся своих преимуществ,
которыми, напротив, должны бы пользоваться для того, чтобы скорее других достигнуть полной

образованности. Они в самих манерах волею или неволею подражают тем, которым должны

бы доставить случай поучиться хорошему и отвыкнуть от дурного. Они воображают, что,
обурлачившись добровольно, приносят пользу украинской громаде и ускоряют ее работу, тогда
как, делаясь в обществе украинском предметом смеха, вредят как нельзя более распространению

идеи, дорогой для них лично и спасительной для всего украинского народа. Случалось мне иногда
слышать, что неукраинское общество в Украине обеих сторон Днепра смеется над украинским

костюмом и над украинским языком людей образованных, подобно тому, как в известной басне в

царстве хромоногих смеялись над человеком, ходившим прямо. Но вникнув поближе в причины
смеха, видишь, что причины смеха здесь — уклонение от здравого смысла в том и другом

случае, а не самый костюм или язык. Простолюдин шьет себе свитку из грубого сукна во-первых
потому, что не имеет возможности затрачивать на это больше денег, во-вторых потому, что
работа его не позволяет носить тонкой материи. Но видеть грубую сермягу на горожанине

и на человеке, занятом книгами и бумагами — более нежели странно. Это уже аскетизм,
отрицание идеи комфорта, вознаграждающего человека за его деятельность. Посмотрим на

костюм и с другой стороны, со стороны экономической. Не подчиняясь моде и будучи приноровлен
к младенческому состоянию у нас цивилизации, народный костюм значительно уменьшает не

только издержки, но и самые хлопоты для содержания его в приличном виде. В этом отношении

постоянное употребление украинского костюма спасает людей небогатых от контрибуций в пользу

портных и купцов, которую налагают на себя богатые люди, беспрестанно меняя покрой и цвета
материи; но надобно, чтобы он, при всей своей простоте, удовлетворял чувству изящного и

понятию о приличии. Известно, что хорошо сшитый украинский костюм возвышает мужскую

и женскую красоту. Смеху в этом случае нет места, так как другое, более сильное чувство,
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подавляет его. Если же производимое украинским костюмом очарование нарушено неловкостью

покроя, небрежностью ношения, или искусственно простонародными манерами носителя, которые
часто усваивают себе наши украинофилы, то невольная улыбка будет преследовать украинский

костюм повсеместно. К этому надобно прибавить еще — и это самое главное — что пока

украинофилы будут играть внешнюю свою роль в обществе, до тех пор украинский костюм

будет в его глазах неразлучен с идеею чудачества, а потому и не достигнет повсеместного

распространения, которое так много уменьшило бы издержки небогатого, но образованного

класса. Нечто подобное следует сказать и об языке. Времена польской, московской и наконец

общерусской канцелярской администрации доказали, что народ не мог по каким-то достаточно

сильным причинам ни переменить своей речи, ни относиться доверчиво к бумагам, писанным
чуждым для него языком. Украинофилы сознали необходимость сообщения простонародия с

сословием господствующим посредством языка, общего тем и другим; вместе с одеждою, до сих
пор пренебрегаемою сословием образованным, начали они усваивать себе и пренебрегаемый им
доселе язык простонародный. Несколько писателей представили неоспоримые доказательства

оригинальной красоты и богатства этого языка; но нельзя сказать, чтобы все громадяне в

отношении изучения родного слова стояли выше поверхностных дилетантов. Пример писателей
на них не подействовал. Немногие из них изучали памятники народной словесности хотя бы с тем

прилежанием, с каким студент готовится к экзамену *. * Если бы я этой статье захотел придать

характер мемуара, то на каждое делаемое мною в ней замечание я бы мог представить живые

примеры. Ограничусь одним, как наиболее удобным для печати. Некто из громадян похвалился

мне, что у него есть старинная народная дума, в которой упоминается Сангушко. Я просил

сообщить мне копию и получил от молодого любителя украинской народной поэзии чтобы вы

думали? — нелепые вирши Падуры, которых он не умел различить от думы народной.

4.3.80 Закриття урядовим наказом недільних українських шкіл. Літо 1862 р.
(2010-03-25 00:00)

За тих часів визволення селянства з кріпацької неволі, головним завданням української громадської

культурної праці була народня освіта. Звільнений від кріпацтва, темний неписьменний люд мав

якнайскорше стати письменним; на Україні він мусив стати грамотним своєю рідною українською

мовою. Засобами для того було видання букварів, абеток, книжок для початкового читання 1),
розбір граматичного матеріалу та складання словників, заведення шкіл, і насамперед— недільних

шкіл задля дорослих. Недільні школи для дорослих у Росії з’явилися найраніш у Київі під захистом

обраного куратора округи М. І. Пирогова і з діяльною участю проф. історії П. В. Павлова. В

місцевій газеті „Киевский телеграф“ з’явилася 23 вересня 1859 р. перша звістка про ці школи,
що є мовляв чутка, нібито в Києві хутко будуть закладені, з дозволу влади, недільні школи в

ріжних частинах міста — для майстрів, ремесників-хлопців, та взагалі для неписьменних, що
не мають часу на протязі тижня займатися читанням та письмом“, а 11-го жовтня відкрито

вже й першу школу на Подолі, на розі Костянтинівської та Хоревої вул., в будинку повітової

дворянської школи (потім прогімназії) за проводом І. І. Слєпушкина, а через два тижні —
другу на Жилянській вул. („новостроєнську“) за проводом Проценка. Третя недільна школа —
печерська — почала функціонувати наприкінці жовтня 1860 р. у буд. 1-ої гімназії, що містилась

тоді на Кловщині в Липках; 1861 року відчинено четверту школу в аудиторіях університету імени

Пирогова. Дві жіночі недільні школі відкрито за 1860 рік: 31-го січня в буд. 2-ої гімназії (під орудою
Нельговської), 6-го листопада в буд. Фундуклеївської гімназії, а трохи пізніше відкрито й третю—
на Подолі. Крім цих недільних шкіл, 4-го квітня 1861 р. відкрили київські студенти, здебільшого
Чернігівці, в одній з аудиторій університету щоденну дитячу школу для дітей понайбільше жителів
Новостроєнських, Соломенських та Протасового Яру, з українською мовою навчання. Школа

мала від 60 до 100 учнів і функціонувала до 20-го серпня 1862-го року, коли її закрито з наказу

влади 2) Школи для трудящих із навчанням у неділю стали розповсюджуватися по містах, навіть
невеличких, наприклад, у Могилеві Подільськім, а в Каневі міський піп з урядового дозволу

зорганізував недільну школу в будинку при школі Спаської церкви (10-го вересня 1861-го р.). До

половини 1862-го року недільні школи в Росії уже існували в 90 містах, коли, з приводу деяких
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непорозуміннів за них, у Петербурзі, урядовим наказом 12-го червня 1862-го р. всіх їх „тимчасово“
зачинено. Пощастило тільки київськ. помічникові куратора М. О. Тулову урятувати Пироговську
університетську школу, перетворивши її на підготовну школу для учителів народніх шкіл 3). [...]
1862 рік в історії Громади позначається двома явищами: закриття недільних шкіл у середині року
призвело до більш напруженої нелегальної діяльності в культурно-освітніх межах українського

товариства і до видавання народних книжок, а разом з тим з’явилися колективні його виступи

в пресі за окремими приводами, яко спільного одностайного гуртування людей єдиної думки і

програми. Примітки 1) Тими роками видано: „Азбуку Золотова для южно-русск. края“, Полт.
1861 [1]„Букварь южнорусский“ Т. Шевченка, СПБ. 1861, „Українську абетку“ Мик. Гатцука, Мос.
1861, Граматки П. Куліша 1857 та 1861 рр. СПБ., те саме — Ілька Деркача, Мос. 1861, „Таблиці
для початкового навчання грамоті“ К. Шейковського, те саме Грещанковського; К. Шейковського

„Домашня наука“, вид. у 1860 (Перші початки), а в 1861 „Вишчі початки“ та інше. 2) Див. ст.
О. Стоянова, „Ежедневная школа в Кіеве“, Вест. Ю.-З. России 1862, вересень, с. 205, з ворожою
до школи приміткою редакції. 3) Див. „Училища образовавшиеся на юге в последнее время“,
„Основа“ 1861, № 6, сс. 87 — 98; К. Ушинскій, „Воскресные школы“, письмо в провинцію —
Жур. Мин. Нар. Пр. 1861 (окр. відб.), Л. Струнина, „Первая воскресная школа в Киеве“,
„Киевск., Старина“ 1898,№ 5; сс. 287 — 307; С. Глушко, „Драгоманов і недільні школи“, „Україна“
1924, № 4. [2]І. Житецький. Київська громада за 60-х років // Україна: науковий двохмісячник

українознавства. — 1928. — Кн. 1. — С. 91-125.

1. http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev5.htm

2. http://izbornyk.org.ua/rizne/ukr14.htm

4.3.81 Клопотання до Олександра II про приєднання Подільської губ до Царства
Польського. 19 вересня 1862 р. (2010-03-25 06:00)

Дело по обвинению бывших предводителей дворянства подольской губернии в подписании

всеподданейшего прошения преступного содержания.

Дворяне подольской губернии, собравшись в сентябре 1862 года в г. Каменце, имели на

квартире своих предводителей совещания, на которых был обсуждаем вопрос о поднесении его

императорскому величеству всеподданнейшего прошения относительно нужд края.
Совещания эти имели то последствие, что дворянство, по открытии собрания 19 сентября,
постановило поднести государю императору прошение, в коем, под предлогом удовлетворения

потребностям и нуждам губернии, ходатайствовало о присоединении не только их губернии, но и
всего западного края, в административном отношении, к Царству Польскому.
Означенное прошение дворянства следующего содержания:

«Августейший Монарх! Пользуясь правом непосредственного заявления местных потребностей

пред лицом Вашего императорского величества, дворяне подольской губернии осмеливаются

высказать одно всеобъемлющее желание края, с непоколебимою верою в представительство

сословия своего относительно всех, обладающих гражданским сознанием в крае. Русь,
соединенная с Польшею торжественным и добровольным люблинским договором, целыми

поколениями принимала формы родственной цивилизации. Образованность и общественная

жизнь ее с незапамятных времен напечатлены характером исключительно польским. Источником
силы и сохранения польского элемента, независимо от последовавших политических переворотов,
есть лежащая в основании его идея народного представительства и гражданской свободы. В
продолжении последнего полувека политика, противная господствующему в этом отношении духу,
бывала причиною непрерывного раздора, которого безвыходное положение глубоко беспокоит

всякого благомыслящего гражданина. Дворянство подольской губернии всеподданнейше

просит Ваше императорское величество об устранении упомянутого положения Августейшею

волею Своею. Исключительное ведущее к этому средство, дворяне подольской губернии

усматривают в восстановлении административного единства Польши, со включением в состав

ее западного края, и с полным уважением прав вызванного в настоящее время на поприще
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общественной деятельности местного сельского населения. Искреннее участие польского

дворянства в окончательном устройстве крестьянского вопроса — участие, связанное с вековыми
усилиями Польши относительно разрешения гражданского достоинства и свободы — составляет

несомненное ручательство в чистоте теперешних его начинаний. Отвергая всякую мысль о

перевесе племени или сословия, дворяне подольской губернии остаются верными основной

польской идее относительно равноправности составных общественных элементов, и потому

желают общения с Польшею, что видят в нем основание дальнейшего саморазвития как

польской, так и украинской народности. Ваше императорское величество! Положение нашего

края безотрадно. Народ без образования, средние учебные заведения неудовлетворительны

как по числу, так и по системе преподавания; промышленность лишена капиталов и

подавлена чрезмерными процентами; хлебная торговля, по недостатку усовершенствованных

путей сообщения, оторвана от иностранного сбыта; поземельная собственность без кредита

вследствие прекращения ссуд из государственных кредитных установлешй и отсутствия ипотечной

системы; узаконения противны обычаям, преданиям и прогрессу общественных понятий;
исполнение права обессилено чуждою стране бюрократией; администрация сосредоточена вне

местных потребностей и интересов; наконец, край без органов, избранных из среды своей для

руководства общественными его трудами. Положени такое, возникшее вследствие разобщения

нашего с Царством Польским, затрудняет окончательное устройство крестьянского дела и

угрожает решительным упадком края, ежели не будет восстановлено административное единство
его с краем, имеющим по отношению к нему одинаковые потребности, одни предания,
тождественный понятия о гражданской и религиозной свободе и общие пути развития в будущем.
Августейший Монарх! Всеподданнейше заявляя существенное желание свое у престола Вашего

императорского величества, дворяне подольской губернии уповают на чувство Высочайшей

справедливости и милосердия, как на единственный залог прекращения страданий своих в

настоящем и благоденствия в будущем».

Прошение это подписано 255 дворянами подольской губернии, в числе коих исправляющим

должность подольского губернского предводителя дворянства Александром Садовским, и

уездными предводителями: каменецким — Сигизмундом Червинским, летичевским —
Людомиром Скибневским, литинским — Иосифом Радзеиовским, винницким — Людовиком

Пеньковским, брацлавским — Феликсом Собанским, гайсинским — Иосифом Липковским,
ольгопольским— Казимиром Собанским, балтским—графом Эдуардом Роникером, ямпольским
— Валерианом Маньковским, могилевским — Януарием Сулятицким, ушицким — Игнатием

Хелминским и за проскуровского предводителя — депутатом Александром Поплавским.
Государь император, по выслушании всеподданнейшего доклада министра внутренних дел

по этому предмету, усмотреть изволил, что дворяне, подписавшие на губернском съезде

всеподданнейшее прошение, не изложили в нем местных нужд действительно до их губернии

относящихся, как это дозволено законом, но, дерзко порицая установленный государственными

законами порядок управления, явно обнаружили стремление к перемене оного и к нарушению

целости и единства империи. Вследствие сего и принимая во внимание, что главными виновными
в настоящем деле представляются исправляющий должность губернского и уездные предводители

дворянства, которые не только не внушали дворянам, как того требовал от них долг службы и

присяги, противузаконности составленного на бывшем в Каменец-Подольске губернском съезде

дворян всеподданнейшего прошения, но и подписали сие прошение преступного содержания,
— государь император, 9 октября, высочайше повелеть соизволил: исправлявшего должность

губернского и всех уездных предводителей дворянства подольской губернии, подписавших

всеподданнейшее прошение преступного содержания, предать суду правительствующего сената, с
отрешением от занимаемых ими должностей.

* *

З пояснень колишнього гайсинського маршалка губернського секретаря Йосифа Липковського:
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Вот распоряжения местных властей, которые огорчают всякого благомыслящего гражданина: в то
время, когда дворянство своими усилиями и жертвами довело великую мысль его императорского

величества — освобождение крестьян до возможного успеха и когда умы взволнованные

успокоиваются и дело их венчается порядком экономических отношений, в то время публикуется
местным правительством распоряжение об обезоружени всех католиков польского происхождения.
Такое распоряжение опять взволновало умы, но не имело печальных последствий, благодаря

инстинктивному уму и нравственности их народа. Мало того, последним распоряженем

гражданского губернатора им воспрещено собираться частным образом — гостеприимство

воспрещено, а между тем в центре их управления, в Киеве, развивается общество будто бы

последователей Шевченки, каких-то коммунистических понятий. Цель их взволновать народ

и довести до истребления собственников земли; общество это развивается уже более четырех

лет. Как же при таких обстоятельствах не следовало прибегнуть дворянству к чувствам

справедливости его императорского величества и представить на усмотрение Его те неудобства

административного управления, которые для них так печальны.

Русские уголовние процессы / Изд. А. Любавского. — СПб, 1867. — Т. II. — С. 1-3, 12.

4.3.82 П. Барилко. Полон і смерть Я. Г. Кухаренка. 26 вересня 1862 р.
(2010-03-25 12:00)

ПЛЕН И СМЕРТЬ Я. Г. КУХАРЕНКА.

Читатели Основы, без сомнения, разделят с нами душевную горесть о несчастной потере,
понесенной нами в лице Наказного Отамана Черноморского Войска, Якова Герасимовича

Кухаренка: 19-го сентября его постиг плен, а потом — смерть в плену у Черкесов.

Де ни взялася орда —
Порубала козака,
Порубала — посікла

І у полон заняла.

Ужасные страдания, которыми сопровождалось пленение, были выше сил самого бодрого

человека, каким мы лично знали Якова Герасимовича: и он угас вдали от родины, от неутешной
семьи, от товарищей козаков-черноморцев...

Ой не добре козацька голова знала,
Що без війська козацького умерала!

Так некогда погибали славные лицарі-козаки — за честь, славу, за братерство рідної Вкраїни.
В Я. Г. Кухаренке украинолюбцы теряют щирого и даровитого украинского писателя и знатока

Запорожской и Черноморской старины; имя его дорого также и по любви к нему Шевченка, к
которому Я. Г. при первой возможности, обратился с деятельным участием, когда наш »Кобзарь«
находился в Орской крепости (1). Кто прочел (написанный еще в 1836 году) »Чорноморський
По6ит« (оперетта), »Пластуни«, »Вівці і Чабани» и »Вороний Кінь«, тот не мог не оценить

превосходного знания изображаемого быта, знания украинского языка и того неподдельного

юмора, которым отличался Я. Г. Кухаренко. Основьянам особенно чувствительна потеря

Я.. Г. еще в том отношении, что он намеревался написать о многом, что хранила его

память, из военного и гражданского быта родной Чорноморії, и все написанное сообщать в

Основу, с тою теплой и навсегда памятной нам любовью и бескорыстием, с которыми он лично

передал поименованые выше статьи, также 2-ую часть »Чорноморського Побиту« и кое-какие
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свои заметки. Вторую часть »Ч. Побиту« Я. Г. думал было исправить, — отчего и замедлилось

ее напечатание; теперь мы напечатаем в том виде, как получили. Всякий раз, встречая здесь

и провожая родных земляков отсюда Петербурська громада сильнее чувствует, какого блага

лишена она вдали от родины; что же должна была она почувствовать, проводив мысленно одного
из друзей своих в вечное жилище?.. В общей горести, все украинцы составляли одну семью,
и положили отслужить по усопшем панихиду, а на одном из Шевченковых вечеров, помянули
дорогого своего соотечественника, — воина и писателя, — по-козацкому обычаю, известной
героической песней, в которой имя Морозенка, при пении, заменялось именем Кухаренка... Ой,
хоте загинула козацька головонька, Та не загинула слава! Сообщаем подробности плена, смерти
и перевезения тела Я. Г. Кухаренка в Екатеринодар из статьи г. Павла Барилка, напечатанной
в 236 № С.-Петербургских Ведомостей; »в ней« (пишет нам обязательный автор) »заключаются
первые краткие сведения; дальнейшие подробности ожидаются и собираются, и предполагаемая

затем статья с биографическим очерком покойного, по желанию его сыновей, предназначается
для Основы« (2). »В средних числах минувшего сентября, вызванные г. командующим войсками

Кубанской Области, по делам службы, начальники закубанских отрядов, генерал-майоры Бабич и

Кухаренко, спустя несколько часов один за другим, следовали почтовым трактом по Кубани, вдоль
старой кавказской линии, из Черномории в Ставрополь. Генерал Бабич проехал благополучно,
генерал Кухаренко, того же 19-го числа, в 11 часов ночи, миновав уже Казанскую Станицу, близ
упраздненного поста Романова, ехавший в почтовом экипаже, с зятем своим, капитаном конно-
ракетной батареи, Г. В. Иогансоном, и с одним вестовым козаком, без конвоя— (так-как издавна
старая кордонная линия эта, оставаясь позади передовых — лабинской и белоречинской, сильных
кордонами, батарейками и пикетами, считается безопасною) — подвергся внезапному нападению

партии конных абадзех и взят в плен, после краткой обороны одного против восьми; причем,
системы Кольта револьвер генерала Кухаренка выстрела первого не дал или осекся, а за вторым
взводом, по роковому случаю, из неприятельского залпа пуля попала под курок, с такою силою

(как передают подробности горцы), что рассекло генералу руку, а другая пуля пробила на нем

одежду и контузила в бедро; козак же тяжело ранен. Генерал, однако, бросив пистолет, выскочил
из экипажа и успел обнажить шашку, но был обезоружен, и оба пленника, связанные— руки назад,
ноги под лошадь — посажены на почтовых лошадей, и на поводу, окруженные неприятелем,
принуждены были две ночи мчаться почти двухсотверстное расстояние сквозь все кордонные

линии, днем скрываясь в лесу, на реке Фарс. Здесь, на роздыхе, генерал — выдавший себя за

лекаря, чему абадзехи не поверили — при имени сына, произнесенном одним из них, хорошо
знающим его, со слезами сознался, кто он и его товарищ. Известность между горскими племенами
генерала Кухаренка и его сына, Степана, под этим кратким именем хорошо знакомого многим

из них, также как и одному из восьми абадзех, тотчас же побудила последнего к сожалению и

раскаянию, и много помогла перемене обращения с пленниками, хотя, впоследствии, остальные
заподозрили его в измене. Измученный быстрым бегом по оврагам и трубощам, неоднократным
паденьем вместе с лошадью, и переправами через реки вплавь, в холодную воду, Я. Г. Кухаренко,
страдавший, в последнее время, кашлем катарального свойства, вместе с товарищем своей

неволи, только к утру второй ночи после физического и морального изнеможения, очутились
в абадзехском ауле или, правильнее, хуторе, при р. Люк, пропавшем в недоступной трущобе,
в восьми верстах от укрепления Майкопского, откуда, чрез закубанских черкес и получены в

Екатеринодаре первые краткие об этом известия, поразившие всех изумлением. Добавляли, что
пленников содержат хорошо, но требуют 22,000 р. сер. выкупу, что генерал, при нападении и

защите раненый, опасно болен.... Молва о пленном русском генерале, невиденном многими из

горцев вблизи, как небывалое никогда в горах событие, и, к тому же, известность имени Кухаренка
у черкес, привлекли к нему любопытных и недавних еще врагов, из убыхов и дальних шапсуг

— и те, возвращаясь, распространяли по всем аулам вести, из-за Кубани быстро перешедшие

в Екатеринодар, возбуждая общее сожаление о пленниках и горячее участие всех к семейству

генерала. Более достоверных подробностей пока нет, так как на месте происшествия найдены

только пустой тарантас, портфель, убитый ямщик, в некотором расстоянии изрубленный козак,
и еще далее по следам — несколько обороненых вещей генерала: погон, пуговицы, 600 р.
кредитными билетами, орден Влад. 3-й ст., указывавшие дорогу пленных. Чрез несколько дней
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после всех этих слухов, подтвержденных донесением о происшествии, еще более поразила всех,
без различия личностей, весть из Майкопа: что 26-го числа, утром, генерал Кухаренко в плену

умер.... за тело его требуют 6,000 р. сер ; капитан Иогансон был при умиравшем, но после того
за ним усилен надзор, с угрозами оков и продажи убыхам.... Еще при первой вести о плене отца

и зятя, сын генерала, есаул С. Я. Кухаренко, которого имя, гостеприимство и знакомства между
горцами известны от Анапы до земли абадзех, с двумя из преданнейших ему молодых султанов
бжедухских, немедленно поспешил в Майкоп, благодаря содействию г. наказного атамана; туда
же прибыл, в абадзехский отряд, г. командующий войсками Кубанской Области. Есаул Кухаренко
решился во что бы то ни стало, сесть самому, вместо больного отца, пленником, но когда

он прибыл в Майкоп — отца уже не было в живых. По просьбе сына о выкупе тела отца и

пленного зятя, г. командующий, из участия к семье покойного генерала, изволил согласиться на

размен за них двадцати пленных горцев. Пущены были в ход все тонкости и извороты особой

дипломатики с горцами, при чем есаул Кухаренко вел дело с тактом и полным знанием духа

горцев. Нужны были терпение и настойчивость одолеть разногласие всех восьми участников в

добыче, и когда к одному, знавшему Степана, присоединились еще трое и образовались две

стороны, то споры их на переговорах доходили до оружия и угроз изрубить тело.... С трудом

добившись согласия, до размена, в залог точного исполнения условий, есаул Кухаренко дал оружие
свое и оружие верных бжедухских друзей своих, наполовину оцененное в 2,000 руб. ср.; сверх

того, один из преданных ему бжедухских фокотлей, Гапак, из аула Гобукай, сел заложником

лично сам, а другой, абадзехский ворк, дал в залог еще семью крестьян. Таким образом,
после шести дней самых деятельных переговоров о выкупе бренных останков покойного, капитан
Иогансон остался в плену до размена на пленных черкес, а тело усопшего генерала выдано; и сын
имел утешение, сопровождая от Майкопа в Черноморию гроб отца, слышать и видеть повсюду

толпы народа, встречающие его, задушевные сожаления и набожные слова козаков, солдат,
женщин, станичного духовенства — у границ, укреплений, церквей — везде спешивших встретить

и проводить покойного благодушным напутствием, или панихидами о душе его. Наконец, чрез
14 дней от плена, утром 4-го октября, в снег и холод, первые и ранние в Черномории, тело
покойного генерала привезено в Екатеринодар и поставлено в войсковой соборной церкви, без
малейших следов и знаков разложения, без черты страдания на лице, с выражением только строгой

мысли или глубокого сна... Многочисленное семейство покойного, полагавшее в нем одном все

лучшие свои надежды, убитое первою вестью о плене и неожидавшее последнего ужасного удара,
испытало всю глубину человеческой скорби и страданий. Вся Черномория, от мала до велика,
знает и никогда не забудет имя Якова Герасимовича Кухаренка, »як рідного сина і благого батька«
и нет в ней ни одного, кто бы он ни был, хотя бы заклятый противник по майскому — 61 года

— вопросу о переселении за Кубань, (разделившему генерала с прежними односторонниками его,
в главе которых он был сперва передовым и нес их общее знамя, пока считал это разумным)
— ни одного, кто бы, в настоящие минуты, способные примирить и врагов, над прахом первого

из доблестных бойцов за Черноморию, при взгляде на спокойное лицо усопшего, после честного
и неравного боя, не нашел бы доброго о нем слова, не вздохнул бы соболезнуя о его жребии,
не задумался бы с участием о его семье, и не отдал бы строгой справедливости даровитому

и бескорыстному человеку и начальнику, превосходному семьянину и неутомимому сельскому

хозяину; а Украина и лучшие из патриотов ее и всего козачества не забудут в нем потерю, быть
может, единственного и последнего в войске нашем истинного знатока и ценителя козацкой

славы, запорожской старины и черноморского побыта. Сегодня, 6-го октября, в час дня при

солнечной погоде, после сорока восьми часов снежного холода, тело покойного Я. Г. Кухаренка
предано земле на Екатеринодарском загородном кладбище, с подобающею военною почестью.
Предсмертная воля умиравшего в плену о погребении праха его в дорогой ему Черномории, на
козацкой стороне, исполнилась.« П. Барилко. Примітки (1) См. начало [1]Дневника и письма

Т. Гр. к Я. Г. Кухаренку, в майской и октябрьской книжках Основы 1861 г. (2) Приносим

искреннюю благодарность от себя и от всех украинцев за доброе желание, и с нетерпением будем

ожидать исполнения. Всякая подробность из жизни Я. Г. будет любопытна; все, что он писал,
также получает теперь особенную цену, потому что уже не повторится тепле українське його

слово. Прилагаем отрывок полученного нами стихотворения, в котором выражается впечатление,

3535



произведенное в Екатеринодаре первою вестью о плене Я. Г. Кухаренка. У п’ятницю (1) на

базарі Всі заговорили, Що Черкеси Кухаренка Взяли-полонили!.. Задзвонили до ранньої Богу

помолитьця; Рознеслися слухи тяжкі, — Люд чогось боїтьця... Зажурились старі й малі — Народ

галасує... Пита один у другого: »Чого люд сумує?.. Чого острах на всіх найшов?..« — Чого? — ти

не знаєш: Єнерала Кухаренка Узяв Черкес... Його с зятем захопили, Обох полонили, А поштаря і

козака Там же і убили!.. — Пішов гомін у народі, Брат брата питає, Роспитують... росказують...
А ніхто не знає, Чи то правда, чи неправда... Інчий не йме віри, Щоб старого Кухаренка Взяли

бузувіри!.. Люд сумує і ґвалтує: »Взяли.... полонили... Кухаренка, та ще й з зятем В кайдани

забили!..« Затужили Чорноморці: »Ой, Боже наш, Боже!.. Ой. хто тепер у пригоді Нам бідним

поможе!?« Отак чув я на базарі; На улиці ж бачив (2) — Ідуть верхи три Черкеси І питають »Бабчі.
(3)« Під’їхали до будинка Вельможного пана Іс коників не злізають — Мабуть, така шана!.. Я

дивився із кріпости: Як вони стояли, Вийшов хлопець, — щось сказав їм, Вони й поскакали, До
будинку Кухаренків — Звістку, мабуть, дати... Кажуть, — діти, буцім, знали — Та не чула мати....
У вівторок (4) пройшла чутка — Люди говорили, Що Черкеси сорок тисяч На викуп просили....
Слободський українець Дмитренко Бут. Примітки (1) 21 сентября. (2) 22 сентября (3) Генерал-
майор Бабич. (4) 25 сентября Барилко П. Плен и смерть Я. Г. Кухаренка, «Основа», 1862, №9,
стор. 1-8.

1. http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev501.htm

4.3.83 Панахида за Кухаренком в Петербурзі. 10 листопада 1862 р. (2010-03-25 18:00)

ПАНИХИДА ПО Я. Г. КУХАРЕНКЕ В С.-ПЕТЕРБУРГЕ.

В дополнение [1]к известию, сообщенному в ІХ-й книжке, заимствуем из 259 № С. П. Б.
ведомостей следующее:

«Будучи любим многими украинцами, как знакомый, и как близкий приятель Шевченка, Яков
Герасимович Кухаренко, сделавшись известен и как украинский писатель, стал еще дороже для

всех, кто знает и любит свой народ, кто дорожить нравственною связью с ним, как святыней, кто,
по словам

Не одцуравсь того слова,
Що мати співала,
Як малого сповивала,
З малим розмовляла...

После всего сказанного, можно легко себе представить, как грустно отозвалась в сердце украинцев
весть о плене и, наконец, о преждевременной смерти Кухаренка. Все, кто знал его лично,
положили помянуть его панихидой и братским обедом. К сожалению, не все были оповещены об

этом, и потому, 10 ноября, в церковь Введения, собралось всего человек двадцать, где панихида
была отправлена приятелем Якова Герасимовича, почтенным протоиереем Пл. Ф. Менчицем.
Один из петербургских приятелей Якова Герасимовича, З. Ф. Недоборовский, приготовил, для
произнесения за обедом, украинскую речь, в которой выражены были чувства и желания украинцев.
»Сьогодні, щирі й милі браття-українці, довелось нам поминать славного потомка запорозького

війська, батька кошового Якова Кухаренка .
Вість о полоні і смерті кошового дуже уразила всіх, хто тільки знав його. Ми знали Кухаренка

тільки з торішньої зими, як він приїзжав до Питербурга, — то й не будемо нічого казать про його

військову славу: про це нехай розкажуть інші, хто знає ближче; ми ж панове-браття, нагадаємо
дещо про його щиру й теплу українську натуру. Натура покійного Якова Герасимовича справді була
щира козацька; своєю любов’ю до України і до рідної мови він оставив по собі дорогу пам’ять.
Миколай Іванович Костомаров знав покійного Кухаренка давно, ще за молодого віку, і спомина
його добрим приязним словом. Познались вони ще у Харкові, годів 20 буде тому: і тоді вже
Кухаренко був щирим і гарячим українцем, і тоді вже він старався, щоб росла і ширилась народня
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мова і правдива любов до України між молодяжжю. Потім-того, як Миколай Іванович їздив, через
чорноморські землі, у Крим, то чував не од козаків, а од інших українців, що рідко найти такого

чоловіка, щоб так любив свій люд український і все, що йому миле, як Кухаренко.
Поважали ми його й за те ще, що не було у його тієї пихи панської, — що він дивився на кожного,
як на рівнього і обходився с кожним по-братерські, як слід вірному потомкові козака-запорозця.
Бачили ми його веселий сміх, бачили і його дорогі сльози; ніколи ми їх не забудемо, і дай-то Боже,
щоб у всіх у нас готові були такі теплі сльози.
Одного вечора, виряжаючи Я. Г. відсіля у Чорноморію, один з земляків наших, читав йому дещо
з Кобзаря; і — як дійшов до того місця, де Шевченко промовляє:

О, друже мій добрий, друже незабутий,
Живою душею в Украйні витай!...

у хороброго козака Кухаренка, що не раз йому й смерть у вічі заглядала, та він її не лякався,
полились гарячі сльози, і він не зміг зупинить їх. Чого, чого не почуяла тоді щира козацька душа
його?...
Нехай же святитця пам’ять його межи земляками! Нехай сем’я його знайде собі потіху в його

пам’яті! Нехай діти здорові ростуть для України і будуть такі ж щирі й хороші, як батько, а коли
ні — то й кращі!...»

«Основа», 1862, №10, стор. 126-127.

1. http://ua_kobzar.livejournal.com/754632.html

4.3.84 Іполит Вовк. Лепта батуринської громади. Осінь 1862 р. (2010-03-26 00:00)

МЫСЛИ ЮЖНОРУССА.
XII. ЛЕПТА БАТУРИНСЬКОЇ ГРОМАДИ.

Як тілько пішла голосна чутка поміж нашою громадою, що наші мисливці — передні люде, довго
побивавшись, таки виявили, кому слід, ту святу правду, »що наш народ треба вчить з-початку на
своїй рідній мові, яко заповідній основі людського життя«, — зараз заворушились усі, неначе яка
невідома сила розбуркала кожного від довгого спання, і зробили раду на складі грошей у поміч

видавцям наських книжок —
У громаді, як у рідній сем’ї, багато дечого балакали, — найбільш — про працю и [1]розумно-
правдиве слово високоповажного Миколая Івановича Костомарова до українців — як на голос

його відгукнувся з далекого краю Степан Погарський, і виявив нам, що иные писатели бажають

збить з пантелику наш люд, щоб він і в голові собі не покладав, що у його своя рідня самостійна
мова. Далі говорили [2]о лепті Зосими Недоборовського и об тому, що у Києві і Петербурсі уже

працюють наші писателі над виданням учебників на рідній мові, для правдивої освіти нашого

люду. — Після такої розмови, порадились, і кожний почав писать на папері свою лепту на поміч

братам. Любо було дивитьця, як усі, зі щирою любовью і великою радістю, давали самохіть

гроші, стільки, скільки хто спромігся, — давали гроші — пани, купці, козаки, дівчата й жінки.
Навдивовижу усім, був один дуже старий чоловік з простого люду, хоч темний на письмо, да
дуже розумний; він виняв з кишені, тремтячими руками, коповика и проказав оці слова: »Панове!
Візьміть і мого коповика! Довго він муляв кишеню, довго тримався про случний час, — дак,
от, дяковати милосердному Богові — я дождався-таки щасливої години — віддать його на таке

несподіване діло: бо розумію, що се дуже добре діло; маю діток і унучат; хоч не письмак я, та
знаю по собі, шо треба їм учитьця, — бо горе у темноті! — Вчитьця тієї мови, якою розмовляла

мати з ними, маленькими, гаразд буде, затим, що вони не цуратимутця батька, як до розуму

дійдуть, через що життя їх благословенне буде Богом, матимуть у всякому ділі користь... як там
кажуть: »отцевська й матерня молитва зо дна моря спасає«.
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От яким побитом Батуринська громада зібрала гроші шістьдесят карбованців, котрі й шлемо

до вас, високоповажний Миколаю Івановичу. Незабаром може ще пришлемо, а на первий раз

пильнуємо відослать сю лепту, щоб не гаяти часу. Нехай вам помагає Бог і добрі люде довести

се діло до бажаємого кінця; певну надію маємо швидко почути, що наші діти без усякого спину

будуть ходити до школи і вчитьця рідній мові, добре їм тямній, через що доступні будуть для них
і другі мови.

Іпполлит Вовк.

У 8-ий день грудня, 1862 року.

При оповістці прикладаємо і леєстр тим, котрі складали лепту:

Іван Федотович Лихошерст 10 карб.
Гиполит Петрович Вовк 2 »
Гнат Левич Лузан 2 »
Степан Стокоз 3 »
Петро Манастирський 1 »
Павел Маслов 1 »
Андрій Дубенко 1 »
Бекентій 1 »
Грицько Іванович Свій 4 »
Іван Сірик 3 »
Майор Армашевський 1 »
Яков Іващенко 1 »
Павло Протченко 1 »
Павло Шамрай 1 »
Козак Дема » » 50 к.
Козак Мохна » » 50 »
Козак Карнаух » » 10 »
Козак Павло Гожаленко » » 25 »
Государств. селянин Софрон Корнієнко » » 10 »
Марко Лосицький 1 карб.
Олександр Прима 1 »
Олександр Лазаренко 1 »
Дмитро Маслюк 10 »
Олександр Тичина 1 »
Михайло Коробчич-Чорнявський 3 »
Дмитро Дідевич 1 »
Іван Бедилевський 2 »
Ксаверій Балтузевич 2 »
Незвісний 1 » 15 к.
Іван Черняховський » » 15 »
Невідомий » » 20 »
Варвара Христіанович » » 50 »
Маруся Христіанович » » 25 »
Лисавета Рахинська » » 25 »
Гапа Тарніжевська » » 25 »
Петро Тарніжевський » » 15 »
Єгор Тарніжевський » » 25 »
Козак Явтух Шостак » » 20 »
Микола Мельниченко 1 карб.
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І. Вовк. Лепта Батуринської громади, «Основа», 1862, № 10, стор. 1-3.

1. http://ua_kobzar.livejournal.com/749662.html

2. http://ua_kobzar.livejournal.com/752010.html

4.3.85 Справа про поширення малоросійської пропаґанди. Осінь 1862 р.
(2010-03-26 06:00)

«Дело о распространении малороссийской пропаганды»

Под таким удивительным названием разбиралось в 1862 году в С.-Петербурге, особой

Высочайше утвержденной следственной комиссией, под председательством князя Голицына,
дело о коллежском секретаре Александре Ивановиче Стронине (учителе полтавской гимназии),
губернском секретаре Шевиче, штабс-капитане Лободе, учителе полтавского кадетского корпуса

Шиманове, лекаре Португалове, кандидате университета Бекмане и лекаре Зеленском.
Обвинялись все эти лица в распространении «возмутительных сочинений и брошюр», а главное «в
деятельном участии в образовании кружков для возбуждения, под видом общества грамотности,
неудовольствия народа к правительству, с целью отделения Малороссии».
Обвинение это однако было настолько нелепо и необоснованно, что даже «генералы от Третьего

Отделения» не могли, за неимением достаточных улик найти в деяниях этих лиц состава

преступления и предать их суду — а потому предпочли прибегнуть к излюбленному и тогда

методу, — к административной каре. После четырехмесячного сидения по разным тюрьмам

все участники этого дела по особому состоявшемуся Высочайшему повелению были сосланы в

различные отдаленные губернии Европейской России: Шевич — в Оренбургскую, Лобода — в

Пермскую, Португалов — в Пермскую, в г. Шадринск, Бекман — в Самарскую, Шиманов — в

Курскую, Зеленский — под надзор полиции в Полтаву, а главный обвиняемый Стронин 1) — в

Архангельскую. Все это дело является с одной стороны чрезвычайно характерным для тогдашней

политики правительства, только что вступившего снова на путь политических преследований,
а с другой стороны ярко обрисовывает и тогдашних либералов. Нечего и говорить, что во

всей деятельности вышеупомянутых лиц даже с точки зрения правительства не было ничего

преступного и опасного. Вся сущность этого «дела» заключалась в следующем: После манифеста
19 февраля 1861 г. об освобождении крестьян несколько учителей и других представителей

интеллигенции в Полтаве, в полной уверенности, что правительство само теперь призывает

всех ему сочувствующих к содействию ему, и считая, что откликнуться на этот зов является

их нравственной обязанностью, с горячим энтузиазмом стали заводить воскресные и субботние

школы, устраивать народные библиотеки и публичные лекции, основывать общества грамотности
и другие просветительные учреждения и т. д. Насколько однако вся их деятельность была лояльна
можно видеть хотя бы из того, что когда один из лекторов в воскресной школе коснулся вопроса
о бытии Бога, то он подвергся самым ожесточенным нападкам, при чем ему пригрозили даже

совершенно изгнать его из своей среды, если только он хоть еще раз коснется этой темы. Даже
главный из обвиняемых, Стронин, незадолго до ареста, наотрез отказался примкнуть к кружку,
основанному приехавшим из Петербурга членом «Земли и Воли», заявив, что «заговор есть только
собственное признание своего политического бессилия». И тем не менее такие столь невинные

сами по себе занятия, как устройство народных школ, библиотек и лекций, намерение издавать
газету и т. д., правительством были признаны за грозящую общественному спокойствию и целости

государства сепаратистическую пропаганду. Случайно попавшая в руки полиции, а затем в третье

отделение, переписка Стронина с Шевичем окончательно решила участь всех вышеупомянутых

лиц. Все они по распоряжению третьего отделения были арестованы в сентябре 1862 г., привезены
в Петербург и заключены по различным тюрьмам. Стронин 2) же и Шевич, как наиболее

замешанные в этом деле, были даже посажены в Алексеевский равелин Петропавловской крепости

где и просидели до 1 января 1863 года, когда, наконец, были подвергнуты вышеупомянутой
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административной каре. В виду того, что до сих пор никаких сведений об этом деле в печати

еще не появлялось, мы думаем, что приведенный ниже небольшой отрывок из хранящегося в

рукописном отделении Императорской Публичной Библиотеки дневника Стронина, в котором

он подробно описывает свой допрос следственной комиссией, добавить еще несколько новых

черт для характеристики первых годов «эпохи великих реформ». П. Гуревич. * * * Отрывок

из дневника А. И. Стронина. Это было 1 ноября 1862 г., в четверг. В необычное время

вдруг завизжал ключ в замке. Отворилась дверь, и мне к моему немалому изумленно внесли

мое собственное платье и даже белье. «Слава тебе Господи, подумал я, наконец-то поведут на

допрос» — Спросить однако у моих стражей о причине их столь необычного визита я не хотел,
так как все равно получил бы их постоянный ответ: «Не знаем-с». Наскоро переодевшись,
вышел я из камеры в корридор и увидал смотрителя, а сзади него солдата с ружьем. Вместе

вышли мы из равелина, и у меня от свежего воздуха и света даже голова закружилась. Вели меня
довольно долго, пока, наконец, не подошли к какому-то дому. Солдат остался в передней, а
я вошел в приемную. Там находились уже два каких-то генерала: 3) один — военный, другой
— статский, а также какой-то священник, азиатского типа, с фанатическим выражением лица.
«Прежде чем начнется вам допрос, обратился ко мне статский генерал, священник сделает вам

увещание». Сказав это, он вышел, а военный генерал тотчас же обернулся к окну и так простоял

все время увещевания. Затем священник встал из-за стола, раскрыл евангелие и стал читать

отрывок из Послания Павла к кому-то. Я же в это время занимался усердным разглядыванием

комнаты и находившихся в ней лиц. Прочитав тексты, священник стал мне их рассказывать своими
собственными словами с претензиями на красноречие, при чем, главным образом заботился

о том, чтобы не останавливаться и не запинаться. Сущность его увещевания, насколько я мог

понять, заключалась в том, что, как части тела повинуются душе и никогда не обманывают ее,
так и я должен повиноваться комиссии и не обманывать ее. Поговорив на эту тему на всякие

лады некоторое время, он, наконец, к моему немалому облегчению кончил и ушел. «Теперь,
сказал мне вошедший статский генерал, вы ответите сперва на несколько письменных вопросов о

себе самом и относительно ваших знакомых в Полтаве. Вы можете взять эти вопросные листки к

себе в камеру и там ответить на них». Я взял листки, и меня тотчас же увели, но не по прежней
дороге, а по другим каким-то ходам, так как в соседней комнате очевидно находился другой

обвиняемый, встреча меня с которым очевидно была не в видах комиссии. Придя в камеру и

написав ответы на вопросы, я с нетерпением стал ожидать, когда меня вновь поведут к допросу.
Через час меня снова вызвали в приемную, и генерал, подавая мне какие-то новые листки, громко
прочел следующее: «По имеющимся в комиссии сведениям, вы обвиняетсь в деятельном участии

в образовании кружков для возбуждения под видом обществ грамотности неудовольствия народа

к правительству, с целью отделения Малороссии. На основании ст. 170, т. XVII, кн. 2 4), вы
имеете показать с полной откровенностью, кто были участниками этого предприятия и с кем

вы входили в переписку по этому поводу». «У, какая гнусность!.. сказал я, не помня себя от

неожиданного сюрприза, я знаю, кому я этим обязан». «Ну, пишите, как знаете». Я тотчас

же схватил перо и написал следующее. «Единственным источником этого гнусного обвинения

мог быть только полтавский гражданский губернатор, который уже не в первый раз клевещет

на меня и даже не первый раз ловится в клевете. Подобное обвинение можно было рискнуть

представить только в настоящее время, благодаря обстоятельствам, которые с одной воскресной
школы перенесли тень подозрения и на все остальные. Я точно принимал участие в образовании

обществ грамотности, также как в учреждении женской гимназии, но от этого до возбуждения

народа и до отделения Малороссии еще слишком далеко. Обвинение это столь вымышлено, до
такой степени сочинено, что оно не может представить за себя ничего сколько нибудь похожего
не только на доказательство, но даже на подозрение». Прочитав все это, статский генерал сказал
мне: «Господин Стронин, вы сами налагаете на себя руки». «Как так?» «Конечно, к чему вы

здесь, например, заговорили о губернаторе, о нынешних временах и т. п. Ведь это все только

ваши предположения, одни догадки. Вы могли бы обойтись без этого. Комиссия требует от вас
ответа на каждый вопрос прямого и ясного без всяких околичностей. Теперь можете итти».
В течение четырех последовавших за этим допросов мне было задано всего 29 вопросов, на

которые я отвечал следующее: 5) В. 1. В таком-то письме к учителю Шевичу вы упоминаете
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о малороссийском движении и говорите, что он кажется прав в своем замечании по этому поводу.
Что вы разумеете под малороссийским движением и в чем вы находите правым учителя Шевича?
Отв. 1. Под именем малороссийского движения я разумел разработку малороссийского языка

и литературы. Какое же именно замечание было сделано Шевичем я не могу припомнить. В.
2. В таком-то письме вы говорите о пользе сношений между одного поля ягодами. Что вы

разумеете под этим выражением? Отв. 2. Вслед за манифестом об освобождении крестьян

усилилось в Полтаве и в губернии распространение воскресных школ, и деятели их вскоре пришли
к убеждению, что усилия каждого из них слишком ничтожны и что гораздо полезнее было бы

связать их между собою. Отсюда мысль об учреждении обществ грамотности. Извещая об этом

Шевича я и сказал, что сношения между всеми ревнителями грамотности или, как я выразился,
одного поля ягодами, конечно полезны. В. 3. В письме к Шевичу вы говорите: вот в одной

Полтаве 18 рук протянуты вам на помощь. Что вы разумели под этим? Отв. 3. Отвечая Шевичу

на его жалобы касательно недостатка сочувствия к школам, я извещал его, что в Полтаве уже

учреждено общество грамотности, куда записалось уже 9 человек. В. 5. В таком-то письме,
говоря о сношениях совета с теми местностями, где уже есть или предполагаются общества

грамотности, вы говорите, что они очень и очень важны. В каком отношении находите вы столь

важными эти сношения? Отв. 5. В отношении быстрейшего и удобнейшего распространения

грамотности. В. 6. С какой целью приглашали вы учителя Шевича к чтению лекций и к

какой деятельности думали вы направить настоящее неграмотное население? Отв. 6. К чтению

публичных лекций приглашал я Шевича с целью распространения в неграмотной массе народа

элементарных познаний, полезных для всякой практической деятельности. В. 7. Извещая учителя
Шевича о намерении вашем издавать газету, и приглашая его в сотрудники, вы говорите, что это
самое лучшее средство для того, что он называет «проникнуть в губернию». Что вы разумели

под этим выражением? Отв. 7. Шевич постоянно жаловался на недостаток симпатий к школам

и говорил, что особенно в уездах необходимо более средств просвещения и это кажется назвал

«проникнуть в губернию». Предлагая ему одно из этих средств, я и повторил его выражение.
В. 10. В одном письме к учителю Шевичу вы пишете следующее: «Не отчаивайтесь. Пора
отчаяний для нас прошла. Между тем как николаевскому поколению приходилось, стиснувши
зубы, только молчать да идти з чахотку, мы, хоть что-нибудь, можем сделать. Вот видите, теперь
ваши слова, что вы будете в Лубенском остроге надо понять так, что вы будете учить там грамоте,
а тогда это значило бы, что там будут учить вас. И если бы Николай это узнал, то верно попросил
бы сына переменить ваши роли». По какому поводу и в чем убеждали вы учителя Шевича не

отчаиваться и как осмелились вы употребить столь неуважительный выражения о покойном

Государе Императоре и Его Августейшем преемнике? Отв. 10. Уже в предыдущих пунктах я

объяснял, что Шевич жаловался на апатию к школам в уезде и на недостаток в обществе охоты

к чтению и вообще смотрел на все мизантропически, а потому я и писал ему, что такому взгляду
теперь нет места. Что касается выражений о ныне царствующем Государе Императоре, то я их

не понимал неуважительными и, если они имеют этот вид, то это ошибка языка, а не сердца.
В. 11. В письме к Шевичу вы пишете: «Университеты, говорите вы накрывают, а я вам могу

отвечать: уже и открывают. Да здравствует эта шаткость, эта неопределенность принципов. на

которые нам не приходилось жаловаться при покойнике. Впрочем тут, может быть, есть и своя

польза. Эти потемки эта игра в жмурки и раздражает к ободряет: раздражает своим своеволием,
ободряет — свое слабостью». Какую пользу находили вы в таких действиях правительства, и кого
и к чему ободряют они? Отв. 11. Пользу эту я находил в равновесии двух элементов всякой

политической жизни: охранительной и преобразовательной, между которыми такие действия

правительства поддерживают некоторую борьбу, без которой нет и самой жизни. Отсюда уже

само собой явствует, кого и к чему подобные действия, по моему мнению, ободряют: кого? —
поборников преобразований; к чему? — к надеждам на реформы. В. 15. В письме к Симонову

вы пишете: «вероятно Волков в союзе с голубыми задумал истребить красных». Что вы разумели

под голубыми и красными? Отв. 15. Под именем голубых разумел носящых голубой мундир, т.
е. жандармов, а именем красных для игры слов назвал так называемых либералов в Полтаве, в
том числе и себя. В. 17. В записке, писанной вами капитану Лободе, вы упоминаете о деле, пред
которым он учил благоветь вас. Какое это дело? Отв. 17. Лобода в такой степени был предан
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делу воскресных школ, так много посвящал ему труда и времени, что я имел полное основание

сказать, что он был для нас живым уроком благовения к нашему скромному делу. В. 19. В письме

от такого-то числа к капитану Лободе вы сказали следующее: «Эх, жаль, что вас нет в Полтаве.
Мне все больше и больше кажется, что 19 февраля что-нибудь да принесет нам. А правительство,
как нарочно, отталкивает от себя даже многих людей умеренных, а к тому времени оттолкнет

еще больше. Два равно недовольных класса будут друг перед другом, и кто знает, не подадут ли
один другому руки. Настоящая реакция не может быть продолжительна; это не то, что реакция

1849 года, ведущая к апатии и отчаянию: теперь и мы не те, и Николай не тот. Рассчитывают,
конечно, на то, что народ без души от царя, но разве ему будет легче, если он подымется на

панов? Впрочем, будь, что будет, а умирать не хочется; страшно хочется жить, хочется знать наше
грядущее». Объясните подробно эти выражения и повод к ним. Отв. 19. Поводом к этой тираде

были известия о закрытии воскресных школ, прекращении нескольких журналов, издании новых

цензурных правил и т. д., поразившие даже умеренных, т. е. большинство грамотного населения
Полтавы, Объяснение же ее заключается в образовавшемся у меня мнении, которое к сожалению

и теперь меня не оставляет, что нашему обществу грозят внутренние беспокойства. Мнение

это основано с одной стороны на подтверждающихся со всех сторон известиях о недовольстве

крестьян решешем их вопроса, с другой стороны на последних распоряжениях правительства. В.
24. В бумагах Лободы найдена предъявляемая при сем статья, писанная вашей рукой: «Пора
или не пора»? С какой целью составили вы эту статью, оскорбительную для государя и для

его правительства и с какой целью передали ее капитану Лободе? Отв. 24. Это не моя

статья. Она принадлежит изданию Голоса из России, список с которого, ходивший по рукам,
дошел и до меня. Передана же она была мною Лободе с целью, которая надписана и на самой

статье прочтите и разорвите». В. 25. В бумагах того же Лободы найдено ваше письмо о

вреде монархического начала. Как вы осмелились иметь такую мысль? Отв. 25. Письмо это

есть продолжение чисто теоретического спора моего с Лободой на словах и в нем я доказывал

только историческое соответствие систем политических с системами религиозными, не выводя

из этого никакого практического заключения. Если же статья выводит его, то выйдет только,
что там, где господствует атеизм, естественна республика, а где теизм — монархия. В. 27.
В бумагах ваших, взятых при обыске в вашей квартире найдены возмутительнейшие статьи:
«Русский народ и социализм» и «Записки князя Оболенского». От кого вы получили их и с

какой целью хранили? Отв. 27. От кого я получил их нет никакой возможности припомнить,
так как первая из них хранилась у меня более 6 лет. Хранил же я их, как материал для своих

научных работ. В. 28. В бумагах ваших, кроме того найдена статья: «Об истекшем тридцатилетии

России», порицающая царствование покойного Государя Императора Николая Павловича, и

другие подобные же статьи: («Восточный вопрос с русской точки зрения», «Речь Николая в

Варшаве», «Записки военного о Севастополе» и т. д.) Кому принадлежат эти статьи и с какой

целью хранили вы их? Отв. 28. Статья об истекшем тридцатилетии приписывалась одними —
Герцену, другими — Грановскому. Хранил я все перечисленные статьи для своих научных работ».
На этом допрос кончился. [1]П. Гуревич. Дело о распространении малороссийской пропаганды //
Былое: Журнал посвященный истории освободительного движения. — Петербург, 1907. — № 7
(19). — С. 169-175. 1) Известный в 1870-х годах писатель и социолог, обративший на себя всеобщее
внимание своими работами: «История и Метод» (Спб. 1869); «Политика, как наука» (Спб.
1872) и «История общественности» (Спб. 1886), вызвавшими самую широкую полемику в русском

ученом мире (со стороны Михайловского, Спасовича, Кареева, де Роберти и др.). Происходил из
крепостных крестьян князя Юсупова и в 1837 году быль отпущен на волю. По окончании киевского
университета в 1848 г. посвятил себя педагогической деятельности в разных гимназиях Юго-
Западного края. После ссылки, он в 1863 — 70 гг. занимал различные должности Архангельской

губернии, в 1871 — 73 гг. был присяжным поверенным в Спб., с 1878 г. состоял юрис-консультом
министерства путей сообщения, а затем был назначен членом совета этого министерства. Умер он
в 1889 году. 2) Лично против Стронина существовало еще одно подозрение, именно сотрудничество
в «Колоколе» Герцена. Так как Стронин в 1858 г. был заграницей, и между прочим также

в Лондоне, где познакомился с Герценом, то по возвращении его в Полтаву по городу стали

ходить слухи о том, что он состоит сотрудником «Колокола», тем более, что в последнем часто

3542



появлялись корреспонденции из Полтавской губерни. Во время пребывания Александра II в

Полтаве, полтавский губернатор, личный враг Стронина, воспользовавшись этими слухами, донес,
что полтавские учителя в политическом отношении вообще крайне неблагонадежны, и Александр
II перед отъездом сказал между прочим директору: «приберите вы ваших учителей к рукам».
Результат этого доноса был также и приезд в Полтаву киевского попечителя Пирогова. Перед

последним губернатор прямо обвинил Стронина в переписке с Герценом. «У меня даже было

перехвачено письмо от Стронина к Герцену, но оно как-то затерялось», сказал он. «Очень жаль,
заявил на это Пирогов, но без оффициального документа невозможно мне принять к сведению

столь важное сообщение». 3) Как оказалось потом, один из них был обер-прокурором сената

Гене. 4) О выгоде добровольного сознания и раскаяния. 5) Мы приводим здесь только наиболее

интересные в общественном отношении.

1. http://izbornyk.org.ua/rizne/byloe.htm

4.3.86 Спогад Д. Мордовцева про тертя в колективі «Основи», 1862 р.
(2010-03-26 12:00)

* *

Украинский журнал «Основа», о котором говорилось выше, в это время находился в апогее

своего значения. Самыми выдающимися в нем силами являлись — прежняя украинская троада

— Шевченко, только что «отошедший ко отцам», Костомаров и Кулиш. Из новых литературных
светил ярче других блистала звезда г-жи Марка Вовчка; но о ней мне уже писал Костомаров,
что она «начинает портиться». Из писем же ко мне Кулиша я замечал, что сама «Основа»
украинофилов начинает, как будто, колебаться. Совершалось, по-видимому, что-то роковое, что
всегда замечалось в истории самой Украины: то гетман Тетеря старается утопить в ложке воды

гетмана Выговского, то Выговский — Юрася Хмельниченка, — и все эти копания ям друг дружке

происходят между родственниками. А там пошла грызня то из-за гетманской булавы, то из-за
московской или польской руки: Брюховецкие, Самойловичи, Палии, Мазепы, Кочубеи — все это

грызется, подкапывается, поднимается, падает, пока не пала сама Украина вместе с гетманом

Многогрешным. Поистине «многогрешный!»
Что-то подобное творилось и с «Основой». Сидя в Саратове, я издали это видел и догадывался,
что дело не ладно. Мне казалось, что сам Кулиш играет тут роль ловкого Выговского, а

Василий Махайлович Белозерский, гетман «Основы», представлялся мне чем-то вроде Юрася

Хмельниченка, о котором москаль Шереметев выразился, что «этому гетманишке идет лучше

гусей пасти, чем гетмановать». Костомаров, казалось мне, во всей этой неладице играл роль

опытного Тетери. Я спрашиваю его. И вот что отвечал он мне.
«Трудно решить, кто виноват в том смятении, какое царствует в малорусском кружке, о чем

пишет вам Кулиш. Что касается до меня, то я нахожусь и с Белозерским, и с Кулишом одинаково

в хороших отношениях. У них разные вкусы. Например, Кулиш хотел, чтоб «Три дни» Марка

Вовчка не помещались, находя их ниже всякой критики. Белозерский, напротив, превозносил
эту повесть. Еще прошлый год они не ладили. Теперь уже не бывают друг у друга, и Кулиш

участвует в «Основе» и бранит ее, Белозерский бранит Кулиша и помещает его сочинения в

«Основе». Много помогают их нерасположению и семейные отношения, ибо Кулиш разошелся с

своею женой, сестрою Белозерского.
Кулиш человек очень честный и прямодушный, но самолюбив до чрезвычайности. Белозерскому
не хочется быть под его ферулою. Таким образом, с одной стороны, часто Кулиш произнесет суд

через край, с другой Белозерский не послушается Кулиша, иногда и напрасно, когда бы следовало

1). 2-й нумер «Основы» задержан цензурою и оттого опаздывает, «Русское Слово» — тоже. Оба
журнала задерживаются по моим статьям».
В самом деле — не напоминает ли история «Основы» историю Украины.

Д. Л. Мордовцев. Исторические поминки по Н. И. Костомарове. 7 апреля 1885 г. «Русская
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старина», 1885, т. XLVI, июнь, стор. 627-628.

Примітки

1) Об этом, печальном для дела, украинском меж оусобии у меня обстоятельнее объяснено в

книжице: «За крашанку-писанка». Спб., 1882 г.

Див.: [1]лист П. Куліша Д. Мордовцеву від 1 лютого 1861 р., а також [2]спогад Н. Білозерської

про тертя в колективі.

1. http://ua_kobzar.livejournal.com/723907.html

2. http://ua_kobzar.livejournal.com/749136.html

4.3.87 Із статті Д. Щеглова, спрямованої проти самостійності української літератури.
Січень 1863 р. (2010-03-26 18:00)

* *

Шевченко был хороший поэт, но плохой судья наших племенных отношений. Ему пришлось

пострадать от квартального надзирателя великоросса; и вот, вследствие усиленного развития

чувства, он не сумел справиться с своим неприятным чувством в этом случае и очень

естественное нерасположение к квартальному надзирателю перенес на всю массу великороссов.
Нерасположение Шевченки к великороссам есть факт, выразившийся с особенною силою именно

в его [1]«Катерине».

Д. Ф. Щеглов. «Библиотека для чтения», 1863, т. 175, январь, стр. 133.

* *

Пламенный г-н Говорский публично обвинил в безбожии всех преподавателей Киевской

ежедневной школы [...], а прилежный ученик г-на Говорского г-н Щеглов разрешил «Библиотеке
для чтения» самое слово Малороссия писать с маленькой буквы.

«Искра». 1862, №50, 30 декабря, стр. 1. Цит. за: Прийма Ф. Я. Шевченко и поэты «Искры».
Збірник праць сьомої наукової шевченківської конференції, с. 147-148.

Коментар

Пламенный г-н Говорский... — Починаючи з 1862 року випади проти Шевченка стали все

частіше з’являтися в російській реакційній пресі. Кампанію проти українського національного

руху підтримали «Домашняя беседа» Аскоченського, «Русский вестник», «Московские ведомости»
Каткова, «Вестник Юго-Западной России» К. Говорського, «Киевлянин» Шульгіна.

1. http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev110.htm
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4.3.88 Із листа M. M. Лазаревського до О. М. Куліш. 9 січня 1863 р. (2010-03-27 06:00)

* *

Вы, вероятно, уже знаете, что за издание «Кобзаря» хочет взяться М. К. Чалый, о чем я на

днях только успел ответить В. Г. Шевченко и на днях посылаю ему все прозаические сочинения

(Русские повести) Тараса и его книгу (поэзию) на его распоряжение; а [1]дневник, принадлежащий
мне, последнее издание «Кобзарь», исправленное Тарасом, разные сведения к его биографии и

маленькую книжечку, писанную в степи (подаренную тоже мне, но которой, как и дневник, я не
считаю своими, но принадлежащими всем и особенно потомству), я обещал прислать на время

только тогда, когда Чалый окончательно скажет, что он принимается за издание, а В. Г. Шевченко

объяснит мне, на каких основаниях и условиях они это предпринимают. Многие из стихотворений,
помещенных в маленькой книжечке, еще нигде не напечатаны, эту драгоценную книжечку я только

на днях просмотрел; она хранилась вместе с другими моими интересными бумагами далеко от

Москвы в захолустье и теперь привезена сюда. На эту книжечку многие заявляли свои права; но
я считаю совершенно справедливым не отдавать ее никому из частных лиц.

9 января [1863] г., Москва

[2]Т. Г. Шевченко в епістолярії відділу рукописів. — К., 1966. — С. 40-41.

1. http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev501.htm

2. http://izbornyk.org.ua/shevchenko/epis.htm

4.3.89 Райко Жинзифов. Гусляр Тараса Шевченка. Болгарські переклади. «Тополя»,
«Катерина» та ін. 1863 р. (2010-03-27 12:00)

[1]

[...]

[2]

[3]

[...]
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[4]
[...]

Гусляр Тараса Шевченка. Преведе от малорусски Райко Жинзифов. Новобългарска сбирка. М.,
1863. стор. 129-172.

1. http://books.google.com.ua/books?id=C1MEAAAAYAAJ&dq=%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%

BE&lr=&as_drrb_is=b&as_minm_is=0&as_miny_is=1862&as_maxm_is=0&as_maxy_is=1863&num=30&as_brr=0&pg=

PA131&ci=92%2C369%2C828%2C412&source=bookclip

2. http://books.google.com.ua/books?id=C1MEAAAAYAAJ&dq=%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%

BE&lr=&as_drrb_is=b&as_minm_is=0&as_miny_is=1862&as_maxm_is=0&as_maxy_is=1863&num=30&as_brr=0&pg=

PA132&ci=77%2C376%2C824%2C482&source=bookclip

3. http://books.google.com.ua/books?id=C1MEAAAAYAAJ&dq=%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%

BE&lr=&as_drrb_is=b&as_minm_is=0&as_miny_is=1862&as_maxm_is=0&as_maxy_is=1863&num=30&as_brr=0&pg=

PA133&ci=228%2C217%2C550%2C687&source=bookclip

4. http://books.google.com.ua/books?id=C1MEAAAAYAAJ&dq=%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%

BE&lr=&as_drrb_is=b&as_minm_is=0&as_miny_is=1862&as_maxm_is=0&as_maxy_is=1863&num=30&as_brr=0&pg=

PA150&ci=198%2C417%2C463%2C998&source=bookclip

4.3.90 Київська громада в політичній справі 1863 р. (2010-03-27 18:00)

Ничем не обнаруживая своего политического лица, во время борьбы польского общества за

свою волю, Киевская Громада после победы самодержавия, тем более опасалась подвергнуть

культурные начинания своего кружка ударам торжествующей реакции. 1863 год разбил жестоко и
мечтания о чисто культурной работе. Категорический тон [1]Валуевского циркуляра с известным
утверждением, что малороссийского языка не было, нет и не может быть, поставил точку на всех
розовых надеждах украинских деятелей 60-х годов.
Трагедия украинца-шестидесятнка, который начинал хождением в народ, а кончал службою в

государственных учреждениях или затворничеством в своем имении, успокоившись на программе
„малых дел, — трагедия эта заключалась еще и в том, что шестидесятники не опирались на какой-
нибудь определенный класс, интересы которого они могли бы представлять. Эта оторванность
не была такой полной и безнадежной, как отрезанность от массы Кирилло-Мефодиевцев, но
программа, которую себе наметили шестидесятники, была слишком неясною и, с политической
стороны, совершенно неконкретной. Для чего изучать народ? Куда повести его за собой?
Единственно, что ясно было для Громады, это то, что не на поддержку польских стремлений.
Члены Громады знали, что крестьяне хорошо усвоили себе истину: поляк на Украине — пан, а
польское восстание — бунт панов против освобождения крестьян.
Идея нелегального украинского кружка была бы совершенно скомпрометированной в глазах

этого народа, если бы шестидесятники взяли ту руку, которую им протягивали некоторые круги

польского общества. Против глубокой враждебности крестьян к полякам не смогли сделать

ничего ни „Золотая Грамота“, обещавшая от имени поляков освобождение, ни патетические

воззвания и стихи, написанные на украинском языке и доказывавшие, что самым искренним

другом крестьян являются поляки. Поднять крестьян на какое-нибудь политическое выступление
можно было бы только гайдамацкими лозунгами, и поэтому-то так боялись польские круги
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всякого намека на проявления гайдамачины. Политически несознательная, темная крестьянская
масса жила одной лишь ненавистью к своим непосредственным угнетателям — помещикам и

была способна только на стихийный порыв.
Этой враждой к панам-полякам умело пользовалась российская власть, но ее совершенно не

сумела использовать украинская либеральная интеллигенция, которая, откинувши политическую

работу среди крестьянства, отрезала сама для себя возможность в дальнейшем и культурной

работы среди них. Власть только до известною момента смотрела сквозь пальцы на „хождение
в народ“ хлопомана, пока этот хлопоман противопоставлялся в ее глазах поляку, только и

мечтавшему о восстании. А когда с восстанием было покончено, то пришла очередь и хлопомана,
несмотря на весь его аполитизм и лойяльное отношение к властям.
Уже в памятный год польского восстания реакционные круги русского общества на Украине били

тревогу. Они усматривали в культурной работе Громады ту же опасность, какая тревожила власть
со стороны польских кругов.
На Громаду, вообще на хлопоманов, начинает сыпаться ряд доносов со стороны добровольцев,
частных людей и доносчиков по обязанности — представителей полиции и администрации.
В конце февраля 1863 г., шеф жандармов, кн. В. А. Долгоруков, получил анонимный донос, в
котором было написано: „Из прахаШевченко выродилась целая шайка самых рьяных сепаратистов

и ненавистников России.
„Теперь главное гнездо их в Киеве, но некоторые из них составили группу около „Основы“,
в которой всякая почти статья пахнет революцией и обособлением Малороссии. Эти люди

привлекли к своей партии в Киеве и Петербурге несколько людей значительных, хоть и

слепотствующих.
„Затея этих революционеров, теперь довольно невинная, расчитывает на слишком широкие

результаты, — начав обособлением языка, она метит на отделение Малой России от Великой

и федерацию с Польшей; не имей на этих господ надежды поляки, они не повели бы так широко

и так варварски своего настоящего дела.
„В стремлении к своей цели сепаратисты-хлопоман выбивались из сил, чтобы прибрать к

своим рукам народное образование, навязать сельским школам свои возмутительные грамотки и

учебники 1), но увидев, что народ малорусский и духовенство оттолкнули от себя их непросимую

услугу с негодованием, они затеяли дело сверху и состряпали следующее умозаключение: „Если
нам удастся выхлопотать перевод св. писания на полупольское (!) наречие малоруссов, дело наше
будет выиграно; затея наша, на первый взгляд, невинна и даже благородна, авось поймаются!
Там уже к этому крепкому камню нетрудно будет пристроить обособление языка, потом жизни,
потом национальности“. Выступая от имени „благонамеренных малороссов“, автор доноса

подчеркивал, что синод сделал историческую ошибку, разрешив „нелогичный и затейливый“
перевод св. письма на украинский язык. Автор доноса обращался к шефу жандармов с

просьбой „защитить нашу святыню от поругания, а отечество от распадения и опасного раскола“.
„Если моление наше, теперь одинокое — угрожал он наконец — не принесет... результатов,
мы явимся с протестом нашим гласно, пред лицом всего русского мира“. 4 марта этот

анонимный донос был переслан из III Отделения Киевскому генерал-губернатору „на усмотрение“.
Генерал-Губернатор Анненков [17 марта] ответил на это письмом кн. Долгорукову, в котором

подробно остановился на всех тревожных местах доноса. „Существование малороссийской партии,
которая желала бы самостоятельного развития народной жизни, ни для кого не тайна, — писал

генерал-губернатор — нельзя также отвергать, чтобы у некоторых крайних сторонников этой

партии не было и мысли о сепаратизме ; но полагать можно, что гнездо этой партии, если

и находится где-либо, то не в одном только Киеве, а во многих местностях и даже в самом

Петербурге. Чтобы приверженцы этой партии в Киеве составляли общество, организованное
на положительных началах, мне по настоящее время в точности еще неизвестно. Мысль о

федерации с Польшей едва ли может быть приписана сторонникам малороссийской партии,
напротив, она стремится противодействовать латино польской пропаганде. Но при всем этом

малороссийская партия возбуждает серьезное внимание, и действия ее должны быть подвергнуты

бдительному наблюдению потому, в особенности, что теперь, как убеждают доходящие с разных

сторон сведения, польская и малоросская партия, расходящиеся в окончательной цели своих
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стремлений, сходятся в средствах, ибо и поляки стали в воззваниях своих к простому народу тоже
напоминать о прежней независимости Украины, о казачестве, и известный эмигрант Чайковский
2), затевающий вторжение в здешние губернии, рассчитывает привлечь на свою сторону сельское

население обещанием возвращения первых времен казачества“. Рассматривая вопрос об издании
книг на украинском языке, которое затевала, как мы видели, Громада, генерал-губернатор
уверял, что крестьяне-украинцы понимают русский язык даже лучше, чем крестьяне некоторых

великорусских губерний 3), и просил князя Долгорукова, „повергнуть на всемилостивейшее

воззрение государя императора положительное убеждение не только о бесполезности, но и о

вреде“ изданий на украинском языке, и особенно св. писания, о котором шла речь в доносе.
Мотивировалось это тем, что такие издания дали бы „сильное орудие малороссийской партии,
стремления которой, если и не согласны с стремлениями польских революционеров, то, во

всяком случае, едва ли не представляют также особой и сильной опасности для спокойствия в

государстве“. Так формулировалось теперь то обвинение украинской Громады в сепаратизме,
какое в самом начале ее деятельности, в 1861 году, высказано было каневским исправником

Комаровым и киевским чиновником Скрипцовым в их совместном рапорте. Администрацию юго-
западного края сбивало с толку то, что разница между политическими стремлениями поляков и

культурническими задачами украинской Громады была явно велика, а вместе с тем все-таки и

со стороны украинцев шла какая-то „пропаганда“, и генерал-губернатор Анненков не один раз

сообщал кн. Долгорукову о политических воззваниях и стихах, написанных на украинском языке,
о каких-то сношениях украинской партии с поляками и, что еще хуже, с обществом „Земля и

Воля“ (дело Андрущенка в Чернигове). В августе того же 1863 года, сообщая сведения о стихах

на украинском языке, в которых высказывалось сочувствие Украины к Польше и которые ходили

по рукам среди студентов Киевской Духовной Академии, генерал-губернатор писал, что влияние
„крайней малороссийской партии на воспитанников Духовной Академии может сопровождаться

особенно вредными последствиями, так как воспитанники академии предназначаются большей

частью в священники и, следовательно, будут в близких отношениях с сельским населением и

потому еще, что теперь, как кажется, крайняя малороссийская партия приобретает значительное
развитие“. Не зная, как бороться с этим явлением, Анненков обратился к шефу жандармов с

интересной просьбой: „прислать сюда ловкого и верного агента, который мог бы, сблизившись с
лицами, составляющими главных деятелей малороссийской партии, проследить пути, которыми
она распространяет свою пропаганду, и связи этой партии здесь и в Малороссии, а также

отношение ее к обществу „Земля и Воля“. Не ожидая посылки такого агента, Анненков в

ноябре 1863 года послал частного пристава плоской части Киева Стафиевского на Полтавщину и

Харьковщину, для наблюдения, как писал пристав, над „направлением умов, мнений и вообще

желаний, по преимуществу, малороссийской нации в целом“. Положение украинского общества

этот безграмотный агент Анненкова нашел в „наилучшем состоянии“. Преданность монарху и

правительству непоколебима; ненависть к польскому элементу во всех слоях народности (понимай
— крестьян) развита в высшей мере“. Однако, во время своего путешествия агент этот узнал, что в
Киеве, Полтаве и Харькове существуют „тайные общества неблагонамерных, кои не принадлежат
исключительно малороссийской нации, но только как бы обхвачены наружно и прикрыты

названием Громад, но в сущности суть ни что иное, как последователи Искандера (Герцена)
и, как можно предполагать, возрождение изменника Михайлова“ 4). Дальше Стафиевский дает

общий очерк работы Громад в Полтаве, Харькове и Киеве, при чем сообщает на удивление

фантастические факты, как будто специальной целью его было собирать нелепые слухи. „В
Полтаве, — пишет он, — гнездо неблагонамеренных, руководимое г-жей Милорадович 5) и ее

приближенными, слишком сжато и не уходит из глаз правительства, не менее того, по общей

молве, там обращают на себя внимание: губернский предводитель дворянства Кованько, 6)
единственно потому, что проезжая в свое имение постоянно переряжается в малороссийские

национальные костюмы; агент и комиссар Кулиша Трунов 7), который по наружному взгляду

обстановлен превосходно умением привлекать публику: он управляет книжным магазином

Кулиша, и учитель истории Пильчиков 8), который в настоящее время, как говорят, старается
держать себя в стороне. В Харькове, как носятся слухи, Громада эта в высшем развитии;
там, говорят, все принадлежащие к обществу Громад выполняют по особому обряду присягу
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в каком-то подвале, где стоит стол, покрытый зеленым сукном, и там же, по выполнении

присяги, берется, будто-бы, с посвященного в члены общества по особой форме подписка. Во

главе Громады, как можно заключить из слухов, обращают на себя внимание учитель истории

Стоянов, профессор Франковский и заметную роль, будто-бы, играет, к тяжкому прискорбию

моему, родственник мой, бывший или же и ныне находящийся в Университете по медицинскому
факультету, Кремянский. В Киеве, по слухам, отвергать существования Громады невозможно;
она имеет сношения, как говорит молва, с Петербургом, Харьковом, Полтавой. С политической

целью, по интересам Громад была здесь в этом году г-жа Милорадович; все лица, посещавшие ее,
наводят на себя подозрение, но, как носятся слухи, особенное внимание на себя обращает бывший
учитель истории при Киевском Кадетско м Корпусе — Антонович, а так же набрасывают на себя

тень подозрения профессора Селин и Паевский 9). Из разговоров заметно, что посвященную

в это общество молодежь можно узнавать по национальному малороссийскому костюму, в

особенности, по сивой шапке с бантиком и покрасной опояске под сюртуком или поверх казакина“.
Сведения Стафиевского не показались слишком невероятными генерал-губернатору, и последний
сообщил их, лишь в несколько сокращенном виде, шефу жандармов. Примітки 1) Вот как

злостно толковались невинные культурнические начинания Громады— даже грамотки и учебники

арифметики, разрешенные цензурой, оказались орудиями сепаратистской пропаганды. Трудно
было угодить русской полиции. — Прим. ред. 2) Михаил Чайковский (1804 — 1886), польский
писатель, украинофил, известен попыткою возобновить казачество. 3) „Здешние простолюдины,
как я убедился, часто объясняясь с просителями, из всех управляемых мною губерний понимают

по-русски едва ли не лучше жителей некоторых великорусских губерний, говорящих особым

наречием“. 4) Поэт-революционер М. Л. Михайлов, сосланный на каторгу в 1862 г. 5) Л.
И. Милорадович — полтавская общественная деятельница. 6) С. М. Кованько — полтавский

уездный предводитель в 1856 — 1859 г.г. 7) Полтавский книгарь. 8) Д. Пильчиков— общественный

деятель, в то время был на подозрении по делу С. Шевича, см. „Былое“ 1907, № 7. 9) А. И.
Селин — проф. Киевского Университета по кафедре словесности (1816 — 1880), Паевский —
должно-быть Осип Фаддеевич П. — проф. Нежинского лицея кн. Безбородко (до 1853 г.). Оба

никакого отношения к украинскому движению не имели. [2]В. Мияковский. «Киевская громада»:
Из истории украинского общественного движения 60-х гг. // Летопись революции. — 1924. — №
4. — С. 127-150.

1. http://ua_kobzar.livejournal.com/763080.html

2. http://izbornyk.org.ua/rizne/letr01.htm

4.3.91 З промови П. Житецького на шевченкових роковинах про київське українство
1860-х рр. (2010-03-28 06:00)

* *

Я мушу сказати, що в ті часи польське студентство готувалось уже до повстання. В університеті

нашому було неспокійно. Поляки говорили, що київський університет — польський, а не руський,
а [1]камінець-подольське дворянство в звістному адресі прямо заявило, чого воно хоче. Для

російського уряду користно було піддержувати український рух проти польського. Я памятаю, що
попечитель Пирогов прямо радив нам, українцям, брати приклад з поляків і закладати українські
гуртки. Через те й питання про українську школу для уряду, як київського так і петербурзького

не здавалось дуже гострим. В 1862 році при управлінні нашого округа відкрились учительські

курси для виготування сільських учителів. Орудував тими курсами небіжчик Тулов. Учителями

в них були на більшу половину студенти. Не пригадаю всіх, але ж пам’ятаю Д. Тищенка, П.
Левицького. Був і я учителем в сих курсах, з яких потім виробилась учительська семінарія. На
мою долю дісталась цікава наука „методика объяснительного чтения“. Звичайно, таке читання
в народній школі можливо було під двома умовами: 1) щоб велось воно несуперечно народному

світогляду, 2) щоб відбувалося на народній мові. Се вимагало від мене насамперед розказувати

ученикам про народний світогляд, оскілько виявився він в народній літературі. Школи при сих

курсах не було, через те мусили ми уявляти перед собою маленьких хлоп’яків. Пам’ятаю, що
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на випускному екзамені ходив від стола до стола попечитель Вітте. Прийшов він і до мого

стола. Випускний учитель розказував по-українськи про те, як він буде витолковувати маленьким
хлопцям похід Святослава. „Святослав, каже, був вояк сякий-такий, бороду голив і оселедця на

голові носив — так як от носили колись діди наші Запорожці“. „Що то за оселедець?“ — питає

попечитель-німець. Я розказав йому. „Трудний ваш предмет“, відповів він мені, прощаючись зо
мною. Розказую про се для ілюстрації тих часів, як навіть вищій представник державного уряду

дивився приязно на українське слово в українській школі. То були справді чудні часи, про котрі

можна сказати: „свнжо предание, а верится с трудом“. То були ті часи, як міністерство народної
освіти ввернулось до гімназіальних совітів з запитанням, чи можна дозволити народний язик в

українській школі, і ні одна з південних гімназій не заперечила тому, — про се можете прочитати

в виданнях самого міністерства — ті часи, коли Костомаров звернувся з запитанням до міністра

освіти Ковалевського, чи можна мати надію на заведення української мови в гімназії, і дістав від
нього відповідь: „аби були учебники“.
Тільки ж се все не вдоволяло нас, українців, котрі зложили з себе київське товариство. Ми

засновали при свойому товаристві так звану „семилітню школу“. Правда, нічого не вийшло

путнього з сеї школи, бо скоро розвіялася вона в смуті життя російського, як незабаром розвіялися

і ми всі, що складали товариство. Я звертаю вашу увагу не на результати, котрі не конче від нас
залежали, а на потенції і намагання, які панували в 60-х роках, хоч треба сказати, що намагання

сі були зовсім не безрезультатні. Доволі вказати на дуже численну популярну літературу для

народних шкіл, починаючи з граматки Тарасової і граматки Куліша, від всім нам відомої книжечки

„Дещо про світ Божий“, котра на російській мові видержала 4 чи 5 видань, і кінчаючи масою так

званих „метеликів“, котрі друковалися в 70-х роках. Остатній відгомін сього працювання єсть

наша „Читанка“, котра обірвалась на другій книжцї. Я думаю, що сеї літератури занадто доволі,
щоб обставити учебне діло в народній школі дуже міцно. Не дурно ж бо деякі земства не тільки

повітові, як кременчузьке й інші, а навіть губернські, от як чернігівське та херсонське, вже в 70-х
роках зверталися до уряду з петицією ввести народну мову в українську школу. Сі петиції мають
своє походження від українства 60-х років, котре розвивало, поки була змога, ідею української

народної школи.
Ви спитаєте мене, яке ж було національно-політичн прямування наше?
Учителем нашим в національно-політичнх питаннях був чоловік старшого покоління, друг Тарасів,
незабутній М. Костомаров. Писав він, як і інші люде переважно старшого покоління, в „Основі“,
котра була для нас органом не тільки науково-літературним, але і національно-політичнм. Велике
враження на нас робили його наукові розправи, а надто дві з них: „Мысли о федеративном начале

древней Руси“ і [2]„Две русские народности“. В основу розправ сих, як і у всіх інших роботах

Костомарова, положена була демократична ідея народоправства, котру почував колись народ

український в свойому власному життю, і котру мусимо ми знову викресати з душі народної, щоб
поставити ідею сю осередком політичного й соціального життя нашого. Не була розроблена ідея
ся в деталях, але ж вона була путеводною звіздою нашого працювання.
Такий був світогляд наш і так стояло діло наше в 60-х роках. На який час випало воно з рук

наших — не через нас, а через те, що, як то кажуть, пани поскублись, а у мужиків чуби заболіли.
В 63 р. вибухло польське повстання. Перед повстанням почали й ми купитись тройками, як
і поляки, хоч і не мали на меті виступати збройно і оружно. Думалось нам, що в самі часи

повстання треба нам стати осторонь двох ворогуючих лагерів і, як настане слушний час, заявить і
свої бажання. Для сього ми хотіли зложити курінь свій на Подолі, на Кожум’яках, між знайомим

нам міщанством. Скінчилось повстання. Почалась розправа. Призра впала й на нас. Зводючи
з нами рахунки, самі ляхи толкували урядові, що вони партія поборена, рана розкрита, котру
можна загоїти, а от українофільство — се єсть веред глухий, котрий може зробитись смертельною
гангреною. Одвертаючи очі урядові з себе на нас, не раз добивались вони того, що й нас почали

цькувати і в канцеляріях урядових і в пресі. Покладене було veto на видання для народних шкіл,
хоч і з оговоркою „на время“. Нам прийшлось розійтись з Києва хто куди міг. Більша частина

товариства потяглась у мирові посередники, потішаючи себе думкою, що хоч і казенна се робота,
але все ж робота для народа.
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[3]З історії київської української громади. Промова Павла Житецького на Шевченкових роковинах

// Записки наукового товариства імені Шевченка. — 1913. — Т. 116. — Кн. 4. — С. 177-189.

1. http://ua_kobzar.livejournal.com/754222.html

2. http://izbornyk.org.ua/kostomar/kos38.htm

3. http://izbornyk.org.ua/rizne/zntsh05.htm

4.3.92 Спогад Б. С. Познанського про ставлення українців до польського повстання.
Зима 1862-63 рр. (2010-03-28 12:00)

„Из рассказов, приезжая в Киев зимою 1862/63 года, я знал, что восстание в Царстве Польском

уже началось. Из слов Антоновича я знал, что в силу особых соглашении с вожаками польского

дела они обязаны никого из наших (малороссов и украинцев) не трогать. Очевидно, Антонович
многих одерживал от участия в польском движении и был настолько нежелателен для поляков в

Киеве, что ему предлагали немалую сумму денег за то, чтобы он уехал за границу. Я помню визит

к нему какого-то господина перед вечером, в сумерках, после ухода коего Антонович рассказал

мне про это предложение и про то, что визитер этот был „светлейший иезуит“.
С нашей стороны обещан был полякам полнейший нейтралитет и ни малейшего добровольного

вмешательства в их игру. Полагаю, что Антоновичу многое было известно из „справы польской“
такого, обнаружение чего могло быть вредным для готовящегося повстания.
В один из моих приездов в Киев, в конце зимы 1863 г. Готфрид Пршеднельский пригласил меня
притти в условный час потолковать „с ними“.
В доме я застал Викентия Василевского, Антона Юрьевича, Готфрида Пршеднельского. Меня

сразу начали распрашивать о настроении народа, в который уже стали проникать вести о восстании
в Царстве Польском. Я рассказал им все, что знал, а это все было очень неутешительно для них.
Народ на Украине под именем поляка, ляха понимал того поляка, ляха, какого он знал у себя и

около себя на Украине, т. е. пана. На восстание этого поляка-пана он смотрел как на выражение

неудовольствия по случаю освобождения крестьян (их же, украинцев) от крепостной зависимости.
Что никакими способами не сумеют они внушить народу доверие к себе, к своим действиям.
Народ еще только стал улавливать смысл своей свободы, начинал оправляться после векового

рабства, и потому война на его земле, около него, ему не нужна. В любом из столкновений

повстанцев с войсками — солдатами народ в солдатах будет всегда видеть своих а в сражающихся

с ними, солдатами, — чужих. Даже на нейтралитет народа в таких столкновениях рассчитывать

нельзя“.

На це Б. С. Познанському дано таку відповідь.
„Все, о чем ты нам разглагольствуешь, мы сами знаем и понимаем, но теперь уже поздно

поворачивать: подъем духа сильный и должно кончиться вспышкою.
— Но дела наши не так безнадежны, как ты думаешь, и когда мы тебе все расскажем, то ты

в этом убедишься. Мы тебе расскажем все, да это и необходимо, но только потребуем от тебя

честного слова в том, что ты ничего из рассказанного тобе не передашь Антоновичу.
Я был поражен этим предложением; закуривая трубку, я соображал, что, во-первых, им почему-то
необходимо все рассказать мне и, во-вторых, очевидно мне только одному. Мне обидно было

за Антоновича, в честность и полнейшую корректность которого по отношению к полякам я

безусловно верил.
„Что-нибудь особенное произошло между ними (поляками) и Антоновичем“, — подумал я себе.
С Юрьевичем я не был особенно близок и потому и не проникал в его намерения, но Василевского
и Готфрида я хорошо знал, верил им, и их мрачное молчание при этих словах Юрьевича меня

крайне поразило. Я не мог понять этого недоверия к Антоновичу и смысла необходимости

внедрения меня, убеждения коего они знали, в сущность их дела.
Я не состою ни в какой обязательной зависимости к Антоновичу, нет у нас никакой корпоративной
дисциплины, которая обязывала (бы) меня о том или другом доносить немедленно ему; но
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единомышленность наша, наша политическо-националная вера, несомненно, может ставить меня
в необходимость сообщить ему все то, что, по моему мнению грозит ему — нам опасностью

личною или даже партийною. В этом речи не может быть о моем молчании, о несообщении ему
о грозящей опасности.
Антоновичу было многое, касающееся польской справы, известно, и этим он, по всему вероятию,
был им страшен и добился соглашения о неприкосновенности нашей. Я по крайней мере тоже

знал, что помимо намеривающихся выступить с оружием в руках в Киеве, да и вообще в крае,
оставалась целая организация для поддержки восстания, снабжения его денежными средствами и
вообще всякою помощью. Не мог, разумеется, не знать этого и Антонович. Но тогда уже, когда
состоялось описываемое мною свидание, по всему вероятию, создались у них (повстанцев) новые
планы, новые комбинации, в которых они во мне искали, быть может, какого-либо содействия, и
боялись, что Антонович отговорит меня.
... — Довольно — сказав Юриевич. — Нам не о чем с ним говорить: он слишком зависим от

Антоновича, — как бы желая уколоть меня этим, закончил он, подав мне руку, и вышел нз этой

комнаты“.

Спогад Б. Познанського. Д. Багалій. Матеріали для біографії В. Б. Антоновича. К., 1929,
стор. 59-61.

* *

[1]

Библиотека для чтения, СПб., 1863, т. 178. № 6.

1. http://books.google.com.ua/books?id=WzQWAAAAYAAJ&dq=%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0&lr=&as_drrb_

is=b&as_minm_is=0&as_miny_is=1863&as_maxm_is=0&as_maxy_is=1863&num=30&as_brr=0&pg=RA3-PA92&ci=105%2C374%

2C877%2C566&source=bookclip

4.3.93 Листи О. Стоянова до В. Гнилосирова про арешти серед громадівців. Перша
половина 1863 р. (2010-03-28 18:00)

Громада Київська проте ж не припинила своєї діяльності. І в той час і трохи пізніше українські

громадяни використали і свою незорганізованість у суто таємне політичне товариство, і одверте
визнання свого поміркованого народницького credo, яке хоча й не подобалось урядові, але

виступало досить гостро та вороже проти польських агресивних вимог на Україні, і незручно було
владі жорстоко розправлятися з демократами та націоналістами українськими за часів польського

повстання 1863-64-х років. Наприкінці 1862-го та в 1863-му році уряд накинувсь на декотрих

активних громадян, наробив трусів та арештів у Києві, Харкові, Полтаві і позасилав на північ по
різних місцях більш за десяток поодиноких українських діячів. Проте ж українське громадянство

видержало напад і не розпалося, а ще тісніше згуртувалося коло своєї справи та коло — нехай і

сумирних, і обмежених — культурних замірів і починів. Поряд із ними йшло кореспондування

до галицьких часописів та полеміка з ворогами, переважно з Катковим 1) та Говорським 2).
Ще влітку 1862 р. П. О. Куліш об’їздив Лівобережжя, побував у Харкові, на Полтавщині,
Чернігівщині, підбадьорюючи українців до спільної праці і одностайного гуртування. Київські
громадяни після заборони (червень 1862) усіх недільних шкіл, що до того часу найбільш притягали

їх увагу, звернулися тепер до складання і видавництва народних книжок, до збиранки грошей на
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друк та на інші громадські потреби, а також на пропаганду своїх пересвідчень. Про це ми маємо

характерні два листи О. І. Стоянова до його приятеля В. С. Гнилосирова— подаємо їх у повному

тексті, бо їх досі ніде не оголошено 3) Київ, 19-го лютого (1863). Шановний і дорогий приятелю!
З початку вибачайте, що ніколи ні одного словечка до вас не відписую — зовсім часу нема. Потім
— вибачайте, що притьмом од вас одповіді запотрібую — одписуйте, як ласка ваша, ось про що,
та мерщій якомога. — Де Шиманов 4), чи в Курску, чи може ще далі? Як він живе, чи до вас пише,
чи має він що їсти, бо засилано багато наших братиків 5) — так, що у їх ні шелега нема, і як гурт
український їм не запоможе, дак з голоду помератимуть. А наша думка ось яка—що ми брехунами

станемо, як про діло верзякуючи, братам, чим мога, запомоги не дамо. Усяк з нас думає, гадає,
що й його заправлять туди, де „козам роги правлють“, тоді усякий побачить, що з їм станецця,
як гурт про його й гадки не матиме. Чи там Харьківці що-небудь зібрали задля бідного брата-
невільника, чи ні? Якщо грошей задля його чортма, дак описуйте — ми хохли оттут спектакль

грали — і грошей трохи зібрали; багато бідолах на північних долинах-горах томлются — кожному,
скільки моги є, бажає нам гурт запомог(т)и тільки не багато, бо й книжки видавати треба — і

школу держати треба 6) — й ще дещо. — На першій раз карбованців 30 можемо дати, може й цим
дриб’ястком хоч трохи запоможемо), а як Божа ласка, — дай людей щирих, до діла прихильних

гріх забувати — може, ще чоловік вернецця з далеких сіверних країн і знов коло діла стане, а
то, підмоги не маючи, братерського щирого слова не чуючи, зовсім загине, хоч який сильний

чоловік буде. — Напишіть мерщій до мене (Ал-дру Ильичу Стоянову, в Киев, на Жилянской улице,
дом Погорельцевой певний ярлик до Шиманова (може якій-небудь другій адрес — на ім’я кого
другого). — До Харькова (до Кремьянського) з Києва одпишуть тож вістки про те, чи збирають

гроші, просючи. — А я, знаючи що ви з покійничком (sic) душа в душу по-братерськи жили, до
вас обертаюсь, од вас вістки просючи. Нам треба вибирати таких, що зовсім грошей не від кого

не відбирають, а мені здаєцця, що Андрій Львович (Шиманов), хоч його й поважали, запомогу
навряд чи відбере, бо здаєцця тепера грошей ні у кого нема. — Що ви ані словечка? Забрались

у своє захістья 7), тай байдуже. Або може нами гордуєте, що до старих приятелів а ні словечка.
Зв’язуйтесь, держіцця, бо тепера погано нам приходицця; як звязки поміж українцями громадської

не буде, загинемо — задушать. Треба щоб між нами була „дума й воля єдина“, щоб всі знали,
що діло загине, як декотрих з нас з світа зведуть, що як десяток вóзьмуть, дак и кінець. — У нас

книжка „Дещо про Божий Світ (про физічні яви) друкуєцця, громадським коштом іі видаємо 8). Як
зручність у вас, то одписуйте— може схочете на коміссію взяти— по своїй Харьківщині роспустити

— Спасибі за статтю в „Основі“ — як ваша — дуже нам до вподоби 9). Як прочуете, що „Основа“
вже не виходитиме, не вірьте — брешуть, хоч редакція не зовсім добре діло веде. Одписуйте,
товариства ради; давно вже з вами не списуємось — вже може й позабувались. Вашої одповіді
ждатиму. Прощавайте; будьте здорові та не забувайте до вас щиро прихільного А. Стоянова.
Другого листа той же таки Стоянов після нехуткої відповіді В. Гнилосирова написав у Києві 25-го
липня 1863 року: Лайливий братику, — звертається до нього приятель, — одповідаю вам на все, що
пишете, по пунктах. Але наперед всьому скажу вам, що пишу я до всякого братчика українського
гурту тоді тільки, як єсть яке діло, або ж треба поради — чи що. А діла поки що, як побачіте
самі, нема й досі, а у нас киян, так погано, що ніякий біс, не то чоловік, не порадить. — Починаю.
До Ш(иманова) не писав, бо достіменне ярлика не знаю, а дуже хотілось би написати; дайте мені
його певний ярлик (я вже про се вам натякнув — та ви, мабуть, забули). — Наші „Физичні яви“
(„Дещо про світ...“) виявляюцця у серпні, бо тепер літо, і праця йде не швидко. — За „Основу“
и справді таки збрехав — та не моя вина: що мені писали (редакція таки) то й вам одписав. А

погане діло, бо вороги наші кажуть, що се не „Основа“ загинула, а „вопрос украинський“ загинув.
Брешуть, сучі, діти — се „Основа“ загинула через те, що редактор не вмів порядкувати 10). А про

те, що „Основа“ в Галичині видаватимецця — не чув, мабуть брехня, бо ми б знали: од нас все

ж таки до Галичини ближче 11). Помагай Біг у Словареві — и у нас іого давненько роблять —
и багато запасу єсть, да се праця така, що годів на три й на чотире 12). Якщо треба, дак зашлю

нашу думку про Словник и щось таке схоже на программу. Стрижевський 13) справді лагодицця
из своєю грамоткою, як той Плюшкин: без грошей не дає, а то вже б давно видрукували. Тай то,
що хлопець — обідранець. То всі ж ми такі, а якщо за горіш пійде, дак не бачити нам книжок й до

вічного суду. А с Говорським и Ко справді ні чого не вдієш. Оце я написав йому одповідь, зібрав
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факти, роздививсь і вилаяв таки добре, а цензура й пристукнула. „У цензурному отношенію“,
говорить сучий син (цензор) нічого не знайшов, „но одобрить брошюры, направленной против

редактора того журнала, который защищает такое святое дело, да еще такого автора, который
принадлежит к кружку, действующему иезуитскими средствами, не могу“. Утнув. собако! Подаю
жалобу министру внутр. дел. От по вашому и виходить — „така лиха година, що нігде йому й шиї
намилити“, — куди не поткнесся — не печатають. А пагане діло ось яке: лаєцця Катков, сучий
син, лаєцця Аксаков 14) — обидва за книжки — з Костомарою. Книжки, кажуть, се ляхи підучили

вас видавати. Та що й казати — мабуть, читалисьте — ви ж чоловік письменний. А тут ще й

у школи мови не пускають — за братчиками 15) пильно дивлюцця etc. Боїмось, щоб книжок не

пристукнули — от що. Пагано — та й тільки; от наша думка, а всіх думок не перепишеш —
багато. А Громада йде собі — а в країні що робицця — не вгадаємо, бо у городі (Києві), як на
острові: Ляхів побили, дак тепера, мабуть, землю захочуть (селяни) собі взяти. Що то буде!... А
город пóгань и мерзость, себто не город, а люде. Тільки що оддрукував я книжку „Для народного
читання II. Байки Л. Глібова“ 16). Та ще за віньєткою остановка. Зараз же, як тільки зовсім кінець

буде — вишлю. И Петербурьці випустили — мабуть вже у вас єсть — „Оповідання“ Опатовича та
Гутулинського „Життя“ 17). Першу продивлявсь — корректура погано видержана и московщини

багато (напр., корректурна помилка на заголовному листі — освиті — на декотрих екземплярах.
Спасибі й за те, одначе. — Що значить ваше: „чи скінчили, а що думаєте далі?“. Якщо вгадав,
так скінчив (університет), вже рік на Педагогічних курсах, ще рік буду, а потім учителем. Братику
милий, не підтоптавсь я, не підтопчусь, поки життя єсть, хоч нехай всі наші вороги забрешугь. А
що не писав, єй Богу, то часу нема, то писем багато. Не годиться нам, справді, набравши води у
рот, сидіти. Як що діло є, одписуватиму зараз, бо все-таки — „у того сила, у кого воля і думка

єдина“. А ви, милий братику, озивайтесь і с порадою, і з вісточкою; та не лайтесь тілько, бо
безвинно. Чи ви Семенович, чи як? Забув. Щирий ваш Олександр Стоянов. Киев, Жилянская,
д. Погорельцева, як і спершу. Примітки 1) Відомий професор, публіцист-консервато, ред. „Рус.
Вестн.“ 2) Учитель київської дух. семінарії, редактор реакційно-націоналісичного „Вестн. Ю.-З. и
З. Россіи“ в Київі з 1 червня 1862 до 1 вересня 1864. 3) Рукоп. Відд. Всенар. Б-ки України III,№№
4085 та 4904. 4) Харковець, а не Полтавець, як в „Україні“ 1924,№ 4, с 93 український громадянин і
письменник кінця 50-х і початку 62-х рр. Пом. у 1901. 5) Заарештований та засланих наприкінці р.
1862 та на початку р. 1863. 6) Мова йде про київську школу з українським навчанням (нелегальну)
для хлопців-селян, що її упорядкувала в 1862 Київська Громада і підтримувала своїми засобами до
середини 1864. 7) В. С. Гнилосиров того часу вчителював у повітовій школі міста Охтирки Харк.
губ. 8) Видано в Київі у 1863, коштом К. гурту. 9) Гавриша (В. С. Гнилосирова). П’ять день з життя
Х-ського студента, „Основа“ 1862, № 9. 10) Редактор — В. М. Білозерський; до того й суперечки
між Кулішем та Білозерським і Костомаровом допомогли „Основі“ занепасти наприкінці 1862.
11) На Полтавщині і Харківщині в 1863 підтримувалися (не без участи П. Куліша) звістки, що
чи „Основа“, чи інше подібне видання буде друкуватися в Галичині. 12) Уже на початку 60-х
років заходилися Українці коло Словника українського і в Харкові, і Київі, і Чернигові. Матеріали

харківські передано наприкінці 60-к років до Київської Громади. Повний словник Українсько-
Російськи видала Громада (під фірмою „Київської Старини“) в рр. 1907 — 1909-х роках. 13)
Стрижевський Григор., молодий Українець (кінчив істор.-філ. фак. к. у-ту 1863 (склав українську
„граматику“ та за нуждою прохав гонорару). 14) Іван Сергійович — слов’янофіл-публіцист. 15)
„Братчиками“ Стоянов називав українських громадян. 16) У Чернигові р. 1863. 17) „Оповідання з
святого писання“ та „Життя святих“ (Марії Єгипет., Георгія і Варвари (вид. в П-бурзі 1863). [1]І.
Житецький. Київська громада за 60-х років // Україна: науковий двохмісячник українознавства.
— 1928. — Кн. 1. — С. 91-125.

1. http://izbornyk.org.ua/rizne/ukr14.htm

4.3.94 Лист П. О. Куліша до О. К. Алчевського про закриття «Основи». 28 лютого
1863 р. (2010-03-29 06:00)

„Основа своим падением поставила нас украинцев, в затруднительное и неловкое положение.
На все, что скажут о нас великороссияне, нам поневоле придется молчать. Когда в Петербурге
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сделалось известным, что Основа в 1863-м г. издаваться не будет, некоторые из наших земляков
зашевелились было, чтобы основать новый орган, но оказалось, что главный из этих патриотов
2) не имеет денег на издание, а в деньгах-то особенно и затруднение. Почти в одно и

то же время подняли в Киеве вопрос о южнорусском журнале, и покаместь дело еще идет

вперед, — может быть, и оснуется в Киеве нечто противоположное невежеству и грязности

„Вестника Юго-Западной России“; но все-таки провинциальный журнал может у нас существовать
только с большим трудом и никак не в состоянии быть органом независимым. Надобно

управлять мнением украинских читателей из центра просвещения и администрации. Необходимо
издавать журнал в столице. Мы должны иметь дело не столько с людьми смиренными и

малообразованными, сколько с людьми, имеющими в своих кружках вес, — не столько с людьми

убогими, сколько с людьми, от которых материально зависит многое. Журнал, издающийся в

столице, будет иметь влияние на таких людей не по одному предубеждению в пользу столицы

(которое также есть сила), но и потому, что редакция, находясь в соприкосновении со всем, что
есть самого деятельного в мире, не будет отставать от века и впадать в местную односторонность.
Вы догадываетесь, что я говорю не собственно об украинском журнале, но о журнале для

украинцев или южноруссов. И украинский литературный язык, и украинская политическая

самостоятельность составляют еще проблему, для решения которой, может быть, понадобятся
века; но то несомненно, что такой обширный край, имеющий отдельную историю и отдельную

народность, скоро должен централизоваться в себе, а покаместь заняться прилежным изучением

своего прошедшего и настоящего, своей этнографии и своей вещественной собственности 3).
Речь к тому, что, при всей любви к родному слову, мы должны в журнале отодвинуть его на

второй план и писать побольше хорошего на языке, которым мы вполне владеем и который

будут одинаково ясно понимать все наши читатели. Если помещать в журнале украинские пьесы

с выбором строгим, то от этого, пожалуй больше было бы пользы, чем от печатания многого

множества всякой всячины. Зато этот воображаемый мною журнал должен быть возможно

обилен дельными статьями на общерусском языке, так чтобы мог заменить для жителей

Украины любой из великорусских журналов. Лишь только бы мы достигли того, что этот

журнал сделался бы необходимостью для всех любителей чтения на юге, — мы достигли бы,
как отдельная нация, и литературной автономии, независимо от украинского языка. У нас

был бы и нравственный центр, в котором сходились бы все наши политические и финансовые

интересы. Другими словами, посредством такого журнала можно было бы согласить между

собою большинство мыслящих людей украинских и придать их действиям политическое единство.
Журнал маленький и специальний всегда будет иметь у нас мало подписчиков, потому что

горячих украинцев вообще немного в Южной Руси, да и те, большею частью, народ убогий;
напротив, увесистый и более общерусский и общеевропейский, нежели украинский, журнал,
непременно заинтересует всех выписывающих журнал Украины или Южной Руси, а их так

много, что горячих украинцев нам для подписки было бы не нужно. На такой журнал надо

затратить тысяч 15. Деньги скоро бы воротились, и национальный наш вопрос был бы сильно

поддержан. И я, и Костомаров готовы работать для такого журнала от всей души, представляя
основателю-капиталису журнал в исключительную собственность. Но общество наше покаместь

мертво, и мы поневоле принадлежим к другому более оживленному обществу, не переставая

трудиться каждый по своей специальности. В настоящее время я занят обширным трудом —
историею борьбы шляхты с козаками в Украине — и пишу по заготовленным мною издавна

рукописным и печатным материалам. Когда они истощатся, опять поеду в большие города.
Будучи увлечен этим делом, поленился — признаюсь Вам — ответить Вам по украински

на Ваше письмо, написанное прекрасным украинским языком. Оба мы 4) здравствуем и с

особенным удовольствием вспоминаем о Харькове, где так приятно провели у Вас время.
Пишите, пожалуйста, к нам, если у Вас есть время, и при этом сообщите имя и отчество Вашей

супруги 5). К стыду нашему мы позабыли. Моя пані вкупі зо мною обом Вам любо вклоняєтся. П.
Куліш“. Примітки 1) Копія його в Рукописному Відділі ВБУ, III№4086. 2) В. П. Коховский, котрий
і тоді, в 1864 клопотався поновити видання журналу в укранських справах. „К. Стар. 1898. № 7
— 8, с. 137. 3) Розумій — економіки. (І. Ж.) 4) П. О. Куліш та його дружина Ганна Михайлівна,
нар. Білозерська (Ганна Барвінок). 5) Христина Данилівна Алчевська — відома харківська діячка
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громадська і письменниця-педагог. Лист П. О. Куліша до О. К. Алчевського, 28 лютого 1863 р.
Подається за: [1]І. Житецький. Київська громада за 60-х років // Україна: науковий двохмісячник
українознавства. — 1928. — Кн. 1. — С. 91-125.

1. http://izbornyk.org.ua/rizne/ukr14.htm

4.3.95 Донесення київського цивільного губернатора про дозвіл впорядкувати могилу.
1 березня 1863 р. (2010-03-29 12:00)

1863 р., березня 1. — Донесення київського цивільного губернатора П. І. Гессе київському

генерал-губернатору М. М. Анненкову про прохання В. Шевченка дозволити впорядкувати

могилу Т. Г. Шевченка

Секретно

Начальник Каневской уездной полиции доносит мне, что елисаветградский 3-й гильдии купец

Варфоломей Григорьев Шевченко в поданной ему докладной записке объяснил, что академик

Тарас Шевченко, умерший два года тому назад и похороненный вблизи г. Канева, на Чернечей
горе, предсмертным завещанием возложил на него обязанность насыпать могилу на его гробе

и поставить крест, что отчасти и исполнено вскоре после погребения, но как могила, будучи
неоконченного, разрушается, то он желает ныне починить таковую.
Имея в виду тревожные толки и опасения, распространившиеся было между жителями Канева

вскоре после погребения тела Шевченки и устройства могилы, о чем я доносил предместнику

Вашего высокопревосходительства 25 июля 1861 года за № 54, считаю долгом представить о

вышеизложенном на благоусмотрение Ваше, докладывая притом, что я полагал бы не прежде

дать разрешение на исправление могилы Шевченки, как по удостоверении в настоятельной к

тому потребности, с тем однако, чтобы во время производства работ приняты были полицией

надлежащие меры к недопущению каких-либо беспорядков.

Генерал-лейтенант [підпис]

ЦДІА УРСР у Києві, ф. 442, оп. 811, спр. 136, арк. 125. Рукопис. Оригінал. За вид.: Тарас

Шевченко. Документи і матеріали 1814-1963. К., 1963. С. 111.

4.3.96 Лист начальникові III відділу про популярність Шевченка серед молоді. 17
березня 1863 р. (2010-03-29 18:00)

1863 р., березня 17. — Лист генерал-ад’ютанта М. М. Анненкова начальникові III відділу про
популярність Т. Г. Шевченка серед української молоді в Києві

Конфиденциально

Шевченко имеет здесь, в особенности между малорусской молодежью, многих горячих

поклонников и, как кажется, не столько за поэтический талант, которым он был одарен, сколько
за революционное направление своих сочинений.

Помітка: «Недавно почитатели Шевченки в Киеве, преимущественно студенты, затеяли было

в день смерти его служить толпою панихиду, но это мною по соглашению с епархиальным

начальством не допущено и затея эта не имела никаких последствий».

Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка АН УРСР, відділ рукописів, ф. 1, спр. 758, арк. 1 —

3556

http://izbornyk.org.ua/rizne/ukr14.htm


2. Рукопис. Копія. За вид.: Тарас Шевченко. Документи і матеріали 1814-1963. К., 1963. С. 112.

4.3.97 До Основ’яненка. Переклад Гербеля. Березень 1863 р. (2010-03-30 00:00)

Послание к Основьяненко (Н. Гербель)

[1]

[2]

[3]

Послание к Основьяненке (из Шевченка). Стих Н. Гербеля. «Время»: журнал литературный

и политический, 1863, № 3, С. 188-190.

1. http://books.google.com/books?id=ZKYZAAAAYAAJ&dq=%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE&lr=

&as_drrb_is=b&as_minm_is=0&as_miny_is=1863&as_maxm_is=0&as_maxy_is=1863&as_brr=0&as_pt=ALLTYPES&hl=uk&pg=

PA188&ci=221,352,557,1207&source=bookclip

2. http://books.google.com/books?id=ZKYZAAAAYAAJ&dq=%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE&lr=

&as_drrb_is=b&as_minm_is=0&as_miny_is=1863&as_maxm_is=0&as_maxy_is=1863&as_brr=0&as_pt=ALLTYPES&hl=uk&pg=

PA189&ci=182,108,766,1412&source=bookclip

3. http://books.google.com/books?id=ZKYZAAAAYAAJ&dq=%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE&lr=

&as_drrb_is=b&as_minm_is=0&as_miny_is=1863&as_maxm_is=0&as_maxy_is=1863&as_brr=0&as_pt=ALLTYPES&hl=uk&pg=

PA190&ci=71,53,869,923&source=bookclip

4.3.98 Із відповіді М. Анненкова начальнику III відділу з приводу доносу. 17 березня
1863 р. (2010-03-30 06:00)

Колишній Київський ген.-губ. Анненков, відповідаючи 17 березня 1863 р. на надіслане до нього

запитання в цій справі перед випуском циркуляру висловився, що бажання вживати української
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мови в друку „не может быть оправдано ни свойствами языка, ни потребностью народа и имеет

характер исключительно политический. Сторонники малороссийской истории, — продовжував він,
— достигнув знання самостоятельности малороссийского языка, конечно, на этом не остановятся,
а опираясь на отдельности языка, станут притязать на автономность Малороссии“. „Стремления
малороссийской партии“ він визнав за безумовно небезпечні для спокою держави.

Савченко Ф. Заборона українства 1876 р.: До історії громадських рухів на Україні 1860-1870-х
рр., Харків, 1930, стор. 191-192. [[1]pdf]

1. http://www.utoronto.ca/elul/Main-Ukr.html

4.3.99 Рапорт начальника канівської повітової поліції про заходи на могилі Шевченка.
23 березня 1863 р. (2010-03-30 12:00)

1863 р., березня 23. — Рапорт начальника канівської повітової поліції С. О. Котлярова київському
губернаторові П. І. Гессе про поліцейські заходи на могилі Шевченка.

Елисаветградский 3 гильдии купец Варфоломей Григорьевич Шевченко в поданной мне докладной

записке объяснил, что академик императорской Академии художеств Тарас Шевченко, умерший
два года тому назад и похороненный вблизи г. Канева, на Чернечей горе, предсмертным

завещанием возложил на него обязанность насыпать могилу на его гробе и поставить крест,
что отчасти и исполнено вскоре после погребения, но могила, как неоконченная, разрушается.
Желая ныне починить ту могилу, но опасаясь, чтобы не произошло каких-либо простонародных и
неосновательных толков, как это было при производстве первоначальной насыпки, то о таковом
своем намерении решил заявить мне.
Об этом долгом считаю донести вашему превосходительству и доложить, что во время

производства работ на могиле Шевченка мною будет учрежден надлежащий надзор к

недопущению каких-либо беспорядков.

Начальник уездной полиции (підпис)

(ЦДІА УРСР, справа з фонду „Киевского губернатора“, стіл 1-й, 1861 р., № 198, арк. 224). Цит.
за: Т. Г. Шевченко в документах і матеріалах. — К., 1950. — С. 293.
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[1]
Могила Тараса Шевченка після її впорядкування 1867 р.

1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/EUCXOhgkzm0LN6lv6JUsgg?feat=embedwebsite

4.3.100 Із листа M. M. Лазаревського до О. М. Куліш. 25 березня 1863 р. Москва
(2010-03-30 18:00)

* *

В. Г. Шевченко недавно писал мне, что его квартира и все имущество в его отсутствие сгорели,
и он не знает, как подняться. В этом году он думает ставить крест чугунный (в 7 1/2 арш.) на
каменном фундаменте и чугунную ограду на могиле Т[араса] Г[ригорьевича], спасибо ему.
В день панихиды (26 февраля) я был здесь. Известий об ней здесь нельзя было напечатать,
и собралось всего человек 15, которые после зашли закусить и сделали новую подписку для

народн[ых] учебников; подписали более 100 р., из которых 93 р. тогда же отослали Костомарову.
Сегодня получили от Якова [Лазаревського], что и у него была подписка, и он 51 р. отправил.
О П[етер]бургской панихиде я мало знаю; говорил речь Каховский, но, кажется, в память этого
дня ничего не сделано... будет музыкально-литературо-вокальный концерт в пользу народных

учебников, который Суворов уже разрешил; читать будут: Костомаров, Спасович и еще бы нужно,
да почти некому... петь будут: Леонова, Сариотти [и] еще двое; играть кто будет — не знаю...
Деньги на учебники собираются довольно хорошо; но дело мало подвигается что-то.

25 марта 1863 г., Москва

[1]Т. Г. Шевченко в епістолярії відділу рукописів. — К., 1966. — С. 41.

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/epis.htm

4.3.101 Лист київського генерал-губернатора про заборону маніфестацій на могилі
Шевченка. 13 квітня 1863 р. (2010-03-31 00:00)

1863 р., квітня 13. — Лист київського генерал-губернатора М. М. Анненкова київському

цивільному губернаторові П. І. Гессе про заборону народних маніфестацій на могилі Т. Г.
Шевченка

На отношение вашего превосходительства от 31 марта за № 3511 на счет дозволения
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исправления могилы академика Тараса Шевченко, имею честь уведомить, что я вполне согласен
с вашим мнением, чтобы исправление это было допущено не иначе, как по предварительному

удостоверению в необходимости его и чтобы во время самих работ приняты были полициею

надлежащие меры к недопущению каких-либо беспорядков, и прошу ваше превосходительство не
только строго наблюсти за этим, когда по удостоверению вы найдете возможным дозволить

исправление могилы Шевченки, но и распорядиться, чтобы при этом исправлении не было

допущено каких бы то ни было манифестаций.

Генерал-губернатор (підпис)

(ЦДІА УРСР, справа з фонду „Киевского губернатора“, стіл 1-й, 1861 р., № 198, арк. 226). Цит.
за: Т. Г. Шевченко в документах і матеріалах. — К., 1950. — С. 294.

4.3.102 Рапорт начальника канівської повітової поліції про встановлення нагляду. 23
квітня 1863 р. (2010-03-31 06:00)

1863 р., квітня 23. — Рапорт начальника канівської повітової поліції С. О. Котлярова

київському губернаторові П. І. Гессе про встановлення суворого поліцейського нагляду під час

впорядкування могили Т. Г. Шевченка

Во исполнение предписания от 19 сего апреля за № 3902 вашему превосходительству честь имею
донести, что могила академика Шевченка, как по личному моему удостоверению оказалось,
действительно требует исправления, и поэтому я, основываясь на означенном вашем за № 3902
предписании, исправление означенной могилы разрешил, а о том, чтобы не было допущено каких-
либо манифестаций, буду иметь надлежащее наблюдение.

Начальник уездной полиции (підпис)

(ЦДІА УРСР, справа з фонду „Киевского губернатора“, стіл 1-й, 1861 р., № 198, арк. 228). Цит.
за: Т. Г. Шевченко в документах і матеріалах. — К., 1950. — С. 294.

4.3.103 Епізоди з життя Шевченка від поміщика П. Мартоса. Квітень 1863 р.
(2010-03-31 12:00)

* *

Как же Шевченко, впоследствии, отблагодарил императрицу за этот великодушный поступок!!!
Недаром теперь и друзья его скрыли подлинный факт и виновников откупа Шевченка...
[1]Я сказал, что с изданием Кобзаря у Тараса завелись денежки, и он начал кутить. Я, сколько мог,
старался воздерживать его от этой разгульной жизни, предчувствуя, что ею он убьет свой талант

и, может быть, наживет себе еще беду.
Предчувствия мои, к сожалению, оправдались; но в то время Шевченко рассердился на меня за

это, до того, что бывши потом в наших местах, не захотел даже побывать у меня и я нигде с

ним не встречался. Живописью занимался он здесь мало; но много написал стихотворений, к
сожалению в духе возмутительном, которые, как я предвидел, довели его до несчастия.
Недаром говорит пословица: с хама не буде пана *) и другая пьяному море по колена. —
Шевченку море было ниже колен. Чего хотела эта пьяная голова?... Гетманьщины!!! — но

Була колысь Гетьманьщина,
Та вже не вернетця. —
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Он в стихах и на словах, по шинкам везде проповедывал возмущение.

) Физиология человека очень сходна с физилогиею лошади: порода много значит. Пусть вам

представит лошадь чистой арабской породы, с значительными недостатками (пороками, как

говорят гиппологи) — и, не смотря на них, вы заплатите за эту лошадь (разумеется, если вы в

состоянии) несколько тысяч рублей, возьмите ж лошадь тамбовской породы— сильную, здоровую,
правильную во всех статьях, — за нее не дадут более 200 рублей.
Так и человек: чем выше он рожден, тем благороднее в нем чувства. — Дайте какое хотите

воспитание мужику, он будет учен, даже умен и образован; но найдете ли вы в нем ту деликатность

чувств, которая присуща дворянству? — **) И не ищите! — Исключения, разумеется, есть: так и

летом бывают скверные, холодные, туманные дни, — но все же июнь и июль — месяцы летние;
так и осенью выкажется из редка прекрасный, светлый, теплый день, — но все же ноябрь— месяц

осенний.
Р.... всегда будеть князь; К..... всегда будет конюх.
Fortes creantur fortibus et bonis,
Est in juvencis, est in equis patrum
Virtus, nec imbecillem feroces
Progenerant aquilae columbam.
Hor.

[Потомство дужих — дужий виводить рід:
Бики та коні мають в крові своїй

Снагу батьків: голубку ніжну
Пара суворих орлів не зродить. — Горацій. [2]Перекл. А. Содомори.]

*) Оно получает это качество души по наследству, только в третьем, много во втором поколении

можно ожидать от образованного мужика развития чувства деликатности.

[3]П. Мартос. Эпизоды из жизни Шевченка // Вестник Юго-западной и Западной России. —
Киев, 1863. — Том IV. — Апрель. — Отдел IV. — C. 32-42.

1. http://ua_kobzar.livejournal.com/25956.html

2. http://ae-lib.org.ua/texts-c/horatius__odes__ua.htm

3. http://izbornyk.org.ua/rizne/vestnzr04.htm

4.3.104 Із фейлетону Д. Минаєва з приводу спогадів П. Мартоса (2010-03-31 18:00)

* *

Теперь из сверхштатной столицы перенесемся в столицу заштатную — именно в Киев. Ни один

русский город не наводит на такие размышления о «почве», как

Сей пращур русских городов.

Только Киев может навести нас на мысль, что каждый город имеет свою особую почву, свою
характерную физиономию. Посмотрите, какова киевская почва. Эта почва дала нам философию

г. Юркевича, блестки и изгарь В. И. Аскоченского и «Киевский телеграф» Фон-Юнка. Кроме

этих славных деятелей в Киеве существует некто г. Говорский, издающий «Вестник Юго-Западной
России». Если б г. Говорский жил и издавал свой «Вестник» в Киеве при Владимире — Красно

3561

http://ua_kobzar.livejournal.com/25956.html
http://ae-lib.org.ua/texts-c/horatius__odes__ua.htm
http://izbornyk.org.ua/rizne/vestnzr04.htm


Солнышко, то и тогда бы он поразил киевлян своей отсталостью и журнальным самодурством.
Индийцы имеют, например, привычку, плясать на могилах своих недругов. Г. Говорский пошел

еще дальше их: он любит предаваться кощунству и брани над могилами честных и даровитых

людей. Так в этом «Вестнике» была помещена статья [1]«Эпизоды из жизни Шевченка» г. П.
М—са. Стараясь убедить читателей в том, что Шевченко был пьяница, вот что между прочим

[2]говорит киевский биограф знаменитого малороссийского поэта:

«Не даром говорит пословица: с хама не будет пана. Физиология человека очень сходна с

физиологией лошади: порода много значит. Пусть вам представят лошадь чистой арабской

породы, с значительными недостатками (пороками, как говорят гиппологи) — и, несмотря на них,
вы заплатите за эту лошадь, разумеется, если вы в состоянии, несколько тысяч рублей; возьмите
же лошадь тамбовской породы — сильную, здоровую, правильную во всех статьях: за нее не дадут
более двухсот рублей. Так и человек: чем выше он рожден, тем благородней в нем чувства.
Дайте какое хотите воспитание мужику, он будет учен, даже умен и образован; но найдете ли

вы в нем ту деликатность чувств, которая присуща дворянству? Оно получает это качество души
по наследству. Только в третьем, много во втором поколении можно ожидать от образованного

мужика развития чувства деликатности».

Выходка киевского сочинителя из дворян была бы очень гнусна, если бы не была прежде всего

смешна. Вникнем в смысл его басни. Басня эта рассказывает следующее:
Продают двух лошадей. Одна — арабской крови и с недостатками, другая — тамбовской крови и

без недостатков. Обе лошади продались: за первую дали 3 или 4 тысячи, за вторую — 200 р.
Мораль этой басни: с хама не будет пана. Вывод этот тем милей, чем он неожиданней. Ай,
да киевская логика!.. Ай, да статейка, написанная по вольности дворянства... Жаль, что мы не

знаем имени и фамилии вашей, г. П. М—с, весьма жаль! Уж очень нам, сударь, ваши деликатные
чувства понравились!.. Басенки вашей мы, сударь, также не забудем, как восклицание одного

умоповрежденного писаря, который постоянно вскрикивал, сидя в смирительной рубашке:
— «Земля вертится, солнце встает, следовательно — письмоводитель скотина!»

Минаев Д. Дневник темного человека // Русское слово. — 1863. — № 7. — Отд. III. — С.
40-42.

1. http://litopys.org.ua/rizne/vestnzr04.htm

2. http://ua_kobzar.livejournal.com/759865.html

4.4 April

4.4.1 Відповідь М. Лазаревського на статтю П. Мартоса, 1863 р. (2010-04-01 06:00)

* *

Я познакомился с Шевченко только по приезде его в 1847 году в Оренбург и о первых двух изданиях
его «Кобзаря» не могу сказать ничего положительного; но Шевченко рассказывал мне, что первое
издание (П. М[арто]са) вышло почти против его воли и что, при расчетах с издателем, он получил
несоразмерно малое вознаграждение [...] Действительно, Шевченко посылал из Оренбурга одной

знакомой девице и одному знакомому помещику свои портреты в солдатской шинели с подписью:
«от як бачите»; но портрета или картины, изображавшей наказываемого солдата, сколько я знаю,
он никому не посылал. А что Шевченко никогда не был в Оренбургском крае телесно наказан,
в этом я ссылаюсь на всех бывших его ближайших начальников, очень коротко его знавших

[...] Действительно, Шевченко иногда думал о женитьбе; но, не надеясь по своей бедности

и немолодости лет (47) найти себе образованную подругу жизни в среднем классе, он думал
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было найти добрую и неиспорченную девицу из простого звания. Такою ему показалась Лукерья,
и он сказал об этом своим близким; ему советовали подумать и разузнать ближе о Лукерье.
Впоследствии он убедился, что Лукерья не соответствует его ожиданиям, и отказался от этой

мысли.
Шевченко действительно любил изредка, в приятельском кругу, выпить стакан, другой вина; но
если его называть за это пьяницею, то этим именем должна быть заклеймена большая часть

людей, не только из народа, но и из среднего и высшего круга [...]
При жизни Шевченко никто не высказывал его недостатков, а после смерти, когда он уже не

может обличать своих клеветников, обвинения против него не перестают появляться, особенно
из Киева. Могила его близ Канева не дает там некоторым господам покоя.
Долго еще придется врагам Шевченко напрягать свои силы, чтоб окончательно убить в обществе
известное его имя. Да едва ли они и добьются этого.

Михаил Лазаревский, Ответ на [1]статью П. Мартоса о Шевченке, «С.-Петербургские ведомости»,
1863, № 207.

1. http://izbornyk.org.ua/rizne/vestnzr04.htm

4.4.2 З нарису В. Маслова про пиятику (2010-04-01 12:00)

* *

Доброта Шевченка, его беспримерное бескорыстие и непрактичность были причиной того, что
он почти всегда нуждался в средствах, ведя самый простой и скромный образ жизни. В ссылке

ему иногда помогали друзья, а умер он таким же бедняком, как родился, оправдывая как будто

слова отца, что ему ничего не надо.
Одинокая, бесприютная жизнь Шевченка заставляла его часто искать развлечения в обществе.
Иногда, вследствие какой-нибудь случайности или по неотступным приглашениям, он посещал

аристократические дома, но делал это почти всегда неохотно, и хотя его принимали там с

уважением и даже заискиванием, он тяготился этим обществом пустых франтов и барынь и вел

себя с тактом, но сухо и сдержанно. Нельзя однако сказать, чтоб он не любил женского общества,
и в молодости его была встреча с одной красивою барыней, которая оставила в его душе некоторое
воспоминание и вызвала даже стихотворение. Впрочем, это было не последнее увлечение поэта,
но все они не оставляли долгого впечатления.
Более всего Шевченко любил простоту семейного быта, и где его принимали не пышно, но

радушно, искренно, там он бывал необыкновенно весел, разговорчив, рассказывал анекдоты,
смешные происшествия и непременно что-нибудь из былого, а иногда мастерски пел своим

звучным и чрезвычайно симпатичным голосом малороссийские песни, которых знал множество.
Рассказывал Тарас Григорьевич своеобразно, и если в передаваемом им случае была комическая

сторона, то он выставлял ее особенно ярко, с свойственным ему юмором.
Для полноты характеристики Тараса Григорьевича Шевченка необходимо упомянуть здесь о его

слабости к вину, — слабости, бесспорно вредной и помрачающей человеческое достоинство, но
имеющей в обстоятельствах его жизни на столько оправданий, что она не может быть поставлена
в вину поэту.
Мы не беремся за исследование, где начало этой несчастной привычки Шевченка, но с

достоверностью можем предположить, что талантливый и пылкий юноша, вырвавшийся из

двойных тисков крепостного права и материальной зависимости на свободу, почерпнул ее в

тех беззаветных и дружеских пирушках и кутежах товарищей-художников, которые не чужды

никакому молодому обществу, как бы оно благовоспитанно и сдержанно ни было. Вспомним, что
великий талант, Брюллов, сам не прочь был пображничать с товарищами, а Шевченко был его

другом. Окунувшись в море шумной и веселой академической жизни, Шевченко вскоре поехал

в Малороссию, куда уже достигла его начинавшаяся известность, и встретил там радушие и
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хлебосольство. В том обществе, куда попал Тарас Григорьевича образовалось что-то в роде секты,
в честь бога пьянства, своеобразная массонская ложа, под названием «общество мочемордия», с
надлежащей иерархией и с оригинальными обрядами. Обласканный поэт должен был подчиниться
уставу этого общества и участвовал во многих его излияниях.
Дальнейшая судьба повергла Шевченка в такую мрачную обстановку, что он, среди безлюдья,
скуки, отсутствия образованного бщества и средств к разумному развлечению и наслаждению,
невольно принужден был обратиться к вину. Вот те роковые обстоятельства, которые, без

сомнения, укрепили в организме Тараса Григорьевича несчастную слабость, и нужно еще

удивляться, как могла устоять его энергическая натура против совершенного падения, как он

не потушил в себе воображения и не залил священного огня таланта.
После всего этого только скудные умом, совершенно бесталанные и черствые сердцем,
собственная жизнь которых далеко не безупречна, могут бросить в память поэта словом

осуждения. Им не понятны увлечения и заблуждения юности, безысходные муки таланта,
угрызения личной скорби, тоска и одиночество в разлуке со всем дорогим и милым. В

фарисейском благонравии и в узких рассчетах житейской увертливости, они готовы закидать

грязью все, что выше и чище их по натуре, и рады найти хоть одно пятно, чтобы свести

подобную личность до своего низкого уровня. Но им никогда не удастся затмить величавый образ

народного поэта. «Справедливо заслуженная, скажем словами Савы Ч., собирателя материалов

для биографии поэта, — слава Шевченка вырывается чистою и светлою из их грязных рук и

проникает во все слои общества, даже в простой народ, который так был любим поэтом, как
не полюбить им ничего в мире..... Большей славы Шевченко не желал..... да и может ли быть

большая слава»!?....

В. П. Маслов, Тарас Григорьевич Шевченко. Биографический очерк, М., 1874, стор. 54-56.
[Див. [1]повний текст.]

1. http://izbornyk.org.ua/shevchenko/maslov.htm

4.4.3 П. Сокальський. Малоруська національність поряд із польською. Санкт-
Петербург, 1863 р. (2010-04-01 18:00)

В бумагах, оставшихся после П. П. Сокальского (1832-1887 гг.), нашлись рукописи и

заметки, могущие иметь некоторое историческое значение для ознакомления с характером того

идейного национального возрождения, которое охватило передовую часть малорусского общества

в середине прошлого века. [...] Польское восстание, вызвавшее в Европе оживленное обсуждение
связанных с ним вопросов, выдвинуло на очередь особые задачи, требовавшие выяснения и

решения. К последним присоединилась необходимость разоблачить обвинения, поднятые в то

время некоторой частью русской печати, в сепарастических стремлениях малороссов, якобы

скрытых в их заботах о своей родине. Все эти вопросы составили жгучие темы для обсуждений

на собраниях малороссов того времени в Петербурге. [...] Тогда же решено было вмешаться

в обсуждение европейской печатью польского вопроса и дать отпор от лица малороссов тем

односторонним притязаниям— в интересах одной лишь нации— при решении сложного вопроса,
какие находили себе место на ее страницах.
Этой цели и должен был служить политический памфлет— «Малорусская национальность рядом с

польскою», предназначавшийся специально для заграничной печати. Но, по-видимому, он не был
издан за опозданием или по другой причине. Теперь он представляет интерес, как образчик тех

воззрений, которые были в ходу в 60-х годах среди передовых кружков украинско-народничесого
движения.
Проект этого памфлета, имевшего в виду исключительно политические цели, был составлен

П. П. Сокальским и потом, по рассмотрении его на петербургских собраниях, был изменен

участниками собраний и, таким образом, в конечном виде, представляемом здесь, является, как
плод коллективного обсуждения затронутых в нем вопросов. [...]
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Малорусская национальность рядом с польскою.
Письмо к Editeur de...

М[илостивый] Г[осударь], Польский вопрос занял теперь общее внимание Европы и вызвал

различные соображения, касающиеся польской национальности и наилучшего устройства ее судеб.
Речь идет о восстановлении Польши.
Но в каких границах?
Вот пункт, который при неполноте и неточности этнографических и исторических сведений о

местностях, соседних с Польшею, легко может подать повод к неверным обсуждениям. А между

тем эти обсуждения, каковы бы они не были, в случае нового устройства Польши, волею-неволею
будут служить исходною точкою для действий дипломатии, и, как выражение общественного

мнения Европы, будут иметь для нее всю силу правды.
В виду подобной возможности, мы, члены соседней с Польшею национальности, решились подать
о себе голос. Наше слово будет о народе, который известен под именами: малоруссов, rutheniens,
украинцев, русинов, южноруссов, черкассов, козаков d’Ukraine, запорожцев, — а сам себя называет

русским народом. В литературе для него общепринятое название — малоруссы и украинцы, и
потому мы для ясности будем придерживаться одного из этих имен.
Для Европы, по-видимому, не существует малороссийской национальности. Она знает польскую
и российскую, и далее этого не идет. Малороссийскую же национальность она — по неведению

и без всякого дурного умысла — легко может разорвать, разделить на части, принести в жертву

другим национальностям, и вообще на весах политики поступить с нею так, как поступали в старое
блаженное время глубокомысленные дипломаты, ни слова не слыхавшие о народах, которых они
брались благодетельствовать.

Что о малороссийской национальности очень мало знают в Европе, можно судить по газетным

статьям, посвященным развитию польского вопроса: в них нигде ни одним словом не упоминается

об этой национальности, которая численностью превосходит польскую в полтора раза, отличается
от нее верою, языком, преданиями, нравами, характером и историческою ролью на Востоке. А

между тем говорить о Польше и не говорить о Малороссии — вещь совершенно невозможная,
до того невозможная, что европейские публицисты даже говорят о фактах, относящихся к

Малороссии, приписывая их Польше.
[...]
Итак, чего же мы хотим?
Мы, лица, сознающие себя членами малорусской национальности, чувствуем на себе нравственный

долг, при настоящем развитии польского вопроса, заявить пред лицом общественного мнения

Европы и России:
1) Малорусская национальность, как одна из личностей в общем хоре народов, считает законным
правом своим сохранять и защищать эту личность от всяких насильственных попыток, с чьей бы

то ни было стороны, стереть ее с лица истории.
2) Мы глубоко сочувствуем и высоко уважаем благородное и геройское стремление поляков

завоевать свою национальную независимость. В этих стремлениях все народы и национальности

— родные братья между собою. Если лорд Кларендин в депеше своей к Пальмерстону от ...
числа говорит «что поляки были бы довольны...» [В этом месте оставлены строки для депеши

Кларендина, которой в рукописи нет.] ...то мы можем с своей стороны прибавить, что тем же

самым были бы довольны и мы, южноруссы, и наши родные братья — великоруссы.
3) В наших воззрениях мы исключаем всякие враждебные отношения между различными

национальностями и полагаем, что только в свободном развитии их и уважении заключаются

основы для прочного мира, любви и братства народов. Итак, в отношении нашей национальности
мы принимаем только оборонительное положение, требуем, чтобы ее не смешивали с другими

и не приносили ее, по неведению, в жертву политическим соображениям. Национальный вопрос
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мы отделяем от политического.
4) Мы очертили бегло главные моменты истории Южной России для того, чтобы отчасти

обрисовать физиономию южнорусской национальности и показать причины, по которым она не

может желать самовольного, чисто внешнего присоединения к Польше, в случае восстановления
последней в отдельной политической форме.
Страдания свои южноруссы разделяют вместе с остальным русским народом. Они роднятся с

остальной Русью по вере. Экономические интересы, развитие промышленности, распределение
бассейнов рек и дорог — всё это естественно связывает Южную Русь с Северною в одно

государственное целое. Наконец, что всего важнее, нынешний император России своими

реформами явно показал, что мы можем надеяться на общий прогресс учреждений в России, и на
увеличение индивидуальной, а с нею и национальной свободы народностей, составляющих Россию.
Мы верим и ждем действительных улучшений. Вот каковы наши отношения к великорусской

национальности и к государству, называемому Россией.
Совершенно другая перспектива является при взгляде на отношения южнорусской национальности

к польской. Между ними лежит кровь и вражда веков, религиозное разноверие и опасность для

Украины потерять свою народность. Не сводите насильно того, что уже пробовало сходиться и

никак не могло.
Со времени же присоединения Украйны к Великороссии не было надобности к поголовному

восстанию южноруссов в защиту своей национальности.
5) Мы заявляем, что справедливость требует, чтобы судьбами южноруссов и землею, политою
кровью стольких поколений южноруссов, не распоряжался никто помимо воли самого народа. Он
один может знать, что ему нужно и что ему любо. Всякое вмешательство в его судьбы — будет

делом насилия. Каждый народ стремится всеми силами души к разумной политической жизни и

желал бы поскорее видеть на своем знамени лозунг — политическая и национальная свобода.
6) Мы ответим, наконец, на последний и, может быть, самый важный вопрос, какой нам могут

предложить: в чем вашм права на национальность, каковы ее проявления и размеры?
Историческая роль Южной Руси в судьбах Европы обозначена уже нами в беглом историческом

эскизе. Южная Русь дала на востоке Европы отпор мусульманству и монгольской расе, шедшим
с востока на запад, и отпор католичеству и иезуитизму (угнетение народностей), шедшим

с запада на восток. Таким образом, Южная Русь попала между двух огней, и вследствие

постоянной напряженной борьбы и периодических опустошений не успела выработать прочного

государственного уклада.
Но это не помешало южноруссам не только сохранить, но и укрепить и развить свои

национальные черты. Характер, нравы, внутренний семейный быт, интеллектуальный склад

и особенности хозяйственной жизни резко выделяют южноруссов среди других славянских

народностей. Южнорусское наречие по исследованиям филологов есть такое же самостоятельное

славянское наречие, как и великорусское, сербское, чешское и т. д. Народ, говорящий этим

языком, своею численностью доходит до 14 миллионов душ.
Населяет он следующие местности: большую часть австрийской Галиции, часть люблинской

губернии царства Польского, части гроденской и минской губерний, всю волынскую, каменец-
подольскую, киевскую, херсонскую, полтавскую, харьковскую, черниговскую, екатеринославскую,
третью часть таврической губернии, части курской и воронежской губерний и землю Черноморско-
Кубанскоо войска. Вообще, страна, населенная малороссами, занимает часть восточной Европы,
с запада на восток почти 20 градусов долготы, от 38 до 58 вост. долготы (по м-ну от Ферро).
Край этот входит в состав двух государств: России и Австрии. Последней принадлежит около

1/14 части. Пространство этого края — 10870 кв. миль, из которых на австрийские владения

приходится 1650 кв. миль — в Галиции, Венгрии и Буковине. Таким образом, по пространству

Малороссия превышает Францию почти на 1000 миль, а по количеству населения уступает Испании
на два миллиона жителей.

1863 г.
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Політичний памфлет «Малорусская национальность рядом с польскою» П. П. Сокальського,
1863 р. Сокальский Л. Материалы к истории национального движения 60-х годов прошлого века
// Киевская старина. — 1905. — Т. 88. — № 2. — Отд. 1. — С. 189-200.

4.4.4 С. Єремєєв. З приводу свиток і хохломанії. 9 травня 1863 р. (2010-04-02 00:00)

Наприкінці 1862 — початку 1863 рр. в російській пресі активізувалася

дискусія про українські справи, загострена польським повстанням. На

суспільне життя імперії після відлиги насувалася реакція, під перший

удар якої потрапили молоді національні рухи. Для ідеологічної боротьби

з ними в Києві 1862 року був організований пропаґандистський журнал

«Вестник Юго-Западной и Западной России». Кілька наступних статей були

написані в полеміці з українофілами для спростування існування

самостійної української народності, заперечення потрібності розвитку

літературної мови. З припиненням виходу санктпетербурзької «Основи» та

адміністративних заборон український голос у цій дискусії принишк

надовго. Попри сподівання, що з’явилися на початку нового правління,
українська так і не стала мовою народних шкіл, не потрапила до

урядування, залишаючись мовою літератури для «домашнего обихода». Але

кожному критику тепер доводилося мати справу зі спадщиною Тараса

Шевченка. Як її намагалися інтерпретувати, побачимо далі.

С. Еремеев.
ПО ПОВОДУ СВИТОК И ХОХЛОМАНИИ.

[...] Ужели все первичное, дикое, невежественное должно оставаться таким до скончания мира?
[...] Спрашивается затем, кто хлопочет о том, чтобы народ обучать на малорусском

простонародном наречии?
Самый народ? Нет, и сто раз— нет! Он и не думал об этой оригинальности, он называет сам себя

«руським» (по крайней мере в наших юго-западных губерниях), между собою говорит по-малоруски
(или как сам он выражается — по-мужицки), но в церкви он привык слышать язык славянский и

русский — языки церкви и проповеди. Первый язык с незапамятных времен сделался достоянием
нашей религии, и перемену его в церкви народ почтет не иначе как за ересь. Проповеди говорятся
всегда на обыкновенном русском языке, который здесь во всеобщем употреблении, который

народ считает также своим родным языком, принадлежащем более развитым классам общества

и который также хорошо понимает как и свой простой язык, — натурально, когда речь идет о

предметах и вещах ему доступных; многие и сами говорят общим, русским языком. Духовенство
пробовало говорить проповеди простонародным наречием, но народ обижался, почитал это

просторечие насмешкою над ним и религией, — короче это нововведение в церкви не могло

приняться.
Хлопочет общество? Тоже нет, и тысячу раз нет! Оно говорит вообще языком русским, не имеет
ни какого повода даже думать о народном обучении на малорусском наречии, на котором, в
настояшем его виде, и говорить можно только о самых обыденных вещах, не выходящих из круга
простонародной жизни и занятий.
Наконец местные литературные органы, которых в Киеве издается довольно (одних
периодических изданий 8) и в которых принимают участие развитейшие люди страны. Конечно,
нет. Все они пишутся по-русски и не только ни один журнал и ни одна газета не сочувствуют

введению малорусского наречия в обучение, но некоторые сильно и весьма резонно возстают
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против такого нововведения, признавая его совершенно лишним и не нужным; а в политическом
отношении вредным, ведущим народ, общество и государство к раздвоению.
После этого спрашивается вновь, — кто же хлопочет о заведении обучения в сельских школах

на малорусском наречии? Скажем, не обинуясь: во-первых поляки. Это можно видеть и из

отчета, напечатанного в Киевском Телеграфе (№ 35, 1863 г.) за 1862 г., о рукописях и книгах,
написанных на малорусском наречии, представленных в киевскую цензуру. Их было всех 39 (ни
одно не напечатано в Киеве) и большая часть их написана поляками. Нам весьма понятны

эти затеи польской партии: мечтая сами и желая уверить легковерных, что страна эта есть

страна польская, а не русская, они весьма естественно, хлопочут о том, что бы ослабить здесь

русский язык, или даже совсем вывесть его из употреблении, заменив его полупольским наречием,
малорусским, придав ему название особого языка и тем положить начало разделению малой Руси

от великой. Полякам весьма выгодно поддерживать, а то, пожалуй, и больше ополячивать то

наречие, которое ими же выработано, напоминает эпоху подчинения — русских областей Польше

и при услуге которого легче ополячить здешний народ. Хлопоты, конечно, бесполезные. Живая

речь простолюдина — малоросса, постоянно сталкиваясь с русскою речью, весьма много ввела

уже в свой разговор русских слов; но хохломаны, действуют наоборот: всякое, вошедшее в наречие
чисто русское слово, они стараются выбросить, а вводя новые слова — польские, не трудно потом
приблизить малорусское наречие к польскому, до того по крайней мере, дабы оба языка подошли

до возможности слития их в один говор, — а самое название Руси заменить польскою Украиною.
Затем следуют так называемые хохломаны. Какая их цель? Они прерываются желанием пользы

народу, который будто бы не понимает русского языка.[...]
В числе этих молодых людей некоторые имеют самое невинное убеждение — просвещать народ

на их простонародном языке, полагая в самом деле, что он не понимает русского, литературного
языка, — другие себе на уме, — третьи хватают пошире, толкуют, что здесь должна быть

хохломания во всем: и в обучении, и в делопроизводстве, и в судопроизводстве, — наконец есть

еще хохломаны — фанатики, утописты, сепаратисты, о которых можно только сказать: избави нас
Бог!
Все эти гг. хохломаны — участия в местных литературных органах не принимают и их не любят,
своих убеждений в них не высказывают, потому — что здесь дела и люди знакомы ближе, мысли
и затеи видны яснее, и всякая ложь или кривые суждения, могут быть тотчас и обнаружены. Они
посылают статейки свои за 1200 верст отсюда, — в Петербург, частию в Москву, а для столичных
жителей православной Руси, особенно для гг. русских писателей и ученых, достаточно одного

красного словца о непонятном говоре, — чтобы вызвать рукоплескания. Там же в Петербурге они

обзавелись и своим органом «Основою», чтобы действовать, так сказать из за угла. Ложь, или
искаженные и преувеличенные известия, как будто составляют их девиз. Пример видимо взятый
с братьев — поляков. Самый журнал Основа, если бы не был печатаем более чем наполовину,
русским литературным языком, едва ли были бы в состоянии читать сами хохломаны.
Мы не станем развивать эту материю, потому что она бесконечна, а обратим только внимание на

некоторые действия хохломанов в литературном мире, — не приведут ли нас оне к каким нибудь

серьезным, выводам и опасениям. Во-первых взглянем на одну, весьма известную граматку,
изданную на малорусском наречии для обучения народа. В конце ее приложена историйка нашего

края — и как она лукаво рассказана? Видимо избегается название страны — русскою, — древняя

история ея представлена в искаженном виде, всего на одной страничке. По ней выходить, что
народ здесь прекрасно себе жил, прекрасно молился Богу, то по лесам, то по рекам, но вдруг

явились откуда-то русские князья, завели веру идольскую, а потом приняли грецкую, начали

драться между собою и разорять народ, пока не явились татары и не покорили их. Неужели
сам автор убежден, что это — добросовестная обрисовка быта древней Руси, что это не ложь?
О Киеве, натурально, нет и помину. Тысячелетнее существование его, как первоначальной

столицы всей единой Руси, памятниками чего и до настоящего времени остаются святыни

киевские, с гробницами св. князя Владимира в печерской лавре и кн. Ярослава в соборе

св. Софии, им устроенном и многие другие, — для историка вовсе не существуют. Ему, как,
видно, сильно хотелось бы, чтоб и самого Киева не существовало, потому что его святыни,
соборы, памятники, составляющие предмет благоговейного почитания всего православного
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русского народа и свидетельствующие о древней славе, величия и единстве всей Руси, — самым

осязательным образом доказывают неосновательность и лживость всех проводимых им в сознание

народа возрений и злонамеренность тенденции хохломанов. [...]
Наконец в последнее время слишком заметно делается желание хохломанов, — избегать название

Руси и заменить ее Украйною, а говоря о русских, — придавать им название великороссов, как
бы забывая общее название русских. Мы знаем, что при бывшем польском правительстве была

Украйна, ныне южная часть киевской губернии; была и малороссийская слободская Украйна, —
ныне харьковская губерния. Название это в свое время имело смысл и значение, потому что

называемые Украйною области русские, находились на окраине Польши и Малороссии.. Но можно
ли в настоящее время называть их украйною, а тем более русский народ здешний украинцами,
когда он сам себя так не называл никогда и не называет, — когда Русь далеко раскинулась и в даль

и в ширь и бывшие окраины, далеко теперь не на краю одного русского государства? Мы не давно

чрезвычайно удивились, когда наши юго-западные губернии, в одном законоположении, названы
губерниями украинскими. Киев и прежде, никогда не бывший украйною, официально в первый

раз назван украинского губерниею, во второй половине XIX столетия, т. е. в то время, когда он
находится в центре всей западной и южной России! Может ли быть что либо не основательнее?
Есть еще один муж, который, когда бросал пыль в глаза молодых людей, его на руках носили, но
когда поворотил назад (вероятно заметивши, что слишком далеко зашел), да него стали свистать.
Карьера этого мужа вышла не блистательная, мода на него прошла; но как все-таки человеку

хочется защитить себя от забвения и попасть в число передовых; то этот человек вздумал заняться
изданием малорусских книг, вероятно под тем предлогом, что простой народ охотнее будет читать
книги на простонародном наречии, нежели на общеупотребительном и обработанном русском

языке.
Наконец, нельзя не заметить еще и того, что гг. хохломаны на русском языке пишут и говорят

одно, на малорусском же говорится далеко не то. Если перевести на чистый русский язык все

это красноречие, то творцы его не избежали бы участи Шевченка и кº в 40 годах. Вероятно гг.
хохломаны пишут так в той надежде, что русские читать по-малорусски не будут, а свои люди не
выдадут. [...]
После всего вышеизложенного предоставляем самим читателям рассудить, что такое хохломания
и к чему она стремится. Если бы даже завести сельские школы с обучением на просторечьи,
заставили народ обучать своих детей в этих школах, как же учить в других учебных заведениях?
Необходимым следствием такого обучении должно быть раздвоение. Хотя хохломаны и величают

несколько пустых малоруских книжонок особой литературой, но чему из них может научиться

даже простой народ? Обособление языка, создание на нем ненужной литературы, — не будет

ли бесполезною попыткой, имеющей в виду удовлетворение не потребностей народных, а своих
личных тенденций? Не нужно забывать ни на минуту, что у нас нет уже ни унии, ни Польши,
создавших малорусское наречие, что время и историческая жизнь народа породила совсем иные

потребности, явились другия понятия и убеждения.

9 мая 1863 года.

[1]С. Еремеев. По поводу свиток и хохломании // Вестник Юго-западной и Западной России. —
Киев, 1863. — Том IV. — Апрель. — Отдел III. — C. 1-21.

1. http://izbornyk.org.ua/rizne/vestnzr03.htm

4.4.5 М. Костомаров. Про викладання народною мовою в Південній Русі. 1863 р.
(2010-04-02 06:00)

Н. КОСТОМАРОВ

О ПРЕПОДАВАНИИ НА НАРОДНОМ ЯЗЫКЕ В ЮЖНОЙ РУСИ
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Дело издания книг научного содержания на южнорусском языке, предпринятое нами, имеет

целью практические и нравственные пользы народа. Никто, надеюсь, не станет отрицать, что
для ознакомления народа вообще с предметами просвещения, для удобнейшего и скорейшего

расширения круга его понятий, желательно было бы, чтоб сведения, служащие для этой цели,
были передаваемы в наиболее простой, ясной, для всех доступной и удобовразумительной

форме. Прежде всего это достигается тогда, когда будет принят тот самый склад языка, то
самое течение речи, которые присущи народу и ни в каком случае не могут ему показаться

чуждыми. Наш, так называемый, общерусский язык, язык литературы и образованного общества,
не имеет для того достаточных ручательств. Причина тому очевидна. Историческое течение

прошлой умственной жизни нашей было таково, что общество и литература развивались и

образовывались в противоречии с народом, и потому, вместо того, чтобы для выражения понятий

просвещенной сферы искать элементов в духе своенародного слова, прибегали к искусственному

составлению слов и построению речи — и отдалились от народа. Это сознают великорусы,
писавшие для великорусского народа: им постоянно приходится, и часто неудачно, изменять свой
язык и подводить его под народную речь. Что же сказать о другой половине нашего русского

народа, которая говорит особым славянским наречием, с множеством неупотребительных в

общерусском языке слов, при совершенном отсутствии многих, употребляемых в последнем, и
со своеобразными фонетическими и синтаксическими признаками? Здесь передача образования

народу не значила ли бы предварительную выучку иного наречия, прежде чем пришлось бы народу

что-нибудь передать на этом наречии? Положим, что в высших и даже средних учебных заведениях
ученики, вместе с новыми понятиями, могут усвоивать чуждый, с детства, им язык. Для этого

есть и время — потому что ученики пробывают в школах по нескольку лет, есть и причины

— потому что, по окончании ученья, эти ученики будут жить и вращаться в такой среде, где
этот язык употребителен. Но такой способ совершенно неприменим, если мы не будем иметь

в виду брать из массы личности, для образования, а пожелаем, по возможности, всю массу,
посредством воспитания, поднять выше настоящего уровня ее умственного быта. Поселянину

дорого время: нельзя заставлять тратить его на изучение того, что не составляет для него

первой потребности; желая ему сколько-нибудь образования, надлежит знакомить его с тем, что
более всего необходимо для умственной жизни в его сфере; он из нее не выйдет, он не покинет

своего плуга, или своего топора. До сих пор, получая известную, хотя бы крайне слабую, долю
образования, он неизбежно покидал то и другое. Теперь мы не того хотим; мы домогаемся того,
чтобы, продолжая черную работу своих предков, поселянин сделался причастен великому делу

исторического прогресса человеческой образованности, был знаком с ее результатами и чрез то

сознавал и свое человеческое и гражданское достоинство. Для этого вовсе не нужно искоренять

элементы его прежней жизни, коль скоро они не противны образованности и способны к развитию

— а к таким именно и принадлежит его родное наречие. Давайте ему знание в легчайшей для него
форме; ведите его прямым, а не окольным путем; научайте его так, чтобы знание сливалось с его

жизнью, а не было для него чем-то посторонним. А оно именно будет иметь последнее качество,
если вы станете учить народ на ином, а не на родном, усвоенном им с колыбели наречии. Книга и
изустная речь будут для него две разные вещи. Этого отнюдь не следует, если мы хотим избежать

схоластического характера в народной образованности. Надобно, чтобы книга поясняла народу

его впечатления и воззрения, а не нуждалась сама в пояснениях; надобно, чтобы книга говорила

ему так, как он привык говорить в своей семье, с своими знакомыми, а не так, как до сих пор

говорили с ним барин, чиновник, солдат. Надобно, чтоб он не боялся книги, а полюбил ее. Для
этого необходимо принять естественную форму передачи сведений на его родном наречии.
Я укажу при этом на то обстоятельство, что южнорусский народ имеет причину особенно неохотно
принимать образование на ином для него наречии. До сих пор эта народность, с ее родным

наречием, находилась в презрении и поругании, по предрассудкам, господствовавшим в обществе.
Южнорусский простой народ считался каким-то поколением глупцов; самое обычное народное

прозвище южнорусского поселянина в высшем обществе было — хохол-дурак; в барских домах

выучивали этой фразе даже попугаев. От этого малороссийская народность и просвещение

казались противоположными и несовместимыми стихиями. Те, которые происходили из этого
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народа, при первом соприкосновении с образованностью, а чаще с жалкою полуобразованностью,
не только старались избавиться от признаков своей народности, но даже стыдились своего

происхождения; иногда укрывали его и прикидывались — большею частью, неудачно и смешно

— великорусами, и вообще смотрели с пренебрежением на тот народ, из которого сами вышли.
Кто не глумился над этой народностью? Кто не плевал на нее? Кто не кидал в нее грязью, а
подчас и каменьями? И помещик, боявшийся, чтоб его дети не произнесли невзначай, при гостях,
слышанных в девичьей или лакейской дурацких мужицких слов; и становой пристав, внук шинкаря
или кромаря, жаловавшийся на глупость хохлов и убежденный в превосходстве великорусов; и
солдат, при малейшем послаблении дисциплины готовый считать своим достоянием вола, курицу
и хозяйку мужика, у которого поставлен на квартире; и великорусский торгаш, не считавший

грехом надувать глупого хохла и выдумавший поговорку: хохлы — не люди; за хохла три пятницы
молока не есть! Ругался над нею даже Белинский, со всем своим либерализмом не увидавший

ничего, кроме шутовского переряживанья из фрака в свитку, в попытках некоторых малороссов

поднять родное наречие своего народа, дерзнувших признать свое собственное единство с этим

народом, под риском прослыть сумасшедшими или злонамеренными. Немудрено, что, при общем
заклеймении этого народа печатью глупости, на нем, в самом деле, лег отпечаток апатии и

умственной робости. Эти качества надобно разогнать! Надлежит же, прежде всего, внушить

южнорусу чувство и сознание, что и он — такой же человек, как и другие, и что элементы его

народности так же достойны уважения, как и других народов; а для этого потребно, чтобы на его

презираемом, оплеванном языке заговорили с ним серьезно о предметах просвещенной сферы.
Тогда только он и просвещение полюбит, и тех, кто станет давать ему это просвещение. Иначе,
если его будут продолжать просвещать по-прежнему, т.е. по общерусским учебникам, то выйдет
вот что: часть этого народа выучится общерусскому языку с грехом пополам, оторвется от народа,
наполнится глупым тщеславием, станет смотреть на себя как на избранников, а на народ — как

на невежественное стадо едиственно потому, что этот народ не научился говорить, как они стали

говорить — остальной народ всею огромною массою отвернется от просвещения, и будет прав:
он почувствует то, что, может быть, не всегда будет в состоянии объяснить; он почувствует над

собою нравственное насилие и, по общему свойству человеческой природы, станет его ненавидеть.
Что справедливо, то и полезно. Fiat justitia! Общество виновато пред юножрусскою народностью:
оно долго терпело ее унижение — пусть теперь загладит свою ошибку, оказывая ей человеческое
уважение.
Некоторые пророчат, что язык южнорусский не может выдержать конкуренции с русским, и

должен будет уступить ему место, а сам исчезнуть. Мы не станем доказывать, что этого быть

не может. Согласимся даже, что это неизбежно случится, хотя, вероятно, случится только тогда,
когда наш общерусский язык, через поднятие народных масс к уровню образования, перестанет,
по своему складу, быть тем, чем теперь. Во всяком случае, допустим, что южнорусскому наречию
в будущем суждено исчезнуть. Что ж из этого? Что будет, о том станут размышлять и судить

наши потомки, а наше дело поступать сообразно тому, что существует пред нашими глазами, а
не сообразно нашим гаданиям и предположениям. Тринадцать мильйонов народа говорят этим
языком; следовательно, эти тринадцать мильйонов имеют право на участие в общечеловеческом
образовании с своим достоянием.
С такими взглядами мы приступаем к делу народного образования в Южной Руси. На

южнорусском языке пишут и печатают уже давно. В последние два года существовал даже

журнал, специально посвященный возрождению южнорусского языка и народности. Все это

принесло чрезвычайную пользу, приготовив значительно язык для литературного образования, и
притом не отрезав его нимало от народного склада речи. В этом последнем случае, малорусская
письменность представляет редкое, счастливое явление, так что если взять великорусскую

народную речь, изолированную от всего, что составляет исключительное достояние общерусского
общественного языка и непонятно сразу для простолюдина, то, в сравнении с нею, южнорусское
наречие развито безмерно выше, ибо на нем теперь уже возможно, не отдаляясь от народного

способа выражения, излагать предметы науки для элементарного воспитания. Это счастливое

положение дает надежду, что малорусский народ будет развиваться иным путем, чем до сих пор

развивались европейские народы. Язык его не в высшем классе образуется, не будет притягивать
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в сферу образованности личности из низшей массы, а станет подниматься и развиваться вместе

с массою народа; степень развития языка будет указывать уровень народного воспитания.
Выгоды такого способа развития языка несомненны: он не впадет в искусственность, в школьную
схоластику, а останется навсегда живою речью, и наука, изложенная на нем, не будет мертвою

грудою формального знания, а сольется с жизнью и соделается для нее духом и светом.
Вот основания, с которыми мы предприняли дело составления капитала в пользу издания книг

научного содержания на южнорусском языке. Успех нашего предприятия будет зависеть, во-
первых, от готовности принимающих участие в деле народного образования жертвовать деньгами;
во-вторых, от сочувствия и уменья тех, которые примутся за составление этих книг. В охоте самого

народа учиться на своем языке — мы не сомневаемся, хотя и говорят некоторые ревностные

поборники однообразия, что южнорусский народ сам вовсе не желает развития собственной речи,
а предпочитает учиться по-великорусски. Может быть, и встречаются явления, которые подают
повод к таким заключениям; но это потому, что на южнорусском языке учиться было нечему;
а когда напишутся на нем книги, из которых народ может почерпать для себя воспитание,
то, конечно, он предпочтет свое чужому. У него есть на то пословица: «Лучче свое латане (с
заплатами), ниж чуже хватане».
Нельзя сказать, чтобы написать книги научного содержания, годные для сельского южнорусского
народа, была легкая задача. Надобно соединять и основательное знание науки и народного языка,
и быть хорошо освоенным с образом народного понимания. В настоящем положении языка,
когда он находится, так сказать, в периоде перехода от поэзии к науке, всего удобнее были бы

повествования из священной и политической истории, географические описания и удобопонятные
изложения устройства вселенной и естествознания. Относительно последнего рода знаний, мы
имели много случаев испытать, что народ южнорусский с особенным сочувствием к нему

обращается. Но самою первою потребностью народного образования, мы полагаем, должен быть
перевод Евангелия на южнорусское наречие *); и все, кому дорого наше народное дело, вероятно,
разделят вместе с нами желание, чтобы духовные власти смотрели на это благосклонными

глазами, сообразно духу православной церкви, которая издревле и всегда старалась, чтоб источник
нашей веры и нравственности был открыт и доступен для всякого разумения.

) В рукописях известны нам уже два перевода: один — г. Морачевского, заслуживший лестный

и одобрительный отзыв императорской академии наук и теперь находящийся в рассмотрении

св. синода; другой — автора настоящей статьи, который в скором времени представится к

рассмотрению.

Опубликовано в газете «Голос», 1863, № 94. [1]Костомаров Н. И. О преподавании на народном

языке в Южной Руси // Костомаров Н. И. Русские инородцы. — М., 1996. — С. 499-503.

1. http://izbornyk.org.ua/kostomar/kos40.htm

4.4.6 А. Іванов. Про малоруську літературну мову і про навчання на ній. Літо 1863
р. (2010-04-02 12:00)

А. А. Иванов.
О МАЛОРУССКОМ ЛИТЕРАТУРНОМ ЯЗЫКЕ И ОБ ОБУЧЕНИИ НА НЕМ

Национальные брожения южных и западных Славян, Немцев и пр., своеобразно отразились в

последние годы и у нас в стремлении некоторых украйнофилов образовать для южной части

русского народа особенную литературу, обучать его на местном наречии и даже сохранить его
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костюм. Стремление это, в начале слабое и подвергавшееся всеобщему осмеянию, постоянно
усиливалось после появления Кобзаря Шевченка и особенно Основы, поддержанной при своем

появлении крайне легкомысленными изъявлениями сочувствия со стороны некоторых из наших

журналов. [...]
Сепаративные стремления получили свое начало в Киеве. Здесь жили и старались действовать

в этом духе, пока не были удалены в разные места, Шевченко, Костомаров и Кулиш. В здешнем

университете между студентами, эти стремления получили дальнейший ход. Мымогли наблюдать

за их распространением со времени нашего приезда в Киев и поступления в университет, то-
есть со второй половины 1858 г., и потому бросим взгляд на это распространение; относительно
предшествующего времени мы пользуемся слухами.
В прежнее время сепаративные стремления находили себе объяснение и некоторое оправдание в

недовольстве существовавшим порядком дел. Люди мыслящие и благородные, но к сожалению

увлекавшиеся, думая о лучшей участи, для своей родины, мечтали об ее отделении. Но

отделение политическое представлялось только в будущем, как идеал; нужно было прежде

всего отделить Малороссию умственно: образовать в ней особенную литературу и ввести

преподавание на малорусском наречии. К этой последней цели, как ближайшей и служащей

притом средством к достижению другой, должны были устремиться их усилия, и они, в пылком
увлечении, с жаром предались ей. Попытки их были подавлены в самом начале, но не совсем

уничтожены; огонек тлел, ожидая более благоприятного времени. Это более благоприятное

время наступило со второй половины прошлого десятилетия. Но в продолжение его изменился

образ мыслей старых малорусских деятелей. Они отбросили в сторону политический, сепаратизм,
который и прежде мог им казаться только в большом отдалении, но тем сильнее схватились

за давнюю мысль о сепаратизме национальном, который перестал уже находить себе прежнее

объяснение и оправдание. Старые деятели схватились за него просто как за стремление,
с которым они сжились и от которого, поэтому, не могли освободиться. Но, как часто

бывает, за группою людей передовых, хотя сильно ошибавшихся и увлекавшихся, шла толпа

людей (вначале только кружок) бедных умом, слабо развитых и мало занимавшихся, которые,
увлекшись неосмотрительною любовью к народу, слепо подражали своим вождям, не имея

тех мотивов, которые одушевляли последних. Вследствие некоторых новых обстоятельству

благоприятствовавших такому стремлению, отчасти также вследствие расчета некоторых лиц,
оно усиливалось и приобретало себе большее и большее число приверженцев, начиная от

самых ограниченных до таких, которые были сильны настолько, чтобы не сразу поддаться

новому направлению, но не настолько, чтоб устоять против общего, хотя бы и нелепого

напора. Действительно, до появления Кобзаря Шевченка в Киевском университете преданы

были украйнофильству весьма немногие, думаю, не более десяти человек; одни из них уже

окончили курс, другие вышли из университета не окончив курса, наконец некоторые еще и теперь
процветают там. Над ними многие смеялись, но смеялись также бессмысленно, бессознательно,
как потом сами перешли на их сторону. Кобзарь Шевченка произвел большое влияние своею

народною поэзией и симпатическими звуками. Но те односторонние мысли и стремления,
которые были совершенно извинительны в Шевченке, выросшем в бедном крестьянском быту,
много перенесшем, выстрадавшем и в добавок получившем весьма незначительное образование,
вовсе не извинительны в студентах, которые не испытали подобных обстоятельств и которым

следовало бы заглядывать в дело поглубже и пошире. Но подготовленные и возбужденные

чтением о национальных стремлениях западных и южных славян, не разбирая того, борются

ли они против чуждой народности и против угнетений, или поднимают спор из узкого

стремления к местной обособленности; увлекаясь сочувствием к национальным стремлениям

италиянцев (которые, впрочем, совершенно противоположны стремлениям украйнофилов:
там разделенные части стремятся соединиться, здесь соединенные разделиться), — они

считали долгом сочувствовать всякому национальному стремлению, являться, если можно, его
двигателями, не разбирая, к чему и зачем. Это еще сильнее высказалось с появлением Основы.
[...] Лишенные прочного образования, не привыкшие к серьезному размышлению и увлекаемые

примером других, она шли, куда дул ветер. Подобно тому как немного раньше они смеялись

и отворачивались от украйнофильства, не давая себе в том никакого отчета, а единственно
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потому что общее настроение ему не благоприятствовало, так теперь вдруг, с поворотом ветра,
повернули в противоположную сторону. Поток шел дальше и охватил собою большую часть

студентов; немногие устояли против него, — устояли только люди одаренные самостоятельным

умом, или серьезно занятые наукою.
Одни из украйнофилов взялись за сепаратизм искренно, из любви к народу, думая, в своем

увлечении, этим облагодетельствовать его, другие — и таких большинство — от того что голова

ничем не занята: для них достаточно было видеть, что украйнофильство входит в моду, что
другие делают то же самое; третьи — вследствие своего нерусского происхождения; наконец,
четвертых манит слава основателей малорусской литературы, если они успеют ее создать, и
некоторые другие причины. На безрыбьи и рак рыба. Если б им удалось создать малорусскую

литературу, то их, как основателей, как положивших начало, будут прославлять, они будут жить

в потомстве, а в русской литературе они прошли бы бесследно. Лицам последнего разряда

какое дело до того, что они поступают во вред народа? У них свои цели, свои страсти. В

ряду украйнофилов, мы с сожалением видим одно только лицо, для которого можно было бы

ожидать лучшей роли. Называть его по фамилии нет надобности. Всякий, в том числе и он

сам, узнает о ком идет речь. Обстоятельства его жизни, как и Шевченка, объясняют такое

странное явление. Хотя обстоятельства потом изменились, вследствие чего, в политическом

отношении, значительно изменился и образ мыслей его, но мысль об обособлении народа, глубоко
вкоренилась в нем; он ее сохранил, потому что трудно освободиться от того, с чем мы свыклись.
Близкая связь с Шевченком, личностью чрезвычайно симпатическою и потому, как всегда бывает,
весьма влиятельною, укрепила его; в виду знакомым, друзей, стремящихся к тому же и считающих
его своим давним союзником, не всякий найдет в себе столько сил, чтоб отказаться от давних

убеждений, хотя бы сознал их ошибочность. Одним словом, обстоятельства так сложились, что
ему трудно сознать свои заблуждения, и сознав, отрешиться от них. Повторим: обстоятельства,
извиняющия его, как и Шевченка, не извиняют прочих сепаратистов, не подвергавшихся им. Но
авторитет этого лица служит поддержкою и побуждением для слабых умом. Это обстоятельство
побудило вас распространяться о нем.
Мы высказали несколько мыслей о распространении украйнофильства в Киевском университете.
С удовольствием мы можем заметить, что все разумное, все мыслящее остается на

противной стороне; университет Киевский, как представитель просвещения в центре Малороссии,
единогласно порицает украйнофильские стремления до того, что в проекте средних и низших

учебных заведений, везде, где сказано: „отечественный язык“ предлагает заменить словами

„русский язык“, чтобы никто не мог подразумевать здесь местного языка. [...]
В заключение повторим, что мы считаем положительно вредным обучение народа на местном

языке; и еще раз, так как это нужно хорошенько затвердить нашим украйнофилам укажем

на Германию и Францию, в которых обучение везде производится на литературном языке,
несмотря на различие диалектов, гораздо более значительное чем то, которое существует

между великорусским и малорусским наречиями. 1 1 Разумеется, украйнофилы употребляют все

усилия, чтобы доказать, что их наречие много отличается от великорусского. С этою целью

в составляемых ими учебниках и других книгах они, по большей части, тщательно стараются

избегать русских слов для выражения многих понятий, так как в малорусском языке, по его

неразвитости, нет слов для этих понятий, и берут из польского и даже из других славянских

языков, лишь бы не из русского. Сверх того, в последние годы они ввели особенное правописание,
отличное от прежнего, более сходного с общерусским. [...] [1]А. А. Иванов. О малорусском

литературном языке и об обучении на нем // Русский вестник. — М., 1863. — Т. 45. — С.

244-267. [2]

1. http://izbornyk.org.ua/rizne/epocha01.htm

2. http://books.google.com/books?id=U_0YAAAAYAAJ&dq=%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE&lr=

&as_drrb_is=b&as_minm_is=0&as_miny_is=1863&as_maxm_is=0&as_maxy_is=1863&as_brr=0&as_pt=ALLTYPES&hl=uk&pg=
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4.4.7 Недозволена цензурою стаття М. Костомарова для газети «Голос». Літо 1863
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Н. И. КОСТОМАРОВ

ПРАВЫ ЛИ НАШИ ОБВИНИТЕЛИ?
(По вопросу об издании книг научного содержания на южнорусском языке)

На пути человеческого развития всякий умственный и гражданский поворот не обходится

без того, чтоб не вооружились против него защитники старых предрассудков, с которыми

неохотно расстаются иногда даже очень умные и почтенные люди. Поэтому неудивительно, что
предпринятое дело издания книг научного содержания на южнорусском языке вызвало против

себя противодействие, лжетолкования и подозрения. Мы не станем перебирать поодиночке

всего, что было писано в неприязненном тоне против этого предприятия, начиная от пошлых

базарных ругательств киевских журналов до тонких намеков московских. Мы имеем в виду

не врагов южнорусского вопроса, а читателей, которые могут быть вводимы в заблуждение

несправедливыми выходками этих врагов.
Противники народного образования в южной Руси с сохранением местной речи уверяют:
1) Будто народ южнорусский не имеет потребности в развитии своего языка; высший класс говорит
или пишет на языке, называемом ими общерусским; простой народ вовсе не хочет учиться на своем
языке и предпочитает учиться на том, на каком говорят его господа, и даже смеется над теми,
которые покушаются учить его на своем;
2) Развитие малорусского языка, вместо того, чтобы способствовать просвещению, будет ему

вредно, отстраняя народ от знакомства с языком книжным, уже имеющим литературу, и не

допуская его пользоваться ее плодами. Необходимо, чтобы книжный язык существовал отдельно

от разговорного, и на нем следует учить народ, а книжный язык у нас уже образовался единый

как для великоруссов, так и малоруссов;
3) Обвиняют тех, которые содействуют развитию местного южнорусского языка, в тайных

политических злоумышлениях, говорят, будто они желают сепаратизма, хотят искусственно

поселить в малоруссах вражду к великоруссам, приготовляют отложение Малороссии от России,
и при этом изъявляется подозрение, что между южнорусским направлением и польскими

замыслами восстановления польского королевства, вместе с западными нашими губерниями, есть
солидарность.
Объяснимся по этим трем пунктам.
1) Что касается до первого, то мы спросим каждого беспристрастного и здравомыслящего:
возможно ли, по законам человеческой природы, чтоб народ сознательно, без содействия

насильственных обстоятельств, возненавидел свое собственное слово? Если нередко были

примеры, что народ забывал свой язык и усваивал другой, то это делалось тогда, когда: или

он находился на крайне детской степени самосознания, без всякой народной истории, или когда

насилие победителей заставляло его забывать свой язык и с ним свою народность; или когда

его умышленно приманивали цивилизацией в иной форме, при чем он неизбежно проходил через

период деморализации. Но южнорусский народ не стоит на той степени как Чукчи или Камчадалы,
у него есть своя история, свои воспоминания, свои предания, своя чрезвычайно богатая народная
поэзия, свой народный тип, сложившийся прошлого жизнью, своенародное воззрение, наконец —
зачатки своенародной письменности, вовсе не бедные по качеству, если не богатые по количеству.
Самосущности в нем не убивали насилия и чужая цивилизация. Высший класс усвоил так

называемый общерусский язык, но не охладел еще совершенно к своему родному, это как нельзя

нагляднее доказывается тем, что как только было объявлено о сборе пожертвований в пользу

издания книг научного содержания на южнорусском языке, так с разных сторон южнорусского края
обратились к собирателю с деньгами и с письмами, большей частью писанными по-южнорусски.
Все это были люди преимущественно высшего класса. Не ясно дело, что между теми, которые,
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по-видимому, совершенно уже усвоили другое наречие, есть еще довольно таких, которые не

забывают наречия своих отцов и любят его, как любят и народ, который на нем говорит? Мы

не скажем положительно, чтоб их было очень много; но и то следует принять во внимание,
что жертвовали только те, которые имели доверие к личности собирателя; а вероятно есть еще
много таких, которые не присылали своих вкладов по недостатку такого доверия, в сущности же

не менее жертвовавших расположены к делу народного воспитания с сохранением народной речи.
Да, несомненно, если жертвователей было и не много, то назад тому несколько лет их было

бы меньше, и, наверное, через несколько лет будет гораздо больше, чем теперь, если самому

делу не будут препятствовать. В этом нас удостоверяет пример малорусской литературы; прежде
достаточно было печатать книгу в сотнях экземпляров и те с трудом расходились в течение многих

лет; теперь можно смело печатать малорусское произведение тысячами, лишь бы его содержание

было удовлетворительно. Таким образом, если сочувствие к делу развития южнорусского

языка теперь еще не велико, то несомненно оно увеличится; дайте только ему свободу. Что же

касается до простого сельского народа, то противники наши не могут не согласиться, что масса

южнорусского народа еще не оставила своего языка и не успела переродиться. А если так, то
на чем основаны их показания, будто малороссияне не хотят вовсе учиться на своем наречии и

презирают его? Как могут противники наши узнать это? Разве станут спрашивать встречного-
поперечноо? Но то были бы мнения не народа, а тех лиц, у которых спрашивают. Да если б им

таким образом удалось переспросить все тридцать миллионов южнорусского народа, то и тогда

разве они добрались бы до истины? Во-первых, многие бы не поняли в чем дело и не нашлись бы,
что отвечать на вопрос. Правильно судить об учении может только учившийся, испробовавший
на деле то, что ему предлагается к обсуждению. Не учившийся ничему легко попадет в ошибку,
когда ему приходится отвечать на вопрос: как ему учиться? Во-вторых, многие, очень многие,
быв таким образом спрошены, умышленно ответят не то, что чувствуют и думают, потому что,
если им предложат такой вопрос, то они заподозрят в нем полицейскую цель, поймут, что их

спрашивают неспроста, а чтоб выведать; сообразят, что тем, которые их спрашивают, нужно, чтоб
народ не любил своего языка; побоятся, чтоб их не били, если они скажут противное и вымолвят
о своем родном языке «Хай ёму цур!», а в душе скажут: «Хай ёму лыхо, сёму нависному! чого цо
вин причепивсь!» Недоверчивость, неоткровенность приросли к существу малорусского народа,
забитого, загнанного в продолжение веков и татарскими арканами, польскими канчуками...
Немудрено, что иным и в самом деле случалось подметить, как малороссиянин смеялся над

своим языком. Ирония составляет характерную особенность малорусского нрава. Он смеется

надо всем, и над своим, и над чужим, и даже над собственным горем и плачем; в глаза смеется
над самим собою, а за глаза над тем, с кем вместе тешился смехом над собою. Узнать: желает или
не желает народ учиться на своем языке, можно только тогда, когда издадутся на нем учебные

пособия, будут на нем учить учителя: только тогда и объяснится, к чему народ окажет симпатию

и антипатию. Пока мы не попробовали учить на его языке, суждение о его охоте или неохоте

учиться на нем будет относиться к области предположений и гаданий, и по здравому смыслу

всякий согласится с нами, что человеку свойственно любить свои обычаи, свой образ жизни, а
более всего свою речь, которую он усвоил с младенчества от отца и матери.
2) Если ставить правилом, что просвещение народа проигрывает с развитием его собственного

языка и, напротив, выигрывает, когда народ заставляют принимать это просвещение на чужом

образованном и имеющем богатую литературу языке, то, рассуждая таким образом, надобно будет
вполне оправдывать тех немцев, которые хотели бы, чтоб славяне не думали о возрождении

своих языков, а учились по-немецки. У нас высший класс говорит и знает по-французски; не

преподавать ли в самом деле в учебных заведениях и, уж покрайности, в университетах на

французском языке? Так бы французский язык вошел во всеобщее употребление, и чем более

знание его начнет распространяться, тем легче будет ему научиться: везде будет встречаться

практика, и мало по малу он сделается всеобщим, и русские забудут свой язык. И прекрасно

будет: французская литература богаче нашей! На эти примеры возразят, что немецкий язык для

славян и французский для нас — языки чужие, а русский и малорусский очень близки между

собою, и выучиться малоруссу по-русски легко. Что же? Разве мы говорим, что малоруссу

не следует учиться по-русски? Отношения малоруссов к русскому языку не изменятся во вред
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последнему при развитии языка малорусского. Польза, которая произойдет для малорусса от

знания русского языка не уменьшится ни на волос! Распространению русского языка и литературы

в южной Руси не будет препятствовать язык южнорусский и его литература; напротив, выучиваясь
своему, полюбивши чтение, малорусс тем охотнее захочет тогда познакомиться и освоиться с

близким наречием и с тем, что на нем написано. Впрочем, относительно так называемого

общерусского языка мы имеем другое понятие, чем г. Гогоцкий, один из наших противников.
Он, как и многие ненавидящие наше дело, признает необходимость отделения разговорного

языка от книжного. Хотя это существует почти везде, то в большей, то в меньшей степени,
но мы считаем это недостатком, а не достоинством. Это значит только, что просвещение

не сделалось достоянием масс народа и продолжает еще быть уделом избранных. В средние

века наука была привилегиею немногих, и тогда ученый язык был мертвый — латинский язык.
По мере расширения просвещения и доступности науки для большего числа язык мертвый

заменился живым языком в разных странах, но влияние науки, которая, не освободившись от

прежних мертвых форм, все еще продолжала развиваться с старым принципом — служить

только избранным, сообщало школьную искусственность взятому для передачи ее живому языку и

отделяло его от народного образа выражения. Люди из народа, поучившись наукам, заимствовали
эту искусственность и перенесли во всякую книгу и, наконец, в разговор. Таким образом, книжный
язык — язык образованного класса отделился от народного или разговорного простого. В

риториках различали различный образ выражения: возвышенный, средний, простой. Теперь, когда
цель просвещения — распространение знаний, сколько возможно, в большей массе, различия
между книжным и разговорным языком естественно сглаживаются, и чем народ образованнее,
тем эти различия делаются менее и менее замечательными. На нашем русском языке разве не

то же мы видим?
Образование книжного русского языка вместо славяно-церковного, в XVIII веке, разве не было
отступлением от мертвой книжности, потребностию сблизиться с живою речью. С тех пор язык

этот прогрессивно приближается к разговорному. Настоящий письменный язык разве не отличен
от языка Карамзина и Дмитриева, а тем более от языка Ломоносова и Сумарокова. И он

пойдет далее, и по мере развития образованности в великорусском народе его ждет большое

изменение; и внуки совсем иным способом станут выражать свои мысли, чем мы. Народ, как
это открыл нам Даль, лучший знаток народного великорусского языка, совсем иначе выражает

многое, чем мы фальшиво привыкли выражать своим искусственным способом. Для своего

обновления язык русский должен черпать живые соки из простонародного языка. Что же за

странная судьба южной Руси, если лишить ее возможности точно так же удовлетворить этой

всеобщей потребности современного просвещения — распространению знания в живой форме

народного языка и заставить ее усваивать иную народную, хотя и близкую к ней, но все-таки
не ее собственную? Зачем же полтавца или волынца принуждать копировать туляка и москвича?
Те ошибаются, которые полагают, что есть намерение создать книжный малороссийский язык.
Если некоторые из теперешних писателей впадают в искусственные книжные формы, то это их

недостаток, от которого они сами желают избавиться. Иначе нечего было бы им и учиться у

народа. Лучше изучить памятники существовавшего, уже готового книжного малороссийского

языка, которым все писали и на котором никто не говорил в XVII веке. Однако этот язык

оказывается ни на что не годным для настоящего возрождения малорусской речи именно потому,
что задача нашего дела не искусственное создание какого-то особенного книжного языка в России,
а сохранение и обработка на народных началах языка народного, существующего в живом слове

живого народа, обработка с той целью, чтобы этот народ воспринимал живое просвещение. Чтобы
насолить нам чем бы то ни было, противники наши уверяют, будто на пространстве, населенном
южнорусским народом, существует много поднаречий, различных между собою; следовательно,
нет возможности писать так, чтобы везде равным образом понимали. Это неправда. Напротив,
южнорусская речь представляет единство. Это и причина, что писатели южнорусские с равным

удовольствием читаются и на Волыни, и на Дону. Правда, по соседству с поляками вторгаются

в употребление слова и обороты польские, а по соседству с великоруссами — великорусские; но
коль скоро они противны духу языка, то и не могут химически войти в строй народной речи.
Вкус и чутье писателя не допустят пестрить ими слог там, где необходима ясность и доступность
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для всех. Напротив, в этом отношении наш язык представляет самые счастливые условия для

литературной обработки. С другой стороны, от дарования писателя будет зависеть, чтобы новые

слова, необходимые для новых понятий, творились только в случае необходимости и в народном
складе так, чтобы сразу были понятны и не дики для уха тех, которые слышат их в первый раз. К
счастию, этому и были примеры. Но о чем толковать? Ведь мы — повторяем еще раз, и сто раз

готовы повторить — вовсе не хотим и не думаем изгонять великорусского языка из южной Руси,
в каком бы он виде не приходил туда: в искусственно-книжном, как хочет его видеть г. Гогоцкий,
или естественно-народном, каким бы мы хотели его видеть, которые никак не меньше, а скорее
больше г. Гогоцкого, любим его. Спрашивается, для чего же нужно, чтобы с распространением

этого книжного языка в южной Руси забывался и уничтожался местный язык? Говорят нам: это
областное наречие, возникшее в недавнее время от смеси польского с русским, поэтому ему не
следует давать литературной обработки. Во-первых, грань между тем, что назвать наречием и

что языком, вы не проведете, господа; по одним и тем же признакам для вас — наречие, для нас
— язык. Вы укажите на близкие с великорусским языком особенности; мы укажем на близкие с

последним особенности в польском и спросим вас: почему же польский язык также не наречие?
Во-вторых, особенности южнорусского наречия нельзя объяснить влиянием польского, потому
что те слова, которые считали прежде польскими, находятся в разных говорах русской земли, и,
преимущественно, в новгородском наречии, представляющем и теперь еще во многом сходство

с южнорусским, что наглядно указывает на древность последнего. В-третьих, если бы вы были

и правы, то вопрос от этого не изменяется. Южнорусское наречие существует в народе: рано

или поздно, так или иначе оно произошло, довольно того, что оно есть, и является потребность

его литературного развития. Неужели же в самом деле народу южнорусскому, говорящему своим
природным наречием, дожидаться, пока ваша ученость произнесет археофилологический приговор
и, сообразуясь с ним, любить или не любить свою родную речь? Так или иначе вы назовете эту

речь, для народа результат все один и тот же. Каждый малорос знает, что она была речь отцов,
дедов, прадедов его, что он ее всосал с материным молоком, что она его святое достояние; и
этого довольно. Неужели вы не понимаете, что любовь к родному слову, как и к народности, дело
сердца, а не сухих умозаключений, как и всякая любовь? Вам не нравится малорусское наречие,
на здоровье вам. А нам оно нравится. Что же с этим делать? Предоставьте нам говорить на этом

«гадком грубом жаргоне», не мешайте нам любить его..., а вы себе оставайтесь с мнением о его

«ничтожестве и испорченности».
3) Действительно, если б ненависть к нам противников наших ограничивалась только тем, о
чем было говорено до сих пор, это бы еще не беда; мы бы спорили с ними, разумеется —
переливая из пустого в порожнее, а между тем делали бы свое дело, и само дело показало

бы, кто из нас прав. Но противники наши этим не ограничиваются. Делу нашему они дают

политический характер; они в стремлениях к развитию южнорусского языка видят опасность

(политического свой-ства) для единства и цельности государства и пытаются возбудить против

нас и общественное мнение, и власти. По их подозрению, мы тайно стремимся к сепаратизму

и приготовляем для России разложение, хотим самобытного малороссийского государства! Мы

не считаем нужным доказывать, что мысль (о наших политических тенденциях) о самобытном

малороссийском государстве в высшей степени нелепа, потому что народ (мы) не имеет (м)
ровно никаких задатков для этого, ни географических, ни исторических, ни нравственных; да и не
думает о государстве. Доказывать это нечего, во-первых, потому, что противники наши и без того
согласны с нами в этом, а во-вторых, потому, что поподозревши нас в тайных намерениях, они,
естественно, не поверят нашей искренности и скажут, что мы притворяемся и подлаживаемся

под их так, тогда как у нас совсем другое на уме. Но мы спросим их: где доказательства, что мы
думаем об этом? Мы заявляем одно желание: чтобы южнорусский народ образовался на своем

языке. Что тут сепаративного? Пусть бы у этого народа были готовые побуждения ко вражде

и отложению, тогда еще так и сяк; а то ведь сами же противники наши толкуют, что народ не

хочет отделения. Каким же образом его язык может поселить вражду? Странно! Южнорусский

народ говорит и говорит еще на своем языке — и не хочет отделения. Как же это так: тот же

самый народ станет не только говорить, но и писать на том же самом языке, и тогда явится в нем
вражда к великоруссам и желание отделиться от России. Верх нелепости? Выходит, что не язык,

3578



а чтение и письмо доведет до вражды и отделения. Превосходно! Да не лучше ли вам, господа,
говорить напрямик вы боитесь, чтоб просвещение не довело до вражды и отделения. Не так ли?
Ну и проповедуйте, коль так, мрак и безграмотность. Это логичное: пребывал народ во мраке и
безграмотности и не хотел отделяться; пусть и вперед так остается, и не захочет, и вы покойны

будете.
Всякий здравомыслящий поймет, что грамотность в народе на том наречии, на котором он привык

издавна выражать свои мысли, не приведет его к отделению. Если когда-либо будущей нашей

России суждено будет разложиться, то никак не от развития местных наречий, а от других причин,
и даже безотносительно к наречиям. Их мы не знаем, но уверены, что это отнюдь не наречия.
Народы никогда не расходятся и не ссорятся между собою единственно из-за того, что у них

разные наречия. Представьте, что вся южная Русь не только говорит, но читает и пишет на своем
наречии: что ж тут у нее за повод (чуждаться) отделяться от северной, коль скоро ей хорошо

быть вместе с последней? От чего же малорусс меньше будет считать себя (солидарным северной

России) подданным русской империи и членом государства, чем считает теперь, когда прочитает
удобопонятною для него речью божие слово, выучится на ней счету и узнает из малороссийской

книжки, что такое природа, человеческая жизнь и человеческая речь?
Но всего бездоказательнее и оскорбительнее подозрение в солидарности между нашим желанием

распространения грамотности на южнорусском наречии и польскими замыслами отторжения

западных наших губерний. Что в самом деле за тупоголовые южноруссы, что для них нужна

чуждая инициатива в так[ом] общечеловеческом деле, как сохранение своей народности. И

где же на то доказательства наших противников? Решаясь высказывать подобные обвинения,
они должны же были прежде взвесить всю силу их: ведь это не более, ни менее как оговор

в измене государству и народу. В таком случае мы убедительно просим не ограничиваться

общими местами, а разъяснить дело, назвав поименно тех, кого они подозревают, и представить
основания, на которых они решаются заявлять публично такой донос. До того времени, пока не
выскажутся ясно наши обвинители, все, кто только прилагал руку к южнорусскому делу, вправе
считать себя оклеветанными. Сколько мы можем понять, соблазняет противников наших то,
что поляки выпустили какие-то буквари и книжечки для народа, написанные польскими буквами.
Мы же чем тут виноваты? И нам какое дело до польских книжечек? Поляки действуют в

своих видах, а мы — в своих, и наши виды диаметрально противоположны польским. Чтоб

видеть (с другой стороны), что наше южнорусское направление не имеет никакой солидарности

с (таким делом, как, например) польским (ое), достаточно проследить все, что было писано, и
как, и кем писано от Котляревского до настоящих дней. Было ли хоть у одного писателя, хоть
в одной статейке что-нибудь, указывавшее на симпатию к польским замыслам? Шевченко за

некоторые свои стихотворения подвергся от правительства наказанию, но замечательно, что в

этих стихотворениях нет тени сочувствия к полякам и даже никаких мечтаний о независимом

малороссийском государстве. Мы с намерением указали на это обстоятельство: оно достаточно
подтверждает, что даже и там, где южнорусские писатели писали с нарушением цензурных правил

и подвергались за то наказанию — и там не найдется того, в чем хотят заподозрить южнорусскую

литературу вообще. Укажем же (кстати) на одно важное обстоятельство (доказывающее
верность нашего взгляда). Со времени объявления сбора пожертвований в пользу издания книг

научного содержания на южнорусском языке, наибольшее число пожертвований доставлялось из

харьковской и черниговской губерний, за ними по участию в этом деле следуют: полтавская,
Черноморье, Новороссия и Кавказ; сверх того, присылаемы были пожертвования из великорусских

губерний, и притом не от одних уроженцев малороссийского края, но от природных великоруссов;
из киевской и подольской чрезвычайно мало, из волынской ни одного рубля. Что значит эта

неравномерность, как не то, что в трех последних губерниях помещики — поляки и нимало не

сочувствуют нашему делу? Было бы совсем иное, если б мы действовали по польской инициативе.
Но что (и) говорить! Мы уверены, что сами обвинители наши внутренне не убеждены в том, что
говорят, а не нравится им наше предприятие, так они, не разбирая средств, хотят со злости

бросить в них, чем попало. Бумага все терпит — и прекрасно... «Почему же не удружить

приятелям», как выражается Гоголь: «на, мол, вот тебе, съешь!» Что же нам? оскорбляться

ли в самом деле этими выходками, или, скорее, смеяться над ними? Не станет же, конечно,
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правительство преследовать наши честные намерения на основании этих голословных доносов; а
большинство нашего общества обладает настолько здравым смыслом, чтоб не поверить клевете.
Остается сказать нашим противникам южнорусскую поговорку: тю, на вашу голову!

На рукопису помітка про цензурну заборону: «Статья эта Комитетом к печати не дозволена».
[1]Н. И. Костомаров. Правы ли наши обвинители? // Український історичний журнал. — 1990.
— № 7. — С. 140-146.

1. http://izbornyk.org.ua/kostomar/kos39.htm

4.4.8 П. Капніст подає Шевченка як вірнопідданого. Огляд літератури за 1863-64 р.
(2010-04-03 06:00)

Вслед за поэтами-славянофилам должно упомянуть еще лирика, которого так называемые

нынешние украйнофилы считают (хотя совсем несправедливо) истолкователем их стремлений.
Собрание стихотворений Т. Шевченко явилось в печати под общим заглавием Кобзарь еще в

1842 году и известность его как прекрасного лирического поэта упрочилась гораздо прежде, чем
заявил себя кружок украйнофилов в новом смысле этого слова. Дело в том, что собственно

украйнофилы всегда существовали в Малороссии; но они имели совершенно не тот характер и не
те цели, какими отличаются нынешние новые украйнофилы, средоточие которых в течение всего
минувшего десятилетия было в С.-Петербурге, где издавался и журнал их Основа. Настоящие,
коренные, малороссийские украйнофилы, представители которых суть Основьяненко (Квитка),
Гоголь и Шевченко (исключая весьма немногих из его произведений), — известны страстной,
поэтической любовью к своей родине и ее природе, детской и беспредельной преданностью к

ее старине, к ее песням и богатым по фантазии преданиям; грустным и глубоким сознанием,
что невыгодные во всех отношениях этнографические условия Малороссии были причиной ее

несчастной истории и исключают всякую возможность самостоятельной политической для нее

роли в будущем. Это сознание, у коренных украйнофилов тем прочнее и основательнее, что народ
в Малороссии решительно чужд всякой тени стремления к политической самостоятельности;
идея «білого царя» окончательно заглушила в нем влияние «гетманщины», и если в массах

можно было замечать по временам недовольство, то это никак не было выражение каких-
либо политических тенденций, но последствие непривычки к упраздненному ныне крепостному

праву, которое было введено в Малороссии только при императрице Екатерине II-ой. Нередко,
в этом же недовольстве, которое некоторые принимают совершенно ошибочно за тенденции

к сепаратизму, выражается простое сожаление и сознание, что экономическое процветание в

этом щиро наделенном природою крае, — стеснено и поставлено в самые невыгодные условия.
Со времени пародии, написанной Котляревским на Энеиду, в Малороссии все смотрели на

попытки писать на южнорусском наречии как на шутку, или как на следствие незнания автором

великорусского языка. Лучшее произведение Основьяненко — Пан Холявский написано по-
русски, Гребенка и Гоголь тоже писали по-русски. Шевченко писал на южнорусском наречии;
но записные украйнофилы, как коренные так и новые утверждают, что Шевченко владел

южнорусским наречием слабо. Как бы то ни было, но если взять всю совокупность произведений

Шевченки, то окажется, что его деятельность вполне соответствует идеалам коренных, а не

новых украйнофилов. То у него являются превосходные воспроизведения поэтической природы

Украйны и образцы чисто народного миросозерцания; такова например вошедшая в собрание его
стихотворений (Кобзарь) баллада — Тополя, начинающаяся прелестными стихами:

По дубрóві вітер виє,
Гуляє по пóлю
Край дорóги гнé топóлю
До самóго дóлу:
Стан висóкий, лист широкий,
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Нáщо зеленіє? и проч.

То в стихотворениях Шевченки оживает старая, несчастная история Малороссии с ее преданиями,
проникнутыми мелодией южных песен, страстным народным пафосом, с плачем о бедственных

етнографических условиях страны, с дикой и геройской ненавистью к полякам-притеснителя,
которая и доныне живет в народе, с злобой против панов-угнетателей, а подчас и с широким

козацким разгулом. Такова поэма Наймичка (Работница), Гайдамаки, Гонта в Умани и многие

другие стихотворения. Что же касается до новых украйнофилов, которые существенно отличаются
от коренных сепаратистическими мечтами и которые не имеют никакого влияния на массы

населения в Малороссии, то, несмотря на все усилия их провозгласить Шевченка последователем

их стремлений, — произведения Шевченки решительно не имеют этого направления. Таких

произведений, как Кавказ, Розкопана могила и проч. у Шевченка очень мало, их можно, что
называется, по пальцам перечесть и притом в них совершенно нет сепаратистических тенденций

(которые суть главный признак новых украйнофилов), но они проникнуты совершенно тем же

направлением, как Ода на вольность, Кинжал и другии пиесы Пушкина, которого конечно никто
не заподозрил бы в сочувствии нашим сепаратистам. Правда, если бы Шевченко жил долее,
то, как знать, быть может под влиянием некоторых новейших безобразных явлений нашей

общественной жизни он и увлекся бы эфемерными стремлениями новых украйнофилов (которых
нельзя не признать во многих отношениях близорукими врагами своей родины); но судьбе угодно
было, чтобы лучший украинский лирик остался, по своей литературной деятельности, коронным,
старым украйнофилом в возвышенном и благороднейшем смысле этого слова.

Цит. за [1]С. Єфремов. Офіціальна російська критика на Шевченка з 1865 р.. Опубл. також:
Сочинения графа П. И. Капниста. — М., 1901. — Т. 1. — С. 393-394.

[2]
Собрание материалов о направлении различных отраслей русской словесности за последнее

десятилетие и отечественной журналистики за 1863 и 1864 г. СПб, 1865, стор. 74-77.

1. http://izbornyk.org.ua/shevchenko/yefr.htm

2. http://books.google.com.ua/books?id=gEw9AAAAYAAJ&dq=%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%

BE&lr=&as_drrb_is=b&as_minm_is=0&as_miny_is=1865&as_maxm_is=0&as_maxy_is=1867&num=100&as_brr=0&pg=

PA74&ci=117%2C1007%2C804%2C172&source=bookclip

4.4.9 Лист П. Чубинського до Я. Полонського про обставини минулорічного арешту.
11 червня 1863 р. (2010-04-03 12:00)

1863 года июня 11 дня.

Многоуважаемый Яков Петрович!
Посылаю Вам письмо отца, из которого Вы увидите, что не только меня, но и его бедного

старика преследуют. Прочтите его письмо и Вы увидите, что должен был чувствовать я, читая
его. У него делали обыск ночью, не взирая на то, что мать и сестры спали. Их розбудили

обыскивали в кроватях даже. Его заподозрили в хранениии запрещенных книг. Обыск ночью в

семейном доме с 40 понятыми!!! Каково это для старика? Он пишет мне, чтобы я писал об этом

государю и защитил его от нападений и позора. Бедный старик! Он приносит жалобу мне —
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как будто я сам не нуждаюсь в защите. Из письма отца Вы увидите ответ из III-го отделения на
его ходатайство за меня. Меня сослали: 1) за посещение могилы Шевченка в количестве 20 особ.
Я действительно посещал могилу Шевченко 13-го июня 1862 года — но нас было всего пять

человек и мы сказали наши имена квартальному надзирателю, г. Конево, по его требованию и

он их записал. Но что же преступного в посещении могилы нашего дорогого поэта? Его прах

позволил перевезти на родину г. министр внутренних дел и мы с Петербурга провожали его со

слезами и нас за это сочувствие не казнили. Между тем посетивший его могилу — преступник.
Ведь не запрещали же этого, а что не запрещено — то позволено и ergo — карать за это нельзя.
2) за пение возмутительных песен. Где и когда? и каких? Неужели каждая малорусская песня

— возмутительна? Против кого возмутительна? Против правительства? — нет, таких песен
народу я не пел. За такие песни сам народ бы меня связал. Он чувствует добро сделанное ему

государем и не позволит сказать против государя ничего непочтительного. Да последовательно

ли было бы, если бы я был врагом правительства, освободившего 22 мильона рабов и давшего

им человеческие права? Нет. Я вместе с крестьянами деревни Александровки Остерского уезда

Черниговской губернии — служил молебен (в) на светло Христово воскресение прошлого года,
— о здравии государя. И здесь уже в день 19 февраля, в моем месте ссылки, — нанимал молебен

(кроме бывшего по закону) — о здравии государя. Я думаю вы уверены в моем чистосердечии

и уверены, что в этом не было задней мысли. Нужно не любить народа чтобы вместе с ним

не помолиться за освободителя в памятный навсегда день 19-го февраля. — Теперь другое

предположение: может быть я пел песни возмутительные (для) против помещиков? Нет. Это
клевета пущенная в ход польскими помещиками. Усиливать сословную вражду может только

мальчишка взболмошный или пьяница; первый чтобы порисоваться перед народом, второй

— чтобы напиться на счет народа. 3) за то что я напивался водкою. — Водкою я никогда

не напивался и не имею к ней привязанности. Да положим что и напивался — в этом нет

преступления в особенности — государственного. 4) за ношение малорусского костюма. Я носил

простонародный костюм не с политическою целию, как это делают поляки — а с целию лучшего

изучения народных обычаев. Простонародный костюм не был запрещен — (до) так какая же

в этом вина? Вон за что я сослан! Из писем отца видно, что уже готовятся новые обвинения.
Гимназист Владимир Синегуб — показал, что я сочинил возмутительную песню. Вероятно его

напугали и взяли с него вынужденное показание — или он под влиянием страха взвел на меня

обвинение — пущенное в ход моими врагами, в которых недостатка нет. Кстати, я сослан и

на меня следовательно можно валить всякое обвинение. Но эти обвинения меня не пугают —
правому пугаться нечего. Все это меня глубоко огорчает. Пусть я страдаю — за что же терпит

такой позор мой отец и за что так нагло поступают с нашим семейством. Но я не падаю духом

я надеюсь на дарование мне справедливости. Государь даровавший амнистию тем, которые

проливали кровь — не захочет что бы страдали те, на которых клевета набрасывает подозрение.
Этим подозрением мы обязаны польским агитаторам, которые намекают на существующую

будто бы солидарность малороссов с поляками, — а также обязаны им же в обвинении нас в

сепаратизме и бунтовании крестьян. Политика их — политика Societatis Iesu. Они нас ненавидят
— потому что мы их ненавидим. Такова-то моя судьба — добрейший Яков Петрович. Но я не

падаю духом У нас есть народная малорусская песня:

„Перебули пригодоньку
Перебудем лихо“.

Я надеюсь что рано или поздно а кончатся мои страдания, благодаря участию добрых людей.
Прощайте. Остаюсь искренно преданный Вам П. Чубинский.

Додаток. Лист батька до Павла Чубинського з описом обшуку.

10-го мая 1863.
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Любезный сын Павел! Благодарю Тебя за поддержание меня с семейством высылкою 50
рублей серебром, кредит мне по лавкам был прекращен но я евреям мясникам Гершку и Рядиону

по лавкам в свечной завод и другим имел возможность половинные части повыплачивать

и надеюсь дольше пользоватся доверием получил и последнее твое письмо совместное с Г.
Нироновым — Удивляет меня что ты не получил моего письма в извещении тебя о посылки

мною докладной записки III отделению равно и два документа метрику и о утверждении

в дворянстве — в том же письме тебе высланные и уже получен результат чрез правителя

канцелярии III отделения полковника для объявления мне частно, что ты выслан по заключению

комиссии с утверждения государя императора за посищение могилы Шевченка до 20 особ

студентов, гемназыстами и других лиц и простолюдин пение разных возмутительных песень

и напивость водкою. Теперь надо подать прошение полагаю необходимо государю равно и

последующим причинам. Я прошу тебя прослужи там и старайся ладить с Вашим начальством

хотя бы они были и в недостатке здравого рассудка ибо служба того требует, и повременни

старайся поместиться в штат губернатора чиновников особых порученостей. — Сообщить имею

тебе весть убийственную для меня сию ночь 9-го мая в 12-м часу ночи земский исправник ассесор

государственной палаты и пристав с 40 простолюдинамы и 10-ю солдатамы, головою и сельскимы

урядникамы окружили Дом мой жилой требовали отворить. Я как неупрашивал чрез окошко

чтобы обождали рассвета но прозба моя не уважилась должны было отворить и побунтовали

семейством, за входом Костя был взят по некоторому секретному разпросу ночью отправлен

под арест в квартиру пристава — а мне исправник предъявил свой журнал заключеной 7-го мая

с добавочного допроса с заключенного в переяславской тюрме Владимера Сынегуба, он якобы

показал что ему подарены полковником с сылочным Красовским несколько запретительных книг

и рукопись поименовал какие именно и отдал для сохранения бутьто бы мне каковые книги сын

мой Константин говорил ему что будьто бы таковые закопанны мною в хуторе и затем произвели

обыск и перебрали везде всяки письма и бумаги по сундукам шафам и кроватьям до шнура но

ничего пожелания их не оказалось — а потом по дню отправились в хутор не приглашая меня

и Кости копали и рыли но ничего тоже как небывалого не нашли. Костю в квартире пристава

допрашивали и тот ничего о таковых книгах не знает и с Сынегубом о том вовсе не говорил.
— Он представил в оправдание личности своей с Сынегубом пчерлинку (?) [не чітко] Письма
писанного к тебе о обыдах нанесенных Сынегубом ему и потому питает к нему вражду чрез

что обговор мог произойти. — Допрашивали его когда и в какое время сходились студенты в

хутора и кто именно и взяли от него в том допрос а пообеде отпустили вероятно с наблюденим

присмотра. — И что с нами дальше будет не знаю, я дал от себя отзыв в неправельном

навлекательстве на меня и что я с Владимером Сынегубом вовся как тебе известно незнаком

— а что был он у меня однажды как я заметить мог проездом 8-го или 9-го августа 1862 года

и с дому моего поужинавши с братом его Выктором и другимы в Киев выехали — а о старшем

Сынегубе я писал так как оно было что он в хуторе проживал и пользовался вольным воздухом

пил парное молоко равно приготовлялся к дисердации на магистра; Владимир Синегуб и какой

то 16 лет: Пилипенко взятый 5-го мая в тюрму, за пение возмутительных песен в селениях; в
показаниях своих посписывали ровно указав застовителей таковых писем какого-то Свитницкого
и тебя в том оклеветав, — Рады бога напиши о сем государю или кому признаеш и защиты меня

60 лет: старыка от дальнейших нападений и позора — Любящий тебя отец П. Чубинский.

[1]Листи П. П. Чубинського до Я. П. Полонського (1860-1874) // За сто літ. Матеріали з

громадського й літературного життя України XIX і початків XX ст. — 1930. — Кн. 6. — С.
138-140.

* *
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Я жил летом в 1862 году в хуторе в лесу, в 8 верстах от местечка и ко мне раза два приходили

товарищи отдохнуть денька два на свежем воздухе. Эти посещения были объяснены так: или у

меня на хуторе пишутся прокламации, или побуждаются крестьяне к бунту. На избушке в лесу, в
которой я помещался, выстроена маленькая каланча, потому что видна Киево-Печерская Лавра,
отстоящая от хутора в 25 верстах. И даже эжтой каланче было дано политическое значение.
Ходили такие толки, что на каланче, будто бы выбрасывается флаг. Заметивши этот флаг в

Киеве студенты отправляются ко мне в хутор, а окрестные крестьяне также собираются ко мне

по флагу. Вот до какой нелепости доходит испуганное помещичье воображение.
Была еще одна причина неудовольствия ко мне местных помещиков.
Помещица Ремерс согласилась подарить своим крестьянам по десятине земли на душу, и я

принимал участие в ее сделке с крестьянами. И в этом увидели бунт: «вот, — говорили они,
— что наделал этот негодяй Чубинский, после этого пожалуй и наши крестьяне потребуют,
чтобы им было подарено по десятине земли». Сплетни и обвинения росли не по дням, а по

часам, вследствие чего мы, так называемые хлопоманы, вынуждены были войти [2]в печатные

объяснения по поводу взводимых на нас обвинений.

Записка П. Чубинського з поясненням незаконності арешту та заслання, подана 8 березня

1863 р. шефові жандармів Долгорукому. Цит. за: Міяковський В. Недруковане й забуте:
Громадські рухи дев’ятнадцятого сторіччя; Новітня українська література. Нью-Йорк: УВАН,
1984, стор. 340-341.

Постанову «выслать его на житье в один из уездных городов Архангельской губернии под

надзор полиции» 19 жовтня 1862 р. затвердив імператор, а 25 жовтня 1862 року Чубинському

призначено місце адміністративного заслання — Пінегу. Пояснювальна записка не мала негайних
наслідків; дозвіл залишити Архангельську губернію надійшов тільки 1869 р.

1. http://izbornyk.org.ua/rizne/zsl02.htm

2. http://ua_kobzar.livejournal.com/752636.html

4.4.10 Земляк. Кілька слів про хохломанію. Літо 1863 р. (2010-04-04 06:00)

Несколько слов о хохломании.

Эврика! эврика!..
Архимед.

Каждый из нас, без сомнения, не раз видел мальчиков, играющих во взрослых людей, видел,
как они муштруются, например, по-солдатски, цепляют на себя бумажные эполеты, кресты и

ленты через плечо, и палят ртом из палочек, которые называют своими ружьями. «Пали!..»
вот противная сторона вся и упадет на земь, как убитые... Игра невинная и забавная в

известном возрасте; но если бы взрослые люди вздумали играть в солдатики, так это было бы

тоже забавно, только уже с другой стороны — как чудачество со стороны взрослых, чтоб не

сказать неприятнейшего слова. А ведь есть же такие взрослые люди, и даже старики, которые
весь свой век ребячатся, — есть такие, которые, имея богатый, кажется, запас образования,
солидности, умственной и нравственной самостоятельности, не хотят или не умеют пустить

в оборот этого капитала, но пробавляются целую жизнь раболепством пред авторитетами и

слепою подражательностью чужому образу мнений и чужим убеждениям, оставаясь навсегда

невольниками чужих привычек и прихотей, чужого нестроения. Например: у известного, модного
коаффера европейской политики сделались когда-то прыщи на бороде, вследствие чего он

перестал бриться и отпустил себе козлиную бородку: вот и наши «самостоятельные люди» с
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«независимым образом мыслей и действий», наперерыв один пред другим, начали перенимать у

этого коаффера всю козлиную «складку» и — отпускают себе бороды!! Или другой пример: «один
парижский портной испортил заказанную ему пару платья, — заказавший его лев не принимает

этого платья; вот портной, чтоб не пропал его труд и материал, выдумывает следующую штуку:
выставляет в магазине испорченную пару платья, с надписью над ней: la nouvelle, derniere mode.
Приезжие русские тотчас подхватывают эту моду, — заказам нет числа, и — испорченный в

Париже покрой платья является в Петербурге и Москве, как образец красоты и искусства... Это
факт.
От модного покроя платья можно, пожалуй, поднять нашу подражательность выше и выше —
даже до «либеральных учреждений», или так называемой «конституции». Эти «учреждения» везде
на западе достигнуты кровавым путем революций: так уже сложился этот знаменитый «Запад»,
со всею его историей, что в нем, без междоусобий и кровопролитий, нельзя было достигнуть

ни до чего доброго. Само собою разумеется, что при таком достижении добра; не было там

ни времени, ни места для благоразумия, которое указало бы меру и постепенность различных

нововведений. Вот, наприм., хотя бы знаменитая свобода печатного слова!... Пригодна ла она

для нас? Нет, слава Богу! Все наши «либеральные учреждения» — в сердце царевом: оттуда оне
истекают мирным потоком милосердия и правды, и изливаются на народ тогда и столько, когда
и сколько потребно и полезно. Но наша слепая подражательность «Западу», кажется не совсем

удовлетворяется этим, — и у нас уже нередко проскакивает, между прочим нашим резонерством,
желание свободы печатного слова. Один из органов нашей гласности два раза уже заявил это

желание, с представлением и побудительных к тому причин. Вот что говорит он: «по мере

развития образования в обществе и большего участия образованных людей в делах общественных,
предварительная цензура становится более затруднительною и менее соответствующей цели

своего первоначального назначения. » 1) В переводе на общепонятный, русский язык это нужно

понимать так: чем больше в государстве образованных людей, которые, участвуют в делах

общественных, тем меньше нуждаются сочинения этих людей в предварительной цензуре, —
вероятно по тому произвольному предположению, что образование, или развитость этих людей,
ручается уже за то, что они не напечатают ничего вредного. Между тем известно всем и каждому,
что развитие и образованность — понятия условные, и не могут быть единственною гарантией

честности и добросовестности. А в другой раз этот орган выразился так: 2) «При существовании
крепостного права, по необходимости должна была существовать и предварительная цензура, а
между тем не трудно (ей-ей, до невозможности трудно!), кажется, понять, что одна правдивая

карательная цензура, при правильном устройстве судов, может удовлетворять (?) всем законным

условиям общественного благосостояния, законным требованиям общественной (?) власти, и
менее законным, как материальным (?), так и нравственным потребностям народа». Какое

отношение имеют, или имели между собою: крепостное право и цензура, это — претрудная

загадка, которую едва ли можно отгадать; но дело не в том, чтоб ее отгадать, — главное

тут вот что: так или иначе, а уж заявлено желание свободы печатного слова. Ну, не

похоже ли это на подражание опрыщенной бороде известного коаффера? Не похоже ли это

на игру детей в солдатики?... Такое же подражение прыщеватой чужой бороде обнаружилось

и в усилиях наших жарких хохломанов создать особенный, южнорусский язык, распространить
между простонародьем грамотность на этом новосочиняемом малороссийском, южнорусском,
или украинском наречии, и вообще сочинить какую-то особенную, ни на что не похожую, ни на

что не годную малороссийскую национальность. Критика здравого смысла долго была поставлена
в тупик пред этой новой затеей недозрелых и через чур перезрелых умов, не зная, как назвать

эту затею и к какому разряду больных отнести затейщиков... Не причислить ли их, между
прочим, хоть к неудачным и неразумным подражателям? Этот вопрос долго оставался бы без

ответа, если бы, наконец, не разрешила его случайно попавшая мне в руки книжка покойной

«Основы» за апрель (Квітень) месяц 1862 года. Малороссийский журнал «Основа» был такою

редкостью в Малороссии, что было — ищешь-ищешь какой-нибудь книжки этого знаменитого

журнала, и — нигде не сыщешь, по самой простой причине: «не получается, потому что не

требуется;» разве уж — было нечаянно где-нибудь на заднем дворе литературы споткнешься

на какую-либо книжку Основы. Вот так точно и теперь случилось споткнуться на книжку за
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«квітень» 1862 года. Прелюбопытная встреча! Эврика! эврика! Напрасно было бы доискиваться

какого-либо смысла и значения во всех этих хохломанских затеях обособить южнорусский край

России, и эти поиски никогда не увенчались бы успехом, если бы «Основа» неумышленно не

показала, что «ларчик просто открывается». Спасибо Основе: вот-таки и она, хоть нечаянно,
пригодилась на что-нибудь. В апрельской книжке 1862 года напечатана дельная статья на русском
языке, под названием: «Русины в 1848 году.» Находясь между двумя, угрожавшими им, видами
самоубийства, между онемеченьем и между ополяченьем, галицийские русины, т. е. родные

нам малороссы, в 1848 году подали австрийскому правительству адрес, в котором просили

между прочим о том: 1.) Чтобы во всех народных училищах их преподавание происходило

на русинском языке. 2.) Чтобы на русинском языке преподавали и в высших училищах,
находящихся в Галиции. 3.) Чтобы все распоряжения, касающиеся края, указы правительства

и определения местных властей, объявляемы были на русинском языке, так как теперешний

способ объявления на немецком или польском языке не достигает своей цели, потому что

(слушайте! слушайте!) народ не понимает этих языков.» 3) Ну, скажите на милость: как

было и нашим русинам (т. е. малороссиянам) не соблазниться этою новостью? Их земляки,
одноплеменные им галицийские малороссы, требуют самостоятельности и оффициальности для

своего русинского, или малороссийского языка! А мы же (подумали наши) разве не можем

подражать им? Ведь нам стыдно будет пред Европою! Хлопцы, честное товариство, беритесь за
перья! Пишите «граматку» малороссийского языка! Ну-те общими силами издавать «Основу», —
авось не сделается ли она основою нашей автономии! Устроим всенародную овацию «Ко6зарю»,
назовем его «батьком» нашим, родоначальником малороссийской литературы! Осыплем могилу

его цветами! Дадим несколько литературно-музыкальых вечеров, соберем с простодушных

москаликов побольше грошей, да на эти гроши напечатаем книжок на малороссийском наречии! И
— начали работать! К безбородым юношам пристали многие бородатые малороссияне, пристал
даже один профессор (!), и общими силами чуть-чуть было не завернули нам головы своими

рассуждениями и толками о том, что в Малороссии первоначальное обучение непременно должно

происходить на малороссийском жаргоне, который, подобно окрошке, составлен из смеси польских
слов и окончаний с русскими словами, и что будто малороссы даже евангелие не понимают на

славянском и русском языке, следовательно и евангелие нужно перевесть на провинциальный

жаргон. Петербурские джентльмены, не видевшие никогда Малороссии или видевшие ее только

с крыльца почтовой станции, во время проезда чрез нее, на слово поверили рьяным хлопотунам;
а ученые люди «северной Пальмиры», отлежавшие себе бока от праздности, возрадовались,
что вот, дескать, явился новый ученый — филологический вопрос, и — давай разрабатывать

этот вопрос своим обыкновенным способом, т. е. переливать из пустого в порожнее! Слышно

было (не знаем, правда ли?), будто некоторые ученые мужи были даже нарочно командированы

в Малороссию с «ученою целию», чтоб собрать местные сведения: на каком языке обучение

требуется в тамошних сельских школах? И в самом ли деле так глуп южнорусский народ, что
не понимает Евангелия на славянском языке, на котором слушает его более восьмисот лет?....
При такой невозвратной растрате времени, труда, бумаги, чернил и денег для решения вопроса,
поднятого хохломанами из подражания галицийским и венгерским малороссам, и они, эти

почтенные хохломаны, и покровительствующие их ученые мужи, упустили из виду следующие два
важные обстоятельства: 1) так называемый великороссийский язык отнюдь не находится в таком

отношении к малороссийскому языку, в каком отношении к этому же жаргону находятся немецкий

и польский языки. Галицийские русины в своем адресе 1848 года прямо говорят, что народ их

не понимает ни польского, ни немецкого языка, а потому и требуют, чтоб у них обучение и

делопроизводство было на их природном русинском языке, а не на немецком и польском. Но наши
малороссияне никогда «от роду своего» не жаловались и «до конца века» не будут жаловаться,
что, они не понимают великороссийского языка: напротив того, они сами стараются говорить на
этом образованном языке, любят его и детей своих заставляют сами говорить как можно чище

по-руски, будучи убеждены, что русский язык есть родовое их наследие, которое отнять у них

хотели и хотят поляки, чтобы сперва охохлачить, а потом и ополячить их. Они знают, что все эти
жалкие «перевертни», или ренегаты, из древних русских дворян и князей, поделавшиеся польскими
шляхтичами и магнатами, дошли до ренегатства именно чрез потерю русского языка, которым
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говорили праотцы их; а эти жалкие потомки православных русских предков сперва начали говорить
на униатском польско-русском наречии (которое теперь называется малороссийским языком),
потом мало-помалу усвоили себе польский язык, а с языком польские обычаи и нравы, а там далее

— и польскую веру: русского барина не стало, — из него сделался польский пан: — Теперешние

малороссы все до одного понимают и любят русский язык и по образцу этого языка стараются

исправлять и свое сельское ополяченное наречие. Они требуют, чтобы в сельских школах дети их

были обучаемы сперва, по-славянски — для того чтоб умели молиться Богу по книжке, а потом
по-русски. А с песен «Кобзаря» и с этих книжечек на малоросс. наречии которыми наводняет

теперь Малороссию хохломанская пропаганда, они (спасибо им!) смеются. Следовательно — нет

ни требования, ни надобности издавать книжки на искалеченном полонизмами малороссийском

наречии, ни заводить негодную к употреблению грамотность малороссийскую, и — вся эта

пропаганда украинофилов (хохломаны тож) похожа на шеренгу уличных ребятишек, играющих
в солдатики. Сбила их с толку подражательность галицийским родичам. Не обсудивши той

разности между их и своим положением, которая одна оправдывает галичан, и наши завопили о

самостоятельности своего кухонного наречия. «Марш-марш, пали!» Вот и выпалили «Граматкою,
Южнорусским букварем, Основою, Кобзарем» и прочими мелкими книжечками в этом роде.
Второе, забытое нашими хохломанами, обстоятельство вот какое: галицийские малороссияне,
или русины, отстоявши самостоятельность и оффициальность своего языка, лишь только начали
на этом «русинском языке» сочинить и печатать книги, газеты и журналы, как тотчас оказалось,
что это не какой-нибудь особенный язык, вроде чешского или болгарского, а просто-напросто
тот же общерусский язык, на котором говорим и пишем мы, великороссияне. Сама «Основа»
перепечатала у себя образчик того русинского языка, который, например, употребляется в

Офене: вот этот образчик: 4) «Условія заключеннаго договора предоставляются сторонамъ на

волю. Условія неумcстныя съ благочиніемъ порядочнаго дома, или противящіяся предписаніямъ
для слугъ и служанокъ, считаются ничтожными, и какъ хозяинъ, такъ и слуга или служанка,
согласившіеся на оныя, должны быть подвержены наказанію.» Во Львове пишут и говорят

немножко иначе, например: вместо «условие» говорят «умова», вместо «наказание» — «кара,»
и т. п. Но ни в Львове, ни в Офене никто доселе не выдумывал особенной для русинского языка
орфографии, какую у нас выдумали для малороссийского наречия адепты «Основы». Русинский

язык галицийских и венгерских малороссиян силится восстановить свое русинство, т. е. старается
быть русским, каким он и был от самых древних времен; а наши хохломаны стараются —
свой малороссийский (тот же русинский) язык сблизить и породнить с польским языком, и для

отделения его от родного русского языка выдумали какое-то уродливое, особенное правописание,
противное всем законам фонистики и этимологии, следуя своей малороссийской пословице:
«хоч гирше, да инше» (хоть хуже, да лишь бы иначе). И... когда же все это делается у нас?
Стыдно сказать: в 1863 году, когда польская пропаганда о том именно и хлопочет, чтоб уверить
украинцев и малороссиян в своем братстве с ними и доказать им и всей Европе сходством языка

солидарность так называемой литовской Руси с Польшею!!! Наши хохломаны (заметьте: мы не

говорим «малороссияне,» или «украинцы,» или «южноруссы,» но «хохломаны,» — это особенный

сорт людей) прикидываются будто врагами польской пропаганды, и бесстыдно проповедуют

легковерным своим читателям, будто они, восстановляя малороссийское наречие на степень

особенного южнорусского языка, противодействуют чрез то ополяченью этого наречия: но на

поверку выходить, что они (не знаем: сознательно ли и злоумышленно) именно помогают этому
наречию ополячиваться. Для этого они (кроме новоизобретенной орфографии) беспрестанно

испещряют свой «южнорусский язык» польскими словами, каких давно уже не употребляет

малороссийский народ. Например: в 1863 году, в С. Петербурге (!) «выдана» (wydana) Николаем
Костоморовым на громадские гроши, что зносятся для народной «освcты» (oswiaty) книжка,
называемая: «Оповcданья» (opowiedania) з святого писания, — зложив священник Стефан

Опатович.» Выписываем из этой книжки начало первой страницы и спрашиваем отца Стефана

Опатовича и г. Николая Костомарова: неужели все эти рассказы (т. е. оповcданья) не были бы

понятны детям малороссиян, если бы изложены были на чистом русском (т. е. не запачканном

полонизмами) языке? Не отмалчивайтесь, но, пожалуйста, отвечайте. — Вот как пишет отец

Стефан: «Немае (niema) ничого вcчного перед нашими очами; немае (niema) ничого ни на
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небc, ни на землc; бо (bo) все мало (miało) свой початок (poczętek), буде мати и кинець.
Вичный один тильки Господь Бог в Тройцc славимый, Отец, Сын и Святый Дух, що сотворив

небо и землю и море. Цcлы тысячи літ для Него, як один день, одна година (godzina), або
минута».... «Оповcданье, освcта, выдана, нема, бо, початок, година» — семь польских слов в

семи первых строках книжки? И таким ополяченным (с умысла, или наивно — не знаем!) языком
написана вся эта книжка, которую выдал г. Костомаров на громадские гроши для народной

освcты!!! Неужели «сочинитель» и «выдаватель» этой книжки уверены, что она написана на

малороссийском языке? Помилосердуйте, господа! Да вы, не более не менее, как играете уже не

в солдатики, но в поляки! Муштруетесь по-польски, да и всю Малороссию хочете перемуштровать

на польский лад. Малороссийский народ не желает и не требует обучения своих детей на

малороссийском, областном, униатско-украинском наречии: кто же уполномочил вас требовать

этого? Не отмалчивайтесь, отвечайте. Ваше покровительство областному малороссийскому

униатско-польскому наречию мы покамест не называем еще ни изменою, ни предательством,
но имеем полное право назвать вашим личным (положим, литературным) капризом: как же

вы смеете навязывать ваш каприз целой стороне, называемой малою Россией, которая уже

сроднилась с старшею сестрой своей — и говорит одним с нею, общим русским языком, и как

в вашей компании очутился православный русский священник! Вам уж, батюшка, слишком не к

лицу играть в солдатики, а особенно в поляки!.. P. S. Великий пропагатор хохломании, г. Кулиш,
уже не обинуясь называет русскую словесность... угадайте, как?.. «соседнею словесностью» и

«чужеземным пиршеством (бенкетом)», а русскую критику называет «соседнею критикой», и

хвалит Марка Вовчка за то, что он «очищает от московщины вкус родного слова». (См. Альманах
1860 года, «Хата». «Передне слово». стр. VIII, IX, XIII, XIV.) Земляк. [1]Вестник Юго-западной
и Западной России. — 1863. — Август. — Отдел III. — С. 32-39. 1) Сын Отечества 1862 года,№№
200, 201 в 202, статья: Краткий отчет главных распоряжений по Министерству Нар. Просвещения.
2) Сын Отеч. 1863 года № 43 февраля 19. 3) Основа. Апрель 1862. Русины в 1848. стр. 10. 4)
Основа. Апрель 1862. „Русины в 1848 году.“ Стран. 25.

1. http://izbornyk.org.ua/rizne/vestnzr06.htm

4.4.11 Валуєвський циркуляр. 18 липня 1863 р. (2010-04-05 06:00)

1863, 18 липня. Циркуляр міністра внутрішніх справ П. Валуєва Київському, Московському та

Петербурзькому цензурним комітетам.

18 июля 1863 г. Давно уже идут споры в нашей

печати о возможности существования самостоятельной малороссийской

литературы. Поводом к этим спорам служили произведения некоторых

писателей, отличавшихся более или менее замечательным талантом или

своею оригинальностью. В последнее время вопрос о малороссийской

литературе получил иной характер вследствие обстоятельств чисто

политических, не имеющих никакого отношения к интересам собственно

литературным. Прежние произведения на малороссийском языке имели в

виду лишь образованные классы Южной России, ныне же приверженцы

малороссийской народности обратили свои виды на массу непросвещенную,
и те из них, которые стремятся к осуществлению своих политических

замыслов, принялись, под предлогом распространения грамотности и

просвещения, за издание книг для первоначального чтения, букварей,
грамматик, географий и т. п. В числе подобных деятелей находилось

множество лиц, о преступных действиях которых производилось

следственное дело в особой комиссии. В С.-Петербурге даже

собираются пожертвования для издания дешевых книг на южнорусском

наречии. Многие из этих книг поступили уже на рассмотрение в
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С.-Петербургский цензурный комитет. Немалое число таких же книг

представляется и в Киевский цензурный комитет. Сей последний в

особенности затрудняется пропуском упомянутых издании, имея в виду

следующие обстоятельства: обучение во всех без изъятия училищах

производится на общерусском языке и употребление в училищах

малороссийского языка нигде не допущено; самый вопрос о пользе и

возможности употребления в школах этого наречия не только не решен, но

даже возбуждение этого вопроса принято большинством малороссиян с

негодованием, часто высказывающимся в печати. Они весьма основательно

доказывают, что никакого особенного малороссийского языка не было, нет

и быть не может, и что наречие их, употребляемое простонародием, есть

тот же русский язык, только испорченный влиянием на него Польши; что

общерусский язык так же понятен для малороссов, как и для

великороссиян, и даже гораздо понятнее, чем теперь сочиняемый для них

некоторыми малороссами, и в особенности поляками, так называемый

украинский язык. Лиц того кружка, который усиливается доказывать

противное, большинство самих малороссов упрекает в сепаратистских

замыслах, враждебных к России и гибельных для Малороссии.
Явление это тем более прискорбно и заслуживает внимания, что оно

совпадает с политическими замыслами поляков, и едва ли не им обязано

своим происхождением, судя по рукописям, поступавшим в цензуру, и по

тому, что большая часть малороссийских сочинений действительно

поступает от поляков. Наконец, и киевский генерал-губернатор находит

опасным и вредным выпуск в свет рассматриваемого ныне духовною

цензурой перевода на малороссийский язык Нового Завета.
Принимая во внимание, с одной стороны, настоящее тревожное положение

общества, волнуемого политическими событиями, а с другой стороны, имея

в виду, что вопрос об обучении грамотности на местных наречиях не

получил еще окончательного разрешения в законодательном порядке,
министр внутренних дел признал необходимым, впредь до соглашения с

министром народного просвещения, обер-прокурором св. Синода и шефом

жандармов относительно печатания книг на малороссийском языке, сделать

по цензурному ведомству распоряжение, чтобы к печати дозволялись

только такие произведения на этом языке, которые принадлежат к области

изящной литературы; пропуск же книг на малороссийском языке как

духовного содержания, так учебных и вообще назначаемых для

первоначального чтения народа, приостановить. О распоряжении этом было

повергаемо на высочайшее государя императора воззрение и его

величеству благоугодно было удостоить оное монаршего одобрения.

М. К. Лемке. Эпоха цензурных реформ 1859—1865 гг., СПб., 1904, стр. 302—304; (По
высочайшему повелению. Секретное отношение министра внутренних дел к министру народного

просвещения 18 июля, № 394. Дело центрального управления по цензурному ведомству, 1863 г.,
№ 188) А. И. Миллер. «Украинский вопрос» в политике властей и русском общественном мнении

(вторая половина XIХ века), М., 2000, стр. 240.

Див. також [1]передісторію появи Валуєвського указу.

1. http://ua_kobzar.livejournal.com/751243.html
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4.4.12 Щодениковий запис міністра внутрішніх справ П. Валуєва. 28 липня 1863 р.
(2010-04-05 12:00)

28 июля. Утром у обедни. Потом были у меня несколько лиц, в том числе Костомаров, сильно
озадаченный приостановлением популярных изданий на хохольском наречии. Мягко, но прямо и
категорически объявил ему, что принятая мною [1]мера останется в силе.

Дневник П. А. Валуева, министра внутренних дел: В 2-х тт. — Т. 1. 1861-1864. — М., 1961.
— С. 239.

* *

[...] я обратился лично к министру внутренних дел Валуеву, который назначил мне

свидание на своей даче на Аптекарском острове и сообщил мне, что хотя мысль о написании

популярных сочинений по-малорусски с целью распространения в народе полезных знаний не

только не преступна, но и похвальна, однако в настоящее время правительство по своим

соображениям считает нужным приостановить ее, чтобы не подать повода злонамеренным людям

воспользоваться для иных целей и под видом дозволенного распространения в народе популярно-
научных книг не дать им возможности распространять законопреступных подушений к мятежам

и беспорядкам. Вслед за тем я узнал, что состоялось запрещение печатания по-малорусски книг,
имеющих учебное значение. Я успел выпустить только первый выпуск «Священной истории»
Опатовича, у которого остались готовые два другие, и арифметику Конисского. Печатались еще
два жития святых и остались также невыпущенными. Министр народного просвещения Головнин

относился совершенно беспристрастно к вопросу о малорусской литературе и говорил, что если

действительно существует у малоруссов потребность учиться на своем местном наречии и если это

наречие настолько далеко от литературного русского языка, что малоруссы, не учась последнему,
не в состоянии понимать написанного на нем, то издание малорусских книг научного содержания
— дело полезное и необходимое. По его предложению я напечатал в «Журнале Министерства

народного просвещения» статью об особенностях малорусского наречия, дающих ему право

самобытности в ряду славянских языков и не дозволяющих признать его ни видоизменением

великорусского, ни польского.

[2]Костомаров Н. И. Исторические произведения. Автобиография. — К., 1990. — С. 595-596.

1. http://ua_kobzar.livejournal.com/763080.html

2. http://izbornyk.org.ua/kostomar/kos31.htm

4.4.13 М. Костомаров. Із статті «Малоруська література» (2010-04-05 18:00)

[...] малорусы, соображаясь с господствовавшим в те годы стремлением распространять

всеми возможными средствами просвещение, находили, что выработанный до известной

степени народный малорусский язык может послужить превосходным двигателем общенародного

образования, и принялись писать по-малорусски элементарные научные книги с целью

ознакомления народа с плодами образованности. Таким образом написана была книга, где

давались элементарные понятия о природе, под названием «Дещо про світ Божий», издан был

первый выпуск Священной истории и арифметики. Изготовлено было в разных местах два

перевода святого Евангелия. Были и другие работы. Мысль эта нашла великое сочувствие во

всех концах малорусского мира. Выпуск Священной истории, менее чем в продолжение полугодия,
разошелся в количестве более шести тысяч экземпляров. Но тут поднялись подозрения, обличения
и обвинения. Московская газета, поддерживаемая некоторыми корреспондентами из Малороссии,
находила в этом предприятии умыслы на отторжение Малороссии от русской империи, сродство
с польскими интригами, одним словом, преступные намерения. И вот — найдено было уместным
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преградить всякий дальнейший ход этому делу. То было в 1863 году; с тех пор малорусская

литература перестала существовать в России *.
В глазах ревнителей государственной целости и народного единства России все, писанное по-
малорусски, стало представляться признаком измены, мятежа, попыток к разложению отечества.
В сущности же, на деле не было и тени ничего подобного. Малорусы, желавшие ввести

малорусский язык в первоначальное образование народа, не руководились никакими другими

видами, кроме убеждения, что язык природный, как говорится, всосанный с материнским

молоком, был более чем легчайшим средством для передачи начатков образования, чем тот,
который был чужд народному уху, как по словам и оборотам, так и по выговору. Если было

сочтено уместным переводить Священное Писание с церковнославянского на русский, то тем же

самым казалось вполне уместным перевести его по-малорусски, потому что на русском языке оно

менее понятно, чем на славяноцерковном. Никто не думал, чтобы первоначальное образование,
полученное малорусами на своем природном языке, могло изгнать и устранить из Малороссии

язык общерусский; напротив, существовала уверенность, что, получив некоторые сведения на

своем наречии, малорус с большею охотою пожелает читать по-русски и скорее научится русскому
языку, приобревши уже до этого некоторую подготовку и развитие. Таковы были виды тех,
которые проводили мысль о применении малорусского языка к делу народного образования, а не
какие-либо иные.

Кое-какие произведения, появлявшиеся с этих пор до настоящего времени, проходили бесследно.
Только опера «Запорожец за Дунаем», хотя небогатая по содержанию, но сценичная, нравилась
несколько времени столичной публике, а потом была оставлена.

[1]Н. Костомаров. Малорусская литература / Костомаров М. І. Слов’янська міфологія. — К.,
1994. — С. 314-325.

1. http://izbornyk.org.ua/kostomar/kos16.htm

4.4.14 Із листа M. M. Лазаревського до О. М. Куліш. 12 вересня 1863 р.
(2010-04-06 00:00)

* *

Я писал [В. Г.] Шевченку пред поездкою домой, что буду у Вас около 30 июля, а не августа.
Разве я описался?
Но его письмо, присланное Вами, добрейшая Александра Михайловна, меня убедило, что я

ошибся. Он пишет мне, что [с] изданием «Кобзаря» нужно повременить, пока успокоится. С этим

я согласен. Жаль, а делать нечего.

12 сентября 1863 г., Москва

[1]Т. Г. Шевченко в епістолярії відділу рукописів. — К., 1966. — С. 42.

Примітки

У 1863 р. в реакційній газеті «Московские ведомости» була надрукована стаття M. H. Каткова, який
зухвало твердив, що українського народу не існує. Разом з тим консерватор та монархіст міністр

внутрішніх справ [2]П. О. Валуєв заявив, що «ніякої особливої малоросійської мови не було, немає
і бути не може», а 20 липня того ж року Валуєв розіслав циркуляр, за яким заборонялось випускати
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українською мовою навчальні посібники і книги «початкового читання для народу».
Формально дозволялося друкувати лише художні твори, але на практиці царська цензура під

різними приводами обмежувала друкування української художньої літератури. Тому з цього часу

видання книжок українською мовою в Росії і Наддніпрянській Україні майже припиняється.

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/epis.htm

2. http://ua_kobzar.livejournal.com/763080.html

4.4.15 Свідчення Степана Носа за справою Андрущенка. Із життя Чернігівської
громади 1861-1863 рр. (2010-04-06 06:00)

Оператор черниговской врачебной управы Степан Нос (содержится в крепости с 3 августа 1863
года).
[...] управляющий III отд. собст. его имп. величества канцелярии, сообщил имеющиеся в оном

сведения о Носе. Из сведений этих видно, что черниговский гражданский губернатор 6 февраля

1860 г. доносил министру внутренних дел, что дошедшие до министерства слухи о сборищах

молодых людей в квартире Носа справедливы. В 1862 г., раннею весною, по полученным от

полиции указаниям, губернатор приглашал к себе Носа и внушал ему, что сборища, на коих

выражались бы так называемыя малороссийския стремления, ни под каким видом терпимы не

будут, на что Нос уверял, что бывшие у него посетители не имели никакой в означенном духе

цели, и вместе был положен всему этому конец. Стремление кружка, собиравшегося у Носа

и называвшегося в публике, в виде насмешки, куренем, выражались тем, что участвовавшие в

нем лица носили крестьянскую одежду и занимались пением малороссийских песен. По малому

сочувствию, с каким были встречены подобные выходки, и в особенности по ничтожности значения
и веса в чьих-либо глазах лиц, бывших у Носа, губернатор счел тогда возможным ограничиться

запрещением созывать у себя подобных гостей; тем же из сих последних, которых встречал на

улице в малороссийской одежде, губернатор сделал у себя в кабинете негласную головомойку. В
декабре 1862 г. черниговский жандармский штаб-офицер объявил, что у Носа бывают сходбища

молодых людей, вследствие сего губернатор снова приглашал к себе Носа, и в третий раз

призывал к себе, когда получил запрос из министерства и в оба эти раза подтвердил ему то, что
было сказано в первый раз, при чем Нос дал слово отстранить повод к подобным нареканиям.
О посещениях же его некоторыми лицами, он объяснил простым последствием долговременного

его пребывания в Чернигове и обширным кругом знакомства. К этому губернатор присовокупил,
что по его мнению, полезно было бы ограничиться в отношении Носа, сделанным ему внушением,
ибо иначе он и лица, его посещавшие, достигнут нечаянной, по крайней мере желаемой ими цели
— приобретения какого-либо значения. Прежде сего черниговский жандармский штаб-офицер 12
января 1863 г. секретною запискою доносил, что в июне 1862 года в г. Чернигове, некоторые
из дворян, по примеру студентов киевского университета, начали ходить в национальных

малороссийских костюмах, которые надевали и состоящие на службе чиновники. Вследствие сего,
по совещании с начальником губернии, сообщено председателям присутственных мест, чтобы
они не дозволяли подведомственным им чиновникам ходить в неприсвоенном одеянии, с тем,
что если кому-либо одетому в костюм простолюдина, будет оказана полицейскими служителями
невежливость, то жалобы на это будут оставляться без внимания. Этою мерою было прекращено

ношение национальной одежды. Впоследстии дознано, что оператор Нос принимал к себе

молодых людей, без различия состояния, лишь бы гость был одет в национальный костюм

и выезжал с ним за город, где раскладывали огонь, жарили на палочках сало, пили, пели

малороссийские национальные песни, декламировали стихи Шевченко, но в чем заключались их

толки неизвестно, и так как все это велось в секрете, то начальник губернии потребовал к себе

Носа и объявил ему, что скандальные поступки его влекут за собою невыгодное мнение о нем

начальства и что если и за сим в его квартире будут собираться молодые люди в малороссийских

костюмах, то для прекращения сего будут приняты более серьезные меры. После этого Нос

прекратил на некоторое время свои загородные прогулки и собирание молодых людей, но назвал
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свою квартиру куренем, выставив на стене ящик, в которой посетители куреня были обязаны

класть мелкие деньги и сверх ящика прибил надпись: хто куре дудочку, той клади копійку, а хто
молочу, той дві копійки, для доброго діла. В заключение черниговский штаб-офицер объяснил,
что так как посетители куреня беспрестанно увеличиваются, то можно заключить, что поступки
Носа могут иметь дурные последствия, а потому ходатайствовал о переводе Носа, называя его

главным предводителем общества малороссофилов, на службу в отдаленные великороссийские

губернии, где национальность его не будет иметь подражателей.

В бумагах Носа, между прочим, оказалось письмо киевских студентов, в виде адреса и с подписью
„Высокоповажне панове, чернеговска громада“, а в других письмах к Носу от разных лиц, он
называется Куренным Атаманом.
[...] При допросе в комиссии Нос объяснил: что слово громада не было в употреблении у них

в Чернигове, и он слышал его от студентов киевского университета и петербургских знакомых,
употреблявших это слово относительно своих товарищей и знакомых, которые, вероятно, взявши
какой-нибудь предмет деятельности, трудились над ним, или же сообщались для чтения, беседы
и также пения.
Так Нос представлял себе значение слова громада, которое было в употреблении

преимущественно у киевлян, но оно неправильно присвоено известному числу людей, трудящихся
для какого-нибудь дела, поэтому Нос шутил над этим словом и говорил, что хвастаются знанием
языка, а не знают значения слова „громада“, что какие-нибудь полтора человека называются

громадою. Вероятно, писавший к нему письма более из чести сделал ему это название, придавая
этому слову значение лиц, трудящихся или над изданием учебников, или над распространением

грамотности, или разработкою народных или архивных памятников. Куренным атаманом года

три назад его дразнил Кулиш, проездом чрез Чернигов, вероятно в шутку, впрочем Бог его знает,
по крайней мере Носу это не нравилось, ибо он имеет свое крещеное имя и название.
В Чернигове о слове громада, как не существующем, никто не знает и оно, вероятно, в виде чести
употреблено писавшим.

Витяг зі справи І. Андрущенка. За вид.: Материалы для истории революционного движения

в России в 60-х гг. Под ред. Базилевского, Париж, 1905, стр. 166-172.

[1]
Фотографія драматичного гуртка Чернігівської громади., 1862 р.
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Ніс Степан Данилович (1829-1901) — етнограф-фольклорист, письменник, за фахом лікар. Родом з

Чернігівщини. Закінчив медичний факультет Київського університету (1854). Працював земським
лікарем у різних містах України, в Болгарії (1883-86) і в Росії (Білозерськ), куди був засланий 1864
р. за ширення українських книжок.

1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/QRNAdCN6Y57tJH3zEqrNeQ?feat=embedwebsite

4.4.16 Відрядження ад’ютанта Мезенцева з приводу «малоросійської пропаґанди».
Осінь 1863 р. (2010-04-06 12:00)

Федір Савченко

Українство на початку 60-х років

[...] В дуже близько зв’язаній з вище наведеною справою про „хлопоманів“ іншій архівній справі

під назвою „О командировании флигель-адъютанта Мезенцова в южные губернии по случаю

развивавшейся там малороссийской пропаганды“ 1) виразно зазначена мета, з якою було вислано з

височайшого наказу Мезенцова. Але справа не дає жадних вказівок, чому саме вибір для подорожі
на Україну упав на Мезенцова і чому це відрядження відбулося приблизно через три місяці після

того, як було розіслано [1]Валуєвський відомий циркуляр, а не перед запровадженням його в

життя, що було б ніби доцільніше. Якої ваги надавалося цьому відрядженню з особливою метою,
показує той факт, що разом з асигнуванням на подорожі 1000 крб. Потапов (за відсутністю

Долгорукова) розіслав циркулярного листа, в якому наказував — „все требования Мезенцова

исполнять и сообщать ему сведения, в которых он встретит надобность“. Листа цього було

розіслано до начальників жандармських відділів: Харківського, Полтавського, Чернігівського,
Житомирського, Київського, Кам’янецького. Перший рапорт Мезенцова означено Харковом, всі
інші — Києвом. Тоді як про Кам’янець і про Житомир нема ніякої згадки в цьому листуванні,
характеристиці української діяльности в Полтаві й Чернігові — кожній присвячено по окремому

звіту. Але справа не дає відомостей, чи Мезенцов був особисто в цих містах, чи подав про них

звіти, сидячи в Києві та Харкові, на підставі надісланих звідтіль матеріялів. Правдоподобніше,
що в чотирьох містах побував він особисто, бо матеріяли міг би він мати й не виїжджаючи з

Петербургу. Один лист Мезенцова з Києва має своїм змістом виключно характеристику польського

руху й подає довгий список поляків-урядовців, проти яких рекомендуються репресії. Не наводимо
тут ні цього листа, ні інших місць з донесень Мезенцова, що стосуються лише польської проблеми,
а не зв’язані в якийсь спосіб з українським рухом. Свого першого рапорта, датованого 18-м вересня

і надісланого з Харкова, Мезенцов починає в урочистому канцелярському тоні: „Украинофилизм,
— пише він, — обративший на себя в последнее время справедливое внимание правительства,
избрал одним из своих пунктов деятельности город Харьков, имеющий большое значение

как центр торговых оборотов малорусского края, как один из многолюдных городов южной

полосы империи и при том заключающий в себе один из рассадников народного просвещения

— университет“. Згадавши про походження малоруських ліберальных тенденцій з 40-х р.р. від

Шевченка, а дальший розвиток якого провадився під „егідою“ Костомарова, Куліша, й гуртка

„Основи“, він констатує, що ці тенденції „в своем крайнем проявлении“ встречают в Харьковском
населении небольшое сочувствие“. Причину цього він бачить у тому, що як міське, так і

сільське населення Харк. губ., „не имея в своей среде весьма важного елемента для развития

украинской обособленности, а именно елемента старинного малорусского козачества, с большим
трудом, или, лучше сказать, совершенно не будет поддаваться влиянию лиц, преследующих

мысль о какой-то бессмысленной автономии края“. Далі він ще поширює свої висновки в

цьому напрямку. „По настоящее время, продовжує він, можно с достоверностью утверждать, что
это крайнее украинофильское направление нисколько не проникло в народные массы, которые
при том преисполненные чувством благодарности за недавно дарованную им свободу, не будут
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внимать подстрекательству личностей подозрительного поведения, желающих принять на себя

роль народных агитаторов, чему впрочем в Харьковской губернии не было еще примеров“. Як

бачимо, в початку рапорту повно суперечностей, але Мезенцов певно знав, що саме від нього

потрібно III му Відділові Канцелярії, бо інакше не став би він пізніше за шефа жандармів. На

чолі „малорусской партии“, що існувала тоді в Харкові і що, на думку Мезенцова, підо впливом

польського повстання перестала виявляти себе на якийсь час укр. одягом, піснями й п’єсами,
стояв „пользующийся некоторым авторитетом и нечто в роде коновода“ студент Палкін. З

симпатіями до малоруської народности ставилися деякі професори університету, як Каченовський,
Сокальський, Потебня, а також книгар Баллін. „К числу Поляков, проживающих в Харькове

и мечтающих о возможном соединении судеб Малороссии с восстановленною Польщею надо

отнести, — докладав Мезенцов, — дир. ветер. учил. Галицкого и учителя Полюту.“ Розвиток
української пропаганди в харківській губернії за інформацією Мезенцова не виявляє симптомів

великих труднощів для уряду в близькому прийдешньому, але вимагає „весьма последовательного
наблюдения“ 2). 1) Моск. Арх. Рев., 1863 p., ч. 97, № 92 (56 арк.). 2) Мезенцов подав

наприкінці деякі економічні спостереження. „При сем необходимо присовокупить, — писав він,
— следующее: здешний край в своем хозяйственно-экономиеском отношении проходит ныне

весьма тяжелую эпоху своего развития; заметный упадок хлебной торговли на Черном море,
прекращение обязательного труда (ибо в большинстве помещичьих имений Харьковской губ.
совершился или совершается выкуп), неустановившиеся, но весьма высокие цены на заработную

плату, уменьшение внутренней суконной производительности, прекратились (доказательством
чему может служить последняя успенская ярмарка); некоторые стеснительные правила для

производства, вместе взятые, при совершенном отсутствии кредита, уменьшив до крайней

степени торговые обороты, породили общее безденежье во всех классах населення, и возбуждают
некоторый ропот на продолжительное состояние такого рода вещей; ропот этот, как следствие

небывалого томления (?) материальных интересов, не имея еще в самом себе чего-либо особенно
тревожного, тем не менее должен быть принят к сведенню“. У Полтаві звернули на себе увагу

Мезенцова Стронін, Іонін, Злигостєв і брати Криштоф. Відгуки польських рухів під впливом

сусідства з Київською губ. він бачив у справах Буржинського (Крем. пов.), Новицького (Миргор.
пов.) і Потоцького (Переясл. пов.). Свою доповідь про Полтаву Мезенцов закінчив порадою

перевести Синегуба з Переяславської в’язниці до Петербурґу і там його заново допитати. Всі

справи, аналогічні справі Синегубовій, він уважав за доцільне провадити не через суд присяжних,
а через ближчі військово-судні комісії. Характеристиці розвитку української пропаґанди в Києві

Мезенцев присвятив свій великій рапорт з 8-го жовтня 1863 р. Користаючись з готових матеріалів
жандармського управління, він встиг того самого дня скласти звіт і про Чернігів. Підготовляючи
центр до свого пізнішого рапорту про розвиток польської акції на Київщині, Мезенцев починає

характеристику українства в Києві фразою, що хоч в місті Києві, як і в цілому Півд -Зах. краї
Росії, „преобладающий жизненный вопрос ныне есть вопрос польский, но из этого нельзя однако
заключить, чтобы вопрос малорусской сепаративной пропаганды не представлял совершенно здесь

затруднения или не может их представить в близком будущем“. Цей лист Мезенцова взагалі

дуже важливий як для того часу, коли його писано, так і для нас тепер, бо в ньому подано

імена всіх видатніших українських діячів, яких жандармерія вважала за проводирів цілої справи.
Висвітлюється перш за все за схемою, що її вживав Мезенцов у цих рапортах, зовнішня обстанова
й ті обставини, що сприяли розвиткові українства. „В силу окружающей город Киев среды, —
оповідає Мезенцов, — Университет св. Владимира принял в состав свой значительную долю

малороссийского элемента, который в течении последних лет, пользуясь снисходительностью

власти 1), стал проявлять направление к сепаратизму; под покровительством личностей, имеющих
сильный авторитет в науке и литературе, малорусская партия перешла от мысли к делу,
чему (!) свидетельствуют здешние попытки распространения в народе малорусской пропаганды

Антонович, Красовский, Чубинский в связи с таковыми в Полтавской губернии Синегубом и

Потоцким и в Чернигове Носа и Андрущенка“ 2). 1) Інформація, що її [2]подав раніш у своїй

записці гр. Сіверс. Підкреслення наше. Ф. С. 2) Київський пристав Стафієвський, якого

вислав у листопаді 1863 р. київ. ген. губ. Анненков для спостережень над укр. рухом, додав
до списку Мезенцова ще кілька імен „українофілів“, — у Полтаві: Е. Милорадовичку, книгаря
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Трунова, якого назвав „коммиссаром“, Куліша і вчителя історії Пильчикова. У Харкові— Стоянов,
проф. Францховський і родич пристава Стафієвського проф. медфак-ту Кремянський. У Києві

накладали на себе ніби „тінь підозріння“ проф. Селим (!) та Паєвський, — що в дійсності

був професором у Ніжені. („Літ. Рев.“, 1924, 4, с. 143-145). Характерно, що так само, як і в

[3]записці гр. Сіверса, діяльність Антоновича й Чубинського зв’язується з „пропагандою“ полк.
Красовського, що провадилася й серед війська. Цікаво також, що Чубинський зараховується до

Київської губ., а Синегуба, хоч його й було заарештовано в одній справі з Чубинським, зазначено
по Полтавській (тому мабудь, що сидів у Переяславській в’язниці, а Чубинського вивезено на

Архангельщину з Києва). Те, що разом з Києвом та Полтавою названо й Чернігівців, показує,
що жандармерія досить ясно і правильно уявляла собі розповсюдження українських громад в

широкому маштабі. Як знаємо, наказа про уважливе ставлення до розпоряджень Мезенцова

одержали також і Житомирське і Кам’янецьке жандармські управління. „Со времени польскаго

мятежа, — повіствує Мезенцов про Київ, — а в особенности со времени местных беспорядков,
хохломания несколько приутихла, так что следы ее мало заметны, и в лагере малорусских

деятелей произошло раздвоение; большое число по наследственной исторической ненависти к

полонизму стали воздерживаться в своих манифестациях, сохранив только сильное упорство

к достижению любимой мысли молодой Малороссии — преподавания в народных школах

первоначального обучения на малорусском наречии; остальные затем находятся еще в недоумении

касательно чистосердечности польских обещаний в предоставлении южно-русской народности

при свободном ее союзе с Польшей полной автономии; колеблясь и не пристав еще ясно ни

к той ни к другой стороне, являются пока лишь только более явными пропагандистами своих

стремлений, „При этих обстоятельствах, — радить уповноважений всемогутнього III-го відділу,
— правительству надлежит действовать в отношении к ним весьма осторожно; подвергать

какому-нибудь политическому взысканию лиц, принадлежащих к первой категории, было бы

совершенно неблагоразумным и даже опасным; в отношении к ним надлежит влиять убеждением

печатного слова, через поддержку органов местной литературы, которые с запальчивостью и

не безлогично отозвались против сепаратистических стремлений г.г. Костомарова, Кулиша и

их сообщников; кроме этого общего средства, надлежит иметь правительству ввиду отнюдь

не дозволять преподавания в народных школах на малорусском наречии, предоставив при том

этот предмет наблюдению православного духовенства, столь много принесшего добра в деле

отстаивания русской народности; итти далее уступки, сделанной учебным начальством здешнего

края ввидах педагогического облегчения в преподавании русского языка, объяснять по-малорусски
некоторые незнакомые ученикам слова, было бы крайне опасно: упорство и стойкость по этому

предмету должны быть неизменными; что же касается второй категории, то необходимо сделать
попытки лиц ее составляющих безвредными, — удалением некоторых из более деятельных

двигателей с поприща их деятельности. „Из этих последних в особенности на себя навлекают

подозрение педагог Александр Стоянов и недавно отправившийся в Москву Ришельевского лицея

адъюнкт профессор Гацук; своевременный обыск их даст возможность знать на данных о степени
развития их дела, ибо они одни из несомненных его коноводов. Один из главных здешних

хлопоманов (коих центр — Киев, и откуда многое исходит), Антонович, по произведенному над

ним наблюдению оказывается несколько удалившимся от их общества; такой быстрый переход

в его политических убеждениях дает повод предполагать в нем отсутствие чистосердечности, а
потому Антонович требует сугубаго надзора. В подтверждение этого подозрения может служить

междустрочный смысл недавно составленной им передовой статьи I-го тома ІІ-й части Архива

Юго-Западной России под названием „Исследование о козачестве“. Антонович недавно назначен
секретарем Киевской Археографической Комиссии. „Затем малорусская пропаганда может быть

опасна лишь при слиянии ее с полонизмом, которое вряд ли совершится; до появлення же более
ясных симптомов соединения следует действовать выжидательно, довольствуясь пока зорким

наблюдением, тем более, что Польский елемент в крае всеми силами старается представить

хлопоманские стремления в извращенном виде, дабы через то заставив карательно действовать

высшую правительственную власть, тем самым произвести окончательный разрыв правительства

с малорусской партией и принудить последнюю искать союза с Польшей. И вообще полагать

этот вопрос, как имеющий в здешнем крае более польского значение, весьма неосновательно.
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Флигель-адъютант полковник Мезенцов“. Про Чернігівську українську діяльність до Петербургу

надіслано було такого листа: Город Киев 8 окт. 63. № 34, секретно. Дело Малорусской

сепаратистской пропаганды в городе Чернигове арестованием и отправлением в Петербург г.
Носа, Андрущенки, Белозерского, Ретечка (?), Коваленка и Маслоковца в истекших июле и

августе месяцах потерпело совершенный кризис; до того времени сказанные личности, встречая
сочувствие в некоторых лицах, даже занимающих высшие посты в губернском управлении, как
напр.: в семействе управляющего акцизом действительного статского советника Рашевского

(где малорусское наречие и наряд в исключительном употреблении 1); публично и на улицах

заявляли о своих политических тенденциях ношением малороссийских свиток, употреблением

в разговоре исключительно малорусского наречия, представлением любителями на театре

исключительно малорусских пьес, пением на гуляньях малорусских песен и т. п.; местная

административная власть, не подозревая в этих действиях что-либо вредное и предосудительное,
дозволяла их вполне и, можно сказать, своим снисхождением не мало способствовала их

развитию; убедившись в преступности этих замыслов, надлежит ей впредь руководствоваться

большею наблюдательностью в проявленнях общественной жизни; что же касается до самой

малорусской партии, то под страхом заслуженного наказания более себя компрометирующими

личностями, она в действиях своих остановилась, даже теперь совершенно незаметна, не

отказываясь впрочем впоследствии снова начать свои манифестации и сохранив тайное сочувствие

к Носу, фотографические снимки с коего, как претерпевшего гонение за народное дело, ходят
по рукам его знакомых; из числа оставшихся в Чернигове личностей, бывших в ближайшем

знакомстве и сообществе с выше приведенными, нужно привести: 1) учителя Глебова, увольнение
от службы которого недостаточно, удаление его в другую губернию было бы небезполезным;
2) Тыщинского, бывшего деятельного члена Харьковского кружка, ныне проживающего в

Черниговской губ. в имении полк. Чичерина; 3) Рашевского, дальнего родственника

управляющего акцизом, молодого человека, разыгрывающего в окрестностях Чернигова роль

Чубинского; 4) Дорошевского, учителя Черниговской гимназии, весьма сильного малороссийского
пропагандиста; зоркое негласное наблюдение за действиями этих лиц необходимо. Впрочем

город Чернигов не представляет больших опасностей в развитии малороссийской пропаганды

по своей незначительности, которая становится явственной, приняв в соображение большое в

нем существование еврейского елемента. Более зоркое внимание должно быть направлено на

Нежинский и Конотопский уезды Черниговской губернии, где большинство землевладельцев,
оставаясь в своих поместьях, пропитываются духом малороссийского обособления, сохраняя

некоторую симпатию к малорусской автономии. Флигель-адъютант полковник Мезенцов 2). 1)
Чубинський, товариш молодого Рашевського по університету, був з ним тісно зв’язаний. 2) До цієї
справи вшита також (арк. 40-54) велика анонімна „заметка о движении умов в Малороссийском

крае“, яку переслав до Долгорукова 13-го січня 1865 р. обер-прокурор Синоду Ахматов. 30-
го січня Долгоруков доповідав її цареві. Анонім під час свого двохмісячного перебування на

Україні, бажав переконатися, оскільки правильна була „Кампания“, що її незадовго перед тим

переводила російська преса проти України. Він переконався, що малоруссофилы или хлопоманы

существуют действительно“. Згадавши про „Оповідання Опатовича“ та статтю Костомарова про

„Куликовський бій“, яку видала Академія Наук, записка поділяв „хохломанів“ на 3 категорії: а)
цілком благонадійна, але необачна молодь; б) друга група — розмовляє про повернення Україні

всіх попередніх її прав і автономії; в) третя — говорить про повне відокремлення України

від Росії і утворення окремої держави. За найнебезпечнішу автор уважав першу, бо дві інші

цілковито на його думку безглузді. В кінці листа вгадується інспектор нар. шкіл Тулов, що

„разъезжает по селах в малорусском наряде“, розповсюджуючи українські брошури й українські

абетки серед народу... Ці дві великі, невидані ще досі архівні справи з III-го Відділу, (так само

як і характеристику в попередньому розділі антиукраїнської кампанії в пресі на початку 60-х
рр.) наведена тут з двох причин. По-перше, як уже й зазначалося вище, 60-ті роки тісно й

неподільно зв’язані з першою половиною 70-х з боку економічного й соціального. Корні подій,
що відбулися в 70-х p.p., знаходяться ще в 60-х. По-друге ці дві справи, що виникли в зв’язку
з Валуєвським указом дають нам ключ до розуміння й Емського акту 1876 року. Емський указ

ні в якому разі неможливо й недопустимо відривати від Валуєвського, бо своєю суттю, своєю
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ідеєю він був досить скромним повторенням Валуєвського з тою різницею, що проти розвитку

українства були вироблені тяжчі заборони на доповнення до Валуєвських, і що свою силу вони

мали протягом вдвоє довшого часу (до 1906 p.), аніж Валуєвські; історично, епохою своєю вони

ближчі до нас, бо щей тепер жива велика кількість українських діячів, що у своїй праці випробували
на собі сповна увесь тягар і безглуздя цього ганебного закону. [...] Мезенцов дістає відрядження

з надзвичайними й необмеженими вповноваженнями висвітлити перед урядом справжній стан і

значіння як загального українського руху так і тих політичних тверджень, що їх [4]довів Сіверс до
царського відома. 1) 1) Тим, чим пізніше став для Емського акту Юзефович, для Валуєвського

був ген.-майор Сіверс. Різниця між ними та, що останній не мав того довголітнього стажу в

українських справах, яке мав його наступник Юзефович; очевидно, було в нього менше хисту й

удачі, бо він не попав навіть до Комісії. Мезенцов у відомих нам рапортах подав звіт зі своїх

спостережень не лише шефові жандармів, у них він увесь час виступає з порадами і вказівками

урядові. Користаючись відрядженням з „высочайшого повеления“, він знав про свою ролю в цьому

випадкові, і не в його інтересах було її зменшувати. У своїй оцінці становища він уважав за можливе

і потрібне заспокоїти керуючі урядові кола щодо українського руху і з політичного боку, вишукуючи
всіма засобами, наскільки глибоко сидить в українському серці і в тодішній українській реальності
думка про автономію, або й незалежність Малоросії. Він знайшов заспокійливі симптоми. На

Харківщині не було історичної козаччини, селянство після реформи 1861 р. було задоволено, бо
на цій території не було зареєстровано ні одного бунту. Український рух тут вимагав лише „весьма
последовательного наблюдения“. На Полтавщині так само селянство спокійне. В українських

гуртках існує певний соціалістичний душок під впливом Шевченковим і Герценовим. Сусідство з
Київщиною впливає на поширення польскої пропаґанди. На Чернігівщині після недавніх арештів
Носа-Андрущенка українська справа завмерла, хоч і слід би кількох із тих діячів, що залишилися,
або вислати в іншу губенію, або встановити за ними догляд. Київська губернія, за відомостями
Мезенцова, теж у досить спокійному стані з погляду української пропаґанди. Залишилося тільки
„сильное упорство“ к достижению любимой мысли молодой Малороссии — преподавания в

народных школах на малоруском наречии“... В українській громаді відбулося розходження з

приводу польської проблеми. Один із головних хлопоманів — Антонович „несколько удалился

от их общества“. Викликають до себе подозріння ще два „коноводы“, варт було б зробити в

них трус. Але „малорусская пропаганда может быть опасна лишь при слиянии ее с полонизмом,
которое вряд ли совершится... полагать этот вопрос как имеющий в здешнем крае более

польского значение, весьма неосновательно.“ Ось той новий напрямок, який цілій українській

проблемі і на довгі роки дав Мезенцов. Для уряду вже не страшне селянство, яке „вдоволено
волею“. Небезпечніші землевласники, що, залишаючись по своїх маєтках, „пропитываются духом
малоросійского обособления, сохраняя некоторую симпатию к малорусской автономии“. Для

„коноводів“ — висилка, або наблюдение. Все ясно і обґрунтовано. Одно непевно: можливий

союз українців з полонізмом... „Следует действовать выжидательно, довольствуясь пока зорким
наблюдением“, радить флігель-ад’ютант Мезенцов, „особливо-уповноваже ний“. Цими своїми

порадами він скерував увагу російського уряду з внутрішнього фронту — української акції на село

й можливої на армію — в бік зв’язку її з польською і переніс її в той спосіб на зовнішній фронт,
— до Австрії, де в Галичині також міг бути утворений польсько-український союз. Про таку

орієнтацію знали пізніше не лише у вищих урядових колах, навіть і не в столичних, а і в київських,
близьких своїми інтересами до цих питань. Виразну арґументацію й освітлення її знаходимо в

доносі Ріґельмановому з 1874 p. в доповідній записці Юзефовичевій — 1875 р. За історично

цікавий збіг обставин доводиться визнати те, що до цієї орієнтації приєднався й Мілютін у 1881
p., коли, завдяки його виступові, знову таки по військовому міністерству редакторові „Слова“
Площанському було наново призначено субсидію втроє більшу від переведеної 1876 р. з оплатою
за ті роки, коли він її не дістав. Емський акт, коли його в політичному аспекті взяти в комплексі
двох десятиліть, — з моменту записки Сіверса 1862 р. і до Лоріс-Меліковської доби, а лише це
єдино і можливе — стає для нас зрозумілим. Валуєвський наказ виходив у світ під загрозливими

впливами селянських бунтів проти реформи 1861 p., що могли знайти сприятливий відгук і

підтримку в армії, розташованій на Україні. Емський указ за старими вказівками Мезенцова,
що їх підогрівали різними соусами Юзефовичі й Шульгини, нищив українську справу не лише за
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соціалізм, коммунізм, „хождение в народ“ і взагалі революційну акцію, а також і за „австрійську
інтриґу“ в Галичині, якій допомогав своєю акцією Драгоманов та його гурток. Нарікання на

цю австрійсько-німецьку небезпеку з боку „истинно й неистинно русских людей“ чули ми як в

XIX, так і в XX ст. аж до самої революції. Вони пережили навіть і самий Емський акт, що його

тихо й непомітно було поховано в 1906 р. Савченко Ф. Заборона українства 1876 р.: До історії

громадських рухів на Україні 1860-1870-х рр., Харків, 1930, стор. 193-202. [[5]pdf]

1. http://ua_kobzar.livejournal.com/763080.html

2. http://ua_kobzar.livejournal.com/751243.html

3. http://ua_kobzar.livejournal.com/751243.html

4. http://ua_kobzar.livejournal.com/751243.html

5. http://www.utoronto.ca/elul/Main-Ukr.html

4.4.17 Полеміка з перекладом Нового Завіту Морачевського. 30 грудня 1863 р.
(2010-04-06 18:00)

Письмо в редакцию Вестника о новом фазе нашей хохломании

Мы живем в глуши, в провинции. До слуха нашего поздно, иной раз даже слишком поздно доходят

столичные новости. Случается, что в обеих столицах наших судят и радят именно о нас, а мы ровно

ничего и знать не знаем и ведать не ведаем. Как увидите сейчас, так именно случилось и с одним

делом, далеко для нас не чуждым, не маловажным и не, безынтересным.
На днях, совершенно случайно, достоверно узнали мы, что дорогие «народолюбцы» наши до того
простирают свою заботу о нас, малороссах, что не только хлопочут об издании (никому не нужных)
малороссийских книг вообще, для народного обучения, но даже священное писание переводят

на малорусское наречие. Мало того, мы узнали, что такой перевод уже сделан для нас каким-
то досужным г. Морачевским, попал каким-то странным образом под протекцию II отделения
Академии Наук, которое просило даже с своей стороны президента академии ходатайствовать у св.
Синода о напечатании этого перевода для употреблении между малороссийским простонародьем.
Признаемся откровенно, такое известие чрезвычайно удивило нас. Прежде всего мы задали себе

вопрос: кто просил г. Морачевского приниматься за этот труд, и для кого перевод его нужен?
Ясно, что г. Морачевский не сделал этого перевода только для своего собственного удовольствия,
от нечего делать, для препровождения времени в какой нибудь работе: в таком случае, какой
был бы ему след представлять свой перевод в Академию Наук для одобрения? Какой был бы

след ходатайствовать нашей Академии Наук об одобрении этого св. Синодом? Какая была

бы надобность одобрять этот перевод св. Синоду? В таком случае г. Морачевский оставил бы

свой труд в своем домашнем архиве, на память потомству о своем странном украинофильстве

— и только, а не искал бы одобрения ни Академии Наук, ни св. Синода, Ясно, что «умысел
другой тут был»... Но в чем же дело? Кому и для чего, повторяем наш вопрос, пригоден
труд г. Морачевского? Для малороссийского простонародья? Но хто докажет, что перевод этот

нашему простонародью в самом деле нужен и что наше простонародье действительно просило

кого-нибудь об этом? Если необходимо переводить св. Писание на простонародное наречие

малороссийское, то должно быть столько же необходимо переводить его и на простонародное

наречие великороссийское, белорусское и сибирское? Надобно сказать больше: необходимо

переводить св. Писание на простонародное наречие каждой губернии и почти каждого уезда,
потому что, как мы это достоверно знаем, простонародное наречие ковельского уезда волынской
губерний значительно разнится от простонародного наречия житомирского уезда той же губернии

и проч. и проч. Но кто ж, здравомыслящий, не счел бы подобной работы безрассудною?... Для

нас вполне понятна польза перевода св. Писания на одно только чистое общерусское наречие.
Один только такой перевод и вполне будет соответствовать важности своего содержания, и,
вместе с тем, будет общепонятен и общеполезен. В языке такого перевода останется только

все лучшее и чисто-русское. Такой перевод может способстовать не только образованию ума и

сердца, но и очищению языка нашего простонародья. Такой перевод им действительно нужен,
и мы, благодарение Богу и св. Синоду, давным-давно его имеем. Что же касается перевода
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г. Морачевского, то мы наверное знаем, что в случае одобрения его св. Синодом (чего мы

не надеемся), малороссийское простонародье наше посмотрело бы на эту новость не только с

величайшим удивлением, но и с крайним прискорбием. Простой народ малорусский почел бы

такой перевод не только уничижением Слова Божия, но и относится его самого 1). 1) Можно

гадать не без основания, что этот перевод произвел бы на юге России новый раскол (опаснее
старого) сперва религиозный, а потом и политический. Не в таких ли видах и затеян этот,
ни для чего и ни для кого более не нужный перевод. — Ред. Простой народ наш, вполне
справедливо, относится к книгам св. Писания с особенным благоговением и либит читать эти

книги преимущественно на языке славянском, который почитается у него языком священным.
Простой народ наш, сколько мы знаем, чрезвычайно дорожит каждым случаем научиться родному

языку образованного класса русского народа, чистому языку общерусскому: на каком же разумном

основании можно лишать его этого счастья? В одном только отношении, если хотите, может быть
важен перевод р. Морачевского, именно, для успеха хохломанских, сепаратических тенденций. И
ужели тенденции эти неизвестны у нас еще одной только нашей Академии Наук, когда о них

давным давно знает уже вся Россия, скажу больше, знает целая Европа? Ужели неизвестны

оне еще одному только г. Морачевскому? Ужели г. Морачевский совершенно бессознательно

служит жалким орудием для достижения подлинной, гнусной цели? Об этой цели, подлинной цели
издания малороссийских книг и книжечек, так много написано уже у нас, в нашем Вестнике Юго-
Западной и Западной России, в Московских Ведомостях, Русском Вестнике, Дне и других журналах
и газетах, что мы считаем совершенно излишним пускаться здесь в объяснение ее. Скажем только,
что если кому-нибудь все эти, вполне справедливые, замечания наших газет и журналов казались
еще когда-нибудь сомнительными, тот пусть потрудится взять хоть один только 1-й № за 1863 г.
заграничного журнала «Мета», издаваемого в Львове, и со вниманием прочитает там не более,
как одну только статью редактора этого журнала, г. Климковича, под заглавием: Становище

Руси супротив лядско-московскои борби», — и тогда, мы уверены, изчезнет у него всякое

сомнение. О сущности хохломанских затей там говорится уже не прикровенно, а совершенно

открыто. Читатель ясно там увидит и настоящую цель издания покойной Основы, из праха

которой выродилась эта Мета, и настоящее значение статей г. Костомарова: «О федеративном

начале Руси», «Правда Полякам», «Правда Москалям» и других подобных, и подлинную цель

издания малороссийских книг и книжечек гг. Кулишем и Костомаровым, и истинное значение

малороссийских свиток и других подобных принадлежностей. Там совершенно ясно видно,
что сочиняемый хохломананами особый малороссийский язык имеет быть только основою их

меты (цели), особого малороссийского государства... Там нет уже секретов, маска сброшена, и
действующие лица являются вам такими, каковы они действительно. Там ясно можно видеть,
насколько был прав г. Костомаров, когда он уверял издателя Дня, что ему неизвестны никакие

сепаративные тенденции, и когда жаловался публике на издателя Московских Ведомостей за

оскорбление его гражданской чести... И эти-то господа, усердно работающие над приготовлением
зла России вообще, и своей родине, Малороссии в особенности, совершенно бесцеремонно

величаются там «народолюбцами»!!! К счастию, простой народ наш, в этом смело уверяем вас

весьма далек от этих безрассудных идей не многих сумасбродных голов. Благословляя мудрое и
заботливое правительство и великодушного Монарха, своего освободителя, наш простолюдин —
малоросс спокойно занимается своим делом, вовсе не подозревая даже возможности подобных

идей. Но в том-то и состоит главная задача сотрудников Меты, Основы и других подобных

изданий, — в том-то и состоит подлинная, ближайшая цель издания малороссийских книг и

книжечек, чтоб посвятить простой народ наш в эти таинства. Мы видели это очень ясно в

известных статьях и изданиях гг. Кулиша и Костомарова, видели в брошюрах, изданных г.
Кулишом для простонародного чтения; но никто еще не писал об этом так ясно и откровенно,
как г. Климкович в своей Мете. Мы не сомневаемся, что на первый раз самый слабоумный

малоросс-простолюдин инстинктивео почувствует всю гадость и всю нелепость стремлений этих

народолюбцев, в роде Искандера и Бакунина, (с именами которых г. Климкович, не обинуясь,
рядом ставить имена Кулиша и Костомарова. (Хороша честь)! но к каким мыслям не возможно

приучить мало-по-малу людей недальновидных и необразованных, преследуя свое намерение

постоянно и неутомимо? Кто может устоять против искусно проводимых обольщений лжи,
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клеветы и обмана, которые вовсе не считаются грехом у подобных людей и в подобных делах 1)?...
1) Так, например, некто Ходаковский писал из Киева к какому-то пану Адаму в Овруч, (письмо
писано на польском языке), и убеждал его собирать всевозможными способами подписи крестьян,
будто они нуждаются в Евангелии на малороссийском наречии, о котором народ, на самом деле,
никогда не думал и не думает; потому что, как и все мы, он всегда знал и знает о существовании
одного только языка общерусского. К такому и подобному обману и надувательству решительно

ничего не стоит прибегать хохломанам для достижения их преступных и безрассудных целей. В

настоящее время, когда у нас идет забота об образовании простого народа, это обстоятельство,
думаем мы, должно обратить на себя особенное внимаме нашего общества и правительства.
Уж не этим ли и подобным народолюбцам вверить у нас великое дело образования нашего

простонародья?... Житомир. 30-го декабря 1863 г. Малоросс-Волынец. [1]Малоросс-Волынец.
Письмо в редакцию Вестника о новом фазе нашей хохломании // Вестник Юго-западной и

Западной России. — Киев, 1864. — Т. II. — Ноябрь. — С. 179-184.

1. http://izbornyk.org.ua/rizne/vestnzr02.htm

4.4.18 Микола Костомаров. Відповідь п. Малоросу-Волинцю. 1863-1864 рр.
(2010-04-07 00:00)

Н. КОСТОМАРОВ

ОТВЕТ Г. МАЛОРОССУ-ВОЛЫНЦУ (ПО ПОВОДУ ОБВИНЕНИЯ В ЗЛОУМЫШЛЕНИИ В

СЕПАРАТИЗМЕ)

В 13 № Московских Ведомостей, редактор, ратуя в передовой статье против перевода Евангелия
на малороссийское наречие, приводит, в качестве авторитета, [1]письмо, подписанное «Малоросс-
Волынец». Автор этого письма извещает, что в Галиции издается газета Мета», «из которой ясно
видно, что сочиняемый хохломанами особый малороссийский язык есть только пустой предлог

(по ихнему Основа), а подлинная цель (Мета) особое Малороссийское государство». Вслед затем,
автор приплетает мое имя и говорит так: «так нет уже секретов, маска сброшена и действующие
лица являются такими, каковы они действительно. Там ясно можно видеть, насколько был

прав г. Костомаров, когда он уверял издателя Дня, что ему не известны никакие сепаративные

тенденции... И эти-то господа (т. е. я и другие, не называемые по именам), усердно работающие
над приготовлением зла России вообще и своей родине Малороссии в особенности, издателем
Меты бесцеремонно величаются народолюбцами!!»
Автор письма печатно обвиняет меня: 1) будто я лгал, говоря, что мне неизвестны сепаративные

тенденции, тогда как мне они были известны, и 2) будто я усердно работал вместе с другими

над приготовлением зла России. Кажется, обвиняя кого бы то ни было в умышленном скрытии

существования вредных тенденций и в принадлежности к приготовителям зла России, следовало
бы подкрепить обвинение фактическими доказательствами; какие же доказательства у автора?
Он говорит, что издается заграничная газета Мета, где высказываются сепаративные тенденции.
Но когда я писал к издателю Дня, что не знаю о сепаративных тенденциях, этой газеты еще не

было на свете. Впрочем, и теперь я не видал Меты и даже не встречал никого, кто бы ее видел.
Все о ней знают только из Московских Ведомостей, которые приводили из нее места. Не будь

этого последнего факта, я бы и теперь мог повторить, что не знаю ни о каких сепаративных

тенденциях. Без сомнения, Мета канула бы в вечность, никем на Руси не замеченная, если б

наша журналистика не спасла ее от забвения. Понятно появление этой Меты и ее сепаративных

тенденций. Нет на свете крайности, которая бы не могла явиться, коль скоро начать ратовать

против нее в то время, когда она еще не существует. Если б у нас ни с сего, ни с того стали писать
филиппики против тех, которые думают отторгнуть Смоленск от России, то нашлись бы чудаки,
которые стали бы проповедовать возможность отдельной самобытности Смоленска. Мета

вероятно явилась вследствие филиппик Московских Ведомостей и других. Если они попишут

еще год-другой в том же духе, явятся, быть может, две и три таких Меты. За» границею много

врагов России; они рады всякому предлогу, а некоторые наши журналы подают им предлог.
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Мне же какое дело до этого? Те, которые преследованием призраков вызывают эти призраки

к бытию, пусть себе и борятся с ними. По нашему глубокому убеждению, мысль об отложении

Малороссии до такой степени чужда исторической истины, что и говорить об этом серьезно

нельзя и подвиги некоторых органов нашей журналистики против хохломании напоминают

страшные и невообразимые битвы ламанхского рыцаря с ветрянками. Во всяком случае между

мною и Метою нет ни малейшей связи, ни малейшей солидарности.
Если я признавал и признаю полезность перевода Евангелия на малороссийсое наречие и

вообще издания на этом наречии книг для передачи народу элементарных сведений, то из

этого никак не следует подозревать во мне какие бы то ни было вредные побуждения. Не я

один высказывал убеждение в пользу этого дела. Второе Отделение наук одобрило перевод

Евангелия, сделанный Морачевским, и заявило мысль, что распространение этого перевода

будет полезно для образования народного. Неужели и членов Академии станут подозревать в

сепаративных тенденциях и в солидарности с Метою? Второе Отделение, состоя из людей ученых
и здравомыслящих, не доходило до нелепых опасений, как бы такой перевод не приготовил

отложения Южного края от России — это понятно. Что касается до моих побуждений и

доказательств, руководивших мною при мысли издания малороссийских книг, то они не раз были
высказываемы. Пусть опровергают их; я мог ошибиться и откажусь от своих убеждений, если по

совести признаю их несостоятельными пред критикою моих противников. Но никто не имеет

права, без фактических доказательств, приписывать мне такие побуждения, каких я открыто не

высказывал: в этом деле у меня не было и нет секретов от публики.
Пусть же г. Малоросс-Волынец, или кто-нибудь другой из усердных рыцарей, сражающихся с

сепаративными призраками, один раз навсегда обличит меня в преступных замыслах и вредных

побуждениях и предаст справедливому суду общества и властей; а если это невозможно, то

я прошу избавить мое имя от двусмысленных намеков, относящихся к области уголовного

суда, а не литературы. Если г. Малоросс-Волынец честный человек, то он должен объявить

свое настоящее имя. После тех клевет, которые расточали в своих брошюрах поляки против

малорусских писателей, обвиняя их в разрушительном коммунизме, превратном социализме и

изъявляя удивление: как это русское правительство терпит подобное зловредное направление *),
нам сомнительно, чтобы этот «Волынец» был «Малоросс».

) См. Книгу Влад. Мицкевича: La Pologne et ses provinces meridionales.

Опубликовано в газете «День», 1864, № 6.

* *

«Малоросс-Волынец» продовжив полемізувати з М. Костомаровим в газеті «Московские

ведомости», а також [2]на сторінках «Вестника Западной России» з повною підтримкою

редакції, яка розмістила замітку-донос з власним редакційним додатком, підписаним «Малоросс-
Киевлянин». Костомарову знову довелося відповідати, відводячи від себе небезпечні політичні

звинувачення.

* *

ОТВЕТ МАЛОРУССУ-ВОЛЫНЦУ (ОБ УКРАИНОФИЛЬСТВЕ)
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В 66-м № «Московских Ведомостей» напечатан ответ на мой ответ Малоруссу-Волынцу по

поводу взводимого на меня обвинения в злоумышленных стремлениях к сепаратизму или

отложению Малороссии от российской империи, т.е. в государственном преступлении.
Г. Малорусс-Волынец силится теперь доказать свое обвинение следующими доводами.
Он говорит:
«Г. Костомаров был одним из передовых сотрудников существовавшего у нас хохломанского

органа «Основа».»
В таком случае следовало показать: какие сепаративные идеи заявляла «Оспова» и что именно

я там напечатал в сепаративном духе. Защищать «Основу» (при уверенности в том, что она

была чужда сепаратизма) я не берусь: ее редактор, г. Белозерский, жив и здравствует, и

может, если захочет, защищать свой бывший журнал. Что касается моего в нем участия, то
мой обвинитель указывает на обличающие в сепаратизме помещенные в «Основе» три статьи

мои и с умыслом уродует их названия. Так, одну из них он называет «Правда москалям». Под

таким названием у меня статьи не было нигде, а была в «Основе» статья: «Правда москвичам
о Руси». Она была писана против московских ученых славянофильской партии, с которыми я

не соглашался относительно смысла первых страниц древней летописи нашей. Мой обвинитель

умышленно переделал слово «москвичам» в слово «москалям», рассчитывая на тех, которые,
не читав моей статьи, по слову «москалям» могут вообразить, будто я, в самом деле, написал
что-то противное великороссийскому народу и враждебное единству государства всероссийского.
Также изуродовал мой обвинитель название другого сочинения моего, назвав его: «Мысли о

федеративном начале в Руси», тогда как оно называется: «Мысли о федеративном начале в

древней Руси». Умышленным опущением слова «древней», обвинитель хотел своих читателей

заставить думать, что я проповедую федеративные начала в настоящей или будущей Руси, тогда
как в моей статье дело идет о древнем периоде нашей истории, предшествовавшем образованию

московского государства. Статья эта чисто историческая и не может иметь политического

характера уже по одной отдаленности от нас описываемого в ней времени. Напрасно г.
Волынец не выбросил, кроме слова «древней», еще слова «федеративных»: ведь федеративное и
сепаративное диаметрально противоположны между собою. Федеративный сепаратизм есть такая

же чепуха, как холодный огонь, светлая тьма, грязная чистота и т.п. Что касается до названия

моей третьей статьи: «Правда полякам», то обвинитель, также умышленно, выбросил слово «о
Руси», потому что это окончание названия статьи всякого побуждало бы догадываться, что статья
написана в опровержение искажений русской истории, в последнее время так распространенных

по Европе польскими писателями. Мой обвинитель ничего не сказал во вред мне приведением

одних названий моих сочинений, и притом признал за благо изуродовать эти названия.
Мой обвинитель ставит мне в вину, что я признавал и признаю необходимость перевода

евангелия и издания учебных элементарных книг на малороссийском языке. Он обвиняет меня в
затее обособить малороссийское наречие и сделать его литературным языком с заднею мыслью

обособления Малороссии в особый народ и отдельное государство.
Я никогда не думал об обособлении и создании языка. Мой обвинитель сам же признает

существование малороссийского наречия. На этом-то существующем наречии я считал полезным

передать народу евангелие и первые начатки воспитания, вовсе не потому, чтоб сделать из

наречия особый литературный язык, а потому, что народу удобнее понимать на своем наречии.
Тут нет и не может быть ничего сепаративного! Мой обвинитель и ему подобные думают, что это
вовсе не нужно; говорят, что народ лучше понимает книжный язык, чем свое наречие. А я, имев
случай с молодых лет войти в тесное знакомство с сельским малороссийским народом, вынес
то убеждение, что наш язык книжный, язык нашего образованного общества, непонятнее для

малороссийского крестьянина, чем славяно-церковный, и если желают, чтоб крестьянин понимал
евангелие, то нужно ему передать его на его наречии. Таково мое убеждение; у других может
быть иное. Другие имеют право находить мое убеждение неправильным, но никто не имеет

основания видеть в нем злонамеренности. Если б даже кто-нибудь искренно (в искренности

пишущих, подобно Малоруссу-Волынцу, я сомневаюсь) думал, что эти идеи могут внушить другим
сепаратизм, то все-таки нет у них никакого повода подозревать его во мне, когда я говорю,
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что не вижу во всем этом ничего, чтоб приводило к сепаратизму. Могут, если угодно, считать
меня близоруким, заблуждающимся: я не интересуюсь добрым мнением этих господ о моем

уме и способностях; но в государственном преступлении можно только уличать на основании

несомненных и ясных фактов...
Мой обвинитель укоряет меня, будто бы я заискивал у академии наук одобрения перевода

евангелия, и употреблял разные происки для того, чтоб потом опираться на авторитет академии.
Я никогда не просил об этом академию и не имел ни с кем из академиков сношений по этому

предмету. Что касается до перевода г. Морачевского, то я даже не видал его.
Мой обвинитель уличает меня в том, что «Мета» назвала меня главою хохломанов. Я «Меты»
никогда не видал, и не имею об ней ясного понятия. Кто мне поручится, что статьи в «Мету» не
посылаются тою же рукою, которая снабжает «Московские Ведомости» статьями в противном

духе? Но, как бы ни было, то, что пишет обо мне какая-то «Мета», не может поставиться мне в
обвинение. Я считаю себя имеющим право требовать к себе большего доверия, чем к «Мете»,
уже и по одному тому, что живу в России. На каком основании можно подозревать в стремлениях,
посредством обособления Малороссии и развития ее языка, подготовлять отложение этого края
от России, когда я писал по-русски несравненно больше, чем по-малороссийски?
Мой обвинитель спрашивает меня: «Кто полномочил, кто просил вас об издании малороссийских
книг и евангелия в особенности? Мы помним, что вы сами заявили об этом мысль, со всеми ее

софистическими доказательствами; она была встречена у нас, при самом появлении своем, не
сочувствием, а самым искренним и глубоким негодованием. Много раз прямо и положительно

просили вас и советовали вам потом земляки наши оставить это дело, но вы не переставали и не

перестаете упорно продолжать его, не перестаете, через своих корреспондентов, насильно, хотя
и безуспешно, собирать подписки и издавать никому у нас не нужные малороссийские книги...»
Здесь, что ни слово, то — ложь.
После моей статьи, напечатанной в майской книжке «Основы» 1862 г., я получил из разных краев
Малороссии письма, приглашавшие меня взять на себя сбор пожертвований. Я принял это дело.
У меня не было корреспондентов, которые бы насильно собирали деньги. Пусть тот, у кого

что-нибудь взяли насильно, укажет на того, кто взял. Вообще лица жертвовавшие мне незнакомы
лично почти все и не принимали от меня поручений: скорее я мог назваться их корреспондентом,
чем они моими.
Цель моя единственно защищаться от полицейских придирок «Московских Ведомостей», и от

клевет, которыми эта газета круглый год преследует меня. Еще раз повторю моим обвинителям:
или уличите меня несомненными доводами в противозаконных замыслах, так, чтоб после ваших
доказательств, власти оставалось предать меня суду, или оставьте меня в покое от ваших нападок
и тем докажите, что вы — клеветники. Прошу вас об этом, мои добрые друзья!

28 апреля 1864.

Опубликовано в газете «Голос», 1864, № 120. [3]Ответ г. Малороссу-Волынцу / Костомаров Н.
И. Русские инородцы. — М., 1996. — С. 504-509.

1. http://ua_kobzar.livejournal.com/764638.html

2. http://books.google.com.ua/books?id=z54ZAAAAYAAJ&dq=%22%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%

81%D1%8A-%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8B%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8A%22&pg=RA2-PA1&ci=54%2C344%2C861%2C870&source=

bookclip

3. http://izbornyk.org.ua/kostomar/kos41.htm
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4.4.19 Михайло Драгоманов. Антракт з історії українофільства (1863 — 1872)
(2010-04-07 06:00)

* *

Так завелось з 1863 p. y Росії, що по-українському можна було печатати стихи, поеми, повісті
та хоть би і філософію Гегеля переводити на українську мову. Тільки того, що було б правдивою
пищею для народу, не стало можна печатати. Колись-то у Росії і великоруси і малоруси піднімали
спори про те, як широка мусить і може бути література українська, — чи така ж усестороння, як
і російська, чи провінціанальна і простонародна, тільки на «домову потребу», як казав «День».
Тепер заборонено іменно літературу «домову», «простонародну», котру узнавали і москвофіли.
Та треба признатись, що і українофіли після заборонення такої літератури, що здавалась їм

дуже вузькою і котрою вони не хотіли вдоволитись, ширшої теж не розплодили, хоч їм іменно

зоставлена була воля на сьому широкому полю. Мало того, треба признатись, що українофіли не
тільки не постарались обійти перепони, що їм поставила міністерська цензурна задержка 1863 p.,
a ще як би самі постарались себе зв’язати. Найнатуральніше діло було б, після задержки у Росії,
понапечатувати і перевід євангелій і учебники в Галичині, де народ тоді не менше, як і в Україні,
був без книжок. Через те праця не пропала б марно, та й не пропали б і рукописі приготовлених
книжок. Не знаю, що сталось з тими, що були послані в Петербург, але у Києві я сам читав колись

гарно зложену зоологію, початки географії і святці, але де вони тепер, не скажу. Дуже вірно, що
вони пропали.
[...] А українофілам треба б було трошки лучше знати діла свого краю і трошки менше кричати

про племінний деспотизм «кацапів», а головніше треба б було мати менше страху, а більше такту,
ціпкості і праці. Що після валуєвської задержки українські учебники і євангеліє не були послані до

печаті у Галичину, тому причиною і те, що українських книжок мало було приготовлено, так що

може б і без задержки їх не дуже б то багато появилось; а дальше і та догадлива недогадливість,
питомо українська хитрість, по котрій часто українці самі себе перехитряють. Були іменно такі,
що казали: «На нас звели поклепи, брехню, буцімто ми вороги російської держави, а коли ми

справді пошлемо наші книги за границю, то ми становимось схожі з польською і герценівською

еміграцією і тоді наші книжки будуть заборонені надовго, а тепер лучше переждемо...».
[...] Треба признатись, що українофільство показало себе самим слабим і недогадливим з усіх

ліберальних напрямків у Росії. Так званий «нігілізм» потерпів кар, висилок у дальші губернії більш,
ніж українофільство, потерпів навіть висилки у Сибір таких голів, як Чернишевський (чого не було
ні з одним українофілом), одначе устояв: «нігілізм» перевернувся у «позитивізм» і став ще дужчим
і серйознішим; замість одного закритого журналу («Современника») появилось два («Вестник
Европы», «Отечественные записки» під новою редакцією) або закритий журнал змінив трохи ім’я
і назвався замість «Русское слово»— «Дело», та й годі! Заарештовувала цензура оригінальні твори
— появлялись переводні; задержував їх по новому закону о печаті (з 1865 р.) окружний суд, автори і
переводчики вели процес до самого сенату, і коли не добивались зняття арешту з книги (що бувало
не раз) або ограничення сили духовної цензури виясненням закону через касаційний департамент

сенату, то усе-таки самим процесом, напечатаним у газетах, річами адвокатів, вели пропаганду

тих самих ідей, котрі хотіла заборонити цензура. Часто заказ помагав ще більшій пропаганді, ніж
коли б книжка появилась смирно.
[...] Від того, коли другі ліберальні напрямки в Росії усе більш розширяли круг своєї пропаганди,
українська зужувалась до того, що те, що виказувалось і становилось якби аксіомом у роки 1860 —
63, стало здаватись якось чудним і смілим у послідні роки. А так як інколи ще реакційні російські

журнали виписували тиради з галицьких журналів «Слова», «Мети» і інших проти туранізму і

централізму великорусів і польські жалоби, що «Москва» давить і малорусів разом з поляками, а
потім як «Слово» само перевернуло прапор, то почали перепечатувати поклепи «Слова», буцімто
«українофіли» у Галичині і на Україні запродались полякам (брехні, котрі з Галичини вивозили

і туристи і кореспонденти, як п. Кельсієв і др.), то у Росії багато з людей, хто і не мав нічого

проти українофільства у принципі, стали дивитись з великим недовіром на українофільство. [...]
Так над українськими працями і питаннями мало-помалу став у Росії туман з забуття, мовчання
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або недовіри, брехні і лайки. А годи йшли, і дорогі годи!

[1]М. Драгоманов. Антракт з історії українофільства (1863 — 1872) / Драгоманов М. П. Вибране
(«...мій задум зложити очерк історії цивілізації на Україні»). — К., 1991. — С. 204-233.

1. http://izbornyk.org.ua/drag/drag08.htm

4.4.20 П. Житецький про «антракт» в українському громадському житті. 1863-1872
рр. (2010-04-07 12:00)

З 1864 р. наступили темні часи в житті товариства нашого. Ми не мали вже органу свого „Основи“.
Від часу до часу тільки з’являлися наукові розправи Костомарова і Антоновича. Куліш почав уже

сходити з прямої дороги, а це був в ті часи найкращий публіцист наш. Інших голосів не чутно

було. Видання для народа теж обірвались. В Києві зоставалося людей дуже мало [1][...] От в ці

часи пристав до української ідеї Драгоманов з приятелем своїм покійним Судовщиковим. Тяглось
по традиції й деяке діло; збирали матеріал для української граматики, лагодили видання казок

Рудченка і т. і. Повернувся я до Києва в другій половині 1868 р. і попав як раз в его супокійну течію
товариського життя. Тим часом підростало ще молодше покоління Товариства, і діло потроху

почало ставати на ноги. В 1864 р. надісланий був із Харкова матеріал для українського словника,
зложеного петербурзькою громадою, котра в 1864 р. також розійшлась як і київська. Праця над
цим словарем і з’єднала знову всіх до купи, як старих так і молодих київських українофілів. Тим
часом почалась робота над історичними піснями українського народу теж громадськими силами,
а 13 февр. 1873 р. дякуючи невсипущій енергії Чубинського відкрилось Географічне Товариство...

[2]Промова П. Житецького на Шевченківському святі 1887 р. Зап. Т-ва ім. Шев-ка, ч. 116, с.
182. Цит. за: Савченко Ф. Заборона українства 1876 р.: До історії громадських рухів на Україні

1860-1870-х рр., Харків, 1930, стор. 203-204.

1. http://ua_kobzar.livejournal.com/774180.html

2. http://izbornyk.org.ua/rizne/zntsh05.htm

4.4.21 З полемічної статті «Вісника Південно-Західної та Західної Росії». 1864 р.
(2010-04-07 18:00)

[...]
Виноват ли Вестник, если кто либо из его сотрудников назовет малорусское просторечье

кухонным, мужицким? Первый эпитет идет к этому просторечью потому, что, в порядочном доме

туземцев, оно не идет дальше кухни, конюшни, а если и выходить иногда оттуда, то по тому же
капризу или слабости, по которым довольно порядочный, во многих отношениях, человек, заходит
иногда в кабак и проч. Последний эпитет усвоен малорусскому наречию самим простолюдьем и,
скажем правду, усвоен весьма точно и основательно.
Что касается любви к малорусскому наречию, она никому не возбраняется. Любовь — чувство

капризное, она часто противится и аксиомам рассудка. Был же чудак да еще и римский император,
который по любви вышел замуж, был оригинал, который носил в кармане лягушку и поминутно

любовался ее зелеными глазками, был господин, который промотал огромное состояние на

колекцию уродов. Но мы бы никогда не окончили нашей беседы с Епарх. Ведомостями,
если бы захотели пересчитывать известных нам людей, тративших свою любовь на предметы,
недостойные этого чувства. И последователям Шевченка никто не мешает любить туземное

просторечье, даже рядиться в свитку, если это им к лицу, — ходить в сапожищах, смазанных
дегтем, если запах его им нравится; но не следует любви своей к этим предметам навязывать
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другим, сердиться на тех, которым она кажется странной, которые видят в этой капризной любви
что то более каприза, более любви к бедному жаргону, свитке, дегтю и другим изяществам.
Что касается народа, о любви его к своему просторечью и говорить не стоит. Большинство
малорусского простолюдья говорит своим наречием потому только, что не умеет говорить иначе;
о любви тут и думать нечего. Кто не имеет больше копейки, еще не следует, чтоб он любил одну
только копейку, чтоб он не любил рубля; кто ходит в рубище, тот носит его не по любви, а по
необходимости, тот не отказался бы от новой приличной одежды. Зато те из простого народа,
которые имеют возможность променять свое бедное наречие на богатый, чистый, русский язык,
а особенно те, которые им уже владеют, души в нем не слышат. Они в восторге от мены, и если
не получают отвращения к своему просторечью, то, по крайней мере, ощущают полное к нему

равнодушие. Говорим торжественно, что ни один еще простолюдин малорусский ни словом, ни
даже помышлением, не заявил своей любви к просторечью южноруссов. Любовь его к этому

просторечью хотят навязять ему насильно одни хохломаны. [...]

Ответ Киевским епархиальным ведомостям // Вестник Юго-Западной и Западной России. —
Киев, 1864. — Т. II. — С. 19-32.

4.4.22 Поширення творів Шевченка кулішівкою в ідеологічній боротьбі на Західній
Україні (2010-04-08 00:00)

Спор за язык [...] был наружным признаком внутренней борьбы и особенно оживился, когда
еквропейская журналистика подымала вопрос о национальностях. Когда в 1859 г., во время

министерства Туна, граф Голуховский хотел до корня подорвать русский язык и ввести

латинскую азбуку в официальную переписку и в школы, тогда была созвана комиссия под

председательством Голуховского и присланного из Вены от министерства, как его доверенного,
чеха — Иречека. Русские, хотя с трудом, но отстояли свою азбуку и свое правописание; но

чем более польская партия приобретала силы в Вене, тем ее стремления к новому подавлению

русской национальности становилась упорнее. Успехам поляком помогло то обстоятельство,
что в 1861 году из петербургского украинского комитета было прислано много сочинений на

малорусском языке, напечатанных с особым правописанием, известным под именем кулишовки.
Сочинения Шевченка привлекали много читателей, а само правописание приобрело почитателей,
которых и назвали кулешовцами. Этим разделением сил и без того немногочичленной еще

русской интеллигенции в Галиции, поляки воспользовались, ухватились за кулишовку, как за

якорь спасения, и поощряли планы о малороссийской самостоятельности. Предупреждения, что
подобные планы только споспешествуют польским замыслам к оторванию малороссов от России,
для подведения их потом под польское владычество, были бесполезны, и только неурядица

1863 г. в польских сборищах в Галиции вылечила от болезни, начиная с тех, которые за идею

национальности даже дрались под знаменем Гарибальди в Италии.
Поляки, однако, держатся за кулишовку, и рассчитывают тем более на ее успех, что она сочинена
не поляками, а потому удобнее может служить приманкою для молодежи, отражая перед ними

призрак малороссийской самостоятельности.

Австрийцы в Галиции // Вестник Юго-Западной и Западной России. — Вильна, 1868. — Т.
II. — Отд. II. — С. 3-4.

3607



[1]
Сторінка журналу

1. http://books.google.com.ua/books?id=EZYZAAAAYAAJ&dq=%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%

BE&lr=&as_drrb_is=b&as_minm_is=0&as_miny_is=1867&as_maxm_is=0&as_maxy_is=1884&num=100&as_brr=0&pg=

RA1-PA4&ci=108%2C1078%2C883%2C137&source=bookclip

4.4.23 Із статті М. Костомарова «Українофільство» (2010-04-08 06:00)

Стремление писать по-малорусски истекало из присущей человеческому естеству любви к своему

родному, из детства близкому, — такой же любви, как любовь человека к семье. Нельзя человеку
сказать: не люби своих родителей, братьев, сестер, жены, детей; нельзя также говорить ему: не
смей любить свою родную речь, которую услышал первый раз от матери и отвечал на нее детским

лепетом, не смей любить того народа, среди которого увидал впервые свет Божий! Нельзя

против этой любви выставлять государственные, политические и экономические соображения,
иначе они станут поперек его чувству враждебно. Не послушается горячий малорус советов

автора приведенной «Записки», когда тот станет доказывать ему, что в видах государственного

единства империи, особенно чтоб невольно не сближаться с тенденциями поляков, он должен не
любить своей родной речи; не послушается малорус доводов мудреца тем паче, когда увидит, что
доводы его сшиты белыми и тонкими нитками. Любовь окажется сильнее всяких умствований!
Правда, долг по отношению к государству нередко заставляет нас жертвовать общей пользе

нашими личными побуждениями, но чтоб человек приносил такую жертву охотно, надобно,
чтоб он ее нес согласно своему собственному побуждению, а не по принуждению, которое может
человека обратить в бессмысленную машину от страха, но никогда не будет в силах изменить его
тайных чувств, покоящихся в глубине его сердца, недоступной никакой полиции. Воин идет на

брань, он жертвует не только своим пребыванием в своем гнезде, среди своей семьи, но даже

собственною жизнью; однако он так поступает в сознании нравственного долга, и надобно, чтоб
это всегда делалось не по приказу, а внутренно сознавая, что, подвергая жизнь опасности, он
защищает и свою семью, и своих родных, и своих братии — соотечественников. Необходимо

внушать народу и поддерживать в нем такое сознание, и только при таком условии может

существовать в государстве храброе, победоносное войско, выходящее из народа. В России так и

было, и даже при крайнем невежестве простого народа, при диких приемах составления военных
сил, народ воспитывал религиозное сознание, что верная служба царю и отечеству есть долг в

отношении к Богу. Что же вы, господа ревнители государственного единства, могли представить
малорусским народолюбцам, чтобы внушить им сознание, что они, ради пользы государства,
должны пожертвовать своею прирожденною любовью к близкой им среде? Ваши все аргументы

разлетаются, как пузыри на воде, от одного дуновения! Да и возможен ли такой случай, чтоб
являлась необходимость говорить людям: вы не должны любить собственной речи ради любви

к собственному государству? Это можно сказать разве покоренному народу, когда заметят,
что этот народ пытается вырваться из-под давящего иноплеменного гнета. Власть, говорящая
таким языком, во всяком случае будет неправа, потому что покоренные народности только тогда
примиряются удобно с своим положением, когда встречают от подчинивших ласку и заботливость,
а не одно только грубое понуждение к покорности. Малорусы же никогда не были покорены и

присоединены к России, а издревле составляли одну из стихий, из которых складывалось русское
государственное тело. Малорусу говорят: ты должен любить вместе с нами один только книжный

общий наш язык, потому что этот язык столько же твой, как и наш; но ничего такого, что только
твое, а не наше — ты не смей любить: все это пусть пропадет, и твоя местная речь должна

замениться общим русским языком. Но современные нам малорусы не виноваты, что деды и

отцы оставили им в наследие выработанную историею народность хотя и русскую, но отменную
от великорусской. Жестоко, да и бесполезно пытаться насильственными средствами уничтожать

эту народность и ее главный признак — наречие, хотя бы с целью заменить это наречие общим

русским книжным языком. Желаемая цель достигается постепенно. Распространение книжного

русского языка между малорусами идет уже давно и притом неразлучно с распространением
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просвещения. На все нужно время, нужна и заботливость о распространении в народе — не

книжного языка, а просвещения, книжный же русский язык сам приложится. Дозволение писать
по-малорусски и преподавать в сельских школах по-малорусски не остановит распространения

книжного русского языка рядом с просвещением народа, а даже будет ему способствовать. На это
уже нами было указано выше.
Во всяком случае несомненно, что если бы не последовало запрещений и стеснений, то

действительно явилась бы десятка два-три малорусских книг, которые, будучи написаны умно

и даровито, принесли бы свою пользу, но уж никак не оказали бы никакого вреда, так

как они выходили бы в свет с ведома и разрешения правительства, которое всегда имеет

возможность не допускать выхода в свет книг, признаваемых вредными по их содержанию.
Все так называемые украинофилы занимались бы писанием малорусских книг, собиранием

песен, дум, сказок, пословиц, составлением словарей и исследований, занятиями невинными и

полезными; теперь же, поневоле, они принуждены как улитки замкнуться в своих скорлупах и не

показываться на свет с какими бы то ни было проявлениями любви к малорусской народности

и к малорусской речи, хотя, быть может, их деятельность в любимой среде не бесполезною

оказалась бы как для науки и литературы, так и для общественной жизни. Желательно, чтобы
малорусскому писательству было возвращено прежнее право на основании некогда заявленной

бывшим министром А. В. Головиным истины, что запрещению или дозволению книг основанием

служить может их содержание, а не язык или наречие, на котором они писаны.

[1]Н. Костомаров. Украинофильство / Костомаров М. І. Слов’янська міфологія. — К., 1994.
— С. 338-349.

1. http://izbornyk.org.ua/kostomar/kos19.htm

4.4.24 Із щоденникових записів В. Гнилосирова. 1863-64 рр. (2010-04-08 12:00)

1863 рік

5 серпня. Оце розказувала мені матуся, як то видавали Пріську замуж, що все було по-простому,
по-людській: як рушники давали, як коровай пекли... як дарували, які були розглядини... Добро,
да й годі. Аж сльоза мене пройняла, что все то рідне та погоже. Коли б то мені довелось у своїй
стороні і по своїм звичаєм одружуватись, а потім бенкетувати на моїм весіллі! Кажуть, що покійний
Тарас Григорович усе було бажав так одружитись — то запевно правда; бо він був людина щира і
любив звичаї своїх земляків.

9 серпня. Хутр Гавришівка... Читав учора в «Основі» «Материалы для биографии Т[араса]
Гри[горьевича] Шевченко» Славвы Ч[алого] [М. К. Чалого], кумедна натура з одного боку: скільки
видно з переписки з названим братом Варфол[омієм] Гр[игоровичем] Ш[евчен]ко 1 він усе цілив

одружитись на кріпачці. Харитя 2 довго все не давала йому спати, а далі, уже в Петербурзі,
Ликеря 3... Все думкою сягав, одружившись, перебраться на своє кишло, над Дніпро, де він був

одібрав собі й місце (грунт) через того-таки Варфоломія, і два плани, сердяга, переслав йому, як
і будувати задля його те кишло. Жалко, що не дожив та й вмер неборак. Хоч воно, здається, і
поетично, то він гаяв старість з жінкою, та я якось собі не розтовкаю при тій думці, яку сам маю об

сімейній жизні? Нехай який кремезний чоловік буде, а запаски зіб’є з панталику, а там підуть, чого
доброго, свари та чвари... «Охляв, ізнемігся, змарнів чоловік!» 25 серпня. 12 серпня, вже-таки у

Полтаві, читав я Олексію Ом. Биллину свою працю, що в «Основі» — об продажі книжок. Йому
вона дуже вподобалась. Затем я наділив йому на спомин «Оповідання» Опатовича і патрети:
Тараса Шевченка й Зиновія Хмельницького. 13 жовтня. Тихий, місячний вечір. Вчора скінчив

сочиненіє В. Гумбольдта «О различии организмов человеческого языка» 4, дуже розумна книжка...
Увечері зайшов О-ч з бурсачком— восьмилітків з села Покровського... Почитали, побалакали про
людей, про волю — об покійнім Тарасові, которого й патрет показав йому, дав «Тополю», хай
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вчиться читати та розуміє, О-ч давав на почин Кольцова «Горькая доля», вірші прості, здається
і без московського корзікання, а хлоп’я чита погано — і нічого не второпає. З Тополею інша

річ: рідне слово ляга зараз у голову й лоскоче мозок — і хлоп’я дещо шупить. Побачимо, як
воно дома розчовпає собі — мабуть, на користь! 14 декабря. Сегодня в 3-м классе, и училище,
задал стихотворение Т. Шевченко «На Різдво» 5 ученикам, по-видимому, оно понравилось —
слушали с удовольствием... 1864 рік 22 февраля. Зранку получил через німця книжку «Повести
Куліша» від зет. і там на главі «Конец истории Софьи» писулька від серденька: На хутір лихо

завернуло, Туги чимало принесло. Шевченко. 17 марта... В 6 часов вечера зашел за Генриеттой и
вместе отправились в клуб. Был литературно-музыкальый вечер: играл квартет Пархимовского...
После значительного собрания я открыл чтения «Баснями» Гребенки 6, далее читал О-ч кое-что
из Некрасова, потом я «Ктитора» из «Гайдамак» 7 Шевченка. 21 марта. Після вечері, гуляючи и
ярмаркуючи, зайшов з О-чим до Нахімова 8 на чай. Посиділи, потеревенили. Там була і Дзюбівна

(Вера Николаевна) — цікава, веселенька дівчина. Дівчата просять на другий вечір прочитать

«Наймичку» Шевченка... 22 марта... К вечеру я зайшов до Генрієтти, з нею до Іванєєвої, а
всі вже на літературний вечір. Вечір був хороший. Перше виступив з передмовою Нахімов і

прочитав дещо з Лермонтова, потім Молверіус з «Повестью о капитане Копейкине» 9, далі я з

«Наймичкою» і «Думами»Шевченка... кончив читать Т-н 10 густенькою річчю о соціалізме і снами

Вери Павловни із романа Чернишевського «Что делать?». 27 августа. Вечером... Балакали,
співали... Слеза пробива за піснею «Б’ють пороги, місяць сходить» ([1]з Шевченка). Примітки 1

Шевченко Варфоломей Григорович (1821 — 1892) — «названий брат» поета, залишив [2]спогади
про Т. Г. Шевченка і багато листів віл нього. 2 Xаритя — кріпачка князя Лопухіпа, наймичка
В, Г. Шевченка, про яку Тарас Григорович Шевченко неодноразово писав своєму «названому
братові» у першій половині 1860 року, Шевченко просив Варфоломея Григоровича допомогти

йому одружитися з Харитею. 3 Ликера Полусмакова — кріпачка поміщика М. Я. Макарова,
знайомого Шевченка, на якій хотів поет женитися в Петербурзі. Шевченко присвятив їй два вірші.
У першому — «Ликері. На память 5 августа 1860 г.» — порт мріє про життя з нею «в хатині

тихій і веселій». Другий вірш «Л.» написаний 27 вересня 1860 р. в Петербурзі після розриву з

Ликерею. 4 Гумбольдт Вільгельм (1767 — 1835) — відомий німецький вченнй-філолог. Книга

В. Гумбольдта «Про різницю організмів людської мови і про вплив цієї різниці на розумовий

розвиток людського роду» був опублікований в російському перекладі в Петербурзі в 1859 році.
5 В. Гнилосиров, мабуть, має на увазі вірш Шевченка, написаний в Кос-Аралі 24 грудня 1848
року: [3]«Не додому вночі йдучи». 6 Гребінка Євген Павлович (1812 — 1848) — український поет

і байкар, який викривав соціальну несправедливість, бюрократизм, хабарництво. 7 «Ктитор» —
розділ з революційної поеми Шевченка «Гайдамаки» (1841), в якій зображено селянське повстання
проти польської шляхти в 1768 році. Поема ця дістала високу оцінку революційно-демократчної
критики. Характеризуючи поему Шевченка, М. О. Добролюбов писав: «У Шевченка ми бачимо

всі елементи української народної пісні. Її історична доля навіяла йому цілу поему «Гайдамаки»,
напрочуд різноманітну, живу, сповнену сили і цілком вірну народному характерові або принаймні

характерові малоросійських історичних дум» (М. О. Добролюбов. Літературно-критичні статті,
Держлітвидав України, 1856, стор. 584). 8 Нахімов П. І. — вчитель повітового училища,
товариш по службі В. С. Гнилосирова. 9 «Повість про капітана Копєйкіна» з розділу X «Мертвих

душ» М. В. Гоголя. 10 Мабуть, Терезін Іван Григорович — вчитель повітового училища. Д.
Іофанов. Матеріали про життя і творчість Тараса Шевченка. — К., 1957. — С.92-96. Див. також
щоденникові [4]записи грудня 1860 р., [5]записи першої половини 1861 р., [6]записи 1862 р.

1. http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev113.htm

2. http://izbornyk.org.ua/shevchenko/spog04.htm

3. http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev277.htm

4. http://ua_kobzar.livejournal.com/678537.html

5. http://ua_kobzar.livejournal.com/713778.html

6. http://ua_kobzar.livejournal.com/748624.html
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4.4.25 В. Науменко. Пам’яті В. С. Гнилосирова (2010-04-08 18:00)

В. Науменко
Памяти В. С. Гнилосырова

3-го ноября минувшего года [1900] скончался в г. Каневе Василий Степанович Гнилосыров.
Совершенно неизвестный в литературе под этой своей фамилией и мало выступавший вообще

в печати под своей псевдонимной подписью „Гавриш“, покойный имеет однако все права на то,
чтобы имя его было отмечено на страницах нашей культурной истории, если не для отдаленного
потомства, то хотя бы для современников и ближайших к ним поколений. Не говоря уже о

тех симпатичных чертах в характере покойного, которые хорошо были известны лицам, близко
знавшим его; не говоря даже о тех качествах его, которые, выходя за пределы личных отношений,
касались разных сторон нашей общественной жизни, — достаточно сказать только о том, что В.
С. Гнилосыров, живя в Каневе с 1873 года, был „верным стражем“ могилы Т. Г. Шевченка,
постоянно проявляя свою заботливость о сохранении ее в порядке, был живой летописью всех тех

событий, которые связаны с вопросом о реставрации этой могилы в 80-х годах. В этом отношении

имя его хорошо известно многочисленным посетителям могилы нашего певца Украины, т. к.
на вопрос их о том, кто заведывает могилой, всегда был один ответ — Василий Степанович

Гнилосыров. Вот эта-то связь его с именем Шевченка и заставила нас, по получении известия о

смерти его, отложить поминку о нем до февральской книжки нашего журнала, всегда, в большей
или меньшей степени, уделяющей место разным материалам, имеющим отношение к имени

„Кобзаря Украины“. И вот теперь, в 40-ую годовщину смерти Шевченка, мы и решаем сказать

несколько слов о том человеке, который всю свою сознательную жизнь прожил с беззаветной

любовью к родине, так чудно воспетой „Кобзарем“, и который закрепил эту любовь к ней другою
любовью— благоговейным отношением к памяти того певца, охрана могилы которого составила

одну из главных задач в его жизни.

* *

[1] Вас. Степ. Гнилосыров родился 21 марта 1836 года и происходил из

мещан г. Полтавы. Как прошли первые годы его детства и учения, нам не известно; знаем мы

только, что по окончании средней школы, он поступил в Харьковский университет на историко-
филологичесий факультет в конце 50-х годов, где был учеником, между прочим знаменитого

впоследствии, но тогда еще молодого адъюнкта А. А. Потебни, с которым находился в отличных

отношениях, как об этом свидетельствует его письмо к нам в 1899 году, сопровождавшее рукопись
букваря Потебни 1). Увлеченный в те годы широкой волной народничества, В. С. Гнилосыров,
будучи студентом харьковск. университета, предается народному делу, распространяя, между
прочим, среди сельского населения малорусские книжечки и преобразив себя на некоторое

время из студента в „книгоношу“, путешествующего из села в село по ярмаркам. Несколько

любопытных страниц из этого периода его жизни можно прочесть в „Основе“ 1862 года (№
9), в статье „Пять день з життя Х—го студента“, подписанной А. Гавриш и рассказывающей

о студенте Х—го университета В. С. Г. (Вас. Степан. Гнилосыров), но принадлежащей

перу самого Гнилосырова. Помимо очень любопытного содержания этой статьи, дающей

ряд живых картинок в изображении опыта торговли по ярмаркам малорусскими книгами при
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исключительной обстановке (торгует интеллигент, не скрывающий своего звания), — самый

язык, которым статья написана, метод рассказа, переполненного остроумными замечаниями и

изречениями — все так живо и своеобразно, что нельзя не увлечься чтением ее и нельзя сейчас

же не узнать в авторе того-же самого В. С. Гнилосырова с его острой и оригинальной речью,
какого мы знали в течение многих последних лет его жизни. Этим увлечением живой работой

для просвещения масс, должно быть, надо объяснить и тот факт, что В. С. Гнилосыров в 1861
году, не окончив курса, покидает университет и держит экзамен на звание учителя русского языка,
после чего сейчас же получает место исправляющего должность учителя того же предмета в

Ахтырском уездном училище. Через два года (в 1864 году) был он переведен на ту же должность
в Харьковское уездное училище, где прослужил до 1869 года, когда вышел в отставку. Отставка
его, вероятно, должна быть объясняема тем, что в это именно время он увлекся организацией

„потребительных обществ“; по крайней мере давние киевляне должны помнить его в 1869 году в

Киеве где он принимал участие в основанном здесь потребительном обществе, сразу вызвавшем
было большое оживление в публике, но очень скоро, благодаря не совсем удачно поведенным

операциям, заглохшем и через несколько лет совсем прекратившемся. Очевидно, разочаровавшись
в этом деле, В. С. Гнилосыров, в конце 1870 года, вторично поступает на службу учителем

же русского языка в Звенигородское двухклассное городское училище, а в 1873 году получает

место штатного смотрителя такого же училища в Каневе и остается в этой должности до 1895
года, когда выходит в отставку и остается на жительстве в Каневе до самой своей кончины. Не
касаясь его служебной деятельности в роли оффициального лица, мы считаем своим долгом,
зная его за весь период его каневской службы, отметить ту страничку в его педагогической

работе, которая выходит за пределы оффициальности, а именно — его личные отношения к

своим ученикам. Посещая его в Каневе, нам не раз приходилось быть свидетелем той простоты

и сердечности, с какою он обращался к своим питомцам, еще учившимся в школе; тут не было и
тени начальнического тона, не чувствовалось и намека на излюбленную у педагогов деланность

отношений и оффициальность разговоров, — все было искренно, просто, преисполнено чисто

дружеских приемов беседы старика с мальчиком, причем в малорусской его речи при этих

разговорах, которая была его второй натурой, слышался всегда тот юмор, без которого нельзя

нарисовать себе фигуру этого почтенного педагога. Еще более оказывалась сердечность его

натуры в тех отношениях, которые сохранялись у него с бывшими его питомцами: воспитывая

в них с детства ту любовь к родному, которая в течение всей жизни была неразлучна с ним

самим, развивая их в этом направлении еще в школе, В. С. Гнилосыров не разрывал с ними

связи и в дальнейшей их жизни, по окончании школы. Лично нам не раз приходилось вести

деловые отношения с такими лицами — и всегда по поручению или рекомендации Василия

Степановича; в рассказах их всегда слышалась та нота особенного почтения к своему учителю,
которая не имеет ничего общего с оффициальностью, а звучит чистой лирикой, опирающейся на
началах дружбы людей, разделенных только годами. Для лучшего освещения этих отношений

мы воспользуемся выдержкой из письма к нам одного из бывших учеников Василия Степановича,
который вскоре после смерти его писал нам следующее. — „Юношеский блеск его глаз, несмотря
на шестидесятилетний возраст, и образная малорусская речь его, то скрашиваемая своеобразным
юмором, то оттеняемая острым сарказмом, производили симпатичное и надолго сохраняемое в

памяти впечатление. А слушателями его была преимущественно та молодежь, которая выходила
ежегодно из городского училища. Эта молодежь, ищущая на первых порах по выходе из школы

нравственной поддержки и помощи в дальнейшем образовании и развитии, всегда находила такую
поддержку в лице своего бывшего учителя; если же кто-либо из этой молодежи обращал на себя

особенное внимание Василия Степановича своими умственными и нравственными качествами, то
последний долгое время относился к нему с восхищением. Нередко случалось, что такая личность,
выбившись на самостоятельную дорогу, нравственно опускалась или изменяла первоначальным

своим убеждениям, тем убеждениям, которые служили связующим звеном между учеником и его

бывшим учителем, — но, не смотря на такия печальные для Вас. Степ. „оказии“, ему еще долго не
хотелось верить такой, очевидной уже для других, истине. Такия „оказии“ тяжело ложились ему
на душу, и он, как утопающий, хватался за всякую соломинку, желая оправдать, как в собственном
мнении, так и в мнении других, своего отщепенца-ученика, доказывая этой чертой своего
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характера все тот же свой юношеский идеализм, не покидавший его до могилы. Припоминая
небольшую статейку покойного Вас. Степ. „Пять день з життя Х—ого студента“ и сравнивая

мысленно этого молодого студента с отставным уже учителем, через промежуток времени около

40 лет, видишь все того же молодого душой книгоношу, всю жизнь распространявшего между

молодежью идею народного самосознания, и если следствием такого систематического, хотя по-
видимому и незаметного, сорокалетнего труда оказалось несколько человек его последователей,
то о нем смело можно сказать, что жизнь им прожита не даром, что у родины смерть отняла

доброго ее сына, и что все из оставшихся в живых, знавших более или менее близко духовную

жизнь покойного Василия Степановича, обязаны помянуть его „незлым тыхым словом“. Такими
сердечными словами оканчивает свое письмо к нам его бывший ученик; этими же словами могли
бы и мы окончить нашу заметку, если бы не чувствовали себя обязанными сказать еще о нем хоть

несколько слов, как о человеке, связанном с нами единством интересов в нашей специальной

области. Мы говорим о нашем журнале „Киевская Старина“. Сознавая, что издание это должно
служить интересам дорогой для него родины, Вас. Степан. в течение 19 лет существования

журнала поддерживал с ним духовную связь: все его письма к киевским знакомым всегда касались

вопросов, связанных с журналом. Хотя литературное его участие ограничилось очень немногими
страницами, напечатанными у нас 2), но это зависело от того, что жизнь в захолустном городке

мало представляет удобств для литературной работы; между тем нам достоверно известно,
что Василий Степанович все время следил за ходом развития и разрешения всяких вопросов,
связанных с культурной историей дорогой для него Украины, постоянно приобретал на свои

очень скромные средства все наиболее выдающийся сочинения по этим вопросам и делал для себя

разнообразные выписки и заметки по поводу их; известно нам также, чтоб его бумагах сохраняются
многие заметки с воспоминаниями о тех или других интересных событиях, как в его личной, так
и общественной жизни. Будем надеяться, что все это не погибнет без следа, и тогда восполнится
та литературная роль Василия Степановича, которая, при других обстоятельствах личной жизни,
несомненно могла бы быть его уделом, принимая во внимание его бойкую и умную речь в минуты

оживления, но которая, так сказать, заглохла в нем и сделала его при жизни только писателем

для себя. Считаем, обязанными сообщить, что вдова покойного любезно предоставила нам право

на получение всех этих материалов, с которыми мы надеемся познакомить и наших читателей,
и тогда для всех будет видно, что покойный Василий Степанович был духовным сотрудником

нашего журнала, как человек, всецело принадлежавший интересам родного края. Заканчивая нашу
поминку о В. С. Гнилосырове, скажем обычное малорусское „земля тоби пером“! Пусть же тело
его мирно почивает неподалеку от могилы Тараса Шевченка, а дух его вечно будет витать подле
той самой могилы, верным стражем которой он был в течение многих лет! [2]В. Науменко.
Памяти В. С. Гнилосырова // Киевская старина. — 1901. — Т. 72. —№ 2. Отд. 1. — С. 301-307.
Примітки 1) См. Киев. Стар. 1899 г. № 8, приложения. 2) 10-летие Каневск. публичн. библиот.
1889 г., № 8.

1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/YL0u91nABPTnaFNQbqMALA?feat=embedwebsite

2. http://izbornyk.org.ua/rizne/star23.htm

4.4.26 Лист П. О. Куліша до Ганни Барвінок. 5 березня 1864 р., Петербург
(2010-04-09 06:00)

1864, марта 5

Милый друг Сашуня.
Может быть, Имшенецкий еще не сообщил вам о сношениях Васи и Олимпия с Милютиным.
Скажу вкратце, что они выразили ему свое разномыслие с видами правительства относительно

Польщи. Я с ними не входил в диспут по этому предмету, не имея к тому никакой цели

в виду, но для тебя, для Викторка и Ник[олая] Даниловича выскажу * свой взгляд на него.
Положим, что какое-нибудь государство через сто лет неизбежно должно разрушиться от

своей ошибочной политики. Следует ли мелким личностям не принимать в ней участия,
чтобы не содействовать разрушению, которое может еще и не случиться? Говорят, что
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общественное мнение строго осуждает людей либеральных, заявляющих службою в Польше свое

единомыслие с правительством. Где органы этого общественного мнения? Кто представители

этого общественного мнения? Эта боязнь относится к нескольким говорунам, созидающим в

своем воображении украинскую нацию, которой я нигде не нахожу от Петербурга до Одессы.
Мы составляем нацию в смысле этнографическом, но вовсе не в политическом. Толки о

будущей отдельности Украины исходили всегда от людей наименее работавших над языком и

историею этой проблематической страны. Неизвестно, приведут ли они общество к сознанию

своей политической задачи, но покамест несомненно то, что литературно-общественый вопрос

украинский страдает всего больше от этих праздных толков. Они пугают воображение

влиятельных дюдей, не знающих Украины, и в следствие того вызывают против нас силу, против
которой мы не имеем никаких средств бороться. Теперь шумят в английском клубе и везде в

аристократических кругах о завзятости украинцев по поводу бравады Васи и Олимпия. Правда,
этот шум сопровождается смехом, а многие говорят, что малороссияне осрамились, но бравада

будет иметь вредное влияние на наше литературное дело и на разные сомнительные в глазах

правительства личности. Между прочим, и брат Саша, невиннейший в политике агнец, потерпит
за величие духа старших братьев, которое проявилось так неуместно: его продержат больше

в заключении, чем продержали бы без этого казуса. Странно, что умные люди воображают,
будто бы Россия находится накануне своего разрушения, и что Украина готова выступить на

политическое поприще во имя либеральных начал своей народности, тогда как потребны целые

века невзгод и смут для разрушения того, что сложилось веками и выпробовано столькими

испытаниями. Что же касается до Украйны, то, допуская даже распадение России, я не вижу

для нее другой участи, как сделаться игралищем соседних ** наций. Совсем другое было бы

дело, когда бы мы едиными устами и единым сердцем работали над пробуждением общественно-
националного сознания в Украине и уступали бы друг другу в том, что дорого для нашего

самолюбия, но вредно для успехов дела. Даже самые пламенные украинцы обвиняют Васю в

удерживаньи за собой «Основы». Послушать его, так он чуть не свят в этом деле; но никто его не
оправдывает. И при таком патриотизме мы еще хотим достигать каких-то великих политических
целей! Нет, я рад уехать в Варшаву от наших катонов. Одно издание журнала остановило бы меня,
но пока я не увижу собранных денег, я не верую в исполнение великолепных обещаний. Могут

протянуться годы в ожиданиях. В эти годы я успею многое уяснить в отдаленьи от болтливого

Петербурга, и еще с большими силами приступлю к изданию журнала .
Вчера я был у Макарова, где был и Маркевич. Сегодня опять буду обедать и услышу от него о

переговорах его с Гротом 3, приятелем Милютина, который уехал в Варшаву. Жинка Макарова

так себе, вроде Надежды Александровны. Удивляешься только людям, во что они влюбляются

***. Маркевич служил мне образцом, как должно элегантному родственнику быть любезным с

хозяйкой дома за столом и вне стола. Он все тот же Андрюша Гаг, каким был прежде. В нем

ничто резко не выдается, точно в винегрете. Человек на все вкусы, хотя никто не придет от него
в восторг ****. Такие люди успевают по службе и при дворе, что я предсказываю и Маркевичу. А
Макашуня будет барином и туристом, но никогда высоким сановником. Он уж тяготится своим

положением, а Маркевич только расправляет крылья. Твой. Примітки * Закреслено: выражу. **
Закреслено: других. *** Ці два речення Ганна Барвінок пізніше старанно закреслила олівцем.
**** Це та попереднє речення нею також було викреслено. ЦНБ. — Ф.І. — Од. зб. 28803,
ориг. ЦНБ. — Ф. І. — Од. зб. 34140. — Арк. 132-133. копія. До слів: «...к изданию

журнала». Частково опубліковано: Шенрок В. П.А.Кулиш // Киевская старина. — 1901. —
Кн.7/8. — С.67. Повністю друкується вперше. 1 Мілютін Микола Олексійович (1818 — 1872) —
державний діяч доби Олександра II, розробляв Положення селянської реформи у пристосуванні до
Польщі. 2 Про обставини вступу на урядову службу у Варшаві та намір видавати журнал П.Куліш
писав також у листі до дружини від 9.03.1864 р.: «Я объявил, что в Варшаве мне нужно быть для
продолжения моих исторических исследований о русском периоде польской истории, что я, желая
поставить себя под охрану правительства, предлагаю ему свои услуги, как знающий польский язык,
за свою службу желаю получить приличное вознаграждение. Земляки-либералы смущены моею

готовностью ехать в Польщу, но что на них смотреть? Политика — не наше дело: для этого надо
быть богатым и сильным; а терпеть нужду и гонение из-за неопределенных надежд на перемену
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обстоятельств — глупо. 20 лет действовал я в так называемых национальных интересах и каких

же результатов достигнул? Теперь ограничиваюсь просто наукою, простым изучением того, что
было в старину, а какое применение сделает новое поколение из моих литературных трудов— это

его дело. Между тем примерясь с правительством я, может быть, получу разрешение издавать
журнал в широких размерах и спасу себя для литературы, тогда как, идя прежним путем, погибну
под гнетом одной материальной нужды» (ЦНБ. — Ф. 1. — Од. зб. 28804). 3 Грот Костянтин

Карлович — діяч селянської реформи, згодом член Державної ради. Лист П. О. Куліша до Ганни
Барвінок. 5 березня 1864 р. / Куліш П. О. Листи до М. Д. Білозерського. — Нью-Йорк - Львів,
1997. — С. 195-197.

4.4.27 Лист П. О. Куліша до М. Д. Білозерського. 6 березня 1864 р., Петербург
(2010-04-09 12:00)

1864, марта 6

Еще в Москве повеяло на меня политическим угаром, в котором обретаются многие

петербургские головы. Подробности найдете [1]в письме к Александре Михайловне, которое

посылаю с этой же почтой 1. Одни только занятия историею защищают меня от этой болезни.
Люди бредят наяву несбыточными ожиданиями. Скучно и жалко слушать книжные беседы

прогрессистов. В благородном негодовании на жестокие глупости разных лиц эти господа

удаляются от участия в делах правления, на которые могли бы иметь благотворное влияние,
а между тем не делают ничего и в других сферах жизни, воображая, что достигают чего-
то бесконечными толками. Видел я Вашу молодую чету 2 собственными глазами. Зинаида

Николаевна возится с огромным черным псом, от которого в свое время сильно пострадают

всякие уроды, мнящие себя быть единственными владельцами Господских подстолий. Сорочка на
ней вымережана напрочудо, добре намысто высыть у чотыры ряды. Вставай, Тарасе, з домовыны,
да любуйся такъ, как ты один умел любоваться. Наши ж глаза устремлены в беспредельное

пространство и ловят призраки того, чему никогда не бывать. Впрочем, я не знаю, в каком

кругу сияет сие светило, с которого московская фотография сняла затмевавший его покров

чужестранной одежды Застал я у них только быка Честоховского, мычащего бессознательно, что
случится. Немного чести быть предметом его тупых восторгов. Распределение моего времени

еще не установилось. Мечусь по Петербургу, точно по новому для меня городу, и прислушиваюсь
ко всему изчужа. Все, что я до сих пор слышал, так жидко, что я совершенно голоден. Не премину
случая сделать новые знакомства. Старые пахнут затхлостью от узости своих сфер. Костомаров
ветшает. Я провел с ним наедине целый день и не слышал от него ни чего животворного. Он

делается чем-то безразличным и ко всему относится, точно светский человек, а не ученій 4. В

учебниках он сбился с дороги и не знает, что ему делать . В ожидании чего-то неопределенного,
он не делает ничего. Земляки на него ропщут и некоторые совсем его оставили. Но земляки в

свою очередь до того ничтожны в своих делах (на словах это великие люди), что и у меня нет ни
малейшей охоты собирать их в кружок и тратить время на направление их к чему-нибудь путному.
По крайней мере в течение этих трех-четырех суток я не чувствовал подобного влечения. Итак
вот Вам, досточтимый Николай Данилович, краткий отчет о первых моих сенсациях в Петербурге.
Одна только возможность основать свой литературный орган способна переменить нынешнее

бесплодное сиденье наше в столице на нечто более достойное. До тех же пор следует вести

себя каждому как можно молчаливее и заниматься своими частными делами; а то не только

сами ничего не сделаем, да и другим заградим дорогу к делу. Касательно журнала всероссийского
Костомаров совершенно со мною согласен, и даже название пришло ему в голову то самое, что
и мне в дороге, именно «Русь» (хотя «Русь»-газета уже существует) . Остановка за деньгами, и
едва скоро соберутся деньги, нужды нет, что харьковцы хвалятся успехами украинской идеи в их

краю. Надобно ехать в Варшаву, если мне дадут такую должность, какой я желаю. Надзирайте
мой Піддубень и не давайте его строительнице тосковать. Здесь ей было бы гораздо веселее, и
если представится случай, то пусть бросает оселю нашу на произвол судьбы (подразумевается
под Вашу опеку — Вы не бросите без призрения, хоть и устраняетесь по весьма уважительным
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причинам) да едет в Петербург. Ваш П.Кулиш. Примітки ЦНБ. — Ф.I. — Од. зб. 29049,
ориг. Частково опубліковано з датою березень 1866 р.: Шенрок В. П.А.Кулиш // Киевская

старина. — 1901. — Кн.7/8. — С.68-69. Повністю друкується вперше. 1 Див. лист 3 у додатках.
2 Білозерського Карпа Івановича (1838 — бл. 1882) і Острянську Зинаїду Миколаївну (? — 1873),
які щойно одружилися. К. І. Білозерський — племінник М. Д. Білозерського та його вихованець
після смерті брата Івана (1841 р.), випускник Харківського університету, згодом чернігівський

губернський секретар. Подружжя прожило недовге життя; обоє поховані у Чирявці, Конотопського
повіту, родовому маєткові З. М. Острянської. 3 Честахівський Григорій Миколайович (1820
— 1893) — художник, член петербурзької громади українців, у 1861 р. супроводжував труну з

тілом Шевченка до Канева. 4 Оцінка, треба сказати, настроєва. У листах до дружини цього

часу Куліш дуже високо оцінює працю Костомарова «Смутное время Московского государства

в начале XVII века» (ЦНБ. — Ф. I. — Од. зб. 28807), а 12 квітня пише: «С Костомаровым

живем в большом ладу, видимся каждый день. Часто зовет он меня к себе обедать. Он одинок

посреди людей и рад, что есть с кем поговорить об истории» (ЦНБ. — Ф. I. — Од. зб.
28815). 5 У 1862 р. Костомаров виступив ініціатором збору грошей на видання підручників

для народу українською мовою і періодично друкував у «Санкт-Петербургских ведомостях» звіти
про їх надходження. Після [2]Валуєвського циркуляру цю справу стало неможливо довести до

кінця, і Костомаров усю досить значну (близько 3000 руб.) суму, яка надійшла на його ім’я,
відмовився використовувати. Лише 1877 р., будучи небезпечно хворим, він увесь цей капітал

заповів передати до Імператорської академії наук на видання словника української мови. Згодом
у Куліша з Костомаровим через ці гроші виникали деякі непорозуміння, оскільки Куліш відчував

за собою моральне право також.ними розпоряджатися (для видання Біблії, українського словника
тощо). Пор.: Кістяківський О. Ф. Щоденник (1874 — 1879): У 2 т. — К., 1994. — Т. 1. —
С.107. 6 Про журнал Куліш писав у попередньому листі до дружини від 4 березня: «Украинский
вопрос в загоне, и потому мы с Костомаровым хотим основать журнал всероссийский, в который
войдет и украинский вопрос. Но по правде скажу, что Костомаров плохой помощник в этом деле,
и я должен очень искусно отделываться от его помощи, а соединяюсь с ним единственно ради

того, чтобы он нигде больше не печатал своих сочинений, чего иначе нельзя достигнуть, как
посредством общего обоим нам журнала» (ЦНБ. — Ф. I. — Од.зб.28802). Лист П. О. Куліша

до М. Д. Білозерського. 6 березня 1864 р. / Куліш П. О. Листи до М. Д. Білозерського. —
Нью-Йорк - Львів, 1997. — С. 158-161.

1. http://ua_kobzar.livejournal.com/766869.html

2. http://ua_kobzar.livejournal.com/763080.html

4.4.28 А. Мілюков. Питання про малоросійську літературу. Літо 1864 р.
(2010-04-10 06:00)

А. Милюков

ВОПРОС О МАЛОРОССИЙСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

Известно, что в тех губерниях России, которые называются обыкновенно Малороссией и

населены большей частию южнорусским племенем, до настоящего столетия не было почти

никакой письменной литературы на местном наречии. Несмотря на значительные отличия этого
наречия от общерусского языка, на долгую историческую жизнь края, ознаменованную многими

самобытными явлениями, несмотря на даровитость племени, из которого в продолжение

столетий вышло множество людей талантливых в разных сферах деятельности, — умственная

жизнь страны выразилась на местном наречии только в одних устных памятниках народной поэзии.
На этом наречии хранились в народной памяти только исторические и бытовые песни, сказки и

легенды, пословицы и поговорки. Но в продолжение исторической жизни этого края, все что

только выходило из уровня безразличной народной массы, все что проникалось сколько-нибудь
образованием, — выделялось обыкновенно из племенного круга и отрывалось от племенного

наречия, обращаясь по силе исторического тяготения в разные эпохи к языкам самостоятельным
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— церковнославянскому, польскому, русскому. До конца прошлого века никому в Малороссии не

приходило в голову, что местное наречие может сделаться когда-нибудь языком литературным

или ученым [...]
Неужели у нас должно возникнуть явление беспримерное в истории? В то время, как во всей

Европе при соединении племен в нацию, провинциальные наречия сливались в один народный

язык, в один общий орган ученой и литературной деятельности, неужели в одной России могут

при государственном единстве существовать два отдельные языка и две особые литературы?
Возможна ли самобытная малороссийская литература в то время, когда оба племени связаны

уже историческим ходом событий в одну неразрывную нацию?
[...] Одни из украинских патриотов, признавая что южнорусский язык не отличался значительно

от севернорусского до той эпохи, когда восточная Россия порабощена была моголами, а западная
подчинилась Литве и Польше, в то же время утверждают, что с XV века оба наречия, вследствие
различия исторических судеб, сложились в отдельные, самостоятельные языки, с своей особой

своеобразной организацией. Другие, более рьяные украйнофилы, идут дальше: они не только не

допускают возможности принять в настоящее время малороссийский народный говор за наречие

русского языка, не только не признают единства их в XIII столетии, но уверяют, что между

ними была коренная и существенная разница не при Владимире, не при основании даже русского
государства, а еще в ту эпоху, когда совершилось распадение общеславянского языка на отдельные
народные языки. Последователи этих мнений, приводя в подкрепление свое разные положения

и догадки, прямо уже называют украинцев особым народом, наречие свое самостоятельным

языком, собрание изданных в последнее полстолетие на этом наречии сочинений самобытною

малороссийской литературой и предсказывают ей великую будущность. О том, в какой степени

все это справедливо, мы и намерены поговорить в настоящей статье.
Историю малороссийского наречия проследить не трудно, потому что все сколько-нибудь
серьезные исследования показывают, что оно сложилось на исторнческой памяти.
Мы не будем разбирать нелепого предположения о

самостоятельном образовании малороссийского наречия до основания еще русского государства:
эти бредни, вызванные увлечением узкого патриотизма, напомнили самим малороссам басню об

услужливом медведе Крылова. Они построены на доказательствах в роде того, что в некоторых
народных песнях на малороссийском наречии, как например в Трайзилле, сохранились следы

глубокой мифологической древности, да у Нестора при описании введения христианства в Киеве, в
обращении киевлян к опрокинутому в Днепр идолу Перуна, встречается будто бы малороссийская

фраза: выдыбай, наш боже! Натягивая мысль на дыбу подобных доводов, можно будет доказать
самобытность не только малороссийского или белорусского языка, а пожалуй костромского или

пошехонского!
[...] против украйнофилов говорит и наш древний народный эпос. Весь южно-русский цикл

эпических былин, в которых воспевается князь Владимир Красное-Солнышко и его богатыри,
перешел к нам почти целиком на общерусском языке, за исключением немногих чисто-
малороссийских дум, — и все это по языку нисколько не отличается от северного цикла песен

про Василья Буслаевича или Садко Богатого. [...] Таким образом не мелочное корнесловие, не
педантические натяжки, а положительные факты показывают, что до татарского периода во всей
России был один русский язык, с такими незначительными оттенками на юге и севере, какие и
теперь встречаются в разных местностях русской земли, например в Пскове или Смоленске. До
того времени ни имя Малороссии, ни ея нынешний говор не были совсем известны — была одна

русская земля, один русский язык, одне и те же песни и сказки.
[...] в то время, когда письменность разделилась в Малороссии между языками

церковнославянским и латинским, народный русский язык в этой стране начал все более и более
изменяться, под влиянием с одной стороны польского, а с другой болгарского, к которому

народ тяготел, отстаивая свою веру, и таким образом принимая из них слова и обороты,
южнорусская речь все более и более отклонялась от своего первообраза, языка новгородского, и
становилась особым наречием, которое теперь разнится от общерусского языка и во флексиях,
и в синтаксическом строе и в произношении. Все это совершилось на исторической памяти,
было естественным последствием исторических событий — и все это ясно доказывает, что
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малороссийский говор не составлял особого языка до эпохи татарского нашествия и теперь не

что иное, как провинциальное наречие, сложившееся в одной части русской земли как уэльское

наречие в Англии или пьемонтское в Италии. Вот почему Белинский совершенно прав, говоря,
что в настоящее время малороссийского языка нет, а есть только провинциальное южнорусское

наречие. [...]
Украинцы, говоря о возможности развития своего наречия в будущем, спрашивают: неужели
одному русскому языку принадлежит монополия быть проводником образованности и органом

науки? Да, без сомнения теперь одному общерусскому языку принадлежит эта монополия во всей
русской земле с русским населением. Эту монополию дал ему не кружок квасных патриотов, а ход
самой истории, как английскому языку перед шотландским, как итальянско-флорентинкому пред
пиемонтским и неаполитанским. Этим ни мы не должны гордиться, ни малороссы не имеют права

оскорбляться. В истории мы не находим малороссийского народа и малороссийского языка, точно
так же, как не находим белорусского или сибирского народа, а знаем один только русский народ

с племенными наречиями белорусским и малороссийским. На этих провинциальных наречиях

есть народные песни и сказки, есть несколько поэтических сочинений, написанных в позднейшее
время, но нет литературы. И что такое теперь малороссийский литературный язык, на котором
в нынешнем столетии начали появляться сочинения в Украйне? В настоящем малороссийском

наречии сами украинцы находят столько ветвей и подразделений, что чуть не в каждой губернии
представляется теперь особый говор. Что-же это скажите за язык, в котором вы сами путаетесь до

такой степени, что постороннему человеку трудно решить, кого из вас признать компетентным

в деле? Мы помним, например, как один из сотрудников покойной „Основы“ плакался на то,
что каждый из украинских литературных деятелей знает только одно или два наречия, а не весь
малороссийский язык в полном его объеме. Вероятно, многие не забыли, что г. Кулиш обвинял

Гоголя в незнании Малороссии и в неточном употреблении ее народного языка. В то же время

г. Шейковский, издатель южнорусского словаря доказывал, что сам г. Кулиш не понимает

настоящего народнего малороссийского языка и пишет на нем как Тредьяковский, а г. Гатцук

обвинял в незнании этого же языка и г. Шейковского. Подобные мнения высказывались, как мы

помним, и против Квитки; их не избег наконец и сам Шевченко. Что же это такое за недоступный
язык и может ли он быть в настоящее время органом литературы и европейской науки? Мы бы

попросили украинских патриотов попробовать перевести на этот литературный язык, не говорим
уже каких-нибудь европейских писателей, но хоть например более капитальные сочинения Гоголя
или исторические этюды самого г. Костомарова. Нужно много ученой и литературной обработки,
чтобы на малороссийское наречие можно было передать многие сочинения самих же малороссов.
[...] Но защитники самобытной украинской литературы спросят вас, почему мы забываем

Шевченко? Мы его не забыли, но оставили нарочно под конец, как самое убедительное

доказательство, что новая украинская литература невозможна. Шевченко без всякого сомения

один из самых значительных поэтических талантов, какие только произвела Малороссия. Это поэт
с обширным дарованием, возникший из среды чисто народной жизни и отразивший в себе все

возможные ее элементы. Но посмотрим, велик ли объем содержания его поэзии и в чем состоит

его поэтическое миросозерцание? С полным уважением к дарованию важнейшего представителя

Украйны, мы скажем откровенно свое мнение.
Партия новейших украйнофилов, в понятном удивлении к таланту своего земляка, увлеклась в
восторгах своих до того, что ставит Шевченку наряду с Пушкиным, Гоголем и даже с величайшими

гениями общеевропейскими, чуть не с Шекспиром. Не говоря уже о нелепости последнего

сравнения, мы находим чрезвычайно безрассудной мыслью ставитьШевченко наряду с Пушкиным.
Может ли подобное сближение придти в голову человеку, не ослепленному мелкими претензиями
провинциального патриотизма? Можно ли, рассуждая спокойно, не видеть огромной разницы

между содержанием Пушкина иШевченко? Пушкин, кроме самой разнообразной лирики, является
нам и драматургом в Борисе Годунове и Каменном Госте, и живописцем всех слоев современной

жизни в Онегине, и великим романистом в Капитанской Дочке; в его поэзии нашлись отзывы

и Данту, и античному миру древней Греции, восточной поэзии и испанской жизни, русской

народности и байроновскому скептицизму, — и во всем этом отразилась великая самобытная

личность, в которой сосредоточилась живая действительность, во всю глубину исторической и во
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всю ширину современной жизни. Каково же содержание поэзии Шевченко?
Что касается до его драматических опытов, в роде „Назара Стодоля“, то по собственному отзыву
самых рьяных украинцев, они не заслуживают внимания и даже не имеют местного значения в

самой Малороссии. Все остальные сочинения Шевченко состоят из лирических песен, как его

Кобзарь, или из поэм и повестей, каковы „Гайдамаки“ и „Наймичка“. Какие же в них выразились
мотивы и какое поэтическое миросозерцание? Перечитывая песни Кобзаря, вы ясно видите,
что это ничто иное, как поэзия воспоминания, последние отголоски старой жизни в народной

украинской поэзии: это те же жалобы наболевшего сердца, те же тоскливые мечты отжившей

самобытности, те же воспоминания о былой жизни. Тут не сказалось ровно ничого нового, ничего
такого что давно не высказалось бы у старых кобзарей. При большей силе поэтического таланта,
при большей глубине и теплоте чувства, вы находите здесь то же ограниченное мировоззрение,
как и в народных украинских песнях. И это, повторяем, не от ограниченности таланта, а только
от положительной невозможности найти какие-нибудь новые мотивы, не выходя из узкой колеи

провинциального быта в широкое русло общенародного воззрения.
Эпические сочинения Шевченко подтверждают это еще лучше и яснее. Что такое Гайдамаки?
Это поэтическое воспоминание о славной былой эпохе казачества, произведение бесспорно

высокоталантливое; но в нем не отозвались никаких новых мотивов после тех, в которых это

казачество выразилось в своих старых украинских думах: это как-будто одна из тех же дум, вновь
отыскаивая в памяти народа и только пропетая с большей художественностью. Нам приходилось

при этом слышать сравнение Шевченко с Мицкевичен — и это также несправедливо, потому
что у последнего есть прямая связь с обширной письменной литературой, в которой отразилась

польская жизнь на целые века народной самостоятельности.
Как скоро Шевченко перешел от былых воспоминаний казачества к современной украинской

жизни, он не мог найти для своей поэмы никаких сюжетов, кроме судьбы Наймички, основанной
на мотиве, почти не имеющем практического смысла в действительности, да и на том отпечатался

еще какой-то искуственно-сантименальный характер, придающий рассказу значение крайне-
исключительно.
Таким образом вся поэзия Шевченко — или думы о былом, но невозвратно отжившем казачестве,
или такие явления современности, которые составляют исклочения из общих явлений русской

жизни. При всей значительности таланта, содержание этой поэзии очень бедно и односторонне,
и сравнивать Шевченко с Пушкиным так же странно и забавно, как ставить например Москаль-
Чаривника на ряду с Ревизором Гоголя или оперой Глинки.
Известно, что Шевченко пробовал писать и на русском языке, но его „Тризна“ не произвела

никакого впечатления и не может иметь ни малейшего значения в нашей литературе. Крайние

украйнофилы говорят, будто это обстоятельство доказывает, что руский язык пришелся не по

натуре Шевченко, и только в одном родном языке малороссийском была жизненная сила для

такого истиннонародного поэта. На самом деле мы видим тут другие причины. Что мог сказать
Шевченко, при своем исключительно племенном миросозерцании, после разнообразной поэзии

Пушкина, после глубоко действительных и широких по идее произведений Гоголя! Неудача его в
русской литературе, кроме исключительного и страстного влечения к чисто малороссийской среде,
объясняется самым родом его дарования.
Мы говорили уже, что Гоголь, по свойству своего широкого таланта и глубине общерусского

воззрения, после первых опытов на малороссийском наречии, почувствовал тесноту

провинциальной среды, узкие формы местного наречия и невольно перешел к русской литературе,
где с первого шага стал на ту высоту, с которой легко и свободно было развернуться его

разностороннему дарованию и в народной сказке, и в историческим романе, и в современной

драме. Напротив Шевченко, обращаясь к русскому языку, неизбежно оторвался от исключительно
местной почвы, где только мог созреть и вырости прелестный цветок его народной, чисто

провинциальной поэзии, и он в среде русской литературы не нашел того воздуха, который один

мог дать жизнь этому чисто местному растению. Понятно, что он по необходимости должен был
обратиться туда, где ему легко и свободно было дышать.
Подобный пример мы видели раньше и в нашей литературе, в лице Кольцова, которого по нашему
мнению скорее, чем кого-нибудь другого, можно поставить наряду с Шевченко, если только нужны
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подобные сопоставления. Кольцов также вышел из среды народа, и притом почти в той же полосе

России, так же был питомцем наших южных степей, и подобно Шевченко, выразил бытовую

жизнь великорусского племени в народно-художественнй песне. Но едва только обратился он к

общелитературным мотивам, едва оторвался от своей народной среды и своего чисто народного

языка, как все обаятельное значение его поэзии потерялось, и он исчез бы в толпе дюжинных

стихотворцев, если бы не возвратился к своей народной песне. Поэтому-то и Шевченко не мог

выйти из своей народноплеменной сферы.
Если у нас чисто народные мотивы Кольцова нашли глубокое сочувствие, то понятно, что еще

более и сильнее должны были отозваться песни Шевченко в душе его украинских земляков.
Как старая сказка няни, они многое говорили сердцу. Но как простой отголосок угасшего

казачества, песни его не могли открыть какого-нибудь нового миросозерцания; он увеличил

число хороших книг на малороссийском наречии, но не создал никакой новой малороссийской

литературы. Поэтому прав и Белинский, который говорил, что не знает такой литературы, прав
и г. Аксаков, когда заметил, что отдельная малороссийская литература „полезна только для

домашнего обихода“. [...]

А. Милюков.

[1]А. Милюков. Вопрос о малороссийской литературе // Эпоха. — СПб., 1864. — №4. — С.
75-102.

[2]

[3]Epokha За Fyodor Dostoyevsky, Mikhail Mikha?lovich Dostoevski?

1. http://izbornyk.org.ua/rizne/epocha01.htm

2. http://books.google.com/books?id=pv0WAAAAYAAJ&dq=%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE&lr=

&as_drrb_is=b&as_minm_is=0&as_miny_is=1864&as_maxm_is=0&as_maxy_is=1864&as_brr=0&as_pt=ALLTYPES&hl=uk&pg=

PA92&ci=126,152,859,447&source=bookclip

3. http://books.google.com/books?id=pv0WAAAAYAAJ&dq=%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE&lr=

&as_drrb_is=b&as_minm_is=0&as_miny_is=1864&as_maxm_is=0&as_maxy_is=1864&as_brr=0&as_pt=ALLTYPES&hl=uk&pg=

PA92&ci=126,152,859,447&source=bookclip

4.4.29 І. Кульжинський. Лист до видавця львівського журналу «Мета». Осінь 1864 р.
(2010-04-10 12:00)

Иван Кулжинский.
Письмо к издателю львовского журнала «МЕТА» г. Ксенофонту Климковичу

[...] Знаете ли, что? Предпринявши издавать журнал на малороссийском наречии (по вашему:
языке), вы не обратили внимания на мелочь, — на то, что вы вовсе не знаете этого наречия,
или пожалуй, языка! После этого подвига, вы никого уже не удивили бы, если бы стали

издавать во Львове журнал на китайском языке. Право, подумайте, да решитесь отличиться

3620

http://izbornyk.org.ua/rizne/epocha01.htm
http://books.google.com/books?id=pv0WAAAAYAAJ&dq=%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE&lr=&as_drrb_is=b&as_minm_is=0&as_miny_is=1864&as_maxm_is=0&as_maxy_is=1864&as_brr=0&as_pt=ALLTYPES&hl=uk&pg=PA92&ci=126,152,859,447&source=bookclip
http://books.google.com/books?id=pv0WAAAAYAAJ&dq=%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE&lr=&as_drrb_is=b&as_minm_is=0&as_miny_is=1864&as_maxm_is=0&as_maxy_is=1864&as_brr=0&as_pt=ALLTYPES&hl=uk&pg=PA92&ci=126,152,859,447&source=bookclip
http://books.google.com/books?id=pv0WAAAAYAAJ&dq=%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE&lr=&as_drrb_is=b&as_minm_is=0&as_miny_is=1864&as_maxm_is=0&as_maxy_is=1864&as_brr=0&as_pt=ALLTYPES&hl=uk&pg=PA92&ci=126,152,859,447&source=bookclip
http://books.google.com/books?id=pv0WAAAAYAAJ&dq=%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE&lr=&as_drrb_is=b&as_minm_is=0&as_miny_is=1864&as_maxm_is=0&as_maxy_is=1864&as_brr=0&as_pt=ALLTYPES&hl=uk&pg=PA92&ci=126,152,859,447&source=bookclip
http://books.google.com/books?id=pv0WAAAAYAAJ&dq=%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE&lr=&as_drrb_is=b&as_minm_is=0&as_miny_is=1864&as_maxm_is=0&as_maxy_is=1864&as_brr=0&as_pt=ALLTYPES&hl=uk&pg=PA92&ci=126,152,859,447&source=bookclip
http://books.google.com/books?id=pv0WAAAAYAAJ&dq=%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE&lr=&as_drrb_is=b&as_minm_is=0&as_miny_is=1864&as_maxm_is=0&as_maxy_is=1864&as_brr=0&as_pt=ALLTYPES&hl=uk&pg=PA92&ci=126,152,859,447&source=bookclip


хинизмом, как вы уже отличились малороссианизмом! Для этого у вас, должно быть,
имеется готовый рецепт, по которому составляются слова какого угодно наречия или языка,
— стоит только придать всему этому «национальный колорит», например в роде следующего:
Ме—ту—дзын—вы—дауду—син—рень—чин и т. п. Ведь совершенно выходит по-китайски,
хоть совершенно бессмысленно! — Вот такой точно язык в вашей Мете. Начну с названия.
Из текста вашего журнала, во многих местах, можно догадываться, что слово «мета» у вас

употребляется вместо «цель». Плохо же вы знаете малороссийское наречие! Спросите кого угодно
из малороссиян, и они все вам скажут, что цель сама по себе, а мета сама по себе, и это вовсе не
одно и тоже. [...]
Себя вы назвали «выдавцем» журнала. Извините, и слова «выдавец» нет в малороссийском

наречии. Это слово польское; wydawća.
Но всего забавнее то, что вы не знаете даже, как по-малороссийски называется тот город,
в котором вы издаете вашу Мету. Вы этот город назвали «Львивом». Помилосердуйте, г.
Климкович! Города «Львива» нет на свете, а есть Львов и все малороссияне называют его

Львов, Львов... — прислушайтесь, а вовсе не Львив. Все подобные имена прилагательные,
произведенные от существительных, и вообще оканчивающияся на ов, малороссияне никогда не
коверкают, как вы, на «ив». Да вы же сами пишете «Костомаров, Стоянов, а не Костомарив и
Стоянив. Вы (говоря по-малороссийски) сбились с пантелику.
[...] вы, взявшись издавать во Львове руський журнал, вовсе не знаете ни руського языка, ни
даже руського названия того города, в котором вы устроили ваше журнальное «Становище».
В доказательство того, что ваш журнал Мета издается вами вовсе не на руськом, т. е. не

на малороссийском наречии, но на каком-то сочиненном вами произвольно латино-польсько-
русском, нигде неупотребительном смешении русских слов с польскими, а еще более с ново-
изобретенными от вас словами, я считаю нужным выписать здесь из вашего «Передняго Слова»
все употребленные вами не руськие и не малороссийские слова. Вот они, с посильным

переводом на общечеловеческий смысл: вийсте — выход; разбірчивый — подробный; доказ —
доказательство; тріба — требование; самовіжа — самопознание; розвой — развитие; истота

— существо; загал — ?; свічня, верства — ?;вігляд — ?; вітак — ?; візнамок — примета;
освіта — просвещение; гаразд — совершенство; начилок — начало; родимець — родич; опика
— опека; спійня — поэзия; чужинецький — чужой, погляд — взгляд; твари — творения; дійстный
— действительный и проч... Из употреблений вами этих выкованных вами новых, quasi руських
слов, очевидно всякому, хотя бы даже слепому, что вы — не малороссиянин, но принадлежите

к числу тех полуполяков, или полурусских, которые теперь бессмысленно и бессознательно

(следовательно — безумно!) сами себя позволили революционному польскому ржонду сделать

своим орудием в деле расстройства единой самодержавной и православной России, чтобы потом,
в случае выиграша поляками своего дела, обратиться (т. е. вам) опять в разряд хлопов, или быдла,
на котором поляки и их задушевные друзья— жиды (т. е. «поляки мойсеева закона») будут возить
воду, песок, навоз, кирпич и другия тяжести. Жалко мне вас, и всей вашей компании!
Может ли быть что-нибудь презреннее и позорнее той роли, которую играют эти жалкие

преобразователи человечества с их малоросиянизмом и с их планами раздробить Россию, или
по крайней мере, оторвать от нее кусок живого тела, называемый Малороссией?... А что вы, г.
Климкович, и ваша партия, имеете несчастие, или безумие быть пропагаторами герценизма, в
этом вы сами признались (на странице 71 и 72 первого № вашей Меты), сочувствуя «Молодой

России, идущей (по вашим словам) под предводительством двух знаменитостей московской

эмиграции, Искандера и Бакунина, чересчур хорошо (занадто хорошо) думающих о природной

самостоятельной силе московского народа и невидящих потребности игемонских оснований для

сего народа». Довольно! После такого признания в герценизме, уже не стоит и говорить более

с вами. Знаменитый «генерал от революции» Герцен и начальник его штаба Бакунин уже

изверились всей России; не только старой но и молодой, и так опошлились своей ненавистью

к России даже пред Европой, что имена их давно уже сделались нарицательными именами

устарелых сумасбродов — кандидатов на первые, могущие открыться, две вакансии в бедлам. Все
проявления герценизма, в том числе и ваша Мета, как ни вредны для общества, но еще вреднее
для самих Герценов, для тех, то есть, беспокойных индивидуумов, которые нуждаются не столько
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в полицейских или административных мерах наказания и исправления, сколько в медицинском

пособии вообще и кожаной рубашке в частности. Помянете мое слово: вся эта мономания, все
эти проделки герценизма и малороссиянизма, непременно кончится сумасшедшим домом. [...]
Крепко досадно хохломанам, что руський, южнорусский, малороссийский, или украинский (и
сами не знают, как его назвать!) язык чрезвычайно похож на великороссийский, или по-ихнему
на «московский язык». А еще более тошнит их от того, что все южноруссы, — и русские

и австрийские, любят Россию, как свою общую мать, привязаны, к ней самою искреннею,
детскою любовью, — русские малороссияне уже совершенно сроднились с своими единоверными

и единокровными братьями, с москалями, очищают свое южнорусское провинциальное наречие

посредством общего славяно-русского языка, и мало-помалу сами, весьма охотно, с искреннею
любовию, делаются москалями, а австрийские малороссияне всему этому сочувствуют более или
менее, как естественному следствию, происходящему от естественных причин. [...] Ну, вот же

хохломаны хотят непременно малороссийский язык не допустить (слова Меты) до сближения с

какою либо другою славянскою (а наипаче с «московскою») словесностью, и натуживаются до

надрыва — сохранить этот жаргон «от языковой централизации». Для формулированья этого

сепаратизма, они (бедненькие!), не зная порядочно ни одного славянского языка, решились

выдумать и построить («збудовать») новый южнорусский язык вот из каких слов: «дийстный
— вместо действительный, твор — вместо творение, чужинецкий — вместо чужой, родимец

(родимое пятно на теле, или (друг. знач.) падучая болезнь) — вместо родич, начілок —
вместо начало, тріба — вместо требование и т. п. и т. п. (1 А г. Кулиш выдумал для этого

нового языка и новую орфографию, отличающуюся безобразием и неправдою.) Все это было

бы очень смешно, если бы не было так жалко.... Странная болезнь!... Одержимые злобным

духом этой болезни, сверх желаемого ими литературного обособления и отделения южнорусского
народа от севернорусских братьев его, предположили себе вторым делом: «отыскивать для

южнорусского, народа и политическую самостоятельность». Любопытно, что скажет Австрия

об этом намерении своих подданных!!.... После «Переднего Слова» [...] «поэма» Гургурдядько

(непременно псевдоним) под названием «Могильни Сходини» — куда как затейлива, хоть крайне
нелогична и неудачна!.. Кого на этой Могильной Сходке нет! И Мазепа, и громада, и Богдан

Хмельницкий, и какой-то «Пугач» (вероятно, Пугачев) и наконец Кобзарь, конечно, Шевченко!!
Сошлись они на могилах потолковать о судьбе Малороссии, и все говорят, как будто мертвецки-
пьяные, сами не понимая своих слов и желаний. Ума не приложу, зачем Гургурдядько ввел

в эту пьяную компанию благородного Богдана. — Вероятно, «для национального колорита?».
Пьяный Пугач отпускает вот какие, напрямо, любезности на счет России: «кара! кара москалеви!
Погубив Украйну, кара дитям Катерины (русской императрицы Екатерины II)» и т. п. А пьяный

Кобзарь заключил поэму следующим пророчеством, или желанием: «Лихе панство зараз згине,
Як правда повие!» Оставляя в сторону политическую проказу всех этих quasi малороссийских
стихотворений, я долгом литературной совести считаю сказать здесь во всеуслышание всех

хохломанов и пропагандистов малороссиянизма, что после Энеиды Котляревского и после

стихотворений Артемовского Гулака, на малороссийском наречии доселе нет еще ни одного

стихотворения, в котором бы блестела хоть одна искорка истинной поэзии: Даже стихами нельзя

назвать эту рубленную прозу, которую выдают нам за поэзию Шевченка и других стиходеев

малороссийских. Избравши силлабическую структуру стиха, т. е. отказавшись от трудной и

недоступной для них мелодии и гармонии тонического стихосложения, малорусские современные
пииты ни на одну миллионную долю не выкупили этого недостатка мелодии и гармонии каким-
либо внутренним поэтическим достоинством своих вирш, — рубят с плеча крошеною прозой да

и думают в самообольщении, что они — поэты!! Помилосердуйте, господа! Даже «батько»
вашей поэзии, прославленный вами Кобзарь, Шевченко воесе не поэт 1), так точно как вся ваша

малороссийская литература — вовсе не литература, а продукт упрямства, бредни автономией,
оригинальностью, — мономания. [...] Теперь я дошел до самого суть, до шедевра Меты, —
до статьи Климковича: «Становище Руси супротив лядсько-московскои борби». Г. Климкович,
кажется, хотел назвать свою статью так: Положение Руси относительно польско-русской борь6ы;
но, не зная малороссийского наречия, употребил весьма плохо два слова этого наречия становище
(лагерь) и супротив (по русски — так же супротив, а не относительно), и от этого статья его
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озаглавлена следующею нисенитницею (ни то, ни се): «Лагерь Руси против польско-русской
борьбы». [...] Есть, пожалуй, маленькая часть малороссиян в Галиции, не принадлежащих России,
но эта частичка, оторванная насилием историческим от целого, не составляет собою целого.
Народ малороссийских и западных губерний живет себе спокойно, пашет землю, молится Богу за
своего Освободителя — ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА, — никого не уполномочивал писать о себе

книжки, издавать журналы, и вовсе ничего не знает ни о «федеративном начале» г. Костомарова,
ни о «Становище Руси» г. Климковича, ни о других сепаративных затеях самозванцев — опекунов

народа. [...] Великороссийский и малороссийский народ давно уже слились в един русский (по-
вашему, московский) народ, и составляют одно целое, один живой организм, счастливый своим

единодушием, своим блаженством под сению Царя русского. Если, к сожалению, есть между

малороссиянами одна-другая стоня людей больных какою-то мечтательною сепаративностью,
которые, может быть, и 6лагоприятствуют (сознательно, или бессознательно) полякам; то эта

горсть мечтателей вовсе не народ, — это те несчастные, о которых говорит пословица: в семье не
без урода. — Да и этих уродов пока щадит великодушная Россия, из сожаления к их болезненному
состоянию. Заключаю мое письмо отрывком из стихотворения, напечатанного в Юго-западном
Вестнике, под заглавием: «Современникам:» «Проклятие да будет вам, Уроды в области созданья,
России язва, стыд и срам, Которые без содроганья Клевещете на вашу мать, Позорите ея уставы,
И рады б ей фиал подать Сепаративныя отравы!...». Впрочем, примете уверение в должном

почтении, и проч... Иван Кулжинский. [1]Иван Кулжинский. Письмо к издателю львовского

журнала «Мета» г. Ксенофонту Климковичу // Вестник Юго-западной и Западной России. —
Киев, 1864. — Т. II. — Ноябрь. — С. 33-45. 1) Хоть он и не без способностей и хотя у

него попадаются легкие и симпатичные стихи — особенно те, в которых правописание только

Кулишевское, а сами они — чисто-русские. [2] * * * КУЛЬЖИНСЬКИЙ

(Кулжинський) Іван Григорович [14(26).IV 1803, м. Глухів, тепер Сум. обл. — 23.III (4.IV) 1884,
м. Ніжин, тепер Черніг. обл.] — укр. і рос. письменник, літературознавець, етнограф. З сім’ї
священика. Закін. 1823 Черніг. духовну семінарію. Викладав у Ніжин. гімназії вищих наук

(1825 — 29; серед його учнів були М. Гоголь та Є. Гребінка), Харків. ун-ті (1829 — 32), навч.
закладах Чернігова, Луцька, Немирова та ін.; працював у Тифлісі директором Кавказ. уч-щ. К.
належить перша крит. розвідка про укр. л-ру — «Некоторые замечания касательно истории и

характера малороссийской поэзии» («Украинский журнал», 1825), в якій високо-оцінено творчість
І. Котляревського та ін. письменників, здійснено (в дусі романтич. світобачення) спробу аналізу
укр. нар. пісень, відзначено високі естетичні достоїнства укр. мови за її самобутність, засвідчено
риси істор. підходу до розуміння укр. нац. характеру і нар. поезії, що було пізніше розвинуто І.
Срезневським, М. Костомаровим, П. Кулішем. Автор вірша «Казацкая песня» (1826), повістей
«Казацкие шапки» (1826), «Малороссийская деревня» (1827), роману «Федюша Мотовильський»
(1833), повісті «Терешко», істор. праць «Рассказы из русской истории для простонародного

чтения» (1863), «История Польши» (1864), «Сорокалетие Европы с 1815 — 1855» (1865), ст. «Речь
о различии между классической и романтической поэзией» (1830). У 60-х рр. займав реакц.
позиції, виступав проти розвитку укр. мови і л-ри (статті «О зарождающейся так называемой

малорусской литературе», «Несколько слов о хохломании», обидві — 1863; «Новий взгляд на

хохломанство», 1864), критикував перші укр. підручники, перший укр. журн. «Основа» (1861),
твори Т. Шевченка і Марка Вовчка. Тв.: (Автобиография). В кн.: Лицей князя Безбородко. СПБ,
1859. Літ.: Сперанский М. Один из учителей Н. В. Гоголя. (И. Г. Кулжинский) Нежин, 1906;
[3]Данилов В. К характеристике И. Г. Кулжинского и его литературной деятельности. К., 1908;
Федченко П. М. Літературна критика на Україні першої половини XIX ст. К., 1982; Языков Д.
Обзор жизни и трудов покойных русских писателей, в. 4. СПБ. 1888. Н. М. Жаркевич, І. М.
Лисенко. Українська літературна енциклопедія. — К., 1995. — Т. 3. — С. 99.
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3. http://ua_kobzar.livejournal.com/767758.html

4.4.30 В. Данилов. До характеристики І. Кульжинського (2010-04-10 18:00)

Иван Григорьевич Кулжинский (род. 1803 г.), по окончании черниговской семинарии, был сначала
учителем в уездном духовном училище в Чернигове, затем учителем гимназии высших наук в

Нежине, где и оказался «одним из учителей Гоголя». Впоследствии служба его продолжалась

в Харькове в должности учителя и в Луцке в должности директора гимназии. [...] Так как в

Луцке были сильны устои польско-католические, и деятелыюсть педагогической администрации

поэтому очень затруднялась, то Луцкая гимназия, как предполагает О. И. Левицкий, не без

стараний Кулжинского была переведена в местечко Клевань, дальше от польского центра, каким
тогда был Луцк. В 1839 году Кулжинский переводится директором Немировской гимназии.
На этом посту он продолжает беспощадную и часто курьезную борьбу с польским влиянием и

недоброжелательством в Юго-западном крае.
Из Немирова Кулжинский был снова переведен в Нежин и, наконец, закончил свою службу в

Тифлисе в 1847 году, с которого до самой смерти, последовавшей в 1881 году, жил пенсионером

в Нежине.
Чем дальше служил Кулжинский, тем больше чиновничество захватывало в нем живого человека,
тем больше литературная его деятельность принимала специфические черты булгаринского

литературного пошиба. Между прочим, вторая и самая большая часть его писательской

деятельности отмечена [1]нападками на украинский язык и украинскую литературу, что повторяем,
лучше всего доказывает несамостоятельность его первоначальных воззрений на украинский язык

и песни. К сочинениям Кулжинского этого направления принадлежат: «О зарождающейся так

называемой малорусской литературе», Киев, 1863 г. — «Несколько слов о хохломании», в

«Вестнике ю-з. и зап. России», 1863, кн. 2. — «Сепаратисты» (басня), ibidem, 1866 г., кн. 10
— «Новый взгляд на хохломанство (физиологический опыт)», Киев, 1864 г.
Хотя все отрицатели и гонители украинского языка и литературы были всегда очень бедны на

доказательства и повторяют до сих пор все то же, что говорилось двадцать и сорок лет тому

назад, и поэтому статьи Кулжинского по существу не могут представлять какого-нибудь, пусть
даже отрицательного, интереса, тем не менее мы решаемся привести в выдержках первое из

названных его полемических сочинений, брошюру редкую на полках библиотек и антикваров. Это
послужит к характеристике «литературных» приемов Кулжинского и его направления во второй

период его писательской деятельности.
Первая статья брошюры: «Южно-русский элемент, как предмет торговли» начинается сравнением
украинцев с чувствительным гоголевским Ничипором из повести «Вий»: «Мы все малороссияне

иемножко похожи на доброго Ничипора; стоит только ловкому и искусному человеку расшевелить
в нас воспоминания «про Колеевщину, про Хмельнищину, про Сечь Запорожскую», да еще запеть
козацкую песню о том, «как в поле могила с ветром говорила»... мы тотчас готовы расплакаться,
а уж вишневкою вдоволь напоим сметливого рассказчика и певца, и денег, пожалуй, дадим ему

на дорогу»...
«Ведь как хотите, а такое расположение к грустным воспоминаниям и вообще к отжившей

старине, в нынешний меркантильный и практический век, может служить для сметливого человека
превосходным и очень выгодным предметом торговли... Вот и началась у нас подобная торговля,
или, правильнее сказать, перевод нашей наивной чувствительности на наличные деньги! Началась
она, эта знаменитая торговля, с «восстановления малороссийского языка и воссоздания южно-
русской литературы». Первоначально изданы были два малороссийские букваря: «Граматка» и

«Южно-русский Букварь». «Граматка» с картинками и образками. На одной стороне листка

изображен, в виде буквы Ч, козак, курящий трубку, а на другой стороне того же самаго листка —
образ Богоматери! Очевидно, что сопоставление этих двух предметов очень неприлично; но для
торговли тут главное — козак с люлькою в зубах; найдутся добрые Ничипоры, которые за одну
эту виньетку купят «Граматку».
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За этою инсинуациею идут откровенные доносы и выслеживания литературного сыщика школы

Булгарина и «Московских Ведомостей»: «Предисловие к этой «Граматке», а равно и послесловие
или «Слово до письменных», при всем своем благодушии и братолюбии, при всем наружном

якобы христианском настроении, невольно проговаривается о какой-то «воле людской» (страница
3 и 149). Словом о свободе и оканчивается «Граматка». — Эта «Граматка» издана в 1857 г.,
когда комитеты кипели работою над разрешением крестьянского вопроса; теперь этот вопрос

уже разрешен: непонятию, о какой свободе, или «воле людской» хлопочет «Граматка».
Разобрав в том же направлении «Граматку», автор делает следующее заключение, обращаясь к
украинским писателям: «Торгуйте себе на здоровье, берите деньги с чувствительных Ничипоров;
но ведь вы торгуете опиумом, который отуманивает головы ваших читателей, представляя им

разные фантастические видения и грезы о небывалом и невозможном... Всякую испорченность —
следовательно и испорченный язык — надобно исправлять, а не возводить на фантастическую

степень нормальности и самостоятельности. А потому надобно стараться, чтобы люди,
говорящие по-малороссийски, привыкали говорить чисто по-русски, о чем все благомыслящие

малороссияне давно уже стараются в своих семействах и училищах, и о чем сильно хлопочут

малороссияне, даже живущие в Галиции; а сочинитель уродливой «Граматки» заключает свое

«слово до письменных» мольбою, чтоб все малороссияне непременно говорили по-малороссийски,
т. е., чтобы не исправляли своего испорченного и искалеченнаго полонизмами языка, но коснели
бы в его испорченности».
Далее Кулжинский переходит к разбору «Букваря южнорусского» (изд. 1861 года) Т. Г. Шевченка.
На разборе этой книжки лучше всего обнаруживается невежество Кулжинского в украинской

народной поэзии, о которой он в 20-х годах писал с чужого голоса. Перечислив статьи «Букваря»,
в котором были помещены две народные думы: про Олексія Поповича и про Марусю Богуславку,
Кулжинский так критикует эти произведения, считая их за сочинение какого-нибудь ненавистного
ему украинского писателя: «Первая дума— так себе, даже с некоторым нравоучением, а другая—
из рук вон! Поповна Маруся попала в плен к одному «турецкому пану» и сделалась наложницею

его. У пана в тюрьме сидели христианские невольники. Поповна в Светлый праздник Воскресения
Христова выпустила их из тюрьмы и, прощаясь с ними, передает через них поклон родителям

своим и просит сказать им, чтоб они уже не выкупали ее из плену, — угадайте почему?..

«Бо вже я потуречилась, побусурмеиилась
Для роскоши турецкой,
Для лакомства несчастного»...

«Ну что это за нравоучение для детей, начинающих учиться грамоте? В заключение к этой

думе пришита ни к селу, ни к городу (или, как говорят малороссияне: пришей кобыле хвост):
следующая молитва новейшего произведения:

Ой вызволи, Боже, нас всех, бедных невольников.
З тяжкои неволи.
Выслухай, Боже, в просьбах щирых,
В несчастных молитвах,
Нас, бедных невольников».

«Тенденция этого букваря одна и та же, что и в «Граматке»: какая-то воля людская, освобождение
из какой-то неволи. О какой это свободе хлопочете вы, г. г. букваристы?!!»
Заканчивается статейка настоящими, так сказать, собственными мыслями Кулжинского об

украинском языке, а не навеянными украинскою романтическою литературною традицией.
«Испорченное наречие русского языка или, так называмый, малороссийский язык, как аномалия,
не имеет никаких прав на литературную самостоятельность, и недостоин употребления ни в

каких серьезных случаях, но нуждается в исправлении посредством чистого общерусского языка.
Известное дело, что малороссийское наречие есть нечто среднее между польским языком и

русским, так точно, как уния была в свое время среднею религиею между католичеством
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и православием... Вот каков материал вашей торговли, г. г. торговцы южнорусского

элемента. — Полно вам надувать чувствительных Ничипоров!.. Увы, еще не полно!.. Один

наш земляк перевел на малороссийское наречие даже Евангелие от всех четырех евангелистов.
Духовные сановники, которым он представил свой перевод, признали, что печатать Евангелие

на малороссийском наречии «неудобно». Недовольный переводчик не удовлетворился таким

учтивым и снисходительным приговором, но послал свой перевод в одно ученое общество, и —
потрафил очень хорошо. Известное дело, что нет такой уродливой нелепости, которая не могла
бы выдаваться за правду под фирмою учености. Например, ученые люди доказывали и доселе

доказывают, что греки не умеют читать по-гречески, или например, что болгаре, называющие себя
славянами, суть отродье турков и т. п. Вот и теперь слышно, что ученые люди хлопочут уже об

исходатайствовании позволения напечатать Евангелие на малороссийском наречии... Да, надобно
с сожалением признаться, что от учености можно всего ожидать». Все это дерзко-невежественно
разглагольствование завершает характеристику Кулжинского, как обскуранта.
Вторая статья брошюры: «О малороссийском языке» проводит ту же мысль, что украинский

язык это испорченный русский, и между ними такое же отношение, как между еврейским

жаргоном и немецким языком. Приведя в доказательство два отрывка из Шевченка и Марка

Вовчка и пригласив на суд «всех лингвистов и этимологов» для решения вопроса, «похож ли

малороссийский язык на особенное какое-то племенное наречие славянского языка», Кулжинский
говорит: «Можно пожалуй, быть малороссиянином 1); можно любить Малороссию, как свою

родину и как прекрасную часть России; даже можно любить свое домашнее малороссийское

наречие, как вообще мы любим многие домашние вещи, наприм. — халат, колпак, и т. п.,
— но... в этом домашнем костюме являться в публику, да еще доказывать права этого костюма
на публичное употребление — это было бы по меньшей мере смешно и дико, ежели не как-
нибудь иначе. После этого, так и жди, что и белорусское наречие возвысит свой голос и

объявит свои права на самостоятельность и литературное гражданство между другими языками.
Слышно, что один шутник белорусс затевает уже издавать на белорусском наречии журнал

под заглавием: „Подканье“, с эпиграфом: «бейце, дзеци, гопака, не жалейце лапцей; кали эци

пабьеце, бацько новых паплеце». Судя по этому эпиграфу, белорусское наречие не уступает

малороссийскому ни в гармонии, ни в изобразительности». После этого следуют нападки на

П. А. Кулиша за его правописание и на журнал «Основу». Процитировав из статьи «Основы»
(1861 г. февраль) — «Ответ Современной Летописи Русского Вестника», Кулжинский разражается
такими словами, показывающими всю полицейскую наготу его мысли: «Если бы у нас было

демидовское богатство, то мы бы назначили 100 тысяч рублей премии тому, кто поймет,
разберет и разъяснит эти таинственные слова о «крайней централизации в языке, служащей

помехою общему благосостоянию и образованию народа», а равно «об уродстве и юродстве,
происходящем от единообразования». Как? единообразование малороссиян с великороссиянами

производит уродство и юродство??!! Централизация, т. е. господство общего русского языка в

Малороссии мешает общему благосостоянию и образованию народа??. Решительно не понимаем!
Зачем такая туманизация слов и фраз? Сказали бы напрямик, чего вам хочется, — ну тогда

бы можно было принять надлежащие меры к ответу». Таким образом литературно-научная
полемика заканчивается Кулжинским указанием на участок. В последней статейке своей брошюры:
«Дневник Т. Г. Шевченка» окончательно разошедшийся без удержу Кулжинский приходит к

выводу, что сам Шевченко был его единомышленником насчет украинского языка: «Он сам

сознавал неприличие и неспособность малоросийского наречия для серьезного употребления. Он
своим «Дневником» как будто говорит нам вот что: «можно, пожалуй, иногда поговорить по-
малороссийски, написать малороссийскую виршу и пропеть малороссийскую песню, так точно,
как можно иногда потанцовать трепака; но танцовать постоянно вместо обыкновенного хождения
ногами, — это, воля ваша, было бы черезчур ненормально: вот то же разумейте и о вашей

малороссийской литературе». — Шевченко чувствовал, сознавал это и вследствие того, сам с

собою, в тайнике своего «Дневника» говорил по-русски, а не по-украински». Мы слишком утомили

внимание читателей выписками из курьезной полемики Кулжинского. Но следует поминать перед
лицом Аданая, как едомляне предавали сожжению священный город Иерусалим. Ведь писания

Кулжинских отразились реально в многострадальной литературе украинского народа. Да кроме
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того, интересно видеть, как мало выросла мысль гонителей украинского слова и просвещения за

все протекшие сорок с лишним лет. 1) Так мракобесие и умственный застой доводили авторов,
подобных Кулжинскому, до глупости, который договорился до того что снисходительно разрешает
человеку родиться украинцем. Владимир Данилов. К характеристике И. Г. Кулжинского и

его литературной деятельности // Україна: Науковий та літературно-публіцисичний щомісячний

журнал. — К., 1907. — Т. IV. — № 10 (октябрь). — С. 20-45.

1. http://ua_kobzar.livejournal.com/767578.html

4.4.31 Хто вигадав Шевченка? Фрагменти замітки в газеті «Киев». Лютий 1914 р.
(2010-04-11 06:00)

Кто выдумал Шевченко?

Не пора ли снять покрывало с таинственной фигуры Шевченко и показать этого «неборака» в

настоящем, неприкрашенном виде?... пролить свет на невыгодную сделку с мнимым Шевченко...
Тарас Шевченко, которому приписывается «Кобзарь» в таком виде, в каком преподносят его

наши хохломаны, был человек весьма малограмотный, невежественный, не подозревавший

о существовании знаков препинания и совершенно неспособный по своему умственному и

нравственному убожеству к созданию тех песен и поэм, которые так уютно размещены в

«Кобзаре». [...] маска образованности и высокого развития плотно пригнана к корявому,
необтесанному лицу Шевченко [...] не только личность, но и самый Кобзарь есть фальсификация

Кулиша!

Газета «Киев». Лютий 1914. Цит. за Є. Шабліовський. Народ і слово Шевченка. К., 1961.
С. 483.

Примітки

«Кіевъ» — Щоденна радикально-права газета, виходила в Києві з січня 1914 до кінця 1916 р.
Заснована за прямої підтримки ген.-губернатора Ф. Трепова. Отримувала другу за розміром у

Російській імперії субсидію з секретного фонду міністерства внутрішніх справ — 50-60 тис. рублів
щорічно. Ще раніше зі статтею «Поддельный Кобзарь» виступила газета «Новое время», 1909, 17
(30).

4.4.32 Листи про заборону «Кобзаря». 1914 р. (2010-04-11 12:00)

1914 р., лютого 24. — Лист Тимчасового комітету в справах друку в Києві до Головного

управління в справах друку про заборону «Кобзаря» Т. Г. Шевченка й про притягнення до судової

відповідальності видавця

Комитет имеет честь представить при сем в Главное управление по делам печати копию

постановления своего, состоявшегося 22 сего февраля за № 8, по делу о наложении ареста на

книгу на малорусском наречии под заглавием „Т. Шевченко. Кобзар“. Изд. „Криниця“ и о

привлечении к судебной ответственности по 3 п. 74 и 6 п. 129 ст. Угол. Улож. издателя книги,
по выяснении его личности.

Председательствующий, заслуженный профессор
Т. Флоринский
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(ЦДІА УРСР, справа з фонду „ Канцелярии Главного управления по делам печати“, „II отделения“,
1914 р., № 88, арк. 1). 24 лютого 1914 р. Цит. за: Т. Г. Шевченко в документах і матеріалах. —
К., 1950. — С. 305.

1914 р., серпня 18. — Лист Головного управління в справах друку до прокурора Ростовського

на Дону окружного суду про заборону «Кобзаря» Т. Г. Шевченка, видання 1907 р., й притягнення
до судової відповідальності винних у виданні

Вследствие отношения от 21 сего марта за № 89 Главное управление по делам печати

имеет честь уведомить ваше превосходительство, что на книгу на малороссийском наречии

под заглавием „Т. Шевченко. Кобзарь. Видання „Общества имени Т. Г. Шевченко для

вспомоществования нуждающимся уроженцам Южной России, учащимся в высших учебных

заведениях С. Петербурга“ та „Благотворительного общества издания общеполезных и дешевых

книг“, СПБ, 1907, КнигопечатняШмидта“, С.-Петербургским комитетом по делам печати 23 июля
1913 г. наложен арест, с возбуждением судебного преследования по ст. ст. 73 и 74 и 128 Уг. Ул., а
самый экземпляр книги препровожден Комитетом прокурору С. Петербургской судебной палаты
при отношении от 2 августа 1913 г. за№ 1883, о чем Главным управлением по делам печати было

сообщено вам отношением от 3 августа 1913 г. за № 9896.
К сему Главное управление по делам печати присовокупляет, что наложенный С.-Петербургским
комитетом по делам печати на упомянутую книгу арест оставлен в силе определением С.-
Петербургской судебной палаты от 12 августа 1913 г. впредь до исключения из этой книги

некоторых мест.
Копия означенного определения при сем препровождается.

Начальник Главного управления по делам печати

(підпис)

(ЦДІА УРСР, справа з фонду „Канцелярии Главного управления по делам печати“, „I отделения“,
1913 р., № 314, арк. 15). 18 серпня 1914 р. Цит. за: Т. Г. Шевченко в документах і матеріалах. —
К., 1950. — С. 311-312.

4.4.33 Михайль Семенко. Я палю свій «Кобзар». Лютий 1914 р. (2010-04-11 18:00)

Ей ти, чоловіче, слухай сюди! Та слухай же— ти, чудовий цілком! Я хочу сказати тобі декілька слів

про мистецтво й про те, що до нього стосується, — тільки декілька слів. Немає нічого ліпшого, як
розмовляти з тобою про мистецтво, чоловіче. Я берусь руками за боки й регочусь. Я весь тремчу

від сміху — вигляд твій чудовий, чоловіче! Ой, та з тобою ж пекельно весело!
...Ах, з тобою страшенно тоскно... Я не хочу з тобою говорити. Ти підносиш мені

засмальцьованого «Кобзаря» й кажеш: ось моє мистецтво. Чоловіче, мені за тебе соромно...
Ти підносиш мені заялозені мистецькі «ідеї», й мене канудить. Чоловіче. Мистецтво є щось таке,
що тобі й не снилось. Я хочу тобі сказати, що де є культ, там немає мистецтва. А передовсім

воно не боїться нападів. Навпаки. В нападах воно гартується. А ти вхопивсь за свого «Кобзаря»,
від якого тхне дьогтем і салом, і думаєш його захистить твоя пошана. Пошана твоя його вбила.
Й немає йому воскресіння. Хто ним захоплюється тепер? Чоловік примітивний. Якраз вроді

тебе, показчиком якого є «Рада». Чоловіче. Час титана перевертає в нікчемного ліліпута, і

місце Шевченкові в записках наукових товариств. Поживши з вами, відстаєш на десятиріччя.
Я не приймаю такого мистецтва. Як я можу шанувати тепер Шевченка, коли я бачу, що він є під
моїми ногами? Я не можу, як ти, на протязі місяців витягувати з себе жили пошани до того, хто,
будучи сучасним чинником, є з’явищем глибоко відразливим. Чоловіче. Я хочу тобі сказати, що в
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сі дні, коли я отсе пишу, гидко взяти в руки нашу часопись. Якби я отсе тобі не сказав, що думаю,
то я б задушився в атмосфері вашого «щирого» українського мистецтва. Я бажаю йому смерти.
Такі твої ювілейні свята. Отсе все, що лишилось від Шевченка. Але не можу й я уникнути сього

святкування.
Я палю свій «Кобзар».

Семенко. Дерзання. — Поези. — К., 1914. Цит. за: М. Євшан. Критика; Літературознавство;
Естетика. — К, 1998. — С. 61-62.

4.4.34 Лист М. Костомарова до київських семінаристів. 19 січня 1864 р.
(2010-04-12 06:00)

Генв. 19 — 1864.
Шановна Громадо, Панове семинаристи!

Великі радощі мені сталися, коли я одібрав лист ваш, і нема в мене кибети, щоб віддячити за

ту ласку і увагу, що мені єсте показали. Дай Боже вам щастя — здоров’я і щоб ви росли духом

і сердцем. А як постановлять вас пастирями, нехай кожний запечатає собі у серці ту любов до

свого краю і до свого народу, що тепер маєте; і будете ви світло людям вашим, і станете кріпкою
сторожею народовій мові і народовій освіті.
І коли б то скрізь по семинаріях був такий дух, як у вас, не зломила б народності нашої ніяка в

світи ворожа сила во віки вічні. Пам’ятайте, панове, про слівця: дай боже, щоб любов наша до

рідної мови не була похожа на те насіння, що було зійшло, та росту йому не було. Щоб люде вас

не звели, щоб ані ради жінок і дітей, ані ради омани світової, кваплючись на лакомство велике,
ані ради страха архієрейська, не покинули ви мови рідней. Бо хто любить народ, той річ його

любить, а хто каже, що любить народ, а річ його ненавидить, той бреше, як брешуть Гогоцький
та [1]Кулжинський і ті, що на їх похожі, що їх мена покриються соромом і поругаються в пам’ятці
у потомків. Да не смущається сердце ваше: ідіте смілими і твердими ногами до мети своєї.

Щиро прихильний

Н. Костомаров.

Україна: Науковий та літературно-публіцисичний щомісячний журнал. — К., 1907. — Т. IV.
— № 11-12 (ноябрь-декабрь). — С. 450-451.

1. http://ua_kobzar.livejournal.com/767758.html

4.4.35 Михайло Драгоманов. Шевченко, українофіли й соціалізм (2010-04-12 12:00)

* *

Завше з молебнів, та ще й з молебнів після смерті святого, мало буває користі, а багато

шкоди людям. А може, нікому так не шкодять молебні, як нам, півварварам на сході Європи.
Пригадаймо, що російське письменство дійсно після того й почало рости, коли Бєлінський показав,
що в Росії письменства ще справді й нема, що Пушкін сам іще не робить письменства, та й йому
ще нема чого дуже молитись. Пора вже, щоб хто-небудь справив подібну службу й українському

письменству з Шевченком, і тим більш пора, що українолюбці давно вже величають його й

як письменника, і як проводиря в громадській праці, а з цього величання справа українська,
ні письменна, ні громадська, не дуже-то посувається. Ми пам’ятаємо, як колись «Основа»

3629

http://ua_kobzar.livejournal.com/767758.html


одповідала на всі закиди московських слов’янофілів про те, що навряд може й потрібно бути

осібне письменство українське, тим, що одповідь на кожний закид кінчала: «У нас єсть Шевченко».
[...] Ми тепер знаємо, як мало поміг такий показ на Шевченка в основські й післяосновські часи,
коли українолюбці в Росії найбільш клопотались про «сохранение и развитие своей народности

посредством развития самостоятельной литературы и школы». Ми знаємо, що навіть скільки-
небудь повного видання Шевченка ми діждались тільки через 14 років після того, як скінчилась
«Основа». А 14 років у наші часи — це цілий вік!
Мало чим більше послужили молебні Шевченкові і навіть самий «Кобзар»Шевченка й у Галичині,
хоч там вільно було й печатати, й читати «Кобзаря», й говорити про нього прилюдно. Ми бачили,
як крутять із «Кобзарем» ті, що справляли молебні його авторові. Ми знаємо, що Шевченко не

вирятував галицьких народовців од спілки з магнатством і ультрамонтанством, яка готова вже

була скріпитись укінець на виборах у державну австрійську думу в 1873 p. [...]

[1]Михайло Драгоманов. Шевченко, українофіли й соціалізм / Драгоманов М. П. Вибране («...мій
задум зложити очерк історії цивілізації на Україні»). — К., 1991. — С. 400-401.

1. http://izbornyk.org.ua/drag/drag16.htm

4.4.36 Витяг із статті проти самостійності польської народності. Літо 1865 р.
(2010-04-13 06:00)

Кое-что о народностях русской и польской.

[...] и то еще вопрос: достаточно ли одной письменной литературы, существующей у известного

народа, чтоб язык этого народа мог считаться вполне самобытным? Иначе мы должны будем

допустить много самобытных языков, очевидно, не имеющих права на этот эпитет: самобытность
болгарского языка, самобытность польского языка, сербского языка, малорусского, белорусского,
западнорусского и проч. и проч. языков — наречий одного и тогоже славянского корня, это уж

будет слишком много самобытностей! Эти наречия настолько и самобытны, насколько в них еще
слышится общая им всем особность их расы. Неужели, если Котляревский написал свою шутку

— энеиду, а Шевченко свои думы по малороссийски, то уже этого достаточно, чтобы малорусское

наречие имело право на самобытность— отдельность? Да ведь таким образом мы дойдем до того,
что должны будем признать самобытности языков костромского, владимирского, новогородского
и проч. и проч., так как каждый из них имеет свои отличительные оттенки, Нет, но эти оттенки

— не что иное, как фальшивые ноты, более или менее неудачные варианты на главную тому,
господствующую в целой пьесе, — не более. [...]

[1]Кое-что о народностях русской и польской // Вестник Западной России. — Вильна, 1865. — Т.
III. — Июнь. — С. 351-363.

1. http://izbornyk.org.ua/rizne/vestnzr05.htm

4.4.37 Спогад М. Некрасова (2010-04-13 12:00)

* *

Шевченко был поэт глубоко и исключительно национальный, специализировавший для себя

отдельную область, воспроизведению которой он посвятил всю свою жизнь и из которой не

выходил ни однажды; именно задачею его поэзии было изображение народной жизни родной ему
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Украины, и в этом смысле все пьесы родственны, поясняя, дополняя друг друга и представляя в

целом житье-бытье того общества, среди которого ему суждено было родиться, работать, думать,
терпеть и страдать.

Некрасов Н. А. Полное собрание сочинений и писем. М., 1952, т. 12, с. 90.

4.4.38 З відкритого листа М. Костомарова видавцеві журналу «Русская старина»
(2010-04-13 18:00)

* *

Тарас Григорьевич любил русский язык, сам, как оказывается, писал на нем и желал печатать

написаное, но не решался на это по скромности, не надеясь на достаточное знание русского

языка и на достаточность собственного образования, так как судьба для него с колыбели до

гроба была злою, жестокою мачехою и всю жизнь постоянно то тем, то другим ставила его в

невозможность расширить умственный свой горизонт, сообразно его блестящим способностям.
В числе оставшихся после него русских сочинений есть несколько рассказов или повестей с тем

самым содержанием, которое встречаем в нескольких его малорусских стихотворениях большого

размера, вошедших в собрание сочинений Шевченка, изданное под названием «Кобзарь».
Внимание читавших «Кобзарь», конечно, останавливалось на прекрасной поэме «Наймичка», где
изображается мать, которая, подбросив богатым хозяевам своего ребенка, потом нанимается у

этих хозяев работницею, сходится с ними и сживается до того, что уже как-будто сама принадлежит
к их семье, с нежнейшею материнскою любовью заботится о своем сыне, живущем у хозяев в

качестве их собственного родного сына, оставляя его в полном неведении относительно себя,
и открывает ему тайну только пред своею смертию. Между русскими писаниями Шевченка

мы встретили рассказ того же содержания, с некоторыми, однако, частностями, которых нет в

малорусском произведении, и с превосходно изображенными чертами народного быта и жизни.
Повесть эта так хорошо написана, что если бы напечатана была до появления в свет ее

малорусской стихотворной редакции, то была бы приветствована публикою как выходящее из

ряду явление. Точно так же видели мы в бумагах покойного поэта две повести: «Княгиня» и

«Варнак», такого же содержания, как и стихотворения, напечатанные по-малорусски в «Кобзаре»
под теми же названиями. Видно, Шевченко иногда на одну тему писал и по-малорусски стихами, и
по-русски прозою. Затем, в бумагах его оказались: 1) [1]«Близнецы»— рассказ из быта малорусских

помещиков средней руки последней половины XVIII века, где между прочим замечательно живо и

интересно, кроме других черт местной жизни, представлены приемы воспитания. 2) «Музыкант»,
где изображена судьба крепостного человека у знатного малороссийского барина: этот человек с

необыкновенными способностями к музыке, но терпит от пут крепостной зависимости до того,
что из Петербурга в Малороссию препровождается, по требованию нового господина, по этапу;
однако, при помощи добродетельного немца Антона Карловича получает, за деньги, от помещика
свободу и женится на благородной девице, живущей у его благодетеля. 3) «Художник», где

представлен другой крепостной человек иной профессии, чем прежний — живописец, отданный
мальчиком в маляры, спасенный благодетельным художником и выкупленный на волю при

посредстве знаменитого Брюллова. Очевидно, поэт, приступая к написанию повести, имел в виду
собственную судьбу, так как все вначале рассказываемое в повести находится в автобиографии

Шевченка и относится к его собственной личности. Но этим только ограничивается сходство

повести с автобиографиею. Далее в повести с художником происходят иные события: он случайно
сходится с резвою девушкою, сначала шутит с нею, потом влюбляется и женится, тогда как

она уже беременна от какого-то мичмана; наконец, умирает в доме умалишенных. Из этого

видно, что Шевченко постоянно занимали воспоминания о своей собственной прошедшей судьбе,
и он не раз, то так, то иначе, обращался к ним и принаровлял их к разным вымышленным

героям своих повестей в разных видах. 4) «Несчастный» — повесть, написанная автором во
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время его пребывания в ссылке, после встречи с загадочным человеком. Вдовец, провинциальный
помещик, приехавши в Петербург, женился на особе сомнительного свойства и скоро после того

умер, убившись на охоте. Вдова — искусная лицемерка, сделавшись полною госпожою, всю
задачу своей жизни поставляет в том, чтобы для пользы своего сына оттереть детей своего

мужа от первого брака. Из них сынок ослеп в детстве, а девочку мачеха везет в Петербург,
распуская слух, что намерена поместить ее в институте, а на самом деле помещает сироту у своей

давней приятельницы-немки, которая держит швейное заведение, берет девочек для обучения

ремеслу, а на самом деле для других, более непозволительных целей. Через несколько времени

эта госпожа приезжает в Петербург снова со своим сыном, чтобы докончить его воспитание,
полученное в деревне от крепостных наставников, и, вместе с тем, чтобы окончательно отделаться

от падчерицы. Сын, избалованный матерью шалопай, делается вполне развратным негодяем,
обкрадывает и оскорбляет мать и раздражает ее до того, что она, при посредстве правительства,
засылает его, ради исправления, в Орскую крепость, где автор и увидал его и где этот потерянный
юноша играет роль жалкого шута между солдатами, и стал известен там всем под именем

несчастного. Но и злую мать постигает заслуженная кара. Немка, у которой мачеха поместила

свою падчерицу под вымышленным именем своей крепостной Акульки, принимает от госпожи

посул и поручение выдать мнимую Акульку за какого-нибудь посетителя веселого дома, который
бы соблазнился некоторым приданым; но немка сочла за лучшее открыть падчерице и ее

жениху всю подноготную и побудить их преследовать законом злодейку-мачеху. Дело кончается

тем, что падчерица вступает во все права своего состояния, похищенные у ней обманом, а

мачеху ссылают в монастырь на покаяние. Художественная выдержка характеров, трогательные,
глубокопотрясающие душу читателя сцены, чрезвычайно занимательное изложение— все это дало

бы этой повести почетное место между лучшими произведениями наших беллетристов, если б

она была напечатана. 5) «Повесть о бедном Петрусе» переносит читателя в ту эпоху, когда
казацкие старшины, преобразованные в русские чины и получившие вместе с ними потомственное

дворянское достоинство, совершали крайние самоуправства, пользуясь крайнею продажностью и

мелкодушием судей. К сожалению, автор наложил безудержу слишком много густых чересчур

красок, что вредит силе впечатления, производимого на читателя, и строгой исторической

верности. 6) «Капитанша». Содержание этого рассказа таково: еще во время пребывания русских
войск во Франции (1814 — 1815 гг.) офицер увез оттуда в Россию девушку, держал по-мужски
как денщика, а когда она сделалась беременною, уехал, оставя ее на попечении барабанщика.
Француженка умерла, а новонарожденную ее дочь держал у себя одинокий барабанщик до 16-
ти лет, когда в городе Муроме капитан-женолюбец насильно увез ее, но она от него убежала,
очутилась, как бродяга, в тюрьме и была там отыскана барабанщиком с рожденною ею от

капитана дочерью. Барабанщик женился на невинной жертве гнусного насилия, приютился

близь Глухова, содержал там корчму, а выросшая дочь жены его вышла за местного помещика,
приятеля автора. Замечательно, что как в этом рассказе, так и в других, и в некоторых

малорусских произведениях, автор избирает для сюжета судьбу простолюдинки, соблазненной или
изнасилованной развратником из высшего класса. Тема эта, как видно, почти так же занимала

Шевченка, как и судьба человека, выбивающегося с большими затруднениями из-под крепостного
гнета. Последнее для нас объясняется близостию к судьбе самого автора. Не было ли в жизни

автора, или в близком к нему кругу, чего-нибудь такого, что в равной степени сделало близкою

к его сердцу судьбу простонародных жертв барского сластолюбия, или же это только плод его

постоянной скорби об унижении человека — не знаем...
В своих повестях и рассказах, писанных по-русски, Шевченко впадает в мелодраматичность, а
нередко и в растянутость. Редакция русских сочинений Шевченка в том виде, как они оставлены,
сильно страдает небрежностью. Попадаются то недомолвки, то излишние повторения, то явные
анахронизмы, вообще такие ошибки, которые несомненно были бы самым автором исправлены,
если б он приготовлял эти сочинения уже к изданию. Теперь — они более наброски, чем

оконченные сочинения, и в настоящем виде похожи на драгоценные камни в уродливой оправе.
Среди всех недостатков и недоделок, в них, однако, повсюду светятся признаки громадного

дарования автора: верность характеров, глубина и благородство мыслей и чувств, живость

описания и богатая образность — последнему качеству, как видно, способствовало и то, что
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автор был живописец по профессии.

[2]Н. И. Костомаров, Письмо к изд.-редактору «Русской старины» М. И. Семевскому, «Русская
старина», 1880, т. XXVII, стор. 607—610.

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev401.htm

2. http://litopys.org.ua/shevchenko/ocherk.htm#pismo

4.4.39 Із огляду історії слов’янських літератур А. Пипіна та В. Спасовича
(2010-04-14 06:00)

Тарас Шевченко († 26 февраля 1861) есть без всякого сомнения замечательнейшая личность

всей малорусской литературы. Принадлежа началом своей деятельности еще старому периоду

тридцатых годов, Шевченко был талантливейшим представителем современных стремлений

малорусской литературы, поэтом, в котором видели лучшее отражение достоинств национальной

поэзии и вместе с тем выражение новых понятий и требований.
Теперь еще не пришло время для полной его биографии, как и трудно еще сказать, каким следом

отзовется его поэзия в национальном деле, — но нет сомнения, что он был глубоким явлением

для своих современников. Шевченко родился крепостным и на себе испытал тяжесть рабства; оно
не подавило однако его поэтической природы. Благодаря сочувствию порядочных людей, которых
удалось ему встретить, он получил свободу, но судьба оторвала у него возможность деятельности:
когда он освободился от продолжительной ссылки, перед ним осталось только немного лет

жизни. Перенесенные испытания не заглушили в нем поэтической силы, не затемнили и не

ослабили его светлых и гуманных воззрений. Демократ по происхождению, он естественно

привязан был к делу народа, и ему не нужно было доходить до этой привязанности путем

долгой выработки убеждений: позднейшее развитие, приобретенное им, должно было только

утвердить то, что уже лежало в основе его понятий и стремлений. Оттого Шевченко есть один

из редких примеров непосредственно народного поэта и человека убеждений, не отделившегося
от массы лучшими свойствами понятий и характера, но вместе с тем совершенно свободного от

неизбежной ограниченности простонародных взглядов. Для соотечественников Шевченка кажутся

вполне справедливыми слова, сказанные о нем г. Костомаровым: «Шевченко, как поэт — это

был сам народ, продолжавший свое поэтическое творчество. Песня Шевченка была сама по себе

народная песня, только новая, — такая песня, какую мог бы запеть теперь целый народ, — какая

должна была вылиться из народной души, в положении народной современной истории. С этой

стороны Шевченко был избранник народа в прямом значении этого слова; народ как бы избрал

его петь вместо себя».
В 1840 вышел Кобзарь Шевченка, и с тех пор его значение в малороссийской литературе прочно

установилось. Первые произведении Шевченка уже обнаруживают в нем глубокое поэтическое

понимание народной жизни, ее настоящего и прошедшего; она проходила ясно перед его

фантазией, с своим горем и трудами, мрачными историческими воспоминаниями и светлыми

народными идеалами. Его [1]«Гайдамаки», «Катерина», «Тарасова Ночь», много других мелких

произведении сохранили для читающей малороссийской публики всю свою цену, несмотря на

долголетний перерыв его деятельности, и не смотря на то, что современники его начинаний,
писатели той литературной эпохи, почти забыты. Его поэзия сложилась сразу, как известный

поэтический взгляд, который проходит всю его деятельность; эта поэзия так естественно проста,
что она действительно может быть названа прямым развитием собственной поэзии народа. По

самой форме Шевченко непосредственно примыкает к ней, не поддаваясь тем искусственным

формам, какие старались насильно придать ей другие малороссийские писатели.
Но как ни глубоки были в нем впечатления народной жизни, сколько ни входил он в ее

старые воспоминания и в ее настоящее, свежий ум и широкий талант избавляли его от крайних

увлечений, которым так легко поддается возбужденное национальное чувство. Малороссийский

патриот и демократ, он был однако чужд всякой религиозной и национальной нетерпимости; в
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его таланте сильно было любящее гуманное чувство, свойственное ему от природы и усиленное

развитием. Над его национальными привязанностями всегда стоял общечеловеческий интерес,
и в своих желаниях народного блага он ждал для народа «апостола правды и науки», — и это

было его искренним ожиданием. Его общественные понятия были понятия серьезные, и лучшие

стремления времени находили все его сочувствие (ср. его «Сон» и друг.).
Новая деятельность Шевченка началась после возвращения его из десятилетней ссылки. В конце

его ссылки напечатана была поэма «Наймичка»; в 1860 издание «Кобзаря» было повторено, затем
новый ряд песен «Кобзаря» печатался в «Основе» (1861 — 62): там же издан и его [2]«Дневник»,
который к сожалению не мог быть напечатан вполне. Перед концом своей жизни он задумал

издать ряд элементарных книжек для народного обучения, но успел издать одну или две..... В

1861 он напечатал свою коротенькую автобиографию («Народн. Беседа» 1861).
Шевченко был самым сильным и характерным явлением малорусской литературы в последнее

время, да и вообще. Заботы других писателей, собравшихся в 1861 — 62 в издании «Основы»,
заключались в правильном установлении малорусской литературной деятельности, которая до

тех пор слишком отдана была на волю случайностей и не имела постоянного и ровного развития.
Последним, более деятельным временем ее было начало сороковых годов. Новые попытки

начинаются уже в конце пятидесятых годов. Теперь снова открываются труды прежних деятелей,
в особенности упомянутого псевдонима Галки и Кулиша.

А. Н. Пыпин, В. Д. Спасович. Обзор истории славянских литератур. — СПб, 1865. — С.
224-226.

1 Ієремія Галка — літературний псевдонім М. Костомарова. [3]

1. http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev1.htm

2. http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev501.htm

3. http://books.google.com/books?id=MKgDAAAAYAAJ&dq=%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE&lr=

&as_drrb_is=b&as_minm_is=0&as_miny_is=1865&as_maxm_is=0&as_maxy_is=1865&as_brr=0&as_pt=ALLTYPES&hl=uk&pg=

PA224&ci=99,1368,864,201&source=bookclip

4.4.40 Із листа M. M. Лазаревського до П. О. Куліша. 20 лютого 1866 р.
(2010-04-14 12:00)

* *

Издание Шевченка необходимо бы. Не знаю, что делает по этому случаю Варфоломей

Гр[игорьевич]. И его дела что-то плохи. Я жду от него ответа об этом деле. Не знаю, насколько
Чалый способен издать, т. е. разобрать, переверить, объяснить, тем более, что он с Тарасом и

мало был знаком, а тут личное знакомство много значит.
Но я в этом деле не судья и не хозяин. Так как после Вашего отказа В[арфоломей] Г[ригорьевич]
никого не мог найти лучшего, то должен был решиться обратиться к Чалому. Впрочем, он

до сих пор еще не дал полного согласия и обещания. А «Кобзаря» нет, а его спрашивают.
Читали ли Вы, что за границей будет издана брошюра «Колысь було» на малор[оссийском] языке
польскими буквами, где говорится, что поляков поссорили с малороссами Москва, а еще больше
литер[атурные] произведения Шевченко и Ваши.
Хотел было это послать Каткову. Да бог с ним; не стоит и трогать его, и так уже он сильно упал;
и так уже его грызут со всех сторон.
26-го будет панихида у нас, не соберут ли тогда добрые люди хоть чего-нибудь на школы...
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20 февраля [1866] г.

[1]Т. Г. Шевченко в епістолярії відділу рукописів. — К., 1966. — С. 44-45.

1. http://izbornyk.org.ua/shevchenko/epis.htm

4.4.41 Спогад Миколи Ге (2010-04-14 18:00)

* *

Будучи у меня *, он [А. И. Герцен] попросил однажды: «Дайте что-нибудь русское почитать».
— Что же вам дать?; — спросил я. Вот Шевченко, перевод Гербеля. — «Дайте», — отвечал он

и взял. Возвращая, он сказал: «Боже, что за прелесть, так и повеяло чистой нетронутой степью,
это ширь, это — свобода!».

Воспоминания Н. Ге 1. В. Стасов, Николай Николаевич Ге, его жизнь, произведения и переписка,
М., 1904, стор. 161. Примітки * В 1867 г., когда Н. Ге жил во Флоренции, его посетил А. Герцен.
1 Ге Микола Миколайович (1831 — 1894) — видатний російський художник.

4.4.42 Повідомлення про вирішення справи правовласника творів Шевченка
(2010-04-15 00:00)

Обозрение судебное

Книгопродавец Лисенков, в 1843 году, покупает у Т. Г. Шевченко сочинения его, —
[1]«Чигиринский Кобзарь» и «Гайдамаки». Два раза после того, в 1844 и 1867 году издавал

Лисенков эти сочинения и уже давно, конечно, вернул затраченные деньги. Но когда, в 1867
году, наследники Шевченко продали за 600 рублей книгопродавцу Кожанчикову, право издания

всех сочинений Шевченко, и Кожанчиков, в числе других стихотворений, поместил и те, которые
были проданы Лисенкову, то последний нашел свои права нарушенными и потребовал убытков

3,750 рублей. Интересно было бы знать, во сколько сумма эта превосходит ту, которая была

получена самим Т. Г. Шевченко в 1843 году от Лисенкова. Суд в иске Лисенкову отказывает.

Обозрение судебное // Вестник Европы. — СПб., 1868. — Кн. 1. — С. 363-364.

1. http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev1.htm

4.4.43 Відзив М. О. Некрасова про авторські права на твори Т. Г. Шевченка
(2010-04-15 06:00)

(Витяг з постанови Харківської судової палати від 20 березня 1871 року в справі позова

книготорговця Лисенка до книготорговця Кожанчикова про «права» на видання «Кобзаря» Т. Г.
Шевченка)

[...]
2) Поэт Николай Некрасов, отвечая утвердительно на тот же вопрос, объяснил, что внутренняя

тесная связь всех стихотворений Шевченко, как изданных в 1867 г. Кожанчиковым, так и
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изданных в 1840 г. самим Шевченко, не подлежит сомнению, по той причине, что Шевченко

был поэт глубоко и исключительно национальный, специализировавший для себя отдельную

область, воспроизведению которой он посвятил всю свою жизнь и из которой не выходил ни

однажды, именно задачею его поэзии было изображение народной жизни родной ему Украины

и в этом смысле все пьесы родственны, поясняя, дополняя друг друга и представляя в целом:
„життє-биттє тієї громади, що посеред неї доля присудила йому родитись, працювати, думати,
терпіти й боліти”. В настоящее время, когда деятельность Шевченка окончена и задача его

поэзии выполнена, насколько позволила ему жизнь, — исключение какого-либо стихотворения из
издания его произведений неизбежно отразилось бы на читателе, в ущерб его пониманию, и это, по
мнению Некрасова, есть лучшее наглядное доказательство внутренней связи всех стихотворений

Шевченко. Напр., у Шевченко есть пьеса „Утоплениця“, где представлена мать, утопившая
свою дочь из зависти к ее красоте, и у того же Шевченко есть пьеса „Наймичка“, где мать

представляется величайшим идеалом материнской любви. Понятно, что если б явилось издание
стихотворений Шевченко с пропуском одной из названных пьес, то читатель был бы поставлен по

меньшей мере в недоумение касательно воззрения автора на одну из самых существенных сторон

народной жизни. Подобных примеров тесной внутренней связи в содержании стихотворений

Шевченко могло бы представить много, но для этого нужно было бы пересказать содержание

большей части пьес Шевченко, с указанием, как одна пьеса выказывает одну, а другая —
другую сторону того же самого предмета, как такая-то пьеса поясняет и дополняет мысль,
едва брошенную в такой-то [пьесе] и т. п. Этот труд в настоящем случае он [Некрасов] считает
излишним после сказанного выше и ввиду того, что он [Некрасов] имеет еще сказать. Оба издания,
о которых идет речь, открываются пьесою „Думи мої, думи“. Думы (о родине) томят автора,
он не мог ни заспать их, ни выплакать, он их любит, ласкает и выливает на бумагу в надежде,
что найдется и еще хоть одно сердце, которое заплачет над ними так, как плакал поэт. В этой

радующей надежде поэт, оставаясь сам гибнуть на чужбине, высылает свои думы на Украйну,
где они найдут правду, найдут верное сердце и, быть может, наживут и славу их автору. Такое
содержание этого стихотворения, которое есть, очевидно, род введения ко всей деятельности

поэта, и заключает в себе указание, как сам автор смотрел на свои произведения и для чего

писал их. Это вступительное стихотворение необходимо при каждом издании Шевченко, так

как без него читатель был бы лишен достаточных данных для понимания как автора, так

и его произведений. Таким образом, внутренняя связь между стихотворениями, изданными

Кожанчиковым в 1867 г., и стихотворениями, изданными Шевченко в 1840 г., по его [Некрасова]
мнению достаточно доказывается тем, что без стихотворения „Думи мої, думи“, помещенного на
первой странице издания 1840 г., не могло обойтись и позднейшее издание 1867 г., в противном
случае, это последнее издание не давало бы читателю достаточных данных для суждения об авторе

и его произведениях, именно — оно лишило бы читателя драгоценного указания — как сам автор

смотрел на свои произведения и для чего писал их.

(„Наше Минуле”, 1919 р., кн. 1 — 2, стор. 47 — 48). Т. Г. Шевченко в документах і матеріалах.
— К., 1950. — С. 256-257.

4.4.44 Із листа M. M. Лазаревського до О. М. Куліш. 25 березня 1867 р.
(2010-04-15 12:00)

* *

Печатание стихотворений Шевченко замедлилось тем, что духовная цензура не позволяет

печатать псалмов, а они уже были набраны. Кожанчиков пожаловался Синоду, но я сказал, чтобы
не ожидал разрешения (которое будет через год), и выбросил их.

25 марта 1867 г., Москва
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Примітки

Йдеться про «Кобзар», виданий 1867 р. в Петербурзі Д. Кожанчиковим, підготовлений до друку

М. Костомаровим і Г. Вашкевичем. Тут вперше надруковано 77 поезій Т. Г. Шевченка. Але і

цей «Кобзар», в якому замість 17 творів, останнього прижиттєвого видання було 185, ще не давав
повного уявлення про літературну спадщину великого поета-революціонера, бо дуже багато його
віршів не дозволила друкувати цензура. Див. лист M. M. Лазаревського від 25 березня 1867 р.

[1]Т. Г. Шевченко в епістолярії відділу рукописів. — К., 1966. — С. 45.

1. http://izbornyk.org.ua/shevchenko/epis.htm

4.4.45 Доповідна записка цензора про вилучення окремих місць з «Кобзаря». 29 травня
1867 р. (2010-04-15 18:00)

1867 р., травня 29. — Доповідна записка цензора О. Смирнова Петербурзькому цензурному

комітетові про вилучення окремих місць з «Кобзаря» Т. Г. Шевченка, видання Кожанчикова

«Кобзарь Тарас Шевченко», изд. Кожанчикова, СПБ — 1867 г. издание 4-е

Предметом песнопений Шевченко исключительно служит его родина Украйна. Он с особенным

сочувствием вспоминает о минувших временах казацкой воли, оплакивает падение этой воли,
тягости крепостного состояния (все стихотворения его относятся к временам до 19 февраля

1861 г.) и клянет тиранство помещиков-ляхов. Поэт касается исключительно только мрачных

сторон быта Малороссии и поэтому в цензурном отношении не одобрительны места, как

будто пробуждающие стремление к сепаратизму сравнением позднейшего жалкого состояния

Малороссии с прежним до слияния с Россиею; равно — места, где с ожесточением говорится

о зверстве панов помещиков в сопоставлении с страданиями крепостных людей, причиняемыми
тем зверством.
Впрочем, формулировать судебное преследование книги трудно как потому, что песни Шевченко

суть только грустные воспоминания, без всякой тенденции, так и потому, что с 19 февраля 1861
г. состояние крестьян в Ю[го]-З[ападном] крае совершенно изменилось, и элегии Шевченко могут

производить впечатление только как предания.
По цене (1 р. 25 к.) книга может быть доступна только людям достаточным, которые знают об
участи Малороссии,
может быть больше, нежели сколько можно узнать из элегий Шевченко.
В административном порядке желательно было бы исключить из книги след. места:
1) на стр. 4 и 5; 36 стихов от слов: «Не хотілось в снігу, в лісі»... до слов «А на тім»...
2) на стр. 215, 3 стиха: «3 шкурою здіймають, бо нічим обуть панят недорослих»... и потом через

2 стиха: «А мати пшеницю на панщині жне»
3) «259, — 3 стиха: «Як москали срібло, злото І свічі забрали У покрови...»
4) «260, — 4 стиха: «Оттак тату. Я щасливий, Що очей не маю, Що нічого того в світі Не бачу й

не знаю».
5) «335, — 2 стиха: «А бог хоть бачить, та мовчить Гріхам великим потурає...»
6) «365, — 2 стиха: «Що ж діялось по Шведчині... То й вони злякались.»
7) «366, — І стих: «Неповинне гине.»
8) на стр. 408, — 4 стиха: «Твои люде окрадени А панам лукавим На що здалась казацкая Великая

слава.»
9) 561, — 4 стиха: «В склепах поваплених катами Такими ж самими як ви. Жили ви лютими

звірми. А в свині перейшли...»
10) 564, — 7 » «Оце воля спить. Лягла вона славно, лягла вона вкупі З нами козаками. Бачиш, як
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лежить.» «Неначе сповита... Тут пана немає, Усі ми однако на волі жили, Усі ми однако за волю
лягли; Усі ми й встанем, та бог його знає, Коли то те буде.»

29 мая 1867 г.

А. Смирнов.

(Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка АН УРСР. відділ рукописів, ф. І, спр. 568, арк. 68
— 70. Машинопис. Копія.) Тарас Шевченко. Документи і матеріали 1814-1963. К., 1963. С. 112-
113.

4.4.46 Лист В. Шевченка про заборону впорядковувати могилу. 21 липня 1867 р.
(2010-04-16 06:00)

1867 р., липня 21. — Лист В. Шевченка з Малої Шендерівки до М. М. Лазаревського про заборону
київського генерал-губернатора впорядковувати могилу Т. Г. Шевченка

«Тяжко жить на світі, а хочеться жить», — не раз приходится повторять это мудро сказанное

слово, оно приходится к нашей обыденной жизни — почти каждый час. В первых числах

июня я распорядился начать постройку — на гробе покойного батька, по плану сообщенному

Вам, многоуважаемый Михаил Матвеевич, и уже первую стену опоясывающую самую могилу

подогнали, толщиною на 1 1/2 аршина, в вышину тоже до 1 1/2 аршина. Оставалось еще только
подогнать и после возвысить столб выше стены в аршин и поставить в столбе крест, а вслед

затем класть такой же толщины стену, отступив от могилы на полтора аршина и, выгнав 1 1/2
аршина вышины, засыпать землею между могилою и этою стеною, для того чтобы образовалась

терраса, на которой вокруг могилы имеют быть посажены деревья. Но что же вы бы подумали?
Приезжает в Канев генерал-губернатор Безак, городской голова Сажоненко бездельник-хабарник,
представляет ему не знаю в каком виде, но довольно, что тот приказывает исправнику запретить
постройку — и запрещено. Я к исправнику, прошу его чтобы он отыскал в полиции дело,
где он увидит, что было разрешение губернатора, но исправник бывший по случаю польского

восстания, просил меня воздержаться. Тот отыскивает, удостоверяется, делает представление,
которого однако пришлось теперь ожидать, и, как скоро дождемся это неизвестно; правда что я не
тороплюсь пока по весьма важной причине, если протянется месяц времени, то пусть себе. Между

тем положенная стена хорошо сядет-уляжется, это мне на руку. Но, боже сохрани, протянется
долго, да доведут до осени, тогда нельзя работать, потому что не высохший мур. Если известь

замерзнет, то пропала работа. А стоит она довольно дорого; да и хотелось бы уже сделать на

вечность.
Если, боже сохрани, встретится отказ — то придется просить у высшего начальства. Сделайте

милость подготовьте к этому где, кого и как следует, а между тем пришлите мне начерно

прошение министру, от братьев, на всякий случай. Если генерал-губернатор откажет, то придется
подавать и просить дозволить не памятник строить, а просто назвать это оградою могилы, так
как это будет действительно в виде ограды.
На днях я получил пять экземпляров Кобзаря — кроме спасибо нечего сказать, только мне еще

бы пяток понадобилось. Сердечно рад, что он уже пошел в дело.
Мои все домашние искренно Вам кланяются — жму крепко Вашу руку душевно преданный

21 июля 1867 г. В. Шевченко

До листа доданий план і опис могили:
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Зелень означает земляные насыпи, так как они поростут плющом и травою, внутренняя это самая
могила, вышины 3 ар., вокруг стена (желтое) такой же вышины, снизу толщины 1 1/2 ар., а кверху
сузится на 3/4 ар., так чтобы представляло все вместе могилообразный вид, сплошь квадратный
столб в головах, на котором утвердился крест, вышина этого столба будет четыре аршина — и

кверху сузится на 1 1/2 ар., вокруг зеленое опять земля вышины 1 1/2 ар., обкладенная стеною

такой же вышины, толщиной в 1 1/2 ар. и образует террасу— на которой будут посажены деревья.
Сверх того вокруг обсадится лициум спиноза — это колючее растение образует натуральную

изгородь. Наружные стены каменные на извести, — по краям будут положены на мох, чтобы
не требовало штукатурки и беленья.

(Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка АН УРСР, відділ рукописів, ф. 1, спр. 367. арк. 1
— 3. Рукопис. Оригінал.) За вид.: Тарас Шевченко. Документи і матеріали 1814-1963. К., 1963.
С. 114-115.

4.4.47 М. Щербак. До історії «Тарасової книгарні». Листопад 1867 р. (2010-04-16 12:00)

До історії „Тарасової книгарні“.
(Рахуба киянам книгаря Щербака про книгарню й запросини для дальшої послуги; ноябрь 1867
года).

Як умер Тарас Шевченко та продавалось його збіжжя, громада наша у Петербурзі купила собі

на свій кошт Тарасові книжки (що мав він од знайомих тощо), малюнки його й таке інше. Тоді я
став казати в громаді, що добре б було завести громаді Тарасівську громадську книгарню або й

музеум наш громадський, додаючи до Тарасових книжок и малюнків наші подаровані та куплені

громадою книжки тощо, то колись може б мали ми отакий «Національный Музей» і «Публичну
Бібліотеку», як от у чехів (тоді були у наших громадян таки думки 1). Що до книжок, то я казав у
громаді, що дарую громаді які були тоді в мене свої книжки (чимало таки) і берусь до того щоб
приймати усякі книжки до гурту, стерегти їх, як громадське вже добро і турбуватися про те, щоб
на користь громади та Тарасова громадська книгарня росла та ширилась. У Петербурзі здались на

те, щоб я був бібліотекарь громадський, і почали давати книжок. До тих, що були мої, то куповані
мною. то подаровані мені перше земляками видавцями та писателями (Кулішем, Костомарою
і іншими), подав перш усього до моих рук П. О. Куліш деякі книжки, що друковались у його

друкарні, і другі від себе, а потім стали потрошки давати й інші: В. М. Білозерський, М. Т. Номис,
В. П. Коховський, Лебединець, Д. С. Каменецький (свої видання й інші) і другі люде громадські.
Найбільш потім книжок друкованих і писаних прийшло до моїх рук від В. М. Білозерського, з
редакції Основи. Написав я був план устава Тарасівської громадської книгарні, та тільки прочитав
те деяким громадянам, бо громадою братися так за це діло не вільно. Один я, як книжчий, робив
і роблю по тому плану й думці: збирав і збираю усяку бумагу писану і друковану, давав декому

читати громадські книжки за гроші (по 10 шагів за прочитання і користування кожною книжкою),
та у Петербурзі є багато книжок і книгарень, що й дурно можно кожному читати, то грошей за

це зібрано дуже трохи (щоб куповати за ті гроші інші потрібні кшижки, переплітати їх тощо). Як
послано мене в кінці 1864 року до Пскова, то з відома громади книгарем на той час став Данило

Семенович Каменецький; перейшов жити у мої кімнати, де лежать книжки, та й писав список

їх тощо. поки його самого послано до Пермі на службу. Як був я у Пскові, то зібрав я й там

скільки книжок, а переїзжаючи торік до Києва, одіслав і ті до гурту, умовившись із Каменецьким,
за порадою громадською, щоб усі зібрані до громадської книгарні книжки згодом перевезені були

сюди до Києва. Одже Каменецького й досі не пускають назад у Петербург. Тим часом торік і

цього року до моїх рук прийшло ще книжок чимало, бо опріч тих, що куипив я на свій кошт, дано
до гурту частину громадських київських книжок и подаровано деякими людцями, а то чимало хоч
і не дуже важних книжок і книжечок старих єсть у мене від Євгенія Васильовича Судовщикова,
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що посланий до Костроми 2). Поїхавши оце у тім місяці до Петербурга, щоб забрати відтіля за

порадою й тутешньої громади книжки до Києва, і не заставши ще там Каменецького (без його
ж це діло гаразд зробити не приходиться), я узяв тільки частину книжок, яку зміг, та прикупив
на 25 карбованців (за укупорочні матеріали дав 5 р., за пересилку сюди 13 пуд. по 1 руб. 40
коп. треба заплатити 18 р. 20 к.; за страховання 3 р.) та привіз ще й ті, що подарував тепер

В. М. Білозерський з півсотні. Затративши ото тепер на ці книжки карбованців з 50, думаю, що
усі останні переслані будуть сюди по весні на той рик. А ті Тарасові книжки й малюнки, що з

їх почалась у Петербурзі громадська книгарня, окроме заховані у надежних руках 3). Примітки 1)
Казали тоді й так, що щирим людям треба б так робити: що от у кожного є сякі-такі книжки, що
йому інколи їх треба, а іноді й зовсім не треба, то віддати б їх до гурту до громадської книгарні у
схованку; коли треба якої книжки, то брати для своєї користі, а не треба — то й нехай вона буде

для користі інших. Хто ж дуже кохається у книжках, як от учені у книжках по своїй науці, або у

кого такі книжки, що йому їх кожного часу треба, шо ті дадуть їх до громадської книгарні опісля,
хоч би після смерті, хоч і в тестаменті про те запишуть. Якби була воля та можно, та ще якби й

чоловік такий був сталий на місці та ще й щирий, то було б добре й геть-то. 2) Радились ми з ним
так, щоб за ті книжки, що він, як вибір непотрібний йому покинув у мене, я купив йому на свій

кошт карбованців на 20 інших, яких йому треба; але потім, хоч я й писав йому, чи не скаже краще
прислати йому грішми, він і досі ничого про те ані пише, ані каже до мене. 3) Цю випись взято

нами з архива Музея украинської давнини В. В. Тарновського в Чернігові (ч. 92 Шевченківських

паперів). Цікаво було б почути од старіших людей київських, громадян, з тих часів, коли приїхав

до Києва М. Щербак, — де зараз і в якому стані перша (нелегальна, як на ті часи) «Тарасова
книгарня», а так само до кого перейшли книжки з бібліотеки Т. Г. Шевченка, що їх заховано було
«в надежних руках», бо в Музеї Тарновського їх немає. В. Доманицький. До історії „Тарасової
книгарні“ // Україна: Науковий та літературно-публіцисичний щомісячний журнал. — К., 1907. —
Т. IV. — № 11-12 (ноябрь-декабрь). — С. 221-224.

4.4.48 Із листа М. В. Лисенка до В. Р. Лисенко. 11 лютого 1868 р. (2010-04-17 12:00)

А другое [письмо] из Львова, — прислали мне при письме стихотворение Шевченко «Заповіт» с
просьбою положить его на музыку, так как они, судя по лестным отзывам чехов о моей обработке,
не находят, к кому бы более можно было обратиться, как не ко мне. Эта работа уже почти
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окончена, и на днях я ее пошлю, чтобы поспела ко времени для поминовения смерти Шевченко,
к которому они и готовятся петь после предварительной службы.

11 февраля [29 января] 1868 г.,
Лейпциг

[1]Т. Г. Шевченко в епістолярії відділу рукописів. — К., 1966. — С. 46.

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/epis.htm

4.4.49 Одна з перших спроб зібрати матеріали про Шевченка. 1868 р. (2010-04-18 12:00)

Лист В. П. Маслова до М. О. Максимовича. 25 лютого 1868 р.

Восемь лет тому назад, еще будучи воспитанником 1-ой Киевской гимназии и живя по соседству

с Вами, в м. Мошнах, Черкасского уезда, я, под влиянием, или, лучше сказать, обаянием

стихотворений Шевченко и малор[оссийских] народных песен, которые тогда собирал и изучал,
имел смелость обратиться к Вам с просьбой — разрешить некоторые, тогда сильно меня

занимавшие вопросы касательно украинской народ[ной] словесности. Вы были столь добры и

обязательны — отвечали на мою просьбу драгоценным для меня письмом, в котором, между
прочим, приглашали меня «прибувати до себе на човнику» для словесных переговоров с Вами

об интересовавшем меня предмете. К великому моему сожалению, этой моей заветной мечте

не суждено было тогда осуществиться: Ваше письмо, немного опоздавшее, было получено мной

уже далеко от моей дорогой родины Украины, а именно — в городе Казани, куда я должен был

отправиться по приглашению брата в тамошний университет. Тогда я мог только перечитывать
Ваши дорогие строки и, искренно благодаря Вас в душе за них, питаться надеждой когда-нибудь
со временем воспользоваться Вашим радушным приглашением.
И вот теперь, почти через восемь лет, я решаюсь опять обратиться к Вам с покорнейшей просьбой.
Если не по содержанию, то по своему направлению и внутреннему смыслу она очень близка

к первой моей просьбе: как тогда, так и теперь речь идет о нашей прекрасной Малороссии,
которую я на чужбине полюбил еще больше, чем находясь в ее очаровательном лоне.
Только на этот раз я пишу к Вам с большею смелостью, во 1-х, пот[ому], что имею в своих руках

документ Вашей доброты и готовности оказать помощь нуждающемуся в ней, а во 2-х, потому,
что теперешняя моя просьба имеет не столько личный, но отчасти и общий интерес.
Дело в том, что, благоговея еще с детства перед талантом нашего великого кобзаря Шевченко и

дорожа каждым его как письменным, так и устным словом, я с некоторого времени задумал

составить его биографию или, по крайней мере, собрать для нее материалы. Чувствую, что
это нелегкое и смелое предприятие, в особенности для меня, человека еще ничем себя не

зарекомендовавшего на литературном поприще, тем не менее не думаю от него отказываться,
руководясь тем простым соображением, что лучше сделать что-нибудь, но непременно сделать,
чем ожидать, пока другие сделают больше и лучше, или, говоря другими словами, «лучше иметь
синицу в руках, чем журавля в небе»; притом же составление биографии Шевченко такое дело,
которое меньше всего терпит отлагательства, так как число людей, хорошо знавших поэта,
заметно уменьшается. Начало названному труду положено мной еще в Нижнем Новгороде, где,
быв учителем словесности в гимназии около 2-х лет, я успел собрать довольно много интересных
сведений как о пребывании Шевченко в этом городе, так и о путешествии его по Волге по

возвращении из ссылки. Перебравшись в Москву и встретив здесь, в кругу земляков и лиц, близких
к Шевченко, сочувствие и поддержку моему труду, я серьезно принялся за него, и в настоящее

время у меня находится уже весьма порядочный запас материалов. Особенную помощь оказали

мне Мих[аил] Матв[еевич] Лазаревский, которого я застал еще в живых. С. С. Артемовский

и А. А. Котляревский как своими собственными рассказами о жизни Тар[аса] Григ[орьевича],
так и указаниями на другие источники. Но все-таки в моем собрании остается еще очень
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много пробелов о некоторых годах жизни поэта, например, о его детстве, ранней молодости, о
пребывании у ремесленника-живописа Ширяева в СПб, не говоря уж о времени ссылки, имеются у
меня весьма скудные сведения; другие сообщены слишком отрывочно и часто противоречат одно

другому; вопрос о стихотворениях поэта, о процессе их создания, о времени появления каждого

из них почти не затронут; деятельность его и значение как живописца мне также до сих пор

мало известны. Вообще, все сведения, собранные мной, требуют еще строгой проверки из других
источников и очень многих дополнений и пояснений.
С этой-то последней целью, зная, что Вы также находились в дружественных отношениях с

Шевч[енко] и принадлежите к числу почитателей его таланта, я решился обеспокоить Вас своей
покорнейшей просьбой. Будьте столь добры, глубокоуважаемый Михаил Александрович, не

откажите и Вы в своем участии и поддержке моему труду. Вы глубоко обязали бы меня, если
бы сообщили мне в виде ли Ваших воспоминаний или как-нибудь иначе все, что Вам известно как

о жизни Тараса, так и о его литературных произведениях. Хронология и история этих последних,
как я уже выше заметил, у меня пока меньше всего разработаны, и здесь всякое Ваше слово,
всякое замечание было бы для меня в высшей степени важно. Если есть у Вас письма или какие-
ниб[удь] еще неизданные рукописи Шевч[енко], то не можете ли их доставить мне, хотя в копии,
чем, конечно, окажете мне особенную помощь и одолжение. Собственное слово поэта — самый

дорогой материал для его биографии и вернейший источник для определения его личности. Но
вообще, что бы Вы ни сообщили о Шевч[енко], все будет иметь свою цену и примется мной с

величайшей благодарностью.
Прошу Вас также еще указать мне и на тех лиц, которые могли бы быть чем-нибудь полезными для
предпринятого мной труда; мне кажется, что Вы, как старый знакомый Шевченко и постоянный

житель Малороссии, можете служить лучшим руководителем в этом отношении.
Не стану извиняться пред Вами, что я, лицо, так мало Вам известное, решаюсь обеспокоить

Вас своей настоящей просьбой. Я думаю, что труд мой, послуживший к ней поводом, и то имя,
которому он посвящен, достаточно говорят сами за себя и исключают извинения. На том же

основании смею надеяться, что Вы не откажетесь и исполнить здесь высказанную мою просьбу.
Мне кажется, что она касается не меня одного, а всего украинского народа, среди которого

не раз уже высказывалось желание — иметь оолее или менее полное описание жизни нашего

великого украинского и всеславянского поэта, жизни, представляющей не только поэтический,
но и высоконравственный интерес. Я с своей стороны желаю только послужить своему глубоко

любимому и ценимому мною народу и почел бы себя вполне счастливым, если бы мне удалось

выполнить эту задачу с достоинством, соответствующим ее важности.
Что касается моей личности и моих, так сказать, официальных занятий, то могу сообщить, что
в настоящее время я состою на службе в здешнем Архиве министерства юстиции, где, вместе
с другими, получившими университетское образование, занимаюсь описанием юридических

документов для печати. Наш прекрасный начальник Н. В. Калачев выбрал на первый раз для

подробного описания так называемые «дела с известным титулом», относящиеся ко времени

царствования Иоанна Антоновича. Работа наша скоро будет напечатана. Кроме того, я еще

сотрудничаю в газете М. П. Погодина «Русский», для которой составляю политическое, а иногда
и внутреннее обозрение.

25 февраля 1868 г., Москва

З листа М. П. Погодіна до М. О. Максимовича. 7 березня 1868 р.

Пришли мне, что знаешь и имеешь о Шевченке, о котором пишет один мой сотрудник 1,
составляющий полные известия. 7 марта [1868] г. [1]Т. Г. Шевченко в епістолярії відділу рукописів.
— К., 1966. — С. 46-49. 1 В. П. Маслов. Во время политехнической выставки в Москве, в 1872 г.,
покойному Маслову, обратившемуся к Максимовичу за материалами для биографии Шевченка,
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пришлось выслушать от нашего ветерана-литератора нечто весьма удивившее его. Михайло

Александрович отнеся к своему разбитому [2]кумиру крайне строго и даже несправедливо. Он

не советовал Маслову писать биографию Шевченка, находя в жизни его столько грязного и

безнравственного, что изображение этой стороны затмит все хорошее. Он будто бы и сам

собирался писать биографию поэта, но ему тяжело было приниматься за нее. Див.: [3]нарис
М. Чалого, [4]вірш із листа М. О. Максимовича до П. Л. Деркача. 15 березня 1861 р., [5]Вірш
«На похорон Шевченка».

1. http://izbornyk.org.ua/shevchenko/epis.htm

2. http://ua_kobzar.livejournal.com/713449.html

3. http://ua_kobzar.livejournal.com/560333.html

4. http://ua_kobzar.livejournal.com/713449.html

5. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/722636.html

4.4.50 З біографічного начерку В. П. Маслова (2010-04-19 12:00)

* *

Шевченко был плотный, среднего роста, человек крепкого, почти железного здоровья. Лицо его
на первый взгляд казалось обыкновенным, но глаза его светились таким умным и выразительным

светом, таким спокойным сознанием своего достоинства, что невольно обращали на себя

внимание каждого. В его голосе, в разговоре выражалась удивительная мягкость, в походке и

во всех движениях — сосредоточенность. Одевался он не изысканно, но просто и чисто; дома же
любил он носить народный украинский костюм.
По складу характера и ума Тарас Григорьевич был истый малоросс со всеми хорошими и дурными

его качествами. К общему национальному характеру присоединялись личные особенности,
сложившиеся под влиянием его многотрудной жизни.
При первом знакомстве, в нем не замечалось ничего привлекательного и симпатичного, —
напротив, он был холоден, сух, хотя прост и нецеремонен. По общему ли свойству малороссиян

(особенно простолюдинов), или вследствие неблагоприятных обстоятельств молодости, он был

скрытен и подозрителен и, встречая незнакомое лицо, относился к нему с недоверчивостью,
которая увеличивалась тем более, если эта личность употребляла усилия вызвать его на

откровенность и искренность. Но зато, узнав раз человека и открыв в нем хоть одну хорошую

черту, он привязывался к нему, а если встречал к себе расположение, то вполне и безраздельно

отдавался ему на всю жизнь. Впрочем в последние годы осторожность его в выборе знакомых и

трудность сближения перешла в другую крайность — излишнюю доверчивость, от которой ему не
раз случалось терпеть.
Отличительными чертами его характера были: чрезвычайная доброта и мягкость, даже нежность,
столько противоречившая его суровой наружности, — удивительная правдивость и прямота,
доходившая до резкости, — бескорыстие и самоотвержение, не разбиравшее почти никаких

практических условий жизни.
Природная доброта Шевченка, под влиянием знакомства с артистическим кружком и передовыми

людьми, перешла в нем в гуманность и сочувствие к страданию, которое выказывалось при всяком
удобном случае. Эта черта характера, кроме означенного влияния, воспиталась в Шевченке и

обстоятельствами жизни. Нелюбимый мачехою в семье пасынок, шаловливый ученик у пьяного

дьячка, непослушный козачок у помещика и впоследствии нижний чин в войске, которому грозило
телесное наказание, — Шевченко всю жизнь переносил брань, тычки и притеснения. Испытанные
им невзгоды крепостного состояния, окружавшие его детство, должны были развить в нем ту

болезненную раздражительность, которая выступала в его защите слабых и угнетенных, и навеять
те грустные и резкие звуки, которые срывались с его лиры. Он сочувственно относился не только к
людскому страданию, но даже животных, особенно беспомощных, как, напр., щенят и котят, брал
под свою защиту от нападений уличных мальчишек, и готов был нередко впутаться в историю,
если б это было необходимо для избавления животных от варварских мучений, которые всегда

его возмущали и раздражали.
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Доброта его не знала пределов. С бедняком, с нищим он рад был поделиться последним, хотя
и сам всегда нуждался. Участие к недостаткам и нуждам других иногда приводило его к самым

наивным сценам. Часто в таких случаях он был жертвою наглого обмана. Многие знакомые из

участия советовали Шевченку беречь деньги и быть разборчивее на вспомоществования. «Я и сам

знаю, — отвечал обыкновенно в таких случаях Тарас: — та нехай лучче тричі одурять мене, а
все-таки вчетверте подам тому, хто справді не бачив може й шматка хліба».

В. П. Маслов, Тарас Григорьевич Шевченко. Биографический очерк, М., 1874, стор. 49 —
51. [Див. [1]текст]

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/maslov.htm

4.4.51 Огляд даних київського одноденного перепису. 2 березня 1874 р.
(2010-04-20 12:00)

Обзор данных о населении города Киева по однодневной переписи, произведенной 2 марта 1874
года.

Реферат д. чл. П. П. Чубинского, читанный в годичном собрании Юго-Зап. Отдела 23 марта

1875 г.

Всех жителей в городе Киеве и в предместьях, по переписи, произведенной 2 марта 1874 года,
оказалось, по окончательной поверке 127251; собственно же в городе без предместий 116774 [...]
Отношение полов в г. Киеве и его предместьях представляет значительный перевес мужчин над

женщинами, а именно: мужчин 71848, женщин 55403, так что на 10000 жителей приходится 5647
мужчин и 4355 женщин, или мужчины составляют 56,47 %, женщины 43,53 %. В г. С.-Петербурге,
по переписи 10 декабря 1869 года, мужчины составляли 56,56 %, женщины 43,44 %. Совпадение

поразительное.
Перевес мужчин над женщинами составляет 16471 д[уш], т. е. почти 13 % всего населения, или на
100 женщин приходится 130 мужчин.
Собственно в городе мужчины составляют 56,80 %, женщины 43,20 %.
[...] в составе населения города Киева, киевляне и уроженцы южнорусских губерний составляют

73,85 %. Уроженцы великорусских и белорусских губерний составляют 21,55 %.
Уроженцы остальных местностей России 2.89 %.
Иностранцы 1,71 %.
Число же киевлян является довольно незначительным, не смотря на то, что в число киевлян

включены не только коренные жители Киева, но и все родившиеся в Киеве, хотя и от родителей

некиевлян.
Киевляне собственно в городе составляют 27,93 %.
В предместьях . . . . . 32,93 %.
[...]
Вообще в Киеве, в числе жителей, на каждые 100 киевлян приходится 252 некиевлян, а из

последних:
160 уроженцев южнорусских губерний.
47 уроженцев великорусских губерний.
27 уроженцев белорусских губерний.
7 уроженцев привислянских губерний.
2 уроженца остзейских губерний.
1 уроженец Кавказа и Сибири.
6 иностранцев.
[...]
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По языку население сдедует так:

число. процентн. отнош. к числу.
Мужчин. Женщин. Итого. Мужчин. Женщин. Об. пол.
Русский 56269 41936 98205 80,93 78,92 80,06
Польский 4272 3591 7863 6,14 6,75 6,41
Прочие славянские 86 70 156 0,12 0,13 0,13
Немецкий 1373 1210 2583 1,97 2,27 2,11
Прочие Западно-Европ. 377 286 663 0,54 0,53 0,54
Еврейский 6925 5992 12917 9,96 11,27 10,53
Остальные 221 52 273 0,31 0,09 0,22
Итого 69523 53137 122660

Таким образом ддя 8/10 населения города Киева разговорным языком в домашнем быту служит

русский и его наречия; далее следует еврейский, на котором говорит в домашнем быту 1/10
населения; за тем следует польский, на котором говорит в домашнем быту почти 1/15 населения;
далее немецкий, на котором говорит несколько более 1/50 населения.
Говорящие русским языком по наречиям распределяются так:

число. процент. отнош. к числу.
Мужч. Женщ. Итого. Мужч. Женщ. Об. пол.

Общерусское 29205 19232 48437 51,90 45,86 49,32
Великорусское 6172 3564 9736 10,97 8,50 9,91
Малорусское 20028 18525 38553 35,59 44,17 39,26
Белорусское 864 615 1479 1,35 1,47 1,51

56269 41936 98205

Впрочем эти цифры не могут дать полного понятия об этнографическом составе населения, так
как вследствие неразъяснения в листках, что разуметь под родным языком, многие лица из

простонародия не обозначили того наречия, на котором говорят в домашнем быту.
[...]
Население по вероисповеданию распределяется так:

процент.
мужчин. женщин. итого. мужч. женщ. итого.

Православные 56270 42428 98698 78,32 76,58 77,48
Единоверцы 89 56 145 0,12 0,10 0,11
Старообрядцы 681 501 1182 0,95 0,90 0,93
Униаты 25 6 31 0,03 0,01 0,02
Католики 5756 4653 10409 8,01 8,40 8,18
Протестанты 1503 1237 2740 2,09 2,23 2,15
Евреи 7351 6452 13803 10,23 11,65 10,85
Караимы 100 54 154 0,14 0,10 0,12
Магометане 70 16 86 0,10 0,03 0,07
Язычники 3 — 3 — — —
Итого 71848 55403 127251
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[...]
Грамотность населения города Киева выражается так:

число. процентное отношение к числу.
мужчин. женщин. итого. мужчин. женщин об. пол.

Грамотных 32451 15228 47679 45,23 27,50 37,50
Полуграмотных 5439 3213 8652 7,57 5,80 6,81
Неграмотных 33869 36935 70802 47,20 66,70 55,69
Итого 71757 55376 127133

Из этой таблицы видно, что у мужчин грамотные и полуграмотные составляют более половины

населения; у женщин 1/3 только грамотных и полуграмотных и 2/3 неграмотных; а вообще, без
отношения к полу, грамотные и полуграмотные составляют менее 43 1/2 %, а безграмотные более
55 1/2 %.

П. Чубинский. Обзор данных о населении города Киева по однодневной переписи, произведенной
2 марта 1874 года. // Записки Юго-Западного отдела императорского Русского географического
общества. — К., 1975. — Т. II. — С. 187-218.

* *

Принятие, вместо обычных в статистиках трех подразделений руcского языка, четырех, а равно
и наименование одного из них «общерусское» или «литературное» наречие или язык, вызывает
иекоторые недоумения, происходящие главным образом от влияния устарелого взгдяда, по

которому литературная речь считалась целым языком, а народные наречия — испорченными его

частями. Между тем понятие о языке известной нации есть только отвлечение от всех разноречий

письменных и устных, и литературное наречие есть часть национального языка, понимаемого в

обширном смысле слова (см. напр. в Историч. Грамматике Буслаева, об отношениях правил

грамматических, т. е. литературного языка, к законам целого языка. Этимология стр. 7 — 12).
Необходимость же выделить лиц, говорящих наречием более или менее близким к литературному

русскому, общему по употреблению всем образованным русским, или языком смешанным из

разных наречий, каково в известной степени и наречие литературное, — выяснилась между

прочим голосом значительной части общества, которая не могла подвести свою речь ни под

одно из трех народных наречий (велико- мало- бело- русское), и опытом житомирской переписи,
при производстве которой многие из самих переписывавшихся не удовлетворились этими тремя

подразделениями, а писали свой язык «русский», «литературный», «общерусский», и т. под.
Подобные же ответы в большом количестве получились и в Киеве и заставили при составлении

таблиц не удовлетвориться теми тремя подраздедениями языка, которые принимались до сих

пор в основание переписей, производившихся главным образом среди лиц податных классов, как
напр. среди рекрут прежнего состава.
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Разъяснения к таблицам о жителях г. Киева по переписи 2 марта 1874 г. // Записки Юго-
Западного отдела императорского Русского географического общества. — К., 1975. — Т. II.
— С. 604-605. [[1]pdf]

1. http://izbornyk.org.ua/pdf/kyiv_perepys_1874.pdf

4.4.52 Спростування звинувачень у сепаратизмі під час проведення київського перепису
2 березня 1874 р. (2010-04-20 18:00)

Недоразумение по поводу однодневной переписи в Киеве.
«Киевский телеграф». Среда 29-го января 1875 г. № 13.

Из всех проявлений деятельности югозападного отдела географического общества, более всего
возбудила толков в нашей публике и печати — [1]однодневная перепись, произведенная под

наблюдением отдела и теперь разрабатываемая его членами. Эта перепись казалась для многих
беспокойным делом, для других она была неприятна, так как должна была пролить свет на

многое до сих пор темное в жизнн нашего города, третьим не хотелось допустить к тому

делу неофициальных лиц и т. п. Дело переписи встречено было недоверием, придирками,
проволочками. Жаловались на перепись вообще, на то — зачем она будет производиться ночью

и с помощью студентов, и зачем спрашивают о числе окон в домах и т. д. Наконец все жалобы

нашли себе исток в наиболее удобном, вследствие самого географического положення Києва,
заподозреванию производящих перепись в тенденциозности и партикуляризме. Все было забыто,
а стали говорить только о том, как будет определяться в переписи родной язык населення Киева,
— это основание статистики национальностей. Словами „родной язык“, весьма не точно, — как

справедливо заметил „Киевлянин“ — производители переписи в Киеве перевели слова langue
parlée, language spoken французских и английских статистиков; киевские статистики тут напрасно

скопировали термин петербургских, которых, видимо, сбил немецкий Mutterssprache. — Вот об

том-то „родном языке“ больше всего и говорили во время производства переписи, говорят многие
и теперь, когда производится разработка данных, добытых переписью: ставить ли вопрос о языке,
— и если ставить то о каком? Что такое язык, что такое наречие и даже говор?
Производители переписи решили эти вопросы так, как они решаются обыкновенно во всех

статистиках иностранных и русских,— т. е. решили, что не возможно, спрашивая население о вере,
сословии, занятиях, обойтись без статистики народностей и их крупных оттенков, определяемых
языком. В отношении русских подданных киевские статистики взяли в образец подразделение по

языку, какие приведены наприм. в изданиях министерства военного. Но это последнее между

прочим отмечает не только число русских вообще, но и число великоруссов и малоруссов в

частности, как это делають и все русские статистики. Вот на этот то пункт и направили свои

удары противники переписи в Киеве.
Ну как уловить оттенки русского языка? — говорили некоторые. „Ну, я например, — как

напишу свой язык? Я малоросс родом, но говорю литературным русским языком, — однакоже

не провинциально-великоусским. Я не могу написать своего языка — великорусским“! Из

этого, конечно, нельзя было вывести заключения, что совсем не надо спрашивать население о

языке его, но в словах этих было много резонного, и действительно, около того же времени

производили перепись в Житомире усилиями одной только администрации. Так как житомирская
публика проще киевской, то там и не мудрствовали долго, и прямо взяли общепринятые

рубрики статистики военного ведомства и перечислили их между подразделениями языка жителей:
велико-мало-белорусский. Но там в самом населении возникли у многих сомнения, и многие

заявили, что не могут написать своим языком ни один из этих провинциальных терминов, —
и написали свой язык или просто русский, или литературный русский. Примеры в Житомире

и ближайшее рассмотрение дела заставили и производителей переписи в Киеве прибавить к

употреблявшемуся до сих пор тройному подразделению русского населення по языку четвертое:
русский просто, или общерусский, или литературное наречие. Люди, получившие известное

образование могли определить сами степень провинциальности, или литературности в их языке,
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а регистраторам вменено было в обязанность удостовериться, каким наречием говорят лица из

русского простонародья.
Прошло полгода. И вот, когда иное забылось, другое сделалось трудно поверяемым, —
посыпались новые обвинения на производителей переписи. При этом новые господа, не только не
стеснялись выдавать свои собственные выдумки за глас божий, но начали говорить диаметрально
противоположное тому, что прежде сами говорили. Уже нельзя было говорить о том, зачем
перепись производили ночью, зачем поручили ее юношам (студентам университета) вот и стали

толковать, что мол глас народа говорит, что производители переписи „навязывали населенню

малороссийский язык и именно язык, а не наречие“. Помощник председателя отдела ответил на

это обвинение випискою из инструкций регистраторам, — и получил в ответ новую пословицу:
„нет дыму без огня“. То именно, что отдел счел резонным установить четвертую рубрику для

лиц русского языка: русский литературный язык, — послужило тепер поводом для обвинений,
будто отдел унижает литературный язык, называя его наречием, по немецки — де Mundart
(так), — что он совершает логический абсурд, делая целое равным части, — и, наконец,
отделяя русский литературный язык от великорусского наречия (тепер уже не страшно, что

целое оказывается частью части!“), тем самим хочет уменьшить число великоруссов в Киеве.
Последнее недоразумение может быть устранено простым вопросом: как будто отдел может кому
воспрепятствовать сложить две цифры в одну и таким образом увеличить число великоруссков,
даже и теми малороссами, которые обыкновенно говорят литературным русским наречием! (О
других мы поговорим в другой раз).

* *

II. «Киевский телеграф». Пятница 31-го января 1875 г. № 14.

Толки, какие возбудила [2]статистика киевского неселения по родному языку, — представляют,
конечно, любопытный обращик наших общественных нравов, но возникновение их и

распространение находит оправдание, главным образом, в том, что в нашем обществе, благодаря
весьма поверхностному филологическому образованию, существуют весьма смутные понятия о

языках, наречиях, об устной народной и литературной речи и т. п.
В каком отношении стоит речь малорусская к другим в славянщине, об этом ученые говорят разно:
одни (Миклосич) называет ее самостоятельным языком, как чешский, польский, сербский и т. д.;
другие (Лавровский) называют ее наречием славянского языка, ближайшим к великорусскому,
но тоже самостоятельным, и представляющим переход от севернаго, великорусскаго, к южному,
сербскому; третие (Максимович) деля славянскую речь, на две молвы: западную и восточную,
или русскую, эту последнюю делят на два языка: северный, или великорусский (с белорусским
наречием), и южный, или малорусский. С последним согласен и Даль, который, включив

белорусское наречие в свой словарь великорусского языка, не взял в него малорусского. Но как

бы там ни смотрели разные ученые на место великорусской и малорусской речи в ряду других

славянских, и на их взаимные отношения, никто из них не употребляет слов язык и наречие иначе,
как условно, изменяя значение этих слов, сообразно своей исходной точке. Говорят — и чешское

наречие, и польское, и русское наречие, и чешский, польский, малорусский великорусский язык

и т. д. Но во всяком случае, ставят ли ученые между общим понятием: славянская речь, или
язык, и частными понятиями: великорусский язык или наречие, малорусский язык или наречие

— среднее понятие: русский язык, или наречие, они очень хорошо знают, что русский язык

этот, или наречие не есть что либо конкретное, а есть абстракция, совокупность признаков

малорусской и великорусской речи. Да и эти последние, в свою очередь тоже отвлечения, так
как в действительности существуют на севере: новгородское, московское наречие, или говор, —
а на Юге: украинское, полесское, волынское, и т. д. Знающие это и не станут препираться о том,
что такое малорусская речь, — язык или наречие.
Не станут люди с филологическим образованием смешивать понятие о языке литературном с
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понятием ни о языке всего племени — вообще, ни о каком-либо его представителе в народной

речи — в частности. Все наши недоразумения по таким вопросам ведут начало от того старого

времени, когда считали настоящнм языком (Langue) литературный, a народные языки считали

порчею его, патуа, жаргоном. Но теперь ученые думают почти совсем противуположное; теперь
совершенно естественно називать литературную речь наречием, диалектом и т. п., частию, а вовсе
не целым по существу, что вовсе не мешает ей быть общею для известных классов населення по

употреблению. Эта литературная речь обыкновенно ближе соприкасается с народным наречием

государственнаго центра, — как наша с великорусским, немецкая с наречием верхненемецкой

области, где развилась речь имперской канцелярии Canzleideutsch, но не совпадает с ним

до тожества и часто заключает в себе признаки не только разных народных наречий иногда

противуречивые, как например в французском литературном языке, где из пикардского и

среднефранцузского произношения одного слова вышло два теперешние слова (attaquer и attacher)
но и черты из области даже весьма далеких языков; как напр. у нас из области церковного.
У нас любят ссылаться на пример немцев. Так и укажем на одну из лучших грамматик

литературного немецкого языка — А. Енгелима, которая называется: грамматика ново-
верхне-немецкого языка (der neu-hoch-deutschen Sprache). В ней между прочим находим такую

классификацию подразделений германского языка: Oberdeutsch, Niederdeutsch, SKandinavisch. Два
первые обнимают собою область старой немецкой империи и делятся — верхненемецкая ветвь

на: письменные языки: старо-верхненемецкий, средне-верхненемецки, ново-верхненемецкий и на
устные (Mundarthen): франконский, швабский, верхнесаксонский и т. д. — и нижненемецкие:
письменные: готский, старосаксонский, англосаксонский, средненижненемецкий, фризский,
фламандский, голандский, — и устные: восточно-фризскнй, ольденбургский, вестфальдский и

т. д. Язык Лютера, Шиллера, Гетте (Neuhochdeutsch), примыкая к верхненемецким языкам, в
то же время принял много и других примесей, и, по словам автора грамматики, отличается от

народного языка во всех частях Германии до того, что на окраинах не только нижненемецких,
но и верхнемецких он „понятен больше для глаза, чем для уха“. А ветвь нижненемецкого

наречия — голландская выделилась в особый литературный язык, рядом с коим стоит и другой

— фламандский. Вот до какой степени практическое значение и литературная судьба речи

человеческой независима от филологической классификации ее оттенков по родам и видам.
Статистика имеет дело только с такими проявленнями жизни языка, которые имеют практическое
значение. Вот почему она запишет голландців и немцев отдельно друг от друга, в одном случае,
— и верхних немцев от нижних в другом. У нас в известных отношениях имеют практическое

значение три типа речи русской: велико-мало-и белорусская; они и отмечаются издавна нашею

статистикою, которая предоставляет филологам определять степени близости между ними и

не обращает внимания на то, что белорусская речь совсем не обрабатывается литературою, а
малорусская только отчасти. Когда в области малорусской и белорусской появилось достаточное
число людей, которые говорят литературной русской речью без специальных, великорусских

оттенков ея, — то количество этих людей должно быть отмечено статистикой, тем более, что
и они сами и коренные великоруссы чувствуют тот оттенок, какой носит на себе речь таких

русских. Выражение русский, в известном условном смысле, или литературно-русский язык, рядом
с привычными выражениями велико-мало-белорусский, будет в данном случае также уместно как

выражение с Neuhochdeutsch рядом с Oberdeutsch и Niederdeutsch. Выражая понятие о языке,
по употреблению общем людям известного образования в России, оно будет вполне отвечать

настоящему порядку дел, не смещиваясь вовсе с теми понятиями и тернинами, которые может
вывести филолог или историк литературы, наблюдая отличия речи народной в разных местах

русского мира и их литературную судьбу, которая зависит от совокупности разных племенных и

исторических, общественных условий.

Цит. за: Савченко Ф. Заборона українства 1876 р.: До історії громадських рухів на Україні 1860-
1870-х рр., Харків, 1930, стор. 339-343. [[3]pdf]
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4.4.53 Зіткнення М. Костомарова з М. Юзефовичем на III-му археологічному з’їзді в
Києві. Липень 1874 р. (2010-04-21 06:00)

На том же киевском съезде я был очевидцем одного любопытного эпизода, непосредственно
связанного с молодостью Костомарова, — с его арестом в Киеве в 1847 году.
Члены археологического съезда направились как-то вечером в один из общественных киевских

садов. Много было в саду и посторонней публики, с любопытством глазевшей на приезжих ученых

гостей. Я стоял в небольшой группе членов съезда и посторонних лиц, в которой находился и

Костомаров. Вдруг подходит к Костомарову старик, совершенно седой, но еще бодрый на вид, и,
протягивая к нему обе руки, громко восклицает:
— Ах, Николай Иванович, как я рад с вами встретиться! Давненько мы не видались.
Костомаров злобно, в упор посмотрел на старика.
— Да, давно, — сухо произнес он. — Но руки-то вам я все-таки не подам! — и он быстро повернул

спину перед стариком и удалился.
Старик этот был Ю[зефович]. В сороковых годах он занимал видный административный пост

в управлении киевским учебным округом и сыграл весьма [1]неблаговидную роль в деле ареста

Костомарова в 1847 году.
На заседаниях съезда, в частных собраниях у разных местных киевских ученых и литераторов, на
ученых экскурсиях съезда, — мне приходилось наблюдать Костомарова среди так называемых

украйнофилов разных поколений. Украйнофилы старших поколений, ближайшие к Костомарову

по возрасту, чтили в нем своего вождя. Но таких было немного. Большинство состояло из

«неоукрайнофилов» шестидесятых и семидесятых годов. «Неоукрайнофилы» разных оттенков

относились к Костомарову с почтением, как к писателю и ученому, не только много сделавшему
для выяснения самобытности украинской, но и сильно пострадавшему за свои убеждения. Но он
уже был для них человеком прошлого — они сознавали отлично, что пошли дальше его, что
он принадлежит к другому, старому поколению украйнофилов, а потому в тоне их отношений

к Костомарову проглядывало некоторое покровительство: так русская военная молодежь

эпохи Наполеоновских войн смотрела на своих отцов, сражавшихся под знаменами Румянцева-
Задунайскоо и Суворова. Неоукрайнофилы называли Костомарова «дід» и «старче».
Отлично помню экскурсию в с. Гатное для раскопки кургана. В то время как курган раскапывался

под руководством графа А. С. Уварова, группа членов археологического съезда, состоявшая
из неоукрайнофилов и из некоторых сторонних ученых, осталась в роще, вдали от кургана, и
расположилась под тенью дерев в разных непринужденных позах: кто сидел, кто лежал на сочной
траве, кто стоял. В центре группы был Костомаров; в числе «сторонних» членов съезда находился
и я. Очень оживленно шли разговоры на разные темы, и прежде всего, разумеется, о важности

археологических раскопок для южнорусской истории и о задачах и целях т.-наз. украйнофильства.
Молодежь украинская очень горячилась... Костомаров тоже...

Корсаков Д. А. Из воспоминаний о Н. И. Костомарове и С. М. Соловьеве // Вестник Европы.
— Спб., 1906. — Т. 241. — Кн. 9. — С. 260-261.

1. http://ua_kobzar.livejournal.com/251378.html

4.4.54 Спогад В. С. Курочкіна (2010-04-21 12:00)

* *
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Осенью и зимой 1874 — 75 гг. я по-прежнему довольно часто виделся с Василием Степановичем
1. Он, видимо, слабел, хирел, жаловался на всевозможные болезни, но по временам по-прежнему
бывал оживлен и остроумен. Иногда он, оживясь, рассказывал про свою прежнюю жизнь, про
блестящую пору «Искры», про писателей, которых он знавал. С большою любовью и уважением

вспоминал он про Т. Г. Шевченко, с которым сблизился в 1860 г., и про Добролюбова. Об этих
двух личностях он говорил мне с чисто юношеским восторгом и со сверкающими глазами. —
Вот были люди! — восклицал он. — Ну где вы теперь таких найдете? Если бы Добролюбов

прожил дольше, он был бы великим, громадным, колоссальным русским передовым деятелем.
Д. П. Сильчевский, Из воспоминаний о В. С. Курочкине, «Северный курьер», 1900, 15 августа.
Примітки 1 Курочкін Василь Степанович (1831 — 1875) — російський поет-демократ; в 60-х роках
один з керівників таємного товариства «Земля і воля». Разом з М. О. Степановим видавав

сатиричний журнал «Искра» — орган лівого крила різночинної інтеліґенції.

4.4.55 Із спогадів П. Житецького про час між урядовими заборонами. 1864-1876 рр.
(2010-04-21 18:00)

* *

З 1864 року наступили темні часи в життю товариства нашого. Ми не мали вже органу свого

— „Основи“. Від часу до часу завдались тілько наукові розправи Костомарова й Антоновича.
Куліш почав уже сходити з прямої дороги, а се був в ті часи найкращий белетрист і публіцист наш.
Інших голосів не чутно було. Видання для народа теж обірвались. В Києві зоставалося людей

дуже мало, та й ті сходились не як члени одної спілки, щоб умовитись, як повернути ту або іншу

справу, а тільки як знайомі, щоб побалакати та душу одвести. От в сі часи пристав до української
ідеї Драгоманов з приятелем своїм покійним Судовщиковим. Тяглось по традиції й деяке діло,
збирали матеріал для української граматики, лагодили видання казок Рудченка і т. і. Повернувся
я до Києва у другій половинї 1868 р. і попав якраз в сю супокійну течію товариського життя.
Тим часом підростало ще молодше покоління товариства, і діло потроху почало ставати на ноги.
В 1870 р. надісланий був із Харкова матеріал для українського словаря, зложений петербурзькою
громадою, котра в 1864 р. также розійшлась, як і київська. Праця над сим словарем і з’єднала
знову всіх до купи, як старих так і молодих київських українофілів. Почали збиратись реґулярно

щосуботи цілою громадою то в мене, то у М. В. Лисенка, а через рік, себто в 1871 р., до нас

пристали ще скільки хазяїв. Тим часом почалась робота над історичними піснями українського

народу теж громадськими силами, а 13 февр. 1873 р., дякуючи невсипущій енерґії Чубинського,
відкрито географічне товариство. Се був справді великий здобуток для нашої справи, котра
здобула собі твердий леґальний ґрунт для свого розвою. Спираючись на сей ґрунт, можна було
повернути до праці над українським самовизнанням таких людей, котрі неохоче йдуть дорогою
конспірації. В 1875 р. всіх членів географічного товариства було уже 148. З різних кінців

надсилалось етнографічного матеріалу стільки, що київським членам важко було управитись. За
три роки свого існування географічне товариство видало 2 томи своїх трудів, окрім [1]однодневної
переписи г. Києва, склало бібліотеку, в котрій було більше 1000 книг, і музей по географії і

етнографії, в якому було понад 3 тисячі річей. Найголовнійше ж те, що нове товариство скупчило
сили розкинуті по всьому краю і надбало Києву значність центра українського руху. Давно вже ся
історична роля Києва не виявлялася так виразно і яскраво, як в ті часи. Визначилося се в 1874
р. на археологічнім з’їзді, де ідея українського самовизнання була видвигнута на підставі науки.
В рефератах наших на з’їзді протягнута була ідея ся до найдавнійших часів існування українського
народу, а з другого боку — висвітлене було культурне значіння її в памятниках народного слова

і письменства українського. Дуже палкі були змагання на археологічнім з’їзді, але вкінці наїзжі

учені гості побачили, що з ідеями „обрусения“ нічого соватись в Київ, бо Київ є справжній город

настоящої Русі, котра досить цінує себе і хоче зостатися сама собою.
Тільки ж запримітили і вороги наші сей рух і крикнула у весь голос, що знову відродився на Україні
сепаратизм. Роздули вони питання про сей сепаратизм в газетній полеміці, виставляючи його як
„измену отечеству“. От у сі то злополучні часи виклюнулось в перший раз дорікання українофілів
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не тілько за те, що вони сепаратисти, але ж і за те, що вони нібито соціалісти, що в одній кишені
носять вони писання батька Тараса, а в другій — писання Маркса.
Відкіля ж сей докір?
Нема, як то кажуть, диму без вогню; був і тут вогонь, розложений на ґрунті більш широкім,
ніж українськім, на ґрунті всеросійської держави, против котрої виступила соціальна аґітація з

готовою доктриною, виробленою в Європі. Доктрина ся не була переложена на аґрарні обставини
російського селянства, з котрого складається 9/10 російської держави, через те соціальні мотиви в
Росії завсіди мали значіння теорії, котрою користувались люди більш політичного, ніж соціального

напрямку, користувались для боротьби з абсолютизмом і його бюрократичними формами. Всі

ми пам’ятаємо сі недавні часи, через те не буду я широко розводити про те, як соціальні ідеї

стали більше або менше хвилювати людей українського прямування. Скажу тільки, що далеко

неоднакової розумової і моральної сили були люди, порушені сими ідеями. Всі ми знаємо і

поважаємо тих щирих людей, котрі вірили, що в сіх ідеях знайдуть вони нове джерело творчості

для українського діла, що сі ідеї далеко роздвигнуть обшир українського світогляду. Тільки ж поруч

з сими людьми ми мусимо згадати і таких, котрі прийшли до нас з іншого табору, щоб знайти

в українстві знагідний матеріал для своєї спеціальної справи. Третій тип, між тими і другими,
найбільш численний, се були люди, котрих можна назвати політиками, — люди українського

духу, що мали на меті іти шляхом соціального прямування, приєднати до українства людей

соціалістичного напрямку. Не легко розібратись, хто кого й до чого приєднав, тілько ж появи

сі у нашому життю почали виникати з другої половини 1878 р., коли повернувся Драгоманов із-за
кордону і почав здіймати в товаристві питання соціального характеру. Се було часи дуже затяжних
бесід в товаристві на сучасні теми, які провадили ся також і в інших гуртах, складених з людей
молодшого віку і палкішого темпераменту. Так чи інак, тілько ж відгомін сих бесід зявився і в

газетній полеміці в формі натякання на український дуалізм. Наслідком сього відгомону, а також
подорожі відомого всім М. В. Юзефовича до Петербурга, були три події державної власті:
1) В 1875 р. заборона газети „Киевский телеграф“, в котрій ми вели полеміку з ворожими

газетами, полеміку — додам до сього — зовсім некористну для нас по самій позиції нашій.
2) В 1876 р. скасування географічного товариства, котре було найтвердійшим ґрунтом

українського діла.
3) Того ж року знаменитий указ 18 мая, котрим заборонялась вся українська шкільно-педагогічна
література і уставлювалась так звана правопись для видань етнографічних і белетристики.
Ніщо не могло так страшно вразити нас, людей 60-х років, як сі остатні два накази урядові. Так
от 60-х років як не бувало, ніби, як то кажуть, собака язиком злизав їх. Ми зостались з тою ж

етнографією та белетристикою, без всякої змоги поширити наше діло на підставі практичного

працювання задля народної освіти. Дуже пам’ятаю я ті часи тяжкого смутку і замішання в

товаристві нашому.

[2]З історії київської української громади. Промова Павла Житецького на Шевченкових роковинах

// Записки наукового товариства імені Шевченка. — 1913. — Т. 116. — Кн. 4. — С. 177-189.

1. http://ua_kobzar.livejournal.com/773239.html

2. http://izbornyk.org.ua/rizne/zntsh05.htm

4.4.56 Записка 1874 року про діяльність українофілів у Київській губернії. Н. п. 25
січня 1875 р. (2010-04-22 06:00)

1875 р., не пізніше січня 25. Записка начальника Третього відділу власної його імператорської

величності канцелярії О. Л. Потапова, надіслана міністром народної освіти Д. А. Толстим

попечителю Київського навчального округу П. О. Антоновичу, про діяльність Південно-Західного
відділу РГТ.

В период времени, предшествовавший мятежу 1863 года, в пределах Юго-Западного края
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образовалась партия известная под названием украинофилов, в основании которой вошли

некоторые неприязненные правительству элементы, подготовленные гораздо прежде, а именно в
половине 40-х годов, когда сочинения Шевченки и других малороссийских писателей в рукописях

жадно перечитывались и затверживались на память приверженцами малороссийской старины и

местною молодежью.
Украинофилы в пределах империи подразделялись на две партии польскую и русскую. Первая
из них, собственно украинская, вдохновленная стихотворениями Богдана Залесского, Гошинского,
Падуры и других польских поэтов, воспевавших Украину — мечтала о республике южнорусских

провинций под гегемониею Польской Речи Посполитой, на первое время, с ксендзами

базилианами во главе учебных заведений, ими созданных; вторая же партия мечтала о свободе

Малороссии в виде республики с гетманом во главе, вместо президента, в союзе с Россиею и

свободной Галициею, на подобие Северо-Американских штатов. Здесь следует еще заметить,
что, в конце пятидесятых годов русские украинофилы так далеко зашли в соей пропагаторской

деятельности, что обзавелись даже своим журналом — «Основа», издававшимся в Петербурге

под редакциею Белозерского и при деятельном участии Кулиша, Костомарова где, равно как

и здесь, в Киеве, была ими устроена «Громада», члены которой завершили свою эфемерную

политическую деятельность шумными манифестациями во время похорон Тараса Шевченки при

перевезении его тела через Киев в Каневский уезд. Достойно еще внимания то обстоятельство,
что поляки перед мятежом 1863 г., братаясь и дружа с украинофилами, как врагами «Москвы» в
то же время отводили их затеями глаза правительству от своих собственных козней. Искреннего
сочувствия между поляками и украинофилами уже потому не могло быть, что последние были

«хлопоманами», т. е. врагами панщины или барщины. Впрочем, и поляки, и украинофилы играли

в «темную», желая употребить друг друга орудием своей ненависти к московскому правительству.
Мятеж 1863 года и участие, принятое в его подавлении со стороны местного сельского населения,
разочаровал окончательно поляков и расстроил их планы. Русские племена всех оттенков братски
соединились для сокрушения общего врага, и партия украинофилов как не имевшая никакой

почвы, совершенно стушевалась. Общественное внимание устремилось на грандиозные работы,
предпринятые нашим правительством для преобразования старых государственных порядков.
Между тем, в сопредельной с Юго-Западным краем австрийской Галиции, украинофильская

партия продолжала действовать. Органами ее были газеты «Вечерница» и «Мета». Но с начала

они не имели успеха, только после битвы при Садовой, и славянского съезда в Москве, потерявшие
свой кредит украинофильские идеи вновь стали оживляться для противодействия сочувствию

славян к России, выразившемуся на этнографической выставке, кроме того, позднейшим поводом

к этому явлению были выборы депутатов в рейхсрат, на основании дарованной Галиции

автономии, при чем, на сеймах, в Львове, представители общины св. Юрия домогались о

предоставлении галицийским русинам права посылать в рейхсрат своих депутатов независимо

от депутатов со стороны галицких поляков.
Польская интрига, опасаясь чтобы обособление галицких русинов не разрешилось сближением их с

малороссами, а затем с великороссами, как то и должно последовать на основании общих законов
тяготения, придумала для сближения галицких русинов с поляками новую политическую унию, и
избрала для того орудием старую украинофильскую мантию, которою так ловко прикрывались

польские патриоты на правом берегу Днепра. Затемнить истину, сбить с толку галицких русинов и
неокрепшее у них общественное мнение, дать отпор вредным действиям их органа (антипольского
журнала «Слово»), появившегося в Галиции в 1861 году стараниями членов общины св. Юрия и,
наконец, довести галицких русинов до полного слияния с поляками, такова была задача, которую
польские патриоты поставили в основание своей дальнейшей политики с русинами, и с этой целью
в 1872 году стали издавать для своих земляков журнал «Правда».
Журнал «Слово» вполне антипольский, издавался сначала под редакцией известного Дедицкого,
искреннего друга России и русских; а теперь издается во Львове под редакцией некоего

Площанского, человека совершенно неизвестного в ученых сферах и литературном мире. А в

августе сего года он приезжал в Киев по случаю бывшего здесь археологического съезда, и в

беседах своих с киевскими учеными, далеко не оправдал того понятия, какое господствует в

России о редакторах заграничных периодических изданий, так что даже возникло подозрение:
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не есть ли Площанский подставной редактор «Слова», за которым скрывается другая личность,
не желающая держать явно знамя партии, враждебной галицким полякам. Задача «Слова» или
его политическая программа есть союз, соглашение и даже слияние с русскими всероссийской

империи, хотя последняя идея высказывается этим журналом не вполне определительно и ясно,
т. е. в такой форме, какой необходимо придерживаться при настоящем положении русинов в

Габсбургской империи. Защищая постоянно интересы славян вообще и русских в особенности,
«Слово» не только не позволяет себе раздражать маджияров и в особенности австро-венгерское
правительство резкими выходками, но иногда даже подлаживается под их политические вкусы.
Впрочем, защищая русинов, составляющих главную массу сельского населения Галиции, эта

газета по своему характеру не может считаться ни демократическою, ни социалистическою,
ни коммунистическою, а скорее консервативною, она печатается кириллицею на местном

русском наречии довольно небрежно и с значительными орфографическими погрешностями.
Существование «Слова» далеко не обеспечивается подпискою и если его издание еще не

прекратилось, то потому только, что его редакция получает значительные субсидии от славянских
благотворительных комитетов, существующих в России, и кроме сношений с этими комитетами

и представителями русской прессы, других сношений с Россиею и русскими не имеет никаких.
По отзывам сербских газет «Слово» проводит идею славянской федерации, но без точного

определения знамени, вокруг которого должно группироваться славянам; поэтому вопрос о том,
желают ли галицкие русины группироваться под сению императорской России, Габсбургского

дома, или же они мечтают об учреждении самостоятельного славянского государства —
составляет вопрос, пока довольно темный.
Другой галицко-русский журнал «Правда» чисто украинофильского направления, проводит идею
сепаратизма, приняв в основание своей теории первоначальную мысль Богдана Хмельницкого о

составлении независимого русского государства. Не касаясь заветной мечты о слиянии русинов

с поляками, без чего возрождение Польши немыслимо, «Правда» прилагает все усилия, чтобы
установить между двумя народами полное согласие, и много заботится о просвещение русинов,
о их благосостоянии и сохранении ненарушимости их прав. Издается этот журнал на местном

русском наречии тоже кириллицей, но с предварением, что как только степень народного

просвещения поднимется до более значительного уровня, кириллица будет заменена латинскими
письменами.
Эта программа доставила редакции «Правды» некоторую субсидию со стороны галицийского

сейма (1000 гульденов), который, как известно, ассигновал 4 мил. гульденов на устройство

во Львове народного русского театра, в видах образования русинов в польском духе.
Впрочем, утверждают, что гораздо значительнейшую субсидию редакция «Правды » получает

от украинофилов обоих берегов Днепра, в числе которых называют молодого графа Владислава

Браницкого (проживающего в м. Ставищах Киевской губернии) и многих других польских

вельмож, сторонников идей Богдана Залесского, Падуры и проч., которые почему то, с

недавнего времени, стали сознавать гласно происхождение своего генеалогического дерева от

русского корня. «Правда» издается весьма тщательно, опрятно, на русском наречии, но с

польскими оборотами. Номинальный редактор этого журнала есть некто Огановский, брат

известного в Галиции профессора того же имени, действительный же редактор Шушкевич. Кроме
того, под редакцией «Правды» простирается опека двух известнейших в Галиции и Польше

литераторов, а именно: униатского священника Качалы и б. помещика Волынской губернии,
проживающего в последнее время в Житомире Крашевского, из которых первый сникал себе

известность некоторыми политическими брошюрами и близкими отношениями с семейством

князей Чарторыйских и других влиятельных польских вельмож, а второй своими повестями и

романами, в которых изображается преимущественно домашний быт польского дворянства в

пределах России. Оба они вдохновляют редакцию «Правды» и руководствуют ее в выборе статей
для сего журнала.
В конце 1872 года в Киеве возник отдел Русского географического общества, наименованный
Юго-Западным. Инициатива этого учреждения, равно как и сущность переписки по сему предмету
главной администрации края с министерством, мне неизвестны. Открытие же действий отдела

состоялось в конце января или же в первых числах февраля 1873 года в присутствии главного
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начальника края, который весьма сочувственным словом приветствовал новое учреждение и затем

представил избранных им вице-президента и членов на утверждение правительства. При этом

следует заметить, что главным действующим лицом, по приглашению которого составился список

членов отдела, и даже, как говорят, главный виновник возникновения самого отдела был Павел

Платонович Чубинский, член разных ученых и технических обществ, который в 1860 году был

сослан под надзор полиции в г. Архангельск за свои буйные речи 2, обращенные к собравшимся

на ярмарку в м. Борисполе Переяславского уезда Полтавской губернии крестьянам, за что, как
слышно, и был наказан своими слушателями розгами на площади. Последнее обстоятельство

еще не изгладившееся из памяти киевских старожилов, взирающих на господина Чубинского

не совсем доверчиво, заставило его избрать себе сотрудниками в деле приглашения членов

для возникающего отдела господина Антоновича, профессора университета св. Владимира.
Таким образом Чубинский подкрепил свой кредит кредитом всеми уважаемого профессора,
своего сотрудника, и этим способом ему удалось собрать подписи об учреждении отдела от

нескольких пользующихся прочною известностью в городе лиц, а затем, когда они подписались,
то под прикрытием их имен в число членов отдела при настойчивости, с которою Чубинский

стремился к достижению своих целей, вошло немало темных личностей, известных своим

украинофильским направлением 3, поэтому люди благонамеренные, составляющее большинство
в общем составе членов сего учреждения и вступившие в оный по приглашению Антоновича,
перестали посещать его заседания. Таким образом, с открытием отдела рассеянные украинофилы

получили центр и опору, около которых сгруппировались и стали действовать смелее, так что

в течение с небольшим года успех их стал бросаться в глаза. Вслед за учреждением отдела

украинофильское направление стало уже проявляться в осязательной форме, а именно: a,
открытием нового книжного магазина под фирмою «Левченко и Ильницкий», переполненного
книжечками и брошюрами на малороссийском наречии; b, переводами сочинений Гоголя и других
русских писателей на то же наречие с искажением его против народного говора, указывающим на

притязания переводчиков составить из него какой-то особый самостоятельный язык, не имеющий
ничего общего с великорусским языком; с, приспособлением одной из киевских типографий

кулишовки 4 громадным запасом знаков препинания, потребных для искажения русских слов,
входящих в состав малорусских сочинений и, наконец, d, появлением на сцене русского театра в

Киеве известной повести Гоголя «Ночь накануне Рождества Христова» в переводе на малорусское
наречие до крайности обезображенное переводчиком разными полонизмами и не встречающимися

в народном говоре словами — но все эти проявления украинофильской интриги не обращали на

себя внимания людей серьезных и благомыслящих и считались ими безвредным ребячеством

взрослых людей. [1]Однодневная перепись киевского населения, произведенная 2-го марта 1874
года, под исключительным надзором и руководством членов отдела не обошлась тоже без

проявления украинофильской тенденциозности в том именно, что лица, которым была поручена

поверка подворных ведомостей о жителях г. Киева, прибегали к разным изворотам для того,
чтобы увеличить цифру малороссийского элемента насчет цифры других русских племен. Те

же самые проявления были замечены во время археологического съезда, и задача украинофилов

сосредоточить преимущественно внимание прибывших в Киев гостей на памятниках старины и

других предметах бытовой жизни малорусского племени увенчалась полным успехом, который
выразился в горячих возражениях против реферата О. Ф. Миллера о сродстве малорусских дум с

великорусскими былинами. Доставленный в Киев из глубины украинских степей старец бандурист

Остап Вересай, последний экземпляр славных некогда бандуристов, своими поэтическими

песнями и типическим обликом в свою очередь немало способствовал возбуждению симпатий

к отжившей свой век Гетманщине. Все эти проявления украинофильской интриги вызвали

энергический протест со стороны редактора газеты «Киевлянин», бывшего профессора здешнего
университета действительного статского советника Шульгина, который целым рядом статей

обличал и порицал тенденциозное направление сторонников украинофильской партии и в

самых резких выражениях доказывал несостоятельность поставленных ими в основание своей

политики положений, подводя эту политику под категорию ребяческих затей. Получив в отделе

Географического общества завязь, имея свою книжную торговлю, украинофилы пожелали иметь

и свою собственную газету в крае, но как это им не удалось, то они забрали в свои руки
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существовавшую прежде, а именно «Киевский телеграф», перешедший в последнее время в

собственность госпожи Гогоцкой, жены профессора, которая, прикрываясь именем мужа, ищет
всеми средствами роли общественной деятельницы. Под купленною фирмою безграмотного,
даже в Киеве не живущего Снежко-Блоцкого как редактора «Киевский телеграф» издается,
собственно, ярыми украинофилами 5 из среды университетской молодежи, которые обрели в

нем то, чего добивались — свой литературный орган. Означенная газета, с одной стороны, а
с другой стороны — львовская газета «Правда», о которой было сказано выше, в качестве органов
украинофильской партии, подкрепляемые «С.-Петербургскими ведомостями», дружно парировали
удары Шульгина, но как на стороне последнего стало большинство, т. е. все благонамеренные

и рассудительные люди и некоторые из столичных газет («Голос»), то за ним, по-видимому,
и осталось поле сраженния. Говорится «по-видимому », потому что с того времени внешние

проявления украинофильской интриги более не замечаются, но если принять во внимание, что
громадная масса брошюрок и книжечек на малороссийском наречии раскупается ежедневно

едва ли не с целью распространения их в народе при содействии учителей сельских школ,
то подобного рода пропаганда, симптомы существования которой начинают обнаруживаться

путем формальных дознаний, может вызвать значительные затруднения к достижению тех

целей, которые составляют задачу правительства, поставленную в основание ныне учрежденных

сельских школ. Последнее открытое проявление украинофильской интриги составляет перевод

на малорусское наречие известной повести Гоголя «Тарас Бульба», в которой переводчик

Лободовский 6 слова «Россия», «русский человек», «русский царь» заменил повсеместно словами

— «Украина, украинец, украинский цар» и проч. Такое искажение текста известного русского

писателя и патриота возмутило поголовно всех благомыслящих людей и чувство негодования

выражалось каждым читателем перевода «Бульбы», хотя в первое время искажение было замечено
только весьма немногими. Обстоятельство это до крайности встревожило местного цензора,
который, не подозревая Лободовского способным к такому неблаговидному поступку, разрешил
печатание перевода знакомого ему сочинения, впрочем, вслед за открытием этого печального

факта книга была задержана и особенно компрометирующая ее страница с искаженным текстом,
по ее уничтожении, была заменена другой. Примітки ЦДІАК України, ф. 707, оп. 261, 1875 р., спр.
17, арк. 6-10. Копія. Частково опубл.: Савченко Ф. Заборона українства 1876 р. — Харків; Київ,
1930. — С. 15-16 [[2]pdf]; повністю: Міяковський В. Записка 1874 р. про український рух // Архівна
справа. — 1927. — Кн. 2-3. — С. 21-29 та в кн.: Міяковський В. Недруковане й забуте: громадські
рухи дев’ятнадцятого сторіччя. Новітня українська література. — Нью-Йорк, 1984. — С. 351-354.
Записка також подається з авторськими доповненнями у вид.: В. Д. Новицкий. Из воспоминаний
жандарма. — М., 1991. — С. 121-128 (перевид. Л., 1929) та Е. М. Феоктистов. За кулисами

политики и литературы 1848-1896. — М., 2001. — С. 323-327. 1 Датується за числом, вказаним
на супровідному конфіденційному листі цієї ж справи, арк. 1. 2 Див. детальніше: Шандра В.
С. Листи П. П. Чубинського з Архангельська до О. І. Кістяківської (1864-1865) // Український

археографічний щорічник. — 1999. — Т. 6/7. — С. 458-464. 3 Проти цих слів на полях запис

олівцем: «Какие же это личности». [В. Д. Новицький подає фрагмент записки так: «...и этим

способом ему удалось собрать подписи об учреждении отдела от нескольких — числом около 25
человек, во главе с тайн. сов. Юзефовичем, Н. Х. Букгельгиным и др. пользующихся прочною
известностью в городе лиц, а затем, когда они подписались, то под прикрытием их имён в число

членов отдела, при настойчивости, с которою Чубинский стремился к достижению своих целей,
вошло не мало далеко не популярных лиц, а именно: Ф. Волков, Трегубов, Руссов, Цветковский,
Беренштам, Житецкий и др. личности, известные своим украинофильским направлением».] 4

Правописание по методе Кулиша [прим. док.] 5 Навпроти цих слів на полях запис олівцем:
«Кто же они?». [В. Д. Новицький називає наступні прізвища: «„Киевский телеграф“, имевший
издательницу Гогоцкую, имел постоянного сотрудника К. И. Кибальчич и следующих лиц,
приносивших свое сотрудничество газете: профессора В. Б. Антоновича, профессора И. Г.
Борщова, Ф. К. Волкова, проф Демченко, проф. М. П. Драгоманова, Б. И. Житецкого, проф.
Гогоцкого, проф. Н. И. Зибера, А. В. Клосовского, И. В. Лучицкого, И. П. Новицкого, доктора
К. Р. Овсянога, проф. А. В. Романовича-Славатинсого, А. Д. Ушинского, Г. Г. Цветковского, П.
П. Чубинского и других. Нужно заметить, что из числа этих лиц, многие фигурируют в показаниях
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Веледницкого и Богуславского.»] 6 Учитель сельской школы в с. Городище Черкасского уезда,
удаленный ныне от своей должности [прим. док.] За вид.: [3]В. С. Шандра. Проблеми управління
Правобережною Україною. Київське генерал-губернаторсто за О. М. Дондукова-Корскова (у 1869-
1878 рр.) // Проблеми історії України ХІХ - початку ХХ ст. — К., 2003. — Вип. 6. — С. 205-210.

1. http://ua_kobzar.livejournal.com/773239.html

2. http://www.utoronto.ca/elul/Main-Ukr.html

3. http://www.history.org.ua/JournALL/xix/6/15.pdf

4.4.57 Із анонімної статті-доносу «Сучасне українофільство». Лютий 1875 р.
(2010-04-22 12:00)

* *

[...] кстати заметить что Общество Просвита получает от галицкого, то есть польского сейма,
который всячески противится развитию русской народности, 5.000 гульденов ежегодного пособия.
Как Просвита задалась целью издавать книжки народные, так Общество имени Шевченка

взяло на себя развитие украинской литературы для образованного класса, так называемой

интеллигенции. То и другое, разумеется, на украинском ими сочиняемом наречии и фонетическою

правописью или кулешовкою.
Капитальною статьею Правды за 1874 год можно считать статью Украинца, под названием:
Литература российская, великорусская, украинская и галицкая, очень напоминающую по своему

изложению, манере и направлению вышеупомянутые статьи Вестника Европы и С.-Петербургских
Ведомостей, а по близкому знакомству автора с общерусскою литературой несомненно

показывающую что она принадлежит перу нашего соотечественника. Она представляет странную
смесь справедливых данных и замечаний с ложными выводами; заметно, что автор чувствует себя
вынужденным считаться с действительностию, хотя для него и неприятною, понимает истинный
смысл явлений, но ему необходимо оправдать их бесплодность и вывести из них не то здравое

поучение которое они представляют, а другое, сообразное с целями его партии. И вот он задается

такими вопросами: 1) Что такое была и есть украинская литература относительно идей, то есть
какие потребности и какие социально-политическе условия вызвали ее к жизни, и давали ей то

или другое направление? 2) Что такое была и есть эта литература относительно материала?
3) Какие шансы может иметь она для будущего развития, и каким путем, при тех условиях, в
которых находится, должна она направиться чтобы развиваться соответственно потребностям и

целям которые ее вызвали, и чтобы послужить на пользу нашего народа? [...]
Есть учение, которое говорит, что цель оправдывает средства, а мы скажем, что по средствам

надо судить о цели, и если средства дурны, то и цель не может быть хороша. Как ни желательно,
как ни заманчиво просвещение южно-северно-западно- и восточно-русского простолюдина, но
если для достижения этого предлагается нам создать три или четыре литературы, раздробить
умственные силы русского народа на несколько уделов, закрепить местные оттенки изустной

речи грамматиками и учебниками, и не только закрепить, но и сочинить новые слова и формы

которых нет в местных наречиях для выражения научных понятий, то есть всячески работать над
обособлением этих наречий, вместо того чтоб общий литературный язык служил средством к

постепенному их слитию — если, говорим, предлагаются такие средства, — то можно сказать с

уверенностью что самая полезная цель выставлена тут лишь для соблазна верующих, и что человек
ее проповедующий есть или пустой верхогляд, не понимающий куда он ведет, или указываемая

цель служит ему только предлогом, для прикрытия совсем других стремлений, то есть прямее

выразившись — что у него средства составляют настоящую цель, а выставляемая цель есть не

более как средство.
Мы не будем залезать в душу автора чтобы решить, какое из этих предлоложений справедливее,
пусть догадываются сами читатели по обширным выпискам сделанным нами из его статьи. [...]
Мы будем говорить о сущности самого дела. Вы, гг. украинофилы, так печалуетесь о

вашем народе; вы боитесь его невежества, вы хотите его просвещать, и для этого выбираете

такую окольную дорогу — хотите выковать его наречие в литературный научный язык, хотите
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создавать для этого целую литературу, которая бы его обособила от шестидесятимиллионно-
го русского народа, то есть хотите создать для него в русском мире духовный партикуляризм.
Ведь теперь малороссиянин также легко выучивается общерусской грамоте, как и великоросс,
и не удивительно: эта речь и эта грамота создана столько же людьми вашей родины, начиная
с воспитанников Киевской духовной академии начала XVIII века, как и Ломоносовым и

Карамзиным; на ней писали ваши земляки Димитрий Ростовский, Феофан Прокопович, Георгий
Конисский, Гоголь, вы хотите, значит, сделать непонятными их произведения для вашего народа,
равно как и Державина, Пушкина, Жуковского, Толстго, вы хотите лишить его возможности

читать историю Карамзина, и другие новейшие отечественные бытописания. Чем же вы замените

все это? Неужели вы воображаете себя в силах написать что-нибудь подобное, создать хотя сотую
долю того литературного богатства которым мы и вы уже обладаем, и пользования которым вы

хотите лишить ваш народ? Нет, вы не друзья его, а враги, вольные или невольные, вы враги

и всего русского народа, потому что хотите лишить в будущем Русский мир таких деятелей и

талантов, как упомянутые выше и другие ваши земляки, которые принесли богатые вклады в

общерусскую литературу, и какие явятся без сомнения и в будущем для ее украшения, если только
ваши вредные стремления не возобладают на Руси (от чего да избавит нас Бог!). Независимо от
этого, в ваших писаниях проявляется дух неприязни к родному великорусскому племени, к его

исторической жизни, к тем зиждительным началам которые возвеличили наше отечество; в них
проявляется пристрастие ко всем разрушительным и ненормальным явлениям народной жнзни, —
это видно из характера и направления главы вашей исторической школы которого вы выставляете

образцом для подражания, и из той враждебности, которую вы стараетесь навязать вашему народу

к образованным сословиям. Как вы смеете после этого зачислять в ваши ряды таких людей как

Гоголь, Максимович, Метлинский, Квитка, Котляревский, людей очень не равных по таланту, но
сходных в том что любовь их к своей родине и языку нисколько не мешала им быть истинно

русскими, любить искренно общее отечество и ставить общее выше частного! Шевченко и другие

истинно художественные таланты не принадлежат вашим рядам. Они-то заставили северноруса

любить Малороссию, ее говор, ее песню, бытовые особенности ее народа, полные иногда поэзии
и изящества; они создали привлекательный тип из своего земляка, а вы вашими безобразными

измышлениями роняете его достоинство, отталкиваете от него братскую симпатию, и в самих

себе выставляете напоказ отрицательные стороны его характера— недовольство, вражду, зависть
ко всему что стоит выше вас, злобу и интригу против не принадлежащих к вашей клике.
Вы берете на себя тяжкий грех, потому что по вас станут пожалуй судить о вашем народе:
ведь обзывали же, малороссиян, мазепами и ябедниками, благодаря одной крупной коварной

личности и нескольким десяткам мелких плутов. Неужели вы хотите воскресить в народной

памяти эти названия? Неудивительно, если вы в этом успеете, когда вы решаетесь употреблять

учреждения и общества назначаемые для разработки истории и этнографии древней Русской

земли, издания произведений прежнего и современного народного творчества как орудия вашей

пропаганды; когда вы хотите придать памятнику Богдана Хмельницкого, который должен служить
символом воссоединения двух ветвей одного народа, значение воспоминания о его отдельности;
когда вы силитесь воспользоваться для ваших целей безрассудными и враждебными движениями

польской интеллигенции, и еще в то время когда этот блудный сын славянства начинает подавать
некоторую надежду на раскаяние и исправление. Вы хотите отравить ядом ваших стремлений

и народную школу, и литературу народа и юношей назначаемых быть его учителями; даже

самое поднятие его благосостояния, наделение землей кажется вам благоприятным случаем для

внушения ему понятий о племенной отдельности которых доселе он был чужд. Опомнитесь,
вы идете по следам тех деятелей, которые опозорили польское имя; можно подумать что вы

воспитались в их школе: не так ли поступали агенты ненавистного ржонда?
Ваши вредные затеи не ограничиваются пределами нашего государства, они простираются и на

русских, принадлежащих соседней державе. Как в России вы стараетесь поселить о тамошних

делах превратные понятия, так и там, посредством ваших здешних и заграничных органов, вы
силитесь распространить ложные мысли о нашем общественном мнении, о ваших симпатиях

и отношениях к соплеменникам. Вы преследуете бранью и злословием ту партию в Галиции

которая остается верна народному преданию и усиливается поднять свой народ, уберечь его от
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полонизма, укоренив в нем убеждение в его духовном единстве со всем русским племенем, которая
стремится приблизить его литературный язык к общерусскому; вы же работаете чтоб убедить и

утвердить его в его отдельности, и издеваетесь над языком Слова и Карпата, [* Газета выходящая
в Угорской Руси.] бывшим там и доселе общеупотребительным в письменности, и гораздо

более доступным большинству, нежели наречие вами фабрикуемое, — и это только потому что

он сближает галичан с нами. Ненависть ваша ко всему что там признает себя однородным

не только с 15-миллионным, сочиненным вами русским племенем, но с действительным 60-
миллионным русским, простирается до того что вы доносите польскому правительству Галиции о

всяком малейшем пособии которое кто-нибудь из писателей или какая-нибудь газета этой партии
получит от одного из наших славянских комитетов, и делаете донос об одном и том же пособии

по нескольку раз. Вы очень хорошо знаете что эти пособия делаются не из правительственных

источников, что они идут от пожертвований частных лиц, что они не имеют никакой политической
цели, а выражают только симпатию русского общества к бедным труженикам и борцам за нашу

общую народность, что нет ничего предосудительного ни давать, ни получать подобное пособие

для благородной цели, что вы сами тоже делаете только для вредной цели. Но вы также очень

хорошо знаете что не так смотрит на это западная печать и польский Львовский сейм, которые
делают вид или, может быть, действительно подозревают тут политическую и правительственную

пропаганду. И вот вы пользуетесь этим заблуждением или умышленною злобой, и поддерживаете
ложь вашими разглашениями чтобы повредить бедным людям за то что они ваши противники.
Как низок должен быть нравственный уровень тех кто прибегает к подобным средствам!
Да, прибавим мы в заключение, вы враги вашего народа еще и потому что стараетесь

развивать слабые стороны его характера, его отрицательные качества, вместо того чтоб им

противодействовать. При богатой духовной природе, глубине чувства, верности и честности

убеждения, ваш народ склонен к какому-то болезненному раздражению, к беспричинной

подозрительности и недовольству. Он не всегда руководится здравым взглядом на жизнь, требует
от нее невозможного, владает в колебания и сомнения, подмечает только отрицательную сторону

людских дел и явлений; оттуда нередко безотрадное его настроение, оттуда апатия, недостаток
практического смысла, энергии, неспособность создать себе положительные, осуществимые

идеалы и остановиться на них. Вы можете служить представителями этих недостатков; не сознавая
их или стараясь их эксллуатировать в пользу своих стремлений, вы стараетесь не смягчать, а еще
более развить их. Вы питаете раздражительность народа, представляя ему в преувеличенном виде

картину минувшего и мнимого его настоящего унижения; вы стараетесь воспитать в нем зависть

и ненависть ко всему что стоит хотя одною ступенью выше уровня простолюдина; вместо того

чтобы показать возможную и честную цель для его жизни и деятельности, вы сбиваете его с

прямого пути, и путаете в лабиринте ваших фантастических затей; вместо того чтобы показать

ему то что он приобрел, и дать ему возможность спокойно наслаждаться приобретенным и мирно

развиваться, вы твердите ему о том чего ему недостает, и рисуете ему заманчивые перспективы

невозможного равенства, свободы и богатства, которых он лишен будто бы потому только что

есть враждебный класс господ которые не дают ему этих благ.
Не потому ли вы ненавидите этих господ, что между людьми образованными ваша роль была бы
ничтожна, тогда как вы можете разыгрывать оракулов и учителей между простонародьем? Вы

оговариваетесь что не желаете политического отделения от России; но духовное обособление

гораздо хуже: границы государств есть дело исторической случайности, есть следствие часто

причин случайных, если можно так выразиться, — появления на престоле государя-завоевателя,
господства системы округления или учения.о естественных границах, ловкости какого-нибудь
дипломата на конгрессе и пр.; но гораздо глубже коренятся причины духовного объединения

народов в слове и литературе. Там, в государстве, является простое сожительство граждан на

одной территории и под одним уставом; здесь, в области слова, полное родство и не телесное,
а духовное, выражающееся в общей работе, взаимнодействии, иногда борьбе всех духовных

сил коллективной личности, народа, в общих усилиях его к совершенствованию, образованию,
развитию. Поэтому, тут обособление какой-нибудь части его неминуемо вредно отзовется как

на той части, от которой ветвь отделяется, так и на отделяющейся; произведет оскудение сил

в обеих, подобно тому, как отводом воды вы можете причинить обмеление судоходной реки, и
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образовать два ручья, пригодные разве только для водопоя. Западное славянство представляет

столько печальных подтверждений этой истины что излцшне было бы доказывать ее.
Но перенесемся в отдаленное будущее, предположим что при неблагоприятных для России

условиях, ваши стремления увенчались успехом, что вам удалось выковать язык для пятнадцати

насчитанных вами миллионов южноруссов, что вы воспитали новое поколение на ваших

украинских учебниках, что оно выросло и, разумеется, отвернулось от общерусской литературы,
а читает подготовленные вами в изобилии украинские издания по всем отраслям науки и

словесности. Что же, неужели поблагодарил бы вас за это славянский мир? Вы бы образовали

еще новый удел в духовной славянской области, произвели бы обособление двух ветвей одного

племени, и какого? — единственного, которому удалось сплотиться в великое целое, и

которое поэтому служит опорою всем остальным в сохранении и развитии их самобытного духа.
Порадоваться этому новому раздроблению, и поблагодарить вас за вашу работу, могут только

враги славянства. Ищите же между ними себе одобрения и симпатий; что же касается истинных
русских, а равно и славян, понимающих сколько-нибудь свою пользу, то они должны бороться с

вами изо всех сил.

Коментар

Найімовірніший автор статті, що сховався за літерою Z., Микола Ріґельман 1875 року

очолював відому в Києві філію «Благодійного слов’янського комітету», що займався допомогою

діяльності москвофільських організацій у Львові. Першим відгукнувся на статтю згаданий тут під

псевдонімом Українець М. Драгоманов у замітці «Невольная пропаганда украинофилов» в газеті
«Киевский телеграф» (№ 36 від 22 березня 1875 р.). Зачеплений за живе, не втримався від розлогої
відповіді композитор Микола Лисенко: «Впечатление, оставляемое в читателе статьею „Русского
вестника“ об украинофильстве — самое тягостное и возмутительное. Не знаю, распекали ли

так в доброе старое время офицеры на фронтовом ученье провинившихся в чем-нибудь солдат,
как распекает „Русский Вестник“ гг. Костомарова, Антоновича, Драгоманова, Чубинского и др.,
обвиняя их в измене русскому народу и нашему отечеству... Я хотел бы знать, как смеет печать

позорить имена лучших деятелей нашей исторической и этнографической литературы, каковы
Костомаров, Антонович, Чубинский и др., прозвищами изменников и ябедников... Позвольте

мне, г. редактор, на страницах вашей газеты выразить порицание тому сорту воззрений и тому

роду приемов в отправлениях нашей литературы, какие нашел я в „Русском Вестнике“» («Голос»,
1875, № 90, 31 березня).
Ця відповідь викликала незадоволення Драгоманова, який, знову заперечуючи закиди Z.,
спростував і положення протесту Лисенка: «час уже українським діячам перестати приймати

близько до серця кожну грудку болота, яку спаде на думку якомусь лайдакові кинути в їх город.»
(«Киевский телеграф», 1875, № 43, 9 квітня). З цього ж приводу М. Драгоманов писав до О.
Пипіна: «На меня указано как на человека, коего для общего спокойствия надо вывезти. А печать

столичная молчит [...], молчат и укрфильские нотабли, а другие пишут пошлости, как Лысенко в

Голосе!» («За сто літ», 1928, № 3, С. 75).

Z. [Н. Ригельман.] Современное украинофильство // Русский вестник. — СПб., 1875. — Кн.
2 — С. 818-848.

4.4.58 Випадок з поширенням на Волині книжок Михайлом Лободовським. Початок
1875 р. (2010-04-22 18:00)

* *
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Для того, щоб довести, як найневинніші речі можуть обернутися на злісну українофільську

пропаганду, автор [1]записки наводить в самому кінці її історію з перекладом Тараса Бульби М.
Лободи (Лободовського), тоді учителя сільської школи в Городищі, звільненого з посади в наслідок
цієї історії. „Россия“, „русский человек“ і навіть „русский царь“ перекладач послідовно замінив

в тексті перекладу на „Україна“, „українець“, „український царь“. Це не було одразу помічено,
цензор легко пропустив переклад відомого йому твору, але зараз же після того, як на ці зміни

звернули увагу, книжку було задержано та особливо компромітуючу сторінку після її знищення

замінено іншою. [...]
III відділ подав на нараді відомості як раз щодо поширення популярних книжок серед української

людності. Цей епізод з діяльності „українофілів“ мав тоді повну свіжість події сьогоднішнього

дня і безумовно в аргументації цензурних заходів проти українського друкованого слова грав не

останню ролго. Ми маємо змогу розказати його за архівними документами.
Епізод цей звязаний був з іменем П. А. Косача, тоді мирового посередника на Волині, та
згаданого вже Михайла Лободовського, другорядного письменника й перекладача.
Після звільнення Лободовського з посади учителя в Городищі, він з листом О. Лоначевського-
Петрунки, що був інспектором Київської Олександрівської ремісничої школи і університетським

товаришем Косача, звернувся до цього останнього. „Податель сего, — писав Лоначевський

Косачеві 10 січня 1875 року, — некто Лободовский, бывший народным учителем; но увольнился

по поводу какой-то напечатаной им глупости“.
Особисто Лободовський пояснив Косачеві докладніше свою відому вже нам історію, і через те, що
переклад „Тараса Бульби“ було дозволено цензурою, а в офіційних документах Лободовського

позначено було, що він звільнився за своїм проханням, Косач направив його до одного з

мирових посередників Новоград-Волинського повіту. Лободовський став писарем у Пищевському

волосному правлінні, але дуже швидко посварився з місцевим священником, і мировий посередник
1-го участку Станкевич перевів його до Сербівської волості.
Станкевич дуже добре одзивався про сумлінність та здібності Лободовського, і тому коли

мировому посередникові 3-го участку Арефовичу потрібно було доброго писаря у велику Райківську
волость, він узяв туди Лободовського. Перед переїздом до с. Райки Лобовський їздив на короткий
час до Київа і речі свої, серед яких було біля 5 пудів українських книжечок, покинув у канцелярії
з’їзду в Новоград-Волинському. Цей пакунок і спричинився до того розслідування, що його

переведено було в справі роздавання книжок Лободовським за участю П. Косача. Від’їздючи
до Київа, Лободовський просив пакунок цей доставити йому в с. Райки, але ніхто не хотів брати
важкого й незручного пакунку, де разом було запаковано книжки, самовара, кожух та чоботи.
Нарешті його повіз до Райків за розпорядженням Косача сусідній волосний старшина.
Дуже швидко мировий посередник Арефович розчарувався в новому писареві. За висловом

офіційного документа —

„он, превратно понимая интересы крестьян, стал вдаваться по некоторым делам в критическую

оценку действий посредника, чем способствовал возникновению недоразумений по делу

о разверстании угодий в имении помещика Селиванского, затем разъяснив крестьянам

неправильность составления ими приговоров, которыми они уступали помещикам право открытия

корчем, воспользовался случаем, чтобы вызвать с их стороны тем большее неудовольствие, когда
помічниками прекращена была крестьянам плата за содержание питейных заведений, находящихся
в среде крестьянских наделов, вследствие выдачи акцизному управлению удостоверения в том,
что те из помещичьих корчем, за которые крестьяне получали прежде плату, находятся будто

бы вне крестьянских наделов. Причини и цели, руководившие деятельностью Лободовского по

кратковременности его пребывания, не более пяти мееяцев, и за выбытием его прежде, чем на

него обращено было внимание, остаются не вполне выясненными, а потому не представляли

собою положительных данных к обвинению Лободовского в таком проступке, который требовал

бы немедленного удаления его от должности, обязанности по которой он исполнял относительно
добросовестно; но впоследствии, когда раопространились слухи о вмешательствах и превратных

толкованиях его по некоторым делам, при чем он, Лободовский, настаивал, чтобы ему переданы

были для хранения печати должностных лиц сельского управлення, а по делам более серьезним
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дозволял себе собирать некоторых крестьян, иногда даже ночью, для каких-то с ними совещаний,
то мировой посредник Арефович, получив об этом сведение от смещенного по проискам

Лободовского бывшего сторожа волостного управлення Колосникова, распорядился о переводе

Лободовского в Деревичскую волость, в которой сам имел место постоянного жительства, с тем,
чтобы иметь возможность лучше следить за его поведением, но Лободовский сдав дела Райковской
волости, к месту нового назначения не прибыл, — и, предварительно раздав крестьянам и

учителям сельских школ бывшие у него книги, сам неизвестно куда скрылся“.

В селі Райках була велика школа з ремісничим класом, що її заснував і про неї піклувався інспектор
народних шкіл Чечот, брат якого був в тому селі священником. Удається, цей священик і був

перший, хто пустив офіційним шляхом відомості про роздачу Лободовським українських книжок

серед учнів школи. Священник написав брату інспектору, той сповістив округу і дав наказа

одібрати в учнів книжки.
Далі помітили книжки в селян та учителів не тільки в Райках, а й по сусідніх селах в Мартиновці,
Хижнику, Чорній, Губині, Северині, Яремичу. Правда, поширення українських книжок по цих селах
можливо належало вже не Лободовському, а іншим особам, бо як виявилося далі українські книжки
роздавала й дружина Косача, сестра М. Драгоманова, відома пізніше письменниця Олена Пчілка.
Поширення українських книжок по селах Райківської волості стало помітним для різних урядових

осіб. Вже після виїзду Лободовського з Райків пристав, проїздом через село, побачив кілька

книжок у хлопчика та селян, про що сповістив справника та посередника Арефовича. В одному з

сусідніх сіл теж випадково проїздом жандармський унтер-офіцер помітив у хлопчика українську

книжечку, розпитався звідки вона, але через те. що книжка була з цензурним дозволом, він

тільки висловив свою думку „о предпочтительности книг русских перед малорусскими“. Розмова
жандарма зробила враження на селян і пішла поголоска, що жандарми вже шукають як самого

Лободовського, що незадовго перед тим зник, так і роздані ним книжки. Все це дуже стурбувало
Арефовича і він наказав зібрати всі роздані книжки по селах Райківської волості, склав їм списка,
якого представив по начальству. Арефович виправдувався перед волинським губернатором,
що Лободовського він прийняв на службу лише за настирливим проханням Косача, але, коли
довідався про історію з перекладом Тараса Бульби та особливу прихільність до Лободовського

Драгоманова, він установив суворий догляд за писарем. За словами Арефовича, в наслідок цього

догляду й розкрито було роздачу українських книжок. Арефовичу довелося давати відзив і про

своє безпосереднє начальство, голову з’їзду мирових посередників Косача: „Самого Косача он,
Арефович, никогда не замечал в распространении книг, жена же его, родная сестра Драгоманова,
действительно раздавала книги, хотя в самом ограниченном числе, посещая волости и села для

собрания узоров малороссийских вышивок“. Арефович промовчав, що власна його дружина як

раз і їздила по селах з О. П. Косачевою. Це стало відомим владі з инших джерел. Почувається,
яким страшним стає ім’я Драгоманова навіть в такій глухій провінції. Волинський губернатор

одмічає, що Драгоманов перед від’їздом за кордон одвідує Новоград-Волинський, щоб побачитися
з матір’ю, яка живе в Косачевій родині.
Історія з Лободовським на посаді волосного писаря трапилася в першій половині січня 1876 р.
Посередник Арефович сповістив волинського губернатора про це 8 лютого; на початку березня
переведено було розслідування урядовцем для особливих доручень при волинському губернаторі,
Роше. В квітні переведено було розслідування через урядовця для особливих доручень при генерал-
губернаторі Жевахова. Начальник волинського жандармського управління написав до III відділу,
звідки довідався міністр внутрішніх справ і зробив запитання губернаторові, який 8 травня подав

всі подробиці справи. Вся ця тривога счинилася якраз в момент, коли в Петербурзі працювала

особлива нарада за участю М. Юзефовича і справа Лободовського була для наради прекрасним

доводом того, що треба для українських книжок збільшити цензурні вимоги, бо інакше ці книжки,
пройшовши цензуру, стають легальним знаряддям для нелегальної пропаганди.
Справді всі книжки, що їх відібрали в селян Райківської волості, були з дозволом цензури.
Мировий посередник Арефович представив список на 28 назв книжок українською мовою і

самі книжки в кількості 154 примірників; їх дали на перегляд тому ж Юзефовичеві. В справі

Лободовського знаходиться автографічна рецензія цього ворога української культури, в якій дано
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оцінку книжкам. Окремою групою поставлено 22 книжки, серед яких знаходимо белетристичні:
Ів. Нечуя-Левицького — „Рибалка Панас Круть“, Шевченка — „Гайдамаки“, „Тарасова ніч“,
„Перебендя“, „Наймичка“, Марка Вовчка — „Народні оповідання“, Куліша — „Сіра Кобила“.
„Орися“, „Листи з хутора“, Стороженка — „Українські оповідання“, „Закоханий чорт“, „Вчи
лінивого“, „Як бог дасть“, і перекладні Байки Крилова та „Сорочинський Ярмарок“ Гоголя. До
цієї ж групи однесено популярні книжки Комарова „Розмова про небо та землю“, І. Левицького

„Унія і Петро Могила“, Опатовича „Оповідання у святого письма“, Горбунова „Що робиться у

воздусі“, „Дещо про світ божий“, М. Троцького „Як тепер одбуватиметься військова служба“
та „Про хвороби й як їм запомогти“. Про всі ці книжки Юзефович висловився так: „Все
эти книги не заключают в себе ничего вредного и противоцензурного; но распространение их

в народе имеет, разумеется, свою полнтическую цель, а эта цель начинается с национального

партикуляризма, как переход к политическому сепаратизму. Про книжку Гребінки „Ніженський
полковник Іван Золотаренко“ в перекладі Т. Біленького і з передмовою О. Левицького,
Юзефович написав: „книжка эта совершенно благонамеренного содержания, выражает полное

сочувствие подвигу Хмельницкого, проникнута чувством общерусского единства и преданности

царю (О лексію Михайловичу). Нельзя не удивляться, что она попала в издательскую программу

здешних украинофильских деятелей. Она принадлежит перу Гребенки и написана давно. Нового
в ней только предисловие про казачество и Украину, тоже вполне благонамеренно изображающее
Хмельницкого. Надо думать, что это хитрость, чтобы показать, что мы де издаем и такие

благонамеренные книжки для народа. Я уверен, что она издана в небольшом числе экземпляров“.
Про „Запорожців“ Нечуя-Левицького сказано: „В ней (казці) изображается „Запорожская Сечь“,
не исчезнувшая, а погруженная колдунами (характерниками) на дно Днепра, где козаки, с своим
гетманом, живут в очарованных садах, молятся, плачут и возглашают: „настав час“! Самые

характерные места я отметил красным карандашем“.
Останнім іде відзив про переклад Тараса Бульби, який слово в слово повторює відповідне місце з
докладу Юзефовича на нараді.
Поширенню книжок було надано характера українофільської пропаганди. „Тенденційну мету“
Лободовського підкреслив волинський губернатор у поданні своєму до міністерства. Начальник

Волинського жандармського управління писав до III відділу, що хоч книжки й дозволено

цензурою „и по содержанию своему не имеют антиправительственного характера, но усилившееся
распространение их, в последнее время, в среде простонародия вышеупомянутой местности,
видимо незаинтересованного ими и не проявляющего ни малейшей склонности к чтению,
дало повод предположить, что книги эти распространяются кем-либо с предвзятою целью“,
особливо, коли це поширення книжок зв’язане з „распространением малороссийской народности“,
яке „несогласно“ з завданням уряду. Навіть Новоградволинський справник розуміє дух часу і

підкреслює „общее стремление министерства народного просвещения к распространению книг

на русском языке“. Мировий посередник Арефович теж зазначає, що хоч брошюри й дозволені

цензурою, але неухвалені міністерством освіти для поширення по школах. Правда, серед них

не було таких книжочок, як „Сказка о Мудрице Наумовне“, „Сказка о копейке“, „Бог то бог,
да сам не будь плох“ — що уявляли собою агітаційно-революційу літературу народників і

що їх було заборонено особливими обіжниками, на які й посилається Арефович. Все ж таки

Арефович, давши наказа відібрати в населення книжки, вважає за необхідне „в должном и

спокойном духе“ роз’яснити причину цього на сільських сходах по тих селах, де найбільше оказалося
книжок (Райки, Яремичі). Роля П. Косача в поширенні книжок осталася нез’ясованою до

кінця. Новоградволинський справник доносив губернаторові, що „главными агитаторами были

Г. Косачь и его жена, сестра бывшего профессора киевского университета Драгоманова, которые
по образу жизни своей старались вводить на каждом шагу хлопоманию, сближаясь исключительно
с низким классом народа“.
Косачеві ставилося в провину, що він прийняв Лободовського й постачав йому книжки. Його

викликали до губернатора, потім до генерал-губернатора. Здається, розмова з цим останнім та

ще захист з боку урядовця для особливих доручень Жевахова повернули справу на краще. Але

весь цей епізод був добре використаний на урядових верхах, як один з яскравих мотивів для

заборони українського слова. Він добре пасував до загального погляду уряду, який одбився й
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в протоколі наради, що українофили лише прикриваються невинною, а навіть похвальною метою

поширення освіти в народі, і, щоб зробити науку для народу приступнішою, вживають в популярних
книжках української мови. Але цю мову, „наречие“, вони хочуть піднести на ступінь самостійної

літературної мови, перекладаючи твори російської та чужоземних літератур. Цей літературний

сепаратизм в очах уряду був небезпечний уже й з політичного боку. „Допустить создание особой
простонародной литературы на украинском наречии, — записано в протоколі наради п’ятьох
вершителів державної політики щодо українства, — значило бы положить прочное основание

к развитию убеждения в возможности осуществить в будущем, хотя может быть и весьма

отдаленном, отчуждение Украины от России“. Тому нарада оцінила однодушно українофільський
рух за з’явище небезпечне та нетерпиме. Поширення в народі книжок та брошур українською

мовою визнано за необхідне припинити. Найдоцільнішим для цього засобом уважився цензурний

утиск та заборона перевозити українські книжки з-за кордону.

[2]В. Міяковський. Ювілей цензурного акту 1876 року // Бібліологічні вісті. — К., 1926. — №
3. — С. 62-73.

1. http://ua_kobzar.livejournal.com/774652.html

2. http://izbornyk.org.ua/rizne/miak1876.htm

4.4.59 Ненадрукована через губернаторську заборону стаття М. Юзефовича. Початок
1875 р. (2010-04-23 06:00)

„При ходатайстве об утверждении Отдела, в виду пользы, какую он мог принести отечественной

науке, став во главе его учредителей, я никак не мог предполагать, что он подаст повод

кружку людей избрать его центром известного своею исключительностью местного направления, с
задачами и стремлениями которого я не хочу и не могу иметь кичего общего, так как я не признаю
национального партикуляризма в государстве, считая его родным братом партикуляризма

политического.
Вследствие этого (слагая с себя звание члена Отдела) я имею честь известить его о том“.

По поводу отзыва г. председательствовавший (уже тоже отказавшийся от этой обязанности)
заявил, что он не считает возможным и даже законным допустить в заседании отдела обсуждение

изложенных мною мотивов; но не может не заметить, что во все время существования Отдела, и
то в самом начале, я присутствовал в одном и не более, как в двух, заседаниях и что я не знаком,
как видно, и с изданными Отделом трудами; в противном же случае, должно полагать, я иначе
отнесся бы к деятельности Отдела.
Такое обвинение в незнании или непонимании того, что я делаю, требует от меня более

категорической ясности и определенности, чем заключает в себе мой отзыв.
Я действительно присутствовал только в двух заседаниях Отдела; но и эти два мои посещения

были лишь пробным, чтобы проверить основательность того представления, которое я составил
себе о нем по списку вошедших в него лиц. Это представление оправдалось в первом же

заседании забаллотированием профессора Вальтера, предложенного в члены председателем Г.
П. Галаганом, как специалиста, занимающегося исследованием древнемогильных черепов

для определения по ним этнографических признаков доисторических обитателей края. Я тут

же убедился в той замкнутости, на которую большинство отдела осудило его в пользу своего

исключительного направления, не допуская в свою среду людей, к этому направлению не

принадлежащих. Эта замкнутость вполне подтвердилась забаллотированием таких лиц, как

ордииатор военного госпиталя Пантюхов, заявивший себя очень дельными исследованиями по

медицинской статистике Киева и как г. Воскресенский, один из уважаемых местных педагогов,
а, наконец, и бесцеремонной утайкой заявления Отдела секретаря губернского статистического

комитета г. Андрияшева о желании его быть членом Отдела. Я посетил, однако ж, еще раз

заседание во время прений об [1]однодневной переписи населения Киева. Этих двух заседаний
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было для меня достаточно, чтобы оценить окончательно водворившееся в Отделе направление

и прекратить с ним всякое общение. Мне оставалось только сознаться, что роль, которую

я разыграл в этом деле, как старший из его учредителей, далеко не лестна для меня, так
как я допустил себя самым пошлым образом обратить в орудие людей, которым нужно было

для успеха своей цели прикрыться несколькими благовидными именами. Люди эти, по моей

главным образом оплошности, получив свободу действовать по своему усмотрению, набрали
в список учредителей, за исключением немногих лиц, нужных им для фирмы, самых ярких

украинофилов. Таким образом, Отдел вместо того, чтоб образоваться, как я предполагал, из
нескольких благонадежных учредителей и дополниться потом, по их уже избранию, составился
сразу целиком из людей с предвзятыми целями, овладевших в кем большинством и обративших

его в украинофильскую сборню под флагом правительственного учреждения. Осуществление

этой затеи теперь определилось уже в своем значении очень ясно: до учреждения отдела

украинофильство терялось здесь по частным углам, как кружок, никому почти не известный:
его писаки печатали кое-где и кое-какие статейки — и больше ничего. С открытием же Отдела

оно подняло голову, выступило вперед как сила, как органнзованная партия, образовало свою

книгарню, основало, под редакцией членов Отдела, свой орган („Киевский Телеграф“) и стало

предъявлять свои права и недвусмысленные требования и национальный сепаратизм.
Этот сепаратизм не замедлил заявить себя на самом же первом шагу деятельности Отдела тем,
что в проект [2]переписи киевлян был внесен несуществующий в действительности русинский язык,
изобретенный, как известно, поляками для отозвания от русского имени галицких малороссов,
что, впрочем, разумеется, киевским сепаратистам не удалось по независевшим от них причинам.
Что касается до ссылки на изданные труды Отдела, то в них заключается не более, как материал,
польза или вред которого зависит от способа его употребления в дело. Материал этот может

одинаково служить и для серьезной науки, и для злоумышленной пропаганды. Понятно, что

место для последней было отведено вне Отдела. Для ее целей стали печататься частные

издания и пускаться в народ по ценам, ему доступным, хотя и убыточным для издателей, в

устроенной и содержимой членами Отдела книгарне. Кроме того, весь „Киевский телеграф“ есть
не что иное как склад украинофильских проповедей и доктрин, которые прежде высказывались
в „Вестнике Европы“ и покойных „Петербургских Ведомостях“. Наконец, украинофилы Отдела

нашли себе очень просторный приют в галицкой „Правде“, содержимой на счет польских субсидий,
где они дают волю, не стесняясь уже ничем, своему истинному направлению, держащемуся

метода свободного разгула, который полагается только на себя и больше ни на кого, метода,
ясно доказывающего, что их украинофильство есть не более, как покрышка, подбитая самым

чистейшим социализмом.
Неудачно и другое оправдание, которое случалось мне слышать в пользу Отдела, что ученое

учреждение не ответственно за частные действия своих членов.
Эта теория так эластична, что, пожалуй, пиротехники какого-нибудь правительственного

порохового завода могли бы приготовить вне его безответственно порох и разрывные снаряды

для неприятеля или для внутренних заговорщиков.
Наконец, если всего высказанного мною недостаточно для устранения всяких недоразумений и

сомнений насчет подлинного значения украинофильства в той форме, в какой оно организовалось
в здешнем Отделе Географического Общества, то пусть недоумевающие и сомневающиеся

прочтут в № 2 „Русского Вестника“ нынешнего года статью под заглавием [3]„Современное
украинофильство“, где приведена выписка из статьи галицкой „Правды“ прошлого года № 3.
Эта последняя статья, по признанию всех, писана тем же пером, которым украинофильство,
подвизалось в „Вестнике Европы“ и в прежних „Петербургских Ведомостях“, следовательно,
одним из членов Отдела. Но там, на заграничном просторе, этот писака, не зная удержа,
договорился до самой сути украинофильской интриги, с откровенностью настоящего демагога

и в полном нам одолжении, так как без того можно было бы еще спорить о внутреннем

смысле украинофильства, а теперь не оставалось уже ничего спорного в вопросе о нем. В

этих выписках автор, отрицая, во имя украинофильства, систему обрусения (кого бы вы думали

— Киева с окрестною страной), находит, однако ж, что эта система, „очень горькая“ щирому

украинцу, роковым образом должна была скрепить основу украинофильского направления, хотя,
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конечно, не совсем такую, как хотелось украинофилам, и отчасти потому не такую, что они

защищали без должной энергии свои далеко простирающиеся идеалы. „Далее, по словам автора,
украинофилы уверены, что земельный надел крестьян есть такая закладка для поднятия нашего

(т. е. малорусского) народа, которая даст себя знать в ближайшем будущем“. Они при том

рассчитывают на крестьянскую молодежь, поступающуго теперь в довольно большом числе в

средние учебные заведения и в местную учительскую семинарию, что „также есть факт, который
не останется без последствий“. Затем они возлагают надежды на поляков, хотя предвидят для

себя еще много хлопот с ними; „но по всему можно ожидать, что на сей раз из польской молодежи
будет больший приплод для хлопомании и украинофильства, нежели до 1863 года“. По их

мнению, „поднятие польского знамени должно снова заставить и самых обрусителей преклониться
к украинцам“ для того, чтобы нейтрализировать чужие сепаратистические елементы. Все, что
сделано здесь на пользу отечественной науки они считают своими орудиями, созданными не

разумом правительства, а силою вещей. Так, Археографическая здешняя комиссия (а я — увы!
— шестнадцать лет председательствующий в ней и цензор ее, все думал, что мы работаем

для отечественной, общерусской истории), этнографическая экспедиция от Географического

Общества, отдел этого общества в Киеве, железные дороги, соединяющие Киев с Галицией,
наконец, даже памятник, воздвигаемый здесь Хмельницкому, на который, сказать мимоходом,
самая скудная доля пожертвований выпадет именно на освобожденный им край — все это

вместе должко служить на потребу украинофильства. Автор как-то из личной, вероятно,
скромности позабыл упомянуть об университете. В общем выводе из этих глубокомысленных

соображений автор ссылается на ряд статей „Вестника Европы“, в которых указано „на важность
украинофильства в связи с вопросом об окраииах России, о соглашении с поляками, об автономии
вообще краев и народов России, о „демократизме“ (хотя и не имеющем смысла в русской жизни),
„без которого не может итти вперед мужицкая русская земля“. Статьи эти, направленные

против всей системы обрусения, имели будто бы такое значение, что заставили замолчать или

полемизировать очень несмело и непоследовательно русскую (не по одному имени) печать.
Спрашивается, неужели позволительно стать добровольно под вывеску государственного

учреждения, существовать жалованьем, получаемым от государства, и стремиться к такому

наглому нарушению самых жизненных его интересов.
А как думает автор: „долг, формально, под присягой им принятой на себя, силен или нет.
Я говорю только о формальном служебном долге, потому что знаю, с кем имею дело, но, по
счастью, есть на Руси люди, — и их немало, — которые не ограничивают понятия о гражданском

долге одним служебным присяжным обязательством, а распространяют это обязательство на

все свои гражданские отношения, связывая их неразрывно с своею честью. У них это широкое

понятие о гражданском долге лишь суживается иногда в рамки своей личности, слишком робким

внешним отношением к условиям чести. Им недостает сознания, что одно правительство,
как представитель государства бессильно исцелять общественные язвы без содействия самого

общества и что каждый честный гражданин в деле этого содействия обязан нести на себе круговую

поруку, не отступая малодушно перед теориями о долге и чести, взятыми напрокат у чужого

либерализма.
Для России, для исторических задач ее, для задач всего славянского мира, украинофильство

во всех своих формах — как национальный партикуляризм, как сопутствующий ему

национальный сепаратизм или как демократический социализм — одинаково составляет

величайшее общественное зло, не только как источник смут, но и как начало разлагающее, и
притом зло, не вызываемое обстоятельствами жизни, хотя бы даже случайными ее нуждами, а
навязываемое искусственно недобросовестностью, обманом, иезуитскою интригою или самым

пошлым самодурством. Наш ходячий либерализм дошел до невменяемости преступлений на том

основании, что все преступления творятся не в нормальном состоянии человеческого организма.
Неужели в угоду этому либерализму судьям следует отказаться от кары преступлений? Нет, те,
для которых гражданский долг связан с честью, должны его открыто преследовать, чтобы дать

правительству право и возможность вырывать с корнем дурные плевела, прежде чем они успеют

заглушить добрые семена жизни“.
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Примітки

У Прапорі Марксизму, 1928, 1 (2) с. 106-110, надруковано ії лише в уривках. Про обставини

недопущення губернатором до друку див. наступне повідомлення.
1) Дело комиссии по укр. проп. л. 47. Ленингр. Центрарх. Ненадрукована через цензурну заборону
стаття М. Юзефовича. Цит. за: Савченко Ф. Заборона українства 1876 р.: До історії громадських
рухів на Україні 1860-1870-х рр., Харків, 1930, стор. 368-372. [[4]pdf]

1. http://ua_kobzar.livejournal.com/773239.html

2. http://ua_kobzar.livejournal.com/773239.html

3. http://ua_kobzar.livejournal.com/774792.html

4. http://www.utoronto.ca/elul/Main-Ukr.html

4.4.60 Донесення генерал-губернатора про недоцільність публікування статті
Юзефовича. 16 квітня 1875 р. (2010-04-23 12:00)

1875 р., квітня 16. — Донесення київського, подільського і волинського генерал-губернатора О.
М. Дондукова-Корсакова міністру внутрішніх справ О. Є. Тимашеву про недоцільність публікації
статті М. В. Юзефовича з оцінкою діяльності Південно-Західного відділу РГТ.

Милостивый государь Александр Егорович!

Киевский отдельный цензор, представляя в Главное управление по делам печати [1]статью
господина Юзефовича, дал ее предварительно мне для прочтения. В этой статье господин

Юзефович обвиняет Юго-Западный отдел Русского географического общества в украинофильстве
для разъяснения причин выхода своего из числа членов общества. По поводу этой статьи я

считаю долгом выразить Вашему высокопревосходительству, что, по мнению моему, напечатание
ее вовсе нежелательно. Мне известно все, что делается в отделе общества; он по мнению моему

послужит центром украинофильских стремлений; если в числе членов отдела находятся люди,
сочувственно относящиеся к украинофильству, то из этого еще не следует, чтобы самый отдел

был центром подобных стремлений. В отделе до сих пор председательствовал господин Борисов,
председатель Киевской контрольной палаты, человек вполне благонадежный, осторожный

и совершенно чуждый украинофильства. Он, конечно, не допустил бы никакого дурного

направления деятельности общества и во всяком случае довел бы до моего сведения о том, что
казалось бы ему вредным.
Статья господинаЮзефовича, по моему мнению, есть ничего более, как отголосок полемики двух
враждующих между собой местных газет «Киевлянина» и «Киевского телеграфа». Напечатание

ее вызовет возражения и опровержения, полемика двух газет возгорится с новою силою, а вред
этой полемики заключается в том, что она дает нелепостям украинофильства гораздо большее

значение, нежели оно имеет.
Украинофильство само по себе настолько бессодержательно и ничтожно, что предоставленное

самому себе оно никоим образом не возбудило бы к себе сочувствия. Но поддержанное полемикой
газет, торжественным тоном статей, подобных статье господина Юзефовича, оно обращает

на себя внимание публики, и молодые люди, непонимающие хорошо дела, придают ему

особенную важность, когда видят, что люди, считающиеся серьезными, подобно Юзефовичу,
трактуют украинофильство как нечто важное и опасное, имеющее государственное и политическое
значение.
Смотря с этой точки на украинофильство, я всеми зависящими от меня средствами отклоняю

толки об нем и особенно газетную полемику и в этих видах покорнейше просил бы Ваше

высокопревосходительство не разрешать напечатание статьи господина Юзефовича.
Я бы не был против напечатать [2]статью господина Юзефовича, если бы она заключала в себе

насмешку над украинофильством, но торжественный тон статьи делает ее положительно более
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вредною, нежели полезною.

ЦДІАК України, ф. 442, оп. 825, спр. 41, арк. 3-4. Відпуск. Подається за: [3]В. С.
Шандра. Проблеми управління Правобережною Україною. Київське генерал-губернаторсто за О.
М. Дондукова-Корскова (у 1869-1878 рр.) // Проблеми історії України ХІХ - початку ХХ ст. — К.,
2003. — Вип. 6. — С. 211-212.

1. http://ua_kobzar.livejournal.com/775268.html

2. http://ua_kobzar.livejournal.com/775268.html

3. http://www.history.org.ua/JournALL/xix/6/15.pdf

4.4.61 Висловлювання М. Огарева (2010-04-23 18:00)

* *

Украина проснулась в Шевченке, и — лучшее доказательство, как сила обстоятельств влечет

к самобытности областей и нераздельности союза, — Шевченко, народный в Малороссии, с

восторгом принят, как свой, в русской литературе и стал для нас родной: так много было

общего в наших страданиях и так самобытность каждого становится необходимым условием

общей свободы.

Н. П. Огарев 1, Избранные социально-политическе и философские произведения, т. I, М., 1952,
стор. 466. Примітки 1 Огарьов Микола Платонович (1813 — 1877) — російський революціонер-
демокра, поет і публіцист; близький друг О. І. Герцена.

4.4.62 Створення Надзвичайної комісії для запобігання українофільській діяльності. 27
серпня 1875 р. (2010-04-24 06:00)

Государь император в виду проявлений украинофильской деятельности и в особенности

переводов и печатания учебников и молитвенников на малорусском языке, — Высочайше

повелеть соизволил учредить под председательством министра внутренних дел Совещание из

министра народного просвещения, обер-прокурора святейшего Синода, главного начальника III-
го отделения собственной его величества Канцелярии и председателя Киевской археологической

[!] коммиссии тайного советника Юзефовича для всестороннего обсуждения этого вопроса.

Генерал-адьютант Потапов. 27 Августа 1875 г.,
Царское Село.

«Архив Революции и Внешних Сношений в Москве», Дело III-го отд. с. е. и. в. Канцелярии, I
Экспед., по Высочайшему повелению об обсуждении вопроса в виду проявлений украинофильской

деятельности и в особенности переводов и перепечатывания учебников и молитвенников на

малорусском яpыке (на 134 арк., спочатку було 148) 1875 p.,№ 85. Цит. за: Савченко Ф. Заборона
українства 1876 р.: До історії громадських рухів на Україні 1860-1870-х рр., Харків, 1930, стор. 204.
[[1]pdf]

1. http://www.utoronto.ca/elul/Main-Ukr.html
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4.4.63 Із статті М. Драгоманова про течії в Південно-Західному краю. Літо 1875 р.
(2010-04-24 12:00)

* *

Много следов указывает на происхождение [1]«Истории русов» среди тех кружков из черниговских
и северно-полтавских потомков малороссийской старшины, которые более или менее вяжутся

и с кружком князя Репнина, бывшего вице-короля саксонского и малороссийского генерал-
губернатора. Не представляя теперь почти никакого интереса как летопись, «История русов»
любопытна как политический памфлет, написанный с большим талантом. К антипатии, какою
отличаются малорусские [2]летописи конца XVII-го века против поляков, «История русов»
прибавила едкую насмешку, направленную и против московско-перербургсих порядков; в ней

нет вместе с тем роялизма и клерикальной точки зрения старых козацких летописей и хроник.
Понятно, почему она так долго ходила в рукописях. Она была напечатана только в 1846 г., уже в
то время, когда роль ее была собственно окончена, когда порожденное и ею новое направление

в украинофильстве переросло идеи этого памфлета.
Это— то направление, которого поэтическим выразителем явился Шевченко. Оно приняло в себя
много сентиментального романтизма, оно зачерпнуло и брожения тогдашних умов, и патриотизма
«Истории русов», — но осложнилось загнездившимся на юге Руси еще с первых времен

хароковского университета, со времен Каразина и Северина Потоцкого, славянофильством, а
также социальными идеями 40-х годов, которые так пришлись по мужицкой натуре и памяти

Шевченко. Когда, после периода романтического отношения к традициям и народной жизни

украинской, у Шевченка наступил период историческо-политичекого самосознания, — он стал

на точку зрения «Истории русов», причем образы истории Украйны дали у него перевес

антипольскому направлению над антимосковским. На две-три ядовитые фразы, направленные
против Москвы, — у Шевченка мы видим несколько поэм, в которых, с явным сочувствием в

одну сторону, описывается борьба украинских казаков с поляками. Но для украинского поэта

не замедлил наступить перелом, который стал поперек его исключительно национальным

тенденциям и образам. Перелом этот совершился под влиянием более глубокого вдумывания

в жизнь, вдумывания, толкаемого крестьянским происхождением поэта, — а также под влиянием

того южнорусского славянофильства и тех идей 40-х годов, в струю которых попал Шевченко.
Они заставили его написать [3]стихотворение к Б. З[алеському], в коем особенно замечательны

следующие слова:

От так-то, ляше, друже, брате,
Неситії ксьондзи, магнати
Нас розлучили, розвели, и проч.

Вместо картин прошлого Украйны, поэт стал рисовать картины общерусского дореформенного

порядка; самое это прошлое показалось ему полным зародышей настояшего бедственного

положения народа, — и он едко осмеивал козакофильство поклонников «Истории русов», особенно
между «потомками гетьманов дурних». Эти насмешки, это отношение к гетманщине нанесли

смертельный удар исключительному национализму и сепаратизму, во имя исторического строя и
традиций среди украйнофильства.
Когда, в конце 50-х и начале 60-х годов они вновь заговорили, на этот раз поддержанные более

свободною печатью во всей России и юношеством южнорусским, — то уже об исключительном

национализме и особенно об историческом сепаратизме почти не было речи. Если в 60-е годы
прошумела среди украйнофильства струя антипатий к полякам и слабейшая антимосковская,
то она была главным образом реакцией против тех препятствий и вражды, какую встретили

основные стремления тогдашних украйнофилов, — т. е. стремления в духе меры освобождения

крестьян, образования народа на его языке, обработки литературы малорусской. С 1857 по 1863 г.
прошумел в польской и русской литературе спор между малорусскими и польскими писателями о

народности правобережной Украйны и Галичины, взаимные перекоры из-за «хлопомании». После
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1863 г. польская народность оказалась далеко в ненаступательном положении даже за Вислою,
а потому споры эти затихли, тем более, что некоторые русские патриоты попробовали и само

украйнофильство, открывшее перестрелку с поляками по вопросу о народности западной Руси,
изображать как порождение польской интриги. В 1861-1864 гг. прошумел в нашей и галицкой

печати спор о самостоятельности и границах малорусской литературы сравнительно с русскою,
которую некоторые украйнофилы признавали только великорусскою. При этом не обошлось без

укоров в политическом сепаратизме с одной стороны, без раздражения и сепаратистических

выходок с другой. Но и это спор скоро затих. Когда, с конца 60-х годов, украинское направление
вновь появилось в печати, — в науке, в публицистике и беллетристике, — оно явилось не

только без прежнего раздражительного отношения к полякам и великорусам, но и раздвоенное,
и по вопросу об автономии, даже литературной. В то время, когда одни, — преимущественно

некоторые беллетристы и поэты, воспитывавшиеся в эпоху полемики по вопросу о малорусской

народности и выступившие на литературное поприще в Галиции, — продолжают относиться ко

всей русской литературе, как к великорусской, другие отличают специально-великоруский элемент
в нашей новой литературе от общерусского и признают русскую литературу действиетльно

общерусской, по крайней мере, для русских нашей империи. К этому воззрению примыкает и

один из крупнейших деятелей прежнего украйнофильства, Н. И. Костомаров, который в 60-е
годы взялся было за издание книг для народного чтения и священного писания на малорусском

языке. [...]
Таким образом, наблюдение над ходом общественно-культурнго движения в Малороссии,
со времен Мазепы до наших дней, показывает постепенное ослабление здесь стремлений

политическо-националной исключительности и постепенное усиление стремлений социально-
культурных в формах народных и в гармонии с подобными стремлениями севернорусскими.
Вот это-то движение, сложившись главным образом на левом берегу Днепра и совершенно

независимо от движений в польском и польско-украинском обществе, встретилось с польским

украинизмом как раз в то время, когда в русском украинизме заметно совершался кризис

в последнем из вышеперечисленных направлений. Разумеется, что эта встреча польского и

русского украйнофильства не могла быть очень симпатичною, по противоположности их основных
стремлений, при некотором сходстве наружном, делавшем тем более неприятным взаимный

сюрприз при встрече. [...]
Компромисса трудно было ожидать, пока кто-нибудь не уступил бы весьма существенного. [...]
В это же время возвратившийся из ссылки Шевченко обратил на себя общее внимание; явилось
новое издание его сочинений, с которым только в это время серьёзно стали снакомиться поляки.
Достойный доброй памяти и у русских, польский поэт Сырокомля (Кондратович), человек с

искренними симпатиями к хлопству и один из немногих белорусофилов, перевел несколько

пьес Шевченка (1861); другие ([4]«Гайдамаки» и [5]«Наймичка») перевел уже упомянутый нами

г. Савинский, написавший и Studya nad literaturą ukrainską. Шевченко испугал польскую прессу.
Сам Сырокомля не решился перевесть [6]«Тарасову ночь» и «Гайдамаков», объявив в предисловии
к своему переводу «Кобзаря», что Шевченко, писавши эти пьесы, омокал перо свое в кровь. Bib-
lioteka Warszawska (1862, № 1) назвала поэзию Шевченка «криком вороньего горла», объясняла
его злость к полякам тем, что, когда он был мальчиком, «пан его побил, за то, что он чуть

не сжег дома» и т. п. Как известно каждому, большинство польского дворянства, желая

искренно отделения Польши с западными губерниями от России, не жаловало демократической

фразеологии своей молодежи, — а тем больше косилось оно на хлопоманов. [...] Хлопомания и
украйнофильство стали казаться им не только гайдамачеством, но еще и интригою схизматицкой

Москвы. [...] страх новой Хмельнищины, Колиивщины убил польское украйнофильство.
Спустя немного, ограничения малорусской литературы, вызванные инкриминацией тех наших

изданий, которые неожиданным образом произвели русских украйнофилов в союзников поляков и

вместе с тем повторили все доносы польской прессы на хлопоманов, вызвали у некоторых русинов
и поляков в Галиции фразы об общем союзе Польши и «Руси» против туранской Москвы, — но эти

фразы, после всего случившегося, говорились с кислой миной, и не только не вели ни к чему, но
тотчас же сменялись жалобами, что малорусское движение в России и в Галиции есть «авангард
Москвы для последнего, самого жестокого раздела Польши». [...] При таком настроении прежние
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отношения польской литературы к украинскому элементу стали надолго невозможны.
Между тем и русское украйнофильство почти совсем сошло со сцены, не успев выработать и

высказать цельного, систематического мировоззрения на текущие вопросы внутренней и внешней

политики, даже на польский вопрос, по которому оно выступило было как застрельщик с русской

стороны. [...]

М. П. Драгоманов. Евреи и поляки в Юго-Западном крае // Вестник Европы. — СПб., 1875. —
Т. 54. — Кн. 7 (июль). — С. 133-179.

1. http://litopys.org.ua/istrus/istrus.htm

2. http://litopys.kiev.ua/

3. http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev210.htm

4. http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev117.htm

5. http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev138.htm

6. http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev108.htm

4.4.64 Спогади Є. Чикаленка про Київську громаду (2010-04-25 06:00)

* *

Як відомо, Стара громада заснована була ще в 60-их роках минулого століття В. Антоновичем,
д-ром Панченком, К. Михальчуком, П. Житецьким та Т. Рильським, яких я знав усіх живими

і з якими познайомився ще 1881 року, коли проживав у Києві. Таким чином вона проіснувала

коло шістдесяти років без перерви і за своє життя відіграла величезну ролю в справі відродження

української нації. Довгий час вона була на Україні єдиним організованим гуртом свідомих українців,
а до заснування 1897 року Загальної української організації була центром всього українського

національного руху.
1872-го року вона заснувала в Києві Південно-Західний Відділ географічного товариства, що став
справжньою українською академією наук, коло якої сконцентрувалися всі свідомі українські сили,
що під керуванням П. Чубинського зібрали десятки томів українського етнографічного матеріалу,
який, крім П. Чубинського, обробляли В. Антонович, М. Драгоманов, К. Михальчук, О. Русов,
М. Лисенко та багато інших членів Старої київської громади.
З 1876 року, після розв’язання, по доносу Юзефовича, київського відділу Географічного товариства
і заборони української літератури, навіть пісні на сцені, Стара київська громада, — виславши за

кордон свого члена М. П. Драгоманова голосно протестувати проти такої кривди українському

народові, що він блискуче й виконував, видаючи журнал «Громада» та всякі публікації на всяких
мовах, — сама притихла і сховалася в підпілля. До 1876 року вона мала по Україні до сотні своїх

членів, а після закону Юзефовича 1876 року оголосила себе зліквідованою, а тим часом зосталася

існувати у великій таємниці, навіть між українцями, в числі тільки чотирнадцяти душ.
Як я вже казав, описуючи Одеську громаду, писаної програми в українських громад не було, і
складалися вони з людей, що вірили і по змозі працювали для відродження української нації.
Політичного світогляду від членів не вимагалося, а тому між членами були і досить праві люди,
але були й такі, що належали до соціалістичних революційних партій, але зате твердо вимагався
етичний ценз, через те, певне, й прийнята була по всіх українських громадах одноголосність

виборів; коли хоч один голос був проти, то такого чоловіка в члени громади не приймали. Зате
можна з певністю сказати, що між членами громад не було злодіїв, хабарників, чорносотенців
і ніколи не було жодного предателя чи провокатора, як це часто траплялося по інших таємних

організаціях, а тому ні разу не було й жодної справи у жандармської поліції з якою-небудь
з громад. Революціонери пояснювали це тим, що жандарми, мовляв, не звертають уваги

на «культурницькі» гуртки, але це не так, бо в ті часи безробітні жандарми з зовсім мирних

організацій робили часом революційні, заводили справи, щоб виправдати своє існування. Вже
сама таємна підпільна організація — «сообщество» — було по російським законам «преступне», і
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членів першої української громади — Кирило-Мефодіївськог братства — зовсім не революційної,
покарали засланням. А відношення до українського «сепаратизму», «мазепинства» з тих часів не
змінилося, а було однакове до останніх днів не тільки в царського, а й у Временного правительства
з Керенським на чолі.
Завдання Київської старої громади, як і всіх громад тоді, було відродити українську націю, а
для того, в першу чергу, крім заходів до скасування закону 1876 року, провадилася пропаганда

української свідомості у всіх шарах населення шляхом видання в Росії легальних книжок,
«метеликів» для народу, та часописів для інтелігенції, як «Київський телеграф», «Труд» і

нелегальних за кордоном, як «Громада» в Женеві і участі в виданні «Правди» у Львові, та

розповсюдженням їх. З 80-их років Київська стара громада почала видавати «Київську старину»,
історично-науково-літературний місячник на московській мові (бо на такій мові тоді тільки й

можна було), який проіснував до 1906 року, коли вже можна було видавати журнал і на українській
мові.
В 70-их роках Київська стара громада купила у братів Тараса Шевченка, на ім’я свого члена

Рубінштейна, право на видання «Кобзаря»; за ті гроші тоді можна було купити більше сотні

десятин землі, і Громада пропонувала за їх купити землю у якогось панка в Керелівці.
— Але, — казав мені пізніше Петро Шевченко, Микитів син, — оренда за землю була дешева, то
наші старі воліли дістати заплату грішми, готівкою, які й пропили за рік чи за два. Рідко хто з

наших людей тоді завбачав, що колись прийде така скрута на землю, яка тепер настала, а тому й
не купували землі, а тепер дожилися до того, що й курки нікуди випустити.
З того права на видання «Кобзаря» Київська стара громада ніякої матеріальної користи не мала, бо
незабаром заборонено було українське слово в Росії і Громада мусіла видати «Кобзаря» в Празі, під
керуванням О. Русова. Аж у 80-их роках, за міністра внутрішніх справ Лоріс-Мелікова, пощастило
випустити «Кобзаря» в Києві в кількості 25 тисяч примірників, що великого прибутку не дало, бо
продажню ціну назначено було дешеву, щоб ширше його розпустити.
Проте Київська стара громада вважала своїм моральним обов’язком допомагати родині Т.
Шевченка. Так, вона виховала своїм коштом кілька онуків його, що походять від його братів

та сестер, як, напр., малярів Фотія Красицького, Федора і Маркіяна Шевченків, учительку Бойко
та техніка Левка Шевченка, який 1918 року став на чолі Звенигородського повстання під час

пробування німецького війська на Україні і якого хтось зрадницьки вбив.
Так само Київська стара громада [1]придбала на ім’я свого члена К. Гамалії й могилу

Шевченка, яку її заходами, по проекту члена її, інженера Якубенка, за матеріальною допомогою

золотоніського земства, зремонтовано і поставлено нового залізного хреста, якого видно з Дніпра
кілометрів за 20. Збудовано коло могили хату для сторожа з кімнатою для приїжджаючих.
Розведено навкруги могили на високій безводній горі великий парк і пороблено дерев’яні східці
по прикрому схилі для виходу на гору і кам’яні на саму могилу. Взагалі Київська стара громада
ввесь час свого існування дбала про впорядкування цієї святої для українців могили, подібної до
якої не має жоден народ на світі.

Спогади Євгена Чикаленка. Київська стара громада. Чикаленко Є. Х. Зібрання творів в 7 т.
— К., 2003. — Т. 1. Спогади. — С. 229-231.

1. http://ua_kobzar.livejournal.com/726938.html

4.4.65 Епізод із життя Київської громади. Спогад Є. Чикаленка про редагування
словника (2010-04-25 18:00)

* *

По закриттю в Петербурзі 1862 року українського місячника «Основа», що вівся, як відомо,
П. Кулішем, М. Костомаровим та Т. Шевченком, до Старої київської громади перейшли

разом з іншими матеріали і словарі. З того часу Стара київська громада, через своїх членів
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філологів, та їх знайомих, що жили по різних кутках України, продовжувала збирання словарного
матеріалу з народніх уст і вибирала слова з друкованих етнографічних матеріалів та з старих наших

письменників, що писали до 70-их років, поки ще не почалося «кування», тобто вироблення нових
слів. З творів пізніших письменників вже не виписували слів, бо словник мав бути чисто народнім,
етнографічним, в якому був би зібраний тільки народний словесний капітал, коли так можна

висловитися. З членів Громади, фахових філологів і признаних знавців мови, склалася словарна

комісія, яка, збираючись раз на тиждень, провіряла зібраний матеріал, систематизувала його і т.
д.
Року 1900, коли я вступив у Київську стару громаду, матеріал той вже був майже ввесь переписаний
з карточок у зшитки. Роботу цю під доглядом Науменка зробив спеціально до того запрошений

Є. К. Тимченко, учений, хоч і не дипломований філолог, який вступив потім до університету,
вже будучи немолодим, а по скінченні філологічного факультету в Києві 1910 року, дістав посаду
учителя гімназії у Варшаві. Зайнятий тоді службою в бібліотеці та підготуванням до матури,
він не поспішався з громадським словником, а до того він ще перевертав його з української

мови на московську і потім видав свій словник московсько-українськй з додачею багатьох слів

галицьких і викованих нашими новішими письменниками. А тим часом Петербурзька Академія

наук оголосила конкурс на український словар за фонд, внесений М. Костомаровим в сумі 4-х
тисяч рублів, зібраних колись редакцією місячника «Основа», то треба було поспіти з словником

на термін; хоч була певність, що нікому іншому тої премії не видадуть, бо одній особі за короткий
час тяжко скласти відповідний умовам Костомарова та Академії словник. Треба було шукати

якогось незайнятого службою фахівця, який зредагував би готовий вже словник і, відповідно
вимогам Академії, поставив коло кожного слова дату і приклад вживання, бо в громадськім

матеріалі не до всіх слів це було зроблено. Науменко пропонував поділити цю працю між

фаховими членами Громади і сам взявся за перші літери. Я напосідався, щоб за цю роботу

Громада платила, а потім з академічної премії покриються видатки за працю, друк і т. д. Але

Науменко, як педантичний «безсребренник», не хотів брати платні за громадську роботу, а інші
фахівці, обтяжені працею на хліб насущний, не бралися робити дурно, хоч і не казали того, а
відмовлялися ріжними причинами; таким чином словарна праця не посувалася наперед. Але якось
з Чернігова приїхав колишній київський громадянин, учитель гімназії, а в той час чернігівський

земський статистик, О. О. Русов і, довідавшись про справу з словником, пораяв запросити на цю
працю Б. Грінченка, бувшого тоді секретарем чернігівського земства. Грінченко вже тоді відомий
був як письменник, що писав під псевдонімом В. Чайченко в галицьких виданнях; як редактор

«Етнографічних матеріалів», що видавало чернігівське земство; як видавець книжечок для народу

на фонди заможного селянина Череватенка і як знавець української мови, хоч не був дипломованим
філологом, а мав звання тільки народного учителя. Оця остання обставина дуже «шокирувала»,
коли можна так сказати, наших патентованих філологів, і вони вперто не згоджувалися передати
редагування громадського словника самоукові. Але Русов листами з Чернігова, а Лисенко, я та інші
члени Громади не філологи, напосідалися запросити Грінченка. Ми мотивували це тим, що час

минає, наближається строк конкурсу Академії, а словник наш не посувається наперед. Науменко
відповідав, що академік Шахматов знає про наш словник, покладає тільки на нього надії, і коли
він не поспіє на строк, то конкурс відсунуть надалі, поки не буде готовий наш словник, а тим

часом він та, певне, ще хтось з наших філологів, от як К. Михальчук та інші, літом на феріях

зроблять всю роботу. Але Михальчук слабував; з інших філологів теж ніхто не брався, бо кожний
хотів літом відпочити, а сам Науменко теж мало зробив, бо на ньому ще лежало редагування

«Київської старини», то минуло літо, а словарна робота стояла. Після канікул ми гарячіше почали
на зібраннях Громади напосідатись, щоб закликати якогось фахівця для редагування словника,
коли Грінченко вважається неприємлемим. Але ніхто не находився, бо нікому не хотілося кидати
постійної державної служби, хоч і для платної роботи, але такої, що тягтиметься не довше одного
року. Нарешті Науменко згодився на Грінченка, а за ним і більшість членів Громади, хоч дехто
й казав, що Русов так настирливо радить Грінченка, аби збутись його з Чернігівської громади, в
якій він гнітить всіх членів, а так само і всіх своїх підвладних у земстві. На це ми відповідали,
що недоконче ж треба Грінченка приймати в нашу Громаду, а ми його запрошуємо тільки для

певної роботи і єсть певність, що він, як працьовитий і педантично чесний чоловік, виконає її не
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за страх, а за совість, а щодо його знання української мови, то хоч він не дипломований філолог, й
сумнівів не може бути для того, хто знайомий з його працями. Науменко завважив, що про вступ
Грінченка до нашої Громади і мови не може бути, не через те тільки, що Грінченко має репутацію
«невживчивого» чоловіка, а через те, що з досвіду з Тимченком Громада упевнилася, як незручно,
коли наймана нею для спеціальної функції людина разом з тим є й членом Громади. На тому

й порішили, і для переговорів з Грінченком вибрали комісію з трьох: Беренштама, Трегубова та
мене, асигнувавши на оплату праці Грінченка по сто рублів на місяць, тобто середню тоді платню

інтелігентній людині і яку Грінченко діставав як секретар земства. Беренштам написав до Русова

про згоду Громади запросити Грінченка і просив повідомити про це його, а я написав до Грінченка
та Шрага. Останній незабаром приїхав по справах до київської судової палати як адвокат, що він
робив частенько. Він виявив радість, що нарешті словник рушить з місця, бо опиниться в руках

незвичайно працьовитої людини і безспорного знавця української мови. А коли я йому розказав

про неохоту наших громадян прийняти Грінченка в число своїх членів, то він цілком це одобрив,
бо, за його словами, Грінченко справді людина тяжка і трудна в громадськім житті, а зате, як
окремий робітник-одинак, не має собі тепер рівного.
Через якийсь час приїхав і Грінченко і спинився у мене, бо ми з ним були знайомі ще з Харкова та

й недавно поновили знайомство, коли я їздив до Чернігова побачитись з К.-Карим, що тоді там

з трупою грав, і таки мені хотілося познайомитись з чернігівськими громадянами. Грінченко був
середнього зросту, міцно збудований, з ясно-сірими очима; своєю бородою та всім обличчям він

дуже нагадував образ гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачнго.
Коли почалися переговори Грінченка з словарною комісією, то матеріальна сторона не викликала
ніяких суперечок, він тільки завважив, що за рік, як гадає Громада, він певне не встигне скінчити
словника, а тому треба мати на увазі, що праця затягнеться ще на місяць чи два, але у всякому разі
мусить скінчитися до конкурсу. Але на заголовкові словника мало не розбилися наші переговори.
Я вже казав, що Науменко зредагував перші літери словника, а тому ми стояли на тому, що
поряд з Грінченком на заголовку стоятиме й ім’я Науменка. Грінченко напосідався на тому, що
він сам зредагує всі літери, аби на заголовку стояло тільки одно його прізвище. Нам хотілося,
щоб на словнику стояло і ім’я Науменка, бо він поклав на нього багато праці, і справедливість
вимагає моральної заплати за ту його безкорисну роботу протягом багатьох років. Грінченко на це
відповідав, що це все можна зазначити в передмові і в ній віддати заслужене Науменкові, але ми
твердо стояли на тому, щоб ім’я Науменка стояло і на заголовку словника як одного з редакторів,
отже Грінченко на це не згоджувався. А коли гарячий Беренштам рішуче сказав, що він на цю

умову Грінченка не піде, а якщо ми згодимося, то він вийде з комісії, тоді Грінченко згодився, але
вимагав, щоб прізвища редакторів стояли не в порядку редагування літер, а в азбучному, тобто,
щоб спереду стояло його, Грінченка, прізвище. Ця дрібничковість обурила вже й мене, не кажучи
про Беренштама, але Трегубов умовив нас згодитися, кажучи, що Науменко на перше місце раз у
раз ставить справу, а не свою особу, а тому для нього це не має значення. На тому ми й скінчили
переговори і написали проект договору, який мала ратифікувати Громада.
Коли на зібранні Громади Науменко довідався про подробиці переговорів з Грінченком, про які

докладав Беренштам, то рішуче заявив, що нехай на заголовку словника стоїть одно прізвище

Грінченка. Скільки ми не умовляли його, але він твердо стояв на своєму і напосівся на тому,
щоб відповідно змінити договір, навіть сам його зредагував. Ми, члени комісії, підписавши його,
послали в Чернігів Грінченкові, який, очевидно, і не сподівався такої радости для себе — тепер

на вічні часи громадський словник в публіці буде носити назву «Словника Грінченка»; так воно й

сталося.
Незабаром Грінченко оселився в Києві і гаряче взявся за роботу, яку контролювали К. Михальчук

та П. Житецький, а комісія відала тільки матеріальну сторону: виплачувала місячну платню

Грінченкові, платила його дружині та студентам за вибір слів з джерел, які вимагала використати
Академія. Історичний словарик взявся скласти Тимченко, а я, на прохання Грінченка, перевіряв і
додавав сільськогосподарські та ботанічні слова і давав до них пояснення. Грінченко ставився до
мене дуже добре, може тому, що завдяки, головним чином, моїм заходам та напосіданням він

дістав цю милу його серцеві роботу. Він часто бував у мене і тим робив мені велику приємність, бо
в приватнім житті він був надзвичайно милою людиною — розумний, освічений, такий активний
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українець, яких тоді ще мало було на Україні. Дружина його, родом московка, теж була щирою

українкою і писала під псевдонімом М. Загірня дуже добрі книжечки для народу; дочка їх, Настя,
вихована була справжньою українкою. Він часом літом, роблячи собі перерви в роботі, приїздив
на відпочинок до нас у Кононівку на пару днів, а дочка його гостювала й по місяцю. Найближче
Грінченко зійшовся з членами видавництва «Вік», особливо з С. Ол. Єфремовим.
Коли члени видавництва «Вік»: С. Єфремов, В. Дурдуківський та В. Страшкевич були прийняті

в члени Старої громади, то їм дуже хотілося провести туди й Грінченка. Я теж нічого не мав

проти того, хоч мене ніколи не покидало оте вражіння, яке він зробив на мене на переговорах

з словарною комісією. Особливо клопотався за прийняття Грінченка в Громаду експансивний

Лисенко. Він часто на зборах Громади підіймав про це мову, але співчуття мало в кому знаходив,
а дипломатичний Науменко поясняв йому, що поки Грінченко не скінчить словника, про це й мови
не може бути. Але Лисенко, як страшенний забудько, до незвичайности розсіяний, все забував про
це і, зустрівшись з Грінченком, раз у раз починав з ним на цю тему розмову:
— От вам треба б вступити до нас в Громаду. Або:
— Чому ви не вступаєте в нашу Громаду?
Це страшенно іритувало Грінченка; він знав, що багато громадян, а особливо Науменко, не

хочуть його прийняти, самому ж йому тоді дуже хотілось стати членом статечної поважної Старої

громади. Одного разу, коли Лисенко по своїй розсіяності запитав, чому він не хоче вступити в

Стару громаду, Грінченко, певне думаючи, що Лисенко умисне хоче його подратувати, вискочив
із рівноваги і з серцем вигукнув:
— Не чіпляйтесь до мене з своєю Громадою! Ви самі добре знаєте, що мене там не хочуть, а
строїте з себе наївну інститутку!
Засоромлений Лисенко, хоч який був забудько, але з того часу пам’ятав, що Грінченка про це

питати не слід.

Громадський словник під редакцією Грінченка. Чикаленко Є. Х. Зібрання творів в 7 т. — К.,
2003. — Т. 1. Спогади. — С. 236-241.

4.4.66 Записка М. В. Юзефовича «Про так званий українофільський рух». Осінь 1875
р. (2010-04-26 06:00)

М. Юзефович

О так называемом украинофильском движении

Ни племенной партикуляризм ни тем еще менее политический сепаратизм, никогда не имели

и не имеют никаких корней в нашей жизни; современное же украинофильство есть ничто иное как
средство к произведению внутренней смуты для чисто революционных целей.
Между русскими племенами никогда не было национальной розни. Вера, язык, исторические
начала и идеалы — все у них общее. Для их этнографического обособления нельзя даже найти

географической черты. Их этнографические цвета сливаются как радужные, неразделимые между
собою полосы. Они прошли сквозь все исторические перипетии, сквозь удельные раздробления,
сквозь литовские раздвоения, сквозь польский захват, не переставая сознавать свое народное

единство и тяготеть друг к другу. Воссоединение Хмельницким Киевской Руси с Московскою было

удовлетворением чисто народной потребности. Оно было решено не представителями власти, а
самим народом, — однодушным возгласом народной массы, на Переяславской Раде: „Волим под

царя восточного православного“, — и даже вопреки затаенному влечению козацкой старшины и

высшего духовенства, которым было привольнее оставаться под безначальной Польшей. Измена
потом Выговского разбилась о народную волю. Борьба затем Дорошенка была ничем иным как

вооруженным требованием подданства русскому царю для Заднепровской Руси, возвращенной
Польше по Андрусовскому договору. Понятие о восточном царе как о своем до того было у

малороссиян народным, что в легенде о Полтавской битве, царь Петр отразился в народной
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фантазии в образе чисто малороссийского запорожского типа.
Киев со своей общерусской святыней, Москва с общерусским царем, служили такими звеньями

нашего народного единства, которых не могла разорвать никакая внешняя сила.
Со времен воссоединения Малороссии с русским государством не было с ее стороны ни

одного признака обособления, а напротив того тысяча фактов свидетельствуют о ее постоянном
стремлении к полному слиянию в общенародном единстве. Скажу даже более: чувство

преданности царям, при одинаковой силе, едва ли не живее отзывается в сердце малороссиянина,
чем у остального русского народа, так как оно у них свежее, подобно тому как у людей,
возвращенных в свою семью после долгой разлуки. Наглядным свидетельством такого чувства

служит простой, но красноречивый факт, исключительно принадлежащий Малороссии. В ней,
и именно у простого народа, вошло в обычай сооружать вызолоченные государственные орлы

с царским на груди вензелем и ставить их в церквях, между святыми хоругвями. Эти орлы

встречаются в множестве церквей по всей Малороссии с вензелями Елисаветы, Екатерины II,
Павла, Александра I, Николая и наконец Александра — Освободителя — везде сооружены

непосредственно простым народом,
Такое религиозное отношение к верховной власти свидетельствует также, что малороссийский

народ, несмотря на все исторические испытания не изменил коренным русским началам и никогда

не изменял он и отношением к общерусскому отечеству: для его спасения в 12 году малорусское

дворянство несло добровольно громадные жертвы наравне с дворянством великорусским, а по

падении Москвы вся Малороссия обливалась слезами, вместе с остальною Россиею. Я сам живо

помню как тогда еще ребенком, я горько плакал сам не зная чему, видя слезы отца и рыдания

матери. Казаки всегда с восторгом ополчались на царскую службу и сами матери благословляли

сыновей садиться на коня, чтобы итти проливать кровь за веру и царя, это не образ, а так

точно было на глазах современников, при втором гражданском ополчении козаков в царствование

Николая Павловича (л. 8). Малороссийскому народу царский призыв этот жизненный узел всея

Руси так же свят и дорог, как народу великорусскому. Оба они одинаково даже бунтуют не иначе
как во имя царя. Измена им равно недоступна. Имя изменника Мазепы до сих пор остается

самым обидным бранным словом для Малоросса.
Так всегда понимала малорусский народ и наша верховная власть. Она не только никогда не

оказывала ему недоверия, но всегда относилась к нему совершенно безразлично (sic!). Любимыми
сподвижниками Петра Великого были два иерарха из Малороссии. В прошедшем столетии все

ректоры наших семинарий и огромное большинство епископов по всей России были из учеников

Киевской духовной академии. Из них же образовались и первые наши научные силы. Почти
все духовные писатели XVIII века были малороссиянами и наш литературный язык образовался

совокупными трудами как великорусских так и малорусских писателей и ученых. В державинской

плеяде Богданович и Капнист по обработке языка были едва ли не лучшими подготовителями

Карамзина. Единственным в свое время гражданским воспитательным заведением России,
Московским университетским благородным пансионом управлял более тридцати лет малоросс

Прокопович-Антоновскй, воспитавший несколько поколений отцов и их сыновей из лучшего (л.
9) русского дворянства. Он под своим крылом отечески соблюл талант Жуковского, не говоря

уже о множестве замечательных людей, которыми Россия обязана этому неоцененному еще

по достоинству педагогу. А со времени императрицы Елизаветы видим неперерывно, во все

последующие царствования малороссиян на ближайших к трону местах.
Ясно, что при такой однородности у русских племен не могло быть места ни для какой их

исключительности. Малороссы никогда не ставили родины выше отечества, а если любовь к

ней выражалась у некоторых образованных людей сочувственно к своему племенному элементу,
— к его обычаям, напевам, поэтическому творчеству, историческим преданиям и тому подобным

местным чертам, то это было таким же естественным чувством, как любовь к своему родному

очагу.
Некоторые любители родины забавлялись даже изображением племенных нравов и типов на

местных наречиях, но и это не иначе как в шуточном смысле и первым из этих литературных

опытов явился не эпос, а каррикатура на малоросиян в пародии Энеиды Котляревскаго. Когда

же пришли на мысль эпические черты малорусского племени, то Гоголь стал изображать их
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на языке общелитературном. Об особой малорусской литературе никогда не было и помысла.
В недавнее еще время, по свидетельству историка (л. 10) Киева, малорусса Закревского, вся
малороссийская литература приведенная им в вес оказалась равною 18-ти фуктам с золотником.
Вот в каком состоянии находилось украинофильство в смысле народном еще несколько лет

назад! Самое это слово не существовало. Политические идеи малорусской исключительности

есть измышление австрийско-польской интриги, а у нас она пущена в ход поляками в начале

60-х годов. Это случилось на моих глазах. Мною был послан на средства, данные тогдашним

киевским губернатором Фундуклеем, собиравшим исторические сведения о крае, недоучившийся
в Университете, но заявивший себя литературным дарованием, Кулеш для описания исторических

местностей губернии и для собирания народных дум и преданий о борьбе с Польшей вообще

и в особенности Хмельницкого, тогда еще достаточно не разработанный по письменным

нсточникам. В этой экспедиции Кулеш (переименовавшийся потом в украинофильского Кулиша),
попал в Черкасском уезде в руки известного польского литератора Михаила Грабовского,
который впоследствии при маркизе Велепольском, был министром просвещения в Варшаве.
Отправившись туда почитателем Хмельницкого до обожания, Кулеш вернулся назад ругателем

его до ненависти. Оказалось, что умный и ловкий поляк найдя в Кулеше удобное орудие, в
несколько недель перевернул на свой лад все его прежние взгляды и понятия: уверил его в

самостоятельном значении и громадном историческом призвании малорусского племени, как

особого народа, и убедил в том, что Хмельницкий не освободил этот народ, а окончательно

погубил его, закабалив чужому московскому игу, гораздо более вредному, чем было иго польское.
По своей легкой природе, способной ко всяким увлечениям и по свойству своего ума, очень

поверхностного, но заносчивого, при том с характером более склонным к дурным, чем хорошим

движениям, Кулеш отдался всецело внушениям Грабовского, воспламеняясь враждою к Москве и

возненавидел Хмельницкого, котораго до сих пор, в своих писаниях, продолжает ставить на одну
доску с Пугачевым, как делал это и наставлял Грабовский. Но бредни Кулеша не могли найти

тогда восприимчивой почвы, а потому как чисто личные и молодые, казались более смешными
чем серьезными.
Почти одновременно с Кулешом явился поэт Шевченко, замечательный самородок-художник,
вышедший из крепостного крестьянства, а потом озлобленный против крепостного права и

сделавшийся певцом мужицкой воли. Но он стоял сам по себе, особняком от (л. 12)
украинофильской затеи, хотя и служил подспорьем как возбудительное средство. Кулеш с

приобретенными сторонниками пользовался им, а после смерти они подняли его на пьедестал

народного кумира, окружили его гроб всевозможными манифестациями, торжественно перевезли
из Петербурга в Киев и похоронили около Канева над Днепром на видной возвышенности. Но

несмотря на все это, простой народ остался совершенно равнодушен к его могиле, и чуть не забыл
уже о ней.
Первый приступ политического украинофильства к формальной пропаганде начался в 1861 г.,
журналом „Основа“ предпринятым в Петербурге Белозерским, в сообщничестве с Кулешом.
Этот Белозерский стал тогда едва ли не главным двигателем украинофильской интриги, первой
задачей которой было тогда проведение в преподавании народных школ малорусского наречия.
С умом ограниченным, и чрезвычайно хитрым и вкрадчивым, с характером устойчивым и

способным к притворству, Белозерский умел составить себе и служебное положение и роль вождя
в Петербургском украинофильском кружке. Сочувствие к „Основе“ оказалось в Малороссии так

слабо, что просуществовав менее двух лет, она должна была прекратиться (л. 13) по недостатку
подписчиков, главный контингент которых сосредоточивался в Петербурге.
Но деятели „Основы“ рядом с своею пропагандою, задались еще особою мыслью: подорвать
у Малороссиян сочувствие к Русскому государству унижением и опозорением его истории.
Для этой цели нашлось у них под рукою хорошее орудие, историк Костомаров, человек

с несомненным талантом, но слабодушный и бесхарактерный, чрезвычайно восприимчивый

и страстно увлекающийся, которого можно направлять и вести куда угодно. Костомаров,
одаренный, кроме таланта, добрым сердцем и всеми свойствами честного человека, по своей

бесхарактерности во всю жизнь не знал определенного направления, всегда завися от внешнего

влияния; он начал с того, что был ярым панславистом, основателем общества во имя Кирилла
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и Мефодия для соединения всех славян под русскую державу. Потом, поступив под руководство

Белозерского и Кулеша, он отдался всецело польско-украинофильсому направлению, пустил в

„Основе“ в ход две русские народности и изобрел русский исторический федерализм, чтобы

показать исконное отсутствие в русской жизии народного и государственного единства. Накануне
польского восстания он дал Спасовичу увезти себя в Литву, где вместе с ним братался с

поляками, а потом писал против Польши. Возбуждаясь все более и более своими внушителями,
он наконец со злобою цепной собаки, стал бросаться на все, что есть святого и чтимого в

русской истории, грызя с остервенением ее лучшие личности, подтасовывая и утаивая, для

искажения событий, исторические памятники, как показал это блистательно московский ученый

Забелин в своем ответе ему по поводу Минина и Пожарского. Плоды такой деятельности

Костомарова составили целую историческую литературу, образовавшую особую школу и, конечно,
надолго отравившую у нашей сбитой с толку молодежи, отечественное чувство. В прошлом

году Костомаров завершил свое литературное здание историческою, разумеется, по одному

названию, хроникою под заглавием „Кудеяр“, напечатанною в „Вестнике Европы“, этой учено-
литературной лаборатории всяческого лжелиберализма. Кудеяр есть последнее выражение

взбаломученного к Русскому государству воображения, хуже чего не придумывал еще ни один

из заклятых врагов России, даже польских. Цель ясна — представить русское самодержавие

в ненавистном виде, и нельзя не удивляться изобретательности тех казней и мучительств,
хотя бы и при Грозном, до каких дошла вдохновенная враждою фантазия автора, а также той

недобросовестности, с какою он не пощадил даже добродетельной царицы Анастасии, изобразив
ее самою гадкою, злою и сварливою женщиной, вопреки всем историческим свидетельствам.
Хотя Кудеяр крови московской, даже царской, о чем он и заявил, зарезав равнодушно младенца,
прижитого насильственно его женою в крымской неволе, но все-таки, помазавшись казачеством,
он стал доступен человеческим чувствам, признав лучшими людьми в Московском государстве

изменников и разбойников. А чтобы яснее высказаться за себя лично, автор вывел на сцену как

бы своего предка, Костомарова, Московского человека, опричника поневоле, который спасает

Кудеяра из темницы, бежит вместе с ним, отрекается навсегда от проклятой Московской земли

и обещает дать зарок своим детям, внукам, правнукам не возвращаться в Московщину. Эта
нравственная мерзость внушила негодование даже одному украинофилу, поклоннику и ученику

автора, который высказал ему открыто, под своим именем, довольно резкое порицание в

„Одесском Вестнике“, назвав всю эту кровавую живопись „гадостью“, хотя, впрочем, и восхваляя
его за украинофильскую тенденциозность.
Но вся Костомаровская литература написана увлекательно, пользуется притом ученым

авторитетом и потому пожирается с жадностью нашею умственно-растрепанню молодежью. Вся
эта литература имеет не только свободный ход в книжной торговле и в журналистике, но и

занимает почетное место во всех наших училищах и общедоступных библиотеках.
Что касается собственно украинофильства, то несмотря на все попытки расшевелить его, оно
до последнего времени оставалось на степени ходячей болтовни, которая как можно было

ожидать сама собою истощится и замолкнет. В своем нынешнем значении оно явилось для всех

неожиданно. Я думаю, что украинофильская затея, в смысле политической партии действия

родилась не в Киеве, а в Петербурге. Киев доставил ей только поприще. По крайней мере

первым шагом к образованию такой партии послужила этнографическая экспедиция, снаряженная
в здешнем крае Географическим обществом и порученная при содействии Костомарова, одному
из величайших шарлатанов и самых неугомонных агитаторов — Чубинскому. Выбор этот тем

странен, что предварительно решения о нем, Географическое Общество обращалось ко мне,
как к своему члену, чрез профессора Кояловича, с просьбой сообщить ему сведения о личности

Чубинского, как уроженца здешнего края. Имев случай хорошо узнать этого проходимца, с самого
приезда его сюда, я сообщил Географическому обществу, что Чубинский кандидат Петербургского
университета, прибыл сюда отъявленным нигилистом и упражнялся здесь в нигилистической

проповеди по сельским базарам и ярмаркам. Некоторое время его проповедничество сходило

ему с рук, так как крестьяне не понимали смысла его разглагольствований, а полиция, как
известно в эти дела, без особого приказания, остерегается вмешиваться. Но когда Чубинский,
ободренный безнаказанностью, стал высказываться яснее, то в м. (л. 18) Борисполе, Полтавской
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губ., в 30 верстах от Киева, на волостной сходке, был по мирскому приговору, высечен так больно,
что пролежал несколько времени в постели. По доведении об этом происшествии до сведения

губернского начальства и по сделании о нем дознания, Чубинский вместо удовлетворения был

сослан в Архангельск. Это сообщение Географическому обществу я дополнил мнением, что

подобному человеку нельзя вверять такой работы как этнографическое описание здешнего края,
так как я совершенно убежден, что он постарается схрыть все, что свидетельствует о тождестве
наших племен и выдвинет на показ все внешние признаки их кажущейся розни.
Не смотря на такой мой отзыв, выбор Чубинского состоялся и неразрешенным остался только

вопрос: для чего Географическое общество меня о нем спрашивало?
Прибыв в Киев он явялся ко мне с заявлением о своем поручении и с оправданием, по поводу

сурового, как он выразился, моего о нем отзыва, уверяя, что он уже не тот, чем был прежде,
что ссылка имела для него самое благотворное значение, поставив его лицом к лицу с великим

русским племенем, которого он прежде не знал и перед которым теперь благоговеет. Сказав ему,
что это мы увидим на деле, я имел однако ж слабость допустить возможность его исправления.
Поручение, сделанное ему от такого учреждения как Географическое общество, естественно

придало ему в глазах молодежи и вообще провинциального люда особенный авторитет, так что

разъезжая по краю с правительственным уполномочием, ему не трудно было навербовать целый
легион угодников и обращенных в свою веру сотрудников. Все эти люди с усердием неофитов

доставляли ему со всех сторон всякий этнографический хлам, набираемый конечно по данной

программе с предвзятыми целями. Вождь же экспедиции без проверки, без всякой критики,
без всякой даже системы, сшивая этот хлам на живую нитку, отправлял его в Географическое

общество, которое опять таки благодаря патронату Костомарова, издало его на свой счет

в нескольких томах, присудив автору сверх того почетную золотую медаль. Таким образом

украинофильские дрожжи были Чубинским приготовлены. Надо было только собрать их в один

сосуд, чтобы приготовить из них нужный продукт. Этим сосудом и явился в Киеве отдел Русского

географического общества. Здесь приходится мне сделать очень для меня нелестное сознание

в том, что своим осуществлением этот отдел обязан прежде всего моему легкомысленному

промаху. Считая его полезным делом и не поняв его настоящего смысла, я дался в обман,
подписался во главе его учредителей, привлек к тому же несколько уважаемых лиц, а наша фирма
ввела в заблуждекие и местное начальство, и высшее правительство.
Отдел пошел быстро в своем преднамеренном развитии: составил помимо нас свое громадное

преобладающее большинство; в первый же год обзавелся специальной книжной лавкой, устроил
издательскую деятельность, основал свой орган „Киевский Телеграф“ с собственною типографиею

и пустил в ход по копеечным ценам свои тенденциозные издания в том числе искаженную

переделку на малорусском наречии Гоголевского Тараса Бульбы, где все слова: Россия, русская
земля, русский устранены и заменены словами: Украина, украинская земля, украинец, а в конце
концов пророчески провозглашен даже свой будущий украинский царь!
Такие обильные плоды показывают, что почва была заранее приготовлена петербургским

этнографом.
Очень кстати для настоящих учредителей Отдела нашелся в Киевском университете доцент

Драгоманов, издавна известный здесь своим демагогическим направлением, дерзким характером

и способностью к бумажному словоизвержению без всякого серьозного научного фонда, а потому
безаастенчиво относящийся к науке, как ко всякому другому средству. Он сам величает себя

членом европейской демократии и, вступив в Географический отдел, стал главным выразителем

в печати стремлений украинофильского демократизма, подвизаясь как у нас, в „Вестнике
Европы“, так особенно за границей, где вошел в непосредственные личныя сношения с

галицкою антирусскою партиею под названием Общество „Просвиты“ (просвещения) и выступил
борзописцем в ее органе „Правда“ под именем украинца.
Этому-то борзописцу мы и обязаны выяснением, не оставляющим никаких сомнений, того

значения, какое заключает в себе настоящее украинофильское у нас движение.
Киевский Отдел, не смущаясь катастрофой, постигшей Драгоманова, продолжает итти по раз

избранному пути. В его заседании 3 октября выбраны в члены хорошо здесь известные

демагоги: медик Нос и некто Конисский, оба бывшие уже в ссылке, первый — в Архангельске
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за распространение в Чернигове брошюр „Земля и Воля“, а второй, кажется, в Вологде за

революционную пропаганду в Полтаве. Прошлогоднюю годичную деятельность отдел увенчал

избранием в члены прибывшего из Петербурга, из школы Спасовича, адвоката Молчанова,
уж, конечно, не украинофила, а просто современного демагога. Этот господин под фирмой

великорусса предназначался в редакторы „Киевского телеграфа“ и, вступив уже под рукою в

заведывание им, успел перепечатать в нем в №№ 137, 138 и 139, статью из лондонской газеты

„Вперед“ и опубликовать в № 141 демократический манифест его корреспондента, но, быв по

своей адвокатуре заподозрен в похищении из арестантских дел нескольких паспортов, он счел

благоразумным бежать за границу, захватив на дорогу из редакции „Телеграфа“, как говорят,
довольно крупную сумму.
А сейчас старания демократов оживить предания и старые буйные инстинкты в народе здешнем

как будто начинают уже вызывать с его стороны отклики. Не я один здесь думаю, что

разбойничьи шайки, вооруженные, в масках, появляющиеся в крае, суть не что иное, как

зачатки зарождающейся в современных умах гайдамаччины. Дай бог, чтобы мы ошиблись. Хотя
политические заразы не могут иметь у нас такого разрушительного значения, как на Западе, но
были же и у нас примеры такого заражения, которые угрожали судьбам России бедствием, о
каком страшно подумать. Поэтому энергические меры, для пресечения зла необходимы; но меры
не частные, пресекающие отдельные явления, и не паллиативные, а радикальные, искореняющие
самые причины, которые дают злу возможность разростаться.

За ориґіналом Моск. Архіву Революції, справа 1875 р. № 85, л. 5-24. Записка М. Юзефовича „О
так называемом украинофильском движении“. Подається за: Савченко Ф. Заборона українства

1876 р.: До історії громадських рухів на Україні 1860-1870-х рр., Харків, 1930, стор. 372-381. [[1]pdf]

1. http://www.utoronto.ca/elul/Main-Ukr.html

4.4.67 Журнал Надзвичайної Комісії для запобігання українофільській пропаґанді.
Травень 1876 р. (2010-04-26 12:00)

Журнал Особого Совещания 1876 г. для пресечения украинофильской пропаганды.

В виду обнаруженной в последнее время на юге России деятельности особого рода

пропагандистов, зараженных так называемым украинофильством, а также распространения

в народе переводов, учебников и молитвенников на малороссийском наречии, вашему имп.
величеству благоугодно было высочайше повелеть: учредить для всестороннего обсуждения этого
вопроса, под председательством Мин. Вн. Дел, совещание из Мин. Нар. Просв., Об.-Прок.
св. Синода, Главного нач. III отд. собств. вашего величества канцелярии и председат. Киевской
археологич. коммиссии тайн. сов. Юзефовича.
Во исполнение такового высочайшего повеления, совещание сочло необходимым прежде всего

подробно рассмотреть все имеющиеся данные и сведения, могущие уяснить вполне настоящее

положение вопроса, обратившего на себя выс. внимание вашего величества.
В этих видах, совещавшиеся лица выслушали подробное сообщение т. с. Юзефовича касательно

постепенного, но вместе с тем деятельного и систематического стремления украинофилов к

проведению в народные массы южной России идеи о самобытной малорус. национальности.
Это в высшей степени вредное стремление, по мнению т. с. Юзефовича, получило развитие

лишь в недавнее время и не имеет за собою никаких твердых исторических оснований. Между

русскими племенами никогда не было национальной розни. Вера, язык и исторические начала у

них были всегда одни и те же. Киев с общерусскою святынею, Москва с общерусским царем

служили такими звеньями нашего народного единства, которых не могла разорвать никакая

внешняя сила. Со времени воссоединения Малороссии с русским государством не было с

ее стороны, за исключением вероломной попытки Мазепы, ни одного признака обособления.
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Напротив, множество фактов свидетельствует о ее постоянном стремлении к полному слиянию

с великою Россиею. Малорус. племени царский принцип, этот жизненный узел всей Руси, также
свят и дорог, как и великоруссам. Дворянство и народ малоросс. губерний доказали на деле

свою неизменную, верность царю и отечеству в тяжелую годину отечественной войны и при

двукратном ополчении козаков в минувшее царствование. Ясно, что при такой однородности

воззрений и чувств малороссы никогда не могли ставить родины выше отечества. Поэтому ни

политическая идея малорусской исключительности, ни стремление к возрождению национальной

малороссийской литературы, никогда в действительности не существовавшей, не суть явления,
находящия для себя оправдание в историческом ходе жизненного развития народа, но, по

мнению т. с. Юзефовича, представляют собою тенденции небольшого кружка людей, видящих в
осуществлении своих преступных целей лишь средство к развитию внутренней смуты единственно

только для революционных целей.
Политическая идея малорусской исключительности, как полагает т. с. Юзефович, есть

измышление австрийско-польской интриги, пущенной у нас в ход поляками в начале 40-х
годов. В этом убеждении удостоверяет его история одного из самых ярых пропагандистов

украинофильства Кулеша, едва ли не первым положившего основание к дальнейшему развитию

и распространению вредного и бессмысленного учения об обособлении Малороссии. Кулеш,
быв прежде поклонником до обожания Богдана Хмельницкого, подпал под влияние известного

польского литератора Михаила Грабовского, который уверил его в самостоятельном значении и

громадном историческом призвании малорус. племени, как особого народа, убедив его и в том,
что Хмельницкий не освободил народ, но напротив, окончательно погубил, закабалив чуждому

Московскому игу, гораздо более тяжкому, чем было иго Польское.
Почти одновременно с Кулешом явился поэт Шевченко, которого сторонники Кулеша, по смерти
поэта, старались всеми силами поднять на пьедестал народного кумира, для чего с особыми

манифестациями и торжественностью перевезли его гроб из Петербурга в Киев и похоронили

около Канева над Днепром. Но не смотря на все это, народ остался совершенно равнодушным

к могиле Шевченка и едва ли не забыл уже о ней. В 1861 г начал издаваться в Петербурге

Белозерским, в сообщничестве с Кулешом, журнал «Основа». Появление этого журнала было

первым формальным проявлением украинофильской пропаганды. Одною из главнейших задач

основателей нового журнала тогда было введение преподавания учебных предметов в народных

школах на малорус. наречии. Но и эта попытка не имела успеха. В Малороссии оказалось так

мало сочувствия к «Основе», что она, просуществовав менее двух лет, должна была прекратиться
по недостатку подписчиков.
Таким образом, украинофильская пропаганда до последнего времени, помимо пустой болтовни

недоучившейся молодежи и нескольких безумных и неудавшихся попыток взволновать народ, не
имела успеха. В своем же нынешнем значении она явилась неожиданно, под прикрытием целей

благовидных и притом имеющих исключительно научный характер.
Учрежденный в Киеве Отдел Имп. Русск. Геогр. Общ. дал у себя приют той

партии неблагонамеренных и вредных лиц, которые в настоящее время отличаются особою

деятельностью на поприще распространения в среде народа идеи о самостоятельной народности

малоруссов. В короткое время Отдел завел свою книжную лавку, организовав свою издательскую

деятельность, основал свой орган «Киевский Телеграф» с собственной типографией и пустил в

ход по самым низким ценам свои тенденциозные издания, в том числе искаженную переделку на

малорусское наречие Гоголевского Тараса Бульбы, где все слова: Россия, Русская земля, русский
— устранены и заменены словами: Украйна, украинская земля, украинец, а в конце концов

пророчески провозглашен даже будущий украинский царь.
Одними из главнейших деятелей Отдела на поприще распространения в народе ложной и

зловредной мысли о самостоятельности малорусской народности, якыка и литературы являются:
Чубинский и бывший доцент киевского университета Драгоманов.
Изложив известную ему крайне вредную деятельность Чубинского и Драгоманова, о которых

имеются также самые подробные и обстоятельные сведения как в Министерстве вн.
дел, так и в III отделении собств. вашего величества канцелярии, т. с. Юзефович в

особенности обратил внимание совещания на крайне демократическое и противуправительстве-
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нное направление Драгоманова — одного из учредителей Отдела, который неустанно проводит

свои вредные принципы не только в отечественной литературе, но и за границею, где вошел

в непосредственные, личные сношения с Галицкою антирусскою партиею, сгруппировавшеюся
в общество «Просвиты» (Просвещения). Статьи Драгоманова в газете «Правда» [Издается в

Галиции и отличается украиноф. и крайне враждебным всему русскому направлением.] не

оставляют ни малейшого сомнения на счет того значения, которое заключает в себе настоящее
украинофильство, значение это, по убеждению т. с. Юзефовича, вполне ясно: оно есть ничто иное
как попытка, которой маскируется чистейший социализм, или вернее, чистейшая демагогия.
Что касается Киевского Географического Отдела, то он, не смущаясь тем, что Драгоманов

за обнаруженное им украинофильское направление, был по предложению министра народного

просвещения уволен в конце 1875 г. от должности доцента историко-филологичесого факультета
Университета св. Владимира в Киеве, продолжает следовать по однажды усвоенному

направлению, избирая в члены Отдела таких лиц, каковы медик Нос и Конисский. Личности

эти за неблагонадежность и распространение брошюр «Земля и воля» были, по распоряжению

правительства, высланы в отдаленные губернии, где и состояли до помилования под строгим

полицейским надзором. Сверх сего, членом Отдела избран в минувшем году прибывший из

Петербурга адвокат Молчанов, личность в высшей степени неблагонадежная и зараженная самым
крайним социализмом. Молчанов предназначался Отделом в редакторы «Киевск. Телегр.» и,
вступив уже под рукою в заведывание редакциею, успел перепечатать в этой газете статью из

лондонской газеты «Вперед» (в №№ 137, 138 и 137 — 1875 г.). В настоящее время Молчанов

находится заграницею, куда он бежал вследствие возбужденного против него обвинения в

похищении из арестантских дел нескольких паспортов. В заключение т. с. Юзефович выразил

убеждение, что хотя политические заразы не могут иметь у нас такого разрушительного значения,
как на западе, но во-первых, они губят массы нашей молодежи, а во-вторых, были и у нас

примеры заражения, которые угрожали России страшными бедствиями, и что поэтому принятие

энергических мер для пресечения зла безусловно необходимо.
Засим совещание обратилось к рассмотрению сведений, имеющихся по обсуждаемому делу в

Главном управлении по делам печати. Из этих сведений усматривается, между прочим, что

цензурное ведомство давно уже обратило внимание на появление в печати значительного числа

книг, издаваемых на малорус. наречии, не заключающих в себе по-видимому ничего политического
и вращающихся единственно в сфере интересов чисто научных и художественных. Но следя с

особенным вниманием за направлением всех расплодившихся во множестве изданий для народа

на малорус. наречии, нельзя было не прийти к положительному заключению в том, что вся

литературная деятельность так называемых украинофилов должна быть отнесена к прикрытому

только благовидными формами посягательству на государственное единство и целость России.
Центр этой преступной деятельности находится в настоящее время в Киеве.
Киевские украинофилы (насколько высказываются они в органах печати, издающихся в России)
преследуют будто бы цели не только невинные, но даже похвальные — распространение

просвещения в среде малорос. народа, и только для того, чтобы оно было для него доступнее,
издают книги для народного чтения на понятном малороссам украинском наречии. Но при

этом украинофилы настойчиво пытаются возвести простонародное наречие Южной России на

степень литературного языка, как посредством переводов на оное произведений русской и

иностранных литератур, так и изданием оригинальных сочинений. Стремление киевских

украинофилов породить литературную рознь и, так сказать, обособиться от великорусской

литературы, представляется опасным и потому еще, что совпадает с однородными стремлениями
и деятельностию украинофилов в Галиции, постоянно толкующих о 15-миллионном южно-русском
народе, как о чем-то совершенно отдельном от великорусского племени. Такой взгляд рано

или поздно бросит галицийских украинофилов, а затем и наших, в объятия поляков, не без

основания усматривающих в стремлениях украинофилов движение в высшей степени полезное

для их личных политических целей. Несомненным доказательством этому служит поддержка,
оказываемая Галицкому украинофильскому обществу «Просвита» сеймом, в котором преобладает

и господствует польское влияние.
В книгах, изданных нашими украинофилами для народа с дозволения цензуры, не замечается
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явного демократического направления, но это вовсе не доказывает, чтобы украинофилы были

чужды разрушительных начал социализма. В Киевскую цензуру неоднократно представлялись

рукописи, которыя не были пропущены к печати именно потому, что в них обнаруживалась вражда
к высшим и богатым слоям общества и стремления поселить к ним злобу и презрение.
Что же касается галицийских украинофилов, то один из них открыто проповедывал, что народ

необходимо воспитывать по системе позитивизма, а так как проповедь эта явилась в газете

«Правда», органе галицийских украинофилов, то есть полное основание предполагать, что

редакция этого издания вполне солидарна с такими воззреииями.
Из сведений, имеющихся в III отделении собственной вашего величества канцелярии и

Министерстве Вн. Дел, особого внимания заслуживает обнаруженное в самое недавнее

время в Новоград-Волынском уезде, волынск. губ., среди населения Райковской волости, и

преимущественно у учеников сельских школ, появление книг и брошюр на малорусском наречии,
сочинений Шевченка, Савицкого, Горбунова и Комарова. Хотя книги эти разрешены к печатанию

цензурою и по содержанию своему не имеют антиправительственного характера, но усилившееся
распространение их в последнее время в среде крестьян одной местности уезда дало повод

предполагать, что книги эти распространяются кем то с предвзятой целью. Произведенным

вследствие сего негласным дознанием вполне выяснено, что брошюры и книги раздавались

крестьянам, и преимущественно учителям и ученикам сельских школ, безвозмездно волостным

писарем Михайлом Лободовским (тем самым, который переделал Гоголевского Тараса Бульбу),
получившим книги и брошюры от председателя местного съезда мировых судей и посредников

Косача. При определении личности Лободовского выяснилось также, что он состоит под особым
покровительством Драгоманова и Косача, женатого на родной сестре Драгоманова, столь же

истой украинофилке, как и ее брат. Писарь Лободовский. узнав, что деяния его обнаружены,
неизвестно куда скрылся, а за Косачем и его женою продолжается негласное наблюдение. Со

стороны же министра внутр. дел затребованы от волынского губернатора подробные сведения о

Косаче, его направлении и служебной деятельности.
По отношению же к изложенным выше, сообщенным т. с. Юзефовичем, сведениям о

неблагонадежных в политическом отношении личностях, состоящих членами Киевского Отдела

Геогр. общ., каковы: Чубинский, Драгоманов, Нос и Конисский, генерал-адъютант Потапов

сообщил совещанию, что Имп. русск. геогр. общ. нередко ходатайствует о помиловании, а затем
и пользуется учеными трудами лиц, известных своею неблагонадежностью, указав при этом, в
виде примера, на дворян волынской и люблинской губерний: Чекановского и Ксенжепольского,
подвергшихся осулждению в каторжные работы за участие в польском мятеже 1863 г., и бывшего
сотника Сибирского казачьего войска Потанина, находившегося на крепостных работах за участие
в заговоре, имевшем целью отделение Сибири от Русской монархии.
Из подробного рассмотрения и обсуждения всего вышеизложенного и тщательного сопоставления

фактов о деятельности украинофилов, совещание не могло не усмотреть, что исходною точкою

нынешних украинофильских стремлений служит ложное и совершенно превратное убеждение в

том, что наречие, которым говорит украинское племя, до того отлично от наречия великоруссов,
что малоруссы понимать его не в состоянии. Предвзятая ложность подобного убеждения

очевидна, точно также, как очевидна и та конечная цель, к (sic) которой направлены усилия

украинофилов, пытающихся ныне обособить малоруссов медленным, но до известной степени

верным путем обособления малорусс. речи и литературы. Нельзя при этом не заметить, что
литературные произведения на украинском наречии не представляют собою явления небывалого;
напротив: многое писалось и прежде на этом наречии, как напр., сочинения Котляревского,
Артемовского-Гулака, Квитки, Гребенки и некоторых других, но никто никогда не заподозревал

этих писателей в сепаратистских стремлениях потому именно, что они были совершенно чужды

этим стремлениям, а произведения их не имеют иичего общого с направлением нынешней

литературы и издательской деятельности украинофилов, В писаниях современных деятелей

украинофильства не только сквозит смутно, но и высказывается явно мысль об обособлении

Малороссии от остальной России, обособлении пока еще только литературном, но за которым

естественно и даже необходимо должно последовать стремление к обособлению политическому,
ибо ничто не объединяет людей в политическом отношении так сильно, как единство языка
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и литературы, и наоборот, ничто не разъединяет их в такой степени, как различие языка и

письменности. Допустить создание особой простонародной литературы на украинском наречии,
значило бы положить прочное основание к развитию убеждения в возможности осуществить в

будущем, хотя может быть и весьма отдаленном, отчуждение Украины от России. Относясь

снисходительно к развивающемуся ныне поползновению обособить украинское наречие путем

возведения его на степень языка литературного, правительство не имело бы никакого основания

не допустить такого же обособления и для наречия белоруссов, составляющих столь же

значительное племя, как и малороссы. Украина, Малороссия и Западная Россия, населенная
белоруссами, силою исторических событий и естественного тяготения окраин к соплеменному им

великорусскому центру, составляют одно неразрывное и единое с Россиею великое политическое

тело, а потому поощрять или хотя бы только равнодушно относиться к попыткам небольшой

горсти неблагонамеренных личностей, сеющих рознь и смуту среди украинского племени, было
бы величайшею политическою неосторожностью. Поэтому, совещание признало единогласно,
что нынешнее движение украинофилов представляется явлением опасным и не могущим быть

долее терпимым. Усматривая засим, что главнейшимъ средством для достижения предвзятой

украинофильской цели служит распространение в народе книг и брошюр на малороссийском

наречии и что в этом отношении наши киевские украинофилы являются солидарны со своими

единомышленниками в Галиции, с которыми, как можно полагать по некоторым признакам и

указаниям, они находятся в сношениях, совещание, вполне сознавая важюсть и значение этой

стороны рассматриваемого дела, признало необходимым по возможности противодействовать

проявляющемуся в галицийской печати украинофильскому направлению, служащему как бы

точкою опоры или базисом нашим киевским украинофилам. Единственно верным к достижению

вышеуказанной цели средством представляется поддержание нашим правительством какого-либо
печатного органа, издающегося в Галиции, по направлению своему не имеющого ничего общого

с враждебными для интересов России тенденциями заграничных польских газет и издающеюся в

Галиции газетою «Правда». По общему всех совещавшихся лиц убеждению, надлежало бы в этих

видах оказать поддержку галицко-русской газете «Слово», уже издавна отличающейся открытым
поборничеством за все русское и постоянно старающеюся опровергать все неблагонамеренные

сведения и вымыслы некоторых заграничных периодических изданий о России. Газета «Слово»
доказала свою искреннюю преданность истинно-русским интересам всего нагляднее в минувшем

году во время обнаружившегося в среде униатского населения Царства Польского движения к

воссоединению с Православною церковью. Достаточно указать, что, несмотря на постоянные

преследования и притеснения со стороны поляков и высшего униатского духовенства во Львове,
редактор газеты «Слово» решился напечатать точный текст соборного постановления холмской

духовной консистории, перепечатывал из Правит. Вестника все сведения о ходе униатского дела
и без всяких сокращений поместил описание всемилостивейшого приема, оказанного вашим имп.
велич. 25 марта 1875 г. депутациям от униатского духовенства и мирян бывшей холмской епархии.
Такое направление газеты «Слово» вызвало, как уже сказано, со стороны высшого галицийского

духовенства меры, клонящиеся к подрыву материальных средств редакции, так как львовский

митрополит Сембратович циркулярно запретил галицким священникам под опасением лишения

места, подписываться на .эту газету.
В виду сего полагалось бы предоставить шефу жандармов войти в ближайшие соображения

касательно оказания редакции газеты «Слово» негласного денежного пособия и окончательные

предположения свои по сему предмету повергнуть на выс. вашего величества благовоззрение.
Относительно выясненнего, вполне неблагонамеренного направления Киевского отдела Импер.
русск. геогр. общества совещание нашло нужным предоставить министру внутр. дел войти по

принадлежности в надлежащие сношения в тех видах, чтобы Отдел этот был лишен возможности,
прикрываясь благовидными целями, служить центром украинофильского направления, а

относительно дознанной вредной и не могущей быть долее терпимою деятельности Чубинского

и Драгоманова, представить вашему импер. величеству особый всеподданнейший доклад.
Обращаясь к мерам, которые могли бы в близком будущем несомненно положить предел

распространению в народе книг и брошюр на малорусском наречии, совещание пришло к

заклочению, что единственно верным для сего средством представляется запрещение, во 1-х, ввоза
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в пределы империи без особого на то разрешения Главного управления по делам печати каких

бы ни было книг, издаваемых за границею на малорусском наречии, и 2, печатание в империи на
том же наречии всяких оригинальных произведений или переводов, за исключением исторических

документов и памятииков и 3, сценических представлений и печатания к нотам текстов, а равно
и чтения публичных лекций на малороссийском наречии.
Все означенные выше в общих чертах предположения могут, по мнению совещания,
непосредственно остановить пропаганду украинофилов, преградив избранный ими путь к

распространению в народе, посредством печати, мысли о самостоятельности малорусского языка
и народности. При этом совещание приняло также во внимание, что изъясненное во 2 пункте

предположение было бы в сущности ничем иным, как расширением высоч. повеления. от 3 июля
1863 г., коим разрешено было допускать к печати на малорусском наречии только произведения,
принадлежащия к области изящной литературы, а с пропуском книг духовного содержания,
учебных и вообще назначаемых для первоначального чтения, повелено было приостановиться.
Наряду с сими соображениями совещание не могло не остановиться и на том весьма важном

заключении, что основные и незыблемые убеждения в общности и нераздельности всех племен

и народностей, населяющих русское государство, внедряются в молодое поколение прочнее

всего в школе, а потому нашло полезным обратить особое внимание министра народ. просв.
на необходимость самого тщательного и осмотрительного подбора преподавателей в учебных

заведениях округов Харьковского, Киевского и Одесского, причем со стороны совещавшихся

лиц было выражено желание, чтобы оканчивающие курс в учебных заведениях которой-либо
из губерний, входящих в состав вышепоименованных округов, были по мере возможности

назначаемы преподавателями в другие губернии того же округа.
Министр нар. просвещения, вполне соглашаясь с вышеприведенными соображениями, заявил,
что с его стороны никогда не было оказываемо ни малейшого снисхождения таким лицам

учебного ведомства, вредное влияние коих на молодежь было вполне доказано, и что самым

лучшим и наглядным доказательством тому может служить как отрешение от должности доцента

Киевского университета Драгоманова, так и еще в самое недавнее время Черторийского, учителя
Полтавской гимназии, сведения о коем сообщены ему были министром вн. дел.
Наконец, совещание признало полезным остановиться на имевшихся в виду его сведениях о крайне

вредном направлении издающейся в Киеве газеты «Киевск. телеграф», которая, как упомянуто

было выше, дозволяет себе помещать на своих столбцах статьи, совершенно несоответствующия
видам Правительства, а имеющие несомненный оттенок украинофильских стремлений. Газета

«Киевск. телеграф» издается г-жею Гогоцкою, политическая благонадежность которой более

чем сомнительна, а редактором газеты состоит некто Снежко-Блоцкий. В действительности

же Снежко-Блоцкий редактор только номинальный, так как он слеп на оба глаза и лично

заниматься газетою не в состоянии. Редакциею управляет г-жа Гогоцкая с кружком сотрудников

столь же мало благонадежных, как и она сама. В виду сего, совещание полагало бы возможным и

вполне соответственным совершенно воспретить дальнейшее издание газеты «Киевск. телеграф».
Совокупность всех изложенных выше предположений, клонящихся к тому, чтобы остановить и

пресечь в корне дальнейшее развитие вредной украинофильской пропаганды, должна, по мнению
совещания, принести прямую и скорую пользу, а потому, на основании всего вышеизложенного,
полагалось бы: 1) не допускать ввоза в пределы империи без особого на то разрешения

Главного управления по д. п. каких бы то ни было книг и брошюр, издаваемых за границею

на малорусском наречии. 2) Печатание и издание в империи оригинальных произведений и

переводов на том же наречии воспретить, за исключением лишь а) исторических документов и

памятников и б) произведений изящной словесности; но с тем, чтобы при печатании исторических

памятников безусловно удерживалось правописание подлинников; в произведениях же изящной

словесности не было допускаемо никаких отступлений от общепринятого русского правописания

и чтобы разрешение на печатание произведений изящной словесности давалось не иначе, как
по рассмотрении рукописей в Главном управлении по д. п. 3) Воспретить также различные

сценические представления и чтения на малорусском наречии, а равно и печатание на таковом же

текстов к музыкальным нотам. 4) Прекратить дальнейшее издание газеты «Киевский телеграф».
5) Усилить со стороны местного учебного начальства наблюдение за препопавателями начальных
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училищ и изъять из библиотек низших и средних учебных заведений в малоросс. губерниях

книги и брошюры, издание коих воспрещается ст. 1 и 2 настоящих правил. 6) Предоставить

министру нар. просв. предложить попечителям учебных округов Харьковского, Киевского

и Одесского доставить в вверенное ему Министерство поименные списки преподавателям, с

отметками о благонадежности их по отношению к украинофильским тенденциям, и отмеченных

неблагонадежными переводить из малороссийских в другие губернии, заменив перемещешнных

уроженцами великороссийских губерний. 7) Предоставить министру внутренних дел войти с

кем следует в сношения касательно деятельности и направления киевс. отдела Имп. русск.
географ. общества, а касательно членов оного, Чубинского и Драгоманова, представить особый
всеподданнейший доклад. 8) Предоставить шефу жандармов испросить особое высочайшее

повеление относительно оказания поддержки издающейся в Галиции газеты «Слово». О таковых

предположениях своих совещание всеподаннейшим долгом считает повергнуть на высочайшее

вашего величества благовоззрение.

Подписали: Генерал-адъютант Тимашев, гр. Дм. Толстой, ген.-адъют. Потапов, тайн. сов.
Михаил Юзефович.
На подлинном собственною Его Императорского Величества рукою начертано: «исполнить, но
с тем, чтобы Отдел Географического Общества в Киеве в нынешнем его составе был закрыт и

чтобы открытие его вновь не могло состояться иначе, как с моего разрешения, по представлению
Мин. Вн. Дел.
Эмс 18 — 30 Мая 1876 г.».

Подається за: [1]До історії указу 1876 року про заборону українського письменства // Україна:
науковий та літературно-публіцисичний щомісячний журнал. — К., 1907. — Т. II. — № 5 (май).
— С. 135-151.

1. http://izbornyk.org.ua/rizne/ukr09.htm

4.4.68 «Емський указ». Висновки Комісії для запобігання українофільській пропаґанді.
18 травня 1876 р. (2010-04-26 18:00)

Выводы Особого Совещания для пресечения украинофильской

пропаганды. В видах пресечения опасной, в государственном

отношении, деятельности украинофилов, полагалось бы соответственным

принять впредь до усмотрения, следующие меры: а) По

Министерству Внутренних Дел. 1. Не допускать ввоза в пределы

Империи, без особого на то разрешения Главного управления по делам

печати, каких бы то ни было книг, издаваемых за границею на

малорусском наречии. 2. Воспретить в Империи печатание, на

том же наречии каких бы то ни было оригинальных произведений или

переводов, за исключением исторических памятников, но с тем, чтобы и

эти последние, если принадлежат к устной народной словесности (каковы
песни, сказки, пословицы), издаваемы были без отступления от

общерусской орфографии (т. е. не печатались так называемой

„кулишовкою“). Примечание I. Мера эта была бы не более, как

расширением Высочайшего [1]повеления от 3 июля 1863 года, коим

разрешено было допускать к печати на малорусском наречии только

произведения, принадлежащие к области изящной литературы, пропуски же

книг на том же наречии, как духовного содержания, так учебных и вообще

назначаемых для первоначального чтения, повелено было приостановить.
Примечание II. Сохраняя силу означенного выше Высочайшего

повеления, можно было бы разрешить к печатанию на малорусском наречии,

3686

http://izbornyk.org.ua/rizne/ukr09.htm


кроме исторических памятников, и произведений изящной словесности, но

с тем, чтобы соблюдалась в них общерусская орфография, и чтобы

разрешение давалось не иначе, как по рассмотрении рукописей Главным

управлением по делам печати. 3. Воспретить равномерно всякие

на том же наречии сценические представления, тексты к нотам и

публичные чтения (как имеющие в настоящее время характер

украинофильских манифестаций). 4. Поддержать издающуюся в

Галиции, в направлении враждебном украинофильскому, газету „Слово“,
назначив ей хотя бы небольшую, но постоянную субсидию (з боку дописано

„1000 р. из сумм III жанд., в текст заключения не вводить, а только

иметь в соображении“), без которой она не может продолжать

существование и должна будет прекратиться, (украинофильский орган в

Галиции, газета „Правда“, враждебная вообще русским интересам,
издается при значительном пособии от поляков). 5. Запретить

газету „Киевский телеграф“ (з боку дописано: „в соображении вредное

влияние газеты“), на том основании, что номинальный ее редактор

Снежко-Блоцкий слеп на оба глаза и не может принимать никакого участия

в редакции, которой заведуют постоянно и произвольно лица,
приглашаемые к тому издательницею Гогоцкою из кружка людей,
принадлежащих к самому неблагонамеренному направлению. б) По

Министерству Народного Просвещения. 6. Усилить надзор со

стороны местного учебного начальства, чтобы не допускать в

первоначальных училищах, преподавания каких бы то ни было предметов на

малорусском наречии (з боку дописано: „это не существенно“).
7. Очистить библиотеки всех низших и средних училищ в малороссийских

губерниях от книг и книжек, воспрещаемых 2-м параграфом настоящего

проекта. 8. Обратить серьезное внимание на личный состав

преподавателей в учебных округах Харьковском, Киевском и Одесском,
потребовав от попечителей сих округов именного списка преподавателей с

отметкою о благонадежности каждого по отношению к украинофильским

тенденциям и отмеченных неблагонадежными или сомнительными перевести в

великорусские губернии, заменив уроженцами этих последних. 9.
На будущее время выбор лиц на преподавательские места в означенных

округах возложить, по отношению к благонадежности сих лиц, на строгую

ответственность представляющих о их назначении, с тем, чтобы

ответственность о которой говорится, существовала не только на бумаге,
но и на деле. Примечание I. Существуют два Высочайшие

повеления покойного государя Николая Павловича, не отмененные

верховной властью, а потому сохраняющие и в настоящее время силу

закона, которыми возлагалось на строжайшую ответственность попечителей

округов и вообще учебного начальства, не терпеть в учебных заведениях

лиц с неблагонадежным образом мыслей, не только между преподавателями,
но и между учащимися. Полезно было бы напомнить о них.
Примечание II. Признавалось бы полезным принять за общее правило,
чтобы в учебные заведения округов: Харьковского, Киевского и Одесского

назначать преподавателей преимущественно великоруссов, а малоруссов

распределить по учебным заведениям С.-Петербургского, Казанского и

Оренбургского округов. 10. Закрыть на неопределенный срок

киевский отдел императорского Географического общества (подобно тому,
как в 1860-х годах закрыт в этом последнем Политико-экономический
комитет, возникший в среде Статистического отделения), и допустить

затем открытие его вновь, с предоставлением местному

генерал-губернатору права ходатайствовать о его открытии, но с
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устранением навсегда тех лиц, которые сколько-нибудь сомнительны в

своем чисто-русском направлении (з боку дописано: предоставить М. В.
Д. войти в надлеж. сношения с кем следует относительно изыскания мер к

дал. направлению этого дела). в) По III отделению собственной

его императорского величества канцелярии. 11. Немедленно

выслать из края Драгоманова и Чубинского, как неисправимых и

положительно опасных в крае агитаторов. (з боку додано: „выслать из

края с воспрещением въезда в южн. губ. и столицы, под секретное

наблюдение).

Висновки Надзвичайної Комісії для запобігання українофільській пропаґанді. (Ленінгр. Центр.
Іст. Архів, Дело канц. мин. вн. дел № 339 „О высочайше учрежденной комиссии по

украинофильской пропаганде в южных губерних России“ за 1875 год). Цит. за: Савченко Ф.
Заборона українства 1876 р.: До історії громадських рухів на Україні 1860-1870-х рр., Харків, 1930,
стор. 381-383. [[2]pdf]. Див. [3]укр. переклад.

Див. також: [4]Журнал Надзвичайної Комісії.

1. http://ua_kobzar.livejournal.com/763080.html

2. http://www.utoronto.ca/elul/Main-Ukr.html

3. http://maksymus.livejournal.com/59149.html

4. http://ua_kobzar.livejournal.com/777301.html

4.4.69 Таємний указ цензурним комітетам, цензорам, губернаторам за висновками
Надзвичайної Комісії в Емсі (2010-04-27 06:00)

Госуд[арь] имп[ератор] в 18/30 день мин[увшего] мая [1876 г.] высочайше [1]повелеть соизволил:
1) не допускать ввоза в пределы империи без особого на то разрешения Гл[авного] упр[авления]
по д[елам] п[ечати] каких бы то ни было книг и брошюр, издаваемых за границею на малорусском

наречии. 2) Печатание и издание в империи оригинальных произведений и переводов на том

же наречии воспретить, за исключением лишь: а) исторических документов и памятников и б)
произведений изящной словесности, но с тем, чтобы при печатании исторических памятников

безусловно удерживалось правописание подлинников; в произведениях же изящной словесности

не было допускаемо никаких отступлений от общепринятого русского правописания и чтобы

разрешение на печатание произведений изящной словесности давалось не иначе как по

рассмотрении рукописей в Главн[ом] управл[ении] по д[елам] п[ечати]. 3) Воспретить также

различные сценические представления и чтения на малорусском наречии, а равно и печатание на
таковом же текстов к музыкальным нотам. 4) Прекратить дальнейшее издание газеты «Киевский
телеграф». О таковой высочайшей воле предлагаю Гл[авному] упр[авлению] по д[елам] п[ечати]
к надлежащему исполнению. — За м[инистра] в[нутренних] д[ел]. тов[арищ] мин[истра] ст[атс]-
секр[етарь] кн. Лобанов-Ростовский.

Подається за: [2]До історії указу 1876 року про заборону українського письменства // Україна:
науковий та літературно-публіцисичний щомісячний журнал. — К., 1907. — Т. II. — № 5 (май).
— С. 135-151.

1. http://ua_kobzar.livejournal.com/777527.html

2. http://izbornyk.org.ua/rizne/ukr09.htm
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4.4.70 Лист міністра внутрішніх справ О. Тімашова. 7 липня 1876 р. (2010-04-27 12:00)

Ваше императорское высочество!
В виду обнаруженной в последнее время на Юге России деятельности особого рода

пропагандистов, зараженных так называемым украинофильством, а также распространения в

народе переводов учебников и молитвенников на малороссийском языке, государю императору

благоугодно было высочайше повелеть всесторонне обсудить этот вопрос в Особом Совещании

из лиц его величеством указанных.
[1]Журнал назначенного Совещания, проектировавшего несколько мер необходимых к принятию,
чтобы остановить и пресечь в корне дальнейшее развитие вредной украинофильськой пропаганды,
был повергнут на высочайшее благовоззрение государя императора, при чем испрашивалось

повеление его величества на проведение в исполнение предположеных Совещанием мер.
На означенном журнале Совещания его императорскому величеству благоугодно было

собственноручно начертать: „Исполнить, но с тем, чтобы Отдел Географического Общества в

Киеве, в нынешнем его составе был закрыт, и чтобы открытие его вновь не могло состояться

иначе, как с моего разрешения по представлению министра Внутренних Дел“.
О такой высочайшей воле считаю долгом довести до сведения вашего императорского

высочества, присовокупляя, что о закрытии Киевского Отдела Императорского Русского

Географического Общества предложено мною, за отсутствием Киевского генерал-губернатора,
Киевскому губернатору.
С чувством глубочайшего почтения имею счастие быть вашего императорского высочества

всепреданнейшим слугою А. Тимашев.
7. Июля 1876 г. Его императорскому высочеству государю великому князю Константину

Николаевичу.

Лист міністра внутрішніх справ О. Тімашова на ім’я президента Російського географічного

товариства великого князя Костянтина Миколайовича. 7 липня 1876 р. Цит. за: Савченко Ф.
Заборона українства 1876 р.: До історії громадських рухів на Україні 1860-1870-х рр., Харків, 1930,
стор. 91. [[2]pdf]

1. http://ua_kobzar.livejournal.com/777301.html

2. http://www.utoronto.ca/elul/Main-Ukr.html

4.4.71 Найближчі наслідки впровадження заборон 1876 р. (2010-04-27 18:00)

Чотири коротких [1]пункти височайшого наказу, які були сформульовані [2]нарадою, мали

припинити українофільську пропаганду. Першим пунктом заборонено було перевозку книжок

з закордону без дозволу головного управління в справах друку. Другим пунктом заборонено

друкування оригінальних творів і перекладів українською мовою за винятком історичних пам’яток
та творів красного письменства, які наказано було друкувати неодмінно „ярижкою“. Цензуру всіх
цих творів зосереджено було не по місцевих комітетах, а в Головному Управлінні в справах друку.
Третім пунктом заборонено було сценичні вистави та видання нот українською мовою; нарешті,
четвертим припинено видання газети „Киевский телеграф“.
По іншій лінії вжито було й інших заходів: закриття київського відділу географичного товариства,
переслідування Драгоманова та учителів українофілів.
Височайший наказ 1876 р. не було опубліковано, а лише розіслано як обіжник Головного

Управління в справах друку. Крім того була ще таємна постанова наради про „негласну“ грошову
субсидію Галицькій газеті „Слово“ для протиставлення в Галичині українофільскому напрямку

ідей, що бажані були для російського уряду.
Наслідки цензурного акту 1876 року були цілком негативні навіть з урядового боку. Галичина,
замісць поширення ідей, потрібних російському уряду, стала базою для перенесення антиурядових

ідей на Україну. Москвофильство „Слова“ гинуло серед ворожого настрою проти російського
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уряду за нечувані цензурні утиски українського слова. А цензурні утиски переходили всяку міру

й приводили до абсурду, до протиріч з політикою уряду. Через те, що наказа 1876 р. не було

оголошено до загального відому, заборони українських вистав на місці, переслідування учителів

і книжок по бібліотеках здавалися своєвольствам місцевої влади. А місцева влада іноді дійсно

перегинала палку на інший бік. 10 червня в Києві одержано було обіжника з височайшим наказом

і 14 червня його переслано трьом правобережним губернаторам. Через місяць після цього,
29 липня київський губернатор Гессе ставив питання про книжки українською мовою, що їх

видано було раніше і що знаходилися у великій кількості по книгарнях ще до обіжника з наказом

1876 року: „не следует ли малороссийские сочинения, подходящие под действие высочайшего

повеления 18/30 мая изъять из обращения и продажи“. На цьому відношенні надто ретельного

губернатора генерал-губернатор Дондуков-Корсаков поставив резолюцію: „не отвечать“. В

Петербурзі трапився характерний випадок з галицьким виданням „Оповcданє про житє св.
Мученикôвъ Бориса и Глcба“, надрукованих церковно-слов’янським шрифтом. Книжечку цю з

комітету цензури чужоземних книг переслано було до духовної цензури, яка і заборонила книжку
на підставі пункту першого наказа 1876 р. Але Головне Управління в справах друку виправило

помилку духовної цензури і зазначило, що не тільки треба пропустити брошуру, а ще й „радоваться,
что в Галичине партия, противная украинофилам, издает книги, печатая их церковным шрифтом“.
Разом з тим були книжки, які змістом своїм могли принести лише користь, а загальна заборона
популярних видань українською мовою була на перешкоді і почувалася недоцільною. В 1879 році

якимсь випадком співачка Давидова одержала дозвіл драматичної цензури виконувати на сцені

деякі пісні, але коли на другий раз зібралася їх виконати в Києві, місцева влада побачила в

цьому протиріччя з высочайшим наказом 1876 р. і запитала міністерство внутрішніх справ, як
бути з дозволом, що має співачка Давидова. Головне Управління сповістило київського генерал-
губернатора, що дозвіл воно видало „по недоразумению“, що височайший наказ лишається в силі.

[3]В. Міяковський. Ювілей цензурного акту 1876 року // Бібліологічні вісті. — К., 1926. — №
3. — С. 62-73.

1. http://ua_kobzar.livejournal.com/777816.html

2. http://ua_kobzar.livejournal.com/777527.html

3. http://izbornyk.org.ua/rizne/miak1876.htm

4.4.72 Постанова цензурного комітету про заборону вміщувати твори Шевченка в
хрестоматії. 7 листопада 1879 (2010-04-28 06:00)

1879 р., листопада 7. — Постанова Петербурзького цензурного комітету про заборону вміщувати

біографію і твори Т. Г. Шевченка в «Хрестоматії» Горемикіна

Комитет, соглашаясь с мнением цензора о неудобстве помещения как биографии, так и

стихотворений Шевченко в предположенной г. Горемыкиным к изданию хрестоматии, дешевой
и назначаемой для общедоступного употребления, особенно в виду того обстоятельства, что

в сочинен. Шевченко проведены крайние украинофильские тенденции, определил: указанную

цензором часть хрестоматии, заключающую в себе биографию и стихотворения Шевченко, к

напечатанию не дозволять.

Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка АН УРСР, відділ рукописів, ф. 1, спр. 568. арк. 82.
Машинопис. Копія. За вид.: Тарас Шевченко. Документи і матеріали 1814-1963. К., 1963. С. 115.
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4.4.73 Доповідна записка композитора М. В. Лисенка генерал-губернатору М. І.
Черткову. 29 грудня 1880 р. (2010-04-28 12:00)

Его Высокопревосходительству,
Господину Киевскому, Подольскому и Волынскому Генерал-губернатору, Генерал-Адъютанту
Михаилу Ивановичу Черткову.

Кандидата Университета св. Владимира, артиста Лейпцигской Консерватории Николая

Витальевича Лисенка

Докладная записка.

Специальное мое занятие, а следовательно и единственное средство к жизни составляет музыка,
и при том, как уроженца юга России, — по преимуществу малорусская. Для музыкально

научной обработки этой музыки я, в течении нескольких лет, занимался и занимаюсь собранием

и изучением мотивов народных песен, — этого основания всякой народной музыки. По

накоплении достаточного музыкального матерьяла я приготовил к изданию, специально с

музыкальною целью, три сборника малорусских народных песен с мотивами и фортепьянным к

ним аккомпаниментом. На все эти занятия я употребил много времени, массу труда и довольно
значительные по моему состоянию матерьяльные средства.
Первые два тома моего музыкального сборника, не встретили ни малейшего препятствия к

выходу в свет и потребовали даже второго издания, напечатанного в месте моего музыкального
образования — Лейпциге, и допущенного к свободному обращению в России. Но когда, в 1878
году, из-за границы прибыл напечатанный в Лейпциге же третий выпуск моего сборника песен,
то Киевский цензор не нашел возможным выдать мне его и разрешить в продажу, — не потому,
чтобы мой сборник заключал в себе какие-либо противоправительственные, тенденциозные песни
по своему содержанию, а единственно ссылаясь на то, будто бы существует [1]распоряжение
воспрещающее печатание нот с малорусским текстом.
Не

встречая в законе подобного воспрещения, почитая его каким-нибудь местным недоразумением,
я старался разъяснить его в Главном Управлении по делам печати, где и узнал, что единственною
причиною недопущения в продажу моего сборника служит ничтожное отступление в тексте

песен от общепринятого в русской литературе правописания, отступление которое между тем

допускается в некоторых даже специально грамматических и филологических русских сочинениях.
— В Главном же Управлении по делам печати заявлено моему уполномоченному, что со стороны
Управления печати не может быть никаких препятствий к выпуску в продажу моего сборника,
если Ваше Высокопревосходительство признаете возможным допустить обращение его в свет.
Конечно, если бы я своевременно знал или предвидел воспрещение отступать от общепринятого

правописания, то как музыкант не придавая этой грамматической стороне особого значения, я
текст издаваемых мною песен, большинство которых раньше уже было напечатано и разрешено

цензурою, излагал бы правописанием общепринятым. Наконец знай я своевременно о

воспрещении издавать какие-либо ноты с малорусским текстом, — я бы не затрачивал последних

своих средств на издание и доставку из-за границы, а потом и обратно за границу, моего сборника
песен, стоившего мне весьма, дорого. Я этого не знал и знать не мог, так как такого воспрещения
не находил в законе. Между тем недопущение моего сборника в продажу наносит мне весьма

значительный материальный ущерб, подрывая мои трудовые достатки.
Ваше Высокопревосходительство простите мне, что я позволил себе занимать Ваше просвещенное
внимание быть может несколько подробным изложением обстоятельств моего личного дела.
Но так как от Вас, единственно от Вас, как Главного попечителя о нуждах обывателей

вверенного Вашему управлению края, — зависит снять с моего труда тот незаслуженный запрет,
который тяготеет на нем в течении двух уже лет, то я принял смелость всепокорнейше просить

Ваше Высокопревосходитель ство сообщить Главному Управлению по делам печати, что со

стороны Вашей не встречается препятствия к выпуску в продажу изданного мною сборника,

3691



изданного исключительно с музыкальною целью и не заключающего в себе ничего политическаго

и противозаконного.
Я уверен, что Ваше Высокопревосходительство, в просвещенных заботах о развитии народной

музыки, отнесетесь к моей просьбе с тою справедливостью, которая безполезно никогда не станет
нарушать чужих интересов, а напротив будет поддерживать законный труд своим просвещенным

вниманием.
У сего имею честь приложить на усмотрение Вашего Высокопревосходителства один экземпляр

3-го выпуска моего сборника и покорнейше просить почтить меня сообщением о распоряжении,
какое Вам угодно будет сделать на настоящей моей просьбе.

Кандидат Университета св. Владимира
Николай Витальевич Лисенко.

Киев

29 декабря 1880 г.
На Крещатике д. Мезера, кв. № 12.

Примітки

На записці М. Лисенка генерал-губернатор М. Чертков поставив таку характерну резолюцію:
„представить с отзывом об отмене установленных стеснений“. В записці Черткова, яку він дійсно
представив міністрові внутрішніх справ на початку 1881 р., знаходимо надзвичайно інтересну оцінку
наказу 1876 р. та його наслідків 1. 1 Записку цю складав Ів. Рудченко (Білик), брат Панаса

Мирного. (Вказівка акад. С. Єфремова). Цит. за: [2]В. Міяковський. Ювілей цензурного акту

1876 року // Бібліологічні вісті. — К., 1926. — № 3. — С. 62-73.

1. http://ua_kobzar.livejournal.com/777527.html

2. http://izbornyk.org.ua/rizne/miak1876.htm

4.4.74 Микола Костомаров. Завдання українофільства. 1881 р. (2010-04-28 18:00)

Н. КОСТОМАРОВ

ЗАДАЧИ УКРАИНОФИЛЬСТВА

(Луна. Украинский альманах на 1881 год. Киев, 1881).

Едва ли на свете есть язык несчастнее малороссийского. Века проходили один за другим;
все признавали, что на свете существует малороссийский народ и говорит своей речью; цари
обращались к этому народу с своими грамотами, и царское слово именовало его «малороссийским
народом», а для сношения с малороссиянами и уразумению их речи в Москве при посольском

приказе были особые переводчики. Никому в голову не приходило сомневаться в том, что такой
народ с своим языком существует. Но в недавнее время книжные мудрецы выдумали, будто

малороссийского народа нет вовсе и никогда не было, а в крае, называемом Малороссией, живет
все такой же народ, как и в Москве, и в Твери, и в Нижнем — везде в русском государстве

один только народ русский. Отыскивать в России какие-то две русские народности — нелепо,
позорно и преступно; в народной речи жителей малороссийского края если и есть какие-нибудь
отличия, то они не важнее тех, какие можно встретить не только между губерниями, но даже

между уездами и волостями в Великой России. Это никак не язык, даже не наречие; это

просто — говор, в незначительной степени оттеняющийся от общерусского языка. Только

некоторые злонамеренные люди, ненавистники единства России, враги отечества выдумывают,
будто это какое-то особое, отличное наречие и пытаются создать из него отдельный язык и особую
литературу. Народ в малороссийском крае, будучи чисто русским, не сочувствует таким затеям,
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не хочет учиться вымышленному языку, который хотят навязать ему коварные недруги России;
напротив, народ сам хочет забыть те отличия, которые наложила на него прошедшая история,
как плод долговременного соединения с Польшей. Лучшим доказательством тому ставят тот

признак, что народ бросает свои песни и с жадностью перенимает песни великорусские, народ
желает учиться на общерусском языке, а не на старом испорченном жаргоне, который хотят

поднять до степени языка злонамеренные украинофилы. Это повторялось много раз и печатно и
словесно. До какой степени утверждались такие понятия, можно видеть из того, что лет около

восьми тому назад представленное в географическое общество сочинение, отданное на просмотр
господину, считающемуся ученым филологом, не было напечатано, несмотря на признанное за

этим сочинением внутреннее достоинство. Это сделалось на том только основании, что автор

отозвался о малороссийской речи, как об одном из наречий славянского корня, а не как о

случайной временной отмене русского языка, как решил мудрый филолог, который, как нам

достоверно известно, сам между близкими людьми сознавался, что поступил так потому только,
что так следовало сообразно текущему времени, и главное потому, что так смотрят, на этот

вопрос сверху.
Такой взгляд на малорусскую речь довел, наконец, до того, что власти, руководясь отзывами лиц,
считавшихся компетентными, наложили запрещение не только на малорусскую письменность, но
даже на ноты малороссийских песен и сочли недозволенным и вредным устройство концертов

с пением малорусских песен и спектаклей с малорусскими пьесами. Мы далеки от того, чтобы
легкомысленно обвинять эти власти; знаем, что высшие власти при самых благих намерениях

не могут исследовать всех мелких подробностей дела и неизбежно должны руководствоваться

сообщениями подчиненных им низших органов. Нам более всего хотелось бы разъяснить себе

источник, откуда исходит такое гонение на малорусскую речь.
Всякому общественному явлению непременно можно отыскать историческую причину в прошлой

жизни общества и народа. Какое отличительное явление замечаем мы в течении малорусской

истории? То, что интеллигентное общество, всегда составлявшее меньшинство, несколько раз

отрывалось от народа и даже становилось ему враждебным. Интеллигенция всегда почти

ограничивалась одним привилегированным классом: это, впрочем, явление не местное, не

исключительное, а некогда бывшее общим всей европейской истории. В Малороссии такой

привилегированный класс был всегда известен под названием земян, потом, при теснейшей

политической связи с Польшей, переименовался в название шляхты или шляхетства. Польша

стояла ближе к западу, откуда приходила образованность, а потому шляхетство малороссийское,
заимствуя эту образованность чрез Польшу, стало усваивать и польский язык, а благодаря ничем не

удержимой пропаганде иезуитов — и польскую, т.е. римско-католическую, религию. Это открыло
между ним и остальным народом страшную пропасть, в которую упал привилегированный класс

малороссийского народа, потому что стал врагом этого народа и за то потерпел от него

кару. Народ истреблял его, изгонял, хотел стереть его с лица своей земли и до известной

степени успел в этом. В немалой части южнорусского края не стало шляхетства; место его

заступило вольное казачество, пополнявшееся из народной толпы и в начале показывавшее

в себе более зачатков единения, чем розни с остальным народом. Но среди этого самого

казачества выдвинулись казацкие старшины и войсковые товарищи: они положили зачаток

новому привилегированному классу в стране своей. Занимая высшие служебные должности

в казацком звании, они приобретали земельную собственность, утверждали ее за собой и за

своими потомками жалованными грамотами, и таким образом стали богатыми и влиятельными

владельцами. Русское правительство преобразило их в дворянство и сравнило по значению

с дворянством остальных частей русского государства. Оно сделало их рабовладельцами,
отдавши им в крепостную зависимость обезземеленное уже прежде поспольство (мужиков),
которое поселилось на землях, упроченных в собственность за новосозданным дворянством.
Вот это-то малороссийское дворянство составляло привилегированный и вместе интеллигентный
класс в Малороссии. Соединившись в одно государственное сословие с великорусским

дворянством, оно усвоило общие последнему признаки и приемы. Оно стало оставлять язык,
на котором говорили его предки, и заимствовало язык великорусский, который, будучи

языком государственным, с почина славного Ломоносова, сделался в России общим языком
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литературы и интеллигенции. Следуя за великорусским дворянством, малороссийское дворянство
почувствовало недостаточность домашних средств к образованию и стало подчиняться увлечению

западной иноземщиной, за которое в наше время так укоряют все русское дворянство и всю

русскую интеллигенцию сторонники отечественной самобытности. Словом, малороссийское

дворянство поступило так же, как некогда поступали его предшественники земяне и шляхтичи,
променявшие свою южнорусскую национальность на польскую, с той только разницей, что те,
усваивая польский язык, отрекались не только от своей народности, но и от своей прежней

религии. Новое дворянство в этом отношении не было в таких условиях и не могло так же

поступать, как прежнее, во-первых, потому, что у него религия с великорусским дворянством была

одна, а во-вторых, потому, что переход в иную религию из православной преследовался законом.
(Мы думаем, что такие случаи были бы не редки, если бы это дозволялось). Такой поворот открыл
между привилегированным классом и остальным народом снова пропасть и только сохранявшееся

единство церковное воспрепятствовало этой пропасти расшириться до такой степени, до какой

она когда-то расширилась между ополяченным шляхетством и казаками. От этого же единства

церковного произошло то, что к интеллигентному дворянству стало примыкать и духовенство,
чего не было с прежним шляхетством. Теперь учившийся попович в интеллигентном отношении

старался походить на дворянина и так же отшатывался от народа, хотя медленнее и менее резко.
Как бы то ни было, но в сущности малороссийский дворянин (и притом чем более был

образован, тем резче) переставал уже принадлежать малороссийскому народу. Народность

малороссийская сосредоточилась исключительно в одном так называемом простонародии.
Станем ли обвинять малороссийское дворянство за такое отступничество? Нимало; еще меньше,
чем его ополячившихся и окатоличившихся предшественников. Можно ли было каждому” взятому
в частности, удержаться против силы высшей культуры и образованности? Неужели станем

ругаться над малороссийским дворянином, вспоминая, как он краснел, когда по забывчивости,
произносил малорусское слово, непонятное и смешное для ушей его товарища по сословию,
великорусского дворянина? Неужели поставим ему в вину (как делают некоторые московские

патриоты), вспоминая, как он гордился успехами своих сыновей и дочерей, умевших правильно
сложить несколько «фраз на французском и немецком диалектах»? Нимало, тем более, что

даровитейшие из его детей, учась этим диалектам настолько, чтобы читать на них книги,
могли из этих книг познакомиться с более гуманными идеалами, стоявшими чрезмерно выше

идеалов их предков, войсковых товарищей. Всего возмутительнее кажется нам, что рядом с

такими жизненными явлениями малороссийские дворяне воспитали в себе то пренебрежение к

малорусскому народу, которое высказывалось в таких выражениях: хохол мужик, хохол дурак!
Какой грубый, дурацкий у него язык! Иные даже стыдились своих фамильных прозвищ,
обличавших их происхождение от одного корня с этим хохлом мужиком и прибавляли к окончанию

енко слог в, чтобы казаться великорусами. Не станем винить их и за это, потому что то было

дело истории. Можно ли винить дворянина старого времени за то, что он считал себя по

происхождению имеющим исключительное право на звание свободного человека, а на остальной
народ смотрел, как на скот полусмысленный? Так учили его с детства, такой взгляд поддерживало
в нем и правительство своими законоположениями. Не все способны стать выше предрассудков

своего времени; это — призвание только немногих избранных натур; остальные, составляющие
массу— всегда только дети своего века и судить их можно только сообразно тем идеалам, которые
были усвоены в то время, когда суждено было им жить и действовать.
Но дух времени изменился. Интеллигентный человек везде, наконец, додумался, что

простолюдин мужик — такой же человек, как и дворянин. Путем науки интеллигентный

человек узнал, что в этом запачканном черной работой мужике — основные силы общества,
что это — корень, без которого не могут существовать дерево с его листвой и цветами.
Интеллигентный человек понял, что знание французского и немецкого диалектов не дает права

относиться с презрением к тем, которые не учились этим диалектам и вообще находятся на

более низкой степени умственной образованности, образованности, говорим, но не развития,
потому что в некоторых отношениях грубый мужик в сущности показывается развитее, чем

утонченно образованный человек. Истину последнего подтвердят нам народные поэтические

произведения, где можно встретить такие высоконравственные идеи, которые поневоле заставят
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нас преклоняться перед природной духовной силой человека, еще не тронутого учением. Знание
того, что’ произвело это необтесанное, это неуклюжее мужичество, все более и более становится
одной из необходимостей научного образования. Этнография стала одной из важнейших наук

нашего времени. Естественно, что при таком направлении для истинной образованности делается

донельзя противной та старая точка зрения, когда признаком высшего образования считалось

пренебрежение к тому, что составляет духовное, хотя бы и скудное достояние простонародия.
Такое направление коснулось и Малороссии. И здесь, как и везде в образованном мире,
стали заниматься изучением простого народа, а вместе его языка и словесности. Тут воочию

показалось, что народность малороссийская была окончательно сведена на низший уровень

простонародия. С расширением прав учиться всем без разбора происхождения стали получать

образование не одни дворянские и поповские дети, но также и происходившие из простонародия.
Они не могли позабыть и не любить того, что всосали с материнским молоком. Кроме

их, многие из принадлежавших по рождению к привилегированным классам полюбили всем

сердцем простонародие с его духовными признаками. Рядом с этнографическим изучением

народа, его языка и произведений, естественно явилось стремление развивать народное слово

далее, вести его по тому пути, по которому шли языки всех других народов. Отсюда явились

зачатки малороссийской литературы. Как бы ни увертывались ее недоброжелатели, как бы

ни старались чем-нибудь благовидным оправдать свое недоброжелательство, источник его

виден ясно. Это в сущности все тот же старый, отживший, уничтоженный наукой взгляд

прежнего малороссийского дворянина на мужика, взгляд, который побуждал первого считать

признаком своей образованности презрение ко всему мужицкому и даже хвастаться тем, что

он, как образованный человек, не понимает того, что говорит мужик на своем дурацком

наречии. До какой степени безосновательны и несостоятельны подозрения, поднимавшиеся на

украинофильство в политическом смысле, об этом уже толковано было много и нами и другими, и
потому мы считаем излишним возвращаться к этой стороне вопроса. Едва ли сами те, которые это
проповедают, едва ли они веруют в то, чем других пугают. Путь, по которому дошли люди до идеи
развития украинского языка и литературы, слишком очевиден, а какие-нибудь отдельные примеры,
на которые станут нам указывать, могут относиться исключительно к тем или другим личностям,
но никак не к целому направлению. Малороссийское наречие имеет право на существование уже

по тому одному, что оно существует, а право выражать на нем мысли основано на той простой

аксиоме, что способность слова дана Богом человеку для того, чтоб выражать свои мысли. К

большому сожалению, в последнее время мы замечаем такое явление: чуть только появится в свет
малороссийская книжка — в газете считают обязанностью говорить не о том, хороша ли она или
дурна, а начинают толковать, что писать по-малорусски отнюдь не следует. Недоброжелательство
ко всему малорусскому доходит до того, что, кажется, скоро станут признавать неприличным

в порядочном обществе заводить речь о малороссийском народе и его языке. Пора бы, хотя
людям здравомыслящим, оставить такой фальшивый путь и начать обращаться с произведениями
малорусского слова так же, как и с произведениями на каждом другом языке.
Перед нами новая малорусская книжечка, изданная в Киеве: «Луна, украинский альманах на

1881 год, частина перша». Этого литературного явления мы дожидались уже немалое время.
Объявляли в газетах, что под этим названием (луна — по-малороссийски значит отголосок)
предполагался журнал на малорусском наречии, а теперь нам дают только альманах, впрочем, с
означением, что это только его первая часть, и мы таким образом вправе ожидать второй книжки

того же сборника. Любя малорусское слово и сочувствуя его развитию, мы не можем, однако, не
выразить нашего несогласия со взглядом, господствующим, как видно, у некоторых современных
малорусских писателей. Они думают, что при недостаточности способов для выражения высших

понятий и предметов культурного мира, надлежит для успеха родной словесности вымышлять

слова и обороты, и тем обогащать язык и литературу. У пишущего на простонародном наречии

такой взгляд обличает гордыню, часто суетную и неуместную. Создавать новые слова и обороты
вовсе не безделица, если только их создавать с надеждой, что народ введет их в употребление.
Такое создание всегда почти было достоянием великих дарований, как это можно проследить на

ходе русской литературы. Много новых слов и оборотов вошли во всеобщее употребление, но они
почти всегда появлялись вначале на страницах наших лучших писателей, которых произведения
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и по своему содержанию оставляли по себе бессмертную память. Так, много слов и оборотов

созданы Ломоносовым, Карамзиным, Жуковским, Пушкиным, Гоголем... Но что сталось с

таким на живую нитку измышленными словами, как «мокроступы, шарокоталище, краткоодежие,
четвероплясие» и т.п.? Ничего, кроме позорного бессмертия, как образчики неудачных попыток

бездарностей! С сожалением должны мы признаться, что современное малорусское писательство
стало страдать именно этой болезнью и это тем прискорбнее, что в прежние годы малорусская

литература была чиста от такой укоризны. По крайней мере у Квитки, Гребенки, Гулака-
Артемовского, Шевченка, Стороженка, Марка Вовчка едва ли найдется что-нибудь такое, о чем

можно было бы с первого раза сказать, что малорус так не выразится. Теперь же не угодно

ли полюбоваться вот хоть на это произведение современного поэта, которого, однако, судя по

некоторым прежним его трудам, мы никак не посмеем отнести к разряду бездарностей:

Сыділы мы, каганчык мыготів,
Дві тіні, тремтячы, сягалы аж до мура,
А у вікно дывылась ніч понура

І вітер щос сумне, гробкове (?) выв.

Як помники (!) холодні та німі

Сыділы мы без слова і без думы...
Іще чорніш тіеі ночи-стумы (?!)
Прыйдешнье (!) нам вбачалося в пітьмі, (!)

Без просвітку, без жадноі меты,
Як мертвый шлях в безлюдяній (!) пустыні;
В мынулому руіна на руіні,
I сылою (?) поставлені хресты.

Чого-ж ще ждать? боління тількы мыть... (!?)
Але мы все сыділы біля мура,
Дывылась ніч через вікно понура

I не вгавав (!) сердытый вітер выть (стр. 62).

Охота к выковыванию новых слов, геройская отвага к совершению таких подвигов доходит до

того, что стали выделывать из наречий существительные: есть, например, наречие: байдуже, т.
е. все ни по чем. Из этого наречия выковали существительное «байдужесть». Что бы сказал

русский читатель, если бы увидел в русской книге существительное всенипочемность? В других

прозаических сочинениях, где видно притязание на описательность, мы встречаем совершенно

великорусский книжный синтаксис, как будто автор сложил свое сочинение по-русски, только
вместо русских слов вставляя туда слова малороссийские, с прибавкой слов собственного изделия,
как например, «напечаток» вместо отпечаток (как будто напечаток для малоруса понятнее,
чем отпечаток), «задуманисть, поетычна мрія про исторічну мынувшість, узькі глыбокі щілыны
манылы до себе очіи своею чарівнычею свіжыною» (мы слышали слово свіжына только в смысле

свинины).
В «Луне» напечатан хороший рассказ из народной жизни под названием Прыятелі, написанный
И.С. Левицким. Два крестьянина, носящие одно имя Кузьма, один Кузьма Коваль, — другой

Кузьма Гуляй, вместе росли, разом женились, но пошли по разным путям: Коваль был человек

трудолюбивый и расторопный, Гуляй — ленивый и безалаберный. Последнего жид соблазняет

легким способом приобретать деньги; сначала он уговаривает его, вместе с сыном, принимать
под сохранение краденые вещи, потом, мало-помалу овладевши совестью отца и сына, подбивает
их самих на воровство. Сын при участии отца обокрал церковь. Скоро, однако, преступление
открылось, и отец был обличен своим давним приятелем Ковалем, узнавшим покинутые

похитителем в притворе церкви щипцы, утащенные у него Кузьмой Гуляем из кузницы. Рассказ
живой, написанный с знанием приемов народной жизни, хотя не полон и кажется более наброском,
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чем оконченным сочинением. Г. Левицкий — бесспорно талантливейший из современных

малорусских писателей. Его первые произведения явились в отдельной книжке, изданной во

Львове под псевдонимом Ивана Нечуя. Там помещено было три малорусских рассказа: «Дві
Московкі», «Панас Крут» и «Причепа». Первый верно и трогательно изображает судьбу солдаток,
проживающих в малорусском селе; второй — превосходная картинка с натуры, изображающая
быт малорусских рыболовов; в последнем выводятся точки соприкосновения людей польского

происхождения с малорусами в западной Украине. Вслед за первыми опытами г. Левицкий издал
большую повесть «Хмары». Затем появились его два небольших рассказа из народного быта:
«Не можна бабі Парасці вдержатысь на селі» и «Благословіть бабі Парасці вмерты». Рассказы

эти — лучшее произведение талантливого автора, и, по неподражаемому юмору верности красок,
могут стать в уровень с Гоголевским рассказом о том, как Иван Иванович поссорился с Иваном

Никифоровичем. Г. Левицкий написал еще повесть, напечатанную во Львове: «Кайдашева
семья» и комедию «На Кожемяках», которая отличается большими комическими достоинствами;
желательно, чтоб она была поставлена на сцене. В галицком периодическом издании «Правда»
мы познакомились с повестью того же автора «Мыкола Джеря», где изображены похождения

малорусского крестьянина киевской губернии, который, вследствие несправедливости и утеснений,
перенесенных на родине, начал вести бродячую жизнь, сначала работая на сахарных заводах,
потом проживая в Бессарабии, и наконец, уже под старость воротился на родину, где застал

новые порядки после освобождения крестьян от крепостной зависимости. Тот же автор составил
еще несколько коротких популярных очерков из истории Малороссии и поместил в галицкой

«Правде» большое сочинение «Світогляд», где представил мировоззрение малорусского народа.
Мы, к сожалению, не читали этого сочинения, не имевши возможности получить галицкой

«Правды». Последнее из отдельных известных нам сочинений г. Левицкого — «Бурлачка»,
где изображена жизнь малороссийской девушки, которую жиды увлекли на работы сначала в

панское имение, а потом на сахарный завод. По нашему мнению, г. Левицкий, как писатель,
посвятивший свою деятельность изображению простонародного быта, занимает одно из первых

мест в ряду писателей этого рода у нас в России, и очень жаль, что имя его, кроме Малороссии,
недостаточно известно публике других частей нашего отечества. Мы высоко ценим произведения

таких писателей как гг. Д. Григорович, П. Мельников, А. Потехин, Г. Успенский и других,
посвятивших себя специально изучению и художественному изображению быта, нравов и приемов
жизни великорусского простолюдина со всеми оттенками его местной речи. Но никто из этих

талантливых писателей не выводил малоруса в своих произведениях. Никто, надеемся, не станет
возражать, что это большой пробел в нашей народной литературе. Только такие писатели,
как г. Левицкий, и могут дополнить этот пробел и притом произведениями на местном

наречии: малорус, изображенный говорящим по-русски, не будет представлять правды, так как

речь его имеет много местных особенностей, касающихся его жизни, которые непонятны для

русского читателя, незнакомого с местным наречием, его силой, лаконизмом и юмором. Как

ни велик был талант Гоголя, но и в его изображениях малорусов знатоки открывают немало

черт, обличающих недостаток правды. Малороссия, как колыбель всей русской нации, особенно
достойна ее внимания: Малороссия должна быть верно изображаема со всеми признаками своей

местной народности и следовательно с своей местной народной речью.
По поводу других помещенных в «Луне» статей считаем излишним распространяться. Мы

уже указали на те черты, которые считали бы нежелательными. Во всяком случае за всеми

участниками этого альманаха надобно признать то важное достоинство, что они выказывают

любовь к родному слову, которое подвергается незаслуженному пренебрежению.
Но теперь следует решить вопрос: если может и имеет право существовать малорусская

литература, то какие ее задачи и какие пути должна она избрать? В настоящее время в

малорусском крае язык стал только достоянием простонародья, хотя не малочисленного, но все-
таки стоящего на довольно низкой степени развития. Мы уже выше заметили, что интеллигентные
классы давно отрезались от своей народности: одни примкнули к русской образованности и стали

одинаковыми с великорусами; для других родным языком стал польский, некоторые онемечились,
а иные даже омадьярились. Взывать к ним и возбуждать их возвратиться снова к народности своих

предков было бы по меньшей степени неуместно. Это походило бы на возбуждение к такому же
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донкихотству, к какому возбуждают великорусских дворян московские славянофилы, указывая им
идеалы прошедшей жизни Московского государства XVI и XVII века. Нет, мы оставим их быть

тем, чем они стали, и притом не по своей вине. Кроме того, тех, которые некогда пренебрегли
своей народностью, давно уже нет на свете, остались их потомки, воспитанные с новыми

культурными понятиями. Мы ограничимся только желанием, чтоб они не показывали вражды

к малорусской литературной деятельности. Наша малорусская литература есть исключительно

мужицкая, так как и народа малорусского, кроме мужиков, почти, можно сказать, не осталось.
А потому эта литература должна касаться только мужицкого круга. Есть два пути, на которых
она может выказать свою деятельность. Первый путь — знакомить интеллигентное общество,
как посредством произведений чисто научных, так и художественно-литераурных, с народной

жизнью во всех ее проявлениях. Второй путь — поднимать умственный горизонт самого народа,
сообщая ему в доступной для него форме общечеловеческие знания. Мы бы считали важнейшим

делом в настоящее время издание хорошего малорусского словаря и грамматики, чтобы дать

языку прочную установку, и составление в популярном изложении сведений, касающихся веры,
сельского хозяйства и законов, под которыми народ живет. Обстоятельства впереди укажут, что
должно будет писать далее. Не нужно задаваться такими соображениями, при которых явилась

бы необходимость, как теперь думают некоторые, насильственно делать из малорусского языка

нечто похожее на языки, давно уже имеющие сформировавшуюся литературу и науку. Чем по языку

ближе малорусские писатели будут к простому народу, чем менее станут от него отдаляться, тем
успех их в будущем будет вернее. Возьмем в пример незабвенного Г.Ф. Квитку. Во всех его

произведениях не отыщете ни одного выкованного слова или оборота, ни одной чуждой народу

мысли. Он, как Многие обвиняют его, был чересчур местен; он пишет и думает так, как думал

бы и выразился умный мужик-слобожанин Харьковской губернии. Однако, несмотря на это, его
произведения с равным удовольствием читаются и в Заднепровской Украине, и в Галичине. Для
всех он равно понятен и близок сердцу каждого малоруса. А это потому, что в нем — живая

правда, что он изображает народ таким, каков он на самом деле, а не таким, каким хотелось

бы создать его какому-нибудь идеалисту. В числе его сочинений есть одно, оставшееся как-то в

тени и не всем, быть может, известное. Это — «Листы до любезных моих земляків». Это —
нравоучительная проповедь, обращающая внимание на то, как простолюдин должен себя вести

и чего должен избегать. Между прочим, научая народ избегать пьянства, он с неподражаемым

юмором и верностью превосходно изобразил отвратительно комическое состояние пьяницы.
На эти «Листы» мы бы советовали современным писателям обратить внимание не для того,
чтобы подражать Основьяненку — подражание всегда бывает хуже оригинала, а для того, чтобы
заметить, так сказать, узенькую тропинку, которую можно превратить в широкую дорогу.
В «Луне» помещено несколько переводов. Мы замечаем, что в последнее время у малорусских

писателей явилась особенная охота к переводам. Мы думаем, что переводы на малорусский язык

могут быть уместны только тогда, когда переводимое может быть близко и понятно народному

сердцу и умственному развитию. Это мы видим уже на опыте. Мы имеем превосходный перевод

сербских народных песен по-малорусски, между тем тот же переводчик совсем не так удачно

исполнил свою задачу, когда принялся передавать на малорусскую речь произведения европейских

знаменитостей, как Шекспира, Байрона, Андерсена, Мицкевича и других. Мы вполне разделяем

желание видеть малорусский язык развитым до такой степени, чтобы на нем без натяжки можно

было бы передавать все, что составляет достояние культурного языка, но на это нужно время и

значительное поднятие умственного горизонта в народе. Поэтому известная латинская поговорка
festina lente или русская: тише едешь, дальше будешь — должна служить девизом для малорусских

писателей.
Нам, быть может, возразят: есть и малорусская пословица: покі сонце зійде, роса очи выість!
Пока разовьется народ до такой степени, чтобы на его наречии можно было передавать

все, составляющее достояние культурного человечества, он потеряет свой язык и усвоит

государственный, общерусский. На такое возражение, если бы оно последовало, мы заранее

даем ответ. Если малорусскому наречию суждено испариться и исчезнуть, то пусть так и будет,
— лишь бы это произошло по истинному влечению народа без всякого внешнего давления и

принудительных способов. Но мы не видим, чтоб это произошло и в особенности произошло
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бы скоро. Малорусский простолюдин, правда, перенимает многое от великорусское и вносит в

свою обыденную речь великорусские слова и обороты; но тем не меньше он истинно любит свою

родную речь и свою народность. Достаточно видеть, с каким увлечением слушают неграмотные

малорусы книжку, писанную на их наречии. Это совсем не то, если то же станете излагать им

по-русски: быть может, и тогда нельзя сказать, чтобы они вовсе не понимали того, что слышат,
но видите с первого раза, что оно принимается их сердцем совсем не так, как родное. Малорусы

перенимают много великорусских, особенно солдатских песен, собственно увлекаясь их мелодией,
и безобразнейшим образом коверкают их содержание, так что очевидно не понимают и, кажется,
вовсе не хотят понимать смысла того, что поют. Между тем мы сами видели такие примеры:
был в помещичьем дворе сторож малорус; в доме часто слышалась музыка, игрались разные

немецкие, итальянские произведения, играли и Глинку; этот сторож проходил мимо открытых

окон совершенно безучастно; но когда заиграли малорусские народные мотивы, он пришел в

такой восторг, что, несмотря на свои преклонные годы, подставил к открытому окну лестницу и

слушал в продолжение часа, а потом с восторгом рассказал о том другим, и на следующий за тем
вечер, окно дома, находившееся вблизи инструмента, было осаждено целой толпой слушателей.
Между тем ни Россини, ни Бетховен, ни сам, как казалось бы, близкий нам всем Глинка, далеко
не производили такого влияния. Малорус верен своему царю, всей душой предан государству; его
патриотическое чувство отзывчиво и радостью, и скорбью к славе и к потерям русской державы ни

на волос не менее великоруса, но в своей домашней жизни, в своем селе или хуторе он свято хранит

заветы предковской жизни, все ее обычаи и приемы — и всякое посягательство на эту домашнюю

святыню будет для него тяжелым незаслуженным оскорблением. Говорят: он охотно учится по-
русски, перенимает великорусское — следовательно есть возможность слить его с великорусами

в один народ. Ошибаются те, которые так думают. Малорус действительно не питает никакой

вражды к великорусу, он будет с ним вести хлеб-соль, принимать его с братским радушием в

своей убогой хате, рад поучиться от него всему доброму, но великорусом быть он не хочет, а
желает остаться тем, чем есть. Это резко высказывается в том, что примеры семейной связи

между простолюдинами обеих народностей чрезвычайно редки. Много есть селений, особенно
в Слободской Украине, где великороссияне поселились между малороссиянами: мы знаем даже

такие слободы *), где одна линия улицы состоит из малорусских, другая из великорусских дворов.

) В уездах Ворон. губ. — бирюченском и валуйском, Харьковской — в волчанском уезде и других.

4.4.75 Записка генерал-губернатора М. Черткова до міністра вн. справ. Січень 1881
р. (2010-04-29 06:00)

12 января 1881 Канд. Унив. св. Влад. артист Лейпц. консерватории Николай Лисенко [1]в
поданном мне прошении объяснил, что будучи по профессии музыкантом, он в видах музыкально-
научной обработки народной музыки, посвятил себя преимущественно собранию и изучению

малор. народных песен, употребив на это занятие много времени, труда и издержек. Приготовив
к изданию три выпуска сборника песен с мотивами и фортепианным к ним аккомпаниментом,
Лисенко напечатал их в Лейпциге, и первые два выпуска были допущены к свободному обращению

в России, но когда в 1878 г. был доставлен из за границы 4-й выпуск, то киев. цензор не признал
возможным допустить его в продажу, не вследствие содержания помещенных в нем песен, а в силу
остававшегося до того неизвестным просителю [2]распоряжения, воспрещающего печатать ноты с

малороссийским текстом, притом сборник напечатан хотя и обыкновенным русским алфавитом,
но с некоторыми отступлениями от общепринятого правописания. Не придавая этой стороне

своего издания какого либо особенного значения и утверждая, что недопущение изданного им

сборника в продажу повлекло значительные для него материальные потери, Лисенко просит снять
с его труда незаслуженный запрет.
Рассмотрев представленный при означенном прошении Лисенка сборник малорос. песен, я не

нашел в нем ничего предосудительного, но выпуск этого издания в свет не мог быть разрешен за
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силою выс. повеления, объявленного бывшим министром вн. дел в конфиденциальном отзыве от

23/VI 76 г. за № 3570, которым установлены общие ограничения относительно малор. литерат.
произведений, в том числе воспрещение печатать на малор. нар. тексты к музык. нотам.
Не встречая с своей стороны препятствий к разрешению выпуска в продажу сборника

песен Лисенко, я, пользуясь настоящим случаем, признаю уместным войти вообще в оценку

целесообразности распор. 1876 г., положившого запрет на все роды произведений на малор. нар.,
кроме произведений изящной словесности.
К сожалению, мне неизвестны те мотивы, которые послужили поводом к принятию такой строгой

меры, установленной без ведома и заключения местной администрации края; поэтому я лишен

возможности всесторонне высказаться по затронутому вопросу с точки зрения тех доводов, какие
послужили основанием для приведенного распоряжения; но вникая в смысл выс. повеления,
последовавшего в августе 1875 г. об учреждении в Петербурге особого совещания по малорос.
вопросу, озадачивавшему в то время правительство, можно с вероятностью предположить, что,
при установлении ограничений на малорус. литературные произведения, преследовалась главная,
если не единственная цель — пресечь украинофильскую деятельность в смысле политического

сепаратизма. Не отвергая проявлявшихся в Киеве признаков подобной деятельности со стороны
некоторых лиц местной интеллигенции, группировавшихся в отдельном кружке, получившем

название украинофильского, я должен сказать, что эта ничтожная сама по себе по числу своих

сторонников и умственным силам фракция национальных патриотов не имела и не могла

иметь никакого существенного значения в смысле заражения идеями сепаратизма массы малор.
населения в Ю.-З. крае, по отсутствию здесь почвы, на которой могли бы прививаться подобные

тенденции. Ссылаясь на трехлетний опыт управления Ю.-З. краем, я с уверенностью могу

утверждать, что в среде здешнего малор. населения, чуждого каких бы то ни было политических

идей и беззаветно преданного своему государю, проповедники сепаратизма, если бы таковые

нашлись, встретили бы то же самое, что и проповедники полонизма, пытавшиеся привлечь народ
на свою сторону во время последнего польского движения.
В виду этого установленныя по отношению к малор. наречию и музыке ограничения, имеющие
вид недоверия к народу, который ни своим прошлым, нн настоящим не подал к тому никакого

повода, не оправдываются, по мнению моему, действительною необходимостью и служат только

к нежелательному раздражению в среде не только уроженцев и поклонников местной народности,
но и вообще людей, несочувствующих принципу безосновательных стеснений, особенно при

запрещениях исполнения на малор. наречии сценических представлений и музыки. Усилению

неудовольств и нареканий по этому поводу способствует и то еще обстоятельство, что закон 1876
г. обнародован не был, почему применение его признается произволом местных властей.
На основании предложенных соображений, признавая с своей стороны отмену установленных

законом 1876 г. ограничений по отношению к малор. наречию и музыке не только возможным,
но даже желательным в интересах утверждения в обществе доверия к правительству, я имею

честь представить об этом на усмотрение вашего сиятельства, присовокупляя, что по моему

мнению литературные и музыкальные произведения на малор. наречии следовало бы поставить

в одинаковые цензурные условия с произведениями на общерусском языке. У сего прилагается

представленный мне сборник песен Лисенко. — Ген.-адъют. Чертков 2-й.

На цю записку дана була така резолюція: «заслуживает особого внимания и подлежит

безотлагательному рассмотрению и докладу по соображению с [3]мерою 1876 г. и порядками,
в кот. она б. принята».

Записка київського, подільского і волинського генерал-губернатора М. І. Черткова до міністра

внутрішніх справ. Подається за: [4]Найближчі відгуки указу 1876 р. про заборону українського

письменства // Україна: науковий та літературно-публіцисичний щомісячний журнал. — К., 1907.
— Т. II. — № 6 (июнь). — С. 249-268.
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1. http://ua_kobzar.livejournal.com/778894.html

2. http://ua_kobzar.livejournal.com/777527.html

3. http://ua_kobzar.livejournal.com/777527.html

4. http://izbornyk.org.ua/rizne/ukr10.htm

4.4.76 Записка тимчасового харківського генерал-губернатора про малоросійську мову.
Січень 1881 р. (2010-04-29 12:00)

Записка о малороссийском языке. — В числе вопросов, обсуждаемых ныне печатью и частью

естественно возникших из требований жизни, частью искусственно возбужденных прессою

с различными целями, обращает на себя особенное вннмание вопрос о признании прав

малорусского наречия в губерниях, населенных малорусскою народностью.
Почти десятилетнее управление мое Ю.-З. краем, пребывание в Киеве, составлявшем в то время

центр развивавшегося с начала 60-х годов малорусского литературно-националного движения,
наконец возникновение того же вопроса, совпавшее со временем служения моего в Харькове

и при подчинении мне полтавской и черниговской губерний, чутко прислушивающихся к нему

в лице части своей интеллигенции (особенно черниг. губернии), все это дает мне право и даже

налагает на меня, как на каждого русского, обязанность высказать свое мнение о деле величайшей
государственной важности, неправильная постановка которого способна вызвать неисчислимые

осложнения в будущем, в отношении как внутренней, так и к внешней политики.
Следя за мнениями, высказанными по этому предмету, нельзя не заметить как различия целей и

побуждений, лежащих в основе выражаемых желаний и требований, так и неполного тождества

стремлений, в той, разумеется, неокончательной форме, в которой они до сих пор успели

выразиться.
Если авторы одних статей, предыдущая деятельность которых заставляет предполагать в

них полную сознательность и знакомство с предметом, очевидно, не решаются досказывать

многого, что ясно обнаружилось бы при откровенном изложении и изобличало бы их

в стремлениях, несимпатичных даже для большинства их единомышленников, то другие,
бессознательно вторящие первым, являются отголоском того особого сантиментально-
доктрнерского либерализма, который составляет характеристическую черту русской столичной

прессы, так отличающую ее даже от самой либеральной печати других стран.
Если первые из этих авторов несомненно знают, чего хотят и куда идут, то вторые, боясь

обвинений в измене отвлеченной доктрине равноправности, готовы требовать применения ее

безотносительно к условиям времени и места и нередко вопреки традиционной, исторической
идее своего государства. Они готовы даже навязать ее там, где течение жизни предъявляет

требование это в ином, высшем значении, а не в смысле возвращения к прошедшему, низшему и не
вызываемому ни живостью, ни силою завещанных историей идей, ни нуждами прогрессирующей

культуры.
Люди, сознательно стремящиеся к созданию равноправности для малорусского языка,
принадлежат к числу тех деятелей начала 60-х годов или их последователей и преемников,
которые под именем «украинофилов» сделались известны всем, следившим за возникшим

тогда национальным малорусским движением, нашедшим свое выражение в журнале «Основа».
Некоторые из них, как Белозерский и Кулиш, почти сошли со сцены; другие, как Костомаров,
отвлечены были своим призванием в иную сторону. Но деятельность их, как в прекратившейся

«Основе», так и в разработке исторического, лингвистического и грамматического материала,
не прошла бесследно и дала начало новому движению, избравшему своим центром Киев и

нашедшему, в силу особых политических условий, сильный отголосок в Галиции и Буковине,
особенно с тех пор, как [1]высочайшее повеление 18/V 76 г. крайне ограничило употребление

малорусского языка в литературе, и отчасти и вне ее, в самой России.
Предложенное Кулишом звуковое (фонетическое) правописание, вводившее совершенный

переворот в дотоле употреблявшемся малор. писателями грамматическом правописании,
увеличило отличия малорус. языка от русского, хотя было холодно принято грамотной массой.
Но это не остановило последователей Кулиша, вводивших постепенно еще большие изменения и
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трудившихся над созданием новых слов для выработки особого, самостоятельного, по их мнению,
литературного языка. Происшедшая при этом борьба мнений и взглядов крайне невыгодно

отразилась на письменном языке, произвела хаос правил, положений, неудобопонимаемых слов
и, затруднив чтение книг для массы, безучастной к грамматическим спорам, на практике, может
быть, лишь мешала той цели, которой повидимому должна была служить реформа Кулиша.
Гг. Антонович, Драгоманов, Чубинский, Старицкий, Лисенко и Ильяшенко [Певно, це Лука

Ильницкий], первые трое в сфере исторических, археологических и статистических изследований,
Лисенко в области народной музыки, а последний, как издатель и книгопродавец в Киеве,
являются главными теоретическими и практическими деятелями в этом направлении.
К числу последних следует отнести высланного из черниговской губ. Петрункевича, Карпинскаго,
Савича, Линдфорса, Русова и других.
Направление деятельности этих лиц нашло себе полное выражение в открытом в 1872 г. в Киеве
отделе Имп. рус. геогр. общества. Быстро наполнив свои ряды людьми яркого украинофильского

оттенка, оно как в трудах своих, так и в практической деятельности своих членов, столь явно

обнаружило свои цели, что вынудило правительство закрыть его, после всего лишь 4-х-летнего
существования.
Из предыдущего можно уже отчасти заключить о цели вызванного движения, как она понимается

его главными деятелями: усилить в народе сглаживающееся уже, под влиянием совместной

исторической жизни, обучения массы и чисто русского образования высших слоев, сознание своей
племенной и исторической обособленности, со всеми дальнейшими, как культурными, так и

политическими последствиями.
Конечная цель эта едва ли может подлежать сомнению; из нее не делают тайны перед людьми

даже не сочувственного образа мыслей, если только они принадлежат по происхождению к малор.
народности; цель эта нашла себе выражение в стремлении искусственно создать пропасть между

литератур. языками и в тенденциозном характере трудов Киевск. геогр. общ.; она проявлялась
даже в таких фактах, как прямой подкуп во время [2]переписи населения в Киеве, с целью

увеличения числа лиц, заявлявших о своем малорус. происхождении и незнакомстве с русским

языком; наконец она наложила особый отпечаток даже на характер социалистической пропаганды
в крестьянской массе, которой напоминали, что когда-то вся земля принадлежала козакам и паны

лишили их земли со времени подчинения русским царям и слияния с Россией.
По связи с рассматриваемыми событиями, я считаю нужным обратить здесь внимание на то

национальное движение, которое лет около 20 тому назад, с большою силою проявилось среди

малорус. племени в Галиции, Буковине и Угорской Руси.
В начале, под влиянием притеснений поляков и мадьяр, движение это было дружественно России,
в литературн. и даже политич. единении с которой лучшие патриоты видели спасение своего

племени. Такие люди, как Добрянский в Угорской Руси, Головацкий, Дзедицкий и Площанский

в восточной Галиции (последние двое — редакторы издающейся во Львове сочувственной России

газеты «Слово»), пользовались полным авторитетом и самая газета их представляла попытку

литературного сближения малорус. и великор. языков.
Но вскоре, частью под влиянием лиц, предпринявших агитацию в Киеве, и особенно

Драгоманова и Антоновича, посещавших Львов, частью при заведомом тайном поощрении со

стороны австрийского правительства, приобрела перевес партия, сходная по своим национально-
автономиеским стремлениям с киевскими украинофилами.
Усиление этой партии в Галиции стало особенно чувствительно в последние годы, под влиянием
положения, созданного для малор. языка в России [3]высоч. повелением 18/V 76 г. С того

времени Львов, Черновице и даже Вена стали местом издания и складами малорус. книг для

России. Австрийское правительство, всегда предусмотрительное в вопросах о соперничестве

национальностей у себя дома и у соседей, начало выдавать субсидии издателям, что оно

делало еще и ранее, переводя для той же цели значительныя суммы в Киев. Почти во всех

новейших изданиях, как киевских, так и галицийских, стало употребляться усовершенствованное
правописание Кулиша, которое впрочем, как уже сказано выше, не вылилось еще в окончательную
общепринятую форму.
При всем том, нельзя сказать, чтобы деятельность украинофильской партии в России увенчалась
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до сих пор желательным (значительным?) успехом. Масса грамотного и тем более неграмотного

населения не успела еще воспринять новые стремления этой партии. Круг прозелитов ее

ограничивается средним и мелким дворянством, людьми так назыв. свободных профессий, и
из лиц, стоящих ближе к крестьянству, захватывает частью поповичей и волостных писарей.
Агитация, имея своим центром Киев, распространилась на левом берегу Днепра в черниг. губ. и
главным образом на уезды Черниг., Борзенский, Нежинский, Сосницкий и Городнянский; уезды
Остерский и Козелецкий, первый как почти не имеющий дворянства, а второй по причине

преобладания крупной собственности, а также и вся полтавская губ., менее затронуты движением.
Незначительный доныне успех агитации объясняется как ее искусственностью, не находящею себе

оправдания в действительных требованиях и запросах массы, все интересы которой побуждают ее

к изучению языка государственного, дающего понимание писанного закона, так и тем коротким

промежутком времени, в течение которого агитация действует. С другой стороны, самое орудие
агитации, новый придуманный язык и его новыя незнакомые слова и правописание, пока еще не
встретили надлежащего понимания в массе.
Желания партии, выражаемые открыто в печати, петициях и заявлениях земств, восходят пока

лишь до требования ввести преподавание на малорус. языке в начальной школе. Другие

пожелания, касающиеся дозволения издавать в России труды и сочинения всякого рода на

малорус. языке 1), допущения местного наречия в церковном поучении, а также снятие запрета с
сценических представлений и исполнения музыкальных пьес, являются второстепенными в глазах
самих авторов заявлений. Приступая к рассмотрению этих требований с точки зрения интересов

объединенной России, нельзя однако не отдать справедливости той предусмотрительности и

осторожности, с которою выставляются эти требования враждебною единству России партиею.
1) [4]Высоч. повеление 18 мая 1876 года допускает лишь издание исторических памятников

с соблюдением правописания подлинников и сочинений изящной словесности с русским

правописанием. Действительно, под безобидными, по-видимому, предлогами, прикрываясь

чисто педагогическими и дидактическими требованиями, выдвигается важный вопрос о полной

замене государственного языка местным наречием, пока лишь в начальной школе. Нет никакого
сомнения, что логика вещей, как и педагогическая логика, потребует со временем такой же

замены и в высших учебных заведениях, причем, с одной стороны, нет никакой основательной

причины, которая могла бы заставить партию остановиться на каком либо пределе, а с другой
— было бы трудно противопоставить ей веские доводы, если раз сделан будет шаг к уступкам

в этом отношении. Несовершенство языка, недостаток слов для выражения отвлеченных

понятий или научных терминов, уже и ныне не составляют, в глазах партии, препятствия к

изданию ученых и историко-философских трудов. Горячечное стремление к созданию новых

слов для восполнения литературного языка особенно охватило писателей Галиции, и хотя слова

эти еще чужды грамотной массе, но со введением преподавания на малороссийском языке

и по малорус. учебникам в начальной школе, они мало-помалу войдут в обиход читающого

люда, который постепенно привыкнет и к новому правописанию. Таким образом, совершится,
с течением времени полное обособление литературное, и тогда будет предъявлено поддержанное
уже всем грамотным людом требование о введении и малорус. наречия— языком преподавания в

гимназиях и выше. Едва ли можно возражать против того, выраженного в общем виде положения,
что успехи первоначального обучения затрудняются преподаванием на совершенно непонятном

для учащихся языке. Но в данном случае положение это далеко не является в своей безусловной

форме. Не говоря о том, что знакомство с русским языком сделало в Малороссии большие

успехи среди взрослого крестьянского населения, особенно с оживлением сношений и улучшением

сообщений с Великороссией, проведением ж. д. и главное — с введением сокращенных сроков

военной службы, некоторое понимание русского языка даже детьми, за исключением самых глухих

местностей, есть факт, который едва ли решится отрицать кто либо из малороссов. Несомненно,
что при начале обучения может встретиться необходимость в объяснении учителем того или

другого слова, употребляя для этих объяснений малорус. язык, но также несомненен и тот.
подтверждаемый множеством беспристрастных свидетелей факт, что при начале уже второго

года обучения в таких объяснениях не представляется вовсе надобности. Таким образом, повод,
выставляемый поборниками введения малорос. языка в преподавание и замены им русского,
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является далеко не имеющим того значения и той уважительности, какая могла бы принадлежать

ему при более резком различии между языками, различии, которого они стремятся достигнуть и
которое, при осуществлении этого стремления, в свою очередь может сделаться уже основанием

к рассматриваемому требованию. Педагогическия неудобства были бы вполне устранены одним

лишь разрешением учителям давать в течение первого года обучения необходимые объяснения

непонятных слов на местном языке; такое разрешение способно вполне удовлетворить людей,
не руководимых предвзятою мыслью, и при выполнении этого условия не существовало бы

уже никаких заслуживающих внимания оснований для предъявления дальнейших требований.
Обращаясь к прочим пожеланиям, выражаемым партией украинофилов, приходится рассмотреть
те ограничения в употреблении местного наречия, которые заключаются в упомянутом выс.
повелении 18-V 76 г., так как снятием и отменой их удовлетворяются эти желания. Нельзя не

сказать, что заключающееся в этом акте запрещение сценических представлений и исполнения

национальных пьес не только не достигло какой бы то ни было цели, но и вызвало решительное

неодобрение и неудовольствие даже всех искренних приверженцев единения с Россией. Оно

прямо способствовало усилению авторитета украинофильской партии, дав ей возможность

указывать на стеснения даже таких невинных проявлений народного духа и творчества. Такое

же действие произвело и запрещение издавать в России сочинения по всем отраслям знаний,
кроме памятников истории и произведений изящной словесности. Как уже объяснено выше,
оно повело лишь к тому, что центрами издательской деятельности, при поддержке австрийского
правительства, сделались Львов, Черновице и Вена, и так как издаваемые там книги допускаются

к обращению в России, то самое запрещение явилось лишь бесцельным стеснением. Вместе

с тем оно также вызвало вредное для правительства раздражение, хотя и в значительно

меньшем круге лиц, интересующихся научными исследованиями. С другой стороны, обе

эти меры значительно повлияли на ослабление дружественной России партии среди Русинов

Австрии, что несомненно может быть выгодно для австрийского правительства, в случае

каких-либо политических осложнений, и столь же неблагоприятно для общого традиционного

направления внешней политики России. Предшествующие соображения приводят к установлению
надлежащей точки зрения на настоящий вопрос, отвечающей как существующему в данное

время положению дел, так и политическим видам России. Соображения эти дают также

руководящую нить к определению относительной важности или опасности заявляемых ныне в

печати требований. Ограничения и стеснения, не вызываемые и не предписываемые заботами о

сохранении культурного и политического единства России и способные внести лишь раздражение

и неудовольствие даже в умы людей, искренно преданных идее полного слияния, должны

быть или вовсе и формально отменены, или же применяемы с значительными, постоянно

усиливающимися послаблениями. Сюда относится запрещение сценических представлений,
исполнения музыкальных пьес, печатание текстов песен к нотам и проч. Следующим шагом

должна быть отмена ограничения в издании книг и сочинений, независимо от их содержания,
в пределах России, ибо запрещение это, как объяснено выше оказалось недостигающим цели,
и по своим последствиям вредным как для внутренних, так сказать, домашних отношений, так
и в интересах внешней политики. Здесь могла бы быть сделана оговорка в пользу сохранения

правила о недопущении издания книг, написанных по правилам нового правописания, особенно,
если эти книги предназначаются для детского возраста; но в этом случае нужно быть уже строго

последовательным и не допускать привоза в Россию всех таких книг, изданных за границею.
Сохранение такого ограничения имеет в виду воспрепятствовать усвоению массою новых,
произвольно придуманных отличных от русских, форм языка, и тем осудить на долгое бесплодие

начавшееся в этом направлении вредное для сближения языков движение. Остается рассмотреть
требование о допущении малорус. языка в церковном поучении и проповеди, и связываемый с

ним вопрос об успехах в религиозном развитии масс. Не подлежит сомнению, что самый стиль

и схоластическое чуждое жизни содержание проповедей составляют главное препятствие к их

пониманию и усвоению преподаваемых наставлений и что условия эти почти одинаковы для

великоросса и малоросса независимо от языка проповеди. Изменение этих условий, к сожалению,
вероятно долго еще заставит себя ждать. До тех же пор разрешение проповеди на малорус. языке,
как показал опыт с поучениями свящ. Гречулевича, не окажет чувствительного влияния на успех
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духовного просвещения массы. Предыдущими мерами должны ограничиться все уступки, которые
без вреда для России и для самого малорус. народа могут быть сделаны ныне и когда бы то ни

было. Замена малороссийским языком языка русского в преподавании, хотя бы даже в начальных

школах, замена русских учебников написанными на малоросс. языке, не только не вызывается

ни запросом и нуждами самого народа ни действительными требованиями педагогии 1), но

логически приводя в будущем к введению малороссийского языка все в высших и высших учебных

заведениях и к замене им языка государственного в законодательстве, суде 2) и администрации,
угрожает неисчислимыми осложнениями и опасными изменениями в государственном строе

единой России. В этом отношении, мнение должно быть составлено раз навсегда, бесповоротно,
и никакие доводы и посторонние соображения не должны поколебать такого решения. — Князь

Дондуков-Корсаков. Примітки 1) Разрешение учителям начальных школ давать объяснения на

малор. языке в течение 1-го года обучения, как было объяснено выше, совершено удовлетворит
всем разумным требованиям; несомненно, что существующее в этом отношении запрещение

иногда обходится на практике и теперь. 2) Требование это уже было высказываемо в одной

корреспонденции из Белгорода, помещенной в № 22 газеты «Южный Край» за настоящий год.
Записка тимчасового харківського генерал-губернатора Дондукова-Корсакова міністру внутрішніх
справ про малоросійську мову. Подається за: [5]Найближчі відгуки указу 1876 р. про заборону

українського письменства // Україна: науковий та літературно-публіцисичний щомісячний журнал.
— К., 1907. — Т. II. — № 6 (июнь). — С. 249-268.

1. http://ua_kobzar.livejournal.com/777527.html

2. http://ua_kobzar.livejournal.com/773239.html

3. http://ua_kobzar.livejournal.com/777527.html

4. http://ua_kobzar.livejournal.com/777527.html

5. http://izbornyk.org.ua/rizne/ukr10.htm

4.4.77 Циркуляр Головного управління у справах друку від 24 лютого 1881 р.
(2010-04-29 18:00)

В последнее время в некоторых органах периодической печати с настойчивостью проводится

мысль о совершенной отмене [1]Высочайшего повеления от 18/30 мая 1876 г., при чем

заявляется также о необходимости разрешить в малороссийских губерниях церковную проповедь

и первоначальное преподавание в народных школах на малороссийском наречии. К этому в

настоящее время присоединяется и довольно сильная агитация в пользу чествования памяти

малороссийского поэта Шевченко.
В виду того, что в настоящей агитации в значительной мере заинтересована партия

«украинофилов» и что газета «Зоря», общее направление которой признается несомненно

вредным, так как она далеко выходит из пределов дозволеного и терпимого в подцензурной

печати, принимает в ней весьма деятельное участие, предлагаю Вашему Превосходительству

совершенно не дозволять к печати статей пропагандирующих мысль о чествовании поэта

Шевченко и говорящих о необходимости введения малорусского наречия в церковной проповеди,
школ и вообще относиться внимательно к статьям о малорусском наречии.

Начальник Главного управления по делам печати (підпис) [Н. Абаза]
Секретарь (підпис)

ЦДІА України. – Ф. 293. – Оп. 1. – Спр. 552. – Арк. 292. Цит. за: Оліфіренко В. В.
Підручник з української літератури: історія і теорія. — Донецьк: Східний видавничий дім, 2003.
— 324 с.

1. http://ua_kobzar.livejournal.com/777527.html

3705

http://ua_kobzar.livejournal.com/777527.html
http://ua_kobzar.livejournal.com/773239.html
http://ua_kobzar.livejournal.com/777527.html
http://ua_kobzar.livejournal.com/777527.html
http://izbornyk.org.ua/rizne/ukr10.htm
http://ua_kobzar.livejournal.com/777527.html


4.4.78 Із статті М. Ф. Де-Пуле «К истории украинофильства». Лютий-березень 1881
р. (2010-04-30 06:00)

Убиение царя-освободителя Вечером 1 марта министр

внутренних дел телеграфировал в Москву: «Сегодня, 1 марта, в 1 ч. 45
мин., при возвращении государя императора с развода, на набережной

Екатерининского канала, у сада Михайловского дворца, совершено было

покушение на священную жизнь его величества посредством брошенных двух

разрывных снарядов: первый из них повредил экипаж его величества,
разрыв второго нанес тяжелые раны государю. По возвращении в Зимний

дворец, его величество сподобился приобщиться св. Тайн и затем в бозе

почил в 3 часа 35 минут пополудни. Один злодей схвачен.»

«Русский вестник». Журнал литературный и политический, издаваемый М. Катковым, М., 1881,
том 152, стр. I.

* *

[...] Украйнофильство тенденциозным стало в Киеве, откуда оно в конце пятидесятых

годов распространилось повсюду, но главным образом сосредоточилось в Петербурге, найдя

там сильную поддержку почти во всех органах периодической печати. Но прежде чем

скажем о тенденциозности, в противоположность харьковскому дилетантизму, не заботившемуся
о пропаганде. Киевское украйнофильство не было столь апатичным, а стремилось к

распространению, к пропаганде, цель коей состояла в литературной обособленности, в

литературном сепаратизме, в стремлении создать свой особый литературный язык, свою особую

малороссийскую литературу. Мы сказали в сепаратизме. Спешим еще раз оговориться, что

имеем в виду сепаратизм только литературный, и о нем только одном будем говорить. Киевское
украйнофильство стало быстро распространяться, поддерживаемое, как мы сказали, нашею

печатью в качестве стремления весьма либерального, так как оно изо всех сил добивалось

высвободиться из оков общей литературы и общего литературного языка. Силы у украйнофилов

прибыло с появлением Шевченка, самого крупного литературного дарования, равного которому

у них не было ни прежде, ни потом. Определив тенденциозность украйнофильства, мы не

указали степеней его; но для этого достаточно будет сказать, что Шевченко был самым ярым

украйнофилом и что [1]статья Н. И. Костомарова, по поводу которой мы пишем, принадлежит
к числу самых умеренных. Общественное положение Шевченка, его необразованность, среда и

самое место (Заднепровье, Чигиринский уезд), где протекали его детские и юношеские годы,
и где на москалей он привык смотреть с польской точки зрения, все это только раздражало его

литературный сепаратизм, как раздражила и, надобно думать, озлобила его ссылка. С Шевченком

повторилось то же, что было с Кольцовым: скачек из непосредственного народного быта в

литературный кружок, без малейшего к тому приготовления, одинаково испортил обоих. Разница
лишь в том, что Кольцов, рабски подчинившийся Белинскому, кроме личного несчастия не имел
ни на кого вредного влияния; тогда как Шевченко сумел подчинить себе других. Конечно, не
сила ума и дарования (у Кольцова их было не меньше), а слабость их (точнее: разслабление чрез
романтическое отношение к народности) в этих других были причиной того странного явления,
что деревенский хлопец стал авторитетом в кружке людей с университетским образованием. Вот
причина, почему никто не позаботился об его образовании, никто не осмелился подумать об

укрощении его страстной натуры, ни до ссылки, ни после этой ссылки. По возвращении из ссылки,
в качестве страдальца и признанного всеми таланта, которого стали переводить даже московские
писатели, он, избалованный общим вниманием, в своих украйнофильских стремлениях и даже в
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самом образе жизни стал доходить до безобразия, что неопровержимо свидетельствуют рассказы
о нем и отчасти самая его переписка. [...]
После Шевченка следует упомянуть еще одного талантливого автора, писавшего по-малорусски,
— г-жу Марко вовчка, даровитую расказчицу из народного малороссийского быта, впрочем,
потом совершенно оставившую этот род деятельности и перешедшую в ряды обыкновенных

русских литераторов. (Не излишне напомнить, то г-жа Маркович (Марко Вовчок) — уроженка

великорусская.) Итак, Шевченко и Марко Вовчок, Марко Вовчок и Шевченко... Других

литературных талантов, других дарований, необходимых для создания литературного (в данном
случае, малоруского) языка, мы не знаем. Но обыкновенно, вместо этого дуумвирата,
провозглашают следующий триумвират: Шевченко, Костомаров и Кулиш! Эти имена твердят на

все лады не одни наши украйнофилы, но и галицкие. Но что такое Шевченко? — не более

как наш Кольцов. Г. Костомаров, конечно, талантливый историк, но русский, а не какой-то
малороссийский, ибо он ни одной своей монографии не написал на том языке, за который теперь
так горячо ратует [...]
Вообще, историки, этнографы и т. п. ученые только в весьма редких случаях (как у нас

Карамзин) являются первоклассными деятелями в создании литературного языка: для этого

необходимы талантливые художники, поэты. Итак, у нашего украйнофильства деятельной силы

весьма немного и притом силы не особенно высокого полета: куда же с такою силой создавать

свой литературный язык! Но сила его, повторяем, заключалась в том официальном содействии,
которое оно встретило у нас в начале шестидесятых годов. Обстоятельства для этого казались

самыми благоприятными. Литературные интересы отошли на задний план. В самый разгар

реформ освободительного свойства легко было принять (и еще легче выставить) украйнофильский
литературный сепаратизм за попытку к освобождению из крепостной зависимости от языка

русского. Не трудно было привести к убеждению и большинство наших тогдашних писателей

и мыслителей, что язык, которым они пишут, есть какой-то великорусский, — не трудно потому,
что образование к тому времени, если и распространилось у нас шире, то значительно стало

мельче.
[...] Не станем удивляться, что горсть литераторов весьма микроскопической даровитости в

немного лет успевает создать свой особый язык с великими претензиями на существование и

на пропаганду; это явление не новость в славянском мире, где столько расплодилось отдельных
литератур и где так велика племенная рознь, хотя, казалось бы, русским людям, живущим

в могущественном государстве, следовало бы стоять в этом отношении выше каких-нибудь
словаков и далматинцев. Малороссийский литературный язые есть, то есть существует; а если

существует, значит, хочет жить, просит простора, воздуха... Давать ли?... Если дать, то и

белорусскому наречию надобно дать тот же простор, и тогда у нас появятся три языка: русский,
малорусский и белорусский. Но скажут: «особых белорусских писателей еще нет. У них нет

еще своих ни Шевченок, ни Костомаровых, ни Кулишей!» — Нет теперь, ответим, но появятся

после; пример Малороссии непременно вызовет их. Притом же, как отказать белоруссам в

их лингвистическом сепаратизме (если он появится), когда они, как позже присоединенные,
почти не принимали никакого участия в создании нашего литературного языка. Потворствуя

блажи малоруссов, отказывающихся от собственного создания, будет большею несправедливостью

отказать и белорусским стремлениям. [...]
Формулируем выводы настоящей нашей статьи:
I) Мы признаем возможность существования малорусской литературы как подлитературы русской,
а малорусского книжного языка как подречия русского литературного языка.
II) В этом их качестве, ограничивая свою деятельность пределами вышеуказанными в общих

чертах, они должны подлежать общим условиям печати, какие в данный момент будут действовать
в государстве.
III) В случае их попыток перейти указанные черты, стать на путь пропаганды, стремиться к

совершенному отделению, возбуждать вражду или смущать дух русского образованного общества,
— в таких случаях должен быть дан им сильный отпор, сильный, как во всяком внутреннем

расколе, и в тех формах какие государство и общество признают более удобными. [...]
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М. Ф. Де-Пуле. К истории украинофильства. «Русский вестник», М., 1881, том 152, № 3, стр.
210-234.

1. http://izbornyk.org.ua/kostomar/kos19.htm

4.4.79 Спогад І. Житецького про засідання Історичного товариства Нестора-літописця.
1 березня 1881 р. (2010-04-30 12:00)

Згадуються деякі засідання товариства з тих часів... Так, в споминах наших яскраво залишилися

два моменти з діяльности вченого зібрання. Один припав на 1-ше березня 1881-го року. То
була неділя як звичайно, коли ввечері, о 7-ій годині, чималий натовп народу добивався найти

собі місця в великій VI-ій авдиторії університету. Пройшла чутка, що перше в Київі з давніх

часів буде вшановано пам’ять Т. Г. Шевченка не таємними церковними панахидами «по рабc

Божіи Тарасіи», а прилюдно в явнім, відвертім засіданні наукової установи. І справді було так:
зпершу голова Ол. Ол. Котляревський сказав чітким, зворушливим тоном своє вступне слово

пам’яті поета, і промовив піднесеним голосом: «да получит же общее признание и уважение

политическая деятельность родного нам края на языке ему родном, да утвердится за нею полное

право безбоязненного, ничем не стесняемого существования и развития»... І хвиля гучних,
радісних оплесків, незвичайних для такого місця і засідання, покрила останні сміливі на той

час слова улюбленого і поважаного професора. Коли численні слухачі заспокоїлися, тихим, але
виразним голосом В. Б. Антонович оповідав за відродження історичного минулого в поезії

Шевченка, зауваживши його фактичні помилки і підкресливши певний факт загально побутового

життя, історичної перспективи, прозріння в творах поета з’ясованих пізніше історичних фактів

і розуміння національних, та соціяльних відносин трьох станів людности на Україні і його палке

побажання дружнього життя всіх людей в благодатній південній країні. Задоволені слухачі неохоче
розходилися помалу після доповіді, і голова мусів зробити перерву, щоб потім перейти до

дальшого докладу про нову археологічну знахідку на Чигиринщині.

[1]І. Житецький. Заходи коло організації історичного товариства в Києві // Україна: науковий

журнал українознавства. — К., 1929. — Кн. 32. — № 1-2 (січень-лютий). — С. 23-30.

1. http://izbornyk.org.ua/rizne/ukr12.htm

4.4.80 (2010-04-30 14:22)

Відповідь М.Старицького на [1]статтю М.Костомарова
Лист до Д.Л.Мордовцева

Марця 20 1882 р. (1 квітня 1882 року)
В. шановний добродію Данило Яковлевичу! (Прим. – помилка Старицького, повинно бути

«Данило Лукич») Оце цими днями одібрав я через студента дорогий Ваш басаринок «Сон – не сон»,
дав переписати, та й до цензури мерщі одтарабаню разом з другими літературними надібками до

1-го тома моєї «Ради». Мені уже на превелику силу частина повернулася з Петербурга, так що

можна розпочинати і друк; боюсь тільки, щоб Петербург не задержав решти, що послано до 1-
го тому, то буде забара. Коли б там знайшлася яка спасенна душа, щоб не полінувалась інколи

забігти до вашого «чистилища» та довідатись, чи вже, чи ще? А то іноді рукописи лежать по

півроку і по року навіть: отака-то для нашої мови пільга! Нема справи, та і рятунку, здається, ми
не дочекаємось! Чи при таких же порядках можна що-небудь путяще зробити? Шкода й заходу!
Крутійство, та й більш нічого: от маною очі одводять, ніби дозволили, а проте накинули українську
літературну справу таким неводом, що годі й думати куди-небудь плисти. Мізерію яку-небудь
пустять, та й то зараз здіймається лемент: той кричить, яке ви маєте право зневажати всесвітніх
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геніїв (Гете, Шекспіра, Міцкевича, Пушкіна), перевдягаючи їх із славетних мантій у сірі свитки і

у дігтяні чоботи? Інший кричить, для чого, для якої потреби ви їх перекладаєте, хто буде читать
вашу нісенітницю? А четвертий, як Де-Пуле, так уже репетує, що вони викують мову і учинять

сепаратизм, що хоч української мови і немає зовсім і народ чудесно розуміє по-великоруськи,
але все ж українофіли можуть викувати мову, і тоді й з народом нічого не вдієш, ergo: души

українофілів, ненавидь їх, з презирством жени! Нехай би вже вороги знущались: вони, заткнувши
вуха і очі, ні на що не вважають – ні на науку, ні на правдоту, ні на факти; їм одного треба, щоб
українського ні слова, ні згуку, ані знаку не було, щоб і усі ми були у червоних сорочках на штани та,
крім «Камарицького», нічого більш і не відали: ну то що ж з такими говорити? Поки вони – сила,
то й слухати нікого не стануть! А от наша безталанна доля, що й свої люди, від яких найбільше

чекаєш підмоги й доради, і ті легковажно починають співать ту ж саму ворожу пісню! От хоч би
й розправа шановного Н.І.Костомарова, бодай писана і з добрим наміром, а наробила великої

шкоди: уже одно те, що «Киевлянин» з великою приязню простяг до Миколая Івановича руки,
назвав його своїм, а нас усіх згола сепаративними дурнями, від яких відпльовується Костомаров, -
то уже це може свідчити, у чий огород попав шановний добродій п.Костомаров? Я вже й не кажу

про те, що сама думка д.Костомарова невірна: раз тільки зоставити мову українську для самих

нижчих потреб безграмотного люду (бо грамотний уже матиме собі панську – культурну мову) і
тішити себе тим, що усі грамотними не поробляться, то краще зовсім занедбати ту мову. Кажете,
що наша інтелігенція одірвалась од народу; якщо так, то перва й найважніша повинність її – злитись
з народом, статі в голові його, а для сего – перша засоба зажити його мову, увести її з шаною у

сім’ю. Мені здається, що українофіли і єсть та частина інтелігенції, яка хоче засунути ту прорву, що
лягла між народом і нами, і стати на послугу народові, злившись з ним і думкою, й словом. Отож
я стверджую, що у нас уже зародилась, хоча й мало, а своя-таки порозуміла інтелігенція, а крім
того, є по закутках багато і хоч непорозумілого, а прихильного простим серцем до своєї мови люду;
то й нічого унивати, що у нас виродилась інтелігенція і ні для кого перекладати великих поетів,
що хто їх читатиме? Знаходяться такі і чимало, я вже не кажу про Галичину. Та от, наприклад,
про свої книжки можу дати певну статистику. Перекл[адів] «Байок з Крилова» розійшлося 4000, і
тепер не можу найти примірника, щоб знов друкувати; «Різдв’яної ночі» розішлось 4800 кн[ижок];
уже четверте видання іде; переклад з Гоголя розійшлося 2500 кн[ижок]; переклад з Лермонтова

– 3000 кн[ижок]; остатніх перекладів «З старого зшитку», «Думи і пісні» надруковано було 2000,
а осталось тільки 300 кн[ижок], а «Сербських дум», що всі кричали «найкраще», «превосходно»
переведено, куплено усього тільки 5 книжок!
Значить, єсть же той читець, що купує і якому переклади на нашу мову великих поетів дуже до

смаку. Ось учора я одібрав листа од мирового судді, що на Чорноморії, Мови: він просить, щоб
туди заслати 100 книжок «Дум і пісень», бо там страх уподобали цю книжечку, а також і переклади

Олени Пчілки. Сам Миколай Іванович пише, що він за безліч літ і забув уже українську мову і рідко
бачить там яку книжку, а про Галичину нічого й не віда, а проте безодмовно кричить, що ми куємо
слова, мову і чортзна-що пишемо. Перше – всякий, хто пише, звичайно, пише, як тільки може і як
йому здається найпорадніше, найлучче; умисне ніхто не зважиться видумувати непутящі слова, і
якщо треба лексикона, то найперве не для писак, а для критиків. Мик[ола] Іван[ович] наставив мені
при віршах таких ?!, що тільки руками розведи! Хіба тума не народне слово? Пр[иклад]: «Сидить
як тума», «Горілочка-тума» зведе хоч кого з ума». Хіба вгавати не народне слово? Дивись: у
Шевченка «Назар Стодоля», у піснях народних: «І дитина в сповиточку кричить, не вгаває». А

«безлюдяний» хіба нема? Та єсть іще і «безлюдько»! А «тремтіти», «тремтячи» теж не народне?
А «млою»? А «гробковий»? На «гробки» ходить увесь мир хрещений у понеділок, і там поминають

покійних, а до того причитують і приспівують, то й каже народ, як, бува, хто почне покійний свій
рід перегадувать: «О! Вже й почала гробкову». Сам чув і записав. Отож-то й горе, що забувають
свою мову, та й пришивають квітки! А з тих квіток іще буває в наші часи й те, що жандарми

часом балакують … і накидаються вороги ще з більшою запеклістю. Вибачайте, що розвів довго:
що у кого болить, той на те й скаржиться. Благаю Вас, щирий і коханий добродію, пришліть іще
чого-небудь, хоч крихту для покраси нашої праці, а я Вашим «Сагайдачним» зачитуюсь. Уклоніться
низенько Мик[олі] Іван[овичу] Костомарову. Нехай вибачить на слові! А що журнал, чи буде у Вас?
Напишіть з ласки.
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Щирий і прихильний до Вас Мих.Старицький
(Лист поміщено у тому 8-у «Творів у восьми томах» М.Старицького, Видавництво художньої

літератури «Дніпро», Київ 1965, під номером 16. З примітки до цієї публікації: «Публікується
вперше за автографом, що зберігається у Чернігівському Історичному музеї, АЛ - № 370».

1. http://community.livejournal.com/ua_kobzar/779214.html

4.5 May

4.5.1 Доповідь начальника Головного управління у справах друку міністру вн. справ.
Серпень 1881 р. (2010-05-01 12:00)

Таким образом, совокупность изложенных обстоятельств, соображения бывших [1]киевского и

[2]харьковского генерал-губернаторов, разносторонние указания опыта, а наконец и выражаемые

время от времени заявления в периодических наших изданиях по отношению к рассматриваемому

вопросу приводят к убеждению, что существующие условия в отношении малорусского наречия

в империи требуют действительно изменения. Установленные на сей предмет [3]правила 30
мая 1876 г., не говоря о таких случайностях, как например, подвергшееся недавно газетным

порицаниям воспрещение на основании 3 п. их местным начальством в одном из губернских

наших городов на севере, сценического исполнения в городском театре известной малорусской

пьесы «Наталка-Полтавка», представляют вообще, по приложению их в практике, весьма

важные невыгоды. Во 1-х, правила эти, воспрещая безусловно печатание и издание в империи

на малорусском наречии оригинальных произведений и переводов, за исключением лишь

исторических памятников и произведений изящной словесности, и дозволяя в тоже время

ввоз изданий подобного рода из заграницы (?), представляются таким образом совершенно

бесцельным стеснением местного авторства и местной прессы в империи; во 2-х, постановленные
по этим правилам ограничения изданий на малорусском наречии усилили заграничную агитацию

по фабрикации таких изданий для малороссийских наших губерний и увеличивают вместе

с тем в глазах многих лиц интересность этих заграничных изданий в качестве запретных

произведений для нашей отечественной печати; в 3-х, правила эти не перестают доселе служить

предметом споров и пререканий в нашей печати и хотя глухого, но тем не менее сильного

недовольства в малороссийских губерниях, и в 4-х, созданное этими правилами положение для

малорусского наречия в империи сильно повлияло на ослабление дружественного сочувствия

к России среди малорусского населения Галиции, а это может при известных обстоятельствах

вызвать в будущем неисчислимые осложнения как во внутренней, так и во внешней политике

нашей. Все это доказывает необходимость облегчения по возможности установленных правилами
30 мая 1876 г. ограничений в отношении малорусского наречия: но при этом само собою

разумеется, что облегчения эти никак не должны открывать украинофильству путей или

возможности к распространению сепаратистских его тенденций и фабрикуемых с этою целью

украиноф. агитациею тенденциозных изданий, с различными нововведениями в них. Для этого

представлялось бы полезным, оставив печатание и издание на малорусском наречии документов

и памятников и произведений изящной словесности на существующем по положению 30 мая

1876 г. основании, разрешить издание на этом наречии других оригинальных произведений и

переводов под тем условием, если в изложении не будет ни новопридуманного правописания

украинофильской агитации и если внутреннее направление или дух не отзывается сепаратистскими

тенденциями украиноф. партии. Под этим условием может быть дозволено также исполнение

сценических представлений и издание музыкальных пьес с малорусским текстом. В соответствие

этому не дозволять ввоза в Россию таких изданий на малорусском наречии из заграницы, в которых
окажутся указываемого рода недостатки. Сохранение такого ограничения необходимо, чтобы
воспрепятствовать усвоению народною массою новоизмышлений украинофильской агитации в

отношении языка и вредных идей украинофильства в смысле политического сепаратизма; для
этой же цели не дозволять печатания иа малорусском наречии учебников, учебных пособий и

вообще книг и брошюр для народных училищ и народного чтения, так как издание их, не
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вызываясь ни действительными потребностями народа, ни нуждами прогрессирующей культуры,
может только замедлить успехи последней. Что же касается а) дозволения церковных проповедей
и поучений на малорусском наречии и б) разъяснения учителями в народных школах учащимся при
обучении непонятных русских слов, если бы в таком разъяснении действительно могла встретиться

надобность, то предметы эти, не входя в круг ведения министерства вн. дел, подлежат первый

— разрешению св. Синода, а последний — усмотрению Министерства народного просвещения.
На основании изложенного, главное управление по делам печати, в изменение существующих

условий в отношении малорусского наречия в империи, полагало бы: 1) Разрешить печатание

и издание на малорусском наречии в империи как исторических документов и памятников,
так произведений изящной словесности и вообще оригинальных сочинений, и переводов за

исключением означенных в 5 п., с тем: а) чтобы при печатании актов первого рода удерживалось

правописание и текст подлинников во всей точности, без всяких изменений, б) чтобы в

произведениях второго рода отнюдь не допускалось никаких отступлений от общепринятого

русского правописания и в) чтобы разрешение на печатание произведений второго рода давалось

не иначе, как по рассмотрении рукописей в главном управлении по делам печати. 2) Печатания
и издания на малорусском наречии каких бы то ни было книг и брошюр с новопридуманным

правописанием украинофилов, нововводными искусственно созданными словами и формами

языка украинофильской партии отнюдь не дозволять. 3) Соответственно этому не допускать

ввоза изданий подобного рода в Россию из-за границы и, в предотвращение всяких по этому

предмету недоразумений или ошибок, все какия бы то ни было книги и брошюры на малорусском

наречии, привозимые из заграницы предварительно пропуска в пределы империи, препровождать
на рассмотрение главного управления по делам печати. 4) На изложенных в предшествующих

пунктах основаниях дозволять как издание в империи, так ввоз в пределы ее из заграницы

музыкальных пьес с малорусским текстом. 5) Печатания на малорусском наречии учебников,
учебных пособий и вообще книг и брошюр для народных школ и народного чтения не

допускать. 6) Не запрещать исполнения сценических представлений на малорусском наречии,
когда исполняемые пьесы и по духу и по изложению их не заключают в себе таких недостатков,
на какие указывается во 2 п. настоящих правил.
Об этом имею честь представить на благоусмотрение вашего сиятельства. И. д. начальника

главного управления по д. п. кн. П. Вяземский.

Доповідь начальника Головного управління у справах друку П. Вяземького міністру вн. справ.
Подається за: [4]Найближчі відгуки указу 1876 р. про заборону українського письменства //
Україна: науковий та літературно-публіцисичний щомісячний журнал. — К., 1907. — Т. II. —
№ 6 (июнь). — С. 249-268.

1. http://ua_kobzar.livejournal.com/779493.html

2. http://ua_kobzar.livejournal.com/779677.html

3. http://ua_kobzar.livejournal.com/777527.html

4. http://izbornyk.org.ua/rizne/ukr10.htm

4.5.2 Затверджена доповідь міністра внутрішніх справ про зміни до заходів Емського
указу. 8 жовтня 1881 р. (2010-05-02 12:00)

В 1876 г. с Высочайшего соизволения были установлены [1]ограничительные правила в отношении
употребления малорусского наречия не только в малороссийских губерниях, но и во всей империи.
Правила эти, по ведомству Министерства внутр. дел, заключают в себе три следующие

постановления (далі йде зміст указу 1876 р.)
Пятилетнее применение этих правил обнаружило некоторые их неудобства, вызвавшие

представления по этому предмету бывших генер.-губ. харьковского и киевского, ген.-адьют.
[2]кн. Дондукова-Корсакова и [3]Черткова 2-го, и заявления со стороны многих губернаторов

и частных лиц. Ввиду этого вашему императорскому величеству благоугодно было повелеть:
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подвергнуть означенные правила пересмотру в особом совещании при участии статс-секретарей:
Сольского, Островского, тайн. сов. Победоносцева и и. д. начальника Главн. управл. по

делам печати гофмейстера кн. Вяземского. Обсудив во всех подробностях как действующие

правила об употреблении малорус. наречия, так и все имевшиеся по этому предмету сведения в

их совокупности, совещание признало необходимым оставить эти правила в силе и на будущее

время, сделав в них, для устранения обнаружившихся на практике неудобств, лишь некоторые

изменения и дополнения, не касающиеся однако начал, положенных в основание этих правил. А
именно, совещание признало необходимым: 1) Пункт второй правил дополнить пояснением, что к
числу изданий, которые дозволяется печатать прибавляются словари, под условием печатания их

с соблюдением общерусского правописания или правописания, употреблявшегося в Малороссии

не позже XVIII в.; 2) Пункт третий разъяснить в том смысле, что драматические пьесы, сцены и

куплеты на малорусском наречии, дозволенные к представлению в прежнее время драматич.
цензурою и могущие вновь быть дозволенными главным управлением по д. п., могут быть

исполняемы на сцене, с особого однако каждый раз разрешения генерал-губернаторов, а в

местностях, не подчиненных генерал-губернаторам, с разрешения губернаторов, и что разрешение
печатания на малорусском наречии текстов к музыкальным нотам при условии общепринятого

русского правописания, предоставляется Главному управлению по д. печати, и 3) совершенно

воспретить устройство специально малорусского театра и формирование трупп для исполнения

пьес и сцен исключительно на малорусском наречии.
На приведение во исполнение изложенных предположений совещания долгом поставляю

испрашивать разрешения вашего императорского величества, всеподаннейше докладывая,
что правила об употреблении малороссийского наречия, установленные в 1876 г., не были

распубликованы, а потому и проектированные разъяснения не предполагается объявлять во

всеобщее сведение.

Височайше затверджена доповідь міністра внутрішніх справ М. Ігнатьєва. 8 жовтня 1881 р.
Подається за: [4]Найближчі відгуки указу 1876 р. про заборону українського письменства //
Україна: науковий та літературно-публіцисичний щомісячний журнал. — К., 1907. — Т. II. —
№ 6 (июнь). — С. 249-268.
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3. http://ua_kobzar.livejournal.com/779493.html

4. http://izbornyk.org.ua/rizne/ukr10.htm

4.5.3 Зміни до цензурних зоборон 1881 року (2010-05-03 12:00)

Але в оборону українського слова виступили й більш дальнозоркі представники влади. Ближчим
приводом для цього була пригода з III випуском Лисенкових пісень, що їх друковано було в

Лейпцигу. Київський цензор не дозволив їх пустити в продаж (1878 р.), посилаючись на заборону
друкувати український текст під нотами. Головне Управління в справах друку єдиним мотивом

заборони виставило правопис, яким надруковано було текст, проте заявило, що воно не буде мати
ніяких перешкод, коли київський гелерал-губрнатор дозволить випустити їх в продаж.
М. В. Лисенко подав генерал-губернаторов Черткову велику [1]докладну записку, в якій змалював
всі цензурні перипетії справи. [...]
Зазначаючи, що [2]наказ 1876 року видано було без відома та заключення місцевої адміністрації

краю, записка ця підкреслює, що встановлені цим наказом цензурні „ограничения“ мають вигляд
недовір’я до народу, який нічим не дам для цього ніякого приводу та до того ж вони не

виправдуються необхідністю і спричиняються“ до небажаної роздратованості серед місцевих

людей і прихильників місцевої народності! Записка вважала за можливе, а навіть і бажане в

інтересах встановлення довір’я до уряду повну одміну наказу 1876 р. Літературні та музичні

твори українською мовою, як висловлюється записка, треба поставити в однакові цензурні умови з
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такими ж творами російською мовою. Одночасно з [3]Чертковим з критикою височайшого наказу

[4]виступив і його попередник Дондуков-Корсаков, що під час видання наказу 1876 р. був у Києві
генерал-губернатором, а на початку 80-х років був на тій же посаді в Харкові. В записці цього

останнього підкреслено було інший наслідок цензурного акту 1876 р., якого не змогли передбачити
сліпі адміністратори 70-х років: це зазначений вже зріст українського руху в Галичині. Дондуков-
Корсаков ставить його цілком на карб височайшого наказу. Щодо заборони театральних вистав

українською мовою, то Дондуков-Корсаков цілком погоджується з Чертковим і визнав, що ця

заборона це тільки не досягла мети, але викликала „решительное неодобрение и неудовольствие
даже всех искренних приверженцев единения с Россией. Оно прямо способствовало усилению

авторитета украинофильской партии, дав ей возможность указывать на стеснения даже таких

невинных проявлений народного духа и творчества“.
Дондуков-Корсаков уважав за необхідне — одміну „ограничений“ 1876 р. спочатку щодо сценічних
вистав та музичних творів, а потім і щодо літературних творів незалежно від їх змісту.
Інтересно що, ці думки [5]підтримав начальник головного управління в справах друку кн. П.
Вяземський. В докладі міністрові внутрішніх справ, підсумовуючи мотиви Черткова й Дондукова-
Корсакова, кн. Вяземський визнавав необхідність полегшень в умовах українського друкованого

слова і дозволу видавати крім історичних пам’яток та творів красного письменства також

інших оригінальних творів та перекладів, якщо вони не будуть виявляти собою сепаратистичних

тенденцій. Головне управління вважало за необхідне заборонити лише „кулішівку“ та підручники й
книжки для народніх шкіл і народного читання. Нова спеціальна нарада з представників відомств
була більш обережною і, стоючи на ґрунті наказу 1876 р., доповнила тільки другий пункт цього

наказу дозволом друкувати українські словники. Деяке полегшення внесено було в пункт про

театральні вистави, але цілком заборонено формування спеціально українського театру.

[6]В. Міяковський. Ювілей цензурного акту 1876 року // Бібліологічні вісті. — К., 1926. — №
3. — С. 62-73.
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4.5.4 «Тарасові роковини» 1882 року. Санкт-Петербург (2010-05-04 06:00)

* *

Наступил 1882 год — очень тяжелый в жизни покойника [Костомарова].
25-го февраля этого года исполнился 21 год со дня смерти его славного друга и поэта Украины —
Шевченка. 26-го числа украинский кружок, по обыкновению, традиционно, отслужил в Казанском
соборе панихиду по бессмертном творце «Кобзаря», а вечером, в ресторане Бореля, мы справляли

«Тарасовы роковины». Обед был очень оживленный. Всех забавляло меню этого обеда. Вот оно
— передаю его с дипломатическою точностью:

Водка и закуска:
Горілка од „Насті Горовой“. Оковита, що пив „Перебендя“.
„Трезвенный“ московський запридух з Страстного бульвару.
„Содействующий“ спотикач з Охотного ряду.
„Самобитні“ раки, що повзуть „назад“, „домой“ — у московське болото.
„Потрясающее основы“ желудка свиняче сало.
Дозволенная цензурою тарань, сухи чабаки „хлопоманы“ замісць „средостения“, та ще дещо з
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общепринятым правописанием.

Козацький обід:
1. „Украинофильский“ борщ та „сепаратистицька“ каша.
2. „Воссоединенная“ „осетрина з хріном замісць конституції“.
3. Баранина, що ми „Гайдамаки“ Тарасовы; до неї — солоні огірки і др. независящия

обстоятельства.
4. „Горох при дорозі“ од „Солопія та Хиври“.
5. Кисіль — не Адам Кисіль та і не Софья Марковна Кисіль, а крем — або що.
„Ласощів — пасльону та цибулі“ не буде, бо батько Микола цибулі не вживає.
Обязательно — „маттері його сто копанок чортів“ — після обіда полоскать зубы, в кого є, „банею
пакибытия“.
Речей не говорить, а „мовчать — бо благоденствуем“.

«Батько Микола» так оживился во время этого обеда и задушевной беседы дружеского кружка, что,
казалось, помолодел. Таким веселым его давно не видели. Он даже не жаловался ни на головную
боль, ни на желудок, и не говорил: «ох, потягота, позевота, печаль, грусть и подсердечная тоска!»
Даже когда некоторые из молодежи стали читать кое-что из Шевченка и когда юная падчерица

историка, С. М. Кисель, прелестно прочла Тарасову «Тополю», старик так увлекся, что сам

вызвался продекламировать наизусть одно из стихотворений своего бессмертного друга; но —
увы! память ему изменила, та память, которую называли поистине феноменальною... Старик

стал спотыкаться, повторять, — ему подсказывали... Так он и не кончил! А когда-то он знал

наизусть почти всего Шевченка.

Д. Л. Мордовцев. Н. И. Костомаров в последние десять лет его жизни 1875-1885 (окончание) //
Русская старина. — СПб., 1886. — № 2. — С. 332-333.

4.5.5 М. Лєсков. Вічна пам’ять на нетривалий час. Серпень 1882 р. (2010-05-04 12:00)

Н. Лесков
ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ НА КОРОТКИЙ СРОК (МАЛЕНЬКИЙ ФЕЛЬЕТОН)

От скуки и томительного однообразия жизни говорят будто «люди пухнут»; а опухая, теряют
память и забывают то, что знали и что всем известно. На сих днях в этом роде обнаружилось

небольшое, но странное приключение с могилою Шевченко.
Киевская «Заря» напечатала у себя известие о небрежном содержании «Тарасовой могилы» близ
Канева. Могила поэта осыпалась, и большой деревянный крест на ней подгнил. Газета «Новости»
26 августа перепечатала из «Зари» это известие, а на следующий день (27 августа) спохватилась и
поместила следующую поправку:
«Вчера мы сделали выдержку из газеты «Заря» о небрежном содержании могилы Т. Г.
Шевченка, находящейся будто бы «на пути к Пекарям». Сегодня один из почитателей Шевченка

сообщает нам, что указание это неверно: «Шевченко умер в Петербурге и погребен на кладбище

Новодевичьего монастыря, где над его могилой поставлен и монумент».
Все это не так, и «один из почитателей Шевченка» имеет, очевидно, очень короткую память.
Он совершенно напрасно ввел в заблуждение литераторов газеты «Новости» и их читателей,
посоветовав им искать монумент Шевченко в Новодевичьем монастыре.
Покойный Шевченко действительно скончался в Петербурге, и отпевание его производилось в

церкви Академии художеств, но в Новодевичьем монастыре его не хоронили, и могилы его там

нет, и нет там ему никакого «монумента». Откуда все это пригрезилось «одному из почитателей»
— отгадать невозможно.
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На самом деле тело Шевченко, после отпевания его в академической церкви, было временно

положено в могилу в Петербурге на Смоленском кладбище, откуда потом, согласно воле

усопшего и желанию его земляков и почитателей, было вынуто и со Смоленского кладбища

отправлено в Киев. Здесь гроб Шевченко был встречен огромною толпою и стоял в церкви

Рождества богородицы, что на Подоле, над самым днепровским берегом. В этой киевоподольской

рождественской церкви опять правились торжественные общественные панихиды о душе

покойного, а за Каневом, в трех или четырех верстах ниже этого маленького городка, «на круче»,
под которою «реве ревучий», приготовили «лирнику» «высоку могилу». Затем гроб Тараса был

поднят и при очень больших овациях отправлен в Канев, причем было произнесено множество

речей и стихов на малороссийском языке. Некоторые из этих речей тогда производили такую

сенсацию, что ген[ерал]-губернатор находил даже нужным позаботиться скорейшим окончанием

всех церемоний погребения поэта.
Обо всем этом было много писано и переписано во всех русских газетах с исключительными

пожеланиями, да будет всему этому «вечная память», и вот едва прошло два десятка лет, как даже
«один из почитателей таланта поэта» и целая редакция ежедневной газеты все это так капитально

позабыли, что даже указывают могилу Шевченко там, где ее нет...
Правда, видно, что «ничто не вечно под луною».
А что касается настоящего положения настоящей могилы Шевченко близ Канева, то она

действительно такова, как описывает «Заря». «Высока могила» по-над кручей, где «реве ревучий»,
сильно поосыпалась, то есть дерновая ее облицовка и булыжные камни пообивались, и большой

крест, срубленный из цельного рослого дерева, поддался влиянию сырости и ветров. Могилу

давно следовало бы поправить, и деревянный крест (далеко видимый с Днепра) давно надо

бы возобновить. Каневцы и другие малороссийские почитатели Тараса сами давно это видят и

говорят об этом, но тут находится какая-то помеха в какой-то неясности или спорности насчет

принадлежности участка земли, на коем «высыпана высока могила», — отчего за поправку ее не

берется ни город Канев и никто другой. В каком положении теперь находится этот спор и чем

он может разрешиться, местные газеты ничего не сообщают, а мы этого не знаем, да не знаем
и от кого можно добиться об этом каких-нибудь обстоятельных сведений, но очевидно, что если
эти уяснения еще продлятся года два, то поэтическая могила «малороссийского лирика» того и

гляди что совсем рассыплется и ее высокий крест упадет.
Дело тут в том, что нет никого, кто бы лично считал себя обязанным присмотреть за

Тарасовой могилою, но право ее поправить, нам кажется, невозбранно принадлежит каждому из
почитателей, которых в изобилии имел среди малороссийского дворянства покойный Шевченко.
Во всяком случае, там ведь еще живы роды Галаганов, Милорадовичей и Тарновских, — и, сколько
нам известно, благодаря бога здравствует еще и сам Василий Васильевич Тарновский, к которому
писаны покойным Шевченко задушевные письма, известные в копиях чуть не всей Украине и

Малороссии. Как бы, кажется, всем им не подсыпать высоку могилу своего «батька Тараса», тем
более что для таких больших людей это дело очень нетрудное...
При упоминаниях об этой рассыпающейся могиле не раз делались ссылки по адресу Литературного

фонда, но у небогатого Литературного фонда на руках немало калек, вдов и сирот, которые
напоминают ему о своих вопиющих нуждах, и это, по правде сказать, важнее могил.
А редакции газеты «Новости» пока, кажется, надо бы сделать еще одну поправку в том смысле, что
Шевченко действительно похоронен близ Канева, а не в петербургском Новодевичьем монастыре,
и что здесь ему никакого «монумента» не ставлено. Иначе кто-нибудь, пожалуй, придет сюда

искать этот монумент и, не найдя его, рассердится.

Коментарі

Печатается по тексту газеты «Новое время», 1882, № 2335, 29 августа; без подписи.
Принадлежность статьи Лескову подтверждается как связью со следующей статьей («Забыта
ли Тарасова могила?»), так и заглавием, стилем, осведомленностью автора в обстоятельствах
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похорон Шевченко, перевозки его тела на Украину и пр. См. Андрій Лесков. Лесков про «народну
тропу» до Тарасовоі могили — «Пролетарська правда» (Киев), 1938, № 280, 8 декабря. В связи

с настоящей статьей «Новости» (1882, № 228, 30 августа) поспешили сделать соответствующую

поправку к прежним сообщениям, заметив при этом, что о могиле Шевченко забыла не только

редакция газеты, «но и все его почитатели и даже друзья, как это свидетельствует полная

заброшенность и плохое состояние могилы». На этот выпад Лесков ответил статьей «Забыта
ли Тарасова могила?».

Газета «Новости»... перепечатала... известие... — Имеются в виду заметки в «Новостях», 1882,
№ 224, 26 августа; № 225, 27 августа.
«Один из почитателей Шевченко». — Имеется в виду литератор М. А. Загуляев.
...тело Шевченко... было временно положено в могилу в Петербурге... — Похороны Шевченко

на Смоленском кладбище состоялись 28 февраля 1861 года. 26 апреля гроб был вырыт из могилы
и отправлен на Украину. 6 мая он прибыл в Киев, а 8 мая пароходом был отправлен в Канев, где
10 мая состоялись похороны поэта, привлекшие громадную массу крестьян (см. Дмитро Косарик.
Життя і діяльнiсть Т. Шевченка. Літературна хроніка, Киев, 1955, стр. 254—260).
Некоторые из этих речей тогда производили такую сенсацию, что ген[ерал]-губернатор находил

даже нужным позаботиться скорейшим окончанием всех церемоний погребения поэта. —
Лесков неточно, по памяти, передает содержание административных распоряжений в связи

с похоронами Шевченко в Каневе. В действительности, киевский губернатор Гессе еще до

похорон предписывал начальнику каневской полиции «принять... меры к сохранению порядка и о

последующем донести», так как «при погребении, по всей вероятности, будет большое стечение
народа». А после похорон генерал-губернатор Васильчиков получил донесение, что «студенты
Киевского университета говорили речи, в которых ясно высказывалась будто надежда на будущую
свободу Малороссии». Васильчиков разыскивал, кто именно из студентов выступал, приказывал
«употребить все старания достать эти речи, если они существуют в рукописи» и т. д. («Т. Г.
Шевченко в документах і матеріалах». Киев, 1950, стр. 263—264).
...где «реве ревучий»... — цитата из стихотворения [1]Шевченко «Заповiт» («Завещание»).
...какая-то помеха в какой-то неясности или спорности насчет принадлежности участка земли...
— Участок земли, на котором находилась могила Шевченко, считался собственностью его

родственников. На этом основании каневские власти отказывались от участия в благоустройстве

могилы.
Галаганы, Милорадовичи и Тарновские — богатые украинские помещичьи роды, известные

как «покровители» украинской культуры. Упоминаемый далее Василий Васильевич Тарновский

(1837—1899) получил известность как усердный собиратель украинских древностей, в частности
всевозможных шевченковских реликвий, его рукописей, рисунков и т. д. Возможно поэтому Лесков
понаслышке пишет о «задушевных письмах» к нему поэта; в действительности, известные в

печати (и, по-видимому, все сохранившиеся) четыре письма Шевченко к В. В. Тарновскому

не обнаруживают какой бы то ни было короткости личных их отношений и, во всяком случае,
вряд ли заслуживали того, чтобы распространяться в копиях «чуть не по всей Украине».
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[2]

Фронтиспис каталогу колекції В. В. Тарновського. 1893.

[3]Н. С. Лесков. Собрание сочинений в 11 томах. М.: Государственное издательство

художественной литературы, 1957. Т. 11. С. 27-29; 618-619.

Див. також: [4]М. Лєсков. Остання зустріч і остання розлука з Шевченком, [5]Чи забуто Тарасову
могилу? та [6]Офіційне буфонство

1. http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev146.htm

2. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/v80wNHbzt0EoxSuhqk3qOg?feat=embedwebsite

3. http://rvb.ru/leskov/01text/vol_11/02articles/227.htm

4. http://ua_kobzar.livejournal.com/707326.html

5. http://ua_kobzar.livejournal.com/782453.html

6. http://ua_kobzar.livejournal.com/321129.html

4.5.6 Усім, усім, усім, (2010-05-04 12:40)

хто цікавиться українською культурою.
Відучора і, сподіваємося, надовго у ЖЖ присутній журнал [1]Київського кобзарського цеху.
Ось він: [ LJ User: kkceh ] . Журнал є продовженням сайту, але буде динамічнішим. Тут ви

знайдете різноманітну інформацію щодо кобзарства у широкому сенсі цього слова, анонси цікавих
подій, відео, фото та багато іншого. Заходьте у гості:)

1. http://ceh.org.ua/

4.5.7 М. Лєсков. Чи забуто Тарасову могилу? Вересень 1882 р. (2010-05-04 18:00)

Н. Лесков
ЗАБЫТА ЛИ ТАРАСОВА МОГИЛА?
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[1] По поводу странного и несколько даже смешного

спора о могиле поэта Тараса Шевченки мне 30 августа довелось прочесть в одной газете, будто
осыпавшуюся могилу поэта забыла не одна редакция этой газеты, «но и все его почитатели и даже
друзья, как это свидетельствует полная заброшенность и жалкое состояние могилы».
Это несправедливо и требует поправки.
Могила Шевченки действительно осыпается, и на ней обветшал ее высокий крест, но она совсем
не позабыта «всеми почитателями». Напротив, «народная тропа» к могиле поэта самым явным

образом не зарастает, а проторена как нельзя более торно. В этом отношении, кажется, нельзя
даже указать никакой другой могилы писателя, к которому бы родное племя покойника хранило

бы более памяти и влечения. Я бываю в Каневе почти каждый год, потому что там, в этом

городе и в его уезде, у меня есть близкие родные, у которых мне приятно отдохнуть летом. В

этом же Каневском уезде находится прелестный пустынный женский «монастырек», по прозванию
«Ржищевский», казначеею которого состоит моя родная сестра инокиня Геннадия. Туда приходит
много каневских крестьян, с которыми мне случалось разговаривать. Поэтому я коротко знаю, как
относится малороссийский народ к «Тарасовой могиле», я сам ее посещал не далее как прошлым

летом.
МогилаШевченки представляет не обыкновенную насыпь в величину могилы; это целый холм, или
курган, насыпанный на самой возвышенной площадке очень высокой горы на правом (киевском)
берегу Днепра. Гора эта, или, лучше сказать, по местному «круча», которою возвышается в этом

месте берег, к стороне Днепра оканчивается обрывом, по которому невозможно ни взойти, ни
спуститься, а слева, по крутым же скатам поросшего кустарником оврага, проторено несколько

извилистых «стежек», или тропинок, по которым надо всходить к могиле. Этих «стежек» здесь
очень много, потому что гора высока и пробирающиеся на нее люди, смотря по своим силам

и подверженности головокружениям, избирают дорожку один поближе и покруче, а другой —
подалее, но поудобнее. Оттого стежек много и они так прихотливо перекрещиваются и теряются
в довольно рослом кустарнике, что взойти на гору невозможно без проводника. Проводниками

обыкновенно служат дети «гончаров», или горшечников, которые живут в хатках «под Тарасовой
кручей», и тут же из местной синей глины лепят на кружале простые молочные кувшины

и варистые горшки. Провожают обыкновенно маленькие босоногие «дивчинки», потому что

мальчики, или «хлопци», в летнее время все на работах. В последний раз нас провожала девочка

лет шести и при каждом разветвлении стежек «пыталась»: «чи мы очень, чи не очень боимся?»
Судя по ответу, она брала вправо или влево и, доведя таким образом до «самой могилы», взбежала
на нее и села, крикнув: «от се тут наш Тарас». Так же «дивчата» и сводят вниз и получают за это
«шага», то есть «грош», или сколько кто даст. Но каневцы и другие местные люди ходят на могилу

и без провожатых, и эта могила есть самое любимое место для вечерних прогулок местного

простого народа. Могила посещается постоянно, и то, что она очень осыпалась, происходит
именно от того, что она не позабыта. Могила осыпалась именно потому, что ее дерновой и

булыжной облицовке не дают покоя, не дали ей укрепиться и срастись, как, например, окреп
знаменитый «копец крулевы Боны» близ Кракова. Такой покой нужен вообще всякому земляному
возведению, но он достается только тому, к которому нет большого притока живых людей.
Могилу Шевченки, по несколько вульгарному, но весьма точному местному выражению,
«разлазяли», то есть отоптали ногами ее углы и бока, по которым стараются взойти на ее вершину,
чтобы точно «посумовати з батьком Тарасом про свою недолю». Это, конечно, не значит, что
«про эту могилу позабыли все почитатели и друзья поэта». Такое разрушение, какое представляет
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могила Шевченки, в своем роде утешительнее неприкосновенной сохранности многих и многих

чисто содержимых монументов.
Место могилы Тараса прекрасное и вполне поэтическое, вид на Днепр отсюда — широкий,
вольный и вдохновительный, и простые души, которые так понимал и горячо любил Шевченко,
влекутся сюда неодолимою потребностию «посумовати з батьком». Поднявшись сюда прошлым
летом с братом моим Михаилом Лесковым и с нашим родственником Н. П. Крохиным, мы
встретили здесь редкостной красоты молодую малороссийскую девушку с грудным ребенком. Она
имела вид очень убитый, и мы с нею заговорили, сказав прежде себе: «Вот и Катря!» Оказалось,
что встреченная нами красавица и в самом деле называется Катерина и что у нее такое же самое

горе, какое было у воспетой Шевченком Катри. То есть горе это был ребенок, спавший на ее

руках, «покинута дитына». Разница в положениях заключалась только в том, что эта живая Катря
«не з москалем покохалася», а «служила в наймычках у вдового попа»... Мы ей дали, что могли,
и оставили ее плакать на Тарасовой могиле.
Оправить могилу Шевченки, конечно, необходимо и раз что это дойдет до «старого Каченовского
пана», как называют в Малороссии В. В. Тарновского, или до других просвещенных и именитых

почитателей Шевченки, — это, вероятно, скоро же будет и сделано. Но надо сделать это с

толком. В Каневе я слыхал мысль о том, чтобы «огородить могилу»... Это, разумеется, убережет
курган от осыпки под ногами, но, мне кажется, это совсем не нужно, ибо будет очень жалко,
если у простого народа отнимется возможность приходить и «сидеть сумуючи» на самой могиле.
Думается, не сообразнее ли было бы могилу не огораживать, а по одному из ее боков устроить

простую бревенчатую лесенку, или, по местному выражению, «сходцы». Тогда люди могли бы

свободно и удобно всходить «по сходцам» на могилу своего поэта, а могила бы не осыпалась.
Иначе же, если этого не будет сделано, или если могилу огородят, то народ станет лазить к

ней через ограду, и все равно новой облицовке, которой требует осыпавшаяся, снова не дадут

улежаться и срастись с насыпью, а обвалят и осыпят ее, как осыпали старую. Но лучше уже пусть
она осыпается, чем если ее огородят и станут затруднять живой народный прибой к ней. Это

Тараса обидит.

Коментарі

Печатается по тексту газеты «Новое время», 1882, № 2338, 1 сентября.
Обстоятельства появления этой статьи см. выше, примечание к статье «Вечная память на

короткий срок».

Моя родная сестра — Наталия Семеновна Лескова (1836—1220), в монашестве Геннадия. О ней

см. в книге: А. Лесков. Жизнь Николая Лескова, стр. 415—417.
...с братом моим Михаилом Лесковым и с нашим родственником Н. П. Крохиным. — Лесков,
Михаил Семенович (1841—1889); о нем см. А. Лесков. Жизнь Николая Лескова, стр. 411—415.
Крохин, Николай Петрович (1837—1890) — зять Лескова, муж его сестры Ольги Семеновны; о
нем см. А. Лесков. Жизнь Николая Лескова, стр. 509—516.
«Вот и Катря!» — то есть героиня поэмы [2]Шевченко «Катерина», рассказывавшей о судьбе

обольщенной офицером и брошенной крестьянской девушки.
...дойдет до «старого Каченовского пана»... — Каченовка — имение семейства Тарновских, в
котором в разное время бывали и жилиШевченко, Глинка, Гоголь, Маркевич, Штернберг и многие

другие писатели, художники, музыканты.

[3]Н. С. Лесков. Собрание сочинений в 11 томах. М.: Государственное издательство

художественной литературы, 1957. Т. 11. С. 30-33; 619-620.
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Див. також: [4]М. Лєсков. Остання зустріч і остання розлука з Шевченком, [5]Вічна пам’ять
на нетривалий час та [6]Офіційне буфонство.

1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/XwZ_7jnS64nZ67SsTz5OvQ?feat=embedwebsite

2. http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev110.htm

3. http://www.rvb.ru/leskov/01text/vol_11/02articles/228.htm

4. http://ua_kobzar.livejournal.com/707326.html

5. http://ua_kobzar.livejournal.com/781851.html

6. http://ua_kobzar.livejournal.com/321129.html

4.5.8 Лист київського губернатора про умови впорядкування могили Шевченка. 15
червня 1883 р. (2010-05-05 06:00)

1883 р., червня 15. — Лист київського губернатора до київського генерал-губернатора про умови,
на яких він дозволив впорядкування могили Т. Г. Шевченка

Представляя на усмотрение вашего высокопревосходительства копию с полученного мною

представления каневского городского головы от 4 сего июня за № 87, имею честь довести до

вашего сведения, что на представление это мною вместе с сим сообщено коллежскому советнику

Хантинскому, что не имея в виду закона, воспрещающего кому-либо возобновлять над могилами
их родственников надгробные кресты, я не встречаю препятствий к дозволению возобновить

крест над могилою Тараса Шевченко и оградить оную решеткою его брату, если им будут

представлены доказательства, что он действительно родной брат умершего. Что же касается избы
для помещения сторожа, то не видя никакой необходимости, признал устройство оной излишним.
Независимо от сего, мною предписано каневскому исправнику обратить внимание на лицо,
которое будет действительно исправлять крест и устраивать ограду, а по окончании работ

наблюсти, чтобы при совершении панихиды, как это принято, не было бы на могиле

никаких сборищ, манифестаций или чего-либо подобного, к чему и должны им быть приняты

своевременно меры.

Губернатор (підпис)

(ЦДІА УРСР, справа з фонду „Киевского губернатора“, „Секретная часть“, 1883 р.,№ 379, арк. 2).
Цит. за: Т. Г. Шевченко в документах і матеріалах. — К., 1950. — С. 295.

4.5.9 Лист Б. Д. Грінченка до М. М. Грінченко. 29 жовтня 1883 р. (2010-05-05 12:00)

Зараз я прочитав у газеті, як стрівають Тургенєва і які процесії мають зробити при його похороні.
Я не знаю, може, ще вплив роздратованого почуття зробив те, що мене злість бере, мені тяжко
читати це все. Тяжко, бо передо мною стоїть могила нашого народного поета, мученика ідеї,
сина народа. Там, над Дніпром, стоїть вона, боки її пообвалювалися, хрест згори донизу списаний
прізвищами тих, хто був на цій великій могилі, підгнив і впав. І не можна оправити могилу,
не можна нового хреста поставити — поліціянти, маючи наказ «свыше», не дають і підходити

до могили. Це вже більше не велика могила великого поета, до котрої сходилися поклонитися

українці, — це вже тепер шпильок, потоптаний поліціянтськими ногами. Ти писала колись, що я
помиляюсь в своєму погляді на Тургенєва, що я недбалим зостаюся до всього, що не українське.
Що ж мені дорожче— Тургенєв чи Шевченко? Про кого ж я буду плакати: про Тургенєва, котрому
царський похорон воздають, чи про Шевченка, на могилі котрого свині пасуться; що мені рідніше,
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що для мене важливіше: твори Тургенєва чи Шевченкові твори, котрих не то що друкувати, а й
читати не дають. Ні, я плачу, та тільки плачу за своїх, бо у нас, українців, стільки того горя й

муки, що нема змоги плакати по чужому горю. Ось де причина того, що я так приняв смерть

Т[ургенє]ва.

29 жовтня 1883 p., Олексіївка

[1]Т. Г. Шевченко в епістолярії відділу рукописів. — К., 1966. — С. 75-76.

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/epis.htm

4.5.10 Лист про заборону цитат із творів Шевченка на його надмогильному пам’ятнику.
23 січня 1884 р. (2010-05-05 18:00)

1884 р., січня 23. — Лист київського генерал-губернатора київському губернаторові про заборону
будь-яких цитат із творів Т. Г. Шевченка на його надмогильному пам’ятнику

Конфиденциально

Представлениями от 20 и 22 сего января за№ 241 и 264 ваше превосходительство изволили между
прочим довести до моего сведения, что крест, предположенный к постановке на могиле поэта Т.
Шевченко близ г. Канева, изготовлен уже на киевском чугунолитейном заводе Термена, при чем
на одной из сторон этого креста имеется, независимо от надписи о времени рождения и смерти

поэта, четырехстишие на малороссийском языке.
Признавая с своей стороны означенное четырехстишие вполне несоответственным, а равным

образом принимая во внимание, что вследствие представления вашего превосходительства от

12 сентября прошлого года за № 3932, основанного на ходатайстве самого распорядителя по

обновлению могилы Шевченка — г. Якубенко, мною выражено было согласие на постановку

креста лишь с рельефным изображением покойного Шевченко, с означением его имени и времени

рождения и смерти, но без каких бы то ни было иных на кресте надписей, я имею честь покорнейше

просить вас, милостивый государь, ныне же сделать зависящее распоряжение о том, чтобы

помянутый выше завод Термена никак не выдавал заготовленного им креста заказчикам впредь

до уничтожения ими помещенного на кресте объясненного выше четырехстишия; о каковом

моем распоряжении благоволите приказать объявить самим заказчикам под расписку; меня же

о последующем уведомить.

Генерал-адъютант Дрентельн

(ЦДІА УРСР, справа з фонду „Киевского губернатора“, „Секретная часть“, 1883 р., № 379, арк.
23.). Цит. за: Т. Г. Шевченко в документах і матеріалах. — К., 1950. — С. 296-297.

4.5.11 Рапорт київського поліцеймейстера про характер надмогильного пам’ятника
Шевченкові. 29 січня 1884 р. (2010-05-06 06:00)

1884 р., січня 29. — Рапорт київського поліцеймейстера київському губернаторові про характер

надмогильного пам’ятника Т. Г. Шевченкові

Секретно

Вследствие словесного поручения вашего превосходительства честь имею донести, что памятник
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поэту Шевченко, изготовленный на заводе Термена, до сего времени в Канев не отправлен. На

одной стороне сказанного памятника имеется следующая надпись:

„Свою Україну любіть;
Любіть її во врем’я люте,
В останню, тяжкую минуту

За неї господа моліть“.

На другой

Родився р[оку] б[ожого]
1814 лютого 25 дня.
Почив р[оку] б[ожого] 1861 лютого 26 дня.

Полицмейстер (підпис) *

(ЦДІА УРСР, справа з фонду „Киевского губернатора“, „Секретная часть“, 1883 р., № 379, арк.
21).

На документі є така помітка: „Прошу немедленно довести до сведения генерал-губернатора в

дополнение к последнему представлению“.
Цит. за: Т. Г. Шевченко в документах і матеріалах. — К., 1950. — С. 295-296.

4.5.12 Лист M. Г. Мацкевича до О. Ф. Кістяківського. 14 липня 1884 р.
(2010-05-06 12:00)

Взобравшись сегодня по известной Вам крутизне на Тарасову гору, я застал на могиле каневского
исправника Тарановского, киевского жандармского штаб-офицера (с грузинским типом лица) и
мастеров (заметьте: чистых руссаков), которые под надзором и руководством распорядителя

(заметьте: чистейшего руссака) втаскивали блоком на могилу гранитные глыбы и подготовляли

на ней основание для памятника, который теперь на берлине у Ржищева, а в Канев должен

прибыть сегодня вечером или завтра утром. Могила — большой курган, края (скаты) которого
на екатеринославский манер усеяны бахчой (баштаном). Довольно большой круг около кургана

охвачен дощатым частоколом. Вблизи кургана «хата і кімната», о которых при жизни своей мечтал
для себя покойный поэт-страдалец. По словам сторожа, живущего там три месяца, постройками
распоряжался «инженер». К сожалению, этот инженер дурно распорядился тем, что, во 1-х,
слишком высоко поставил частокол на окраине горы и тем закрыл вид на Днепр и с Днепра,
во 2-х — приказал вырубить мало дерев пред курганом и слишком много позади его. Нужно

бы, чтобы позади была густая стена, например] берез, на фоне которых оттенялся бы памятник,
а впереди — простор, сквозь который он был бы виден «задрипанцу» Юркевичу. Чрез неделю,
сказал мне распорядитель, может быть окончена установка памятника.

14 июля 1884 г., Канев

[1]Т. Г. Шевченко в епістолярії відділу рукописів. — К., 1966. — С. 82.

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/epis.htm

3722

http://litopys.org.ua/shevchenko/epis.htm


4.5.13 Спогад Євгена Чикаленка про читання «Кобзаря» серед народу (2010-05-06 18:00)

* *

Вважаючи, що я повинен передати дітям стільки землі, скільки я дістав у спадщину від батька

та дядька, я постановив купити землі, замість проданої селянам, але тільки на Полтавщині.
Я вже казав, що коли я проживав у жінчиних родичів на Полтавщині, то мені дуже подобалась

тамошня місцевість і люди. Безлісна, безводна Херсонщина, принаймні та частина, в якій

я мешкав, заселена була переважно подолянами, здеморалізованими польськими панами,
починаючи від часів ліквідації Гайдамаччини; в очі тутушні люди, як і подоляни, приязні,
низькопоклонні, але нещирі й лукаві; вони призвичаєні цілувати панів у руки, але ставляться до

них з ненавистю.
На Полтавщині, яка жила в інших політичних обставинах, де люди не так були пригнічені,
виробився зовсім інший тип селянина. Там селянин держиться з достоїнством (гідністю), не цілує
пана в руку, вважає себе рівним з паном, бо знає, що прадіди їхні за Гетьманщини були однаковими
козаками, тільки панів прадід був старшиною, а через те дістав від цариці Катерини дворянство,
а його прадід був простим козаком, а через те попав у кріпацтво або зостався і досі козаком,
який тепер правами не відрізняється від мужика, що робив панщину. Крім того, в Полтавщині, де
земство було заведене ще в 60-их роках, більше людей грамотних, а на правім березі, де земство
заведене тільки в 90-их роках, та й те куце, селян грамотних значно менше.
Їздячи по залізних дорогах, раз у раз в третьому класі, я навмисне брав з собою «Кобзаря», якого
держав розгорнутим. На правобережних залізних дорогах ніколи ніхто з селян не поцікавився, яку
я книжку читаю, хоч я навмисно лишав розгорнутого «Кобзаря» на лавці; на лівобережних дорогах
раз у раз селяни питали мене про книжку, яку я держав у руках, або просили почитати; декотрі
знали «Кобзаря», а більшість, почитавши її уперше, з захопленням просили продати їм книжку,
або хоч сказати, де можна її купити. А деякі оповідали про Шевченка якісь легенди, або й дійсні

події, про які вони чули від батьків, бо Шевченко часто бував і подовгу проживав на Полтавщині.
Проживаючи у жінчиних родичів у Лубенщині, я був у дуже добрих відносинах з сусідніми козаками
Заволошними, раз у раз розмовляв з ними про минуле України, про події на будуче, читав їм і

давав читати українські книжки, одним словом, пробуджував у них національну свідомість.

Чикаленко Є. Х. Зібрання творів в 7 т. — К., 2003. — Т. 1. Спогади. — С. 196-197.

4.5.14 Народна легенда про Шевченка. 1890 р. (2010-05-07 06:00)

Влітку 1890 року мені частенько траплялося читати простим, неписьменним міщанам городка

Звиногородки на Київщині [1]Шевченкові поеми: «Катерина», «Наймичка» і ін., або й його лірику.
Запевне, всі не могли наслухатися досхочу; а вже що до жіноцтва, то жінки раз у раз аж плакали,
слухаючи приміром «Наймичку», і радніші були, щоб і по скількісь разів я читав їм те саме.
Здебільшого бувало так, що слухачі мої допіру од мене знайомилися з Шевченком. Та часом,
правда, доводилося мені чути й таке: «Це — Шевченкове? О, я вже знаю дещо з цього. Який він
був гум! 1 Як він прикладно все нам витолкував!» Але за особу великого Кобзаря, що народивсь
не де, як на тій самій Звиногородщині, я й од таких не міг був нічого довідатися, опроче, що
він тепер повинен бути в Петербурзі, — живий, очевидячки. Та одного разу каже мені старий

Андрій Поштар 2: «Я його знаю, — деньгай був такий!» На Шевченка-деньгая (=багатиря) я й

уваги був не звернув. А ще зминуло скількись днів — син Андрія Поштаря, парубок Яків, розказав
мені таке: «Шевченко усе ходив із Кулішем: вони разом товариствували; тільки ж Куліш не був

такий хвабрий та хитрий, як Шевченко. А Шевченко був багатир страшенний; куди він ступне, за
їм гроші річкою течуть, і бідняків-голодранців збиралася коло його сила: всі доставали грошей

повні пригорщі. От його дуже не любила поліція та десятники, бо такий багатир. Щоб загарбати

його гроші, вони навели на його силний сон, поклали у гріб та й поховали. Але Шевченко був
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великий знахур, та не собакуватий; три дні він був у землі, а там — ожив, і живе, мабуть, і досі».
Мій оповідач, Яков Поштар, народивсь бл. 1870 р. Легенду він чув навіть не од батька, а од

письменного хлопчика, на прозвання Нетеличка, а Нетеличка ніби це вичитав звідкілясь 3. Аг.
Кримський. Народні легенди про Шевченка — і пісня про «Шевченка» // Акад. Аг. Кримський.
Розвідки, статті та замітки. І-XXVІІ. — К., 1928. — С. 19. 1 Тобто «ум», розум. — А. К. 2

Поштарів хата — на краю Звиногородки, коло того шляху, що йде з Звиногородки на Ґудзівку

та на Керилівку. — А. К. 3 Про це я послав звістку до львівської «Зорі» 1891, ч. 5, ст. 96, під
заголовком: «Легенда про Шевченка». — А. К.

1. http://izbornyk.org.ua/shevchenko/shev.htm

4.5.15 Перекази про те, що Шевченко по світу ходить (2010-05-07 12:00)

[...] дорогою се було, на пароході. Їхалося літньою порою Дніпром, поуз Каніва. Ось здалека

видно вже могилу Шевченка, себто хрест той високий... Вже так, що на хорошому місці поховано
Тараса! кожне їде, бачить, — подумає щось...
На «чердаку», чи на тому помості горішньому, стояли юрбою люде, дивилися, — і прості люде й

пани, всякі.
Все ближче, та ближче під’їжджаємо. Коло мене стояли якісь дядьки, — либонь прочане з Києва.
Не втерпіла я та й кажу до їх: — От і Шевченкова могила!... на гарному місці похований він!...
— Похований, та не зовсім, — одказав мені один дядько.
— Як, кажу, не зовсім? Коли вже похований то похований. Адже ж то все звісно— і колиШевченка

ховали, і як...
— Та що з того! — править своє дядько, — а Шевченка там нема. Не став він там лежать!...
— Як? а де ж він? -
— Де?... По світу ходить і пісні складає; тілько не об’являється, а він є!...
— Чом же він не об’являється?
— Еге — «чом!» Дурний би він був! щоб зараз арештували?
Усміхнулась я, та вже й умовкла.
Давненько й ся розмова була, а знов пригадалась мені...

Олена Пчілка. Перекази про Шевченка. // Шершень. — 1906. — № 9. — С. 3.

[1]
Могила Тараса Шевченка з дерев’яним хрестом, встановленим Варфоломієм Шевченком у грудні

1882 р. фотографія 1883-84 рр. Фотографія
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[2]
Могила Шевченка кінця XIX ст. Рисунок

* *

[...] к могиле Шевченка, подле Канева, подходит неизвестный человек и спрашивает сторожа: «що
ти тут стережеш?» — «Та тут Тарас захований»; на это неизвестный заметил: «Він (Шевченко)
був дуже хитрий чоловік, він давно уже дірочкою з могили виліз».

М. Васильев. Т. Шевченко в легенде // Киевская старина. — 1900. — Июнь. — С. 142.
[Див. [3]повний текст.]

1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/o3Yvt1Iysc42mnKL-ys2zg?feat=embedwebsite

2. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/XwZ_7jnS64nZ67SsTz5OvQ?feat=embedwebsite

3. http://ua_kobzar.livejournal.com/785338.html

4.5.16 Викриття Олександра Кониського мешканцем села Моринці (2010-05-07 18:00)

На дні яру у сливняку зустріли ми старого діда, з виду йому літ під 70 (Севастян Паламаренко,
як потім я довідався), але ще який кремезний, бадьорий і знати що чистюк; бо хоч був будень, а
сорочка на йому — наче сніг біла. Привіталися; я й став розпитувати, чи запевне Дяченкова хата
була колись Шевченковою?
— Сам я не зазнаю, — відповів дід; — але від Гончаренка чув, що так воно... Та нащо се вам? —
питає дід і пильно-препильно придивляється до мене.
— Так, кажу, цікаво.
— А вже ж хоч на кого так цікаво подивитися на ту хату, де родився... і на мене, і на вас так...
чом не любо на старості літах подивитися на ту хату, де ви родилися...
Щось чудне здалося мені і в словах, і в погляді діда; я спитався:
— До чого се ви, діду, річ ведете?
— Та ви ж самі і будете Шевченко?
От на се вже я зроду-віку не сподівався! Ніколи мені й на думку не приходило, що я чим-небудь
скидаюся на Тараса Григоровича!
— Ні, діду, я не Шевченко; я з Києва...
— Говоріть таки! наче я не бачив вас тоді, як ви перед волею приїздили сюди до нашого села...
і в церкву заходили і обдивлялися. Правда, тоді ви не були таким сивим... але ж скільки вже

того часу минуло! От вже після волі тридцять літ! І я тоді не таким був, чорнявим був, а тепер
попеластий... Хіба не пора?
— Вклепалися ви, діду! — кажу я, сідаючи на траві під сливою: — я не Шевченко; Шевченко тоді
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саме вмер, як воля людям вийшла.
Дід слухає; під сивим вусом мигає у його легенька усмішка, а з очей знати, що він не йме мені

віри.
— Ну, та скількись! Нехай!... — каже дід. — Посидьте, а я нарву вам сливок.
Сидимо, їмо сливи; трохи вони ще зеленець; не доспіли, дід і каже:
— Я був, як і оті похорони справляли у Каневі.
Але дід не каже: чиї похорони.
— Шевченкові похорони? — питаю я.
— Та говорено ж, що його... — відповів дід і знов під вусами у його пробігла хитро усмішка.
— Я, бачте, у бору тоді сидів, — мовив говіркий дід: — [...] так ото і як похорон той справляли,
люди всяково гомоніли...
Знов дід пронизав мене поглядом, знов куточок його рота усміхнувся: — А начальство зовсім

не няло віри, що в труні тіло. Набігла була поліція на могилу; хотіли розкопувати... а могилу

тоді саме одмуровали... Начальство хотіло труну вийняти та подивитися, що там є. Гм!... ну...
люди про се як дочулися і собі на могилу. «Не дамо!» кажуть. Сила людей зібралася і чоловіка

півтораста було: усі в один голос: «Не дамо!»... і не дали.

Подорож в рідні села Шевченка. (О. Я. Кониського.) // Зоря. — 1893. — Ч. 5. — С. 93-
94.

4.5.17 Розповідь А. Кримського про народні перекази. 1895 р. (2010-05-08 06:00)

[...] я приїхав на літо до своєї Звиногородки (1895), — і якось серед розмови зі своєю сестрою

Ганною Кримською випадково довідався, що в Звиногородці і серед простих людей і серед

інтелігенції зачала циркулювати літ тому вже двоє-троє (тобто рр. 1892–1893) чутка про те,
начебто Шевченко приїздив був недавнечко на свою батьківщину. Бо тут не тільки в народі, ба
й серед тутешньої урядовницької інтелігенції, панує думка, що Шевченко має бути ще живий.
Кажуть, що в 1860 рр. привезено з-за кордону й поховано лиш закриту мідяну труну: сказали
всім, начебто в ній лежить тіло поетове, а направду ж його там не було. Труна — кажуть —
була порожня, а Шевченко зостався живий: він поїхав на Полтавщину й оселивсь там, маючи
пашпорта й папери свого приятеля Кричмана. І от, чотири тому роки (так переказувала 1895
р. поголоску моя сестра), цей «Кричман» одвідав Керилівку, Тарасівку та м. Звиногородку. Він
усе дуже уважно оглядав: живовидячки пригадував собі свою батьківщину, що на ній давненько

не бував. У Звиногородці бувши, він скількись разів заходив за ділом до слідчого Клебанівського;
тепер його вже тут немає. Клебанівський— кажуть— упізнав, що той «Кричман»— то Шевченко,
й тоді ж таки, ніби, так і казав не раз своїм знайомим звиногородцям, що це зовсім не Кричман.
Одвідав Шевченко й свою сестру в Керилівці; сестра— кажуть— «получає пенсію» од цариці. Старі
селяни упізнавали приїжджого й гукали до нього: «Тарасе!». То Тарас обертавсь і обережненько
подавав знак: «Цитьте! Мовчіть!». Між іншим він казав людям, що, коли він помре, то після

нього знайдеться чимало нових його писаннів, ще не друкованих ніде. [...]

Аг. Кримський. Народні легенди про Шевченка і пісня про «Шевченка» // Акад. Аг. Кримський.
Розвідки, статті та замітки. — К., 1928. — С. 20.

Шевченко в народных рассказах.

По сообщению моей сестры, Анны Крымской, в г. Звенигородке, Киевской губернии, начал года
три или два тому назад циркулировать слух о приезде Шевченка на свою родину. По общему

мнению, которое распространено не только среди народа, но и среди здешней чиновничьей
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интеллигенции, Шевченко жив. В 60-х годах был привезен из-за границы закупоренный медный

гроб, в котором якобы находилось тело поэта, и был похоронен. Но на самом деле гроб был

пуст, а Шевченко остался жив: он уехал в Полтавскую губернию и поселился там с паспортом и

бумагами своего приятеля Кричмана. Года четыре тому назад этот Кричман посетил Керелевку,
Тарасовку и г. Звенигородку. Он все очень внимательно осматривал: очевидно, вспоминал свою

родину, в которой давно не был. В Звенигородке он несколько раз заходил по делу к следователю

К[лебанов]скому (теперь его здесь нет). К[лебанов]ский признал в нем Шевченка и повторял

знакомым, что это вовсе не Кричман. Посетил Шевченко и свою сестру в Кереливке; сестра
получает пенсию от государыни. Старые крестьяне узнавали приезжего и окликали: «Тарас».
Тарас оборачивался и осторожно говорил: «Цитьте! Мовчіть!» Между прочим он сообщил, что
после его смерти найдется много новых, еще непечатанных его произведений.
Рассказ этот пользуется доверием, между прочим, потому, что опирается на авторитет

К[лебанов]ского, выехавшего из Звенигородки и не могущего, значит, опровергнуть никаких

слухов, которые соединяются с его именем.
Не трудно отыскать источник сообщенного предания (или, если угодно, — сплетни). Кричман

— конечно г. Кречмер, который, быть может, действительно приезжал в Звенигородку и бывал

у следователя К[лебанов]ского; но, кажется, он не был принят за Шевченка. Года четыре назад

посетил Кереливку и Моринцы (но не Звенигородку) [1]г. Кониский и описал своё путешествие

в львовской «Зорі» («Подорож у рідні села Шевченка»); его действительно — по словам самого

г. Кониского — приняли крестьяне за Тараса Григорьевича и на его заявления, что ему «дуже
цікаво подивитись тут», хитренько замечали: «Еге! хоч кому цікаво подивитись на те місце,
де зріс». В настоящее время, как видим, приезд Кониского и приезд Кречера слились в одно

тождественное происшествие, да к нему добавлено кое-что из прежнего репертуара преданий о

Шевченке (металлический гроб).

А. Крымский. Шевченко в народных рассказах. «Киевская старина», 1896, № 2, стор. 51-52.

1. http://ua_kobzar.livejournal.com/784759.html

4.5.18 Легенди про «справжню» смерть Шевченка. Єлисаветград, 1900 р.
(2010-05-08 12:00)

Т. Шевченко в легенде. Особенность многих легендарных сказаний о реформаторах и народных
героях состоит в том, что конец деятельности этих лиц окутывается таинственностью или

покрывается ореолом чудесного; легенда не допускает конечного состояния в применении к

лисности и деятельности героя; она оставляет место для упований и надежд на лучшее будущее,
на доведение ими до конца дела эмансипации масс от жизненных тягот по пути к общему счастью.
Помянутый только что легендарный мотив, в несколько ослабленной степени, приурочен народом
и к личности Т. Шевченка; в печати (на стр. Киев[ской] стар[ины]) уже неоднократно были

приводимы толки у слухи, циркулирующие в народе о Шевченке, о его, будто бы, мнимой смерти,
о настоящем содержимом его могилы; появление таковых показывает, что Шевченко делается

народным героем, что его деятельность не только ценится во все более и более расширяющемся
круге интеллигентных людей, но что она приобретает значение и в глазах народных масс, что
народная масса связывает свои интересы с поэзией и деятельностью Шевченка. Приводимые

записи, произведенные нами на днях в Елисаветграде (Херсон. губ.), еще более подтверждают
сказанное.
Беседуя [в Елисаветграде] с одним лицом, соприкасающимся с народом и «опростившимся», я
был удивлен взглядом на смерть Шевченка, усвоенным моим собеседником; меня изумило то

обстоятельство, что собеседник уверенно заявил, что поэт умер только в прошлом [1899-м] году,
в июне месяце, что все время, от момента его мнимой смерти в 61-м году и до последнего

времени, он жил в Англии, куда выехал после освобождения крестьян, «щоб ґвалту не було»,
«щоб люде не шуміли». Он не находит здесь ничего невероятного, так как Шевченку в таком

случае было бы около 80-ти лет. Уверенность в справедливости этих сведений мой собеседник
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почерпнул из данных, сообщенных ему земляками Тараса Шевченка, кирилловскими крестьянами,
приезжающими в Елисаветград в ярмарочное время для продажи груш и яблок.
Крестьяне сообщали, что поэт, вернувшись из Англии, принял фамилию Михаила Адамовича

Кречмера и под таким именем явился в Кирилловку. Старики, видевшие когда-то Шевченка,
«признавали» в Кречмере покойного поэта; «одягався він і по-панськи, і по-малоросійськи»;
многим помогал; из Киева и Харькова к нему часто приезжали паны.
Неоднократно старики, помнившие Шевченка, напрямик обращались к Кречмеру: «Та це Ви,
Тарасе Григорьєвичу, признавайтесь!» — Что вы? — изумленно отвечал Кречмер.
Помимо сходства, которое находили старики между Шевченком и Кречмером, на мысль о полном
тождестве этих двух лиц наводили крестьян те замечания, которые выражал Кречмер и которые

запечатлевались в подозрительных головах.
Кречмеру приписывают следующую подозрительную для крестьян просьбу: «як умру я, так

насипте мені в Кириловці таку могилу, як насипали моєму товаришові у Каневі». (Кречмер был

уроженец Кириловки). Шевченку, т. е. Кречмеру, приписывают и следующую пророческую фразу:

«Як не буде у Дніпрі мишей, раків,
Тоді не буде у нас ні жидів, ні поляків».

Мой собеседник так комментировал это двустишие: «як раки заведеш, та вже ніколи вони не

виведуться, так і на Вас повік будуть їздить жиди і поляки — бо ви дурні». Что Шевченко

не лежал в могиле, а проживал вдали от родины, это становилось для простолюдина вполне

вероятным, когда ему приходилось познакомиться со следующим рассказом: к Могиле Шевченка,
подле Каневе, подходит неизвестный человек и спрашивает сторожа: «Що ти тут стережеш?» —
«Та тут Тарас захований»; на это неизвестный заметил: «Він (Шевченко) був дуже хитрий чоловік,
він давно вже дірочкою з могили виліз».
Таковы те данные, на которых мой собеседник построил своё убеждение в том, что Шевченко был

жив до последего времени и что смерть его была фиктивна, в видах предупреждения возможных
народных волнений (см. [1]сообщение Крымского в Киев[ской] стар[ине] 1896 г. 2. 263 на ту же

тему).

М. Н. Васильев. Т. Шевченко в легенде // Киевская старина. — 1900. — Июнь. — С. 141-
143.

1. http://ua_kobzar.livejournal.com/784921.html

4.5.19 Три дівиці під вікном... Черкаси, 1907 р. (2010-05-09 06:00)

Три девушки-сиротки, закончив читать «Кобзарь», вытерли белыми косынками слезы и

задумались.
Старшая девушка-сиротка сказала:
— Если б я была богатой, я выткала бы из чистого золота и серебра большой ковер и накрыла б

им могилу Тараса Григорьевича Шевченко.
— А если бы я была богатой, — говорит средняя девушка-сирота, — я бы всю Чернечью гору,
где могила Шевченко, тополями и калиной красной засадила, прекрасными цветами усеяла.
Третья же, самая молодая девушка-сиротка сказала:
— Если б я была богатой, я купила бы целый миллион «Кобзарей» и в каждую бедную хату дала

бы эту чудесную книжку.

От В. Ф. Бубликовской, г. Черкассы (1907 г.).

В. Вильчинский. Народные легенды о Великом Кобзаре. К 100-летию со дня смерти Т. Г.
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Шевченко. [Из собрания С. С. Нехорошева.] // Звезда. — 1961. — № 3. — С. 206.

[1]
Перший шевченківський меморіал, зведений на Чернечій горі у 1883-84 рр.

1. http://picasaweb.google.com.ua/lh/photo/rVhAQI-Yyh8eOht4GsAcmA?feat=embedwebsite

4.5.20 Переказ про живого Шевченка. 1909 р. (2010-05-09 12:00)

* *

Нещодавно [1909 р.] довелося мені їхати машиною з Ковеля до Бердичева. Як завсігди буває

— в вагонах третього класу народу було повним-повнісінько. [...]
Нумер «Ради» трапився якраз з закликом «Жертвуйте на пам’ятник Шевченка!»
[...] Коли наразі чую з верхньої полиці чийсь сердитий голос:
«І чорт його батька зна, за що то живому чоловікові отой пам’ятник здався»...
Усі разом зі мною підвели очі на полицю, де лежала якась вже се дуже собі молода пані. Бо хоча
вона була одягнута бідненько, а вже ж по-панському...
Гадаючи, що вона може не дочула, я їй ввічливо почав толкувати, що Шевченко вже не живий, що
його поховали.
— Та знаю, знаю, — перехопила мене пані, — поховали в 1861 році, на горі біля Каніва... Кажіть
комусь іншому, не мені. То тоді поховали порожню домовину, а Шевченко тоді переховувався у

їдного прихильного до нього пана, а потім утік в Австрію, бо його знову хотіли посадовити у

тюрму, але боячись, щоб його не віддали до Росії, якщо довідаються, що він там пише, то він вже
під своїм іменням не пише, а друкує там під чужим іменням і живий отак і досі, хоч старий він

вже, дуже старий...
Звичайно— я не міг здержатись, щоб не висловити їй свого здивування, звідки у неї такі відомости.
Пані аж розсердилася.
— Отакої. Та я ж сама родом з Кириловки. Це ж батьківщина Шевченка, а один з моїх дядьків

то навіть був трохи Шевченкові свояком через його сестру Ярину. І мені навіть чудно, що ви того
всього про Шевченка не знаєте, що збираєте йому на пам’ятник гроші, коли він ще живий. Там в

наших сторонах усі знають, що Шевченко живий та тільки не хоче обізватися. Але він таки колись
обізветься до нас, не дурно про нього й пісеньку зложили:

Тарас, батько наш,
Умер на час,
А тепер воскрес......
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Цю пісеньку у нас навіть і малі діти знають, не те що, а тут на, дивись, — вчені люди і живому

чоловікові збираються ставити пам’ятника...

Антін Лютницький. Тарас Шевченко в народних переказах // Рада (К.). — 3.VI (16.VI) 1909.

4.5.21 Народний переказ про Шевченка (2010-05-10 06:00)

* *

Як була я дівчиною, то була дружкою на весіллі у своєї подруги. Гуляємо ми, але бачу — заходить

якийсь пан. А молода до нього та хотіла руку поцілувати, а він розсміявся і каже:
— Не цілуй, голубко, в руку, а в губи.
То вона його і поцілувала. А я як придивлюсь до того пана, бачу — викапаний Шевченко, як оце
на патреті, ну точнісінько він, Тарас. Прийшла я додому і кажу батькові:
— Тату, тату, той чоловік, що був на весіллі, сміється точно так, як Шевченко.
А тато і каже:
— Глупа ти, дочко. То ж Шевченко і є. Бо йду я раз та кажу братові Тараса — Микиті:
— Ви брата заховали, хоч би поминки справили.
А він сміється:
— Та то, старий, ружжа та шаблі поховали, а мій брат живий, і оце ж, каже, він і приїжджав.
Так що то Шевченко і був. А що він, як пан, ходив, то це для того, щоб його багачі не пізнали.
Бо ганили вони його, рідного, жить йому не давали, а він же все тільки про селян і думав.

Від А. П. Сокирко, 71 року, с. Шевченкове, Вільшанського р-ну, Київської обл. (грудень 1938
р.). Збірник-1963. — С. 140.

4.5.22 Висловлювання М. Чалого (2010-05-11 06:00)

* *

Жизнь такого человека, как Шевченко, имеет великое значение для будущих поколений. Явление
Шевченка не случайность: с ним соединяется судьба целых миллионов народа; в нем как в фокусе

соединились духовные силы всего крепостного люда; он вырос из родной почвы, облитой потом и

кровью нашего кормильца — крестьянина... В лице поэта народ наконец сознал свое безотрадное

положение и выслал его на арену просвещенного мира, в среду цивилизованного сословия —
поведать свету задушевные свои думы, тяготившие его в течение долгих лет.

Сава Ч[алый], Новые материалы для биографии Т. Г. Шевченка, «Основа», 1862, травень, стор.
46. [Див. [1]текст]

1. http://litopys.org.ua/shevchenko/vosp07.htm
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	(2007-04-25 07:41)
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	О. Пріцак про навчання Шевченка (2007-05-06 08:25)
	(2007-05-07 07:00)
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	Пам’ятник Кобзарю у Чернігові (2007-05-08 07:18)
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	(2007-05-23 06:54)
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	Увіковічнено місце, звідки Шевченко малював Канівські гори (2007-05-30 19:28)
	Спогад Петра Мартоса про видання Кобзаря (2007-05-31 06:48)

	June
	1. ДО М. Г. ШЕВЧЕНКА. 15 листопада 1839 р. С.-Петербург (2007-06-01 06:57)
	Заява до правління Академії мистецтв. 3 червня 1839 р. (2007-06-02 07:33)
	Перші поезії. 1837-1838 рр. С.-Петербург (2007-06-03 06:45)
	(2007-06-04 08:06)
	(2007-06-05 07:22)
	(2007-06-06 07:34)
	(2007-06-07 07:26)
	(2007-06-08 07:15)
	2. ЛИСТ ДО М. Г. ШЕВЧЕНКА. 2 березня 1840. С.-Петербург (2007-06-09 07:28)
	Виписи з актів громадянського стану (2007-06-10 08:26)
	Споминки Варфоломія Шевченка про початок листування (2007-06-11 07:52)
	ЩОДЕННИК 1857-1858 рр. (2007-06-12 06:28)
	12 червня 1857 року (2007-06-12 06:32)
	13 червня 1857 року (2007-06-13 07:32)
	Гіпотетичний портрет Шевченко часів перебування у Вільно (2007-06-13 18:00)
	14 червня 1857 року (2007-06-14 06:17)
	(2007-06-15 00:13)
	15 червня 1857 року (2007-06-15 10:04)
	Газетне повідомлення про приїзд до Петербурга. 9 січня 1831 р. (2007-06-16 07:02)
	(2007-06-16 07:09)
	16 червня 1857 року (неділя) (2007-06-16 14:22)
	(2007-06-17 06:56)
	17 червня 1857 року (2007-06-17 11:04)
	Запис про схвальну оцінку рисунків Шевченка. 4 жовтня 1835 р. (2007-06-18 07:03)
	18 червня 1857 року (2007-06-18 08:17)
	Ділові документи Ширяєва, 1836 (2007-06-19 06:13)
	19 червня 1857 року (2007-06-19 06:26)
	З документів Товариства заохочування художників (2007-06-20 07:05)
	20 червня 1857 року (2007-06-20 08:09)
	Записи у щоденнику художника А. Мокрицького (2007-06-21 07:28)
	21 червня 1857 року (2007-06-21 08:14)
	Про пам’ятники республіки (2007-06-22 07:48)
	22 червня 1857 року (2007-06-22 08:30)
	(2007-06-23 06:29)
	Документи царської родини навколо лотереї. Квітень 1838 р. (2007-06-24 06:59)
	25 червня 1857 року (2007-06-25 09:04)
	Відпускна. 22 квітня 1838 р. (2007-06-26 06:37)
	26 червня 1857 року (2007-06-26 09:22)
	Екзаменаційні списки Академії мистецтв, в яких оцінювався Шевченко (2007-06-27 07:07)
	27 червня 1857 року (2007-06-27 09:01)
	Записи Товариства заохочування художників (2007-06-28 06:37)
	28 червня 1857 року (2007-06-28 12:25)
	З постанови Ради Академії мистецтв. 3 травня 1839 р. (2007-06-29 06:13)
	29 червня 1857 року (2007-06-29 09:00)
	30 червня 1857 року (неділя) (2007-06-30 07:06)

	July
	Календар щоденника (2007-07-01 07:00)
	1 липня 1857 року (2007-07-01 09:00)
	2 липня 1857 року (2007-07-02 07:08)
	З каталога академічної виставки. Вересень 1939 р. (2007-07-03 06:28)
	3 липня 1857 року (2007-07-03 10:37)
	Фотографії Прокудіна-Горського (2007-07-04 08:13)
	4 липня 1857 року (2007-07-04 09:01)
	5 липня 1857 року (2007-07-05 09:01)
	6 липня 1857 року (2007-07-06 07:17)
	7 липня 1857 року (неділя) (2007-07-07 09:30)
	8 липня 1857 року (2007-07-08 11:38)
	Кадр з кінофільму (2007-07-09 07:07)
	9 липня 1857 року (2007-07-09 12:11)
	Місця перебування Шевченка (2007-07-10 07:00)
	10 липня 1857 року (2007-07-10 09:01)
	11 липня 1857 року (2007-07-11 09:30)
	12 липня 1857 року (2007-07-12 10:11)
	13 липня 1857 року (2007-07-13 07:58)
	14 липня 1857 року (неділя) (2007-07-14 07:46)
	15 липня 1857 року (2007-07-15 08:19)
	16 липня 1857 року (2007-07-16 08:08)
	17 липня 1857 року (2007-07-17 09:01)
	18 липня 1857 року (2007-07-18 09:00)
	19 липня 1857 року (2007-07-19 09:53)
	20 липня 1857 року (2007-07-20 09:15)
	21 липня 1857 року (неділя) (2007-07-21 09:24)
	22 липня 1857 року (2007-07-22 09:39)
	23 липня 1857 року (2007-07-23 08:17)
	24 липня 1857 року (2007-07-24 08:20)
	25 липня 1857 року (2007-07-25 08:38)
	26 липня 1857 року (2007-07-26 09:05)
	27 липня 1857 року (2007-07-27 09:02)
	28 липня 1857 року (неділя) (2007-07-28 08:05)
	Рапорт ротного командира. 29 липня 1857 р. (2007-07-29 07:20)
	29 липня 1857 року (2007-07-29 09:03)
	(2007-07-30 07:24)
	(2007-07-31 07:23)
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	(2007-08-01 07:17)
	(2007-08-02 07:16)
	Катерина та інші поезії. 1838-1839 рр. С.-Петербург (2007-08-03 12:20)
	Перший кінофільм про Шевченка (2007-08-04 08:56)
	5 серпня 1857 року (2007-08-05 07:30)
	6 серпня 1857 року (2007-08-06 10:12)
	Невідома картина Шевченка (2007-08-06 10:29)
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	18 серпня 1857 року (неділя) (2007-08-18 08:04)
	19 серпня 1857 року (2007-08-19 08:13)
	20 серпня 1857 року (2007-08-20 08:14)
	Натурщиця (2007-08-21 06:54)
	Запис у журналі правління Академії мистецтв про старанність Т. Г. Шевченка. 20 лютого 1840 р. (2007-08-22 07:22)
	23 серпня 1857 року (2007-08-23 07:16)
	Марія. Малюнок за поемою Полтава (2007-08-24 08:30)
	25 серпня 1857 року (неділя) (2007-08-25 06:00)
	«Думи мої, думи мої...» Cічень — початок березня 1840 р., С.-Петербург. (2007-08-26 08:01)
	Довідка коменданта Новопетрвського укріплення. 27 серпня 1857 р. (2007-08-27 06:39)
	27 серпня 1857 року (2007-08-27 08:37)
	Екзаменаційний список учнів натурного класу. 2 березня 1840 р. (2007-08-28 07:31)
	28 серпня 1857 року (2007-08-28 09:00)
	Запис у реєстрі Петербурзького цензурного комітету. 7 березня 1840 р. (2007-08-29 08:02)
	29 серпня 1857 року (2007-08-29 10:00)
	Чотири робочих альбоми Шевченка 1839 — 1850 рр. (2007-08-30 07:27)
	30 серпня 1857 року (2007-08-30 13:56)
	Про "головний меседж" творчости Шевченка. (2007-08-31 00:36)
	Портрет невідомої в намисті (2007-08-31 08:21)
	31 серпня 1857 року (2007-08-31 15:06)
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	Екзаменаційний список. 3 квітня 1840 р. (2007-09-01 08:03)
	1 вересня 1857 року (неділя) (2007-09-01 10:07)
	Цензурні записи (2007-09-02 09:07)
	2 вересня 1857 року (2007-09-02 11:37)
	Із щоденника Маркевича. 24 квітня 1840 р. (2007-09-03 07:47)
	3 вересня 1857 року (2007-09-03 18:22)
	Рецензія О. Сенковського. Квітень 1840 (2007-09-04 07:03)
	4 вересня 1857 року (2007-09-04 15:54)
	Коло спілкування часів першого Кобзаря (2007-09-05 07:09)
	5 вересня 1857 року (2007-09-05 10:01)
	Газетна рецензія на Кобзарь. 4 травня 1840 р. (2007-09-06 07:26)
	6 вересня 1857 року (2007-09-06 10:10)
	Записи у щоденниках петербурзьких знайомих. 1840 рік (2007-09-07 08:30)
	7 вересня 1857 року (2007-09-07 10:42)
	Рецензія В. Межевича. 7 травня 1840 р. Цензурний запис 20 травня 1840 р. (2007-09-08 07:23)
	8 вересня 1857 року (неділя) (2007-09-08 09:00)
	Екзаменаційний список. 1 червня 1840 р. (2007-09-09 07:22)
	9 вересня 1857 року (2007-09-09 12:25)
	Запис Маркевича (2007-09-10 07:37)
	10 вересня 1857 року (2007-09-10 09:52)
	Спогад І. Панаєва про вечір у Гребінки (2007-09-11 07:46)
	11 вересня 1857 року (2007-09-11 12:02)
	Рецензія, авторство якої приписується Бєлінському (2007-09-12 07:57)
	12 вересня 1857 року (2007-09-12 12:17)
	На незабудь Штернбергові. До 20 липня 1840 р. (2007-09-13 07:30)
	13 вересня 1857 року (2007-09-13 10:00)
	Рецензія Плетньова. Начерк. Літо 1840 (2007-09-14 07:27)
	14 вересня 1857 року (2007-09-14 10:27)
	Витяг з негативної рецензії. Сын отечества, 1840. (2007-09-15 07:26)
	(2007-09-15 08:14)
	15 вересня 1857 року (неділя) (2007-09-15 15:24)
	Екзаменаційний список. 31 серпня 1840 р. (2007-09-16 07:47)
	16 вересня 1857 року (2007-09-16 12:00)
	Рецензія П. Корсакова на «Кобзар». Маяк, 1840 (2007-09-17 07:01)
	17 вересня 1857 року (2007-09-17 12:00)
	М. Костомаров. Огляд творів, писаних малоросійською мовою (2007-09-18 06:17)
	Опитування (2007-09-18 11:48)
	18 вересня 1857 року (2007-09-18 18:00)
	Виписка з постанови Ради Академії. 27 вересня 1840 р. (2007-09-19 07:10)
	19 вересня 1857 року (2007-09-19 10:03)
	Із журналу загальних зборів Академії мистецтв про нагородження срібними медалями. 29 вересня 1840 р. (2007-09-20 08:16)
	20 вересня 1857 року (2007-09-20 10:04)
	Запис про успіхи Шевченка у навчанні. 11 жовтня 1840 р. (2007-09-21 08:44)
	21 вересня 1857 року (2007-09-21 10:05)
	Максимович про «Кобзар» (2007-09-22 07:56)
	22 вересня 1857 року (неділя) (2007-09-22 10:43)
	Натурщик (2007-09-23 07:21)
	23 вересня 1857 року (2007-09-23 09:10)
	1. Г. Ф. КВІТКА-ОСНОВ’ЯНЕНКО. 23 жовтня 1840. Основа (2007-09-24 07:00)
	24 вересня 1857 року (2007-09-24 12:00)
	Спогади О. Афанасьєва-Чужбинського (2007-09-25 07:43)
	25 вересня 1857 року (2007-09-25 09:00)
	2. КОМІТЕТ ТОВАРИСТВА ЗАОХОЧУВАННЯ ХУДОЖНИКІВ. 25 листопада 1840. Петербург (2007-09-26 08:06)
	26 вересня 1857 року (2007-09-26 12:00)
	ДО РАДИ АКАДЕМІЇ МИСТЕЦТВ (2007-09-27 07:17)
	27 вересня 1857 року (2007-09-27 12:00)
	Натурщик в позі св. Себастіяна. Зима 1840-1841 (2007-09-28 07:29)
	28 вересня 1857 року (2007-09-28 12:00)
	Екзаменаційний список. 24 грудня 1840 р. (2007-09-29 07:26)
	29 вересня 1857 року (неділя) (2007-09-29 09:00)
	Автопортрет. Зима 1840 (2007-09-30 06:39)
	30 вересня 1857 року (2007-09-30 07:59)
	Документи Академії мистецтв. Січень 1841 (2007-09-30 17:47)

	October
	Б. Рубчак. Живописаний Шевченко (2007-10-01 07:05)
	3. ЛИСТ ДО Г. Ф. КВІТКИ-ОСНОВ’ЯНЕНКА. 19 лютого 1841. С.-Петербург (2007-10-01 10:00)
	1 жовтня 1857 року (2007-10-01 16:00)
	Екзаменаційний список. 22 березня 1841 р. (2007-10-02 07:00)
	2 жовтня 1857 року (2007-10-02 12:00)
	3. Г. Ф. КВІТКА-ОСНОВ’ЯНЕНКО. 22 березня 1841. Основа (2007-10-03 07:00)
	3 жовтня 1857 року (2007-10-03 16:00)
	Гайдамаки. 7 квітня 1841. Санкт-Петербург (2007-10-04 07:00)
	Іван Франко про поему «Гайдамаки» (2007-10-04 09:00)
	4 жовтня 1857 року (2007-10-04 12:00)
	Католицький чернець. Гравюра. 30 квітня 1841 р. (2007-10-05 07:00)
	5 жовтня 1857 року (2007-10-05 09:00)
	Екзаменаційні списки учнів натурного класу Академії мистецтв (2007-10-06 06:00)
	6 жовтня 1857 року (неділя) (2007-10-06 09:00)
	Оголошення в газеті «Северная пчела». 6 червня 1841 р. (2007-10-07 07:00)
	7 жовтня 1857 року (2007-10-07 09:00)
	Рецензія В. Г. Бєлінського на альманах «Ластівка» (2007-10-08 07:08)
	8 жовтня 1857 року (2007-10-08 10:00)
	Повідомлення на видання «сто русских литераторов». Липень 1841 р. (2007-10-09 07:08)
	9 жовтня 1857 року (2007-10-09 09:00)
	Документи Академії мистецтв (2007-10-10 07:47)
	10 жовтня 1857 року (2007-10-10 12:00)
	Циганка-ворожка. Вересень 1841 (2007-10-11 07:00)
	11 жовтня 1857 року (2007-10-11 12:00)
	Вітер з гаєм розмовляє... 1841 р., С.-Петербург. Рисунок Шевченка роботи Штернберга (2007-10-12 07:26)
	12 жовтня 1857 року (2007-10-12 12:00)
	10:00, 14 жовтня 2007 року. Київ. Марш УПА (2007-10-13 00:31)
	Екзаменаційні списки Академії мистецтв. 4 жовтня 1841 р. (2007-10-13 07:53)
	13 жовтня 1857 року (неділя) (2007-10-13 09:00)
	Знахар. Жовтень 1844 (2007-10-14 08:00)
	14 жовтня 1857 року (2007-10-14 12:00)
	До видання Гайдамаки, жовтень — листопад 1841 р., С.-Петербург. (2007-10-15 07:33)
	15 жовтня 1857 року (2007-10-15 12:00)
	Мар’яна-черниця. Поема. 22 листопада 1841 р. С.-Петербург (2007-10-16 07:30)
	16 жовтня 1857 року (2007-10-16 12:00)
	4. Г. Ф. КВІТКА-ОСНОВ’ЯНЕНКО. 22 листопада 1841. Основа (2007-10-17 07:50)
	17 жовтня 1857 року (2007-10-17 13:00)
	Лист М. Максимовича до Г. Квітки-Основ’яненка про український правопис. 1841 (2007-10-17 17:00)
	Екзаменаційний список. 28 листопада 1841 р. (2007-10-18 08:00)
	18 жовтня 1857 року (2007-10-18 10:00)
	Никита Гайдай. 1841 р., С-Петербург (2007-10-19 07:00)
	19 жовтня 1857 року (2007-10-19 12:00)
	Записи цензурного комітету про поему Гайдамаки (2007-10-20 07:00)
	20 жовтня 1857 року (неділя) (2007-10-20 12:00)
	Спомин В. Г. Шевченка (2007-10-21 07:00)
	Утоплена. 8 грудня 1841 року., С.-Петербург (2007-10-22 08:00)
	4. ЛИСТ ДО Г. Ф. КВІТКИ-ОСНОВ’ЯНЕНКА. 8 грудня 1841. С.-Петербург (2007-10-22 10:25)
	22 жовтня 1857 року (2007-10-22 13:00)
	Розповідь Федота Ткаченка (2007-10-23 07:00)
	23 жовтня 1857 року (2007-10-23 13:00)
	Екзаменаційний список. 23 грудня 1841 р. (2007-10-24 07:00)
	24 жовтня 1857 року (2007-10-24 12:00)
	З рецензії М. Добролюбова на Кобзар 1860 року (2007-10-25 06:00)
	25 жовтня 1857 року (2007-10-25 09:00)
	З листа В. Г. Бєлінського М. Х. Кетчеру (2007-10-25 18:21)
	Лист О. О. Русова до М. В. Лисенка. 19 лютого 1904 р. (2007-10-26 07:00)
	26 жовтня 1857 року (2007-10-26 10:00)
	Запис у фінансовому звіті Товариства заохочування художників. 1841-1842 рр. (2007-10-27 07:00)
	27 жовтня 1857 року (неділя) (2007-10-27 13:00)
	Етюди. 1841-1842 (2007-10-28 06:00)
	28 жовтня 1857 року (2007-10-28 10:00)
	5. ЛИСТ ДО Г. Л. ТКАЧЕНКА. 1841 — вересень 1842. С.-Петербург (2007-10-29 06:00)
	29 жовтня 1857 року (2007-10-29 12:00)
	6. ЛИСТ ДО О. О. КОРСУНА. 11 — 12 січня 1842. С.-Петербург (2007-10-30 06:00)
	30 жовтня 1857 року (2007-10-30 12:00)
	Портрети та композиції. 1842 (2007-10-31 06:00)
	31 жовтня 1857 року (2007-10-31 12:00)

	November
	Спогад Д. В. Григоровича (2007-11-01 06:00)
	1 листопада 1857 року (2007-11-01 12:00)
	Екзаменаційний список. 31 січня 1842 р. (2007-11-02 06:00)
	2 листопада 1857 року (2007-11-02 12:00)
	З листа К. В. Маркович до Г. П. Ґалаґана, 13 лютого 1842 p. (2007-11-03 06:00)
	3 листопада 1857 року (неділя) (2007-11-03 12:00)
	Екзаменаційний список. 26 лютого 1842 р. (2007-11-04 06:00)
	4 листопада 1857 року (2007-11-04 11:00)
	«Невдячність» (2007-11-05 06:00)
	5 листопада 1857 року (2007-11-05 12:00)
	Передплатний квиток, 21 березня 1842 р. (2007-11-06 06:00)
	6 листопада 1857 року (2007-11-06 12:00)
	З рецензії М. Тихорського на поему «Гайдамаки», 1842 (2007-11-07 06:00)
	7 листопада 1857 року (2007-11-07 12:00)
	Книгарня «Знання» (2007-11-07 16:22)
	З рецензії Ф. Кітченка на поему «Гайдамаки» в журналі «Москвитянин» (2007-11-08 06:00)
	8 листопада 1857 року (2007-11-08 12:00)
	7. ЛИСТ ДО Г. С. ТАРНОВСЬКОГО. 26 березня 1842. С.-Петербург (2007-11-09 06:00)
	9 листопада 1857 року (2007-11-09 12:00)
	(2007-11-10 06:00)
	10 листопада 1857 року (неділя) (2007-11-10 12:00)
	(2007-11-10 15:46)
	(2007-11-11 06:00)
	11 листопада 1857 року (2007-11-11 12:00)
	Слепая. Начерки. Перша половина 1842 р., С.-Петербург (2007-11-12 06:00)
	12 листопада 1857 року (2007-11-12 12:00)
	8. ЛИСТ ДО Г. Ф. КВІТКИ-ОСНОВ’ЯНЕНКА 28 березня 1842. С.-Петербург (2007-11-13 06:00)
	Заповіт (2007-11-13 08:41)
	13 листопада 1857 року (2007-11-13 12:00)
	Газетна рецензія. 12 квітня 1842 р. Цензурний запис. 14 квітня 1842 р. (2007-11-14 06:00)
	14 листопада 1857 року (2007-11-14 12:00)
	5. Г. Ф. КВІТКА-ОСНОВ’ЯНЕНКО. 29 квітня 1842. Основа (2007-11-15 06:00)
	15 листопада 1857 року (2007-11-15 12:00)
	Рецензія В. Бєлінського на поему «Гайдамаки» (2007-11-16 06:00)
	16 листопада 1857 року (2007-11-16 14:00)
	(2007-11-16 21:00)
	(2007-11-17 06:00)
	17 листопада 1857 року (неділя) (2007-11-17 12:00)
	(2007-11-17 21:00)
	Лист Б. Д. Грінченка до І. Л. Липи. 9 лютого 1892 р. (2007-11-18 07:00)
	18 листопада 1857 року (2007-11-18 15:00)
	6. П. М. КОРОЛЬОВ. 2 травня 1842. Харків (2007-11-19 06:00)
	19 листопада 1857 року (2007-11-19 15:00)
	Спогад А. О. Козачковського (2007-11-20 06:00)
	7. О. О. КОРСУН. 2 травня 1842. Харків (2007-11-20 12:00)
	(2007-11-20 21:00)
	(2007-11-21 07:00)
	Рапорт скарбника Товариства заохочування художників, 15 травня 1842 року (2007-11-21 12:00)
	Постанова Комітету Товариства заохочування художників. 16 травня 1842 року (2007-11-21 21:00)
	Катерина та інші начерки. Літо 1842 р. (2007-11-22 06:00)
	9. ЛИСТ ДО П. М. КОРОЛЬОВА. 22 травня 1842. С.-Петербург (2007-11-22 12:00)
	Грошовий розрахунок з Товариством заохочування художників. 1842, червень (2007-11-22 21:00)
	Ілюстрації до книги М. Полевого «История Суворова». Гравюри на дереві. [1842] (2007-11-23 06:00)
	З річного звіту Товариства заохочування художників. 1842-1843 (2007-11-23 12:00)
	8. В. І. ШТЕРНБЕРГ. Липень 1842. Рим (2007-11-23 19:00)
	Ескізи та начерки 1841 — 1843 (2007-11-24 06:00)
	9. В. С. СЕМЕНЕНКО-КРАМАРЕВСЬКИЙ. Літо 1842. Петербург (2007-11-24 12:00)
	Ескізи до картини Смерть Богдана Хмельницького (2007-11-25 06:00)
	З каталога академічної виставки. Вересень 1842 (2007-11-25 12:00)
	10. ЛИСТ ДО Я. Г. КУХАРЕНКА. 30 вересня 1842. С.-Петербург (2007-11-26 06:00)
	26 листопада 1857 року (2007-11-26 14:00)
	«Гамалія». Жовтень — перша половина листопада 1842 р. (2007-11-26 19:00)
	11. ЛИСТ ДО П. М. КОРОЛЬОВА. 18 листопада 1842. С.-Петербург (2007-11-27 06:00)
	27 листопада 1857 року (2007-11-27 12:00)
	Пам’ятне дерево і камінь в Естонії (2007-11-27 20:00)
	Об’ява в газеті «Северная пчела». 14 грудня 1842 р. (2007-11-28 06:00)
	28 листопада 1857 року (2007-11-28 12:00)
	Король Лір. Січень 1843 р., С.-Петербург (2007-11-29 06:00)
	29 листопада 1857 року (2007-11-29 12:00)
	12. ЛИСТ ДО Г. С. ТАРНОВСЬКОГО. 25 січня 1843. С.-Петербург (2007-11-29 19:00)
	(2007-11-30 06:00)
	30 листопада 1857 року (2007-11-30 12:00)
	Портрет Олександра Коцебу, 1843 (2007-11-30 18:00)

	December
	13. ЛИСТ ДО Я. Г. КУХАРЕНКА. 31 січня 1843. С.-Петербург (2007-12-01 06:00)
	1 грудня 1857 року (неділя) (2007-12-01 12:00)
	Зобов’язання Шевченка щодо продажу авторських прав. 8 лютого 1843 р. (2007-12-02 06:00)
	2 грудня 1857 року (2007-12-02 12:00)
	Оголошення в газеті «Северная пчела». 17 лютого 1843 р. (2007-12-02 18:00)
	14. ЛИСТ ДО П. О. КОРСАКОВА. 15 — 19 лютого 1843. С.-Петербург (2007-12-03 06:00)
	3 грудня 1857 року (2007-12-03 12:00)
	Цензурний запис про рукопис поеми «Гамалія». 9 березня 1843 р. (2007-12-03 19:00)
	(2007-12-03 19:36)
	В гаремі (2007-12-04 06:00)
	4 грудня 1857 року (2007-12-04 12:00)
	Записи в Академії мистецтв про відпустку Шевченка. 11 травня 1843 р. (2007-12-04 18:00)
	Селянська родина. Травень 1843 (2007-12-05 06:00)
	Лист Платона Лукашевича до Якова Головацького. 26 вересня 1839 р. (2007-12-05 12:00)
	Начерки. Травень-червень 1843 р. (2007-12-05 18:00)
	«На пасіці». Травень 1843 року (2007-12-06 06:00)
	Рисунки. Травень 1843 р. (2007-12-06 12:00)
	Портрети Маєвської та Лукомського. Травень 1843 (2007-12-06 18:00)
	Ескізи та начерки. Травень 1843 р. (2007-12-07 06:00)
	Травень 1843 року. (2007-12-07 15:00)
	Начерки, ескізи. Травень 1843 р. (2007-12-07 21:00)
	(2007-12-07 21:59)
	Старости. Етюди і начерки. Травень 1843 р. (2007-12-08 06:00)
	8 грудня 1857 року (неділя) (2007-12-08 12:00)
	Начерки. Травень-червень 1843 р. (2007-12-08 18:00)
	Київ, червень 1843 року. Перша зустріч з П. Кулішем (2007-12-09 06:00)
	9 грудня 1857 року (2007-12-09 12:00)
	Краєвиди Києва. Травень-вересень 1843 р. (2007-12-09 18:00)
	Запис П. Куліша. Червень 1843 р. у Києві (2007-12-10 06:00)
	10 грудня 1857 року (2007-12-10 12:00)
	Спогад Афанасьєва-Чужбинського. 29-30 червня 1843 року (2007-12-10 18:00)
	З листа І. Вагилевича до Я. Головацького. 1 липня 1843 р. (2007-12-11 06:00)
	Із спогадів А. Козачковського (2007-12-11 12:00)
	Із листа кн. Рєпніної до Шарля Ейнара. 27 січня 1844 р. (2007-12-11 18:00)
	(2007-12-12 06:00)
	12 грудня 1857 року (2007-12-12 12:00)
	(2007-12-12 18:00)
	(2007-12-13 06:00)
	13 грудня 1857 року (2007-12-13 12:00)
	(2007-12-13 18:00)
	(2007-12-14 06:00)
	14 грудня 1857 року (2007-12-14 12:00)
	Запис у метричній книзі про народження племінника Шевченка. 20 вересня 1843 р. (2007-12-14 18:00)
	Начерки. Травень-жовтень 1843 р. (2007-12-15 06:00)
	15 грудня 1857 року (неділя) (2007-12-15 12:00)
	(2007-12-15 18:00)
	Осінь 1843 р. Спогад Афанасьєва-Чужбинського (2007-12-16 06:00)
	16 грудня 1857 року (2007-12-16 12:00)
	Видубецький монастир. Жовтень 1843 р. (2007-12-16 18:00)
	Нариси. Травень-жовтень 1843 р. (2007-12-17 06:00)
	17 грудня 1857 року (2007-12-17 12:00)
	Медіа на сайті проекту "УКРАЇНІКА" (2007-12-17 15:46)
	Портрет М. Г. Рєпніна. Жовтень 1843 р. (2007-12-17 18:00)
	Із листа П. Лукашевича до І. Вагилевича. 3 жовтня 1843 р. (2007-12-18 06:00)
	18 грудня 1857 року (2007-12-18 12:00)
	Розрита могила. 9 жовтня 1843 р., Березань Етюди та ескізи (2007-12-18 19:00)
	10. П. О. КУЛІШ. 20 жовтня 1843. Київ (2007-12-19 06:00)
	19 грудня 1857 року (2007-12-19 12:00)
	«Тризна». 11-27 листопада 1843 р., Яготин (2007-12-19 18:00)
	УВАГА: Відкрито нову спільноту Український Вечір Де, коли,як? (2007-12-19 23:32)
	(2007-12-20 03:46)
	15. ЛИСТ ДО В. О. ЗАКРЕВСЬКОГО. 10 листопада 1843. Яготин (2007-12-20 06:00)
	20 грудня 1857 року (2007-12-20 12:00)
	Автопортрет, ескізи. Листопад 1843 р. (2007-12-20 18:00)
	16. ЗАПИСКА ДО В. М. РЄПНІНОЇ. 29 листопада 1843. Яготин (2007-12-21 06:00)
	21 грудня 1857 року (2007-12-21 12:00)
	11. Р. Р. ШТРАНДМАН. 14 грудня 1843. Яготин (2007-12-21 18:00)
	Портрети Закревських. Листопад-грудень 1843 р. Березова Рудка (2007-12-22 06:00)
	17. ЛИСТ ДО В. I. ГРИГОРОВИЧА. 28 грудня 1843. Яготин (2007-12-22 12:00)
	(2007-12-22 18:00)
	3. ЗАПИС Т. Г. ШЕВЧЕНКА В АДРЕСНІЙ КНИЗІ ЖУРНАЛУ «МАЯК». 1843-1844. С.-Петербург (2007-12-23 06:00)
	Портрет дітей В. Рєпніна. 10 січня 1844 р. (2007-12-23 12:00)
	12. О. В. КАПНІСТ. 18 січня 1844. Ковалівка (2007-12-23 18:00)
	Натурщик. 1844 (2007-12-24 06:00)
	24 грудня 1857 року (2007-12-24 12:00)
	1. КОЛЕКТИВНИЙ ЛИСТ ДО М. А. МАРКЕВИЧА. 22 січня 1844. Вейсбахівка (2007-12-24 18:00)
	(2007-12-25 06:00)
	13. М. А. МАРКЕВИЧ. Близько 22 січня 1844. Турівка (2007-12-25 12:00)
	Лист Шарлю Ейнару від Рєпніної. 27 січня 1844 року (2007-12-25 18:00)
	(2007-12-26 06:00)
	14. В. М. ЗАБІЛА. Початок лютого 1844. Борзна (2007-12-26 12:00)
	Записки Петра Селецького. Лібретто про Мазепу. (2007-12-26 18:00)
	Із листа В. Рєпніної до Г. Псьол. 11 січня 1844 р. (2007-12-27 06:00)
	Листи Рєпніної про Шевченка. Кінець січня 1844 року (2007-12-27 12:00)
	15. В. М. РЄПНІНА. 2 лютого 1844. Яготин (2007-12-27 18:00)
	Чигрине, Чигрине... 19 лютого 1844 р., Москва (2007-12-28 06:00)
	Із листа М. Литвинова до О. Бодянського. 8 березня 1844 року (2007-12-28 18:00)
	Екзаменаційний список. 18 березня 1844 р. (2007-12-29 06:00)
	29 грудня 1857 року (неділя) (2007-12-29 12:00)
	30 грудня 1857 року (2007-12-30 15:02)
	18. ЛИСТ ДО С. О. БУРАЧКА. Між 22 і 24 березня 1844. С.-Петербург (2007-12-31 09:00)


	2008
	January
	1 січня 1858 року (2008-01-01 09:00)
	2 січня 1858 року (2008-01-02 09:00)
	3 січня 1858 року (2008-01-03 06:00)
	4 січня 1858 року (2008-01-04 09:00)
	5 січня 1858 року (неділя) (2008-01-05 09:00)
	6 січня 1858 року (2008-01-06 09:00)
	7 січня 1858 року (2008-01-07 09:00)
	8 січня 1858 року (2008-01-08 09:00)
	Оголошення про надходження поеми «Гамалія» до книгарні. 25 березня 1844 р. (2008-01-08 15:00)
	19. ЛИСТ ДО С. О. БУРАЧКА. Між 26 березня і 4 квітня 1844. С.-Петербург (2008-01-08 18:00)
	У Києві. Весна 1844 р. (2008-01-09 00:00)
	Дари в Чигрині 1649 р. (2008-01-09 06:00)
	9 січня 1858 року (2008-01-09 12:00)
	Цензурний запис про випуск «Тризни». 10 квітня 1844 р. (2008-01-09 18:00)
	Глузлива рецензія на «Гамалію». Екзаменаційний список. 29 квітня 1844 р. (2008-01-10 06:00)
	10 січня 1858 року (2008-01-10 12:00)
	Судня рада. 1844 (2008-01-10 18:00)
	Сова. 6 травня 1844 р. (2008-01-11 06:00)
	11 січня 1858 року (2008-01-11 12:00)
	20. ЛИСТ ДО О. М. БОДЯНСЬКОГО. 6-8 травня 1844. С.-Петербург (2008-01-11 18:00)
	Дари в Чигрині 1649 року. Офорт (2008-01-11 18:00)
	Цензурний запис про випуск Тризни. 15 травня 1844 р. Рецензія 18 травня 1844 р. (2008-01-12 06:00)
	12 січня 1858 року (неділя) (2008-01-12 12:00)
	16. В. М. РЄПНІНА. 17 травня 1844. Яготин (2008-01-12 18:00)
	Дівичії ночі. 18 травня 1844 р., С.-Петербург (2008-01-13 06:00)
	13 січня 1858 року (2008-01-13 12:00)
	Екзаменаційний список. 31 травня 1844 р. (2008-01-13 18:00)
	17. П. О. КУЛІШ. 5 червня 1844. Київ (2008-01-14 06:00)
	14 січня 1858 року (2008-01-14 12:00)
	21. ЛИСТ ДО В. М. РЄПНІНОЇ. 8-10 червня 1844. С.-Петербург (2008-01-14 18:00)
	18. В. М. РЄПНІНА. 19 червня 1844. Яготин (2008-01-15 06:00)
	15 січня 1858 року (2008-01-15 12:00)
	22. ЛИСТ ДО О. М. БОДЯНСЬКОГО. 29 червня 1844. С.-Петербург (2008-01-15 18:00)
	19. В. М. РЄПНІНА. 3 липня 1844. Яготин (2008-01-16 06:00)
	«Сон» (Комедія). 8 липня 1844 р., С.-Петербург (2008-01-16 10:00)
	16 січня 1858 року (2008-01-16 12:00)
	20. О. М. БОДЯНСЬКИЙ. 9 липня 1844. Москва (2008-01-16 18:00)
	З листа Я. де-Бальмена В. Закревському. 20 липня 1844 року (2008-01-17 06:00)
	17 січня 1858 року (2008-01-17 12:00)
	21. О. К. БОДИСКО. 21 липня 1844. Ніжин (2008-01-17 18:00)
	Офорт Казка. Серпень 1844 р. (2008-01-18 06:00)
	18 січня 1858 року (2008-01-18 12:00)
	Із листа В. Рєпніної до Г. Псьол. 4 серпня 1844 року (2008-01-18 18:00)
	22. В. М. РЄПНІНА. Серпень 1844. Яготин (2008-01-19 06:00)
	19 січня 1858 року (неділя) (2008-01-19 12:00)
	Листи В. Рєпніної. Серпень 1844 р. (2008-01-19 18:00)
	Цензурний запис. 17 серпня 1844 р. (2008-01-20 06:00)
	20 січня 1858 року (2008-01-20 12:00)
	Передплатний квиток на «Живописну Україну». 23 серпня 1844 р. (2008-01-20 18:00)
	Цензурні записи 23 серпня 1844 р. 15 вересня 1844 р. (2008-01-21 06:00)
	21 січня 1858 року (2008-01-21 12:00)
	«Живописная Украина». 25 серпня 1844 р., С.-Петербург. (2008-01-21 18:00)
	Іронічна рецензія на «Чигиринський Кобзар і Гайдамаки». Вересень 1844 р. (2008-01-22 06:00)
	22 січня 1858 року (2008-01-22 12:00)
	Спогад М. Момбеллі (2008-01-22 18:00)
	Спогад В. Ковальова про Академію художеств (2008-01-23 06:00)
	23 січня 1858 року (2008-01-23 12:00)
	23. В. М. РЄПНІНА. 22 вересня 1844. Яготин (2008-01-23 18:00)
	23. ЛИСТ ДО М. А. ЦЕРТЕЛЄВА. 23 вересня 1844. С.-Петербург (2008-01-24 06:00)
	24 січня 1858 року (2008-01-24 12:00)
	24. ДО ХАРКІВСЬКОГО ЦИВІЛЬНОГО ГУБЕРНАТОРА С. М. МУХАНОВА. 25 вересня 1844 р. С.-Петербург (2008-01-24 18:00)
	Спогад Варфоломія Шевченка (2008-01-25 06:00)
	25 січня 1858 року (2008-01-25 12:00)
	24. В. М. РЄПНІНА. 25 вересня 1844. Яготин (2008-01-25 18:00)
	Лист М. Долгорукова до П. Гессе. 30 вересня 1844 р. (2008-01-26 06:00)
	26 січня 1858 року (неділя) (2008-01-26 12:00)
	Спогад М. Мелікова (2008-01-26 18:00)
	25. ЛИСТ ДО П. I. ГЕССЕ. 1 жовтня 1844. С.-Петербург (2008-01-27 06:00)
	27 січня 1858 року (2008-01-27 12:00)
	3. ЛИСТ ДО ТОВАРИСТВА ЗАОХОЧУВАННЯ ХУДОЖНИКІВ. Жовтень 1844. С.-Петербург (2008-01-28 06:00)
	28 січня 1858 року (2008-01-28 12:00)
	25. В. М. РЄПНІНА. 10 жовтня 1844. Яготин (2008-01-28 18:00)
	Рапорт С. Муханова М. Долгорукову про передплату «Живописной Украины». 14 жовтня 1844 р. (2008-01-29 06:00)
	29 січня 1858 року (2008-01-29 12:00)
	«У неділю не гуляла...». 18 жовтня 1844 р., С.-Петербург (2008-01-29 18:00)
	Повідомлення в «Литературной газете». 19 жовтня 1844 р. (2008-01-30 06:00)
	30 січня 1858 року (запис не рукою Шевченка) (2008-01-30 12:00)
	Спогад О. Чужбинського (2008-01-30 18:00)
	Лист В. Ладомирського М. Долгорукову про передплату «Живописной Украины». 20 жовтня 1844 р. (2008-01-31 06:00)
	31 січня 1858 року (2008-01-31 12:00)
	Газета «Прибавление к харьковским губернским ведомостям». 25 жовтня 1844 р. (2008-01-31 18:00)

	February
	26. О. М. БОДЯНСЬКИЙ. 25 жовтня 1844. Москва (2008-02-01 06:00)
	1 лютого 1858 року (2008-02-01 12:00)
	Екзаменаційний список. 29 жовтня 1844 р. (2008-02-01 18:00)
	Офорти. Листопад 1844 р. (2008-02-02 06:00)
	2 лютого 1858 року (неділя) (2008-02-02 12:00)
	Запис Комітету Товариства заохочування художників. 30 жовтня 1844 р. (2008-02-02 18:00)
	Портрети російських полководців. 1844 р. (2008-02-03 06:00)
	3 лютого 1858 року (2008-02-03 12:00)
	Лист С. Муханова з проханням надіслати естампи «Живописной Украины». 3 листопада 1844 р. (2008-02-03 18:00)
	Кнопки (2008-02-04 06:00)
	4 лютого 1858 року (2008-02-04 12:00)
	27. Я. Г. КУХАРЕНКО. 2 листопада 1844. Станиця Уманська (2008-02-04 18:00)
	28. В. М. РЄПНІНА. 8 листопада 1844. Яготин (2008-02-05 06:00)
	5 лютого 1858 року (2008-02-05 12:00)
	«Чого мені тяжко, чого мені нудно...» 13 листопада 1844 р., С.-Петербург. (2008-02-05 18:00)
	29. ЛИСТ ПРАВЛІННЯ ХАРКІВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ. 13 листопада 1844. Харків (2008-02-06 06:00)
	6 лютого 1858 року (2008-02-06 12:00)
	Листи малоросійських чиновників про передплату на «Живописную Украину». 24 листопада 1844 р. (2008-02-06 18:00)
	26. ЛИСТ ДО Я. Г. КУХАРЕНКА. 26 листопада 1844. С.-Петербург (2008-02-07 06:00)
	7 лютого 1858 року (2008-02-07 12:00)
	«Заворожи мені, волхве...» 13 грудня 1844 р., С.-Петербург (2008-02-07 18:00)
	30. В. М. РЄПНІНА. 13 грудня 1844. Яготин (2008-02-08 06:00)
	8 лютого 1858 року (2008-02-08 12:00)
	27. ЛИСТ ДО Я. Г. КУХАРЕНКА. Грудень 1844. С.-Петербург (2008-02-08 18:00)
	31. В. М. РЄПНІНА. 20 грудня 1844. Яготин (2008-02-09 06:00)
	9 лютого 1858 року (неділя) (2008-02-09 12:00)
	Офіційні листи з проханням надіслати естампи «Живописной Украины». 24 грудня 1844 р. (2008-02-09 18:00)
	«Гоголю». 30 грудня 1844 р., С.-Петербург (2008-02-10 06:00)
	To Gogol (2008-02-10 10:09)
	10 лютого 1858 року (2008-02-10 12:00)
	33. П. О. КУЛІШ. 31 грудня 1844. Київ (2008-02-11 06:00)
	11 лютого 1858 року (2008-02-11 12:00)
	Офіційний лист М. Ковалевського з проханням надіслати естампи «Живописной Украины» 12 січня 1845 р. (2008-02-11 18:00)
	Мотрин монастир (2008-02-12 06:00)
	12 лютого 1858 року (2008-02-12 12:00)
	28. ЛИСТ ДО М. А. ДОЛГОРУКОВА. 16 січня 1845. С.-Петербург (2008-02-12 18:00)
	КАНЦЕЛЯРІЯ ЧЕРНІГІВСЬКОГО, ПОЛТАВСЬКОГО І ХАРКІВСЬКОГО ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРА. 17 січня 1845. Харків (2008-02-13 06:00)
	Лист М. Селецького з проханням надіслати естампи «Живописной Украины». 17 січня 1845 р. (2008-02-13 12:00)
	Список передплатників на «Живописную Украину». 17 січня 1845 р. (2008-02-13 18:00)
	35. В. М. РЄПНІНА. Між 10 січня — 22 лютого 1845. Яготин (2008-02-14 06:00)
	14 лютого 1858 року (2008-02-14 12:00)
	Портрет невідомої (2008-02-14 18:00)
	Офіційне листування з приводу передплати на «Живописную Украину». Січень 1845 р. (2008-02-15 06:00)
	15 лютого 1858 року (2008-02-15 12:00)
	36. В. М. РЄПНІНА. 6 березня 1845. Яготин (2008-02-15 18:00)
	Лист М. Ковалевського про одержання естампів «Живописной Украины». 8 березня 1845 р. (2008-02-16 06:00)
	16 лютого 1858 року (неділя) (2008-02-16 12:00)
	(2008-02-16 18:00)
	(2008-02-17 00:00)
	(2008-02-17 06:00)
	17 лютого 1858 року (2008-02-17 12:00)
	(2008-02-17 18:00)
	37. В. М. РЄПНІНА. 20 березня 1845. Яготин (2008-02-18 06:00)
	18 лютого 1858 року (2008-02-18 12:00)
	4. ЛИСТ ДО РАДИ АКАДЕМІЇ МИСТЕЦТВ. 22 березня 1845. С.-Петербург (2008-02-18 18:00)
	5. ЛИСТ ДО ПРАВЛІННЯ АКАДЕМІЇ МИСТЕЦТВ. 22 березня 1845. С.-Петербург (2008-02-19 06:00)
	19 лютого 1858 року (2008-02-19 12:00)
	29. ЛИСТ ДО Я. Г. КУХАРЕНКА. 23 березня 1845. С.-Петербург (2008-02-19 18:00)
	Тарас Шевченко малює селянське подвір’я. Весна 1845 р. (2008-02-20 06:00)
	20 лютого 1858 року (2008-02-20 12:00)
	Листи з проханням надіслати естампи «Живописной Украины». Березень-квітень 1845 р. (2008-02-20 18:00)
	(2008-02-21 06:00)
	21 лютого 1858 року (2008-02-21 12:00)
	Портрети. Квітень 1845 р. (2008-02-21 18:00)
	Звіт Комітету Товариства заохочування художників. 1844-1845 рр. (2008-02-22 06:00)
	22 лютого 1858 року (2008-02-22 12:00)
	Жанрова сцена. Квітень 1845 р. (2008-02-22 18:00)
	Начерки. Весна 1845 (2008-02-22 23:30)
	(2008-02-23 06:00)
	23 лютого 1858 року (неділя) (2008-02-23 12:00)
	Начерки селян. Квітень 1845 р. (2008-02-23 18:00)
	Лист з проханням надіслати естампи «Живописной Украины». 3 травня 1845 р. (2008-02-24 06:00)
	24 лютого 1858 року (2008-02-24 12:00)
	Оголошення в газеті «Северная пчела». 14 травня 1845 р. (2008-02-24 18:00)
	Портрет Й. Рудзинського. Квітень-травень 1845 р. (2008-02-25 06:00)
	25 лютого 1858 року (2008-02-25 12:00)
	38. Я. Г. КУХАРЕНКО. 25 травня 1845. Станиця Уманська (2008-02-25 18:00)
	(2008-02-26 06:00)
	26 лютого 1858 року (2008-02-26 12:00)
	Лист Я. Головацького до О. Бодянського. 5 листопада 1844 р. (2008-02-26 18:00)
	(2008-02-27 06:00)
	27 лютого 1858 року (2008-02-27 12:00)
	Начерки. Весна-осінь 1845 р. (2008-02-27 18:00)
	(2008-02-28 06:00)
	28 лютого 1858 року (2008-02-28 12:00)
	Спогад Ф. Лебединцева (2008-02-28 18:00)
	В Густині. Квітень-липень 1845 р. (2008-02-29 06:00)
	Листи з проханням надіслати естампи «Живописной Украины». Червень-липень 1845 р. (2008-02-29 12:00)
	Хутір. Хата над водою. Квітень 1845 - квітень 1846 (2008-02-29 18:00)

	March
	На Орелі. Квітень — жовтень 1845 р. (2008-03-01 06:00)
	1 березня 1858 року (2008-03-01 12:00)
	У Полтаві. Серпень 1845 р. (2008-03-01 18:00)
	В Решетилівці. Серпень 1845 р. (2008-03-02 06:00)
	2 березня 1858 року (неділя) (2008-03-02 12:00)
	Спогад А. Козачковського (2008-03-03 06:00)
	3 березня 1858 року (2008-03-03 12:00)
	Випис з метричної книги. 28 серпня 1845 р. (2008-03-03 18:00)
	В Потоках. Серпень 1845 р. (2008-03-04 06:00)
	4 березня 1858 року (2008-03-04 12:00)
	39.КАНЦЕЛЯРІЯ ЧЕРНІГІВСЬКОГО, ПОЛТАВСЬКОГО І ХАРКІВСЬКОГО ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРА. 8 вересня 1845.Харків (2008-03-04 18:00)
	В Переяславі. Серпень-вересень 1845 р. (2008-03-05 06:00)
	5 березня 1858 року (2008-03-05 12:00)
	40. I. В. ГУДОВСЬКИЙ. 22 вересня 1845. Петербург (2008-03-05 18:00)
	41. М. М. КАРПО. 22 вересня 1845. Петербург (2008-03-06 06:00)
	6 березня 1858 року (2008-03-06 12:00)
	Спогад Варфоломія Шевченка (2008-03-06 18:00)
	Спогад Варфоломія Шевченка (2008-03-07 06:00)
	7 березня 1858 року (2008-03-07 12:00)
	Не завидуй багатому... 4 жовтня 1845 р., Миргород (2008-03-07 18:00)
	Розповідь Арсенія Татарчука (2008-03-08 06:00)
	(2008-03-08 12:00)
	(2008-03-08 18:00)
	(2008-03-09 06:00)
	В Суботові. Весна-осінь 1845 р. (2008-03-09 12:00)
	Ювілейне опитування. Спільноті виповнюється рік (2008-03-09 16:00)
	(2008-03-10 06:00)
	10 березня 1858 року (2008-03-10 12:00)
	У В’юнищі. Літо-осінь 1845 р. (2008-03-10 18:00)
	Весна-осінь 1845 р. (2008-03-11 06:00)
	11 березня 1858 року (2008-03-11 12:00)
	Вечір Шевченка в Севастополі. 2 березня 1903 р. (2008-03-11 18:00)
	(2008-03-12 06:00)
	12 березня 1858 року (2008-03-12 12:00)
	Село Андруші. Літо-осінь 1845 р. (2008-03-12 18:00)
	(2008-03-13 06:00)
	13 березня 1858 року (2008-03-13 12:00)
	Поезії. Жовтень 1845 р., Мар’їнське (2008-03-13 18:00)
	Портрети. Літо-осінь 1845 р. (2008-03-14 06:00)
	14 березня 1858 року (2008-03-14 12:00)
	Спогад О. Афанасьєва-Чужбинського (2008-03-14 18:00)
	У Василівці. Осінь 1845 р. (2008-03-15 06:00)
	15 березня 1858 року (2008-03-15 12:00)
	(2008-03-15 18:00)
	(2008-03-16 06:00)
	16 березня 1858 року (неділя) (2008-03-16 12:00)
	(2008-03-16 18:00)
	Наймичка. 13 листопада 1845 р., Переяслав (2008-03-17 00:00)
	Портрет невідомої в блакитному вбранні (2008-03-17 06:00)
	17 березня 1858 року (2008-03-17 12:00)
	30. ЛИСТ ДО А. Г. ТА Н. Я. РОДЗЯНКІВ. 23 жовтня 1845. Миргород (2008-03-17 18:00)
	Дерева (2008-03-18 06:00)
	18 березня 1858 року (2008-03-18 12:00)
	Ухвала Академії мистецтв. 18 листопада 1845 р. (2008-03-18 18:00)
	Узлісся (2008-03-19 06:00)
	19 березня 1858 року (2008-03-19 12:00)
	Кавказ. 18 листопада 1845 р., Переяслав (2008-03-19 18:00)
	Портрет літньої жінки з хлопчиком (2008-03-20 06:00)
	День мовчання! (2008-03-20 10:46)
	20 березня 1858 року (2008-03-20 12:00)
	21 березня 1858 року (2008-03-21 12:00)
	22 березня 1858 року (2008-03-22 12:00)
	(2008-03-23 06:00)
	23 березня 1858 року (неділя) (2008-03-23 12:00)
	(2008-03-23 18:00)
	Розписка Шевченка. 28 листопада 1845. Київ (2008-03-24 06:00)
	24 березня 1858 року (2008-03-24 12:00)
	Начерки на збірці «Три літа». Кінець 1845 - початок 1847. (2008-03-24 18:00)
	Із спогадів А. О. Козачковського (2008-03-25 06:00)
	25 березня 1858 року (2008-03-25 12:00)
	Лист Я. Головацького до О. Бодянського. 5 грудня 1845 р. (2008-03-25 18:00)
	42. В. М. РЕПНІНА. 9 грудня 1845. Яготин (2008-03-26 06:00)
	26 березня 1858 року (2008-03-26 12:00)
	З журналу Київської археографічної комісії. 10 грудня 1845 р. (2008-03-26 18:00)
	Атестат на звання некласного художника. 10 грудня 1845 р. (2008-03-27 06:00)
	27 березня 1858 року (2008-03-27 12:00)
	«І мертвим, і живим...» 14 грудня 1845 р., В’юнище (2008-03-27 18:00)
	«Холодний Яр», «Давидові псалми». Грудень 1845, В’юнище (2008-03-28 06:00)
	28 березня 1858 року (2008-03-28 12:00)
	«Три літа». 20-25 грудня 1845 р. В’юнище (2008-03-28 18:00)
	(2008-03-29 06:00)
	29 березня 1858 року (2008-03-29 12:00)
	Запис у касовій книзі археографічної комісії. 31 грудня 1845 р. (2008-03-29 18:00)
	(2008-03-30 06:00)
	30 березня 1858 року (2008-03-30 12:00)
	(2008-03-30 18:00)
	«За що ми любимо Богдана?..» Середина 1845 — перша половина 1846 р. (2008-03-31 06:00)
	31 березня 1858 року (2008-03-31 12:00)
	Розповідь М. Д. Корсун. 12 січня 1846 року (2008-03-31 18:00)

	April
	Із листа М. Маркевича до дружини. 19 січня 1846 року (2008-04-01 06:00)
	1 квітня 1858 року (2008-04-01 12:00)
	Портрет Горленко (2008-04-01 18:00)
	Із споминок Афанасьєва-Чужбинського (2008-04-02 06:00)
	2 квітня 1858 року (2008-04-02 12:00)
	(2008-04-02 18:00)
	(2008-04-03 06:00)
	3 квітня 1858 року (2008-04-03 12:00)
	Лист з проханням надіслати естампи «Живописной Украины». 22 лютого 1846 р. (2008-04-03 18:00)
	Портрети Лизогубів (2008-04-04 06:00)
	4 квітня 1858 року (2008-04-04 12:00)
	Археологічні нотатки з кінця 1845 до початку 1847 р. (2008-04-04 18:00)
	Запис про виплату Т. Г. Шевченкові утримання за січень і лютий 1846 р. (2008-04-05 06:00)
	5 квітня 1858 року (2008-04-05 12:00)
	(2008-04-05 18:00)
	(2008-04-06 06:00)
	6 квітня 1858 року (неділя) (2008-04-06 12:00)
	(2008-04-06 18:00)
	Рапорт Академії мистецтв в Сенат. 12 березня 1846 р. (2008-04-07 06:00)
	7 квітня 1858 року (2008-04-07 12:00)
	«Не журюсь я, а не спиться...». квітень — вересень 1846 р., Київ. (2008-04-07 18:00)
	Коло Седнева. Квітень 1846 р. (2008-04-07 18:00)
	Спогад М. Костомарова (2008-04-08 06:00)
	8 квітня 1858 року (2008-04-08 12:00)
	(2008-04-08 18:00)
	Начерки. Весна 1846 р. (2008-04-09 06:00)
	9 квітня 1858 року (2008-04-09 12:00)
	(2008-04-09 18:00)
	Портрети членів родини Катериничів (2008-04-10 06:00)
	10 квітня 1858 року (2008-04-10 12:00)
	(2008-04-10 18:00)
	(2008-04-11 06:00)
	11 квітня 1858 року (2008-04-11 12:00)
	Портрет О. А. Афендик (2008-04-11 18:00)
	Указ Сенату. 17 квітня 1846 р. (2008-04-12 06:00)
	12 квітня 1858 року (2008-04-12 12:00)
	Лист до канцелярії Академії мистецтв. 26 квітня 1846 р. (2008-04-12 18:00)
	Начерки. Київ. Середина 1846 р. (2008-04-13 06:00)
	13 квітня 1858 року (неділя) (2008-04-13 12:00)
	(2008-04-13 18:00)
	Із листа В. Білозерського до М. Гулака. 1 травня 1846 року (2008-04-14 06:00)
	14 квітня 1858 року (2008-04-14 12:00)
	Лист П. Куліша до М. Костомарова. Санкт-Петербург, 2 травня 1846 р. (2008-04-14 18:00)
	Костьол у Києві. Літо-осінь 1846 р. (2008-04-15 06:00)
	15 квітня 1858 року (2008-04-15 12:00)
	(2008-04-15 18:00)
	Церква всіх святих у Києво-Печерській лаврі (2008-04-16 06:00)
	16 квітня 1858 року (2008-04-16 12:00)
	Видатні українці. Опитування (2008-04-16 15:30)
	Лист П. Куліша до Осипа Бодянського. Санкт-Петербург, 23 травня 1846 р. (2008-04-17 06:00)
	17 квітня 1858 року (2008-04-17 12:00)
	Аскольдова могила (2008-04-17 18:00)
	Спогад В. В. Тарновського (2008-04-18 06:00)
	18 квітня 1858 року (2008-04-18 12:00)
	Із статті Я. Головацького «Становище русинів у Галичині». 25 червня 1846 р. (2008-04-18 18:00)
	(2008-04-19 06:00)
	19 квітня 1858 року (2008-04-19 12:00)
	(2008-04-19 18:00)
	(2008-04-20 06:00)
	20 квітня 1858 року (неділя) (2008-04-20 12:00)
	(2008-04-20 18:00)
	Спогад М. Костомарова (2008-04-21 06:00)
	21 квітня 1858 року (2008-04-21 12:00)
	Лист П. Куліша до М. Костомарова. Санкт-Петербург, Нова Дєрєвня, 27 червня 1846 р. (2008-04-21 18:00)
	Васильківський форт у Києві (2008-04-22 06:00)
	22 квітня 1858 року (2008-04-22 12:00)
	Лист правління Академії мистецтв про місцеперебування Т. Г. Шевченка (2008-04-22 18:00)
	Начерки (2008-04-23 06:00)
	23 квітня 1858 року (2008-04-23 12:00)
	«Історія Русів» (2008-04-23 18:00)
	43. В. Г. ШЕВЧЕНКО. 5 липня 1846. Кирилівка (2008-04-24 06:00)
	24 квітня 1858 року (2008-04-24 12:00)
	Спогад М. Костомарова (2008-04-24 18:00)
	Лілея. 25 липня 1846 р., Київ (2008-04-25 06:00)
	25 квітня 1858 року (2008-04-25 12:00)
	Спогад О. Афанасьєва-Чужбинського (2008-04-25 18:00)
	(2008-04-26 06:00)
	26 квітня 1858 року (2008-04-26 12:00)
	(2008-04-26 18:00)
	(2008-04-27 06:46)
	27 квітня 1858 року (2008-04-27 12:00)
	Київ, сьогодні (2008-04-27 18:00)
	(2008-04-28 06:00)
	28 квітня 1858 року (2008-04-28 17:00)
	Спогад В. Аскоченського про перебування Шевченка в Києві (2008-04-29 06:00)
	29 квітня 1858 року (2008-04-29 12:00)
	Із записів М. Білозерського (2008-04-30 06:00)
	30 квітня 1858 року (2008-04-30 12:00)
	44. П. О. КУЛІШ. 25 липня 1846. Петербург (2008-04-30 18:00)

	May
	Лист Я. Головацького до О. Бодянського. 26 липня 1846 р. (2008-05-01 06:00)
	1 травня 1858 року (2008-05-01 12:00)
	Лист з запитом про місцеперебування Т. Г. Шевченка (2008-05-01 18:00)
	Русалка. 9 серпня 1846 р. (2008-05-02 06:00)
	2 травня 1858 року (2008-05-02 12:00)
	Лист про місцеперебування Шевченка (2008-05-02 18:00)
	Вишитий "Заповіт" (2008-05-02 18:21)
	Спогад Юліана Беліни-Кенджицького про кирило-мефодіївців (2008-05-03 06:00)
	3 травня 1858 року (2008-05-03 12:00)
	Прохання звітувати про витрачені гроші (2008-05-03 18:00)
	Запит про місцезнаходження (2008-05-04 06:00)
	4 травня 1858 року (неділя) (2008-05-04 12:00)
	Рапорт Шевченка про витрати (2008-05-04 18:00)
	Розпорядження Шевченкові виїхати до відрядження. 21 вересня 1846 (2008-05-05 06:00)
	5 травня 1858 року (2008-05-05 12:00)
	Листи генерал-губернатора Д. Г. Бібікова про сприяння Шевченкові у поїздках (2008-05-05 18:00)
	Найцікавіше за вихідні (2008-05-06 06:00)
	6 травня 1858 року (2008-05-06 12:00)
	47. Д. Г. БІБІКОВ. 21 вересня 1846. Київ (2008-05-06 18:00)
	Синагога. Осінь 1846 р. (2008-05-07 06:00)
	7 травня 1858 року (2008-05-07 12:00)
	Із спогадів М. Костомарова (2008-05-07 18:00)
	Розпорядження Бібікова прийняти решту грошей. 26 вересня 1846 р. (2008-05-08 06:00)
	8 травня 1858 року (2008-05-08 12:00)
	Лист із запитом про надіслання естампів «Живописной Украины». 9 жовтня 1846 р. (2008-05-08 18:00)
	Розписка казначея Сохановського. 12 жовтня 1846 р. (2008-05-09 06:00)
	9 травня 1858 року (2008-05-09 15:00)
	Виписка розпорядження Бібікова церквам та монастирям. 15 жовтня 1846 р. (2008-05-09 18:00)
	Лист про тимчасове припинення розсилання «Живописной Украины». 19 жовтня 1846 р. (2008-05-10 06:00)
	10 травня 1858 року (2008-05-10 12:00)
	Лист до канцелярії М. А. Долгорукова. 13 листопада 1846. Київ (2008-05-10 18:00)
	Розпорядження Волинської духовної консисторії. 22 листопада 1846 р. (2008-05-11 06:00)
	11 травня 1858 року (неділя) (2008-05-11 12:00)
	8. ЛИСТ ДО КУРАТОРА КИЇВСЬКОГО УЧБОВОГО ОКРУГУ О. С. ТРАСКІНА. 27 листопада 1846. Київ (2008-05-11 18:00)
	Розповідь Федора Кружилки (2008-05-12 06:00)
	卡泰林娜 Шевченко китайською (кроспост). (2008-05-12 11:05)
	12 травня 1858 року (2008-05-12 12:00)
	Почаївська лавра. Жовтень 1846 р. (2008-05-12 18:00)
	Запис у щоденнику П. О. Куліша. 9 грудня 1846 р. (2008-05-13 06:00)
	13 травня 1858 року (2008-05-13 12:00)
	Лист до Бібікова (2008-05-13 18:00)
	Лист Бібікова з приводу призначення Шевченка вчителем. 21 грудня 1846 р. (2008-05-14 06:00)
	14 травня 1858 року (2008-05-14 12:00)
	(2008-05-14 12:05)
	Акція "Проща до Тараса" 18 травня (2008-05-14 12:12)
	Свідоцтво про народження. 23 грудня 1846 р. (2008-05-14 18:00)
	Із спогадів М. Костомарова (2008-05-15 06:00)
	15 травня 1858 року (2008-05-15 12:00)
	Про пана Горкушу (2008-05-15 18:00)
	СТАТУТ КИРИЛО-МЕФОДІЇВСЬКОГО ТОВАРИСТВА. 1845 р. кінець — 1846 р. (2008-05-16 06:00)
	16 травня 1858 року (2008-05-16 12:00)
	(2008-05-16 17:00)
	Рапорт Шевченка. 31 грудня 1846 р. (2008-05-17 06:00)
	17 травня 1858 року (2008-05-17 12:00)
	Доручення перевірити витрати Шевченка. 31 грудня 1846 р. (2008-05-17 18:00)
	Лист С. Танського до Т. Шевченка про пересилку грошей. 8 січня 1847 р. (2008-05-18 06:00)
	18 травня 1858 року (неділя) (2008-05-18 12:00)
	Лист про призначення Шевченка на посаду вчителя малювання. 9 січня 1847 р. (2008-05-18 18:00)
	Книги буття українського народу (2008-05-19 06:00)
	19 травня 1858 року (2008-05-19 12:00)
	Відозва «Брати українці!» (2008-05-19 18:00)
	Відозва «Братья великороссияне и поляки!» (2008-05-20 06:00)
	20 травня 1858 року (2008-05-20 12:00)
	Лист П. Куліша до Петра Плєтньова. 29 грудня 1846 р. Київ (2008-05-21 06:00)
	Лист О. Траскіна С. Уварову про кандидатів на посаду вчителя малювання. 10 січня 1847 р. (2008-05-21 15:00)
	2. ЛИСТ ДО О. М. БОДЯНСЬКОГО. 10 січня 1847. Борзна (2008-05-21 19:00)
	Портрет Юлії Григорівни Сребдольської. Січень 1847 р. (2008-05-22 06:00)
	Спогад В. М. Юзефовича (2008-05-22 12:00)
	Лист О. Траскіна про призначення Шевченка. 24 січня 1847 р. (2008-05-22 18:00)
	Із спогадів М. Костомарова (2008-05-23 06:00)
	Спогад Надії Кибальчич. 24 січня 1847 р. (2008-05-23 12:00)
	«Вип’єш перву...» Січень 1847 р. (2008-05-23 18:00)
	(2008-05-24 06:00)
	(2008-05-24 18:00)
	(2008-05-25 06:00)
	(2008-05-25 18:00)
	31. ЛИСТ ДО М. I. КОСТОМАРОВА. 1 лютого 1847. Борзна (2008-05-26 06:00)
	Із записів М. Білозерського (2008-05-26 12:00)
	Лист П. Куліша до Петра Плєтньова. Мотронівка, 4 лютого 1847 р. (2008-05-26 18:00)
	Із спогадів П. Куліша (2008-05-27 06:00)
	Із спогадів М. Білозерського (2008-05-27 12:00)
	Записи про виплату утримання Т. Г. Шевченкові за січень 1847 р. (2008-05-27 18:00)
	Лист С. Уварова про призначення Шевченка на посаду. 21 лютого 1847 р. (2008-05-28 06:00)
	Лист Петра Сердюкова до П. Куліша. Санкт-Петербург, 21-22 лютого 1847 р. (2008-05-28 12:00)
	Відьма. Рисунок за однойменною поемою Т. Шевченка (2008-05-28 18:00)
	Донос студента О. Петрова про існування в Києві таємного товариства. 3 березня 1847 р. (2008-05-29 06:00)
	Відьма. 7 березня 1847 р., Седнів (2008-05-29 12:00)
	Лист О. Траскіна генерал-губернатору Д. Бібікову про існування таємного товариства. 7 березня 1847 р (2008-05-29 18:00)
	Відповіді О. Петрова на запитання О. Траскіна про товариство. До 9 березня 1847 р. (2008-05-30 06:00)
	Спогад П. Мартоса (2008-05-30 12:00)
	Передмова до нездійсненого видання Кобзаря. 8 березня 1847 р. (2008-05-30 18:00)
	Спогади про перебування Шевченка у Лизогубів (2008-05-31 06:00)
	48. М. I. КОСТОМАРОВ. 13 березня 1847. Київ (2008-05-31 12:00)

	June
	Лист С. Уварова до генерал-губернатора Д. Бібікова про призначення Шевченка. 15 березня 1847 р. (2008-06-01 06:00)
	Портрет Є. Кейкуатової. Березень-квітень 1847 р. (2008-06-01 12:00)
	Спогад В. Ф. Деміча (2008-06-02 06:00)
	Секретне відношення Бібікова начальнику III відділу графу Орлову. 17 березня 1847 р. (2008-06-02 12:00)
	Журнал слідства. 17-21 березня 1847 р. (2008-06-02 18:00)
	Розпорядження Орлова про обшук та арешт членів товариства. 22 березня 1847 р. (2008-06-03 06:00)
	Розпорядження Орлова про розшук і арешт членів товариства. 22 березня 1847 р. (2008-06-03 10:00)
	Розпорядження Бібікова про обшук, арешт і допит учасників товариства. 22 березня 1847 р. (2008-06-03 12:00)
	Доповідь Орлова цесаревичу Олександру про хід розслідування. 22 березня 1847 р. (2008-06-03 18:00)
	Журнал слідства. 22 березня 1847 р. (2008-06-03 19:00)
	(2008-06-04 06:00)
	Пропозиції Писарева щодо осіб, задіяних у товаристві. Березень 1847 р. (2008-06-04 12:00)
	Журнал слідства. 23-27 березня 1847 р. Прагнуть зламати Гулака (2008-06-04 18:00)
	Лист А. Метлинського до М. Костомарова. 28 березня 1847 р. (2008-06-05 06:00)
	Арешт М. Костомарова 28 березня 1847 року. Київ (2008-06-05 12:00)
	Журнал слідства. 28 березня 1847 р. (2008-06-05 18:00)
	Другий донос Петрова Траскіну. 29 березня 1847 р. (2008-06-06 06:00)
	Висновок III відділу про поширення слов’янофільства. Не пізніше 29 березня 1847 р. (2008-06-06 12:00)
	Журнал слідства. 29 березня 1847 р. (2008-06-06 18:00)
	Доповідь Фундуклея Бібікову. 30 березня 1847 р. (2008-06-07 06:00)
	Із протоколу допиту О. Тулуба. 30 березня 1847 р. (2008-06-07 12:00)
	Журнал слідства. 30 березня 1847 р. (2008-06-07 18:00)
	(2008-06-08 06:00)
	(2008-06-08 12:00)
	(2008-06-08 18:00)
	Із записів Юліана Беліни-Кенджицького (2008-06-09 06:00)
	Із свідчень студента Посяди на допиті. 31 березня 1847 р. (2008-06-09 12:00)
	Журнал слідства. 31 березня 1847 р. (2008-06-09 18:00)
	Оповідання А. Солтановського (2008-06-10 06:00)
	Із записів петрашевця Момбеллі (2008-06-10 12:00)
	Розповідь Дієвського про Савича (2008-06-10 18:00)
	Спогад Костомарова (2008-06-11 06:00)
	Із свідчень Гулака на допиті. 1 квітня 1847 р. (2008-06-11 12:00)
	Журнал слідства. 1 квітня 1847 р. (2008-06-11 18:00)
	З листа М. А. Рігельмана до Г. П. Ґалаґана. 2 квітня 1847 р. (2008-06-12 06:00)
	Список внесків до каси товариства, який знайшли у Куліша (2008-06-12 12:00)
	Журнал слідства. 2 квітня 1847 р. (2008-06-12 18:00)
	Арешт студента Андрузького. 2 квітня 1847 р. (2008-06-13 06:00)
	Із свідчень Марковича на допиті. 3 квітня 1847 р. (2008-06-13 12:00)
	Журнал слідства. 3 квітня 1847 р. (2008-06-13 18:00)
	З донесення про обшуки. 4 квітня 1847 р. (2008-06-14 06:00)
	(2008-06-14 12:00)
	(2008-06-15 09:00)
	(2008-06-15 12:20)
	Спогад Рєпніної про арешт Шевченка (2008-06-16 15:00)
	Лист Ознобишина про розшуки і арешт Шевченка. 4 квітня 1847 р. (2008-06-17 15:00)
	Спогад Білозерського про арешт Шевченка (2008-06-18 15:00)
	Журнал слідства. 4 квітня 1847 р. (2008-06-19 15:00)
	«К верным сынам Украины». 3 квітня 1847 р. (2008-06-20 10:00)
	Ю. Венелин. О споре между Южанами и Северянами на счет их россизма (2008-06-20 19:10)
	(2008-06-21 08:00)
	Монументи (2008-06-21 19:33)
	(2008-06-22 09:00)
	З донесення про арешт Шевченка. 6 квітня 1847 р. (2008-06-23 10:00)
	Спогад Рєпніної про переховування і втрату творів Шевченка (2008-06-24 08:00)
	Ухвала про виключення Шевченка, датована заднім числом. 1 березня 1847 р. (2008-06-25 06:00)
	Довідка III відділу про Куліша. 5 квітня 1847 р. (2008-06-26 06:00)
	Журнал слідства. 5 квітня 1847 р. (2008-06-26 18:00)
	З донесення про арешт Шевченка. 6 квітня 1847 р. (2008-06-27 06:00)
	Опис паперів, знайдених у Шевченка. 6 квітня 1847 р. (2008-06-28 06:00)
	Журнал слідства. 6 квітня 1847 р. (2008-06-29 06:00)
	Із спогадів дружини Костомарова. Зустріч у Броварах (2008-06-30 06:00)

	July
	З донесення про арешт Шевченка. 7 квітня 1847 р. (2008-07-01 06:00)
	Президенти України та Азербайджану відкрили в Баку пам'ятник Тарасові Шевченку (2008-07-01 12:00)
	Журнал слідства. 7 квітня 1847 р. (2008-07-01 18:00)
	Спогад Костомарова (2008-07-02 06:00)
	Рапорт про арешт Шевченка. 8 квітня 1847 р. (2008-07-03 06:00)
	Журнал слідства. 8 квітня 1847 р. (2008-07-03 18:00)
	Спогад письменника Шигаріна (2008-07-04 06:00)
	Журнал слідства. 9 квітня 1847 р. (2008-07-04 18:00)
	Із свідчень Навроцького на допиті. 10 квітня 1847 р. (2008-07-05 06:00)
	З віршів Г. Андрузького, долучених до матеріалів слідства (2008-07-06 06:00)
	Виклад змісту поеми Кавказ для Третього відділу (2008-07-07 06:00)
	Журнал слідства. 10-11 квітня 1847 р. (2008-07-07 18:00)
	Лист начальника Третього відділу президенту Академії мистецтв. 12 квітня 1847 р. (2008-07-08 06:00)
	Журнал слідства. 12 квітня 1847 р. Андрузький видає всіх (2008-07-08 18:00)
	Із листа О. М. Куліш до Б. Д. Грінченка про товариство (2008-07-09 06:00)
	Журнал слідства. 13 квітня 1847 р. (2008-07-09 18:00)
	Відповідь президента Академії мистецтв на запит III відділу. 14 квітня 1847 р. (2008-07-10 06:00)
	Із протоколу допиту Г. Андрузького. 14 квітня 1847 р. (2008-07-11 06:00)
	Журнал слідства. 14 квітня 1847 р. Андрузький продовжує «виливати душу» (2008-07-12 06:00)
	Із свідчень Костомарова на допиті. 15 квітня 1847 р. (2008-07-13 06:00)
	13 липня 1858 року (2008-07-13 13:00)
	ЧОРНОЗЕМ (2008-07-13 19:29)
	Лист Бібікова про встановлення нагляду над студентами. 15 квітня 1847 р. (2008-07-14 06:00)
	Журнал слідства. 15 квітня 1847 р. (2008-07-14 18:00)
	Ставлення університетської громади до арештів (2008-07-15 06:00)
	Із свідчень Куліша на допиті. 16 квітня 1847 р. (2008-07-16 06:00)
	Журнал слідства. 16 квітня 1847 р. Виклад змісту віршів (2008-07-16 18:00)
	Розписка про доставлення Шевченка в Петербург. 17 квітня 1847 р. (2008-07-17 06:00)
	Журнал слідства. 17 квітня 1847 р. Куліш та Шевченко (2008-07-17 18:00)
	Спогад петрашевця Момбеллі (2008-07-18 06:00)
	Лист до О. Марковича від його троюрідної сестри Катерини Керстен. 25 листопада 1846 р. (2008-07-18 18:00)
	(2008-07-19 06:00)
	(2008-07-19 18:00)
	(2008-07-20 06:00)
	(2008-07-20 18:00)
	Із свідчень Костомарова. 17 квітня 1847 р. (2008-07-21 06:00)
	Про зміст паперів і творів Шевченка. 17-21 квітня 1847 р. (2008-07-22 06:00)
	Журнал слідства. 18 квітня 1847 р. (2008-07-22 18:00)
	Лист М. Юзефовича до М. Писарева. 19 квітня 1847 р. (2008-07-23 06:00)
	Журнал слідства. 19-20 квітня 1847 р. (2008-07-23 18:00)
	Записка про те, що Шевченко був кріпаком. 21 квітня 1847 р. (2008-07-24 06:00)
	ЗАПИТАННЯ СЛІДЧОГО Й ВІДПОВІДІ Т. Г. ШЕВЧЕНКА НА ДОПИТІ В III ВІДДІЛІ. 21 квітня 1847. С.-Петербург (2008-07-25 06:00)
	Журнал слідства. 21-23 квітня 1847 р. (2008-07-25 18:00)
	Картини Г. Меліхова (2008-07-25 19:28)
	Покаянний лист Куліша. 24 квітня 1847 р. (2008-07-26 06:00)
	Із свідчень Білозерського. 24 квітня 1847 р. (2008-07-27 06:00)
	Із записів Білозерського (2008-07-28 06:00)
	Лист про встановлення нагляду за студентами Київського університету. 25 квітня 1847 р. (2008-07-29 06:00)
	Журнал слідства. 24-29 квітня 1847 р. (2008-07-29 18:00)
	Із додаткових свідчень Навроцького. 30 квітня 1847 р. (2008-07-30 06:00)
	Із свідчень Посяди. 30 квітня 1847 р. (2008-07-30 18:00)
	Вірші Володимира Александрова (2008-07-31 06:00)
	Журнал слідства. 30 квітня 1847 р. (2008-07-31 18:00)

	August
	В казематі. Квітень — травень 1847 р. (2008-08-01 06:00)
	Запис Нікітенка про КМТ. 2 травня 1847 р. (2008-08-01 18:00)
	Рапорт лікаря про стан Костомарова. 1 травня 1847 р. (2008-08-02 06:00)
	Журнал слідства. 1 травня 1847 р. (2008-08-02 18:00)
	Прохання лейб-медику Арендту оглянути хворого Костомарова. 2 травня 1847 р. (2008-08-03 06:02)
	Журнал слідства. 2 травня 1847 р. (2008-08-03 18:00)
	Другий допит О. Марковича. Київ, травень 1847 р. (2008-08-04 06:00)
	Журнал слідства. 3-5 травня 1847 р. (2008-08-04 18:00)
	Рапорт про призначення Шлейфера замість Шевченка. 6 травня 1847 р. (2008-08-05 06:00)
	Про затримання кореспонденції. 6 травня 1847 р. (2008-08-05 18:00)
	Додаткові свідчення Костомарова. 7 травня 1847 р. (2008-08-06 06:00)
	Журнал слідства. 7 травня 1847 р. (2008-08-06 18:00)
	Спогади Костомарова (2008-08-07 06:00)
	Журнал слідства. 8-12 травня 1847 р. (2008-08-07 18:00)
	Лист з приводу перегляду листів учасників Кирило-Мефодіївського товариства. 13 травня 1847 р. (2008-08-08 06:00)
	Запис очної ставки. 13 травня 1847 р. (2008-08-09 06:00)
	Журнал слідства. 13 травня 1847 р. (2008-08-09 18:00)
	Довідка про цензорів. Травень 1847 р. (2008-08-10 06:00)
	Журнал слідства. 14 травня 1847 р. (2008-08-10 18:00)
	Запис очної ставки Шевченка з Андрузьким. 15 травня 1847 р. (2008-08-11 06:17)
	Запис очної ставки Навроцькому. 15 травня 1847 р. (2008-08-11 18:00)
	Додаткові пояснення Андрузького. 17 травня 1847 р. (2008-08-12 06:00)
	Журнал слідства. 15 травня 1847 р. (2008-08-12 18:00)
	Додаткові зазнання Посяди. 17 травня 1847 р. (2008-08-13 06:00)
	Журнал слідства. 17-18 травня 1847 р. (2008-08-13 18:00)
	З протоколу допиту А. Марковича. 20 травня 1847 р. Київ (2008-08-14 06:00)
	Кур’єр Кривбасу №№226-227 (Вересень-Жовтень) (2008-08-14 15:29)
	Журнал слідства. 20-23 травня 1847 р. (2008-08-15 06:00)
	Завершення розслідування. Доповідь Орлова. 28 травня 1847 р. (2008-08-15 16:00)
	Нагороди донощику Петрову. 26 травня 1847 р. (2008-08-16 06:00)
	(2008-08-17 06:00)
	Журнал слідства. 27 травня 1847 р. Висновки слідства (2008-08-18 06:00)
	Записка в справі відправлення Шевченка. 30 травня 1847 р. (2008-08-19 06:00)
	Лист про встановлення варти над Шевченком. 30 травня 1847 р. (2008-08-20 06:00)
	Реєстр речей Шевченка. 30 травня 1847 р. (2008-08-20 18:00)
	Розпорядження при відправці Шевченка. 30 травня 1847 р. (2008-08-21 06:00)
	Розпорядження про заборону й вилучення творів Шевченка. 30 травня 1847 р. (2008-08-21 18:00)
	Запис рішення в справі Шевченка. 30 травня 1847 р. (2008-08-22 06:00)
	Запис про оголошення вироку. 30 травня 1847 р. (2008-08-22 18:00)
	(2008-08-23 06:00)
	(2008-08-23 18:00)
	(2008-08-24 06:00)
	Вірш М. Костомарова «Надобраніч». Червень 1847 р. (2008-08-25 06:00)
	З листа до міністра народної освіти. 30 травня 1847 р. (2008-08-26 06:00)
	Журнал слідства. 30 травня 1847 р. (2008-08-26 18:00)
	Лист про звільнення. 2 червня 1847 р. (2008-08-27 06:00)
	Листи до цензорів. 2 червня 1847 р. (2008-08-27 18:00)
	Лист про прохання Шевченка повернути малюнки. 2 червня 1847 р. (2008-08-28 06:00)
	Журнал слідства. 2 червня 1847 р. (2008-08-28 18:00)
	Засідання цензурного комітету. 3 червня 1847 р. (2008-08-29 06:00)
	Розпорядження цензорові Нікітенку. 3 червня 1847 р. (2008-08-29 18:00)
	Лист до міністра народної освіти. 3 червня 1847 р. (2008-08-30 06:00)
	Журнал слідства. 3 червня 1847 р. (2008-08-30 18:00)
	З листа міністра внутрішніх справ до міністра освіти. 4 червня 1847 р. (2008-08-31 06:00)
	Журнал слідства. 4-5 червня 1847 р. (2008-08-31 18:00)

	September
	Розпорядження не дозволяти нових видань «Кобзаря». 7 червня 1847 р. (2008-09-01 06:00)
	Перебіг слідства. Основні події (2008-09-01 12:00)
	Із спогадів М. Лазаревського (2008-09-01 18:00)
	Із спогадів Ф. Лазаревського. 9 червня 1847 р. (2008-09-02 06:00)
	Листи Андрузького з Казані. Червень 1847 р. (2008-09-02 12:00)
	Рапорт командира Окремого оренбурзького корпусу. 11 червня 1847 р. (2008-09-02 18:00)
	Із спогадів М. Лазаревського (2008-09-03 06:00)
	(2008-09-03 12:00)
	Розпорядження про заборону і вилучення творів Шевченка. 14 червня 1847 р. (2008-09-03 18:00)
	Відношення про речі Шевченка. 14 червня 1847 р. (2008-09-04 06:00)
	Нарис Дмитра Чижевського про філософію кирило-мефодіївців (2008-09-04 15:00)
	Журнал слідства. 14 червня 1847 р. (2008-09-04 18:00)
	Спогад Є. Косарева (2008-09-05 06:00)
	Рапорт Бібікова Паскевичу. 17 червня 1847 р. (2008-09-05 12:00)
	Розпорядження про вилучення з продажу «Кобзаря». 19 червня 1847 р. (2008-09-05 18:00)
	Розпорядження ректорові університету та директорам гімназій про вилучення творів (2008-09-06 06:00)
	Лист про незарахування вчителем малювання. 20 червня 1847 р. (2008-09-06 18:00)
	Рапорт з приводу повернення речей. 20 червня 1847 р. (2008-09-07 06:00)
	Довідка про газетне оголошення. 21-27 червня 1847 р. (2008-09-07 18:00)
	Лист про вилучення творів. 21 червня 1847 р. (2008-09-08 06:00)
	Доповіді про зарахування Шевченка рядовим. 22 червня 1847 р. (2008-09-08 12:00)
	Супровідний лист при пересилці речей. 24 червня 1847 р. (2008-09-08 18:00)
	(2008-09-09 06:00)
	Автопортрет. Орськ. 23.VI — XII 1847 (2008-09-09 12:00)
	(2008-09-09 18:00)
	Листи про заборону і вилучення творів. 27 червня 1847 р. (2008-09-10 06:00)
	Княжна. Друга половина 1847 р. Орська фортеця (2008-09-10 12:00)
	(2008-09-10 18:00)
	(2008-09-11 06:00)
	Документи про недопущення друку оголошень про продаж. 5 липня 1847 р. (2008-09-11 12:00)
	Розпорядження про вилучення творів. 7 липня 1847 р. (2008-09-11 18:00)
	З листа М. О. Максимовича до С. Й. Богородського. 13 липня 1847 р. (2008-09-12 06:00)
	Лист про залишення речей Шевченка в III відділі. 15 липня 1847 р. (2008-09-12 12:00)
	32. ЛИСТ ДО І. І. ФУНДУКЛЕЯ. 16 липня 1847. Орська фортеця (2008-09-12 18:00)
	«Сонце заходить, гори чорніють...». Друга половина 1847 р. Орська фортеця (2008-09-13 06:00)
	(2008-09-13 12:00)
	(2008-09-13 18:00)
	(2008-09-14 06:00)
	(2008-09-14 12:00)
	Із справи М. І. Савича. 18 липня 1847 р. (2008-09-15 06:00)
	Листування про речі Шевченка (2008-09-15 12:00)
	Запис про невидачу Шевченкові заробітної плати. 20 серпня 1847 р. (2008-09-15 18:00)
	Рапорт київського старшого поліцмейстера про вилучення творів. 22 серпня 1847 р. (2008-09-16 06:00)
	Рапорт канівського городничого про відсутність творів у продажу. 30 серпня 1847 р. (2008-09-16 12:00)
	Із спогадів М. Лазаревського (2008-09-16 18:00)
	Запит Фундуклея про вилучення творів. 10 вересня 1847 р. (2008-09-17 06:00)
	(2008-09-17 12:00)
	(2008-09-17 18:00)
	Повідомлення Фундуклея про вилучення творів. 10 вересня 1847 р. (2008-09-18 06:00)
	Москалева крниниця. Друга половина 1847 р. Орська фортеця (2008-09-18 12:00)
	Із спогадів Ф. Лазаревського (2008-09-18 18:00)
	Роз’яснення Бібікова про вилучення творів. 16 вересня 1847 р. (2008-09-19 06:00)
	Козачковському. Друга половина 1847 р. Орська фортеця (2008-09-19 12:00)
	Запит Бібікова Фундуклею про недозволене в творах. 20 вересня 1847 р. (2008-09-19 18:00)
	Хустина. Друга половина 1847 р. Орська фортеця (2008-09-20 06:00)
	Відповідь Фундуклея щодо заборони творів. 20 вересня 1847 р. (2008-09-20 12:00)
	Ой стрічечка до стрічечки... Друга половина 1847 р. Орська фортеця (2008-09-20 18:00)
	Самому чудно. А де ж дітись?.. Друга половина 1847 р. Орська фортеця (2008-09-21 06:00)
	Розпорядження Юзефовича про вилучення творів з бібліотек. 22 вересня 1847 р. (2008-09-21 12:00)
	Мені тринадцятий минало. Друга половина 1847 р. Орська фортеця (2008-09-21 18:00)
	Донесення директора Новгород-Сіверської гімназії. 4 жовтня 1847 р. (2008-09-22 06:00)
	49. А. І. ЛИЗОГУБ. 21 жовтня 1847. Чечельник (2008-09-22 12:00)
	Один у другого питаєм... Друга половина 1847 р. Орська фортеця (2008-09-22 18:00)
	Чернець. Друга половина 1847 р. Орська фортеця (2008-09-23 06:00)
	33. ЛИСТ ДО А. І. ЛИЗОГУБА. 22 жовтня 1847. Орська фортеця (2008-09-23 12:00)
	50. В. М. ТА Ф. М. ЛАЗАРЕВСЬКІ. Жовтень 1847. Оренбург (2008-09-23 18:00)
	Не гріє сонце на чужині... Друга половина 1847 р. Орська фортеця (2008-09-24 06:00)
	34. ЛИСТ ДО В. М. РЄПНІНОЇ. 24 жовтня 1847. Орська фортеця (2008-09-24 12:00)
	Список языков, на которые переводились произведения (2008-09-24 15:58)
	51. О. П. ЧЕРНИШОВ. 2 грудня 1847. Оренбург (2008-09-24 18:00)
	О думи мої! О славо злая!.. Друга половина 1847 р. Орська фортеця (2008-09-25 00:00)
	Сон («Гори мої високії...»). Друга половина 1847 р. Орська фортеця (2008-09-25 06:00)
	35. ЛИСТ ДО А. І. ЛИЗОГУБА. 11 грудня 1847. Орська фортеця (2008-09-25 12:00)
	Іржавець. Друга половина 1847 р. Орська фортеця (2008-09-25 18:00)
	Полякам. Друга половина 1847 р. Орська фортеця (2008-09-26 06:00)
	Зловтішний лист В. Г. Бєлінського до П. В. Анненкова про арешт українських письменників (2008-09-26 12:00)
	То так і я тепер пишу... Друга половина 1847 р. Орська фортеця (2008-09-26 18:00)
	(2008-09-27 06:00)
	Із записів М. Білозерського (2008-09-27 18:00)
	(2008-09-28 06:00)
	Роз’яснення про вилучення творів Шевченка. Лютий 1848 р. (2008-09-28 12:00)
	Із спогадів М. Лазаревського (2008-09-29 06:00)
	36. ЛИСТ ДО М. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО. 20 грудня 1847. Орська фортеця (2008-09-29 12:00)
	52. А. I. ЛИЗОГУБ. 31 грудня 1847. Одеса (2008-09-29 18:00)
	Із листа К. Герна до М. Лазаревського (2008-09-30 06:00)
	53. О. П. ЧЕРНИШОВ. Грудень 1847. Оренбург (2008-09-30 12:00)
	Батальйонний список нижчих чинів. Січень 1848 р. (2008-09-30 18:00)

	October
	54. А. І. ЛИЗОГУБ. 7 січня 1848. Одеса (2008-10-01 06:00)
	Розповідь М. Бажанова (2008-10-01 12:00)
	Сон (комедія) (2008-10-01 16:33)
	А нумо знову віршувать... Початок 1848 р. Орська фортеця (2008-10-01 19:00)
	55. В. М. РЄПНІНА ТА Г. І. ДУНІН-БОРКОВСЬКА. 13 січня 1848. Яготин (2008-10-02 06:00)
	Лист Рєпніної до Орлова. 13 січня 1848 р. (2008-10-02 12:00)
	Довідка з приводу листа Рєпніної Орлову. Січень 1848 р. (2008-10-02 18:00)
	Розповідь Агапа Капфера (2008-10-03 06:00)
	Запит про місце служби та поведінку Шевченка. 30 січня 1848 р. (2008-10-03 12:00)
	Справа викупу та царська родина (2008-10-03 16:00)
	37. ЛИСТ ДО А. І. ЛИЗОГУБА. 1 лютого 1848. Орська фортеця (2008-10-04 06:00)
	Варнак. Початок 1848 р. Орська фортеця (2008-10-04 12:00)
	Ой гляну я, подивлюся... Початок 1848 р. Орська фортеця (2008-10-05 06:00)
	Та не дай, Господи, нікому... Початок 1848 р. Орська фортеця (2008-10-05 18:00)
	56. А. I. ЛИЗОГУБ. 7 лютого 1848. Одеса (2008-10-06 06:00)
	57. М. М. ЛАЗАРЕВСЬКИЙ. 12 лютого 1848. Петербург (2008-10-06 12:00)
	Запит про поведінку Шевченка. 15 лютого 1848 р. (2008-10-06 18:00)
	58. А. І. ЛИЗОГУБ. 23 лютого 1848. Одеса (2008-10-07 06:00)
	59. Ф. М. ЛАЗАРЕВСЬКИЙ. Лютий 1848. Оренбург (2008-10-07 12:00)
	38. ЛИСТ ДО В. М. РЄПНІНОЇ. 25-29 лютого 1848. Орська фортеця (2008-10-07 18:00)
	39. ЛИСТ ДО А. І. ЛИЗОГУБА. 7 березня 1848. Орська фортеця (2008-10-08 06:00)
	60. В. М. РЄПНІНА. Початок березня 1848. Одеса (2008-10-08 12:00)
	61. О. I. ПСЬОЛ. Початок березня 1848. Одеса (2008-10-08 18:00)
	Відзив командира батальйону про поведінку Шевченка. 10 березня 1848 р. (2008-10-09 06:00)
	62. В. М. РЄПНІНА. 19 березня 1848. Яготин (2008-10-09 12:00)
	Із спогадів Рєпніної. Княжна припиняє листування (2008-10-09 18:00)
	63. Ф. М. ЛАЗАРЕВСЬКИЙ. Березень 1848. Оренбург (2008-10-10 06:00)
	Рапорт командира корпусу про поведінку. 30 березня 1848 р. (2008-10-10 12:00)
	64. А. І. ЛИЗОГУБ. 7 квітня 1848. Одеса (2008-10-10 18:00)
	Микола Лєсков. Офіційне буфонство, 1882 (2008-10-11 06:00)
	Лист П. Г. Житецького до О. О. Андрієвського. 2 січня 1872 р. (2008-10-12 06:00)
	Відключити рекламу (2008-10-12 15:00)
	65. Ф. М. ЛАЗАРЕВСЬКИЙ. 20 квітня 1848. Оренбург (2008-10-13 06:00)
	40. ЛИСТ ДО Ф. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО. 22 квітня 1848. Орська фортеця (2008-10-13 12:00)
	66. Ф. М. ЛАЗАРЕВСЬКИЙ. 27 квітня 1848. Оренбург (2008-10-13 18:00)
	Наказ про переведення Шевченка до Раїмського укріплення. 8 травня 1848 р. (2008-10-14 06:00)
	41. ЛИСТ ДО А. І. ЛИЗОГУБА. 9 травня 1848. Орська фортеця (2008-10-14 12:00)
	Головна Руська Рада. 10 травня 1848 року (2008-10-14 18:00)
	67. Ф. М. ЛАЗАРЕВСЬКИЙ. Травень 1848. Оренбург (2008-10-15 06:00)
	Рапорт про відправку до Раїма. 13 травня 1848 р. (2008-10-15 12:00)
	Пожежа в степу. Не раніше 12 травня 1848 р. (2008-10-15 18:00)
	Із спогадів М. Лазаревського (2008-10-16 06:00)
	Форт Кара-Бутак (2008-10-16 12:00)
	Джангис-агач. 26 травня 1848 р. (2008-10-16 18:00)
	68. А. І. ЛИЗОГУБ. 15 липня 1848. Хутір поблизу Одеси (2008-10-17 06:00)
	Дустанова могила. 27 травня 1848 р. (2008-10-17 12:00)
	Укріплення Іргиз-Кала (2008-10-17 18:00)
	(2008-10-18 06:00)
	(2008-10-18 12:00)
	Казахи в юрті (2008-10-18 18:00)
	(2008-10-19 06:00)
	Днювання експедиційного транспорту в степу (2008-10-19 12:00)
	Караван і верблюди. Начерки. Травень-червень 1848 р. (2008-10-19 18:00)
	Карта експедиції по Аральському морю 1848-1849 рр. (2008-10-20 06:00)
	Із спогадів Ф. Лазаревського (2008-10-20 12:00)
	Експедиційні начерки (2008-10-20 18:00)
	Розповідь О. Макшеєва (2008-10-21 06:00)
	У Бога за дверми лежала сокира. Літо 1848. Раїм (2008-10-21 12:00)
	Укріплення Раїм (2008-10-21 18:00)
	Спогади Агапа Капфера (2008-10-22 06:00)
	Т. Г. Шевченко малює товариша (2008-10-22 12:00)
	Оповідання Косарєва, Макшеєва та Бутакова (2008-10-22 18:00)
	Поезії. Кінець 1848 р. Косарал (2008-10-23 06:00)
	Портрет невідомого з гітарою (2008-10-23 12:00)
	Пристань на Сир-Дар'ї. Спорядження шхун (2008-10-23 18:00)
	Поезії. Кінець 1848 р. Косарал (2008-10-24 06:00)
	Оповідання Макшеєва про експедицію морем (2008-10-24 12:00)
	Спогади про похід (2008-10-24 18:00)
	Начерки (2008-10-25 06:00)
	Рисунки краєвидів Азовського моря (2008-10-25 12:00)
	Начерки експедиції (2008-10-25 18:00)
	Мис Бай-Губек (2008-10-26 06:00)
	Острів Ніколая. Акварелі і рисунки (2008-10-26 12:00)
	Поезії. Кінець 1848 р. Косарал (2008-10-26 18:00)
	69. М. С. АЛЕКСАНДРІЙСЬКИЙ. 16 серпня 1848. Орська фортеця (2008-10-27 06:00)
	Розповідь Клеменсова (2008-10-27 12:00)
	Спогад Ф. Лазаревського (2008-10-27 18:00)
	Поезії. Кінець 1848 р. Косарал (2008-10-28 06:00)
	Із записок О. І. Кошелева (2008-10-28 12:00)
	Із листа Верещинського до Головацького. 24 вересня 1848 р. (2008-10-28 18:00)
	З промови М. Устияновича. 31 жовтня 1848 р. (2008-10-29 06:00)
	Поезії. Кінець 1848 р. Косарал (2008-10-29 12:00)
	Начерки (2008-10-29 18:00)
	Тигр. 20 листопада 1848 р. (2008-10-30 06:00)
	Поезії. Кінець 1848 р. Косарал (2008-10-30 12:00)
	Із статті Я. Головацького «Розправа о язиці южноруськім і його наріччях» (2008-10-30 18:00)
	На березі Аральського моря (2008-10-31 06:00)
	Не так тії вороги... Кінець 1848 р. Косарал (2008-10-31 12:00)
	Начерки (2008-10-31 18:00)

	November
	Поезії. Кінець 1848 р. Косарал (2008-11-01 06:00)
	Шхуни (2008-11-01 12:00)
	На Косаралі (2008-11-01 16:00)
	Укріплення Косарал взимку (2008-11-01 20:00)
	Поезії. Кінець 1848 р. Косарал (2008-11-02 06:00)
	Поезії. Кінець 1848 р. Косарал (2008-11-02 12:00)
	Поезії. Кінець 1848 р. Косарал (2008-11-02 16:00)
	Казахський хлопчик розпалює грубку (2008-11-02 20:00)
	Автопортрет в оголеному вигляді. Не раніше 21 жовтня 1848 р. (2008-11-03 06:00)
	Поезії. Січень — квітень 1849 р., Раїм (2008-11-03 12:00)
	З лекції Я. Головацького. 5 лютого 1849 р. (2008-11-03 18:00)
	Розпорядження Бібікова. 27 лютого 1849 р. (2008-11-04 06:00)
	(2008-11-04 12:00)
	Казахи біля вогню (2008-11-04 18:00)
	Відповідь Фундуклея. 18 березня 1849 р. (2008-11-05 06:00)
	Лист Я. Головацького до О. Бодянського. 9 квітня 1849 р. (2008-11-05 12:00)
	О. Бутаков і фельдшер О. Істомін (2008-11-05 18:00)
	Поезії. січень — квітень 1849 р., Раїм (2008-11-06 06:00)
	Казахи (2008-11-06 12:00)
	Спогад Є. Косарева (2008-11-06 18:00)
	Шхуна «Константин» на ремонті (2008-11-07 00:00)
	Лист О. Лаврина до О. I. Макшеєва. 26 березня 1849. Раїм (2008-11-07 06:00)
	Поезії. Січень — квітень 1849 р., Раїм (2008-11-07 12:00)
	Рапорт про несплату боргу Шевченкові. 10 квітня 1849 р. (2008-11-07 18:00)
	Збірка Максимовича. Київ, 1849 (2008-11-08 00:00)
	Із спогадів Савичева (2008-11-08 06:00)
	Начерки західного берега Аральського моря (2008-11-08 12:00)
	Рапорт Бутакова про відрядження Шевченка. 22 квітня 1849 р. (2008-11-08 18:00)
	Кизил-Джар (2008-11-09 06:00)
	Пояснення Толмачова. 12 травня 1849 р. (2008-11-09 12:00)
	Острови Чикита-Арал та Чекан-Арал (2008-11-09 18:00)
	Повідомлення про дозвіл. 13 травня 1849 р. (2008-11-10 06:00)
	Розповідь Є. Косарєва (2008-11-10 12:00)
	Повідомлення про дозвіл. 13 травня 1849 р. (2008-11-10 18:00)
	Готово! Парус розпустили. Вересень 1849 р. (2008-11-11 06:00)
	Із спогадів Ф. Лазаревського (2008-11-11 12:00)
	Автопортрет. 29 листопада 1849 р. (2008-11-11 18:00)
	Kobzar Julian Kytasty in concert 11/14 (2008-11-11 22:14)
	(2008-11-12 06:00)
	Ми восени таки похожі... Осінь 1849 р. (2008-11-12 12:00)
	Спогади Броніслава Залєського (2008-11-12 18:00)
	(2008-11-13 06:00)
	Портрет Хоми Вернера (2008-11-13 12:00)
	Спогад О. Макшеєва (2008-11-13 18:00)
	(2008-11-14 06:00)
	Автопортрет (2008-11-14 12:00)
	Портрет Олени Степанівни Бларамберг (2008-11-14 18:00)
	Краєвиди Аральського моря (2008-11-15 06:00)
	(2008-11-15 12:00)
	Портрет невідомої. Начерки (2008-11-15 18:00)
	Начерки Аральського моря (2008-11-16 06:00)
	(2008-11-16 12:00)
	Короткий опис Аральського моря О. Бутакова. Листопад 1849 р. (2008-11-16 18:00)
	Рапорт про прибуття Шевченка до Оренбурга. 5 листопада 1849 р. (2008-11-17 06:00)
	Спогад Бр. Залєського про Оренбург (2008-11-17 12:00)
	Із спогадів М. Лазаревського (2008-11-17 18:00)
	43. ЛИСТ ДО А. І. ЛИЗОГУБА. 8 листопада 1849. Оренбург (2008-11-18 06:00)
	Повідомлення про відрядження Шевченка в розпорядження Бутакова 9 листопада 1849 р. (2008-11-18 12:00)
	Рапорт про дозвіл на відрядження. 10 листопада 1849 р. (2008-11-18 18:00)
	Із листа К. Герна до М. Лазаревського (2008-11-19 06:00)
	44. ЛИСТ ДО В. М. РЄПНІНОЇ. 14 листопада 1849. Оренбург (2008-11-19 12:00)
	Спогад мешканки Оренбурга Кутіної (2008-11-19 18:00)
	Запит про дізвіл Шевченкові малювати. 20 листопада 1849 р. (2008-11-20 06:00)
	Спогади Жемчужникова у листах до Кониського (2008-11-20 12:00)
	Із доповідної записки Миколі I. 27 листопада 1849 р. (2008-11-20 18:00)
	Портрет братів Лазаревських. Оренбург. 11 грудня 1849 р. (2008-11-21 00:00)
	Лист Ф. М. Лазаревського до Г. М. Лазаревської. 6 грудня 1849 р. (2008-11-21 06:00)
	Доповідь Орлова Миколі I про дозвіл малювати. 9 грудня 1849 р. (2008-11-21 12:00)
	Лист Орлова про відмову дати дозвіл малювати. 12 грудня 1849 р. (2008-11-21 18:00)
	Інсценування страти петрашевців. 22 грудня 1849 р. (2008-11-22 06:00)
	Іменний список покараних відданням у солдати. 1849 р. (2008-11-22 12:00)
	Начерки (2008-11-22 18:00)
	45. ЛИСТ ДО А. І. ЛИЗОГУБА. 29 грудня 1849. Оренбург (2008-11-23 06:00)
	Портрет Андрія Васильовича Племянникова (2008-11-23 12:00)
	Автопортрет. Оренбург. Не пізніше 29 грудня 1849 р. (2008-11-23 18:00)
	46. ЛИСТ ДО В. М. РЄПНІНОЇ. 1 січня 1850. Оренбург (2008-11-24 06:00)
	47. ЛИСТ ДО О. М. БОДЯНСЬКОГО. 3 січня 1850. Оренбург (2008-11-24 12:00)
	48. ЛИСТ ДО В. А. ЖУКОВСЬКОГО. Між 1 і 10 січня 1850. Оренбург (2008-11-24 18:00)
	Повідомлення про відмову у дозволі малювати. 8 січня 1850 р. (2008-11-25 06:00)
	11. ЛИСТ ДО КЕРУЮЧОГО III ВІДДІЛОМ Л. В. ДУБЕЛЬТА. 10 січня 1850 р. (2008-11-25 12:00)
	Рапорт Бутакова про відрядження. 15 січня 1850 р. (2008-11-25 18:00)
	49. ЛИСТ ДО О. І. БУТАКОВА. Січень 1850. Оренбург (2008-11-26 00:00)
	Розпорядження Обручова про вирядження Шевченка у Гур’їв. 22 січня 1850 р. (2008-11-26 06:00)
	Лист про виділення асиґнувань. 22 січня 1850 р. (2008-11-26 12:00)
	Лічу в неволі дні і ночі. Початок 1850 р. Оренбург (2008-11-26 18:00)
	Лист Обручова про відрядження Шевченка. 9 лютого 1850 р. (2008-11-27 06:00)
	Лист Перовського про становище Шевченка. 14 лютого 1850 р. (2008-11-27 12:00)
	Довідка, прикладена до листа Перовського. 14 лютого 1850 р. (2008-11-27 18:00)
	Лист Обручова про нагородження учасників експедиції. 15 лютого 1850 р. (2008-11-28 06:00)
	Довідка III відділу про Шевченка. 16 лютого 1850 р. (2008-11-28 12:00)
	Лист про асиґнування коштів для нагородження учасників експедиції. 18 лютого 1850 р. (2008-11-28 18:00)
	Портрет Миколи Ісаєва. Лютий 1850 (2008-11-29 00:00)
	(2008-11-29 06:00)
	(2008-11-29 12:00)
	(2008-11-29 18:00)
	(2008-11-30 00:00)
	(2008-11-30 06:00)
	(2008-11-30 12:00)
	(2008-11-30 18:00)

	December
	Лист Дубельта про передчасність клопотань. 20 лютого 1850 р. (2008-12-01 06:00)
	Лист А. Орлова до С. Левицького. 21 лютого 1850 р. (2008-12-01 12:00)
	Петрусь. Початок 1850 р. Оренбург (2008-12-01 18:00)
	Ескіз розп’яття (2008-12-02 00:00)
	70. С. П. ЛЕВИЦЬКИЙ. 6 березня 1850. Петербург (2008-12-02 06:00)
	50. ЛИСТ ДО В. М. РЄПНІНОЇ. 7 березня 1850. Оренбург (2008-12-02 12:00)
	Якби ви знали, паничі... Поезії січня-квітня 1850 року (2008-12-02 18:00)
	51. ЛИСТ ДО А. І. ЛИЗОГУБА. 14 березня 1850. Оренбург (2008-12-03 06:00)
	Із листа К. Герна до М. Лазаревського (2008-12-03 12:00)
	Обшук у Андрузького в Олонецькій губернії. Петрозаводськ. 28 березня 1850 р. (2008-12-03 18:00)
	71. О. П. ЧЕРНИШОВ. 29 березня 1850. Петербург (2008-12-04 06:00)
	Із спогадів Ф. Лазаревського. Другий арешт Шевченка (2008-12-04 12:00)
	Із листа К. Герна до М. Лазаревського (2008-12-04 18:00)
	Ф. M. Лазаревський до Г. M. Лазаревської. 12 квітня 1850 р. (2008-12-05 00:00)
	Із спогадів М. Лазаревського (2008-12-05 06:00)
	Повідомлення про перебування Шевченка на гаупвахті. 27 квітня 1850 р. (2008-12-05 12:00)
	Із спогадів М. Лазаревського. Відправлення до Новопетровського укріплення (2008-12-05 18:00)
	(2008-12-06 06:00)
	(2008-12-06 12:00)
	(2008-12-06 18:00)
	(2008-12-07 00:00)
	(2008-12-07 06:00)
	(2008-12-07 12:00)
	(2008-12-07 18:00)
	З листа Ф. М. Лазаревського до батьків М. І. і А. О. Лазаревських. 1 травня 1850 р. (2008-12-08 06:00)
	Лист Дубельта про відмову клопотатися про дозвіл малювати. 4 травня 1850 р. (2008-12-08 12:00)
	Розпорядження Коріна про відправлення Шевченка в корпусний штаб. 12 травня 1850 р. (2008-12-08 18:00)
	Рапорт про звільнення Шевченка з-під арешту. 12 травня 1850 р. (2008-12-09 06:00)
	Рапорт про відправлення Шевченка. 12 травня 1850 р. (2008-12-09 12:00)
	Рапорт про пересилку речей Шевченка. 14 травня 1850 р. (2008-12-09 18:00)
	Опис речей Шевченка. 14 травня 1850 р. (2008-12-10 00:00)
	Лист Ф. М. Лазаревського до М. І. і А. О. Лазаревських. 15 травня 1850 р. (2008-12-10 06:00)
	Наказ про заборону листування. 21 травня 1850 р. (2008-12-10 12:00)
	Рапорт про обшук і арешт Шевченка. 23 травня 1850 р. (2008-12-10 18:00)
	Опис листів та інших паперів. 23 травня 1850 р. (2008-12-11 06:00)
	Повідомлення про результати обшуку. 23 травня 1850 р. (2008-12-11 12:00)
	Довідка Миколі I про результати обшуку у Шевченка. 5 червня 1850 р. (2008-12-11 18:00)
	Лист про затримку особистих речей Шевченка. 7 червня 1850 р. (2008-12-12 06:00)
	Розпорядження про арешт Шевченка. 7 червня 1850 р. (2008-12-12 12:00)
	Лист Орлову про результати обшуку. 8 червня 1850 р. (2008-12-12 18:00)
	Рапорт про наказ тримати Шевченка під найсуворішим арештом. 8 червня 1850 р. (2008-12-13 00:00)
	Лист про переведення Шевченка. 8 червня 1850 р. (2008-12-13 06:00)
	Лист Орлова про розголошення таємниці. 8 червня 1850 р. (2008-12-13 12:00)
	Довідка про перегляд паперів. 9 червня 1850 р. (2008-12-13 18:00)
	Лист Орлова з проханням дати пояснення з приводу розголошення. 10 червня 1850 р. (2008-12-14 06:00)
	Лист Орлову з проханням відрядити Бутакова в Швецію. 10 червня 1850 р. (2008-12-14 12:00)
	Рапорт при пересилці солдат. 10 червня 1850 р. (2008-12-14 18:00)
	Довідка Миколі I з проханням дати дозвіл на арешт Головка. 13 червня 1850 р. (2008-12-15 06:00)
	Лист про обставини самогубства Головка. 16 червня 1850 р. (2008-12-15 12:00)
	Відповіді Левицького на допиті. 17 червня 1850 р. (2008-12-15 18:00)
	Ф. М. Лазаревський до батька. 21 червня 1850 р. (2008-12-16 00:00)
	З доповіді Орлова Миколі I. 23 червня 1850 р. (2008-12-16 06:00)
	Із спогадів Ф. Лазаревського. Наслідки другого арешту (2008-12-16 12:00)
	Прохання надіслати звіт про роботу Шевченка у Бутакова. 24 червня 1850 р. (2008-12-16 18:00)
	Наказ Обручова про арешт Шевченка. 24 червня 1850 р. (2008-12-17 06:00)
	Лист про обставини арешту. 25 червня 1850 р. (2008-12-17 12:00)
	Із спогадів О. Макшеєва. Чутки про причини повторного арешту (2008-12-17 18:00)
	Пояснення Обручова Орлову. 25 червня 1850 р. (2008-12-18 06:00)
	Повідомлення Бларамберга. 26 червня 1850 р. (2008-12-18 12:00)
	Лист Орлова з попередженням Рєпніній. 27 червня 1850 р. (2008-12-18 18:00)
	Лист Орлова про наслідки розгляду паперів. 27 червня 1850 р. (2008-12-19 06:00)
	Розпорядження приводити Шевченка під суворою вартою. 30 червня 1850 р. (2008-12-19 12:00)
	Розпорядження про присутність на допитах священника. 30 червня 1850 р. (2008-12-19 18:00)
	Рапорт про розпорядження покарати винних. 30 червня 1850 р. (2008-12-20 00:00)
	10. СВІДЧЕННЯ Т. Г. ШЕВЧЕНКА СЛІДЧОМУ Г. В. ЧИГИРЮ. 1 липня 1850. Орська фортеця (2008-12-20 06:00)
	Список нижніх чинів під слідством. Липень 1850 р. (2008-12-20 12:00)
	Рапорт слідчого. 1 липня 1850 р. (2008-12-20 18:00)
	Лист слідчого і відповіді Мешкова. 1 липня 1850 р. (2008-12-21 06:00)
	Лист слідчого. 2 липня 1850 р. (2008-12-21 12:00)
	Лист коменданту Орської кріпості. 2 липня 1850 р. (2008-12-21 18:00)
	Рапорт слідчого про відмову дати свідчення. 2 липня 1850 р. (2008-12-22 06:00)
	Розпорядження Мешкова привести Шевченка до присяги. 2 липня 1850 р. (2008-12-22 12:00)
	Запитання про час приведення до присяги. 3 липня 1850 р. (2008-12-22 18:00)
	Текст військової присяги. 3 липня 1850 р. (2008-12-23 06:00)
	Рапорт про закінчення слідства. 5 липня 1850 р. (2008-12-23 12:00)
	Рапорт про відіслання списку політичних злочинців. 8 липня 1850 р. (2008-12-23 18:00)
	Запит Поспєлову про мету прикомандирування Шевченка. 13 липня 1850 р. (2008-12-24 06:00)
	Доповідна про арешт. 13 липня 1850 р. (2008-12-24 12:00)
	Лист Обручова про цивільний одяг. 21 липня 1850 р. (2008-12-24 18:00)
	Рапорт про винних у недогляді за Шевченком. 21 липня 1850 р. (2008-12-25 06:00)
	В. Жаботинський. Наука з Шевченкового ювілею. Одеса. 27 лютого 1911 р. (2008-12-25 12:00)
	Рапорт про цивільний одяг. 23 липня 1850 р. (2008-12-25 18:00)
	Запит про дозвіл носити цивільний одяг. 23 липня 1850 р. (2008-12-26 06:00)
	Довідка про результати слідства над Шевченком. Серпень 1850 р. (2008-12-26 12:00)
	Рапорт про покарання Шевченка. 9 серпня 1850 р. (2008-12-26 18:00)
	Рапорт Поспєлова. 30 серпня 1850 р. (2008-12-27 00:00)
	Із листа К. Герна до М. Лазаревського (2008-12-27 06:00)
	З розпорядження Обручова про переведення Шевченка. 5 вересня 1850 р. (2008-12-27 12:00)
	Рапорт про зарахування Шевченка до батальйону. 8 жовтня 1850 р. (2008-12-27 18:00)
	Повідомлення про відправлення до Новопетровського укріплення. 14 жовтня 1850 р. (2008-12-28 06:00)
	(2008-12-28 12:00)
	Донесення про прибуття до Новопетровського укріплення. 20 жовтня 1850 р. (2008-12-29 06:00)
	Рапорт про відправлення. 22 жовтня 1850 р. (2008-12-29 12:00)
	Нагадування надіслати відомості про час відправлення. 23 жовтня 1850 р. (2008-12-30 06:00)
	Рапорт про зарахування Шевченка в роту. 23 жовтня 1850 р. (2008-12-30 12:00)
	Спогад Є. Косарєва про прибуття в укріплення (2008-12-31 06:00)


	2009
	January
	Лист про переведення Шевченка. 6 листопада 1850 р. (2009-01-01 18:00)
	(2009-01-02 06:00)
	(2009-01-02 12:00)
	(2009-01-02 18:00)
	(2009-01-03 06:00)
	(2009-01-03 12:00)
	(2009-01-03 18:00)
	Із спогадів Косарева. Прибуття в Новопетровське укріплення (2009-01-04 06:00)
	Рапорт Поспєлова. 14 листопада 1850 р. (2009-01-04 12:00)
	Листи про покарання Бутакова. 4 грудня 1850 р. (2009-01-04 18:00)
	Із спогадів Косарева. Потапов муштрує Шевченка (2009-01-05 06:00)
	Із спогадів Варфоломія Шевченка (2009-01-05 12:00)
	52. ЛИСТ ДО В. М. РЄПНІНОЇ. 12 січня 1851. Новопетровське укріплення (2009-01-05 18:00)
	Довідка про Шевченка. 2 квітня 1851 р. (2009-01-06 05:00)
	Долина на Хівінській дорозі (2009-01-06 12:00)
	Карта Мангишлацького півострова (2009-01-06 18:00)
	Аулья-Тау (свята гора) (2009-01-07 06:00)
	Тріо (2009-01-07 12:00)
	Кудук-Кштим (2009-01-07 18:00)
	Із спогадів Бр. Залєського (2009-01-08 06:00)
	Місячна ніч серед гір (2009-01-08 12:00)
	Вид на Кара-Тау. Літо 1851 р. (2009-01-08 18:00)
	Апостол Петро. Літо 1851 (2009-01-09 06:00)
	53. ЛИСТ ДО А. ВЕНГЖИНОВСЬКОГО. 8 червня 1851. Апазир (2009-01-09 12:00)
	Скелі. Літо 1851 (2009-01-09 18:00)
	Начерки з Кара-Тау (2009-01-10 06:00)
	Туркменські аби в Кара-Тау (2009-01-10 12:00)
	Начерки (2009-01-10 18:00)
	Далісмен-Мула-Аульє (2009-01-11 00:00)
	Начерки долини Агаспеяр (2009-01-11 06:00)
	Акмиш-Тау (2009-01-11 12:00)
	Начерки експедиції (2009-01-11 18:00)
	Лист Бр. Залєського до С. Сєраковського. 10 червня 1851 р. (2009-01-12 06:00)
	54. ЛИСТ ДО В. М. РЄПНІНОЇ. Між 10 і 20 вересня 1851. Новопетровське укріплення (2009-01-12 12:00)
	Гористий краєвид (2009-01-12 18:00)
	Циган. Літо 1851 (2009-01-13 00:00)
	Шевченко серед товаришів. Літо 1851 (2009-01-13 06:00)
	Спогад Григорія Данилевського про зустріч з Гоголем. Осінь 1851 (2009-01-13 12:00)
	Автопортрет (2009-01-13 18:00)
	Туркменське кладовище в долині Долнапа (2009-01-14 06:00)
	Чиркала-Тау (2009-01-14 12:00)
	Постові відомості. 18 січня 1852 р. (2009-01-14 18:00)
	Пісня молодого казаха (2009-01-15 00:00)
	Постові відомості. 19 лютого 1852 р. (2009-01-15 06:00)
	Постові відомості. Весна-літо 1852 р. (2009-01-15 12:00)
	Мангишлацький сад (2009-01-15 18:00)
	Портрет Микити Федоровича Савичева. Літо 1852 (2009-01-16 06:00)
	Постові відомості. Літо-осінь 1852 р. (2009-01-16 12:00)
	55. ЛИСТ ДО С. С. ГУЛАКА-АРТЕМОВСЬКОГО. 1 липня 1852. Новопетровське укріплення (2009-01-16 18:00)
	(2009-01-17 00:00)
	Спогад Броніслава Залєського (2009-01-17 06:00)
	Біля Новопетровського укріплення (2009-01-17 12:00)
	Новопетровське укріплення з боку гавані (2009-01-17 18:00)
	Спогад поручика Фролова (2009-01-18 06:00)
	Начерки Новопетровського укріплення (2009-01-18 12:00)
	Біля Новопетровського укріплення (2009-01-18 18:00)
	Наймичка (2009-01-19 00:00)
	56. ЛИСТ ДО А. О. КОЗАЧКОВСЬКОГО. 16 липня 1852. Новопетровське укріплення (2009-01-19 06:00)
	Із спогадів Козачковського (2009-01-19 12:00)
	Спогад Савичева про обставини життя Шевченка (2009-01-19 18:00)
	57. ЛИСТ ДО А. І. ЛИЗОГУБА. 16 липня 1852. Новопетровське укріплення (2009-01-20 06:00)
	Із записів Білозерського (2009-01-20 12:00)
	58. ЛИСТ ДО Ф. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО. 2 серпня 1852. Новопетровське укріплення (2009-01-20 18:00)
	Лист про передачу грошей. 16 вересня 1852 р. (2009-01-21 06:00)
	Із спогадів Косарева. Пиятика Шевченка (2009-01-21 12:00)
	59. ЛИСТ ДО Ф. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО. Жовтень — грудень 1852. Новопетровське укріплення (2009-01-21 18:00)
	60. ЛИСТ ДО О. М. БОДЯНСЬКОГО. 15 листопада 1852. Новопетровське укріплення (2009-01-22 00:00)
	61. ЛИСТ ДО А. П. ГОЛОВАЧОВА. 15 листопада 1852. Новопетровське укріплення (2009-01-22 06:00)
	Із спогадів Косарєва. Участь Шевченка в театральних виставах (2009-01-22 12:00)
	Із спогадів Косарева про спектаклі та Зигмунтовських (2009-01-22 18:00)
	Спогад К. Герна (2009-01-23 00:00)
	(2009-01-23 06:00)
	(2009-01-23 12:00)
	(2009-01-23 18:00)
	Варнак (2009-01-24 00:00)
	(2009-01-24 06:00)
	(2009-01-24 12:00)
	(2009-01-24 18:00)
	(2009-01-25 00:00)
	(2009-01-25 06:00)
	(2009-01-25 12:00)
	(2009-01-25 18:00)
	(2009-01-26 00:00)
	62. ЛИСТ ДО С. С. ГУЛАКА-АРТЕМОВСЬКОГО. 15 червня 1853. Новопетровське укріплення (2009-01-26 06:00)
	Із спогадів Н. Ускової про перебування в Новопетровській кріпості (2009-01-26 12:00)
	63. ЛИСТ ДО А. О. КОЗАЧКОВСЬКОГО. 30 червня 1853. Новопетровське укріплення (2009-01-26 18:00)
	Скеля «Монах» (2009-01-27 00:00)
	Переказ молодшої доньки Ускових (2009-01-27 06:00)
	Молитва матері (2009-01-27 12:00)
	64. ЛИСТ ДО С. С. ГУЛАКА-АРТЕМОВСЬКОГО. 6 жовтня 1853. Новопетровське укріплення (2009-01-27 18:00)
	Княгиня (2009-01-28 00:00)
	Байгуші (2009-01-28 06:00)
	Спогад Косарєва. Гіпсові роботи Шевченка (2009-01-28 12:00)
	Із спогадів К. Герна про ліплення фігур (2009-01-28 18:00)
	Із спогадів Бр. Залєського (2009-01-29 00:00)
	Сад біля Новопетровського укріплення (2009-01-29 06:00)
	Запис про примірник Кобзаря. 19 листопада 1853 р. (2009-01-29 12:00)
	Спогади А. Ускової про перебування в Новопетровському укріпленні (2009-01-29 18:00)
	Ханга-Баба (2009-01-30 00:00)
	Спогад Ускової. Відпочинок Шевченка (2009-01-30 06:00)
	Запит та відповідь про поведінку Шевченка. 5 січня — 7 січня 1854 р. (2009-01-30 12:00)
	Рапорт Ускова про дозвіл намалювати запрестольний образ. 7 січня 1854 р. (2009-01-30 18:00)
	Надгробки (2009-01-31 00:00)
	(2009-01-31 06:00)
	(2009-01-31 12:00)
	(2009-01-31 18:00)

	February
	Портрети Ускових (2009-02-01 00:00)
	Прохання Ускова надіслати формулярний список Шевченка. 9 січня 1854 р. (2009-02-01 06:00)
	Автопортрет (2009-02-01 12:00)
	Новопетровське укріплення з моря (2009-02-01 18:00)
	Сад біля Новопетровського укріплення (2009-02-02 00:00)
	Мангишлацький сад (2009-02-02 06:00)
	65. ЛИСТ ДО БР. ЗАЛЕСЬКОГО. 5 лютого 1854. Новопетровське укріплення (2009-02-02 12:00)
	Формулярний список Шевченка. 24 лютого 1854 р. (2009-02-02 18:00)
	Портрет офіцера (2009-02-03 00:00)
	Спогад О. Груновського про Шевченко в Новопетровському укріпленні (2009-02-03 06:00)
	66. ЛИСТ ДО Я. Г. КУХАРЕНКА. 1, 10, 16 квітня 1854. Новопетровське укріплення (2009-02-03 12:00)
	67. ЛИСТ ДО А. О. КОЗАЧКОВСЬКОГО. 14 квітня 1854. Новопетровське укріплення (2009-02-03 18:00)
	Портрет Агати Омелянівни Ускової з донькою Наташею (2009-02-04 00:00)
	Лист про відмову у дозволі малювати образ. 16 квітня 1854 р. (2009-02-04 06:00)
	68. ЛИСТ ДО О. М. БОДЯНСЬКОГО. 1 травня 1854. Новопетровське укріплення (2009-02-04 12:00)
	Із спогадів Є. Косарева (2009-02-04 18:00)
	Портрети Бажанових (2009-02-05 00:00)
	69. ЛИСТ ДО БР. ЗАЛЕСЬКОГО. 6 червня 1854. Новопетровське укріплення (2009-02-05 06:00)
	Портрети Шевченка (2009-02-05 11:11)
	Етюди і начерки. Рослини (2009-02-05 12:00)
	Із спогадів Бр. Залєського (2009-02-05 18:00)
	Біля Новопетровського укріплення (2009-02-06 00:00)
	70. ЛИСТ ДО БР. ЗАЛЕСЬКОГО. 9 жовтня 1854. Новопетровське укріплення (2009-02-06 06:00)
	Відношення про надання Шевченкові чину унтер-офіцера. 28 жовтня 1854 р. (2009-02-06 12:00)
	71. ЛИСТ ДО О. М. БОДЯНСЬКОГО. 1 листопада 1854. Новопетровське укріплення (2009-02-06 18:00)
	72. ЛИСТ ДО БР. ЗАЛЕСЬКОГО. 8 листопада 1854. Новопетровське укріплення (2009-02-07 00:00)
	(2009-02-07 06:00)
	(2009-02-07 12:00)
	(2009-02-07 18:00)
	(2009-02-08 00:00)
	(2009-02-08 06:00)
	Відгук у зв’язку з клопотанням. 18 листопада 1854 р. (2009-02-08 12:00)
	73. ЛИСТ ДО А. О. КРАЄВСЬКОГО. Кінець 1854 — початок 1855. Новопетровське укріплення (2009-02-08 18:00)
	Музикант (2009-02-09 00:00)
	Лист з проханням надіслати атестат Шевченка. 7 січня 1855 р. (2009-02-09 06:00)
	74. ЛИСТ ДО БР. ЗАЛЕСЬКОГО. 10 лютого 1855. Новопетровське укріплення (2009-02-09 12:00)
	(2009-02-09 18:00)
	Начерки Новопетровського укріплення (2009-02-10 00:00)
	Із записок О. І. Кошелева (2009-02-10 06:00)
	Із спогадів Б. М. Чічерина. Похорон Миколи I. 27 лютого 1855 р. (2009-02-10 12:00)
	Спогад Є. Косарєва про пиятику Шевченка (2009-02-10 18:00)
	Безталанний (2009-02-11 00:00)
	Лист про неможливість вислати атестат. 16 березня 1855 р. (2009-02-11 06:00)
	75. ЛИСТ ДО О. М. ПЛЕЩЕЄВА. 6 квітня 1855. Новопетровське укріплення (2009-02-11 12:00)
	Новопетровське укріплення (2009-02-11 18:00)
	Капітанша (2009-02-12 00:00)
	76. ЛИСТ ДО З. СЕРАКОВСЬКОГО. 6 квітня 1855. Новопетровське укріплення (2009-02-12 06:00)
	77. ДО БР. ЗАЛЕСЬКОГО. 10 квітня 1855. Новопетровське укріплення (2009-02-12 12:00)
	78. ЛИСТ ДО В. I. ГРИГОРОВИЧА. Близько 12 квітня 1855. Новопетровське укріплення (2009-02-12 18:00)
	79. ЛИСТ ДО Ф. П. ТОЛСТОГО. 12 квітня 1855. Новопетровське укріплення (2009-02-13 00:00)
	72. М. О. ОСИПОВ. 20 травня 1855. Петербург (2009-02-13 06:00)
	Державний кулак (2009-02-13 12:00)
	80. ЛИСТ ДО БР. ЗАЛЕСЬКОГО. 10 червня 1855. Новопетровське укріплення (2009-02-13 18:00)
	Близнята. Літо 1855 р. (2009-02-14 00:00)
	(2009-02-14 06:00)
	(2009-02-14 12:00)
	(2009-02-14 18:00)
	Лист Львова про надання звання унтер-офіцера. 7 липня 1855 р. (2009-02-15 00:00)
	81. ЛИСТ ДО БР. ЗАЛЕСЬКОГО. 25 — 26 вересня 1855. Новопетровське укріплення (2009-02-15 06:00)
	82. ЛИСТ ДО БР. ЗАЛЕСЬКОГО. Кінець 1855 — початок 1856. Новопетровське укріплення (2009-02-15 12:00)
	Відношення про автора вірша «Чумак». 26 січня 1856 р. (2009-02-15 18:00)
	Листи сучасників про Шевченка. Лютий 1856 р. (2009-02-16 00:00)
	73. А. I. ТОЛСТАЯ. 20 лютого 1856. Петербург (2009-02-16 06:00)
	Із спогадів Ускової (2009-02-16 12:00)
	74. М. О. ОСИПОВ. Грудень 1855 — березень 1856. Курськ — Біюк-Сойрень (2009-02-16 18:00)
	83. ЛИСТ ДО БР. ЗАЛЕСЬКОГО. 21 квітня 1856. Новопетровське укріплення (2009-02-17 00:00)
	84. ЛИСТ ДО А. І. ТОЛСТОЇ. 22 квітня 1856. Новопетровське укріплення (2009-02-17 06:00)
	75. С. С. ГУЛАК-АРТЕМОВСЬКИЙ. 30 квітня 1856. Петербург (2009-02-17 12:00)
	85. ЛИСТ ДО БР. ЗАЛЕСЬКОГО. 20 травня 1856. Новопетровське укріплення (2009-02-17 18:00)
	Художник (2009-02-18 00:00)
	86. ЛИСТ ДО М. О. ОСИПОВА. 20 травня 1856. Новопетровське укріплення (2009-02-18 06:00)
	Спогад Осипова (2009-02-18 12:00)
	76. БР. ЗАЛЕСЬКИЙ. 8 — 9 червня 1856. Оренбург (2009-02-18 18:00)
	Етюди. Начерки (2009-02-19 00:00)
	Телемак на острові Каліпсо (2009-02-19 06:00)
	77. З. СЕРАКОВСЬКИЙ. 9 червня 1856. Оренбург (2009-02-19 12:00)
	87. ЛИСТ ДО С. С. ГУЛАКА-АРТЕМОВСЬКОГО. 30 червня 1856. Новопетровське укріплення (2009-02-19 18:00)
	Робінзон Крузо. Літо 1856 (2009-02-20 00:00)
	Благословіння дітей (2009-02-20 06:00)
	88. ЛИСТ ДО БР. ЗАЛЕСЬКОГО. Друга половина червня 1856. Новопетровське укріплення (2009-02-20 12:00)
	78. БР. ЗАЛЕСЬКИЙ ТА З. СЕРАКОВСЬКИЙ. 3 липня 1856. Оренбург (2009-02-20 18:00)
	Самаритянка. Літо 1856 (2009-02-21 00:00)
	Казашка (2009-02-21 06:00)
	79. О. Ф. ПИСЕМСЬКИЙ. 6 липня 1856. Астрахань (2009-02-21 12:00)
	Мілон Кротонський. Літо 1856 (2009-02-21 18:00)
	Матрос (2009-02-22 00:00)
	Лист Долгорукова до міністра внутрішніх справ. 15 липня 1856 р. (2009-02-22 06:00)
	Нарцис та німфа Ехо. Літо 1856 (2009-02-22 12:00)
	Лист про те, кому належить амністія. 18 липня 1856 р. (2009-02-22 18:00)
	Святий Себастіян. Літо 1856 (2009-02-23 00:00)
	Повідомлення про відданих у солдати. 19 липня 1856 р. (2009-02-23 06:00)
	Запит про ставлення до клопотання. 21 липня 1856 р. (2009-02-23 12:00)
	Із листа П. О. Куліша до В. В. Тарновського. 24 липня 1856 p. (2009-02-23 18:00)
	Умираючий гладіатор. Літо 1856 (2009-02-24 00:00)
	Лист про надіслання списку. 25 липня 1856 р. (2009-02-24 06:00)
	Діоген. 1856 (2009-02-24 12:00)
	Лист про полегшення участі політичним злочинцям. 7 серпня 1856 р. (2009-02-24 18:00)
	Запит про надання полегшення Шевченкові. 7 серпня 1856 р. (2009-02-25 00:00)
	80. М. М. ЛАЗАРЕВСЬКИЙ. 7 серпня 1856. Петербург (2009-02-25 06:00)
	Відповідь про полегшення становища Шевченка. 10 серпня 1856 р. (2009-02-25 12:00)
	Листи Куліша до Ганни Барвінок (О. М. Куліш) (2009-02-25 18:00)
	Шевченко і казахський хлопчик (2009-02-26 00:00)
	Список політичних засланців. 1856 (2009-02-26 06:00)
	Щасливий ловець (2009-02-26 12:00)
	(2009-02-26 18:00)
	Новопетровське укріплення з Хівінського шляху (2009-02-27 00:00)
	(2009-02-27 06:00)
	Мис Тюк-Карагай на півострові Мангишлак (2009-02-27 12:00)
	(2009-02-27 18:00)
	Казашка Катя (2009-02-28 00:00)
	89. ЛИСТ ДО М. О. ОСИПОВА. 10 вересня 1856. Новопетровське укріплення (2009-02-28 06:00)
	Спогади Алексєєва (2009-02-28 12:00)
	81. БР. ЗАЛЕСЬКИЙ. 18 вересня 1856. Рачкевичі (2009-02-28 18:00)

	March
	Із листування Куліша. Вересень 1856 р. (2009-03-01 00:00)
	Програвся в карти (2009-03-01 06:00)
	Спогад Катерини Юнґе про початок листування про звільнення (2009-03-01 12:00)
	У шинку (2009-03-01 18:00)
	У хліві (2009-03-02 00:00)
	90. ЛИСТ ДО М. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО. 8 жовтня 1856. Новопетровське укріплення (2009-03-02 06:00)
	82. А. I. ТОЛСТАЯ. 8 жовтня 1856. Петербург (2009-03-02 12:00)
	83. А. М. МАРКЕВИЧ. 25 жовтня 1856. Петербург (2009-03-02 18:00)
	На кладовищі (2009-03-03 00:00)
	Спогади Надії Смоляк, доньки Ускових (2009-03-03 06:00)
	91. ЛИСТ ДО М. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ТА С. С. ГУЛАКА-АРТЕМОВСЬКОГО. 5 — 30 листопада 1856 р. (2009-03-03 12:00)
	Переказ споминів Агати Ускової (2009-03-03 18:00)
	Серед розбійників (2009-03-04 00:00)
	92. ЛИСТ ДО БР. ЗАЛЕСЬКОГО. 8 листопада 1856. Новопетровське укріплення (2009-03-04 06:00)
	Кара колодкою (2009-03-04 12:00)
	93. ЛИСТ ДО М. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО. 8 грудня 1856. Новопетровське укріплення (2009-03-04 18:00)
	Кара шпіцрутенами (2009-03-05 00:00)
	84. Я. Г КУХАРЕНКО. 18 грудня 1856. Катеринодар (2009-03-05 06:00)
	У в’язниці (2009-03-05 12:00)
	Із листування Куліша. Грудень 1856 (2009-03-05 18:00)
	Казарма (2009-03-06 00:00)
	Із листа Л. М. Жемчужникова до Г. П. Ґалаґана. 8 січня 1856 р. (2009-03-06 06:00)
	94. ЛИСТ ДО А. І. ТОЛСТОЇ. 9 січня 1857. Новопетровське укріплення (2009-03-06 12:00)
	Запит про полегшення становища. 12 січня 1857 р. (2009-03-06 18:00)
	Лист Л. М. Жемчужникова до Г. П. Ґалаґана. 16 січня 1857 р. (2009-03-07 00:00)
	85. М. М. ЛАЗАРЕВСЬКИЙ. 17 січня 1857. Петербург (2009-03-07 06:00)
	Із листування Куліша. Січень-лютий 1857 (2009-03-07 12:00)
	Довідка з приводу полегшення становища. 24 січня 1857 р. (2009-03-07 18:00)
	Із спогадів Є. Косарєва (2009-03-08 00:00)
	Лист у зв’язку із звільненням Шевченка. 25 січня 1857 р. (2009-03-08 06:00)
	Записка Дубельта з приводу полегшення становища. 25 січня 1857 р. (2009-03-08 12:00)
	95. ЛИСТ ДО БР. ЗАЛЕСЬКОГО. 10, 15 лютого 1857. Новопетровське укріплення (2009-03-08 18:00)
	86. БР. ЗАЛЕСЬКИЙ. 2 березня 1857. Рачкевичі (2009-03-09 00:00)
	До 195-ї річниці від дня народження Шевченка. (2009-03-09 01:11)
	Лист Л. М. Жемчужникова до Г. П. Ґалаґана 3 березня 1857 р. (2009-03-09 06:00)
	(2009-03-09 12:00)
	Сподіваюсь не буде недоречним (2009-03-09 12:20)
	(2009-03-10 00:00)
	(2009-03-10 06:00)
	(2009-03-10 12:00)
	87. М. М. ЛАЗАРЕВСЬКИЙ. 11 квітня 1857. Петербург (2009-03-10 18:00)
	96. ЛИСТ ДО Я. Г. КУХАРЕНКА. 22 квітня 1857. Новопетровське укріплення (2009-03-11 00:00)
	97. ЛИСТ ДО А. М. МАРКЕВИЧА. 22 квітня 1857. Новопетровське укріплення (2009-03-11 06:00)
	98. ЛИСТ ДО М. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО. 22 квітня, 8 травня 1857. Новопетровське укріплення (2009-03-11 12:00)
	Довідка Третього відділу про звільнення. 1 травня 1857 р. (2009-03-11 18:00)
	«Кам’яна голова» (2009-03-11 21:00)
	Спогад Катерини Юнґе (2009-03-12 06:00)
	88. М. М. ЛАЗАРЕВСЬКИЙ. 2 травня 1857. Петербург (2009-03-12 18:00)
	99. ЛИСТ ДО БР. ЗАЛЕСЬКОГО. 8, 10, 13, 20 травня 1857. Новопетровське укріплення (2009-03-13 00:00)
	Москалева криниця. 16 травня 1857 (2009-03-13 06:00)
	100. ЛИСТ ДО М. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО. 20 травня 1857. Новопетровське укріплення (2009-03-13 12:00)
	Формулярний список Шевченка. 28 травня 1857 р. (2009-03-13 18:00)
	89. БР. ЗАЛЕСЬКИЙ. 30 травня 1857. Рачкевичі (2009-03-14 00:00)
	101. ЛИСТ ДО Я. Г. КУХАРЕНКА. 5 червня 1857. Новопетровське укріплення (2009-03-14 06:00)
	Лист П. О. Куліша до О. М. Куліш. 8 червня 1857 р. (2009-03-14 12:00)
	Лист про встановлення таємного нагляду за політичними. 13 червня 1857 р. (2009-03-14 18:00)
	(2009-03-15 00:00)
	(2009-03-15 06:00)
	(2009-03-15 12:00)
	Розпорядження про встановлення таємного нагляду. 22 червня 1857 р. (2009-03-15 18:00)
	102. ЛИСТ ДО М. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО. 30 червня 1857. Новопетровське укріплення (2009-03-16 06:00)
	103. ЛИСТ ДО М. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО. 1 липня 1857. Новопетровське укріплення (2009-03-16 12:00)
	Спогад Ускової (2009-03-16 18:00)
	Із листа П. О. Куліша до О. М. Куліш. Половина 1857 р. (2009-03-17 00:00)
	(2009-03-17 06:00)
	(2009-03-17 12:00)
	(2009-03-17 18:00)
	90. СОЛДАТИ-ПИСАРІ. 23 липня 1857. Новопетровське укріплення (2009-03-18 00:00)
	104. ЛИСТ ДО Ф. П. ТОЛСТОГО. 26 — 31 липня 1857. Новопетровське укріплення (2009-03-18 06:00)
	Рапорт ротного командира про звільнення. 29 липня 1857 р. (2009-03-18 12:00)
	Карантинне свідоцтво на в’їзд до Астрахані. 31 липня 1857 р. (2009-03-18 18:00)
	Квиток на право проїзду до Петербурга. 1 серпня 1857 р. (2009-03-19 00:00)
	Повідомлення і рапорт про видачу квитка. 1 серпня 1857 р. (2009-03-19 06:00)
	Із переказів спогадів Агати Ускової (2009-03-19 12:00)
	91. Я. Г. КУХАРЕНКО. 7 серпня 1857. Катеринодар (2009-03-19 18:00)
	В Астрахані. Серпень 1857 р. (2009-03-20 00:00)
	105. ЛИСТ ДО БР. ЗАЛЕСЬКОГО. 10 серпня 1857. Астрахань (2009-03-20 06:00)
	106. ЛИСТ ДО М. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО. 10 — 14 серпня 1857. Астрахань (2009-03-20 12:00)
	107. ЛИСТ ДО Я. Г. КУХАРЕНКА. 13 — 15 серпня 1857. Астрахань (2009-03-20 18:00)
	Записи про зустрічі в Астрахані. 15-16 серпня 1857 р. (2009-03-21 00:00)
	92. БР. ЗАЛЕСЬКИЙ. 20 серпня 1857. Рачкевичі (2009-03-21 06:00)
	Із спогадів Клопотовського (2009-03-21 12:00)
	(2009-03-21 18:00)
	(2009-03-22 00:00)
	Довідка Ускова з поясненням причин дозволу. 27 серпня 1857 р. (2009-03-22 06:00)
	Рапорт Ускова в Академію мистецтв про заборону жити в столиці. 29 серпня 1857 р. (2009-03-22 18:00)
	Камишин. 29 серпня 1857 р. (2009-03-23 00:00)
	Лист Ускова про необхідність повернення Шевченка до Оренбурга. 29 серпня 1857 р. (2009-03-23 06:00)
	Реєстр листів, надісланих Усковим з приводу негайного повернення. 29 серпня 1857 р. (2009-03-23 12:00)
	Портрет Катерини Козаченко. 30 серпня 1857 р. (2009-03-23 18:00)
	Саратов (2009-03-24 00:00)
	31 серпня 1857 року. Шевченко відвідав мати Костомарова у Саратові (2009-03-24 06:00)
	Розповідь К. Пипіної. 1 вересня 1857 р. (2009-03-24 12:00)
	Портрет Тихона Єпіфанова. 2 вересня 1857 р. (2009-03-24 18:00)
	На Волзі. Начерки. Серпень-вересень 1857 р. (2009-03-25 00:00)
	Рапорт про виїзд Шевченка з Астрахані. 4 вересня 1857 р. (2009-03-25 06:00)
	Царів Курган. 7 вересня 1857 р. (2009-03-25 12:00)
	93. БР. ЗАЛЕСЬКИЙ. 15 вересня 1857. Рачкевичі (2009-03-25 18:00)
	Казань. 14 вересня 1857 р. (2009-03-26 00:00)
	Портрет Михайла Комаровського. 15 вересня 1857 р. (2009-03-26 06:00)
	Портрет Єлисея Панченка. 16 вересня 1857 р. (2009-03-26 12:00)
	(2009-03-26 18:00)
	(2009-03-27 00:00)
	Лист Ускову з оголошенням йому суворого зауваження за видачу квитка. 18 вересня 1857 р. (2009-03-27 06:00)
	Спогад К. Юнґе. 20 вересня 1857 року. Нижній Новгород (2009-03-27 12:00)
	Портрет поліцейського. 20 вересня 1857 р. (2009-03-27 18:00)
	Благовіщенський собор у Нижньому Новгороді. 26 вересня 1857 р. (2009-03-28 00:00)
	Повідомлення санкт-петербурзького військового генерал-губернатора. 28 вересня 1857 р. (2009-03-28 06:00)
	Записи Г. Дем’янова про перебування у Нижньому Новгороді (2009-03-28 12:00)
	(2009-03-28 18:00)
	(2009-03-29 06:00)
	Портрет Павла Овсянникова. 30 вересня 1857 р. (2009-03-29 12:00)
	Із листа В. С. Гнилосирова до В. Є. Сперанського. 3 жовтня 1857 р. (2009-03-29 18:00)
	Богдан Хмельницький. Начерки. Осінь-зима 1857 р. (2009-03-30 00:00)
	108. ЛИСТ ДО М. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО. 8 жовтня 1857. Нижній Новгород (2009-03-30 06:00)
	Дві слові про Шевченка. О. Мартинов (2009-03-30 12:00)
	Архангельський собор. 11-12 жовтня 1857 р. (2009-03-30 18:00)
	94. М. М. ЛАЗАРЕВСЬКИЙ. 12 жовтня 1857. Петербург (2009-03-31 00:00)
	Лист нижегородського поліцмейстера з відібраним квитком. 17 жовтня 1857 р. (2009-03-31 06:00)
	Начерки. Осінь 1857 р. (2009-03-31 12:00)
	109. ЛИСТ ДО М. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО. 18 — 19 жовтня 1857. Нижній Новгород (2009-03-31 18:00)

	April
	Із листа П. О. Куліша до В. В. Тарновського. 25 жовтня 1857 p. (2009-04-01 00:00)
	95. М. I. КОСТОМАРОВ. 28 жовтня 1857. Саратов (2009-04-01 06:00)
	Лист П. О. Куліша до В. В. Тарновського. 1 листопада 1857 р. (2009-04-01 12:00)
	96. А. І. ТОЛСТАЯ. 2 листопада 1857. Петербург (2009-04-01 18:00)
	97. БР. ЗАЛЕСЬКИЙ. 5 листопада 1857. Слуцьк (2009-04-02 00:00)
	110. ЛИСТ ДО I. П. КЛОПОТОВСЬКОГО. 6 листопада 1857. Нижній Новгород (2009-04-02 06:00)
	98. М. О. БРИЛКІН. 8 листопада 1857. Нижній Новгород (2009-04-02 12:00)
	Портрет подружжя Якобі. 8-9 листопада 1857 р. (2009-04-02 18:00)
	111. ЛИСТ ДО А. І. ТОЛСТОЇ. 12 листопада 1857. Нижній Новгород (2009-04-03 00:00)
	112. ЛИСТ ДО І. О. УСКОВА. 12 листопада 1857. Нижній Новгород (2009-04-03 06:00)
	113. ЛИСТ ДО М. С. ЩЕПКІНА. 12 листопада 1857. Нижній Новгород (2009-04-03 12:00)
	99. М. М. ЛАЗАРЕВСЬКИЙ. 19 листопада 1857. Петербург (2009-04-03 18:00)
	(2009-04-04 00:00)
	(2009-04-04 06:00)
	(2009-04-04 12:00)
	(2009-04-04 18:00)
	(2009-04-05 00:00)
	(2009-04-05 06:00)
	(2009-04-05 12:00)
	(2009-04-05 18:00)
	100. П. О. КУЛІШ. 26 листопада 1857. Петербург (2009-04-06 06:00)
	101. М. С. ЩЕПКІН. 27 листопада 1857. Москва (2009-04-06 12:00)
	114. ЛИСТ ДО М. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО. 29 листопада 1857. Нижній Новгород (2009-04-06 18:00)
	Автопортрет. Не пізніше 28 листопада 1857 р. (2009-04-07 00:00)
	115. ЛИСТ ДО П. О. КУЛІША. 4 — 5 грудня 1857. Нижній Новгород (2009-04-07 06:00)
	116. ЛИСТ ДО М. С. ЩЕПКІНА. 4 — 5 грудня 1857. Нижній Новгород (2009-04-07 12:00)
	Вечір Шевченка на Кубані. 5 березня 1895. Катеринодар (2009-04-07 18:00)
	Неофіти. 8 грудня 1857 р. (2009-04-08 00:00)
	102. Ф. М. ЛАЗАРЕВСЬКИЙ. 8 грудня 1857. Петербург (2009-04-08 06:00)
	103. М. М. ЛАЗАРЕВСЬКИЙ. 9 грудня 1857. Петербург (2009-04-08 12:00)
	Портрет Герцена. 10 грудня 1857 р. (2009-04-08 18:00)
	104. М. С. ЩЕПКІН. 11 грудня 1857. Москва (2009-04-09 00:00)
	105. А. I. ТОЛСТАЯ. 13 грудня 1857. Петербург (2009-04-09 06:00)
	106. П. О. КУЛІШ. Середина грудня 1857. Петербург (2009-04-09 12:00)
	107. М. С. ЩЕПКІН. 17 грудня 1857. Москва (2009-04-09 18:00)
	108. М. О. МАКСИМОВИЧ. 20 грудня 1857. Москва (2009-04-10 00:00)
	Повідомлення Ускова про затримку Шевченка у Нижньому Новгороді. 22 грудня 1857 р. (2009-04-10 06:00)
	109. П. О. КУЛІШ. 22 грудня 1857. Петербург (2009-04-10 12:00)
	Сумнівна цитата, авторство якої приписується Кухаренкові. [1857] (2009-04-10 18:00)
	Юродивий. Грудень 1857 р., Нижній Новгород (2009-04-11 00:00)
	Про гурток учнівської молоді у Львові. Кінець 1857 р. (2009-04-11 06:00)
	(2009-04-11 12:00)
	117. ЛИСТ ДО М. О. ОСИПОВА. 23 грудня 1857. Нижній Новгород (2009-04-11 18:00)
	110. П. О. КУЛІШ. 23 грудня 1857. Петербург (2009-04-12 00:00)
	Оповідання Михайла Комарова. Між 24 та 29 грудня 1857 р. (2009-04-12 06:00)
	Довідка Ф. Толстого з приводу клопотання про дозвіл жити в Петербурзі. 28 грудня 1857 р. (2009-04-12 12:00)
	Лист княгині Марії з клопотанням про дозвіл житив Петербурзі. 29 грудня 1857 р. (2009-04-12 18:00)
	111. М. С. ЩЕПКІН. 1 — 3 січня 1858. Москва (2009-04-13 06:00)
	118. ЛИСТ ДО А. І. ТОЛСТОЇ. 2 січня 1858. Нижній Новгород (2009-04-13 12:00)
	119. ЛИСТ ДО С. Т. АКСАКОВА. 4 січня 1858. Нижній Новгород (2009-04-13 18:00)
	Автопортрет. Не пізніше 4 січня 1858 р. (2009-04-14 00:00)
	120. ЛИСТ ДО П. О. КУЛІША. 4 січня 1858. Нижній Новгород (2009-04-14 06:00)
	121. ЛИСТ ДО М. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО. 4 січня 1858. Нижній Новгород (2009-04-14 12:00)
	122. ЛИСТ ДО М. О. МАКСИМОВИЧА. 4 січня 1858. Нижній Новгород (2009-04-14 18:00)
	123. ЛИСТ ДО М. С. ЩЕПКІНА. 4 січня 1858. Нижній Новгород (2009-04-15 00:00)
	112. І. О. УСКОВ. 7 січня 1858. Новопетровське укріплення (2009-04-15 06:00)
	Лист з приводу дозволу жити в Петербурзі. 8 січня 1858 р. (2009-04-15 12:00)
	Портрет Костянтина Антоновича Шрейдерса. 10 січня 1858 р. (2009-04-15 18:00)
	Лист Ф. Толстого до міністра імператорського двору. 11 січня 1858 р. (2009-04-16 00:00)
	Портрет дитини (2009-04-16 06:00)
	Лист В. Адлерберга до начальника Третього відділу. 15 січня 1858 р. (2009-04-16 12:00)
	113. М. С. ЩЕПКІН. 15 січня 1858., Москва (2009-04-16 18:00)
	З довідки про Шевченка. 17 січня 1858 р. (2009-04-17 00:00)
	124. ЛИСТ ДО М. С. ЩЕПКІНА. 15 — 17 січня 1858. Нижній Новгород (2009-04-17 06:00)
	Лист начальника Третього відділу про наслідки доповіді царю. 18 січня 1858 р. (2009-04-17 12:00)
	114. М. М. ЛАЗАРЕВСЬКИЙ. 19 січня 1858, Петербург (2009-04-17 18:00)
	125. ЛИСТ ДО М. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО. 20 січня 1858. Нижній Новгород (2009-04-18 00:00)
	115. П. О. КУЛІШ. 20 січня 1858. Петербург (2009-04-18 06:00)
	Розповідь К. Піунової (2009-04-18 12:00)
	Бенефіс К. Піунової. 22-27 січня 1858 р. (2009-04-18 18:00)
	116. М. І. КОСТОМАРОВ. 23 січня 1858. Саратов (2009-04-19 06:00)
	126. ЛИСТ ДО П. О. КУЛІША. 26 січня 1858. Нижній Новгород (2009-04-19 18:00)
	127. ЛИСТ ДО К. Б. ПІУНОВОЇ. 30 січня 1858. Нижній Новгород (2009-04-20 06:00)
	117. П. О. КУЛІШ. 1 лютого 1858. Петербург (2009-04-20 12:00)
	Лист з В. Адлерберга приводу клопотання про дозвіл жити в Петербурзі. 2 лютого 1858 р. (2009-04-20 18:00)
	Лист В. Адлерберга про клопотання до кн. Марії. 2 лютого 1858 р. (2009-04-21 00:00)
	128. ЛИСТ ДО М. С. ЩЕПКІНА. 3 лютого 1858. Нижній Новгород (2009-04-21 06:00)
	Довідка в справі клопотання. 4 лютого 1858 р. (2009-04-21 12:00)
	118. В. М. ПОГОЖЕВ. 5 лютого 1858. Владимир (2009-04-21 18:00)
	Лист начальника Третього відділу про дозвіл. 5 лютого 1858 р. (2009-04-21 22:00)
	Катерина Якимівна Шевченко (2009-04-21 22:47)
	119. М. С. ЩЕПКІН. 6 лютого 1858. Москва (2009-04-22 06:00)
	Лист з запитом про місце перебування. 7 лютого 1858 р. (2009-04-22 12:00)
	129. ЛИСТ ДО М. С. ЩЕПКІНА. 9 — 10 лютого 1858. Нижній Новгород (2009-04-22 18:00)
	Лист Ф. Толстого про місце перебування Шевченка. 10 лютого 1858 р. (2009-04-23 00:00)
	120. М. I. КОСТОМАРОВ. 10 лютого 1858. Саратов (2009-04-23 06:00)
	121. М. М. ЛАЗАРЕВСЬКИЙ. 10 лютого 1858. Петербург (2009-04-23 12:00)
	Повідомлення міністра двору Ф. Адлерберга про дозвіл жити в Петербурзі. 10 лютого 1858 р. (2009-04-23 18:00)
	Портрети знайомих. 12 лютого 1858 р. (2009-04-24 00:00)
	Повідомлення Ф. Адлерберга про місце перебування Шевченка. 12 лютого 1858 р. (2009-04-24 06:00)
	Лист начальника Третього відділу про встановленя суворого нагляду. 13 лютого 1858 р. (2009-04-24 12:00)
	Повідомлення про встановлення секретного нагляду за Шевченком. 13 лютого 1858 р. (2009-04-24 18:00)
	(2009-04-25 06:00)
	(2009-04-25 12:00)
	(2009-04-25 18:00)
	(2009-04-26 06:00)
	(2009-04-26 12:00)
	Виставка особистих речей Т.Г. Шевченка (2009-04-26 16:43)
	(2009-04-26 18:00)
	122. П. О. КУЛІШ. 14 лютого 1858. Мотронівка (2009-04-27 06:00)
	Висловлювання В. Маслова (2009-04-27 12:00)
	123. М. С. ЩЕПКІН. Середина лютого 1858. Москва (2009-04-27 18:00)
	130. ЛИСТ ДО С. Т. АКСАКОВА. 16 лютого 1858. Нижній Новгород (2009-04-28 00:00)
	131. ЛИСТ ДО Я. Г. КУХАРЕНКА. 16 лютого 1858. Нижній Новгород (2009-04-28 06:00)
	132. ЛИСТ ДО І. О. УСКОВА. 17 лютого 1858. Нижній Новгород (2009-04-28 12:00)
	124. М. О. ОСИПОВ. 17 лютого 1858. Бересток (2009-04-28 18:00)
	125. М. М. ЛАЗАРЕВСЬКИЙ. 20 лютого 1858. Петербург (2009-04-29 00:00)
	126. Я. Г. КУХАРЕНКО. 21 лютого 1858. Катеринодар (2009-04-29 06:00)
	133. ЛИСТ ДО М. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО. 22 лютого 1858. Нижній Новгород (2009-04-29 12:00)
	134. ЛИСТ ДО М. С. ЩЕПКІНА. 23 лютого 1858. Нижній Новгород (2009-04-29 18:00)
	127. А. І. ТОЛСТАЯ. 24 лютого 1858. Петербург (2009-04-30 00:00)
	135. ЛИСТ ДО М. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО. 25 лютого 1858. Нижній Новгород (2009-04-30 06:00)
	(2009-04-30 12:00)
	(2009-04-30 18:00)

	May
	136. ЛИСТ ДО А. І. ТОЛСТОЇ. 5 березня 1858. Нижній Новгород (2009-05-01 06:00)
	Відьма. 6 березня 1858 р. Нижній Новгород (2009-05-01 12:00)
	137. ЛИСТ ДО М. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО. 12 березня 1858. Москва (2009-05-01 18:00)
	(2009-05-02 06:00)
	(2009-05-02 12:00)
	Лист О. Муравйова. Березень 1858 р. (2009-05-02 18:00)
	(2009-05-03 06:00)
	(2009-05-03 18:00)
	128. М. О. МАКСИМОВИЧ. 15 березня 1858. Москва (2009-05-04 06:00)
	Портрет Михайла Семеновича Щепкіна. 16 березня 1858 р. (2009-05-04 12:00)
	129. М. М. ЛАЗАРЕВСЬКИЙ. 16 березня 1858. Петербург (2009-05-04 18:00)
	Спогад Савичева (2009-05-05 06:00)
	138. ЛИСТ ДО М. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО. 19 березня 1858. Москва (2009-05-05 12:00)
	130. M. M. ЛАЗАРЕВСЬКИЙ. 23 березня 1858. Петербург (2009-05-05 18:00)
	Спогад Рєпніної (2009-05-06 00:00)
	Обід у Максимовича. 25 березня 1858 року. Москва (2009-05-06 06:00)
	Рапорт. 26 березня 1858 р. (2009-05-06 12:00)
	131. М. О. МАКСИМОВИЧ. 27 березня 1858. Москва (2009-05-06 18:00)
	Портрет Михайла Лазаревського (2009-05-07 00:00)
	(2009-05-07 06:00)
	(2009-05-07 12:00)
	Спогад В. Білозерського (2009-05-07 18:00)
	Лічу в неволі дні і ночі... 1858 р. (2009-05-08 00:00)
	(2009-05-08 06:00)
	Перша фотографія Шевченка. 30 березня 1858 р. (2009-05-08 12:00)
	139. ЛИСТ ДО М. О. МАКСИМОВИЧА. 5 квітня 1858. С.-Петербург (2009-05-08 18:00)
	Запізнілий рапорт про виїзд Шевченка з Москви. 9 квітня 1858 р. (2009-05-09 00:00)
	132. Е. ЖЕЛІГОВСЬКИЙ. 11 квітня 1858. Петербург (2009-05-09 06:00)
	(2009-05-09 18:00)
	З біографічного нарису В. Маслова (2009-05-10 06:00)
	Спогад К. Юнґе. 12 квітня 1858 року. Петербурґ (2009-05-10 12:00)
	(2009-05-10 18:00)
	«Майже ліберальне слово» М. Старова. 12 квітня 1858 р. (2009-05-11 00:00)
	133. С. Т. АКСАКОВ. 14 квітня 1858. Москва (2009-05-11 06:00)
	Записка шефа жандармів про настанови щодо поведінки. 15 квітня 1858 р. (2009-05-11 12:00)
	З листа Г. П. Ґалаґана до К. В. Ґалаґан. 18 квітня 1858 р. (2009-05-11 18:00)
	134. А. І. ТОЛСТАЯ. 19 квітня 1858. Петербург (2009-05-12 00:00)
	135. В. М. БІЛОЗЕРСЬКИЙ. 21 квітня 1858. Петербург (2009-05-12 06:00)
	Із спогадів Ф. Лазаревського (2009-05-12 12:00)
	(2009-05-12 15:14)
	140. ЛИСТ ДО С. Т. АКСАКОВА. 25 квітня 1858. С.-Петербург (2009-05-12 18:00)
	Супровідний лист. 28 квітня 1858 р. (2009-05-13 00:00)
	Супровідний лист. 30 квітня 1858 р. (2009-05-13 06:00)
	Спогад О. Лазаревського (2009-05-13 12:00)
	Портрет Марії Кржисевич (2009-05-13 18:00)
	141. ЛИСТ ДО Г. М. ЧЕСТАХІВСЬКОГО. 18 травня 1858. С.-Петербург (2009-05-14 00:00)
	Спогад К. Юнґе (2009-05-14 06:00)
	Портрет Бориса Суханова-Подколзіна (2009-05-14 12:00)
	Сама собі в своїй господі (2009-05-14 15:00)
	Фотопортрет Шевченка (2009-05-14 18:00)
	136. М. С. ЩЕПКІН. 23 травня 1858. Москва (2009-05-15 00:00)
	Дві дівчини. Травень 1858 р. (2009-05-15 06:00)
	142. ЛИСТ ДО Г. П. ҐАЛАҐАНА. 27 травня 1858. С.-Петербург (2009-05-15 12:00)
	В гаремі. Начерки (2009-05-15 15:00)
	Спогад К. Юнґе (2009-05-15 18:00)
	Свята родина. Читець. Травень-липень 1858 р. (2009-05-16 00:00)
	(2009-05-16 06:00)
	(2009-05-16 12:00)
	(2009-05-16 18:00)
	(2009-05-17 00:00)
	(2009-05-17 06:00)
	(2009-05-17 12:00)
	(2009-05-17 18:00)
	Сон («На панщині пшеницю жала...») Не пізніше 12 липня 1858 р., С.-Петербург (2009-05-18 00:00)
	Притча про робітників на винограднику. Літо 1858 р. (2009-05-18 06:00)
	137. П. О. КУЛІШ. 7 червня 1858. Мотронівка (2009-05-18 12:00)
	138. С. Т. АКСАКОВ. 19 червня 1858. Петровський парк (2009-05-18 18:00)
	143. ЛИСТ ДО І. О. УСКОВА. 4 липня 1858. С.-Петербург (2009-05-19 00:00)
	144. ЛИСТ ДО С. Т. АКСАКОВА. 15 липня 1858. С.-Петербург (2009-05-19 06:00)
	Спогад М. Костомарова. Не раніше 21 липня 1858 р. (2009-05-19 12:00)
	Спогад М. Костомарова. Липень-серпень 1858 р. (2009-05-19 18:00)
	139. А. I. ТОЛСТАЯ. 28 липня 1858. Морковала (2009-05-20 00:00)
	140. І. О. УСКОВ. 20 серпня 1858. Форт Олександровський [Новопетровське укріплення] (2009-05-20 06:00)
	141. I. О. УСКОВ. 9 вересня 1858. Форт Олександровський (2009-05-20 12:00)
	142. А. О. ЛАЗАРЕВСЬКА. Початок вересня 1858. Гирявка (2009-05-20 18:00)
	143. О. В. МАРКОВИЧ. Вересень 1858. Немирів (2009-05-21 06:00)
	144. А. І. ТОЛСТАЯ. 1 жовтня 1858. Петербург (2009-05-21 12:00)
	Спогад М. Микешина (2009-05-21 18:00)
	145. ЛИСТ ДО А. О. ЛАЗАРЕВСЬКОЇ. 9 жовтня 1858. С.-Петербург (2009-05-22 00:00)
	Спогад Я. Полонського (2009-05-22 06:00)
	Цей день 95 років тому. Весна 1914 р. (2009-05-22 12:00)
	Записка з приводу наміру друку Головіним творів Шевченка за кордоном. 18 жовтня 1858 р. (2009-05-22 18:00)
	Розпорядження навести довідку про твори. 18 жовтня 1858 р. (2009-05-23 00:00)
	Довідка про зміст друкованих і рукописних творів. 18 жовтня 1858 р. (2009-05-23 06:00)
	Спогад Тетяни Пассек (2009-05-23 12:00)
	12. ЛИСТ ДО НАЧАЛЬНИКА III ВІДДІЛУ В. А. ДОЛГОРУКОВА. 27 жовтня 1858. С.-Петербург (2009-05-23 18:00)
	Спогад В. Аскоченського (2009-05-24 06:00)
	Довідка про можливість дозволу займатися літературною діяльністю. 4 листопада 1858 р. (2009-05-24 18:00)
	Протест діячів культури проти антисемітської статті. Листопад 1858 р. (2009-05-25 06:00)
	3. ЛИСТ ДО РЕДАКЦІЇ ЖУРНАЛУ «РУССКИЙ ВЕСТНИК». Листопад 1858. С.-Петербург (2009-05-25 12:00)
	Спогад К. Юнґе про Айру Олдріджа. Зима 1858-59 рр. (2009-05-25 18:00)
	146. ЛИСТ ДО М. С. ЩЕПКІНА. 13 листопада 1858. С.-Петербург (2009-05-26 06:00)
	Рецензія на роман Куліша «Чорна рада». Листопад 1857 р. (2009-05-26 12:00)
	147. ЛИСТ ДО О. С. УВАРОВА. Близько 13 листопада 1858. С.-Петербург (2009-05-26 18:00)
	Спогади М. Микешина: Олдрідж, захаращена кімната, історичні суперечки (2009-05-27 06:00)
	145. М. О. МАКСИМОВИЧ. 15 листопада 1858. Москва (2009-05-27 12:00)
	148. ЛИСТ ДО М. О. МАКСИМОВИЧА. 22 листопада 1858. С.-Петербург (2009-05-27 18:00)
	Я не нездужаю, нівроку... 22 листопада 1858 р., С.-Петербург (2009-05-28 00:00)
	149. ЛИСТ ДО М. В. МАКСИМОВИЧ. 22 листопада 1858. С.-Петербург (2009-05-28 06:00)
	146. П. О. КУЛІШ. Близько 22 листопада 1858. Петербург (2009-05-28 12:00)
	Лист М. О. Максимовича до М. В. Максимович. 25 листопада 1858 р. (2009-05-28 18:00)
	147. М. С. ЩЕПКІН. Кінець листопада 1858. Москва (2009-05-29 06:00)
	148. М. О. МАКСИМОВИЧ. 1 грудня 1858. Москва (2009-05-29 12:00)
	Записка з проханням повідомити про надруковані твори. 4 грудня 1858 р. (2009-05-29 18:00)
	Довідка про друковані твори. 4-10 грудня 1858 р. (2009-05-30 06:00)
	(2009-05-30 18:00)
	(2009-05-31 06:00)
	(2009-05-31 12:00)
	(2009-05-31 18:00)

	June
	150. ЛИСТ ДО М. С. ЩЕПКІНА. 6 грудня 1858. С.-Петербург (2009-06-01 06:00)
	Спогади Б. Суханова-Подколзіна (2009-06-01 12:00)
	149. М. С. ЩЕПКІН. 12 грудня 1858. Москва (2009-06-01 18:00)
	Зі статті П. Куліша. Дві мові, книжна і народна. 17 грудня 1858 р. (2009-06-02 06:00)
	150. М. В. МАКСИМОВИЧ. 21 грудня 1858. Михайлова гора (2009-06-02 12:00)
	13. ЛИСТ ДО КУРАТОРА ПЕТЕРБУРЗЬКОГО УЧБОВОГО ОКРУГУ I. Д. ДЕЛЯНОВА. 23 грудня 1858. С.-Петербург (2009-06-02 18:00)
	Портрет Айри Олдріджа. 25 грудня 1858 р. Спогад Катерини Юнґе (2009-06-03 06:00)
	4. КОЛЕКТИВНИЙ ЛИСТ ДО В. Ф. АДЛЕРБЕРГА. 26 грудня 1858. С.-Петербург (2009-06-03 12:00)
	Епіграма П. Каратигіна на Айру Олдріджа (2009-06-03 18:00)
	151. В. О. КОКОРЄВ. 26 грудня 1858. Петербург (2009-06-04 06:00)
	Цензурний запис про видання Шевченка. 27 грудня 1858 р. (2009-06-04 12:00)
	Запис у журналі цензурного комітету. 27 грудня 1858 р. (2009-06-04 18:00)
	Лист до Головного управління цензури. 27 грудня 1858 р. (2009-06-05 00:00)
	152. А. I. ТОЛСТАЯ. 30 грудня 1858. Петербург (2009-06-05 06:00)
	153. С. ХЛЕБОВСЬКИЙ. 1858. Петербург (2009-06-05 12:00)
	Запис Г. Честахівського. Колись-то, було, ми з покійним Штернбергом (2009-06-05 18:00)
	Запис в реєстрі цензури. 13 січня 1859 р. (2009-06-06 00:00)
	Лист про можливість нового цензурного перегляду творів. 16 січня 1859 р. (2009-06-06 06:00)
	Записка до В. Долгорукова. 17-18 січня 1859 р. (2009-06-06 12:00)
	151. ЛИСТ ДО Я. Г. КУХАРЕНКА. 17 січня 1859. С.-Петербург (2009-06-06 18:00)
	Записка про доручення попередньо розглянути твори до нового видання. 21 січня 1859 р. (2009-06-07 06:00)
	Лист цензора про розгляд книг. 23 січня 1859 р. (2009-06-07 12:00)
	11. РОЗПИСКА Т. Г. ШЕВЧЕНКА III ВІДДІЛУ. 23 січня 1859. С.-Петербург (2009-06-07 18:00)
	Відзив цензора про твори Шевченка. 23 січня 1859 р. (2009-06-08 06:00)
	Із записів М. Білозерського. Знайомство з Марко Вовчком (2009-06-08 12:00)
	Лист міністра народної освіти про цензуру творів. 25 січня 1859 р. (2009-06-08 18:00)
	Відповідь начальника III відлу міністру народної освіти. 28 січня 1859 р. (2009-06-09 06:00)
	Споминки І. Тургенєва. Зовнішність, поведінка, спроби аналізу (2009-06-09 18:00)
	Лист про цензурний перегляд творів Шевченка. 5 лютого 1859 р. (2009-06-10 06:00)
	154. М. Я. МАКАРОВ. 9 лютого 1859. Петербург (2009-06-10 18:00)
	Поезії. Лютий 1859 р. (2009-06-11 06:00)
	Повідомлення про участь Шевченка в академічній виставці. Березень 1859 р. (2009-06-11 18:00)
	Запис у щоденнику О. Нікітенка. 10 березня 1859 р. (2009-06-12 06:00)
	Квиток на вхід до Ермітажу. 14 березня 1859 р. (2009-06-12 18:00)
	Подражаніє Ісайї. 25 березня 1859 р. (2009-06-13 06:00)
	Портрет Миколи Сєверцова. 27 березня 1859 р. (2009-06-13 18:00)
	(2009-06-14 06:00)
	Портрет Василя Леонтійовича Кочубея. Весна 1859 р. (2009-06-14 12:00)
	(2009-06-14 18:00)
	Борис Суханов-Подколзін (2009-06-15 06:00)
	(2009-06-15 12:00)
	Русалки (2009-06-15 18:00)
	(2009-06-16 06:00)
	Приятелі в шинку. Весна 1859 р. (2009-06-16 12:00)
	(2009-06-16 18:00)
	Старець на кладовищі. Весна 1859 р. (2009-06-17 06:00)
	Із листа Г. П. Ґалаґана до К. В. Ґалаґан. 10 квітня 1859 р. (2009-06-17 12:00)
	Фотографія Шевченка. Березнь-квітень 1859 р. (2009-06-17 18:00)
	152. ЛИСТ ДО М. В. МАКСИМОВИЧ. 25 березня 1859. С.-Петербург (2009-06-18 06:00)
	155. П. О. КУЛІШ. 10 квітня 1859. Петербург (2009-06-18 12:00)
	Споминки Г. Честахівського про Одарку (2009-06-18 18:00)
	Фотографія Шевченка з друзями. 1859 (2009-06-19 06:00)
	14. ЛИСТ ДО РАДИ АКАДЕМІЇ МИСТЕЦТВ. 16 квітня 1859. С.-Петербург (2009-06-19 12:00)
	Призначення Шевченка в академіки. 16 квітня 1859 р. (2009-06-19 18:00)
	Така, як ти, колись лілея... 19 квітня 1859 р. (2009-06-20 06:00)
	156. Р. К. ЖУКОВСЬКИЙ. 28 квітня 1859. Петербург (2009-06-20 18:00)
	Невольник. 28 квітня 1859 р. (2009-06-21 06:00)
	Мій Боже милий, знову лихо!.. Весна 1859 р. (2009-06-21 18:00)
	Відзив цензора про розглянуті твори Шевченка. 28 квітня 1859 р. (2009-06-22 06:00)
	Фотографія Шевченка, 1859 (2009-06-22 12:00)
	Спогад В. Ковальова (2009-06-22 18:00)
	Спогад К. Юнґе. Поїздка на тоню (2009-06-23 06:00)
	Цензурний запис про рукопис Шевченка. 30 квітня 1859 р. (2009-06-23 18:00)
	153. ЛИСТ ДО Н. Б. СУХАНОВОЇ. 4 травня 1859. С.-Петербург (2009-06-24 06:00)
	15. ЛИСТ ДО ПРАВЛІННЯ АКАДЕМІЇ МИСТЕЦТВ. 5 травня 1859. С.-Петербург (2009-06-24 18:00)
	Лист Ф. Толстого до В. Адлерберга про дозвіл виїхати в Україну. 5 травня 1859 р. (2009-06-25 06:00)
	Цензурний запис про рукопис Шевченка. Травень-листопад 1859 р. (2009-06-25 18:00)
	Супровідний лист цензора про твори Шевченка. 5 травня 1859 р. (2009-06-26 06:00)
	Спогади О. Благовєщенського про роботи Шевченка. Весна 1859 р. (2009-06-26 18:00)
	154. ЛИСТ ДО М. В. МАКСИМОВИЧ. 10 травня 1859. С.-Петербург (2009-06-27 06:00)
	Вечір в Альбано поблизу Рима. Весна 1859 р. (2009-06-27 18:00)
	Лист міністра з приводу клопотання Ф. Толстого про дозвіл Шевченкові поїхати в Україну. 10 травня (2009-06-28 06:00)
	З каталога академічної виставки. 12 травня 1859 р. (2009-06-28 18:00)
	Записка Ф. Толстого з проханням повідомити про рішення щодо подорожі. 20 травня 1859 р. (2009-06-29 06:00)
	Лист до начальника III відділу про клопотання щодо подорожі в Україну. 20 травня 1859 р. (2009-06-29 18:00)
	Лист штабс-офіцерові корпусу жандармів по Київській губернії про нагляд. 23 травня 1859 р. (2009-06-30 06:00)
	Повідомлення начальника III відділу про дозвіл виїхати в Україну. 23 травня 1859 р. (2009-06-30 18:00)

	July
	Лист петербурзькому обер-поліцмейстерові про дозвіл виїхати в Україну. 24 травня 1859 р. (2009-07-01 06:00)
	155. ЛИСТ ДО Д. О. ХРУЩОВА. 24 травня 1859. С.-Петербург (2009-07-01 12:00)
	156. ЛИСТ ДО М. О. МАРКОВИЧ. 25 травня 1859. С.-Петербург (2009-07-01 18:00)
	157. ЛИСТ ДО В. В. ТАРНОВСЬКОГО. Травень 1859. С.-Петербург (2009-07-02 06:00)
	157. Л. В. ТАРНОВСЬКА. Травень 1859. Петербург (2009-07-02 12:00)
	Карта подорожі Т. Шевченка влітку 1859 р. (2009-07-02 18:00)
	Лист до чернігівського цивільного губернатора про встановлення суворого нагляду. 27 травня 1859 р. (2009-07-03 06:00)
	Лист Адлерберга про дозвіл Шевченкові виїхати в Україну. 28 травня 1859 р. (2009-07-03 18:00)
	В Лихвині. 6-9 червня 1859 р. (2009-07-04 06:00)
	(2009-07-04 18:00)
	(2009-07-05 06:00)
	Священик (2009-07-05 18:00)
	158. Бр. ЗАЛЕСЬКИЙ. 2 червня 1859. Рачкевичі (2009-07-06 06:00)
	159. М. О. МАРКОВИЧ. Початок червня 1859. Дрезден (2009-07-06 18:00)
	Висловлювання І. Тургенєва про батьківщину. Літо 1859 р. (2009-07-07 06:00)
	З листа Ф. М. Лазаревського до А. О. Лазаревської. 3 червня 1859 р. Орел (2009-07-07 12:00)
	Ой по горі роман цвіте... 7 червня 1859 р. (2009-07-07 18:00)
	Розпорядження чернігівського цивільного губернатора ісправникам про нагляд. 9 червня 1859 р. (2009-07-08 06:00)
	Цензурний запис про рукопис Шевченка. 9 червня 1859 р. (2009-07-08 12:00)
	Ой маю, маю я оченята... 10 червня 1859 р. (2009-07-08 18:00)
	(2009-07-09 06:00)
	Спогад А. Козачковського. 12 червня 1859 р. Переяслав — Козинці (2009-07-09 18:00)
	Рішення передати твори Шевченка на розгляд цензора. 13 червня 1859 р. (2009-07-10 06:00)
	160. М. М. ЛАЗАРЕВСЬКИЙ. 13 червня 1859. Петербург (2009-07-10 18:00)
	(2009-07-11 06:00)
	Лист про подання творів на розгляд цензури. 15 червня 1859 р. (2009-07-11 18:00)
	Розпорядження ісправникам і городничим про встановлення суворого нагляду. 15 червня 1859 р. (2009-07-12 06:00)
	Рапорт з проханням повідомити про час приїзду Шевченка до Києва. 16 червня 1859 р. (2009-07-12 18:00)
	161. М. М. ЛАЗАРЕВСЬКИЙ. 17 червня 1859. Петербург (2009-07-13 06:00)
	З нарису М. Чалого про пізніше ставлення Максимовича до Шевченка (2009-07-13 12:00)
	(2009-07-13 18:00)
	Портрет Михайла Максимовича. 19 червня 1859 р. (2009-07-14 06:00)
	Коло Канева. Начерки. Літо 1859 р. (2009-07-14 12:00)
	Портрет Марії Максимович. 22 червня 1859 р. (2009-07-14 18:00)
	(2009-07-15 06:00)
	Шевченко у батьківській хаті. 27 червня 1859 р. (2009-07-15 12:00)
	Розповідь Ярини Бойко. Сестра. 27 червня 1859 р. (2009-07-15 18:00)
	Спогади про відвідування Шевченком рідних місць (2009-07-16 06:00)
	Спогад Варфоломія Шевченка. 28 червня 1859 р. (2009-07-16 18:00)
	(2009-07-17 06:00)
	В Корсуні. Літо 1859 р. (2009-07-17 18:00)
	Рапорт про прибуття Шевченка до Корсуня. 2 липня 1859 р. (2009-07-18 06:00)
	Начерки. Літо 1859 р. (2009-07-18 18:00)
	Розповіді селян. 5-12 липня 1859 року. Пекарі (2009-07-19 06:00)
	Розпорядження про суворий нагляд. 9 липня 1859 р. (2009-07-19 18:00)
	Повідомлення про встановлення суворого поліцейського нагляду. 9 липня 1859 р. (2009-07-20 06:00)
	Повідомлення про встановлення суворого поліцейського нагляду. 9 липня 1859 р. (2009-07-20 18:00)
	Розповідь Миколи Кириляки. Пекарі (2009-07-21 06:00)
	Начерки. Рось, Межиріч. Літо 1859 р. (2009-07-21 12:00)
	Інцидент 10 липня 1859 р. (2009-07-21 18:00)
	158. ЛИСТ ДО М. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО. 10 липня 1859. Межиріч (2009-07-22 06:00)
	З начерку В. Маслова про поїздку в Україну (2009-07-22 18:00)
	Споминки Варфоломія Шевченка. Літо 1859 р. (2009-07-23 06:00)
	Спогади Степана Чернавського (2009-07-23 18:00)
	Спогад Андрія Варфоломійовича Шевченка (2009-07-24 06:00)
	Розповідь Опанаса Дяченка. Вибір місця для хати. Липень 1859 р. (2009-07-25 12:00)
	Зустріч Шевченка із цукрозаводчиком Симиренком. 11 липня 1859 р. (2009-07-27 12:00)
	159. ЛИСТ ДО В. Г. ШЕВЧЕНКА. 13 липня 1859. Межиріч (2009-07-28 06:00)
	Спогад Степана Чернавського про арешт (2009-07-28 18:00)
	Рапорт В. Табачникова про богохульство Шевченка. 15 липня 1859 р. (2009-07-29 06:00)
	Рапорт про від’їзд з Корсуня. 17 липня 1859 р. (2009-07-29 18:00)
	В Черкасах. 18-22 липня 1859 р. (2009-07-30 06:00)
	Спогад М. Слюсаренка про перебування у Черкасах. 18-21 липня 1859 р. (2009-07-30 18:00)
	Замітка в герценівському «Колоколі» про інцидент з Шевченком (2009-07-31 06:00)
	Михайло Драгоманов. До історії арешту Шевченка в 1859 р. (2009-07-31 18:00)

	August
	(2009-08-01 06:00)
	(2009-08-01 18:00)
	(2009-08-02 06:00)
	Споминки Варфоломія Шевченка про інцидент з богохульством (2009-08-03 06:00)
	М. Молчановський. Арешт Т. Г. Шевченка в 1859 році (2009-08-03 18:00)
	Лист про відправлення Шевченка до Києва. 18 липня 1859 р. (2009-08-04 06:00)
	Сестрі. 20 липня 1859 р. (2009-08-04 12:00)
	Із нарису М. Чалого про обставини затримання Шевченка (2009-08-04 18:00)
	Розпорядження відправити Шевченка до Києва. 20 липня 1859 р. (2009-08-05 06:00)
	Розпорядження повідомити про прибуття Шевченка до Києва. 20 липня 1859 р. (2009-08-05 18:00)
	Рапорт канівського земського справника С. Котлярова. 21 липня 1859 р. (2009-08-06 06:00)
	Колись, дурною головою... 21 липня 1859 р. (2009-08-06 12:00)
	160. ЛИСТ ДО М. В. І М. О. МАКСИМОВИЧІВ. 22 липня 1859. Мошни (2009-08-06 18:00)
	162. М. О. та М. В. МАКСИМОВИЧІ. 23 липня 1859. Михайлова гора (2009-08-07 06:00)
	Відзив цензора про твори з рекомендаціями. 25 липня 1859 р. (2009-08-07 18:00)
	Журнал засідання цензури з рішенням дозволити нове видання творів. 25 липня 1859 р. (2009-08-08 06:00)
	(2009-08-09 06:00)
	Донесення про антирелігійні висловлювання Шевченка. 26 липня 1859 р. (2009-08-10 06:00)
	Донесення про відправку Шевченка до Києва. 26 липня 1859 р. (2009-08-10 18:00)
	161. ЛИСТ ДО М. В. І М. О. МАКСИМОВИЧІВ. 26 липня 1859. Мошни (2009-08-11 06:00)
	Розпорядження про допит Шевченка. 31 липня 1859 р. (2009-08-11 18:00)
	163. Д. Ю. КОЖАНЧИКОВ. 31 липня 1859. Петербург (2009-08-12 06:00)
	Спогад В. Тарновського. Фотографія Шевченка (2009-08-12 18:00)
	Побіжний спогад Ф. Лебединцева. 1 серпня 1859 р. (2009-08-13 06:00)
	164. М. I. КОСТОМАРОВ. 2 серпня 1859. Петербург (2009-08-13 18:00)
	Рапорт з переліком місць Канівського повіту, де перебував Шевченко. 3 серпня 1859 р. (2009-08-14 06:00)
	(2009-08-15 06:00)
	(2009-08-16 06:00)
	Довідка начальнику III відділу про поїздку Шевченка в Україну. 5 серпня 1859 р. (2009-08-17 06:00)
	Спогад П. Юскевич-Красковського (2009-08-17 18:00)
	Фотографія Шевченка. Київ, серпень 1859 (2009-08-18 06:00)
	12. СВІДЧЕННЯ Т. ШЕВЧЕНКА НА ДОПИТІ В СПРАВІ ОБВИНУВАЧЕННЯ ЙОГО У БОГОХУЛЬСТВІ. 6 серпня 1859. Київ (2009-08-18 18:00)
	Спогад Ф. Лебединцева. Київська пиятика та чаювання. Після 6 серпня 1859 р. (2009-08-19 06:00)
	Лист з проханням повідомити про одержані свідчення. 7 серпня 1859 р. (2009-08-19 18:00)
	Рапорт про одержані від Шевченка свідчення. 8 серпня 1859 р. (2009-08-20 06:00)
	Лист про прохання Шевченка дати дозвіл на поверення до Петербурга. 8 серпня 1859 р. (2009-08-20 18:00)
	Фрагменти статті С. Крапивиної за переказом сестри. 7-12 серпня 1859 р. (2009-08-21 06:00)
	Переказ М. Чалого спогадів С. Крапивиної (Стефаніди Лободи) (2009-08-21 18:00)
	Лист про дозвіл Шевченкові повернутися до Петербурга. 11 серпня 1859 р. (2009-08-22 06:00)
	З нарису М. Чалого про проживання на Пріорці (2009-08-24 06:00)
	Спогад киянина Кисілевського (2009-08-25 12:00)
	З нарису М. Чалого про пиятику в Києві (2009-08-26 12:00)
	Михайло Драгоманов про громадську справу (2009-08-27 12:00)
	Розпорядження повідомити про одержання дозволу. 12 серпня 1859 р. (2009-08-28 12:00)
	Лист про наслідки слідства над Шевченком. 15 серпня 1859 р. (2009-08-29 12:00)
	Рапорт про від’їзд Шевченка з Києва. 15 серпня 1859 р. (2009-08-30 06:00)
	Спогад А. Козачковського про перебування в Переяславі. Не пізніше 16 серпня 1859 р. (2009-08-31 06:00)
	Якби-то ти, Богдане п’яний... 18 серпня 1859 р. (2009-08-31 12:00)
	(2009-08-31 18:00)

	September
	Запис у журналі цензурного комітету. 19 серпня 1859 р. (2009-09-01 06:00)
	Повідомлення про виїзд до Санкт-Петербурга. 20 серпня 1859 р. (2009-09-01 12:00)
	Повідомлення про виїзд із Києва. 20 серпня 1859 р. (2009-09-01 18:00)
	162. ЛИСТ ДО В. Г. ШЕВЧЕНКА. 20 серпня 1859. Прилуки (2009-09-02 06:00)
	Із нарису М. Чалого про А. О. Лазаревську. 21 серпня 1859 р. Гирівка (2009-09-02 12:00)
	Портрет Афанасії Лазаревської. 22 серпня 1859 р. Гирівка (2009-09-02 18:00)
	Лист до духовної цензури. 25 серпня 1859 р. (2009-09-03 06:00)
	Подорожна Шевченка. 26 серпня 1859 р. (2009-09-03 12:00)
	Із листа А. О. Лазаревської до О. М. Лазаревського. 26 серпня 1859 р. (2009-09-03 18:00)
	Із спогадів Ф. Лазаревського (2009-09-04 06:00)
	Рапорт про проїзд через Кролевець. 31 серпня 1859 р. (2009-09-04 12:00)
	Супровідна записка начальнику III відділу. 1 вересня 1859 р. (2009-09-04 18:00)
	Цензурний запис духовної цензури про «Псалми Давидові». 1 вересня 1859 р. (2009-09-05 06:00)
	165. В. Г. ШЕВЧЕНКО. Кінець серпня — початок вересня 1859. Корсунь (2009-09-05 12:00)
	З листа Ф. M. Лазаревського до А. О. Лазаревської. 4 вересня 1859 р. (2009-09-06 06:00)
	Спогад М. Костомарова (2009-09-07 06:00)
	Спогад Акакія Церетелі. Докладна розповідь українцям про Грузію. Осінь 1859 — весна 1860 р. (2009-09-07 12:00)
	163. ЛИСТ ДО В. Г. ШЕВЧЕНКА. 10 вересня 1859. С.-Петербург (2009-09-07 18:00)
	(2009-09-08 00:00)
	Спогади Костомарова (2009-09-08 06:00)
	166. В. П. МАСЛІЙ. 10 вересня 1859. Київ (2009-09-08 12:00)
	Лист П. Пипіної до батьків. 22 вересня 1859 року (2009-09-08 18:00)
	Мангишлацький сад. Офорт. Не пізніше 24 вересня 1859 р. (2009-09-09 00:00)
	164. ЛИСТ ДО В. В. ТАРНОВСЬКОГО. 28 вересня 1859. С.-Петербург (2009-09-09 06:00)
	Спогад Д. Мордовця. Осінь 1859 р. (2009-09-09 12:00)
	Рапорт про перебування Шевченка в Черкасах. 29 вересня 1859 р. (2009-09-09 18:00)
	(2009-09-10 00:00)
	Із листа Л. Тарновської до сина. 30 вересня 1859 року (2009-09-10 06:00)
	167. М. О. та М. В. МАКСИМОВИЧІ. 6 жовтня 1859. Михайлова гора (2009-09-10 12:00)
	165. ЛИСТ ДО І. М. СОШЕНКА. 9 жовтня 1859. С.-Петербург (2009-09-10 18:00)
	(2009-09-10 22:50)
	166. ЛИСТ ДО М. О. І М. В. МАКСИМОВИЧІВ. 9 жовтня 1859. С.-Петербург (2009-09-11 00:00)
	Лист про призначення духовного цензора. 9 жовтня 1859 р. (2009-09-11 06:00)
	Запис про призначення духовного цензора. 9 жовтня 1859 р. (2009-09-11 12:00)
	Із листа Ф. М. Лазаревського до А. О. Лазаревської. 14 жовтня 1859 р. (2009-09-11 18:00)
	Записка духовного цензора про «чужді думки». 20 жовтня 1859 р. (2009-09-12 06:00)
	167. ЛИСТ ДО Н. В. ТАРНОВСЬКОЇ. 22 жовтня 1859. С.-Петербург (2009-09-12 18:00)
	168. Ф. Г. ЛЕБЕДИНЦЕВ. 22 жовтня 1859. Київ (2009-09-13 06:00)
	Запис про відзив духовної цензури. 23 жовтня 1859 р. (2009-09-13 18:00)
	Во Іудеї во дні они... 24 жовтня 1859 р. (2009-09-14 06:00)
	Із листа М. Чернишевського до Є. Ковалевського. 24 жовтня 1859 р. (2009-09-14 12:00)
	169. В. Г. ШЕВЧЕНКО. Жовтень 1859. Корсунь (2009-09-14 18:00)
	Лист духовного цензора цивільному. 26 жовтня 1859 р. (2009-09-15 06:00)
	Цензурний запис. 29 жовтня 1859 р. (2009-09-15 12:00)
	Фотографія Шевченка. О. Шпаковський (?), 1858-59 (2009-09-15 18:00)
	168. ЛИСТ ДО В. Г. ШЕВЧЕНКА. 2 листопада 1859. С.-Петербург (2009-09-16 00:30)
	Із листа М. Макарова до Марко Вовчок. 3 листопада 1859 року (2009-09-16 06:00)
	Довідка про твори Шевченка. Листопад 1859 р. (2009-09-16 12:00)
	Спогад Н. Білозерської (2009-09-16 18:00)
	Марія (поема). 11 листопада 1859 р. (2009-09-17 00:00)
	Сама собі в своїй господі (2009-09-17 06:00)
	169. ЛИСТ ДО В. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО. 11 листопада 1859. С.-Петербург (2009-09-17 12:00)
	Про офорти Шевченка (2009-09-17 18:00)
	Подражаніє Едуарду Сові. 19 листопада 1859 р. (2009-09-18 00:00)
	170. ЛИСТ ДО П. Ф. СИМИРЕНКА. 26 листопада 1859. С.-Петербург (2009-09-18 06:00)
	Спогади про роботи Шевченка (2009-09-18 12:00)
	171. ЛИСТ ДО О. І. ХРОПАЛЯ. 26 листопада 1859. С.-Петербург (2009-09-18 18:00)
	Автопортрет. 1859 (2009-09-19 06:00)
	Спогад Лєскова (2009-09-19 12:00)
	Запис А. Куліш (2009-09-19 18:00)
	(2009-09-20 06:00)
	(2009-09-20 18:00)
	Зустрічі Шевченка з Костомаровим в Петербурзі (2009-09-21 06:00)
	Із нарису М. Чалого про частування в Петербурзі (2009-09-21 12:00)
	Костомаров і Шевченко в Петербурзі (2009-09-21 18:00)
	170. В. П. ШЕВЧЕНКО. Листопад 1859. Корсунь (2009-09-22 00:00)
	Знайомство Шевченка з поетом М. Михайловим (2009-09-22 06:00)
	171. П. О. КУЛІШ. Осінь 1859. Петербург (2009-09-22 12:00)
	172. Д. С. КАМЕНЕЦЬКИЙ. 5 грудня 1859. Петербург (2009-09-22 18:00)
	Подражаніє Ієзекіїлю. 6 грудня 1859 р. (2009-09-23 00:00)
	172. ЛИСТ ДО В. Г. ШЕВЧЕНКА. 7 грудня 1859. С.-Петербург (2009-09-23 06:00)
	173. ЛИСТ ДО В. В. ТАРНОВСЬКОГО (СТАРШОГО). Жовтень — грудень 1859. С.-Петербург (2009-09-23 12:00)
	173. П. Ф. СИМИРЕНКО. 11 грудня 1859. Городище (2009-09-23 18:00)
	174. І. В. ГУДОВСЬКИЙ. Жовтень — грудень 1859. Київ (2009-09-24 00:00)
	Відомість про осіб під наглядом поліції. 19 грудня 1859 р. (2009-09-24 06:00)
	Подражаніє Осії. 25 грудня 1859 р. (2009-09-24 12:00)
	175. В. В. ТАРНОВСЬКИЙ (старший). Кінець 1859. Петербург (2009-09-24 18:00)
	Спогад К. Юнґе про історичні переконання Шевченка (2009-09-25 00:00)
	174. ЛИСТ ДО П. Ф. СИМИРЕНКА. 3 січня 1860. С.-Петербург (2009-09-25 06:00)
	Платон Симиренко підтримує видання творів Шевченка (2009-09-25 12:00)
	Із листа М. Макарова до Марко Вовчок. 4 січня 1860 року (2009-09-25 18:00)
	М. Микешин. Портрет за фотографією для видання Кобзаря 1860 р. (2009-09-26 06:00)
	Із листа І. С. Тургенєва до Марко Вовчок. 6 січня 1860 р. С.-Петербург (2009-09-26 12:00)
	Повідомлення у журналі «Светоч». Січень 1860 р. (2009-09-26 18:00)
	(2009-09-26 22:30)
	175. ЛИСТ ДО В. Г. ШЕВЧЕНКА. 12 січня 1860. С.-Петербург (2009-09-27 06:00)
	Повідомлення в тижневику «Иллюстрация». 14 січня 1860 р. (2009-09-27 12:00)
	(2009-09-27 14:56)
	Вірші. 15 січня 1860 р. (2009-09-27 18:00)
	Фотографія Шевченка з Г. Честахівським, 1860 (2009-09-28 06:00)
	Микола Костомаров. Україна: Лист до видавця «Колокола». 15 січня 1860 р. (2009-09-28 12:00)
	Із листа К. О. Трутовського до М. О. Максимовича. 16 січня 1860 р. (2009-09-28 18:00)
	Примітка до публікації віршів в журналі «Народное чтение». 22 січня 1860 р. (2009-09-29 00:00)
	Цензурний запис про випуск Кобзаря. 23 січня 1860 р. (2009-09-29 06:00)
	Розповідь Ф. Дейкуна-Мочаненка про друкування «Кобзаря» (2009-09-29 12:00)
	З начерку В. Маслова (2009-09-29 18:00)
	176. ЛИСТ ДО А. О. КОЗАЧКОВСЬКОГО. 24 січня 1860. С.-Петербург (2009-09-30 00:00)
	177. ЛИСТ ДО В. Г. ШЕВЧЕНКА. 24 січня 1860. С.-Петербург (2009-09-30 06:00)
	Повідомлення в газеті «Северная пчела». 26 січня 1860 р. (2009-09-30 12:00)
	Із листа М. Макарова до Марка Вовчка. 29 січня 1860 року (2009-09-30 18:00)

	October
	176. Д. С. КАМЕНЕЦЬКИЙ. Січень 1860. Петербург (2009-10-01 00:00)
	Показання А. Нечипоренка про український переклад Євангелія. Початок 1860 р. (2009-10-01 06:00)
	178. ЛИСТ ДО П. Ф. СИМИРЕНКА. 1 лютого 1860. С.-Петербург (2009-10-01 12:00)
	179. ЛИСТ ДО В. Г. ШЕВЧЕНКА. 1 лютого 1860. С.-Петербург (2009-10-01 18:00)
	Автобіографія. Лютий 1860 р. (2009-10-02 00:00)
	Спогад Н. Білозерської про понеділки. Початок 1860 р. (2009-10-02 06:00)
	180. ЛИСТ ДО В. Г. ШЕВЧЕНКА. Середина лютого 1860. С.-Петербург (2009-10-02 12:00)
	Замітка І. Панаєва про підготовку російського перекладу Кобзаря (2009-10-02 18:00)
	181. ЛИСТ ДО Д. С. КАМЕНЕЦЬКОГО. 6 лютого 1860. С.-Петербург (2009-10-03 00:00)
	Проект хати. 1860 (2009-10-03 06:00)
	Лист В. П. Маслова до М. О. Максимовича. 6 лютого 1860 р. (2009-10-03 12:00)
	182. ЛИСТ ДО М. Я. МАКАРОВА. 7 лютого 1860. С.-Петербург (2009-10-03 18:00)
	План хати. Проекти лютого 1860 р. (2009-10-04 00:00)
	Показання П. Завадського на допиті. 7 лютого 1860 р. (2009-10-04 06:00)
	Із записки редактора «Иллюстрации» В. Р. Зотова. До 18 лютого 1860 р. (2009-10-04 12:00)
	Із рецензії в «Санктпетербургских ведомостях». 18 лютого 1860 р. (2009-10-04 18:00)
	Лист Тараса Шевченка до редактора «Народного чтения». 18 лютого 1860 р. (2009-10-05 00:00)
	Висловлювання М. Чернишевського (2009-10-05 06:00)
	183. ЛИСТ ДО В. Г. ШЕВЧЕНКА. 18 лютого 1860. С.-Петербург (2009-10-05 12:00)
	Рецензія М. Добролюбова (2009-10-05 18:00)
	Цензурний запис про випуск Кобзаря. 19 лютого 1860 р. (2009-10-06 00:00)
	177. В. Г. ШЕВЧЕНКО. Лютий 1860. Корсунь (2009-10-06 06:00)
	Спогад Л. Пантелєєва (2009-10-06 12:00)
	Повідомлення в журналі про вихід у світ Кобзаря. 25 лютого 1860 р. (2009-10-06 18:00)
	Із записів М. Білозерського про переспіви віршів (2009-10-07 00:00)
	178. І. С. ТУРГЕНЄВ. Лютий — березень 1860. Петербург (2009-10-07 06:00)
	Лист П. Куліша до О. Бодянського. 26 лютого 1860 р. (2009-10-07 12:00)
	Спогади О. Фета про Тургенева та Шевченка (2009-10-07 18:00)
	Із листа Л. Тарновської до сина. 1 березня 1860 року (2009-10-08 00:00)
	Із листа І. Тургенєва до О. Оболонського. 4 березня 1860 р. (2009-10-08 06:00)
	179. Г. Н. та Д. Л. МОРДОВЦЕВИ. 5 березня 1860. Саратов (2009-10-08 12:00)
	Із листа П. О. Куліша до П. Г. Барилка. 5 березня 1860 р. (2009-10-08 18:00)
	180. Я. Г. КУХАРЕНКО. 8 березня 1860. Катеринодар (2009-10-09 06:00)
	З начерку В. Маслова про намір оженитися (2009-10-09 12:00)
	Споминки Варфоломія Шевченка про намір оженитися (2009-10-09 18:00)
	«Катерина». Російський переклад М. Гербеля. 9 березня 1860 р. (2009-10-10 00:00)
	(2009-10-10 06:00)
	(2009-10-10 12:00)
	(2009-10-10 18:00)
	(2009-10-11 06:00)
	(2009-10-11 12:00)
	(2009-10-11 18:00)
	Автопортрет у темному костюмі. Весна 1860 р. (2009-10-12 00:00)
	181. В. М. БІЛОЗЕРСЬКИЙ. 16 березня 1860. Петербург (2009-10-12 06:00)
	Із листа О. Плещєєва до Ф. Достоєвського. 17 березня 1860 р. (2009-10-12 12:00)
	Лист до поміщика Фліорковського про братів Шевченка. 19 березня 1960 р. (2009-10-12 18:00)
	Із листа Л. Тарновської до сина. Весна 1860 року (2009-10-13 00:00)
	Розповідь М. Новицького (2009-10-13 06:00)
	Розгляд справи викупу з кріпацтва братів Шевченка. 21 березня 1860 р. (2009-10-13 12:00)
	Спогад О. Лазаревського (2009-10-13 18:00)
	Прохання Куліша про цензурний дозвіл. 23 березня 1860 р. (2009-10-14 00:00)
	184. ЛИСТ ДО В. Г. ШЕВЧЕНКА. 23 березня 1860. С.-Петербург (2009-10-14 06:00)
	182. М. І. КАТЕНІН. 23 березня 1860. Заніно (2009-10-14 12:00)
	Спогад К. Юнґе. Весна 1860 р. (2009-10-14 18:00)
	Спогад Л. Жемчужникова (2009-10-15 00:00)
	185. ЛИСТ ДО Я. Г. КУХАРЕНКА. 25 березня 1860. С.-Петербург (2009-10-15 06:00)
	Спогади Л. Жемчужникова (2009-10-15 12:00)
	183. М. О. МАКСИМОВИЧ. 25 березня 1860. Михайлова гора (2009-10-15 18:00)
	184. В. Г. ШЕВЧЕНКО. Після 23 березня 1860. Корсунь (2009-10-16 00:00)
	185. В. Г. ШЕВЧЕНКО. Березень 1860. Корсунь (2009-10-16 06:00)
	186. ЛИСТ ДО В. Г. ШЕВЧЕНКА. 28 березня 1860. С.-Петербург (2009-10-16 12:00)
	М. Костомаров. Рецензія в журналі «Отечественные записки». Весна 1860 р. (2009-10-16 18:00)
	(2009-10-17 06:00)
	(2009-10-17 12:00)
	(2009-10-17 18:00)
	(2009-10-18 06:00)
	(2009-10-18 12:00)
	Автопортрет з бородою. Не пізніше 4 квітня 1860 р. (2009-10-18 18:00)
	Щоденниковий запис Катерини Юнґе. 1 квітня 1860 p. (2009-10-19 06:00)
	Рецензія М. Михайлова. Квітень 1860 р. (2009-10-19 12:00)
	Рецензія О. Плещєєва в газеті «Московский вестник». 1 квітня 1860 р. (2009-10-19 18:00)
	Свідоцтво на право жити в Петербурзі. 7 квітня 1860 р. (2009-10-20 00:00)
	Із щоденника М. Г. Борщова. Весна 1860 р. (2009-10-20 06:00)
	186. К. М. ЗИГМУНТОВСЬКИЙ. 9 квітня 1860. Форт Олександровський (2009-10-20 12:00)
	187. ЛИСТ ДО М. Я. МАКАРОВА. 12 квітня 1860. С.-Петербург (2009-10-20 18:00)
	188. ЛИСТ ДО М. Я. МАКАРОВА. Середина квітня 1860. С.-Петербург (2009-10-21 00:00)
	Відзив духовної цензури. 15 квітня 1860 р. (2009-10-21 06:00)
	Запис про відзив духовної цензури. 15 квітня 1860 р. (2009-10-21 12:00)
	189. ЛИСТ ДО В. Г. ШЕВЧЕНКА. 22 квітня 1860. С.-Петербург (2009-10-21 18:00)
	190. ЛИСТ ДО Є. П. КОВАЛЕВСЬКОГО. 23 квітня 1860. С.-Петербург (2009-10-22 00:00)
	Цензурні записи про російські переклади «Кобзаря». Квітень-травень 1860 р. (2009-10-22 06:00)
	187. Я. Г. КУХАРЕНКО. 26 квітня 1860. Катеринодар (2009-10-22 12:00)
	188. М. Я. МАКАРОВ. Квітень 1860. Петербург (2009-10-22 18:00)
	Подражаніє сербському. 4 травня 1860 р. (2009-10-23 00:00)
	189. В. Г. ШЕВЧЕНКО. Квітень 1860. Корсунь (2009-10-23 06:00)
	Записка про переклад Кобзаря. Травень-червень 1860 р. (2009-10-23 12:00)
	Щоденниковий запис Катерини Юнґе. 6 травня 1860 p. (2009-10-23 18:00)
	Вірсавія. Травень 1860 р. (2009-10-24 00:00)
	190. П. О. КУЛІШ. 10 травня 1860. Василівка (2009-10-24 06:00)
	Із щоденника Катерини Юнґе про спіритичний сеанс. 11 травня 1860 р. (2009-10-24 12:00)
	191. ЛИСТ ДО В. Г. ШЕВЧЕНКА. 15 травня 1860. Санкт-Петербург (2009-10-24 18:00)
	(2009-10-25 06:00)
	191. М. Д. НОВИЦЬКИЙ. 16 травня 1860. Петербург (2009-10-25 12:00)
	Лист з дорученням вести переговори про викуп братів Шевченка. 16 травня 1860 р. (2009-10-25 18:00)
	Лист О. М. Дунаєвої до М. О. Максимовича. 16 травня 1860 р. (2009-10-26 00:00)
	192. В. Г. ШЕВЧЕНКО. 17 травня 1860. Корсунь (2009-10-26 06:00)
	Відповідь поміщика В. Фліорковського на лист Комітету. 19 травня 1860 р. (2009-10-26 12:00)
	193. БР. ЗАЛЕСЬКИЙ. Кінець вересня 1859 — весна 1860. Петербург (2009-10-26 18:00)
	194. БР. ЗАЛЕСЬКИЙ. Кінець вересня 1859 — весна 1860. Петербург (2009-10-27 00:00)
	Поезії. Травень 1860 (2009-10-27 06:00)
	З листа Л. Тарновської до сина. 28 травня 1860 року (2009-10-27 12:00)
	192. ЛИСТ ДО Ф. Л. ТКАЧЕНКА. 30 травня 1860. С.-Петербург (2009-10-27 18:00)
	Тим неситим очам... 31 травня 1860 р. (2009-10-28 00:00)
	Запис у реєстрі про офорт Вірсавія. 1860 (2009-10-28 06:00)
	Кобзар Остап Вересай (2009-10-28 12:00)
	Лист Фліорковського до Є. П. Ковалевського, голови Товариства допомоги художникам. 6 червня 1860 р. (2009-10-28 18:00)
	Слово о полку Ігоревім. Літо 1860 р. (2009-10-29 00:00)
	195. К. Т. СОЛДАТЬОНКОВ. 8 червня 1860. Москва (2009-10-29 06:00)
	Із спогадів В. Карташевської про Ликерію (2009-10-29 12:00)
	Автопортрет з свічкою. Літо 1860 р. (2009-10-29 18:00)
	Умре муж велій в власяниці... 17 червня 1860 р. (2009-10-30 00:00)
	196. П. О. БРИЛКІН. 18 червня 1860. Нижній Новгород (2009-10-30 06:00)
	197. В. Г. ШЕВЧЕНКО. Червень 1860. Корсунь (2009-10-30 12:00)
	193. ЛИСТ ДО М. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО. 20 червня 1860. С.-Петербург (2009-10-30 18:00)
	Гімн черничий. 20 червня 1860 р. (2009-10-31 00:00)
	Із листа Л. Тарновської до сина. 23 червня 1860 року (2009-10-31 06:00)
	Поезії. 24-27 червня 1860 р. (2009-10-31 12:00)
	Спогад Кониського про відкритий обід на честь Куліша. 9 травня 1860 р. (2009-10-31 18:00)

	November
	Рецензія Д. Мордовцева на Кобзар. 25 червня 1860 р. (2009-11-01 06:00)
	Дуб. Літо 1860 р. (2009-11-01 12:00)
	194. ЛИСТ ДО В. Г. ШЕВЧЕНКА. 29 червня 1860. С.-Петербург (2009-11-01 18:00)
	К. Шрейнцер. Портрет Шевченка. 1860 р. (2009-11-02 00:00)
	195. ЛИСТ ДО В. Г. ШЕВЧЕНКА. 1 липня 1860. С.-Петербург (2009-11-02 06:00)
	Повідомлення в журналі «Современник» про вихід Кобзаря. 5 липня 1860 р. (2009-11-02 12:00)
	198. Ф. Г. ЛЕБЕДИНЦЕВ. 7 липня 1860. Київ (2009-11-02 18:00)
	199. М. К. ГЛАДИШ. 10 липня 1860. Зіньків (2009-11-03 00:00)
	200. А. О. КОЗАЧКОВСЬКИЙ. 10 липня 1860. Переяслав (2009-11-03 06:00)
	Із листа О. Н. Маркевич до М. Я. Макарова. 12 липня 1860 р. (2009-11-03 12:00)
	201. В. Г. ШЕВЧЕНКО. Липень 1860 р. Корсунь (2009-11-03 18:00)
	Лист Ликери Полусмакової до М. Я. Макарова. 27 липня 1860 р. Освідчення Шевченка (2009-11-04 00:00)
	196. ЛИСТ ДО М. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО. 28 липня 1860. С.-Петербург (2009-11-04 06:00)
	197. ЛИСТ ДО В. Е. ФЛІОРКОВСЬКОГО. 28 липня 1860. С.-Петербург (2009-11-04 12:00)
	198. ЛИСТ ДО НЕВІДОМОЇ. 28 липня 1860. С.-Петербург (2009-11-04 18:00)
	199. ЛИСТ ДО В. Г. ШЕВЧЕНКА. 29 липня 1860. С.-Петербург (2009-11-05 00:00)
	200. ЛИСТ ДО М. Я. МАКАРОВА. 30 липня 1860. С.-Петербург (2009-11-05 06:00)
	Спомини Ликерії Полусмакової. Знайомство з Шевченком (2009-11-05 12:00)
	Короткий спогад Н. Кибальчич (Наталка Полтавка) (2009-11-05 18:00)
	201. ЛИСТ ДО О. О. ОБОЛОНСЬКОГО. Липень 1860. С.-Петербург (2009-11-06 00:00)
	Переказ М. М. Макарова, сина власника Ликери Полусмак (2009-11-06 06:00)
	202. О. М. ЖЕМЧУЖНИКОВ. Червень — серпень 1860. Калуга (2009-11-06 12:00)
	Переказ Н. Кибальчич про знайомство з Ликерією (2009-11-06 18:00)
	(2009-11-07 06:00)
	(2009-11-07 12:00)
	(2009-11-07 18:00)
	(2009-11-08 06:00)
	(2009-11-08 12:00)
	(2009-11-08 18:00)
	Натюрморт (2009-11-09 00:00)
	Лист В. М. Білозерського до М. Я. Макарова в Аахен. 2 серпня 1860 р. (2009-11-09 06:00)
	Лист А. М. Куліш до М. Я. Макарова. 3 серпня 1860 р (2009-11-09 12:00)
	Із листа Н. М. Білозерської до М. Я. Макарова. 3 серпня 1860 р. (2009-11-09 18:00)
	Портрет Ликери Полусмакової. Літо 1860 (2009-11-10 00:00)
	Ликері. 5 серпня 1860 р. (2009-11-10 06:00)
	Спогад Л. Жемчужникова про Ликеру (2009-11-10 12:00)
	Із замітки Ап. Григор’єва в журналі «Светоч». Серпень 1860 р. (2009-11-10 18:00)
	202. ЛИСТ ДО В. В. ТАРНОВСЬКОГО. 7 серпня 1860. С.-Петербург (2009-11-11 00:00)
	Розповідь Ликерії Полусмакової про сватання (2009-11-11 06:00)
	203. М. Є. БАЖАНОВ. 8 серпня 1860. Форт Олександровський (2009-11-11 12:00)
	Переказ Н. Кибальчич про обставини Шевченка та Ликерії (2009-11-11 18:00)
	203. ЛИСТ ДО М. К. ЧАЛОГО. 11 серпня 1860. С.-Петербург (2009-11-12 00:00)
	204. М. Я. МАКАРОВ. 13 серпня 1860. Аахен (2009-11-12 06:00)
	Лист М. Я. Макарова до Ликерії Полусмакової. 13 серпня 1860. Аахен (2009-11-12 12:00)
	Спогад К. Юнґе про квартиру Шевченка. Санкт-Петербург, 1860 (2009-11-12 18:00)
	Хлопчик-натурщик (2009-11-13 00:00)
	Фотографія Шевченка. [1860] (2009-11-13 06:00)
	205. Ф. Л. ТКАЧЕНКО. 16 серпня 1860. Полтава (2009-11-13 12:00)
	206. В. Е. ФЛІОРКОВСЬКИЙ. 21 серпня 1860, Жаботин (2009-11-13 18:00)
	Натурщиця. Офорт, 1860 (2009-11-14 00:00)
	Автопортрет у світлому костюмі. Офорт, 1860 (2009-11-14 06:00)
	204. ЛИСТ ДО В. Г. ШЕВЧЕНКА. 22, 25 серпня 1860. С.-Петербург (2009-11-14 12:00)
	205. ЛИСТ ДО А. О. ЛАЗАРЕВСЬКОЇ. 28 серпня 1860. С.-Петербург (2009-11-14 18:00)
	206. ЛИСТ ДО Н. М. ЗАБІЛИ. Серпень 1860. С.-Петербург (2009-11-15 00:00)
	207. М. С. КУРОЧКІН. Серпень 1860. Петербург (2009-11-15 06:00)
	208. М. С. КУРОЧКІН. Серпень — жовтень 1860. Петербург (2009-11-15 12:00)
	З каталога академічної виставки. 1 вересня 1860 р. (2009-11-15 18:00)
	Виписка про надання звання академіка. 2 вересня 1860 р. (2009-11-16 06:00)
	Із листа М. Г. Карташевської до В. С. Аксакової. 3 вересня 1860 р. (2009-11-16 12:00)
	Із нарису О. Благовєщенського. 4 вересня 1860 р. (2009-11-16 18:00)
	Із листа П. В. Анненкова до І. С. Тургенєва. 5 вересня 1860 р. (2009-11-17 00:00)
	207. ЛИСТ ДО Н. М. ЗАБІЛИ. 6 вересня 1860. С.-Петербург (2009-11-17 06:00)
	208. ЛИСТ ДО М. Я. МАКАРОВА. 6 вересня 1860. С.-Петербург (2009-11-17 12:00)
	Із листа О. М. Маркевича до М. Я. Макарова. 6 вересня 1860 р. (2009-11-17 18:00)
	209. М. Д. НОВИЦЬКИЙ. 7 вересня 1860. Єлисаветград (2009-11-18 00:00)
	210. М. К. ЧАЛИЙ. 8 вересня 1860. Київ (2009-11-18 06:00)
	Спогад І. Тургенєва про розрив Шевченка з Ликерою (2009-11-18 12:00)
	Розповідь Ликерії Полусмакової (2009-11-18 18:00)
	Спогад Катерини Юнґе. Переказ про сватання (2009-11-19 00:00)
	Переказ Н. Кибальчич про розрив Шевченка з Ликерою. Між 9 та 11 вересня 1860 р. (2009-11-19 06:00)
	Споминки М. Костомарова. Осінь 1860 р. (2009-11-19 12:00)
	211. А. О. ЛАЗАРЕВСЬКА. 11 вересня 1860. Гирявка (2009-11-19 18:00)
	Лист А. О. Лазаревської до О. М. Лазаревського. 11 вересня 1860 р. (2009-11-20 00:00)
	Переказ М. М. Макарова про розрив Шевченка з Ликерою (2009-11-20 06:00)
	Виписка у справі викупу з кріпацтва братів Шевченка. 13 вересня 1860 р. (2009-11-20 12:00)
	Із листа М. Г. Карташевської до В. С. Аксакової. 13 вересня 1860 р. (2009-11-20 18:00)
	Барвінок цвів і зеленів... 14 вересня 1860 р. (2009-11-21 00:00)
	212. А. С. БАЛДІН. 16 вересня 1860. Петербург (2009-11-21 06:00)
	213. А. М. МАРКЕВИЧ. 16 вересня 1860. Петербург (2009-11-21 12:00)
	209. ЛИСТ ДО Н. М. ЗАБІЛИ. 18 вересня 1860. С.-Петербург (2009-11-21 18:00)
	(2009-11-22 06:00)
	214. Н. М. ЗАБІЛА. 18 — 19 вересня 1860. Петербург (2009-11-22 12:00)
	215. Н. М. ЗАБІЛА. 21 вересня 1860. Петербург (2009-11-22 18:00)
	Перекази та легенди про Ликерію (2009-11-23 06:00)
	Переказ П. Мартоса і спростування М. Чалого (2009-11-23 12:00)
	Спогад В. Карташевської (2009-11-23 18:00)
	І Архімед, і Галілей... 24 вересня 1860 р. (2009-11-24 00:00)
	З опису виставки в Академії мистецтв. 24 вересня 1860 р. (2009-11-24 06:00)
	210. ЛИСТ ДО М. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО. 25 вересня 1860. С.-Петербург (2009-11-24 12:00)
	Участь в академічній виставці. 25 вересня 1860 р. (2009-11-24 18:00)
	Поставлю хату і кімнату. 27 вересня 1860 р. (2009-11-25 00:00)
	211. ЛИСТ ДО Ф. Л. ТКАЧЕНКА. 28 вересня 1860. С.-Петербург (2009-11-25 06:00)
	Спогади О. Афанасьєва-Чужбинського (2009-11-25 12:00)
	Буквар південноросійський. Осінь 1860 р. (2009-11-25 18:00)
	Із огляду академічної виставки в газеті «Русский мир». 28 вересня 1860 р. (2009-11-26 00:00)
	Про експонування творів на академічній виставці. Жовтень 1860 р. (2009-11-26 06:00)
	212. ЛИСТ ДО В. Г. ШЕВЧЕНКА. 5 жовтня 1860. С.-Петербург (2009-11-26 12:00)
	Не нарікаю я на Бога... 5 жовтня 1860 р. (2009-11-26 18:00)
	216. А. О. КОЗАЧКОВСЬКИЙ. 6 жовтня 1860. Переяслав (2009-11-27 00:00)
	Переказ лікаря А. Козачковського про слабкість Шевченка (2009-11-27 06:00)
	217. П. О. КУЛІШ. 7 жовтня 1860. Петербург (2009-11-27 12:00)
	218. П. О. ЛОБКО. 7 жовтня 1860. Київ (2009-11-27 18:00)
	219. М. П. ФЕДОРОВ. 8 жовтня 1860. Петербург (2009-11-28 00:00)
	Цензурні записи. Жовтень-грудень 1860 р. (2009-11-28 06:00)
	220. В. В. ТАРНОВСЬКИЙ (молодший). 10 жовтня 1860. Качанівка (2009-11-28 12:00)
	(2009-11-28 18:00)
	(2009-11-29 00:00)
	Саул. 13 жовтня 1860 р. (2009-11-29 06:00)
	221. К. О. ГЕН. 13 жовтня 1860. Петербург (2009-11-29 12:00)
	224. Л. I. ПОЛУСМАКОВА. Жовтень 1860. Петербург (2009-11-29 18:00)
	Газетне повідомлення про участь в літературних читаннях. 16 жовтня 1860 р. (2009-11-30 00:00)
	222. М. К. ЧАЛИЙ. 16 жовтня 1860. Київ (2009-11-30 06:00)
	Поезії. 18-20 жовтня 1860 р. Санкт-Петербург (2009-11-30 12:00)
	Повідомлення в журналі «Отечественные записки» про літературне читання. Осінь 1860 р. (2009-11-30 18:00)

	December
	Повідомлення в «Русском инвалиде» про читання. 21 жовтня 1860 р. (2009-12-01 00:00)
	Газетне повідомлення про участь у виставці. 23 жовтня 1860 р. (2009-12-01 06:00)
	Лист П. О. Куліша до Остапа Вересая. 23 жовтня 1860 р. (2009-12-01 12:00)
	223. Г. І. МАРКЕЛОВА. 23 жовтня 1860. Петербург (2009-12-01 18:00)
	Цензурний запис про «Буквар». 25 жовтня 1860 р. (2009-12-02 00:00)
	Повідомлення про вихід перекладів Шевченка. 29 жовтня 1860 р. (2009-12-02 06:00)
	І тут, і всюди — скрізь погано... 30 жовтня 1860 р. (2009-12-02 12:00)
	Диплом Шевченка на звання академіка. 31 жовтня 1860 р. (2009-12-02 18:00)
	Спогад Бр. Залєського (2009-12-03 00:00)
	213. ЛИСТ ДО М. Я. МАКАРОВА. 31 жовтня 1860. С.-Петербург (2009-12-03 06:00)
	З нарису В. Маслова про сватання та хатинку (2009-12-03 12:00)
	225. М. П. ФЕДОРОВ. 1 листопада 1860. Петербург (2009-12-03 18:00)
	О люди! люди небораки!.. 3 листопада 1860 р. (2009-12-04 00:00)
	Замітка про академічну виставку. Листопад 1860 р. (2009-12-04 06:00)
	Якби з ким сісти хліба з’їсти... 4 листопада 1860 р. (2009-12-04 12:00)
	Повідомлення про участь Шевченка в журналі «Основа». Листопад 1860 р. (2009-12-04 18:00)
	Свідоцтво про надання звання академіка. 5 листопада 1860 р. (2009-12-05 00:00)
	І день іде, і ніч іде... 5 листопада 1860 р. (2009-12-05 06:00)
	214. ЛИСТ ДО А. С. БОЛДІНА. 5 листопада 1860. С.-Петербург (2009-12-05 12:00)
	215. ЛИСТ ДО М. Я. МАКАРОВА. 5 листопада 1860. С.-Петербург (2009-12-05 18:00)
	Лист про призначення тимчасового цензора. 5 листопада 1860 р. (2009-12-06 00:00)
	216. ЛИСТ ДО М. К. ЧАЛОГО. 6 листопада 1860. С.-Петербург (2009-12-06 06:00)
	(2009-12-06 12:00)
	Тече вода з-під явора... 7 листопада 1860 р. (2009-12-06 18:00)
	Портрет Федора Петровича Толстого (2009-12-07 06:00)
	Запис про призначення цензора. 8 листопада 1860 р. (2009-12-07 12:00)
	217. ЛИСТ ДО М. Я. МАКАРОВА. 9 листопада 1860. С.-Петербург (2009-12-07 18:00)
	226. М. П. ФЕДОРОВ. 9 листопада 1860. Петербург (2009-12-08 00:00)
	227. Є. П. КОВАЛЕВСЬКИЙ. 10 листопада 1860. Петербург (2009-12-08 06:00)
	Запис в цензурному реєстрі про випуск книжок Шевченка. 11 листопада 1860 р. (2009-12-08 12:00)
	Із листа П. О. Куліша до П. Ф. Глібової. 11 листопада 1860 р. (2009-12-08 18:00)
	Повідомлення про участь Шевченка в літературних читаннях. 11 листопада 1860 р. (2009-12-09 00:00)
	Спогади про публічні читання Шевченка (2009-12-09 06:00)
	Переказ О. Ананьєва. Вечір 11 листопада 1860 р. (2009-12-09 12:00)
	Спогад Володимира Стасова (2009-12-09 18:00)
	Якось-то йдучи уночі... 13 листопада 1860 р. (2009-12-10 00:00)
	Із листа Л. Тарновської. 17 листопада 1860 р. (2009-12-10 06:00)
	218. ЛИСТ ДО Д. С. КАМЕНЕЦЬКОГО. 18 листопада 1860. С.-Петербург (2009-12-10 12:00)
	238. М. В. ОСТРОГРАДСЬКИЙ. Осінь 1860. Петербург (2009-12-10 18:00)
	228. В. С. ГНИЛОСИРОВ. Жовтень — не пізніше 20 листопада 1860. Харків (2009-12-11 00:00)
	Про харківську молодь 1860-х (2009-12-11 06:00)
	Щоденникові записи В. С. Гнилосирова. 1860 р. (2009-12-11 12:00)
	Із записок Є. Штакеншнейдер про другий виступ на читаннях. 21 листопада 1860 р. (2009-12-11 18:00)
	Із листа М. Обручова до М. Добролюбова про літературне читання (2009-12-12 06:00)
	Спогад Петра Боборикіна про вечір у Штакеншнайдера. Листопад 1860 р. (2009-12-12 12:00)
	Портрет Федора Бруні. 1860 (2009-12-12 18:00)
	239. Н. Б. СУХАНОВА. Осінь 1860. Петербург (2009-12-13 06:00)
	Спогад Б. Суханова-Подколзіна (2009-12-13 12:00)
	229. КАНЦЕЛЯРІЯ ВЕЛИКОЇ КНЯГИНІ ОЛЕНИ ПАВЛІВНИ. 23 листопада 1860. Петербург (2009-12-13 18:00)
	Цензурна записка про «Буквар». 25 листопада 1860 р. (2009-12-14 00:00)
	Цензурний запис про «Буквар». 25 листопада 1860 р. (2009-12-14 06:00)
	230. «Ветренная немочка» А. І. КЛОБЕРГ. 25 листопада 1860. Петербург (2009-12-14 12:00)
	Спогад Зосима Недоборовського (2009-12-14 18:00)
	Бували войни й військовії свари... 26 листопада 1860 р. (2009-12-15 00:00)
	231. Д. С. КАМЕНЕЦЬКИЙ. 28 листопада 1860. Петербург (2009-12-15 06:00)
	232. М. К. ЧАЛИЙ. 29 листопада 1860. Київ (2009-12-15 12:00)
	219. ЛИСТ ДО М. К. ЧАЛОГО. 2 грудня 1860. С.-Петербург (2009-12-15 18:00)
	Н. Т. («Великомученице кумо!») 2 грудня 1860 р. (2009-12-16 00:00)
	Кума моя і я... Зима 1860 р. (2009-12-16 06:00)
	220. ЛИСТ ДО В. Г. ШЕВЧЕНКА. 2 грудня 1860. С.-Петербург (2009-12-16 12:00)
	Спогад Єлісея Черепахіна (2009-12-16 18:00)
	Зійшлись, побрались, поєднались... 5 грудня 1860 р. (2009-12-17 00:00)
	Автопортрет у шапці та кожусі. Не пізніше 4 грудня 1860 р. (2009-12-17 06:00)
	233. Ф. Л. ТКАЧЕНКО. 6 грудня 1860. Полтава (2009-12-17 12:00)
	Спогад М. Костомарова про сватання та пиятику (2009-12-17 18:00)
	Переказ М. Білозерського про пиятику. «Поддержание народности» (2009-12-18 00:00)
	Із свідчень В. Косовського для Віленської слідчої комісії (2009-12-18 06:00)
	234. І. М. СОШЕНКО. 13 грудня 1860. Київ (2009-12-18 12:00)
	235. М. О. МАКСИМОВИЧ. 14 грудня 1860. Михайлова гора (2009-12-18 18:00)
	221. ЛИСТ ДО М. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО. 16 грудня 1860. С.-Петербург (2009-12-19 00:00)
	240. О. С. АФАНАСЬЄВ-ЧУЖБИНСЬКИЙ. Осінь 1860 — початок 1861. Петербург (2009-12-19 06:00)
	236. Є. П. КОВАЛЕВСЬКИЙ. 16 грудня 1860. Петербург (2009-12-19 12:00)
	Повідомлення про виступ Шевченка на третьому читанні. 18 грудня 1860 р. (2009-12-19 18:00)
	Із листа М. Костомарова до К. Юнґе про два виступи. 20 грудня 1860 р. (2009-12-20 06:00)
	Участь Шевченка в академічній виставці. 20 грудня 1860 р. (2009-12-20 12:00)
	222. ЛИСТ ДО М. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО. 21 грудня 1860. С.-Петербург (2009-12-21 00:00)
	237. М. I. СУХОМЛИНОВ. 21 грудня 1860. Петербург (2009-12-21 06:00)
	Спогади О. Благовєщенського про пиятику (2009-12-21 12:00)
	223. ЛИСТ ДО Я. В. ТАРНОВСЬКОГО. 23 грудня 1860. С.-Петербург (2009-12-21 18:00)
	224. ЛИСТ ДО В. Г. ШЕВЧЕНКА. 23 грудня 1860. С.-Петербург (2009-12-22 00:00)
	225. ЛИСТ ДО М. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО. 31 грудня 1860. С.-Петербург (2009-12-22 06:00)
	Портрет Петра Клодта. Початок 1861 р. (2009-12-22 12:00)
	241. Ф. ФІЯЛКОВСЬКИЙ. 1 січня 1861. Радом (2009-12-22 18:00)
	226. ЛИСТ ДО Ф. Л. ТКАЧЕНКА. 4 січня 1861. С.-Петербург (2009-12-23 06:00)
	227. ЛИСТ ДО М. К. ЧАЛОГО. 4 січня 1861. С.-Петербург (2009-12-23 12:00)
	Спогад М. Чалого про народну освіту (2009-12-23 18:00)
	Автопортрет. Зима 1861 р. (2009-12-24 06:00)
	242. ДІЯЧІ КИЇВСЬКИХ НЕДІЛЬНИХ ШКІЛ. 8 січня 1861. Київ (2009-12-24 12:00)
	228. ЛИСТ ДО П. Ф. СИМИРЕНКА. Перша половина січня 1861. С.-Петербург (2009-12-24 18:00)
	Спогад Л. Пантелєєва про початок журналу «Основа» (2009-12-25 06:00)
	Портрет Івана Горностаєва. Початок 1861 р. (2009-12-25 18:00)
	(2009-12-26 06:00)
	(2009-12-26 18:00)
	(2009-12-27 06:00)
	243. Д. С. КАМЕНЕЦЬКИЙ. Перша половина січня 1861. Петербург (2009-12-27 18:00)
	229. ЛИСТ ДО Ф. Л. ТКАЧЕНКА. 12 січня 1861. С.-Петербург (2009-12-28 06:00)
	230. ЛИСТ ДО М. К. ЧАЛОГО. 12 січня 1861. С.-Петербург (2009-12-28 18:00)
	244. В. М. БІЛОЗЕРСЬКИЙ. 13 січня 1861. Петербург (2009-12-29 12:00)
	Спогад Д. Мордовцева про початок журналу «Основа» (2009-12-30 12:00)
	231. ЛИСТ ДО М. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО. Після 14 січня 1861. С.-Петербург (2009-12-31 12:00)


	2010
	January
	245. В. М. ЛАЗАРЕВСЬКИЙ. 19 січня 1861. Петербург (2010-01-01 12:00)
	Спогад Л. Жемчужникова (2010-01-02 12:00)
	232. ЛИСТ ДО В. Г. ШЕВЧЕНКА. 22 січня 1861. С.-Петербург (2010-01-03 12:00)
	Спогад М. Лєскова про останню зустріч з Шевченком (2010-01-04 12:00)
	Із листа Ф. О. Хартахая до В. С. Гнилосирова. 25 січня 1861 р. (2010-01-05 12:00)
	Повідомлення в газеті «Северная пчела». 27 січня 1861 р. (2010-01-06 12:00)
	Реклама в журналі «Іскра». 27 січня 1861 р. (2010-01-07 12:00)
	233. ЛИСТ ДО В. Г. ШЕВЧЕНКА. 29 січня 1861. С.-Петербург (2010-01-08 12:00)
	246. Р. Д. ТРИЗНА. 30 січня 1861. Чернігів (2010-01-09 12:00)
	Спогад Л. Пантелєєва про стан здоров’я (2010-01-10 12:00)
	247. В. В. ТОЛБІН. 5 лютого 1861. Петербург (2010-01-11 12:00)
	234. ЛИСТ ДО В. В. ТАРНОВСЬКОГО. 10 лютого 1861. С.-Петербург (2010-01-11 18:00)
	235. ЛИСТ ДО М. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО. 10 — 12 лютого 1861. С.-Петербург (2010-01-12 06:00)
	236. ЛИСТ ДО М. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО. 13 лютого 1861. С.-Петербург (2010-01-12 12:00)
	Чи не покинуть нам, небого... 14-15 лютого 1861 р. (2010-01-12 18:00)
	Маніфест про скасування кріпосного права (переклад П. Куліша). 19 лютого 1861 року (2010-01-13 06:00)
	Лист В. Жемчужникова до П. Ковалевського. 20 лютого 1861 р. (2010-01-13 12:00)
	Із листа П. Ковалевського до О. Дружиніна. 20 лютого 1861 р. (2010-01-13 18:00)
	Стаття про «Граматку» П. Куліша гіпотетичного авторства Шевченка. 23 лютого 1861 р. (2010-01-14 12:00)
	Із листа В. Ламанського до І. Аксакова про обставини появи статті про «Граматку» Куліша (2010-01-14 18:00)
	Спогад М. Костомарова про останню зустріч. 24 лютого 1861 р. (2010-01-15 12:00)
	Переказ О. Благовєщенського про останні роки (2010-01-15 18:00)
	237. ЛИСТ ДО І. М. МОКРИЦЬКОГО. 24 лютого 1861. С.-Петербург (2010-01-16 12:00)
	248. ПОЛТАВСЬКА ГРОМАДА. Телеграма 25 лютого 1861. Полтава (2010-01-16 18:00)
	(2010-01-17 12:00)
	(2010-01-17 18:00)
	Спогад О. Лазаревського про останній день. 26 лютого 1861 року (10 березня за н. с.) (2010-01-18 06:00)
	Спогад М. Костомарова про останній день та похорон (2010-01-18 12:00)
	Із листа М. Щербини до О. Дружиніна. 26 лютого 1861 р. (2010-01-18 18:00)
	Депеша Д. С Каменецького до M. K. Чалого в Київ. 26 лютого 1861 р. (2010-01-19 00:00)
	З нарису В. Маслова про останні дні Шевченка (2010-01-19 06:00)
	Довідка лікаря про причину смерті. 27 лютого 1861 р. (2010-01-19 12:00)
	М. О. Некрасов. «На смерть Шевченка». 27 лютого 1861 р. (2010-01-19 18:00)
	Спогад Л. Жемчужникова. Похоронна обідня в церкві Академії художеств. 28 лютого 1861 р. (2010-01-20 00:00)
	Спогад Л. Пантелєєва про похорон (2010-01-20 06:00)
	Спогад С. Терпигорєва про похорон Шевченка. 28 лютого 1861 р. (2010-01-20 12:00)
	Слово Пантелеймона Куліша над гробом Шевченка. 28 лютого 1861 р. (2010-01-20 18:00)
	Слово Василя Білозерського. 28 лютого 1861 р. (2010-01-21 06:00)
	Слово Миколи Костомарова. 28 лютого 1861 р. (2010-01-21 12:00)
	Слово студента поляка Владислава Хорошевського. 28 лютого 1861 р. (2010-01-21 18:00)
	Слово Феоктиста Хартахая. 28 лютого 1861 р. (2010-01-22 06:00)
	Слово Миколи Курочкіна. 28 лютого 1861 р. (2010-01-22 12:00)
	Слово Єгора Южакова. 28 лютого 1861 р. (2010-01-22 18:00)
	Слово Павла Чубинського. 28 лютого 1861 р. (2010-01-23 06:00)
	(2010-01-23 12:00)
	(2010-01-23 18:00)
	Спогад Кониського про панахиду в Полтаві. 28 лютого 1861 р. (2010-01-24 06:00)
	(2010-01-24 18:00)
	З нарису В. Маслова про похорон. 28 лютого 1861 р. (2010-01-25 06:00)
	Лист Ф. О. Хартахая до В. С. Гнилосирова. 28 лютого 1861 р. (2010-01-25 12:00)
	Лист П. О. Куліша до Я. Г. Кухаренка. 28 лютого 1861 р. (2010-01-25 18:00)
	Лист П. О. Куліша до Д. Мордовцева. 28 лютого 1861 р. (2010-01-26 06:00)
	Микола Лєсков. Остання зустріч і остання розлука з Шевченком (2010-01-26 12:00)
	Поминальна замітка в журналі «Время». Лютий 1861 р. (2010-01-26 18:00)
	Висловлювання Олександра Кониського (2010-01-27 06:00)
	Із нарису М. Чалого про звістку в Києві (2010-01-27 12:00)
	Із спогадів М. Костомарова (2010-01-27 18:00)
	Переказ Д. Мордовцевим листів М. Костомарова про останні дні Шевченка (2010-01-28 06:00)
	Спогад Катерини Юнґе (Толстої) (2010-01-28 12:00)
	Реквієм на пам’ять убитих у Варшаві учасників антиурядових демонстрацій. 1 березня 1861 р. (2010-01-28 18:00)
	Запис священика церкви при Академії про смерть і похорон. 2 березня 1861 р. (2010-01-29 06:00)
	Повідомлення про смерть Шевченка в рекламному оголошенні журналу «Основа» (2010-01-29 12:00)
	Лист О. І. Кошелевої до М. О. Максимовича. 4 березня 1861 р. (2010-01-29 18:00)
	Спогад Л. Жемчужникова. Смоленське кладовище. 5 березня 1861 року (2010-01-30 06:00)
	249. М. О. МАРКОВИЧ. 8 березня 1861. Рим (2010-01-30 12:00)
	Лист П. Куліша до М. І. Гоголь (Косяровської). 9 березня 1861 р. (2010-01-30 18:00)
	В. Тімм. Портрет Шевченка. 10 березня 1861 р. (2010-01-31 06:00)
	Опис речей Тараса Шевченка. 14 березня 1861 р. (2010-01-31 12:00)
	Опис бібліотеки Тараса Шевченка. Березень 1861 р. (2010-01-31 18:00)

	February
	Спогад З. Недоборовського про речі Шевченка (2010-02-01 06:00)
	250. НЕВІДОМІ. Початок березня. 1861 (2010-02-01 12:00)
	Михайло Розенгейм. Витяг з фейлетону «Заметки праздношатающегося», березень 1861 р. (2010-02-01 18:00)
	Із листа М. Маркович (Марко Вовчок) до О. Марковича. Березень 1861 р. Рим (2010-02-02 06:00)
	О. Білозерська. Голосіння українок. Березень 1861 р. (2010-02-02 12:00)
	Із листа І. С. Тургенєва до В. Я. Карташевської. 14 березня 1861 р. Париж (2010-02-02 18:00)
	Із листа І. Тургенєва до О. Герцена. 14 березня 1861 р. Париж (2010-02-03 06:00)
	Із листа М. О. Максимовича до П. Л. Деркача. 12 - 15 березня 1861 р. (2010-02-03 12:00)
	Із листа А. О. Лазаревської до О. М. Лазаревського. 19 березня 1861 р. (2010-02-03 15:00)
	Із щоденникових записів В. С. Гнилосирова. Перша половина 1861 р. Харків (2010-02-03 18:00)
	Замітка в герценівському «Колоколі». 1 квітня 1861 р. Лондон (2010-02-04 06:00)
	Початок війни між Північчю та Півднем у США. Квітень 1861 р. (2010-02-04 12:00)
	Лист Ф. О. Хартахая до В. С. Гнилосирова. 2 квітня 1861 p. (2010-02-04 18:00)
	Із статті М. Костомарова «Спогад про двух малярів». 14 квітня 1861 р. (2010-02-05 06:00)
	Лист Ф. В. Чижова до Г. П. Ґалаґана. 23 квітня 1861 р. (2010-02-05 12:00)
	М. Костомаров. Дві руські народності. Весна 1861 р. (2010-02-05 18:00)
	Із статті «Значення Шевченка для України». «Основа». [26 квітня 1861 р.] (2010-02-06 06:00)
	П. Гайдебуров. Російський переклад поеми «Гайдамаки». 1861 р. (2010-02-06 18:00)
	(2010-02-07 06:00)
	З переказів двоюрідної онуки Шевченка про отруєння та ножі (2010-02-07 18:00)
	Із замітки В. Аскоченського «Запрос землякам Т. Г. Шевченко». Великдень 1861 р. (2010-02-08 06:00)
	Замітка в журналі «Искра» проти випадів Аскоченського. Весна 1861 р. (2010-02-08 12:00)
	Із фейлетону Д. Минаєва з приводу замітки Аскоченського. Весна 1861 р. (2010-02-08 18:00)
	Микола Зеров. Шевченко і Аскоченський [1930] (2010-02-09 06:00)
	Спогад М. Білозерського. Відправлення труни в Україну. 26 квітня 1861 р. (2010-02-09 12:00)
	Спогад І. Таволги-Мокрицького. Концерт 27 квітня 1861 р. (2010-02-09 18:00)
	З нарису В. Маслова про перепоховання (2010-02-10 06:00)
	Із записів М. Білозерського про перевезення труни Шевченка. 27 квітня — 6 травня 1861 р. (2010-02-10 12:00)
	Лист Г. Честахівського до Ф. Черненка. 4 травня 1861 р. (2010-02-10 18:00)
	Спогади про перевезення домовини Шевченка через Орел 2 травня та Ніжин 5 травня 1861 р. (2010-02-11 06:00)
	Спогад О. Лазаревського про домовину Шевченка в Києві. 6-7 травня 1861 р. (2010-02-11 12:00)
	Спогад В. Бернатовича про прибуття труни до Києва. 6-7 травня 1861 р. (2010-02-11 18:00)
	Спогад П. Лебединцева про панахиду в Києві. 6-7 травня 1861 р. (2010-02-12 06:00)
	Із фейлетона Д. Минаєва. 6 травня 1861 р. (2010-02-12 16:00)
	Перекази київських торговок про Шевченка в Києві (2010-02-13 06:00)
	Панахида в Києві. 7 травня 1861 р. (неділя) (2010-02-13 12:00)
	Євген Чикаленко про поховання Бориса Грінченка 1910 року (2010-02-13 18:00)
	(2010-02-14 06:00)
	Лист Г. Честахівського до Ф. Черненка. 7 травня 1861 р. (2010-02-14 18:00)
	Із замітки М. Чернишова про зустріч труни у Києві. Травень 1861 р. (2010-02-15 06:00)
	Донесення начальнику київської поліції про додержання порядку. 8 травня 1861 р. (2010-02-15 12:00)
	Витяг з нарису М. Чалого про перевезення тіла Шевченка до Канева (2010-02-15 18:00)
	Надмогильне слово протоієрея Мацкевича. Канів. 10 травня 1861 р. (2010-02-16 06:00)
	Михайло Максимович. На похорон Т. Г. Шевченка. 10 травня 1861 р. (2010-02-16 12:00)
	Замітка в журналі «Книжный вестник» про поховання Шевченка в Каневі. 8-10 травня 1861 р. (2010-02-16 18:00)
	Лист київського генерал-губернатора про студентські виступи на похороні. 16 травня 1861 р. (2010-02-17 06:00)
	Рапорт начальника канівської повітової поліції з переліком осіб. 16 травня 1861 р. (2010-02-17 12:00)
	Із листа І. С. Тургенєва до М. О. Маркович (Марко Вовчок). 22 травня 1861 р. (2010-02-17 18:00)
	Витяг із статті П. Мокрицького в газеті «Северная пчела». 25 травня 1861 р. (2010-02-18 00:00)
	Із листа І. Дорошенко до Марко Вовчок. 28 травня 1861 р. Чернігів (2010-02-18 06:00)
	Лист Г. Честахівського до Ф. Черненка. 3 червня 1861 р. (2010-02-18 12:00)
	Спогад Ликерії Полусмак про своє подальше життя (2010-02-18 18:00)
	Спогад М. Білозерського. Первісний вигляд могили Шевченка (2010-02-19 00:00)
	Лист поліцейського наглядача до правління Академії мистецтв. 12 червня 1861 р. (2010-02-19 06:00)
	Лист Г. Честахівського до Ф. Черненка про могилу Шевченка. 17 червня 1861 р. (2010-02-19 12:00)
	Лист Г. Честахівського до Ф. Черненка з описом поховання. 20 червня 1861 р. Канів (2010-02-19 18:00)
	Забобони та народні перекази (2010-02-20 06:00)
	Із листа О. О. Корсуна до В. М. Білозерського. 1861 р. Катеринодар (2010-02-20 12:00)
	Лист обер-прокурора синоду головному начальнику Третього відділу. 22 червня 1861 р. (2010-02-20 18:00)
	Із листа П. Мокрицького до Марко Вовчок. 25 червня 1861 р. (2010-02-21 12:00)
	Спогад Андрія Варфоломійовича Шевченка про передачу прав на ґрунт (2010-02-21 18:00)
	Лист Г. Честахівського до Ф. Черненка про могилу Шевченка. 1 липня 1861 р. (2010-02-22 06:00)
	Ухвала Головного управління цензури в справі «Южно-Русского букваря». 8 липня 1861 р. (2010-02-22 12:00)
	Із поминальної статті журналу «Основа». Літо 1861 р. (2010-02-22 18:00)
	Рапорт начальника канівської повітової поліції про зміст промов на похороні. 15 липня 1861 р. (2010-02-23 00:00)
	Лист Г. Честахівського до Ф. Черненка про упорядкування могили Шевченка. 15 липня 1861 р. (2010-02-23 06:00)
	Листи-доноси Н. П. Парчевського про змову проти поміщиків на могилі Шевченка. 12-15 липня 1861 р. (2010-02-23 12:00)
	Із нарису І. Білика. Тривога над свіжою могилою Шевченка. Літо 1861 р. (2010-02-23 18:00)
	Рапорт київському генерал-губернаторові про одержані відомості щодо змови на могилі. 15 липня 1861 (2010-02-24 00:00)
	Рапорт канівського повітового стряпчого про чутки та пересуди. 15 липня 1861 р. (2010-02-24 06:00)
	Лист старшого засідателя канівської повітової поліції. 15 липня 1861 р. (2010-02-24 12:00)
	Рапорт начальника канівської повітової поліції про чутки навколо могили Шевченка. 15 липня 1861 р. (2010-02-24 18:00)
	Із рапорта начальника канівської повітової поліції про селянські загони. 17 липня 1861 р. (2010-02-25 00:00)
	Рапорт начальника канівської повітової поліції про потребу військ. 17 липня 1861 р. (2010-02-25 06:00)
	Із нарису І. Білика. Чутки і звинувачення навколо могили. Літо 1861 р. (2010-02-25 12:00)
	Лист київського генерал-губернатора про змову проти поміщиків. 17 липня 1861 р. (2010-02-25 18:00)
	Рапорт засідателя канівської повітової поліції з вимогою арештувати Честахівського. 17 липня 1861 р. (2010-02-26 00:00)
	Рапорт засідателя канівської повітової поліції. 17 липня 1861 р. (2010-02-26 06:00)
	Лист начальника канівської повітової поліції про Честахівського. 17 липня 1861 р. (2010-02-26 12:00)
	Донесення київського штаб-офіцера корпусу жандармів про своє відрядження до Канева. 18 липня 1861 р. (2010-02-26 18:00)
	Лист начальника канівської повітової поліції про зміст промов. 18 липня 1861 р. (2010-02-27 06:00)
	Лист старшого засідателя канівської повітової поліції про діяльність Честахівського. 18 липня 1861 р (2010-02-27 12:00)
	Лист київського цивільного губернатора про видачу грошей на поїздку жандарму. 19 липня 1861 р. (2010-02-27 18:00)
	Розпорядження про сприяння відрядженому жандарму. 19 липня 1861 р. (2010-02-28 06:00)
	Лист старшого поліцмейстера Києва про Лазаревських. 19 липня 1861 р. (2010-02-28 12:00)
	Лист київського генерал-губернатора про відкомандирування військ. 19 липня 1861 р. (2010-02-28 18:00)

	March
	Лист Г. Честахівського до Ф. Черненка про могилу Шевченка. 19 липня 1861 р. (2010-03-01 06:00)
	Шифрована телеграма київського генерал-губернатора про збори селян на могилі. 20 липня 1861 р. (2010-03-01 12:00)
	Лист київського генерал-губернатора про події в Каневі. 21 липня 1861 р. (2010-03-01 18:00)
	Розпорядження київського цивільного губернатора про відправлення сотні козаків. 21 липня 1861 р. (2010-03-02 00:00)
	Лист київського цивільного губернатора про діяльність Г. Честахівського. 24 липня 1861 р. (2010-03-02 06:00)
	Повідомлення київського цивільного губернатора про сотню козаків. 25 липня 1861 р. (2010-03-02 12:00)
	Із нарису І. Білика. Розслідування Васильчикова (2010-03-02 18:00)
	Повідомлення канівського повітового маршалка про настрої селян. 26 липня 1861 р. (2010-03-03 00:00)
	Лист київського цивільного губернатора про суворий нагляд за могилою Шевченка. 27 липня 1861 р. (2010-03-03 06:00)
	Лист губернатора про заборону українських букварів у сільських школах. 27 липня 1861 р. (2010-03-03 12:00)
	Лист київського генерал-губернатора про вжиті заходи. 28 липня 1861 р. (2010-03-03 18:00)
	Лист начальника управління цензури про небажаність поширення букваря Шевченка. 28 липня 1861 р. (2010-03-04 00:00)
	Лист київського генерал-губернатора міністру внутрішніх справ про Честахівського. 28 липня 1861 р. (2010-03-04 06:00)
	Рапорт начальник канівської повітової поліції про прибуття сотні козаків. 29 липня 1861 р. (2010-03-04 12:00)
	Лист начальника канівського повітової поліції про чутки. 29 липня 1861 р. (2010-03-04 18:00)
	Лист київського генерал-губернатора про діяльність Честахівського. 31 липня 1861 р. (2010-03-05 00:00)
	Лист начальника канівської повітової поліції з приводу чуток про заворушення. 31 липня 1861 р. (2010-03-05 06:00)
	Із нарису І. Білика. Оперативність Васильчикова (2010-03-05 12:00)
	Листування про відкомандирування штаб-офіцера корпусу жандармів. 1 серпня 1861 р. (2010-03-05 18:00)
	Лист з вимогою надати інформацію з приводу чуток про змову селян. 2 серпня 1861 р. (2010-03-06 00:00)
	Лист начальника канівської повітової поліції про розміщення козаків. 2 серпня 1861 р. (2010-03-06 06:00)
	Лист штаб-офіцера корпусу жандармів про розслідування чуток. Серпень 1861 р. (2010-03-06 12:00)
	Лист київського цивільного губернатора про розслідування діяльності Честахівського. 4 серпня 1861 р. (2010-03-06 18:00)
	Лист начальника канівської повітової поліції про поширення чуток. 5 серпня 1861 р. (2010-03-07 06:00)
	Рапорт начальника канівської повітової поліції про арешт Галабурди. 5 серпня 1861 р. (2010-03-07 18:00)
	Рапорт начальника канівської повітової поліції. 5 серпня 1861 р. (2010-03-08 06:00)
	Підписка Г. Честахівського про виїзд за межі України. 5 серпня 1861 р. (2010-03-08 12:00)
	Записка Г. Честахівського про тривоги на могилі. Літо 1861 р. (2010-03-08 18:00)
	Рапорт начальника канівської повітової поліції про чутки. 7 серпня 1861 р. (2010-03-09 06:00)
	Лист київського генерал-губернатора про арешти в Канівському повіті. 10 серпня 1861 р. (2010-03-09 12:00)
	Шевченко і "мочеморди". наукова стаття (2010-03-09 13:18)
	Лист київського генерал-губернатора про розслідування чуток. 19 серпня 1861 р. (2010-03-09 18:00)
	Лист київського генерал-губернатора про поширення чуток. 19 серпня 1861 р. (2010-03-10 06:00)
	Із нарису І. Білика. Підозри на поляків (2010-03-10 12:00)
	Репринтне перевидання "контрабандного" "Кобзаря" (2010-03-10 13:14)
	В. Щепотьєв. [Полтавська] тривога над свіжою могилою Т. Шевченка. Серпень 1861 р. (2010-03-10 18:00)
	З нарису В. Маслова (2010-03-11 06:00)
	Висловлювання М. Мельника (2010-03-11 12:00)
	Замітка про Аскоченського в журналі «Ілюстрація». 24 серпня 1861 р. (2010-03-11 18:00)
	Розпорядження про заборону продажу творів Шевченка в Каневі. 31 серпня 1861 р. (2010-03-12 00:00)
	Лист про таємні зв’язки з народом відвідувачів могили Шевченка. 31 серпня 1861 р. (2010-03-12 06:00)
	Висловлювання М. Дарагана про збір коштів за підпискою на пожертвування (2010-03-12 12:00)
	З повідомлення М. Щербака про «Тарасову книгарню» (2010-03-12 18:00)
	Спогади Л. Жемчужникова (2010-03-13 06:00)
	Спогад Катерини Юнґе про зустріч з О. Герценом (2010-03-13 12:00)
	Виставка Академії художеств. Відкрилася 10 вересня 1861 р. (2010-03-13 18:00)
	Лист київського генерал-губернатора про розквартирування в Каневі солдатів. 16 вересня 1861 р. (2010-03-14 06:00)
	Лист полтавського цивільного губернатора про чутки навколо могили Шевченка. 29 вересня 1861 р. (2010-03-14 12:00)
	Рапорт начальника канівської повітової поліції про заходи проти букварів. 30 вересня 1861 р. (2010-03-14 18:00)
	Лист генерал-губернатора про відміну розпоряджень про буквар Шевченка. 14 жовтня 1861 р. (2010-03-15 06:00)
	П. Куліш. Брату Тарасові на той світ. Кінець 1861 р. (2010-03-15 12:00)
	Звернення М. Мікешина до Олександра II про барельєф Шевченка. 28 листопада 1861 р. (2010-03-15 18:00)
	Лист про виключення з пам’ятника барельєфа Шевченка. 8 лютого 1862 р. (2010-03-16 00:00)
	Лист з повідомленням про царську заборону барельєфа. 10 лютого 1862 р. (2010-03-16 06:00)
	П. Куліш. Полякам про українців. Січень-лютий 1862 р. (2010-03-16 12:00)
	П. Куліш. Відповідь на лист з півдня. Лютий 1862 р. (2010-03-16 18:00)
	З рецензії А. Вахнянина. 31 травня 1862. Львів (2010-03-17 00:00)
	Із листа О. О. Потебні до В. С. Гнилосирова. Березнь 1862 р. (2010-03-17 06:00)
	Із листа В. С. Гнилосирова до Ф. О. Хартахая. 15 травня 1862 р. (2010-03-17 12:00)
	Із щоденникових записів В. Гнилосирова. 1862 рік (2010-03-17 18:00)
	Чутки про заховані ножі. Річниця поховання (2010-03-18 06:00)
	Спогад Н. Білозерської про непристойний епізод з Г. Честахівським. 1862-1864 рр. (2010-03-18 12:00)
	Негідний вчинок Г. Честахівського в Петербурзі. 1862-1864 рр. (2010-03-18 18:00)
	Микола Костомаров. Про викладання південноруською мовою. Травень 1862 р. (2010-03-19 06:00)
	Із листа Д. Я. Самоквасова до М. О. Максимовича. 16 серпня 1862 р. (2010-03-19 12:00)
	Аполлон Григорьєв. Тарас Шевченко (2010-03-20 06:00)
	Початок «Київської громади» 1860-х років (2010-03-20 18:00)
	Золотоноська прокламація, авторство якої жандармерія закидала П. Чубинському. Літо 1862 р. (2010-03-21 06:00)
	Передісторія появи Валуєвського указу. Червень-липень 1862 р. (2010-03-21 18:00)
	Перші кроки Київської громади. 1861-1863 рр. (2010-03-22 06:00)
	Г. Т. Якою мовою треба навчати народ? Літо 1862 р. (2010-03-22 12:00)
	Зосим Недоборовський. І моя лепта. Серпень 1862 р. (2010-03-22 18:00)
	Звинувачення в радикалізмі та завбачливі спростування Київської громади. Літо 1862 р. (2010-03-23 00:00)
	Відгук Київської громади на появу прокламації «Молода Росія». Серпень 1862 р. (2010-03-23 06:00)
	Увага влади до діяльності Київської громади. Друга половина 1862 р. (2010-03-23 12:00)
	Дмитро Запара. З приводу думок південноруса. Вересень 1862 р. (2010-03-23 18:00)
	Аркадій Іонин. З приводу народних підручників. Вересень 1862 р. (2010-03-24 06:00)
	А. Городиський. Чого і як навчати наш народ. Вересень 1862 р. (2010-03-24 12:00)
	Пантелеймон Куліш. Українофілам. Неопублікована замітка, серпень 1862 р. (2010-03-24 18:00)
	Закриття урядовим наказом недільних українських шкіл. Літо 1862 р. (2010-03-25 00:00)
	Клопотання до Олександра II про приєднання Подільської губ до Царства Польського. 19 вересня 1862 р. (2010-03-25 06:00)
	П. Барилко. Полон і смерть Я. Г. Кухаренка. 26 вересня 1862 р. (2010-03-25 12:00)
	Панахида за Кухаренком в Петербурзі. 10 листопада 1862 р. (2010-03-25 18:00)
	Іполит Вовк. Лепта батуринської громади. Осінь 1862 р. (2010-03-26 00:00)
	Справа про поширення малоросійської пропаґанди. Осінь 1862 р. (2010-03-26 06:00)
	Спогад Д. Мордовцева про тертя в колективі «Основи», 1862 р. (2010-03-26 12:00)
	Із статті Д. Щеглова, спрямованої проти самостійності української літератури. Січень 1863 р. (2010-03-26 18:00)
	Із листа M. M. Лазаревського до О. М. Куліш. 9 січня 1863 р. (2010-03-27 06:00)
	Райко Жинзифов. Гусляр Тараса Шевченка. Болгарські переклади. «Тополя», «Катерина» та ін. 1863 р. (2010-03-27 12:00)
	Київська громада в політичній справі 1863 р. (2010-03-27 18:00)
	З промови П. Житецького на шевченкових роковинах про київське українство 1860-х рр. (2010-03-28 06:00)
	Спогад Б. С. Познанського про ставлення українців до польського повстання. Зима 1862-63 рр. (2010-03-28 12:00)
	Листи О. Стоянова до В. Гнилосирова про арешти серед громадівців. Перша половина 1863 р. (2010-03-28 18:00)
	Лист П. О. Куліша до О. К. Алчевського про закриття «Основи». 28 лютого 1863 р. (2010-03-29 06:00)
	Донесення київського цивільного губернатора про дозвіл впорядкувати могилу. 1 березня 1863 р. (2010-03-29 12:00)
	Лист начальникові III відділу про популярність Шевченка серед молоді. 17 березня 1863 р. (2010-03-29 18:00)
	До Основ’яненка. Переклад Гербеля. Березень 1863 р. (2010-03-30 00:00)
	Із відповіді М. Анненкова начальнику III відділу з приводу доносу. 17 березня 1863 р. (2010-03-30 06:00)
	Рапорт начальника канівської повітової поліції про заходи на могилі Шевченка. 23 березня 1863 р. (2010-03-30 12:00)
	Із листа M. M. Лазаревського до О. М. Куліш. 25 березня 1863 р. Москва (2010-03-30 18:00)
	Лист київського генерал-губернатора про заборону маніфестацій на могилі Шевченка. 13 квітня 1863 р. (2010-03-31 00:00)
	Рапорт начальника канівської повітової поліції про встановлення нагляду. 23 квітня 1863 р. (2010-03-31 06:00)
	Епізоди з життя Шевченка від поміщика П. Мартоса. Квітень 1863 р. (2010-03-31 12:00)
	Із фейлетону Д. Минаєва з приводу спогадів П. Мартоса (2010-03-31 18:00)

	April
	Відповідь М. Лазаревського на статтю П. Мартоса, 1863 р. (2010-04-01 06:00)
	З нарису В. Маслова про пиятику (2010-04-01 12:00)
	П. Сокальський. Малоруська національність поряд із польською. Санкт-Петербург, 1863 р. (2010-04-01 18:00)
	С. Єремєєв. З приводу свиток і хохломанії. 9 травня 1863 р. (2010-04-02 00:00)
	М. Костомаров. Про викладання народною мовою в Південній Русі. 1863 р. (2010-04-02 06:00)
	А. Іванов. Про малоруську літературну мову і про навчання на ній. Літо 1863 р. (2010-04-02 12:00)
	Недозволена цензурою стаття М. Костомарова для газети «Голос». Літо 1863 р. (2010-04-02 18:00)
	П. Капніст подає Шевченка як вірнопідданого. Огляд літератури за 1863-64 р. (2010-04-03 06:00)
	Лист П. Чубинського до Я. Полонського про обставини минулорічного арешту. 11 червня 1863 р. (2010-04-03 12:00)
	Земляк. Кілька слів про хохломанію. Літо 1863 р. (2010-04-04 06:00)
	Валуєвський циркуляр. 18 липня 1863 р. (2010-04-05 06:00)
	Щодениковий запис міністра внутрішніх справ П. Валуєва. 28 липня 1863 р. (2010-04-05 12:00)
	М. Костомаров. Із статті «Малоруська література» (2010-04-05 18:00)
	Із листа M. M. Лазаревського до О. М. Куліш. 12 вересня 1863 р. (2010-04-06 00:00)
	Свідчення Степана Носа за справою Андрущенка. Із життя Чернігівської громади 1861-1863 рр. (2010-04-06 06:00)
	Відрядження ад’ютанта Мезенцева з приводу «малоросійської пропаґанди». Осінь 1863 р. (2010-04-06 12:00)
	Полеміка з перекладом Нового Завіту Морачевського. 30 грудня 1863 р. (2010-04-06 18:00)
	Микола Костомаров. Відповідь п. Малоросу-Волинцю. 1863-1864 рр. (2010-04-07 00:00)
	Михайло Драгоманов. Антракт з історії українофільства (1863 — 1872) (2010-04-07 06:00)
	П. Житецький про «антракт» в українському громадському житті. 1863-1872 рр. (2010-04-07 12:00)
	З полемічної статті «Вісника Південно-Західної та Західної Росії». 1864 р. (2010-04-07 18:00)
	Поширення творів Шевченка кулішівкою в ідеологічній боротьбі на Західній Україні (2010-04-08 00:00)
	Із статті М. Костомарова «Українофільство» (2010-04-08 06:00)
	Із щоденникових записів В. Гнилосирова. 1863-64 рр. (2010-04-08 12:00)
	В. Науменко. Пам’яті В. С. Гнилосирова (2010-04-08 18:00)
	Лист П. О. Куліша до Ганни Барвінок. 5 березня 1864 р., Петербург (2010-04-09 06:00)
	Лист П. О. Куліша до М. Д. Білозерського. 6 березня 1864 р., Петербург (2010-04-09 12:00)
	А. Мілюков. Питання про малоросійську літературу. Літо 1864 р. (2010-04-10 06:00)
	І. Кульжинський. Лист до видавця львівського журналу «Мета». Осінь 1864 р. (2010-04-10 12:00)
	В. Данилов. До характеристики І. Кульжинського (2010-04-10 18:00)
	Хто вигадав Шевченка? Фрагменти замітки в газеті «Киев». Лютий 1914 р. (2010-04-11 06:00)
	Листи про заборону «Кобзаря». 1914 р. (2010-04-11 12:00)
	Михайль Семенко. Я палю свій «Кобзар». Лютий 1914 р. (2010-04-11 18:00)
	Лист М. Костомарова до київських семінаристів. 19 січня 1864 р. (2010-04-12 06:00)
	Михайло Драгоманов. Шевченко, українофіли й соціалізм (2010-04-12 12:00)
	Витяг із статті проти самостійності польської народності. Літо 1865 р. (2010-04-13 06:00)
	Спогад М. Некрасова (2010-04-13 12:00)
	З відкритого листа М. Костомарова видавцеві журналу «Русская старина» (2010-04-13 18:00)
	Із огляду історії слов’янських літератур А. Пипіна та В. Спасовича (2010-04-14 06:00)
	Із листа M. M. Лазаревського до П. О. Куліша. 20 лютого 1866 р. (2010-04-14 12:00)
	Спогад Миколи Ге (2010-04-14 18:00)
	Повідомлення про вирішення справи правовласника творів Шевченка (2010-04-15 00:00)
	Відзив М. О. Некрасова про авторські права на твори Т. Г. Шевченка (2010-04-15 06:00)
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